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للهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
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الحمــد هللا رب العالميــن، والصالة والســالم على ســيد األولين 
واآلخرين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد اهللا، وعلى آله الطيبين، وصحابته 

الغر الميامين، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد:
 I H G ﴿ : 8 فقد شرف اهللا 4 المساجد بنسبتها إليه؛ فقال
N M L K J ﴾ [الجــن: 18]، وهــي أول اهتمام لرســول اهللا ژ عند 
وصوله المدينة المنورة. وبشــرف هذه النســبة أصبحت المساجد ملتقى 

الناس في صلواتهم؛ بقلوب خاشعة، ونفوس مطمئنة.
وتحرص قيادتنا الرشــيدة على المساجد بناًء وصيانًة ورعايًة حرًصا 
عظيًما، ومن أوجه عنايتها: أنها أرادت أن تكون المســاجد منارًة للعلم 
والتهذيب والتربية، وواحًة للســكينة والطمأنينــة، كما كانت في عهدها 
األول، يَــِرُد إليها المؤمنون، ثــم يعودون منها وقد اطمأنْت نفوســهم، 
وأخالق وتهذيب؛  بعلم ومعرفةٍ  وطهرت مشاعرهم، واستنارت عقولهم 
حين يســتمعون آيات الكتــاب العزيز تُتلى، وســنة النبــي ژ تُروى، 

ودروس العلم تُلقى.
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دروس المساجـد (2)

وقد أخذت الهيئة العامة للشــؤون اإلسالمية واألوقاف على عاتقها 
أن تقوم بإبــراز الصورة الحضارية لبيوت اهللا تعالــى وتفعيل دورها في 
المجتمع، وانطالًقا من رؤيتها في توعيــة المجتمع وتنميته وفق تعاليم 
اإلسالم السمحة التي تدرك الواقع وتستشرف المستقبل؛ فقامت بإعداد 
كتاب دروس المساجد، ولقي اإلصدار األول منه نجاًحا متميًزا، وإقباًال 
كبيًرا مــن الجمهور، وبرزت الحاجــة لتطوير الكتاب فــي موضوعاته 
ومحاوره، وزيادة دروسه، فجاء هذا اإلصدار الثاني الذي يتضمن: دروًسا 
علمية منهجية يسمعها المصلون رواد المساجد، فيحملون مضمونها إلى 

بيوتهم وأسرهم وَمْن حولهم.
وقد حرصت الهيئة في هــذه الدروس على تعزيز التمســك بالهوية 
الوطنية، وغرس قيم الــوالء واالنتماء لإلمــارات، والدعوة إلى التالحم 
اإلمارات  بواجب طاعة حكام  والتذكير  األســري،  والتماسك  المجتمعي 
 ﴾ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴿ : 2 عمًال بقولــه

[النساء: 59]. 

وهذه الدروس تلقى بالمساجد في مدة تتراوح ما بين: (5 - 8) دقائق 
فقط؛ في أيام األسبوع بعد صالة العصر، باستثناء الجمعة والسبت.

ولقد حرصت الهيئة العامة للشــؤون اإلسالمية واألوقاف أن تكون 
هذه الدروس مواكبة للعصر، ومتميزة بعدة أمور:

سهلة واضحة، تناســب الخاصة والعامة، وتســتند إلى آيات القرآن  ❖
الكريم، وصحيح حديث النبي ژ ، وخالصة أقوال العلماء.
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الـمقـدمـــــة

عة شــاملة ألمــور الحياة والتعايــش، ففيها قبس مــن العقائد،  ❖ متنو
واآلداب  اإلســالمية،  واألخالق  الشــرعية،  واألحــكام  والعبادات، 

العالية، والمناسبات الدينية والوطنية... إلخ.
ـة، وال قصيرة مخلة، إذا  ❖ موضوعاتُها هادفة مباشــرة غير طويلة مملـ

سمعها المستمع اجتنى الفائدة منها بيسر وسهولة.
الغلو والتشدد والجفاء،  ❖ التوازن واالعتدال بعيدة عن  متسمة بســمة 

تدل على الخير، وتهدي إلى سواء السبيل.
اختيــار براعة اســتهالل لــكل درس تناســب المقام، وتشــير إلى  ❖

الموضوع.
مراعاة حسن اختيار الدليل المناســب للموضوع، مع ترتيب اآليات  ❖

م الدليــل المتضمن لألمر، ثــم الترغيب، ثم  واألحاديــث، بأن يقد
الترهيب، هذا في الغالب.

االقتصار على األحاديــث الصحيحة، وعزوها إلى أهم مصادرها في  ❖
هامش الكتــاب، وإن كان الحديث في الصحيحيــن أو في أحدهما 

اكتفينا بالعزو إليهما.

إلى  ❖ تحتاج  التي  المصطلحــات  وتعريف  المبهمة،  الكلمات  إيضاح 
تعريف، وضبط الكلمات التي تحتاج إلى شكل.

تم وضع فهــرس مرتب لُيلقــي اإلمام من الكتاب ما يتناســب مع  ❖
المناسبة.
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دروس المساجـد (2)

وإننا لنضرع إلى اهللا تعالى أن يعم نفع هذه الدروس؛ وأن يجعلها 
في موازين أعمال قيادتنا الرشــيدة، وأن يحفظ صاحب السمو رئيس 
الدولــة الشــيخ / خليفة بن زايــد آل نهيــان، ونائبه صاحب الســمو 
الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء 
ام اإلمارات، والفريق أول صاحب السمو  المجلس األعلى لالتحاد حك
الشــيخ / محمد بن زايــد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي، نائــب القائد 
الشيخ / زايد بن  المؤسس  القائد  يرحم  المسلحة، وأن  للقوات  األعلى 
ام اإلمارات الذين أفضوا إلى رحمة اهللا،  سلطان آل نهيان، وإخوانه حك
كما نســأله 4 أن يحفظ بالدنا وبالد المســلمين؛ ويسدد خطانا في 

طريق الحق أجمعين.
وصلى اهللا على سيدنا  ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

والحمد هللا رب العالمين

الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
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دين،  الموح قلــوب  الذاكريــن، ومأل  نفوس  أحيــا  الذي  الحمد هللا 
وأشــهد أن ال ِإٰلَه إال اهللا، وأشــهد أن محمًدا عبده ورســوله، والصالة 

والسالم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فقد قال اهللا á à ß Þ Ý Ü﴿ :8﴾ [محمد: 19].

وقال 4 : ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - 
. /﴾ [األنبياء: 25].

َكِريزٍ ƒ : أَن َرُسوَل اهللاِ ژ َقاَل: «أفضُل  ُعَبْيدِ اهللاِ ْبنِ  وَعْن َطْلَحَة ْبنِ 
وَن مِْن َقْبلِي: َال ِإلَٰه ِإال اهللاُ،  بِي الدعاِء دعاُء َعَرفة، وأَْفَضُل َما قُْلُت أََنــا َوالن

َوْحَدُه، َال َشرِيَك لَُه»(1).
يَماُن بِْضٌع َوَسْبُعوَن  وعن أبي هريرة ƒ قال: قال رسول اهللا ژ : «اْإلِ
اْألََذى  ِإَماَطةُ  ِإلَٰه ِإال اهللاُ، َوأَْدَناَها  وَن ُشْعَبًة، َفأَْفَضلَُها َقْوُل: َال  أَْو بِْضٌع َوِست

يَمانِ»(2). رِيقِ، َوالَْحَياُء ُشْعَبٌة مَِن اْإلِ َعنِ الط

(1) موطأ مالك (32).
(2) صحيح مسلم (58).

اهللا إال  إٰلَه  ال  فضل 

ٰ
1
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دروس المساجـد (2)

وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ : أَنُه َقاَل: قِيَل: يَا َرُسوَل اهللاِ، َمْن أَْسَعُد الناسِ بَِشَفاَعتَِك 
ُهَرْيَرَة أَْن َال َيْسأَلَنِي َعْن َهَذا  أََبا  َيا  َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «لََقْد َظَنْنُت  الِقَياَمةِ؟  يَْوَم 
َل مِْنَك لَِمــا َرأَْيُت مِْن ِحْرِصَك َعَلى الَحدِيثِ، أَْســَعُد الناسِ  الَحدِيــثِ أََحٌد أَو

بَِشَفاَعتِي َيْوَم الِقَياَمةِ، َمْن َقاَل: َال ِإلَٰه ِإال اهللاُ، َخالًِصا مِْن َقْلبِِه، أَْو َنْفِسِه»(1).
 ِإلَٰه ِإال َقاَل: َال  َمْن  ارِ  الن َم َعَلى  َقْد َحر وَقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َفِإن اهللاَ 

اهللاُ، َيْبَتِغي بَِذلَِك َوْجَه اهللاِ»(2).

أخبر النبي ژ أن أعلى شعب اإليمان وأفضلها قول: (ال ِإٰلَه إال اهللا)؛ 
ألّن هذه الكلمة جمعت مبادئ العقيدة األساسية بأكملها، بل هي أصل 
دعوة النبي ژ ودعــوة األنبياء من قبله، وقد ورد فــي فضلها أحاديث 
كثيرة، مما دل على عظيم نفعها، فهي باب الدخول في اإلسالم، وأفضل 
ما نطق به اإلنســان، ومن قالهــا صادًقا مخلًصا نال شــفاعة النبي ژ ، 
وحّرمه اهللا تعالى على النار، وهي تثمر العمل الصالح في الدنيا، وتثّقل 

ميزان اإلنسان يوم القيامة، فال يعدلها شيء في الميزان.
وأفضل ما تكــون (ال ِإٰلَه إال اهللا) عند الموت، َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : 

َة»(3). اهللاُ، َدَخَل الَْجن َمْن َكاَن آِخُر َكَالمِِه: َال ِإلَٰه ِإال»

(1) صحيح البخاري (99).
(2) صحيح البخاري (425).
(3) سنن أبي داود (3116).
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فضل ال إلٰهَ إال اهللا

فعلى المســلم أن يعي هذه الكلمة، وأن ينقاد لما دّلت عليه، ويقبل 
ما اقتضته، وإن من مقتضى شــهادة أن (ال ِإٰلــَه إال اهللا) وحقها على من 
نطق بها: إقامة الصــالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضــان، وحج بيت اهللا 
إليه ســبيًال، والعمل على طاعــة اهللا تعالى وترك  الحرام من اســتطاع 

معاصيه، وإحياء شعائر الدين بالقول والعمل.

إن كلمة (ال ِإٰلَه إال اهللا) هي عهد اإليمان الذي يقطعه اإلنســان بينه 
وبين ربه، وهذا العهــد يجعله دائًما في حفظ اهللا تعالى ورعايته، ويوقظ 
في قلبــه اإليمان الذي يوصله إلى َبر األمــان، وينجيه يوم الفزع األكبر 

من كل ما يعترضه، ليكون مع الفائزين األبرار.

لكلمة (ال ِإٰلَه إال اهللا) فضائل عظيمة، وثمار نافعة، وثواب كبير. ❖
العباد نعمة أعظم مــن نعمة تعريفهم  ❖ أنعم اهللا تعالى علــى  ما 

ـ (ال ِإٰلَه إال اهللا). ب
كلمــة (ال ِإٰلَه إال اهللا) منبع اســتقامة المؤمن وســعادته فــي الدنيا  ❖

واآلخرة.

اللهّم أعّنا على ذكرك وشكرك وحســن عبادتك، وصل اللُهم وسلم 
على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمــد هللا الذي هدانــا لدينه القويــم، وأكرمنا باتباع نبيــه الكريم، 
والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الخلق أجمعين، أما بعد:

فقد قال اهللا 4 : ﴿4 5 6 7 8 9 : ; > = < 
?@ F E D C B A﴾ [آل عمران: 18].

 «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £ ﴿ اهللا 8 :  وقال 
¬ ® ¯ °± µ ´ ³ ² ¶﴾ [البقرة: 110].

 ;  :  9  8  7  6  5  4  3﴿ وقــال 2 : 
> = < ? @﴾ [البقرة: 183].

وقــال 4 : ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ 
© ª » ¬ ® ﴾ [آل عمران: 97].

وَعنِ اْبنِ ُعَمَر ^ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «ُبنَِي اِإلْسَالُم َعَلى َخْمسٍ: 
ــَالةِ، َوِإيَتاِء  ًدا َرُســوُل اهللاِ، َوِإَقامِ الص ُمَحم َوأَن أَْن َال ِإلَٰه ِإال اهللاُ  َشــَهاَدةِ 

، َوَصْومِ َرَمَضاَن»(1). َكاةِ، َوالَحج الز

(1) متفق عليه.

2
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ُبني اإلسالُم على خمٍس

إن أركان اإلسالم هي دعائمه وأسسه التي بها ثباته، وعليها اعتماده، 
وال إسالم لمن جحد واحًدا منها.

ُل هذه األركان: َشَهاَدة أَْن َال ِإلَٰه ِإال اهللاُ: وتتضمن االعتراف واإلقرار بأن  وأو
ُه عن  اهللا تعالى واحد ال شريك له، وأنه 4 المستحق للعبادة دون سواه، الُمَنز
ًدا َرُســوُل اهللاِ: وهي إقرار  ُمَحم كل نقص، المســتحق لكل كمال. وشــهادة أَن
واعتــراف بأن ســيدنا محمًدا ژ هو رســول رب العالمين؛ وخاتــم النبيين، 
وصفوة اهللا من الخلق أجمعين، افترض اهللا تعالى علينا طاعته وتعظيمه وتوقيره، 
واإليمان به يستلزم اإليمان بجميع األنبياء والمرسلين، فقد أحاطهم اهللا تعالى 
ههم عن كل  هم بالصدق واألمانة، والفطنــة ورجاحة العقل، ونز بعنايته، وحال
نقصٍ ينافي مهمتهم ووظيفتهم، وأيَدُهم بالمعجزات الظاهرة، واآليات الباهرة.

وأما الركــن الثاني: فالصالة: وهي عبادة تحقق الصلة بين اإلنســان 
وربه، وهي راحة نفــوس المؤمنين، ومعراج الصالحين، وقد افترض اهللا 
النبي ژ :  قــال  اليــوم والليلة،  تعالى على عبــاده خمس صلوات في 
 ُهن َوَصال  ُوُضوَءُهن أَْحَســَن  َمْن  َتَعالَى،  اهللاُ   اْفَتَرَضُهــن َصَلَواٍت  «َخْمُس 
لَِوْقتِِهن َوأََتم ُرُكوَعُهن َوُخُشوَعُهن َكاَن لَُه َعَلى اهللاِ َعْهٌد أَْن َيْغفَِر لَُه، َوَمْن 

َبُه»(1). لَْم َيْفَعْل َفَلْيَس لَُه َعَلى اهللاِ َعْهٌد، ِإْن َشاَء َغَفَر لَُه َوِإْن َشاَء َعذ
فيها تطهير للمال وإصالح  فالزكاة: وهي عبادة مالية،  الثالث:  الركن  وأما 
له ونمــاء، وتُصرف إلى ثمانية أصنــاف بينها القرآن الكريــم. والزكاة تحقق 

(1) سنن أبي داود (425).



16

دروس المساجـد (2)

التكافل االجتماعي في أسمى صوره، كما قال النبي ژ لمعاذ ƒ حين بعثه 
اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة فِــي أَْمَوالِِهْم تُْؤَخُذ مِْن  إلى اليمن: «... فأعلمهــم أَن اهللاَ 

أَْغنَِيائِِهْم َوتَُرد َعَلى فَُقَرائِِهْم»(1).
وأما الركن الرابع: فالصيام: وهو عبادة توجب على المسلم اإلمساك 
عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشــمس، 

وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات.
وأما الركن الخامس: فالحج: وهو عبادة مفروضة على المستطيع ويتحقق 
بقصد الكعبة واألماكن الشريفة ألداء النسك. ويتعلم المسلم في الحج الصبر 
والتحمل بمفارقته ألهله ووطنه، ملبًيا لنداء اهللا 8 ، راجًيا من اهللا تعالى أن 
يكون حجــه مبروًرا وذنبه مغفوًرا. ويلتقي الحــاج بالحجاج من جميع بقاع 

األرض، فيتعارف المسلمون، ويتبادلون الثقافات والمعارف.

أركان اإلسالم خمسة، وهي دعائمه وأسســه، وال إسالم لمن جحد  ❖
واحدًة منها.

الشهادة هي كلمة التوحيد المتضمنة لإلقرار بأن اهللا تعالى واحد ال شريك  ❖
له، وأنه مستحق للعبادة دون سواه، واإلقرار بنبوة سيدنا محمد ژ .

يجب على المسلم أن يطيع اهللا تعالى فيما أمر، وينتهي عما نهى عنه وزجر. ❖
اللُهم وفقنا لطاعتك وشــكرك وحســن عبادتك، وصل اللُهم وسلم 

على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) متفق عليه.
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الحمد هللا هادي الناس إلى الصراط المســتقيم، والصالة والســالم 
على ســيدنا ونبينا محمد الداعي إلى الهدي القويم، وعلى آله وصحبه 

أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
 Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿  : 4 اهللا  قــال  فقــد 

Å Ä Ã ﴾ [القصص: 77].

 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ : 8 وقال
Ó ﴾ [الفرقان: 67].

وقال 2 : ﴿ ( * + ,- . / 0 1 ﴾ [األعراف: 31].

 p  o  n  m  l  k  j  i  h  ﴿ وعــال:  وقال جــل 
q ﴾ [اإلسراء: 110].

ــُروا،  ــُروا َوَال تَُعس ژ َقاَل: «َيس بِيَعنِ الن ، ƒ ٍوَعْن أََنسِ ْبنِ َمالِك
ُروا»(1). ُروا، َوَال تَُنف َوَبش

صحيح البخاري (69).  (1)

3
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دروس المساجـد (2)

«َهَلَك  َرُســوُل اهللاِ ژ :  َقــاَل  َقــاَل:   ƒ َعْبدِ اهللاِ بن مســعود وَعــْن 
ُعوَن» َقاَلَها ثََالًثا(1). الُْمَتَنط

ــرِيَن َولَْم  َما ُبِعْثُتْم ُمَيسژ قال: «َفِإن أن النبي : ƒ وعن أبي هريــرة
رِيَن»(2). تُْبَعُثوا ُمَعس

ووصف جابر بن ســمرة ƒ صالة رســول اهللا ژ فقــال: «فَكاَنْت 
َصالتُُه َقْصًدا َوُخْطَبُتُه َقْصًدا»(3).

وَعْن َعْونِ ْبنِ أَبِي ُجَحْيَفَة، َعْن أَبِيهِ، َقاَل: آَخى النبِي ژ َبْيَن َسْلَماَن، 
َلًة، فََقاَل َلَها:  ْرَداِء ُمَتَبذ الد ْرَداِء، فََرأَى أُم ْرَداِء، فََزاَر َسْلَماُن أََبا الد َوأَبِي الد
نَْيا، فََجاءَ أَُبو  ْرَداِء َلْيَس َلُه َحاَجٌة فِي الد َما َشــأُْنكِ؟ َقاَلْت: أَُخوَك أَُبو الد
أََنا بِآكِلٍ  َما  َقاَل:  ـي َصائٌِم،  َقاَل: فَِإنـ َلُه َطَعاًما، فََقاَل: ُكْل؟  ْرَداِء فََصَنَع  الد
َنْم،  َقاَل:  ْرَداِء يَُقوُم،  ْيُل َذَهَب أَُبو الدا َكاَن الل َقاَل: فَأََكَل، فََلم َحتى تَأُْكَل، 
َقاَل َســْلَماُن: ُقمِ  ا َكاَن ِمْن آِخِر اللْيلِ  َنْم، فََلم فََناَم، ُثم َذَهَب يَُقوُم فََقاَل: 
ا،  ا، َولَِنْفِسَك َعَلْيَك َحق َك َعَلْيَك َحقلَِرب َلُه َسْلَماُن: ِإن اآلَن، فََصلَيا فََقاَل 
ُه، فَأَتَى النبِي ژ ، فََذَكَر َذلَِك  َحق ذِي َحق ا، فَأَْعِط ُكل َوِألَْهلَِك َعَلْيَك َحق

َلُه، فََقاَل النبِي ژ : «َصَدَق َسْلَماُن»(4).

صحيح مسلم (2670).  (1)
صحيح البخاري (6128).  (2)

صحيح مسلم (866).  (3)
صحيح البخاري (1968).  (4)
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الوسطيُة واالعتدالُ

إن من أبرز خصائص هذا الدين الوسطية واالعتدال، فهو وسط بين 
العقــل والعاطفة، وبين نــوازع الجســد ومتطلبات الــروح، فال إفراط 

وال تفريط، وال غلو وال تقصير.
والوسطية تعني االعتدال واالستقامة، والقوة والعدل، واألمان والخيرية، 
إّن الفضائَل كلها منوطة بالتوســط، فالشــجاعة مثًال وســط بين الجبن  بل 
والتهور، والجود وســط بين البخل واإلســراف، والتواضع وسط بين الكبر 
والذلة، وقد كانوا يقولون: خير األمور أَْوَساُطَها، وأفضل حبات اْلِعْقد ما كان 
في وسطه، وال يزاُل المسلمون بخير ما حافظوا على الوسطية، ألن الخروج 
عنها، يعني الوقوع في اإلفراط أو التفريط، وكالهما مهَلكة للفرد والمجتمع.

واإلسالم وسط في كّل األمور، سواء كانت دينية أو دنيوية، مادية أو 
روحية، ففي العبادات والشعائر، لم ُيْلغِ اإلسالم جانب العبادة والتنسك، 
غ لها واالنقطــاع عن الحيــاة، بل دعا إلــى التوازن  ولــم يأمر بالتفــر
إلى اإلنفاق  المالية، دعا اإلســالم  المعامــالت  فيها، وفــي  واالعتدال 
المتزن، فنهى عن الشح والتقتير، كما نهى عن اإلسراف والتبذير، وفي 
الشــؤون الحياتية اليومية من طعام وشــراب، دعا اإلســالم كذلك إلى 
الموازنة بين نهم اإلنسان إلى الطعام وحاجته الحقيقية إليه، وفي العالقة 
األســرية طلب اإلســالم من المرأة أن تتولى تربية أبنائها والقيام بحق 
زوجها وبيتها، وشجعها على أن تتعلم وتُعلم وأن تشارك في كل ميادين 

الحياة التي تتوافق مع طبيعتها وأنوثتها.
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دروس المساجـد (2)

إن االلتزام بمبادئ اإلسالم، والحرص على أداء الطاعات وإن َقلت، 
والتســابق في الخيرات والتنافس في القربات، ونبذ التعصب والتشدد، 
ومراعــاة التوازن فــي الحياة في إشــباع الغرائز والميــول والعواطف، 
الناس حقوقهــم، لهو من  بالمــودة والرحمــة، وإعطاء  ومعاملة األهل 
الوسطية التي دعا إليها اإلســالم، وقد امتازت قيادتنا الرشيدة في دولة 
للنموذج  بنائهــا  المبــدأ في  بانتهاج هذا  المتحــدة  العربيــة  اإلمارات 
الحضــاري، والتعايش االجتماعــي، فكان له أثره الكبيــر في االزدهار 

والنهوض باإلنسان والوطن والعالقات اإلنسانية الشاملة.

الشريعة اإلسالمية وسطية في جميع أحكامها وتشريعاتها. ❖
الطريق األحكم واألبقى في مسيرة اإلنسان  ❖ الوسطية واالعتدال هما 

فرًدا كان أو مجتمًعا.
من صفات المسلم الحكيم التوسط واالعتدال في كل األمور وعدم  ❖

التشدد في اآلراء والتصرفات.
بين  ❖ المحبــة والتآلــف  الوســطية واالعتــدال يشــيع روح  اتبــاع 

المجتمعات، ويؤسس للعيش في أمان واطمئنان.
ْبَنا الخلل والزلل، وصلى اهللا  اللهم وفقنا لصالح القول والعمــل وَجن

على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على سيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه الّطيبين، وبعد:

فنعيش وإياكم اليوم مع كلمة موجزة من سيرة سيد األولين واآلخرين، 
وحبيب رب العالمين، سيدنا ونبينا محمد ژ ، الذي رفع اهللا قدره، وخصه 
بخصائص ومحاسن ومناقب ال تعد وال تحصى، وَقْد تكاثرت اآليات في 
أَْمِر النبي ژ َوالتْنوِيهِ بَقْدرِهِ الشــريف،  الة على تَْعِظيمِ  كتاب اهللا تعالى الد

ومن ذلك:

قول اهللا 4 : ﴿ | { ~ے ¡ ¢ £¤ 
¥ ¦§ ¨  ©  ª ﴾ [التوبة: 128].

وقوله d c b a ` ﴿ : 2 ﴾ [األنبياء: 107].

وقوله 8 : ﴿ £ ¤ ¥ ﴾ [الشرح: 4].

 ❁  1  0  /  .  -  , وقولــه 2 : ﴿+ 
3 4 5 6 7 8﴾ [األحزاب: 45 ـ 46].

4



22

دروس المساجـد (2)

 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿ :وقال تعالــى
Ñ Ð Ï Î Í﴾ [األحزاب: 21]. 

• ó`dƒe√ ژ:
ولد رسول اهللا ژ يوم اإلثنين الثاني عشر من شهر ربيع األول، عام 

الفيل (570م) فكان أسعد يوم طلعت فيه الشمس.

ژ:  ¬`bÓNCG  •
ْدَق َواْلَوفَاءَ  ُخُلقٍ َكِريمٍ، وَجَعَل الص وَهَب اهللا تعالى لرســوله ژ ُكل
َطبِيَعَتُه، َواْلَعْفَو َواْلَمْعُروَف ُخُلَقُه، َواْلَعْدَل ِسيَرتَُه، َواْلَحق َشِريَعَتُه، َوألَف 
ُمْخَتلَِفةٍ(1). وكان ژ دائم البشر، سهل الطبع، لين الجانب،  َبْيَن ُقُلوبٍ  بِهِ 
ُعرف بين قومه بالصادق األمين، قالت السيدة عائشة #  حينما ُسئلت 
عن خلق رســول اهللا ژ في أهله: (كان أحســن النــاس خلًقا، لم يكن 
اًبا في األســواق، وال يجزي بالسيئة  ًشا(2)، وال ســخ فاحًشــا وال متفح

السيئة، ولكن يعفو ويصفح)(3).
ه إلى العمل؛ فرعى  شّب رسول اهللا ژ محفوًظا من اهللا تعالى، توج
األغنام، ثم تاجر في مال السيدة خديجة # ، ولّما بلغ رسول اهللا ژ 

خمًسا وعشرين سنة تزوج بخديجة بنت خويلد.

(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (74/1).
(2) فاحًشا: متكلًما بالقبيح. متفحًشا: متكلًفا للتكلم به.

(3) صحيح ابن حبان (6443).



23

محمٌد رسولُ اهللا ژ

ولما أتم رسول اهللا ژ أربعين سنة من عمره نزل عليه الوحي، وبلغ 
ديَن اهللا تعالى للناس.

واستجاب للنبي ژ طائفٌة ممن عرفوا صدقه، وكريم أخالقه، وأسلم 
لهم مكانة وســؤدد،  أشــراف من قريش،  أناس كثيرون ومنهم  بدعوته 

وتبعهم غيرهم حتى فشا ذكر اإلسالم بمكة.
واستمر اإلســالم في االنتشــار، حتى هاجر النبي ژ إلى المدينة، 

فبنى المسجد وعمق المحبة والتالحم بين المهاجرين واألنصار.
 L K  ﴿ :ا بلغ هذا الدين ذروة الكمال، ونزل قوله تعالى وَلم
U T S R Q P O N M﴾ [المائدة: 3]، ودخل 
ًما في  ًما ُمَكرالناس في دين اهللا أفواًجا؛ انتقل رسول اهللا ژ إلى ربه ُمَعظ

نة الحادية عشرة للهجرة. ربيع األول من الس
وأخبرنــا اهللا 2 أنه ســبحانه ومالئكَتُه الكرام يصلــون على النبي 
 F E D C B﴿ :الكريم ژ ، ثم أمرنا بالصالة عليه فقال

O N M L K J I HG ﴾ [األحزاب: 56].

ويا لها من مرتبة عظيمة أن تكون هذه الصالة والثناء والتشريف من 
ب العظيم 4 فهو ثناء أزلي قديم أبدي باقٍ، ومن المالئكة المقربين  الر
الذين ال يعصــون اهللا ما أمرهــم ويفعلون ما يؤمرون، ومــن المؤمنين 

الراكعين الساجدين.
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دروس المساجـد (2)

حياة النبي ژ مدرسة أخالقية متكاملة. ❖
علينا أن نربي أوالدنا على التخلق بأخالق النبي ژ ، وتََعلمِ ســيرته  ❖

العطرة.
مكانة النبي ژ عند ربه عظيمة، فهو أحب مخلوق إلى الخالق 4 . ❖

ُهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن االقتداء واالهتداء بنبينا محمد ژ ،  الل
 العالمين، وصل يا رب  لوائه  التخلق بأخالقه، واحشــرنا تحت  وارزقنا 

اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي جعل في األعمار فسحة لألعمال، وميداًنا للتنافس بما 
ينفع في الحال ويســر في المآل، فوفق من شاء من عباده لمرضاته، فكان 
من الفائزين إذ قدم لحياته، والصالة والســالم على ســيدنا ونبينا محمد، 

وعلى آله وصحبه أجمعين، خير من استنار الناس بكلماته، أما بعد:
فقد قال اهللا 2 : ﴿- . / 0 1 2 3 4 5 

76 8 9: ; > = < ? ﴾ [الحشر: 18].

وقال 4 : ﴿ 2 3 4 5 6 87 9 : ; > 
=< ? @A﴾ [البقرة: 197].

وَعنِ اْبنِ َعباسٍ ^ َقاَل: َقــاَل النبِي ژ : «نِْعَمَتانِ َمْغُبوٌن فِيِهَما َكثِيٌر 
ةُ َوالَفَراُغ»(1). ح اسِ: الصمَِن الن

وَعنِ اْبنِ َعباسٍ ^ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ لَِرُجلٍ َوُهَو يَِعُظُه: «اْغَتنِْم 
َتَك َقْبَل َسَقِمَك، َوغَِناَءَك  َخْمًسا َقْبَل َخْمسٍ: َشــَباَبَك َقْبَل هَِرمَِك، َوِصح

َقْبَل َفْقرَِك، َوَفَراَغَك َقْبَل ُشْغلَِك، َوَحَياَتَك َقْبَل َمْوتَِك»(2).

(1) صحيح البخاري (5933).
(2) المستدرك على الصحيحين للحاكم (7846).
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دروس المساجـد (2)

أمرنا ديننا الحنيف أن نتزود في هذه الدنيا لآلخرة دار القرار، وذلك 
بالعمل الصالح من نية وقول وفعل، والســعيد منــا من وفقه اهللا  تعالى 
الغتنام األوقات قبل فواتها، فعن ابن عمر ^ قال: أخذ رســول اهللا ژ 

ْنَيا َكأَنَك َغرِيٌب أَْو َعابُِر َسبِيلٍ»(1). بمنكبي فقال: «ُكْن فِي الد

َبــاَح، َوِإَذا  وكان ابن عمــر ^ يَُقوُل: «ِإَذا أَْمَســْيَت َفــَال َتْنَتِظرِ الص
تَِك لَِمَرِضــَك، َومِْن َحَياتَِك  الَمَســاَء، َوُخْذ مِْن ِصح َتْنَتِظرِ  أَْصَبْحَت َفَال 

لَِمْوتَِك»(2).
وفرص الخيــر والعمل الصالح كثيرة دلت النصوص الســابقة على 

اغتنامها وحذرت من تضييع العمر في غير ما ينفع. 

ومما يعين على هــذا: معرفة قيمة الوقت والنظر في عواقب األمور، 
وتجنب التسويف وطول األمل. فيستفيد المســلم من فراغه ما يستطيع 
ب به إلى اهللا تعالى قبل أن تمنعه الموانع. ويتصدق  من عمل صالح يتقر
من ماله في أوان يســره، فقــد يقدر على أوجه من البــر في وقت دون 
وقت، ويعمل الشــاب في شــبابه ما يعجز عنه في هرمــه، ويزاول من 

أعمال الخير والطاعات ما ال يقدر عليه عند عجزه ومرضه.

(1) صحيح البخاري (6416).

(2) صحيح البخاري (6416).
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اْغتَِنْم َخْمًسا َقْبَل َخْمٍس

على المسلم أن يبادر بأعمال البر والخير. ❖
الصحة والفراغ من النعم التي ينبغي للمسلم أن يحسن استثمارها. ❖
ينبغــي لمن له مال أن يتقــرب به إلى اهللا تعالــى وينفق منه في  ❖

أوجه الخير.
نعمة الشباب ينبغي استثمارها وتوجيهها توجيًها صحيًحا. ❖
على المسلم أن يحذر من تسويف األعمال وطول األمل. ❖

ا على اغتنام األوقات وعمارتها باألعمال  وفقنا لكل خير، وأعن ُهمالل
الطيبات الصالحات، وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى 

آله وصحبه أجمعين.
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الليل والنهار عبرة  بالتفكر واالعتبار، وأجــرى  أمر  الذي  الحمد هللا 
ألولي األبصــار، والصالة والســالم على ســيدنا ونبينــا محمد النبي 

المختار، وعلى آله األطهار وأصحابه األخيار، أما بعد:
 (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ اهللا 4 :  فقــال 
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8

K J I H G F E ﴾ [البقرة: 164].

 £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z﴿ : 2 وقــال اهللا
¤ ¥﴾ [األعراف: 185]

 ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  z  y  x  ﴿ اهللا 8 :  وقــال 
 ²  ±  °  ❁  ®  ¬  «  ª  ❁  ¨  §  ¦  ¥  ❁  £

³ ﴾ [الغاشية: 17 - 21].

 \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R ﴿ اهللا 4 :  وقــال 
 ﴾l k j i h g fe d c ba ` _ ^ ]

[الرعد: 3].
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التفكر في آياِت اهللا (عز وجل)

ْيَلَة آَيٌة َوْيٌل  الل وعن عائشة # قالت: قال النبي ژ : «لََقْد َنَزلَْت َعَلي
 ^ ] \ [ Z Y ﴿ :ْر فِيَهــا لَِمْن َقَرأََهــا َولَْم َيَتَفك
 j  i  h  g  f  e  ❁  c  b  a  `  _
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k

v﴾ اآليات [آل عمران: 190 - 191]»(1).

ر في آيات اهللا التي بثها فــي الكون عبادة عظيمة، وهو  التفك إن
طريٌق موصل إلى الخير، وقد سئلْت أم الدرداء عن أفضل عبادة أبي 

ر واالعتبار)(2). الدرداء فقالت: (التفك

وقد أمرنا اهللا تعالى أْن نتفكر فــي المخلوقات، وبين اهللا تعالى 
أنه قــد أودع في تلك المخلوقات البراهين الدالة عليه، والمرشــدة 
للعقل إلى اإليمــان واليقين، وأخبرنا 2 بأن في الســموات آيات 
للمؤمنين، وذلك أنه رفعها بغير عمد، وخلق فيها الشــمس والقمر 
والنجوم، ال يعلم عدد تلك األفالك الســابحة، وما بينها من التباعد 
إال اهللا سبحانه، يجري كل منها في مداره، بنظام محكم، ذلك تقدير 
 ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ﴿ ،العزيز العليم

Õ Ô Ó Ò﴾ [يۤس: 40].

(1) صحيح ابن حبان (620).
(2) الزهد لوكيع (ص 474).
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دروس المساجـد (2)

دام أحدهما  نعمًة عظيمًة، ولو  الليل والنهار  اهللا 2 اختالف  وجعل 
 #  " الناس، قال اهللا 4 : ﴿ !  المفاسد، وهلك  دون اآلخر لحصلت 
 21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  ❁  4  3

 M  ❁  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A  @

 ﴾ Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N

[القصص: 71 - 73].

وأنزل اهللا من السماء مطًرا فأحيا به األرض بعد موتها، وبث فيها 
َف الريــاح بأنواعها الحــارة والبــاردة، اللينة  مــن كل دابة، وصــر
والعاصفة، فتارة تكون شــماليًة، وتارة تكون جنوبيــًة، وتارة تكون 
مقبلة، وتارة تكون مدبرة، ومن محض منة اهللا تعالى على عباده، أن 
تعالى: ﴿]  قال  ليذيقهم من رحمته،  الرياح مبشــرات  لهم  يرسل 
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \

k j i h g ﴾ [الروم: 46].
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التفكر في آياِت اهللا (عز وجل)

التفكر في آيات اهللا سبحانه عبادة، وهي: إعمال للعقل، وتنمية للفكر،  ❖
وهداية للنفس.

أودع اهللا تعالى في الكون وفي أصنــاف المخلوقات البراهين الدالة  ❖
عليه، والمرشدة للعقل إلى اإليمان واليقين.

من َعَرَف الكــون وعظمته، أيقن بعظمة الخالق ســبحانه، فعاش  ❖
آمًنا مطمئنا.

للتفكر  لُِهداك، واجعل عملنا في رضــاك، ووفق عقولنا  اللُهم وفقنا 
في خلقك وآياتك، وصل اللُهم وســلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى 

آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، الرحٰمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشــهد 
أن ال ِإٰلَه إال اهللا وحده ال شــريك له، آتى نبيه َسْبًعا ِمَن اْلَمَثانِي َواْلُقْرآَن 
اْلَعِظيَم، وأشهد أن سيدنا محمًدا عبد اهللا ورسوله، النبي الكريم، صاحب 
آله وصحبه  فاللهم صل وســلم وبــارك عليه، وعلــى  العميم،  الفضل 

أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

 ﴾ ́ فقــد قــال 4 : ﴿® ¯ ° ± ² ³ 
[الحجر: 87].

قــال لي  المعلــى ƒ قال:  أبــي ســعيد بن  الحديث: عــن  وفــي 
 (  '  &  ﴿ الُقْرآن...  في  ُســوَرةٍ  أْعَظَم  َمنك  َألَُعل» رسول اهللا ژ: 

ْبع الَمَثانِي والُقرآُن الَعظيم الذِي أُْوتِيُته»(1). هي: الس ﴾)
وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ، َعــنِ النبِي ژ َقاَل: «﴿  & ' ﴾ أُم الُْقْرآنِ، 

ْبُع الَْمَثانِي، َوالُْقْرآُن الَْعِظيُم»(2). َوالس

(1) صحيح البخاري (4370).
(2) المستدرك على الصحيحين للحاكم (2051).
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ْبـُع الَمثانــي الس

4، وافتتح بها كتابه الكريم، وهي سبع  أنزلها اهللا  الفاتحة  ســورة 
آيات محكمات، نزلت بمكة على قلب رسول اهللا ژ.

ومن دالئــل أهميتها: كثرة أســمائها، فهــي الفاتحــة، أي فاتحة 
الكتــاب، وبها تُفتح القــراءة في الصــالة، وهي الكافيــة، والوافية، 
والشافية، والرقية، والســبع المثاني، وأم الكتاب، وأم القرآن، والقرآن 

العظيم، وُجمع فيها من الفضل والخير العميم فهي نور لقارئها.
فَعنِ اْبنِ َعباسٍ ^ َقاَل: َبْيَنَما جِْبِريُل َقاِعٌد ِعْنَد النبِي ژ َسِمَع َنِقيًضا 
 َماِء فُتَِح الَْيْوَم لَْم ُيْفَتْح َقط ِمْن فَْوقِهِ، فََرفََع َرأَْسُه، فََقاَل: «َهَذا َباٌب مَِن الس
 ِإال الَْيْوَم، َفَنَزَل مِْنُه َمَلٌك، َفَقاَل: َهَذا َمَلٌك َنَزَل ِإلَى اْألَْرضِ لَْم َيْنزِْل َقط ِإال
َفاتَِحةُ  َقْبَلَك:   َنبِي ُيْؤَتُهَما  لَْم  أُوتِيَتُهَما  أَْبِشــْر بُِنوَرْينِ  َوَقاَل:  َم،  َفَسل الَْيْوَم، 

الِْكَتابِ، َوَخَواتِيُم ُسوَرةِ الَْبَقَرةِ، لَْن َتْقَرأَ بَِحْرٍف مِْنُهَما ِإال أُْعِطيَتُه»(1).
يقرؤها  ارتباًطا وثيًقــا، حيث  بالصالة  الفاتحة  ارتبطت ســورة  وقد 
أنها  المســلم في صلواته كل يوم، وال تتــم صالته إال بقراءتهــا، كما 
اشــتملت على كل المعاني الواردة في القرآن الكريــم من ذكر الحمد 
والتوحيد والرحمة والعبودية واالســتعانة والهداية والدعاء للمســلمين 

والمعاد وبعثة الرسل وأخبار األمم السابقة، والمنهاج المستقيم.
َتَعالَى:   وفيها مناجاة اهللا تبارك وتعالى، َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َقاَل اهللاُ 
َالَة َبْينِي َوَبْيَن َعْبدِي نِْصَفْين، ولعبدي ما سأل، َفِإَذا َقاَل الَْعْبُد:  َقَسْمُت الص

(1) صحيح مسلم (806).
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دروس المساجـد (2)

َتَعالَى: َحِمَدنِي َعْبدِي، َوِإَذا َقاَل:  ﴿  & ' ) (﴾ َقاَل اهللاُ 
﴿  + ,﴾ َقــاَل اهللا تعالى: أَْثَنى َعَلي َعْبــدِي، َوِإَذا َقاَل: ﴿. 
َض ِإلَي َعْبدِي  ـ َوِإَذا َقاَل:  َدنِي َعْبدِي ـ وقال مرة: َفو 0﴾ َقاَل: َمج /
﴿  2 3 4 5 ﴾ قال: هذا بيني وَبْيَن َعْبدِي، َولَِعْبدِي َما 
َســأََل، فإذا قال: ﴿7 8 9 ❁ ; > = < ? 

@ C B A﴾ قال: هذا لَِعْبدِي، َولَِعْبدِي َما َسأََل»(1).
فاإلنسان يدخل الصالة بمناجاة ربه، ويخرج منها وقد فاز بالهداية. 

نسأل اهللا تعالى أن يهبنا حالوة اإليمان وتالوة القرآن.

سورة الفاتحة من أعظم سور القرآن الكريم. ❖
تشــتمل ســورة الفاتحة على المعاني الواردة في القرآن الكريم من  ❖

التوحيد والتمجيد والرحمة والعبودية واالســتعانة والهداية والمعاد 
والدعاء للمسلمين.

الفاتحة طريق لمناجاة اهللا تعالى في كل صالة. ❖
سورة الفاتحة نور لمن قرأها وحفظها وتدبر معانيها. ❖

ُهم أْنِعْم علينا بحفظ كتابك العظيم، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا  الل
اللُهم وســلم على سيدنا ونبينا   النهار، وصل الليل وأطراف  آناء  تالوته 

محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) صحيح مسلم (395).
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، 
اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 ، ƒ فنعيش وإياكم اليوم مع الصحابي الجليل سيدنا أبي بكر الصديق
وقد ورد في فضله مجموعة من اآليات واألحاديث، ومن ذلك:

 } | { z y x w v u ﴿ : 4 قــول اهللا
 ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~
 ¹¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 ﴾Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½¼  »º
[التوبة: 40]. وفي اآلية بيان فضل سيدنا أبي بكر الصديق ƒ رفيق النبي ژ 

في الغار والهجرة.

َدا  َسي َبْكٍر َوُعَمَر: «َهَذانِ  َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ ِألَبِي  َقاَل:   ƒ ٍوَعْن أََنس
يَن َوالُمْرَسلِيَن»(1). بِي الن لِيَن َواآلِخرِيَن ِإال ةِ مَِن األَو ُكُهولِ أَْهلِ الَجن

(1) سنن الترمذي (3664).
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دروس المساجـد (2)

 أََمن قــال: قال رســول اهللا ژ : «ِإن ƒ وعن أبي ســعيد الخدري
ِخًذا َخلِيًال َالتَخْذُت  فِي َمالِِه َوُصْحَبتِِه أَُبو َبْكرٍ، َولَْو ُكْنُت ُمت اسِ َعَليالن

أََبا َبْكرٍ َخلِيًال»(1).
ســيدنا أبو بكر الصديق صاحب رســول اهللا ژ ، واسمه عبد اهللا بن 
 ، ƒ التيمي القرشــي  كعب  عمرو بن  عامر بــن  عثمان بن  قحافة  أبي 
وكان أول من آمن من الرجال، قال علي بن أبي طالب ƒ : «َخْيُر َهذِهِ 

َها أَُبو َبْكرٍ، َوَبْعَد أَبِي َبْكرٍ ُعَمُر»(2). ةِ َبْعَد َنبِي األُم
َنا ِإلَى  ُدَنا َوَخْيُرَنا َوأََحب َسي الَخطابِ ƒ َقاَل: «أَُبو َبْكرٍ  وَعْن ُعَمَر ْبنِ 
نةِ َعَلى أَن أَفَْضَلُهْم  َفَق أَْهُل السَرُسولِ اهللاِ ژ »(3). قال اإلمام النووي: «َوات

.(4)« َعلِي ُعْثَماُن ُثم ُعَمُر، َقاَل ُجْمُهوُرُهْم: ُثم أَُبو َبْكٍر ُثم

وسيدنا أبو بكر هو الســابق إلى اإلسالم، نال شــرف الصحبة في 
الهجرة، وحضر جميع المشاهد مع رسول اهللا ژ وكان أشجع الصحابة، 
يق،  د ظهر يقينه في يوم اإلســراء والمعراج فسماه رســول اهللا ژ بالص
وعند وفاة النبي ژ حين ذهل الناس، فخطب أبو بكر ƒ قائًال: أَال َمْن 
 اهللاَ َحي ًدا َقْد َماَت، َوَمْن َكاَن يَْعُبُد اهللاَ فَِإن ُمَحم ًدا ژ فَِإن َكاَن يَْعُبُد ُمَحم
 :8 [الزمر: 30]. وقوله   ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ : 2 يَُموُت، وقرأ قوله  َال 

(1) متفق عليه.
(2) مصنف ابن أبي شيبة (31950).

(3) سنن الترمذي (3656).
(4) شرح النووي على مسلم (148/15).
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 ƒ يق د أبو بكٍر الص

Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  C﴿
 _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R

`﴾ [آل عمران: 144].
وكان ألبي بكر ƒ في اإلســالم مواقف رفيعــة وفضائل متكاثرة، 
أســلم على يده خالئق من الصحابة، منهم خمسة من العشرة المبشرين 

بالجنة(1).
نفسه وماله وأهله في خدمة اإلســالم ونبي اإلسالم، وتصدق  بذل 
بجميع ماله يوم تبوك، وســعى في خدمة أهل الحاجة والضعف، فكان 
يتعهد عجوًزا كبيرة عمياء في بعض حواشــي المدينة من الليل، فيسقي 

لها، ويقوم بأمرها، فرحمه اهللا تعالى ورضي عنه.

حياة الصديق ƒ مليئة بالمواقف العظيمة في خدمة الدين. ❖
إيمان أبي بكر وصدقه جعله يحظى بلقب الصديق. ❖

اللُهم اجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين، ووفقنا لالقتداء 
به، وصل اللُهم وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) تهذيب األسماء واللغات للنووي بتصرف (181/2).
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الحمد هللا الذي وهبنــا كثيرًا من المنن، وخلــق النفوس وجعل لها 
السكن، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد رسول اهللا، وعلى آله 

وصحبه ومن اتبع هديه ووااله. وبعد:
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y﴿ : 4 فقــال اهللا 
 ﴾m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b

[الروم: 21].

 )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿ وقــال 8 : 
* + , - . /0 1 2 3﴾ [النور: 32].

وعن أبي هريرة ƒ ، عن النبي ژ قال: «تُْنَكُح الَْمْرأَُة ِألَْرَبعٍ: لَِمالَِها، 
ينِ َترَِبْت َيَداَك»(1). َولَِحَسبَِها، َولَِجَمالَِها، َولِدِينَِها، َفاْظَفْر بَِذاتِ الد

َما  بَِخْيرِ  أُْخبِــُرَك  «أََال   : ƒ الخطاب لعمر بن  رســول اهللا ژ  وقال 
َيْكنُِز الَمْرُء؟: الَمــْرأَُة الّصالِحةُ؛ ِإَذا َنَظَر ِإلَْيَها َســّرْتُه، َوِإَذا أََمَرَها أََطاَعْتُه، 

َوِإَذا َغاَب َعْنَها َحفَِظْتُه»(2).

(1) متفق عليه.
(2) سنن أبي داود (1664).

9
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ْوَجْيِن معاييُر اختياِر الز

َمْن  َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «ِإَذا َجاَءُكْم  َقاَل:   ƒ الُمَزنِي أَبِي َحاتِمٍ  وَعْن 
َوَفَســاٌد»  َتُكْن فِْتَنٌة فِي األَْرضِ  َتْفَعلُوا   َفأَْنِكُحوُه، ِإال َتْرَضْوَن دِيَنُه َوُخلَُقُه 
َقاُلوا: يَا َرُســوَل اهللاِ، َوِإْن َكاَن فِيــهِ؟ َقاَل: «ِإَذا َجاَءُكْم َمــْن َتْرَضْوَن دِيَنُه 

اٍت(1). َوُخلَُقُه َفأَْنِكُحوُه» ثََالَث َمر

الزواج ســنة كونية يعمر بها الكون، ولكي تنعم البيوت باالستقرار 
والسكن، وضع اإلســالم جملة من األســس والمعايير، تحقق السعادة 

والتفاهم والوئام في األسرة، ويترتب عليها سالمة المجتمع وكماله.
ويأتي في مقدمة هــذه المعايير: الدين، فانتقــاء الزوجة ذات الدين 
والخلق أمر ضــروري؛ ألّنها تُعيــن زوجها على دينــه ودنياه، وتصون 
شرفها وعفافها، وتحفظ على زوجها كرامته، فيأمن معها، ويسكن إليها، 

وتشرق بينهما المودة والرحمة.

ومن المعايير: أن تكون ودوًدا ولوًدا، ألن الودود تحافظ على العشرة 
واأللفة، وأما الولود فيتحقق معها الغاية من الزواج بالسكن واالستقرار 

واإلنجاب والحفاظ على النوع اإلنساني.

وال يختلــف األمر كثيًرا عنــد اختيار الــزوج، فينبغــي أن تراعى 
الضوابط نفسها من سالمة الدين والخلق، وحسن العشرة.

(1) سنن الترمذي (1085).
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دروس المساجـد (2)

وأما معيار الجمال والحســن، فهو أمر فطــر اهللا تعالى النفوس على 
 اهللاَ َجميٌل ُيِحب الرغبة فيه، وهي رغبة شــريفة مشــروعة، قال ژ : «إن

الَجَماَل»(1).

وضع اإلسالم أسًسا ومعايير الختيار كل من الزوجين لآلخر. ❖
االختيار السليم للزوجين يترتب عليه سالمة األسرة والمجتمع. ❖
يجب أن يكون الدين والخلق مصاحًبا لكل معايير اختيار الزوجين. ❖
على أولياء األمور تيسير الزواج وفق الضوابط والغايات اإلسالمية. ❖

اللُهم وفقنا لكل خير، واجعل عملنا خالًصا لوجهك يا رب العالمين، 
وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.

(1) صحيح مسلم (91).



41

n¿h oô p°ü rÑ oJ  nÓ na nCG  rº oμ p°ù oØ rfnCG  » pa nh

الحمد هللا الذي خلق اإلنسان، وعلمه البيان، والصالة والسالم على سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان، أما بعد:

 n  m  ❁  k  j  i  h  g  f  e﴿ اهللا 4 :  فيقــول 
 { z y x w v u t ❁ r q p o
| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © 

ª﴾ [المؤمنون: 12 - 14].
 º ❁ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ : 8 وقــال اهللا
 Ç Æ Å ❁ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ë Ê É È ﴾ [اإلنسان: 1 - 3].

 @  ?  >  ❁  <  ;  :  9  8  7 ﴿ اهللا 2 :  وقال 
H G F E D C ❁ A ﴾ [االنفطار: 6 - 8].

ثََنا َرُسوُل اهللاِ ژ : «ِإن أََحَدُكْم ُيْجَمُع َخْلُقُه  َقاَل: َحد ƒ ِوَعْن َعْبدِ اهللا
ــِه أَْرَبِعيَن َيْوًما، ثُم َيُكوُن َعَلَقًة مِْثَل َذلِــَك، ثُم َيُكوُن ُمْضَغًة  فِي َبْطنِ أُم
مِْثــَل َذلَِك، ثُم َيْبَعُث اهللاُ َمَلــًكا َفُيْؤَمُر بِأَْرَبعِ َكلَِمــاٍت، َوُيَقاُل لَُه: اْكُتْب 

َعَمَلُه، َورِْزَقُه، َوأََجَلُه، َوَشِقي أَْو َسِعيٌد»(1).

(1) متفق عليه.

10



42

دروس المساجـد (2)

اه في  خلق اهللا تعالى اإلنسان في أحســن تقويم، فخلقه من نطفة، ونم
ره، فجعله في أحسن صورة،  له وصو اه، وشك رحم أمه ورعاه، وحفظه وغذ
وأتم خلقته، فجعل له رأًسا جامًعا للحواس، وجعل له أذنين ليسمع بهما.

والبصــر آية أخــرى، ونعمة عظيمــة امتن اهللا بها على اإلنســان 
فقال  k j i h  ﴿ : 4 ﴾ [البلد: 8].

وفتح ســبحانه فم اإلنسان وأودعه اللســان ناطًقا ومترجًما عما في 
القلب، وخلق األعضاء الباطنة وسخر كل واحد لفعل مخصوص.

ــا وأصابع للقبض  وخلــق اهللا تعالى اليدين، وجعــل في كل يد كف
جلين للتنقل وقضــاء الحوائج، وصدق اهللا القائل: ﴿  +  واإلعطاء،  والر

, - . / 0 ﴾ [التين: 4].

 u ts r ﴿ :فعلينــا أن نتدبر في أنفســنا امتثــاًال لقوله جل شــأنه
v﴾ [الذاريات: 21]، لنعرف فضل اهللا علينا فنعبده، ونعرف آثار نعمته فنشكره.

تدبر اإلنسان في خلقه يجعله يستشعر عظم نعم اهللا تعالى عليه. ❖
خلق اإلنسان يدل على حكمة الخالق 4  وإتقان صنعه. ❖
نظُر اإلنسان في نفسه يجعله مقبًال على طاعة اهللا تعالى، شاكًرا ألنعمه. ❖

ا على طاعتك وحســن عبادتك، وصل اللُهم وســلم على  أعن ُهم الل
سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي شــرع الطهــارة للمؤمنين، والصالة والســالم على 
رسوله الكريم ســيدنا ونبينا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه 

أجمعين، أما بعد:

فقد قــال اهللا 4 : ﴿  ! " # $ % & ' ) 
 ﴾1 0 / . - , + * )

[المائدة: 6].

َمْن  َصَالُة  تُْقَبــُل  «َال  َرُســوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  قال:   ƒ ُهَريَْرَة أََبي  وعن 
أَ»(1). ى َيَتَوضأَْحَدَث َحت

تِي ُيْدَعْوَن  أُم قال: ســمعُت النبي ژ يقول: «ِإن ƒ وعن أََبي ُهَريَْرَة
لِيَن مِْن آَثارِ الُوُضوِء»(2). ا ُمَحج َيْوَم الِقَياَمةِ ُغر

ـ : ســمعُت رسول اهللا ژ  وقال أبو أيوب ـ وكان معه عقبة بن عامر 

(1) صحيح البخاري (135). 
ة: بياض في الوجه، وغرة كل شيء أكرمه. والتحجيل: بياض  (2) صحيح البخاري (136). والُغر

في الرجلين.
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دروس المساجـد (2)

َم مِْن َعَملٍ»  ــى َكَما أُمَِر ُغفَِر لَُه َما َقــدأَ َكَما أُمَِر، َوَصل يقول: «َمــْن َتَوض
أََكِذَلَك يَا ُعْقَبُة؟ َقاَل: َنَعْم(1).

وعن أبي هريــرة ƒ : أن رســول اهللا ژ قال: «أََال أُدلُكــم َعَلى َما 
َرَجاتِ؟» قالوا: بلى يا رســول اهللا،  َيْمُحو اهللاُ بِــِه الَخَطاَيا، َوَيْرَفُع بِِه الد
قال: «إْســَباُغ الُوُضوِء َعَلى الَمَكارِهِ، َوَكْثَرُة الُخَطا ِإلَى الَمَساجِدِ، وانتظاُر 

َباُط»(2). الةِ، َفَذلُِكُم الر الةِ َبْعد الص الص

إن الطهارة من أفضل شرائع الدين، وقد أحبها األخيار من المسلمين 
وحافظوا عليها.

وفي النصوص الســابقة من الثنــاء على المتطهرين مــا يبرز فضل 
الطهارة عموًما وفضل الوضوء بصفة خاصة.

وللوضوء سبعة أركان ال يصح دونها، وله سنن وفضائل يعظم األجر 
بالمحافظة عليها.

وأركانه هي: غســل الوجه، وغســل اليدين إلى المرفقين، ومســح 
الرأس، وغســل الرجلين إلى الكعبين، والنيــة، والدلك وهو إمرار اليد 

(1) سنن النسائي (144).
(2) صحيح مسلم (251). وإسباغ الوضوء: إتمامه بأركانه وشروطه وسننه ومستحباته.
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ُ الــوُُضــــوء

على األعضاء مع صب الماء أو بعده، والسابع الفور وهو إتمام الوضوء 
في وقت واحد بحيث ال تجف األعضاء قبل إتمامه.

وســننه ســبع كذلك، وهي: غســل اليدين إلــى الكوعين أول 
الوضوء، والمضمضة، واالستنشاق، واالستنثار، ومسح األذنين، ورد 

مسح الرأس، وترتيب الفرائض.

واألفضل إسباغ الوضوء على أكمل وجه كما جاء عن رسول اهللا ژ .
ومن فضائله: السواك قبله والتسمية وتقليل الماء.

ال تقبل الصالة عند اهللا 8 بغير طهارة شرعية. ❖
تستحب المحافظة على فضائل الوضوء مع السنن واألركان. ❖
إسباغ الوضوء يمحو الذنوب. ❖

المحجلين، برحمتك  الغر  المتطهرين، ومن  اللُهم اجعلنا من عبادك 
اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله   يا رب العالمين، وصل

وصحبه أجمعين.
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ر لنا األحكام، والصالة والسالم  الحمد هللا الذي هدانا لإلسالم، ويس
على سيد األنام، وعلى آله وأصحابه الكرام. وبعد:

̄ ﴾  [البقرة: 185].  ® ¬ « ª © ¨ §  ﴿ : 4 فيقول

ويقول 8: ﴿ / 0 1 2 43 5 6 7 ﴾ [النساء: 28].

ُروا،  ــُروا، َوَال تَُعس َقاَل: «َيس النبِي ژ  َمالِكٍ ƒ ، َعنِ  وَعْن أََنسِ ْبنِ 
ُروا»(1). ُروا، َوَال تَُنف َوَبش

 يَن ُيْســٌر، َولَْن ُيَشاد الد ژ َقاَل: «ِإن بِيَعنِ الن ، ƒ وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة
ُدوا َوَقارُِبوا، َوأَْبِشُروا»(2). َغَلَبُه، َفَسد يَن أََحٌد ِإال الد

وقال ژ : «ِإن َخْيَر دِينُِكْم أَْيَسُرُه، ِإن َخْيَر دِينُِكْم أَْيَسُرُه»(3).

صحيح البخاري (69).  (1)

صحيح البخاري (39).  (2)
مسند أحمد (15936).  (3)
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التيسيُر في الشريعِة اإلسالميِة

أََخَذ   ِإال أَْمَرْينِ  َبْيَن  َرُســوُل اهللاِ ژ  َر  ُخي «َما  َقاَلْت:  َعائَِشَة #   وَعْن 
أَْيَسَرُهَما، َما لَْم َيُكْن ِإْثًما، َفِإْن َكاَن ِإْثًما َكاَن أَْبَعَد الناسِ مِْنُه»(1).

ْنَيا َواْآلِخَرةِ»(2). َر اهللاُ َعَلْيِه فِي الد َر َعَلى ُمْعِسرٍ َيس وَقاَل: «َوَمْن َيس
ه أن ُينجيه اهللا من ُكَرب يوم القيامة فلُينفس عن ُمعِسرٍ  وقال: «من سر

أو َيضع عنه»(3).

يمتاُز دين اإلســالم بالتيســير في جميع األمور، فهو دين السماحة 
والُيسر والسهولة، فال شــدة فيه وال تعسير، وال إرهاق وال تضييق، وقد 
حث النبي ژ على التيســير، فبين أنه من أعظم األعمال عند اهللا أجًرا، 
التيســير جزًءا من سلوكه وأخالقه ژ  وأكثرها عند الناس حمًدا، وكان 
في كل حياته، يقدم األيسر على األعسر، واألخف على األثقل، وما خير 

بين أمرين إال اختار أيسرهما.

والتيسير نوعان:
األول: تيســير على النفس: بأال يتعمد المسلم المشــقة في العبادة، 
وال يكلف نفسه ما ال تطيق، فإن ذلك ينفرها من مواصلة الخير، فقليل 

دائم خير من كثير منقطع.

صحيح البخاري (3560).  (1)
صحيح مسلم (2699).  (2)
صحيح مسلم (1563).  (3)
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دروس المساجـد (2)

النــاس: بإنجــاز مصالحهم، ومســاعدتهم،  والثاني: وتيســير علــى 
والتخفيف عنهم، فاألب يرفق بأهلــه وأوالده، وال يعنفهم إن أخطؤوا بل 
ويقــدر ظروفهم  يرعــى عمالــه،  العمــل  ينصحهــم ويوجههــم، ورب 
واحتياجاتهم، والموظف يســارع في أداء مهامــه، وال يؤخرها، وصاحب 
ين يتجاوز عن المدِين المعسر إما بالمسامحة، أو بالتقاضي الحسن، أو  الد
روا،  بتأخير األجل، أو بالتصديق عليه، والمعلــم يصبر على طالبه إن قص
ر اهللا عليه يوم  ــر على الناس في الدنيا يس ويشجعهم إن أحسنوا. ومن يس

القيامة.

أحكام الشريعة اإلسالمية واقعية تراعي طاقة اإلنسان وإمكاناته. ❖
التيسير منهج حياتي يحقق الرحمة بالناس والمرونة في الحياة. ❖
ر عليه ورفق به. ❖ ر على الناس وأعانهم ورفق بهم أعانه اهللا ويس من يس

ر لنا أمورنا واجعلنا من أهل التيسير والسماحة. يس همالل
وَصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى 
آله وصحبه الّطيبين، وبعد:

فنتحــدث اليــوم عن بعــض مناقــب الصحابــي الجليــل عمر بن 
الخطاب ƒ الذي قال اهللا فيه وفي أمثاله من أنصار دينه: ﴿  ! 
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 9  8  76  5  4  3  2  1  0  /  .  -

:﴾ [التوبة: 100]. وقد ورد في فضله مجموعة من األحاديث، منها:
ِإْذ َقاَل:  َبْيَنا َنْحُن ِعْنَد َرُســولِ اهللاِ ژ  ما رواه أبو هريرة ƒ ، َقــاَل: 
أُ ِإلَى َجانِبِ َقْصرٍ، َفُقْلُت:  ةِ، َفِإَذا اْمَرأٌَة َتَتَوض َبْيَنا أََنا َنائٌِم َرأَْيُتنِي فِي الَجن»
لَِمْن َهَذا الَقْصُر؟ َقالُوا: لُِعَمَر، َفَذَكْرُت َغْيَرَتُه، َفَولْيُت ُمْدبًِرا» فََبَكى ُعَمُر، 

َوَقاَل: أََعَلْيَك أََغاُر يَا َرُسوَل اهللاِ؟(1).
وعن َســْعدِ ْبنِ أَبِي َوقاصٍ ƒ قال: قال رسول اهللا ژ : «ِإيًها َيا اْبَن 
، ِإال َسَلَك  ا َقط ْيَطاُن َسالًِكا َفج َما لَِقَيَك الش ابِ، َوالذِي َنْفِسي بَِيدِهِ  الَخط

َك»(2). ا َغْيَر َفج َفج

(1) صحيح البخاري (3680).

(2) صحيح البخاري (3683).
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دروس المساجـد (2)

«َواَفْقُت   : ƒ ِابالَخط ْبُن  ُعَمُر  َقاَل  َقاَل:   ƒ ٍَمالِك أََنسِ ْبنِ  وَعْن 
ِإْبَراهِيَم  َمَقــامِ  اتَخْذَنا مِْن  لَــوِ  َرُســوَل اهللاِ،  َيا  َفُقْلُت:  َثَالثٍ:  َربي فِي 
ـى، َفَنَزلَــْت: ﴿ ´ µ ¶ ¸ ¹﴾ [البقــرة: 125]، َوآَيــةُ  ُمَصلـ
الِحَجابِ، قُْلُت: َيا َرُســوَل اهللاِ، لَْو أََمــْرَت نَِســاَءَك أَْن َيْحَتجِْبَن، َفِإنُه 
بِي ژ فِي  َوالَفاجُِر، َفَنَزلَْت آَيةُ الِحَجابِ، َواْجَتَمَع نَِساُء الن الَبر ُمُهن ُيَكل
: ﴿ z  y  x     }  |  {   ~   ے  ¡ ﴾  َعَلْيــِه، َفُقْلُت لَُهــن الَغْيَرةِ 

[التحريم: 5] فنزلَْت هذه اآليةُ»(1).

سيدنا عمر بن الخطاب الملقب بالفاروق ƒ، أجرى اهللا الحق على 
لسانه وقلبه، فَعْن َعائَِشَة # ، َعنِ النبِي ژ أَنُه َكاَن يَُقوُل: «َقْد َكاَن َيُكوُن 
تِي مِْنُهــْم أََحٌد، َفِإن ُعَمَر ْبَن  ثُوَن، َفِإْن َيُكْن فِي أُم فِي اْألَُمــمِ َقْبَلُكْم ُمَحد

ابِ مِْنُهْم»(2). الَْخط
وهو أحد الســابقين إلى اإلسالم، وأحد العشــرة المبشرين بالجنة، 
وأحد أصهار رســول اهللا ژ  فقد تزوج رســول  اهللا  ژ من حفصة بنت 

عمر، وهو أحد كبار علماء الصحابة وزهادهم(3).

وكان عمر ƒ، رحيًما شــفيًقا، يتفقد المحتاجين، ويســاعد الضعفاء 
أَبِيهِ، َقــاَل: َخَرْجُت َمــَع ُعَمَر ْبنِ  أَْســَلَم، َعْن  والمســاكين؛ فَعْن َزيْدِ ْبنِ 
أَِميَر  يَا  فََقاَلــْت:  َشــابٌة،  اْمَرأٌَة  ُعَمَر  فََلِحَقــْت  ــوقِ،  الس ِإَلى   ƒ ِابالَخط

(1) صحيح البخاري (402).
(2) صحيح مسلم (2398).

(3) تهذيب األسماء واللغات للنووي (4/2).
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َما ُيْنِضُجوَن ُكَراًعا، َوَال  الُمْؤِمنِيَن، َهَلَك َزْوجِي َوتََرَك ِصْبَيًة ِصَغــاًرا، َواهللاِ 
ِإيَْماءَ  ُبُع، َوأََنا بِْنُت ُخَفاِف ْبنِ  َلُهْم َزْرٌع َوَال َضْرٌع، َوَخِشيُت أَْن تَأُْكَلُهُم الض
، َوَقْد َشــِهَد أَبِي الُحَديْبَِيــَة َمَع النبِي ژ. فََوَقــَف َمَعَها ُعَمُر َوَلْم  الِغَفارِي
يَْمضِ، ُثم َقاَل: َمْرَحًبا بَِنَسبٍ َقِريبٍ، ُثم انَْصَرَف ِإَلى َبِعيٍر َظِهيٍر َكاَن َمْرُبوًطا 
ارِ، فََحَمَل َعَلْيهِ ِغَراَرتَْينِ َمَألَُهَمــا َطَعاًما، َوَحَمَل َبْيَنُهَما َنَفَقًة َوثَِياًبا،  فِي الد

ُثم َناَوَلَها بِِخَطاِمهِ، ُثم َقاَل: اقَْتادِيهِ، فََلْن يَْفَنى َحتى يَأْتَِيُكُم اُهللا بَِخْيٍر...(1).
رحم اهللا سيدنا عمر بن الخطاب، ورضي اهللا عنه وعن الصحابة أجمعين.

اجتمع في سيدنا عمر ƒ القوة في الدين، والرفق بالرعية. ❖
بذل عمر ƒ حياته هللا تعالى، ولدينه، ولوطنه، فخلد اهللا تعالى ذكره. ❖

اللُهم وفقنا لالقتداء به، وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) صحيح البخاري (4160).
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الحمد هللا الذي خلق من الماء بشــًرا، فجعله نسًبا وصهًرا، والصالة 
والســالم على أعلى البرية قدًرا، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، 

أما بعد:
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴿ : 4 فيقول اهللا
 ﴾m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b

[الروم: 21].

َساِء َبَرَكًة أَْيَسُرُهن َصَداًقا»(1). وعن عائشة # : أن النبي ژ قال: «أَْعَظُم الن
َتْيِســيُر  وَعْن َعائَِشــَة # َقاَلْت: َقــاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «ُيْمُن الَْمْرأَةِ 

ِخْطَبتَِها، َوَتْيِسيُر َصَداقَِها»(2).
َفِإنَها لَْو  َساِء،  الن َوَقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطابِ ƒ : «أََال َال تَُغالُوا بُِصُدقِ 
ْنَيــا، أَْو َتْقــَوى عِْنَد اهللاِ؛ لَــَكاَن أَْوَالُكــْم بَِها  َكاَنــْت َمْكُرَمــًة فِي الد

بِي ژ »(3). الن

(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم (2732). أعظم النساء بركة أيسرهن صداًقا: ألن الُيسر 
داع إلى الرفق.

(2) مسند أحمد (24607).
(3) سنن أبي داود (2106).
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واِج تيسيـُر الــز

حث القرآن الكريم على تيســير الزواج، وتقليل المهور، ورغب 
في تزويج الصالحين من فقراء المسلمين، ووعدهم بالفضل العظيم، 

والغنى والخير العميم.

نة النبوية فضل تقليل المهر، وبينت بركته، بل  وقد أوضحت الس
أخبر رسول اهللا ژ أن أعظم النساء بركة أقلهن صداًقا.

واألخذ بمضمون هذه األدلة يســهل أمر الزواج، ويفتح األبواب 
إليه فيسعد الناس لما للزواج من  فضائل ومزايا عظيمة.

فتسهيل الزواج على الشاب يحفظ له دينه ونفسه وعاطفته وعفته 
فعلى المجتمع أن يراعي الشباب بتقليل المهور ونفقات الزواج.

وفي هذا اإلطار أنشأت دولة اإلمارات العربية المتحدة ـ حرسها اهللا  ـ 
صندوق الزواج الذي يساهم في تخفيف األعباء المالية عن المقبلين على 
تُعيــن كثيًرا من  التي  الجماعية  إقامة األعــراس  الزواج، وســاهمت في 
الشــباب على نفقات الزواج، وسعت في تغيير بعض العادات التي ترهق 

كاهل المتزوجين بالتكاليف الشاقة.

المقبلين على  أبنائهم  المســؤولية تجاه  وتقع على اآلباء واألمهات 
الزواج؛ ومن ذلك التخفيف من الوالئم وتجنب مظاهر البذخ واإلسراف 

في احتفاالت العرس.
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دروس المساجـد (2)

نة النبوية المطهرة على التيسير في الزواج والحض عليه. ❖ رغبت الس
أعظم النساء بركة أيسُرُهن صداًقا. ❖
التقليل من كلفة الزواج مطلب اجتماعي. ❖
تجنب مظاهر البذخ واإلســراف في احتفاالت العرس يســاعد على  ❖

تيسير الزواج.

اهللا ويرضاه، واجعلنا  لَِما يحبه  ــرين  الميس اجعلنا وإياكم من   ُهمالل
ممن يســتمعون القول فيتبعون أحســنه، وصل اللُهم وسلم على سيدنا 

ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي نّور باالستقامة قلوب المؤمنين، وأكرمهم بطاعة رب 
العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه 

أجمعين. وبعد:
 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö﴿ : 4 فقد قال اهللا
 ﴾ ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ❁  â  á  à

[األحقاف: 13 - 14].

 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿  : 8 وقــال 
* + , - . ﴾ [فصلت: 30].

 c b a` _ ^ ] \ [ Z Y﴿ :وقال عز شــأنه
e d﴾ [هود: 112].

 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J﴿ وقــال 2 : 
W V U﴾ [فصلت: 6].

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ :وقال عّز مــن قائــل
Æ Å ﴾ [الملك: 22].
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دروس المساجـد (2)

الثَقِفيƒ  َقاَل: ُقْلُت: يَا َرُسوَل اهللاِ، ُقْل  َعْبدِ اهللاِ  وَعْن ُســْفَياَن ْبنِ 
َقْوًال َال أَْسأَُل َعْنُه أََحًدا َبْعَدَك، َقاَل: «قُْل: آَمْنُت بِاهللاِ،  ْسَالمِ  لِي فِي اْإلِ

ثم اْسَتِقْم»(1).
وَعْن أََنسِ ْبنِ َمالِكٍ ƒ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َال َيْسَتِقيُم ِإيَماُن 
َقْلُبُه َحتى َيْسَتِقيَم لَِسانُُه، َوَال َيْدُخُل  َقْلُبُه، َوَال َيْسَتِقيُم  َحتى َيْسَتِقيَم  َعْبدٍ 

َة َرُجٌل َال َيأَْمُن َجاُرُه َبَوائَِقُه»(2). الَْجن
 ا، َوَخطَخط ژ فََخط بِيالن ِعْنــَد  ُكنا  َقاَل:  َعْبدِ اهللاِ ^  وَعْن َجابِِر ْبنِ 
 َوَضَع يَــَدُه فِي اْلَخط ْينِ َعْن يََســارِهِ، ُثمَخط ْينِ َعــْن يَِمينِهِ، َوَخــطَخط
 L K J  ﴿ :تََال َهــِذهِ اْآليََة اْألَْوَســِط، فََقاَل: «َهَذا َســبِيُل اهللاِ» ُثــم
V U T S R Q P ON M﴾ [األنعام: 153](3).

االســتقامة كلمة تجمع أصول هــذا الّدين، وتعنــي أن يلزم المرء 
المحاســن، وتزكو  به تكمل  الذي  القويم  المســتقيم، والطريق  المنهج 

النفوس، وتسمو األخالق وترتقي األفراد والشعوب.
وتتعلق هــذه االســتقامة باألقوال واألفعــال والَجنان، فاالســتقامة 
التوحيد وقول الحق، والنصح لعباد  باللســان تعني المداومة على كلمة 

(1) صحيح مسلم (38).
(2) مسند أحمد (13048).

(3) سنن ابن ماجه (11).
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قل آمنُت باِهللا ثم اْستَِقْم

اهللا، وترك األقوال القبيحة كالغيبة والنميمة ونحو ذلك مما ال يرضاه اهللا 
من األقوال، واالستقامة باألفعال تعني المداومة على العبادات والطاعات 
ومحاسن األخالق، وأما االســتقامة بالَجنان فتعني المداومة على صدق 

اإلرادة والعزيمة على الخير، وطهارة النفس من الكبر والعجب والرياء.
ومتى استولت االستقامة على أحاسيس المرء ومشاعره؛ طبعته على 
حسن األخالق والترفع عن ذميم األفعال، وحسن التعامل مع اآلخرين، 

فتستقر المجتمعات وتزدهر علومها ومعارفها ويعلو شأنها.
إن االستقامة على أمر اهللا 8 نعمة عظيمة، ودرجة رفيعة، لكن تحقيقها 
يحتاج إلى جــّد واجتهاد، وصبر واحتســاب، ومراقبة هللا تعالى في الســر 
والعلن، ومخالفة للنفس والهوى والشــيطان، والقيام عند فرائض اهللا تعالى  

باالمتثال، وعند نواهيه باالجتناب، مع الدعاء والتضرع إليه سبحانه.

االستقامة هي لزوم طاعة اهللا تعالى واتباع سنة رسوله ژ . ❖
أعظم كرامة في الدنيا لزوم االستقامة. ❖
اإليمان واالستقامة أساس الدين، ومصدر كل خير في الدنيا واآلخرة. ❖

وفقنا اهللا وإياكم لكل خير، ورزقنا االستقامة على دينه والثبات على 
آله وصحبه  اللهم وسلم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى   نهجه، وصل

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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الحمد هللا الــذي أمر بالمحافظــة على الصالة، ووعــد المصلين 
بالكرامة والنجاة، والصالة والســالم على ســيدنا ونبينا محمد الذي 
ُجعلت قرة عينه وراحة نفسه في الصالة، وعلى آله وصحبه ومن اتبع 

هداه، أما بعد:

 ﴾ Í Ì Ë Ê ❁ È Ç Æ Å Ä ﴿ : 4 فقد قال اهللا
[المعارج: 34 - 35].

وقال 8 : ﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾ 
[البقرة: 238].

وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ : أَن َرُجًال َدَخَل الَمْسجَِد فََصلى، َوَرُسوُل اهللاِ ژ 
فََســلَم َعَلْيهِ، فََقاَل َلُه: «اْرجِْع َفَصل َفِإنَك لَْم  الَمْســجِدِ، فََجاءَ  فِي َناِحَيةِ 
» فََرَجَع فََصلى ُثم َســلَم، فََقــاَل: «َوَعَلْيَك، اْرجِْع َفَصــل َفِإنَك لَْم  تَُصل
َالةِ، َفأَْســبِغِ  الَِثةِ: فَأَْعلِْمنِي، َقــاَل: «ِإَذا قُْمَت ِإلَى الصَقاَل فِــي الث « تَُصل
 ــَر َمَعَك مَِن الُقْرآنِ، ثُم ْر َواْقَرأْ بَِما َتَيس اْســَتْقبِلِ الِقْبَلَة، َفَكب الُوُضوَء، ثُم
اْرَكْع َحتى َتْطَمئِن َراكًِعا، ثُم اْرَفْع َرأَْســَك َحتى َتْعَتدَِل َقائًِما، ثُم اْسُجْد 
َحتى َتْطَمئِن َســاجًِدا، ثُم اْرَفْع َحتى َتْســَتوَِي َوَتْطَمئِن َجالًِسا، ثُم اْسُجْد 

16
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الِة أركاُن الص

َحتى َتْطَمئِن َســاجًِدا، ثُم اْرَفْع َحتى َتْســَتوَِي َقائًِما، ثُــم اْفَعْل َذلَِك فِي 
َها»(1). َصَالتَِك ُكل

ُهوُر،  ــَالةِ الط َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «مِْفَتاُح الص  ƒ وَعْن َعلِــي
ْسلِيُم»(2). ْكبِيُر، َوَتْحلِيلَُها الت َوَتْحرِيُمَها الت

أمرنا اهللا 8 أن نقيم الصالة ونحافظ عليها، وأن نقوم فيها هللا تعالى 
قانتين، وجاء في القرآن الكريم ذكر القيام والركوع والسجود والخشوع، 

وأثنى اهللا 8 على من لم تلهه مشاغل الدنيا عن صالته.
وكان ژ يصلي على أحسن وجه، فيتم األركان والسنن ويظهر ذلك 
ويــداوم عليه حتــى يعلمه الصغيــر والكبير، ثــم يقول: «َصلــوا َكَما 
(فرائض)  أركاًنــا  للصالة  أن  يدل علــى  أَُصلي»(3). وهــذا  َرأَْيُتُمونِــي 

ومكمالت (سنن ومستحبات).
النية، وتكبيرة  التي ال تصح بدونها الصالة هــي:  وأركان الصالة 
اإلحرام، والقيام لها، وقراءة الفاتحة على اإلمام والمنفرد، والقيام لها، 
والركوع، والرفع منه، والسجود، والرفع منه، والسالم، والجلوس له، 
والطمأنينــة في األركان بأن تســتقر أعضــاؤه، والترتيــب بين أفعال 

(1) متفق عليه.
(2) سنن الترمذي (3).

(3) صحيح البخاري (6008).
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الســجود. وال يجوز  أو  الركوع  الرفع مــن  الصالة، واالعتــدال بعد 
للمســلم أن يضيع شــيًئا منها بحجة االنشــغال، فالصالة تشهد لمن 

حفظها، وتشهد على من ضيعها.

الصالة عبادة عظيمة يجب االعتناء بها. ❖
، والتقصير  ❖ إتمام األركان في الصالة فرض عين علــى كل ُمَصل

فيها يبطلها.
فيها،  ❖ الدخول  قبل  تشمل تحصيل شــروطها  الصالة  المحافظة على 

وأداء أركانها بعد الدخول فيها.
الصالة تؤتي ثمارها في حياة المصلي وسلوكه. ❖

اللُهم اجعلنا من المؤمنين الذين هم في صالتهم خاشــعون، وارزقنا 
طاعتك ومغفرتــك ورضوانك، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا 

محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي أمر أن نكون عن اللغو معرضين، وأشــهد أن ال ِإٰلَه 
إال اهللا وحده ال شــريك له يتولى الصالحين، وأشــهد أن سيدنا محمًدا 
عبد اهللا ورسوله، حث المؤمن على ترك ما ال يعنيه، ودعاه إلى االهتمام 
بما ينجيه، فاللهم صل وســلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
فقد قــال اهللا 4 : ﴿  ! " # ❁ % & ' ) ( ❁ 

+ , - . / ﴾ [المؤمنون: 1 ـ 3].
لَُكْم  َكرَِه  النبي ژ قــال: «ِإن اهللاَ  وعن المغيرة بن شــعبة ƒ ، عن 

َؤالِ»(1). َثَالًثا: قِيَل وقال، َوِإَضاَعَة الَْمالِ، َوَكْثَرَة الس

لقد حث اإلســالم على ترك الفضول: والفضول هو الزيادة المذمومة 
في الــكالم أو الســؤال، والتطلــع المذمــوم إلى خصوصيــات الناس 
وأحوالهــم، وهو من اللغــو الذي يترفع عنه المســلم، قــال اهللا تعالى: 

﴿ ^ _ ` f e d c b a ﴾ [الفرقان: 72].

(1) صحيح البخاري (1407).
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ه عنها، فعن  كما أنه مــن العيوب التــي ينبغي للمســلم أن يتنــز
̂ ، عن النبي ژ قال: «الُْمْســلُِم من َسلَِم الُْمْسلُِموَن  عبد اهللاِ بن َعْمٍرو 

من لَِسانِِه َوَيدِهِ»(1).
ومن الفضول ما يكون في السؤال، فبعض الناس يستكثر من األسئلة 
التي ال نفع فيها، وليــس له من ورائها هدف وال فائدة؛ حتى يورث من 
تعالى: قال  المشــقة والتعب،  نفسه  الملل والغضب، ويجني على  سأله 

﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ [المائدة: 101].
ومن الفضول ما يكون في المهنة بســبب التنافس والتحاسد، فترى 
بعض الناس يتدخــل فيما ال يعنيه، فعن علي بــن أبي طالب ƒ ، أن 

رسول اهللا ژ قال: «مِْن ُحْسنِ ِإْسَالم الَْمْرِء َتْرُكُه َما َال َيْعنيِه»(2).

ذم الفضول على كل حال، فهو يتنافى مع أخالق المؤمنين. ❖
الفضول يقســي القلب، ويصرف المؤمن عما يجب االنشغال به من  ❖

طاعة اهللا واإلقبال عليه.
من عالمات القبول إقبال المسلم على ما يهمه في أمر دينه ودنياه. ❖

إلى ما تحبه وترضاه، وارزقنا أعماًال صالحة ترضى بها  اهدنا   ُهمالل
ا، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا  ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه  عن

أجمعين.

(1) صحيح البخاري (10).
(2) موطأ مالك (3).
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى 
آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنعيــش وإياكم اليوم مع ســيرة الصحابي الجليل ســيدنا عثمان بن 
عفان ƒ أحد السابقين إلى اإلســالم، الذي يصدق فيه وفي أمثاله قوله 
تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
 4 3 2 1 0 / . - , + * )

5 76 8 9 :﴾ [التوبة: 100].

وقد ورد في فضله طائفة مــن األحاديث، ومن ذلك: ما رواه أََنس ْبن 
ُهْم  َوأََشد َبْكرٍ،  أَُبو  تِي  بِأُم تِي  أُم «أَْرَحُم  َرُسوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقاَل:   ƒ ٍَمالِك

اَن...»(1). فِي أَْمرِ اهللاِ ُعَمُر، َوأَْصَدقُُهْم َحَياًء ُعْثَماُن ْبُن َعف
ان ƒ: َقدَِم رسوُل اهللاِ ژ الَمدِيَنَة َوَلْيَس بَِها  وقال سيُدنا عثماُن بن عف
َماٌء ُيْســَتْعَذُب َغْيَر بِْئِر ُروَمَة فََقاَل: «َمْن َيْشــَترِي بِْئَر ُروَمَة َفَيْجَعَل َدلَْوُه َمَع 

ةِ؟» فَاْشَتَريُْتَها ِمْن ُصْلبِ َمالِي(2). دَِالِء الُمْسلِِميَن بَِخْيرٍ لَُه مِْنَها فِي الَْجن

(1) سنن الترمذي (3790).

(2) سنن الترمذي (3703).
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وســيدنا عثمان ْبن عفان ƒ ، أحد العشــرة المبشــرين بالجنة، 
زوجه النبي ژ بابنته رقيــة ولما ماتت # زوجه النبي  ژ من ابنته 
أم كلثوم  # ، ولذا ُلقب بذي النورين، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، 
ْسَالم فأسلم، وكان يَُقوُل:  ْسَالم، دعاه أَُبو َبْكر ِإَلى اْإلِ أسلم فِي أول اْإلِ
ْســَالم، كان من أشــد الصحابة حياًء، وكانت  إني لرابع أربعة فِي اْإلِ

المالئكة تستحيي منه، وكان من أعلم الصحابة بالمناسك.

كان ƒ جواًدا كريًما؛ فاشــترى بئر رومة وجعلهــا وقًفا فهو من 
الســابقين في إحياء ســنة الوقف، واشترى أرًضا لتوســعة المسجد، 
وعثمان  ƒ رفيق النبي ژ في الجنة، وتوفي النبي ژ وهو راضٍ عن 
 قال: قــال النبي ژ: «لكل َنبِي ، ƒ عثمان، فعــن طلحة بن عبيد اهللا

رفيق ورفيقي ـ يعني في الجنة ـ عثمان»(1).
جمَع القرآن على مصحف واحدٍ بعد أن استشار الصحابة رضوان 

اهللا عليهم أجمعين، وكان كثير العبادة وتالوة القرآن الكريم.

لَِثَماني َعْشــَرَة ِمْن ذِي  اْلُجُمَعةِ  انتقل ƒ إلى جــوار ربه في يَــْومِ 
ةِ َســَنَة َخْمسٍ َوثََالثِيَن للهجرة، وكانــت حياتُه ƒ حافلة بالعطاء  اْلِحج
والكرم والجود ومعاملة الناس بالتواضعِ واللين والحياء والصبر والعفو.

فحري بنا أن نقتدي بأخالقه وشمائله، مع محبته والترضي عنه، وتعلم 
سيرته العطرة، فرضي اهللا عنه وأرضاه، وعن سائر الصحابة أجمعين.

(1) سنن الترمذي (3698).
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 ƒ انعثماُن بنُ عف

سيدنا عثمان بن عفان ƒ صاحب أخالق فاضلة وصفات حميدة. ❖
كان عثمان ƒ أنموذًجا في االهتمام بالوقف. ❖
امتاز عثمان ƒ بُخلق الحياء الذي شهد له به رسول اهللا ژ . ❖

اللُهم ارَض عن سيدنا عثمان، وارزقنا أخالقه، واحشرنا معه، وارزقنا 
ي به يا رب العالمين. حسن التأس

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي خلق لنا من أنفسنا أزواًجا لنسكن إليها، وجعل بيننا 
مودة ورحمة، والصالة والســالم على نبي الرحمــة، وعلى آله وصحبه 

أجمعين، ومن وااله إلى يوم الدين، وبعد:
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y﴿ : 4 اهللا  فيقول 
 ﴾m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b

[الروم: 21].

وَعْن َعائَِشــة # َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم ِألَْهلِِه 
َوأََنا َخْيُرُكْم ِألَْهلِي»(1).

وفى رواية أخرى: يقول ژ : «ِإن مِْن أَْكَملِ المؤمنيَن ِإيَماًنا: أَحَسُنُهْم 
ُخلًُقا، َوأَلَْطُفُهْم بِأَْهلِِه»(2).

(1) سنن الترمذي (3895).
سنن الترمذي (2615).  (2)
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المودةُ بين الزوجين

ة من أعظم آيات اهللا في الزواج، وخير مثال ُيقتدى به  الرحمة والمود
القرآنية؛  المعاني  الزوجية تطبيًقا لهذه  رســول اهللا ژ، فقد كانت حياته 
لذلك نجده ژ ُيكثر من وصية أصحابــه بالمرأة، ويحث األزواج على 

أن يعاملوا أزواجهم معاملة حسنة. 
ومن ركائز دوام المودة والمحبة والبر بين الزوجين: ُحسن المعاشرة، 

قال تعالى: ﴿ ³ ´﴾ [النساء: 19].
وقد كان ژ أنموذًجا عمليا لحسن معاشرة النساء، فكان دائم البشر، 
النفقة، ويضاحك نساءه،  ع عليهم في  يداعب أهله، ويتلطف بهم، ويوس
حتى إنه كان يسابق عائشــة أم المؤمنين # يتودد إليها بذلك(1). وَكاَن 

ٌن»(2). ٌن، َوْجٌه َطلِيٌق َوَكَالٌم لَي َشْيٌء َهي َعْبُد اهللاِ ْبُن ُعَمَر ^ يَُقوُل: «الْبِر
ومن دواعي العشــرة الحســنة: التســامح بين الزوجين، يقول 4 : 

﴿ d c b a` _ ^ ] \ [ ZY X﴾ [النور: 22].
ويقول َرُسوُل اهللاِ ژ : «َال َيْفَرْك ُمْؤمٌِن ُمْؤمَِنًة، ِإْن َكرَِه مِْنَها ُخلًُقا َرِضَي 

مِْنَها آَخَر»(3)، ومعنى ال يفرك: أي ال يبغض.
وتخلقوا  اإلســالم  بأدب  تأدبوا  لمن  أنموذًجا    ƒ أبو الدرداء وكان 
نِي، وإَذا رأيُتكِ  بخلقه، فقد كان يقول لزوجته: «إَذا رأيتِنِــي غضْبُت فرض

(1) تفسير ابن كثير (242/2).
(2) شعب اإليمان للبيهقي (7702).

(3) صحيح مسلم (1469).
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َلْم َنْصَطِحْب»(1). فالتسامح خلق كريم يديم المودة   غضَبى رضْيُتكِ، وإال
ويجعل اإلنسان مشموًال بعفو اهللا جل وعال قال تعالى: ﴿ 2 3 4 5 

6 7 8 9 : ; > = < ?﴾ [النساء: 149].

ومما يديم المودة بين الزوجين: الصبر الجميل؛ فإن الحياة الزوجية 
ال تقوم إال على مبدأ التغاضي عن الهفوات؛ يقول َرُســوُل اهللاِ ژ : «َوَما 

ا»(2). عِز َزاَد اهللاُ َعْبًدا بَِعْفوٍ، ِإال

الرحمة بين الزوجين سبب لرحمة اهللا وعفوه. ❖
كمال اإليمان ال يتحقق إال بالخلق الحسن. ❖
التسامح بين الزوجين خلق كريم يديم المودة والمحبة. ❖
الصبر الجميل سبب إلدامة المحبة والمودة. ❖

وفقنا اهللا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه نعم المولى ونعم النصير.

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) العقد الفريد (436/2).
(2) صحيح مسلم (2588).
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الحمــد هللا الذي جعل الخشــوع فــي الصالة من أســباب الفالح، 
والصالة والســالم على ســيدنا ونبينا محمد الذي كانــت قرة عينه في 

الصالة، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

 ﴾)  (  '  &  %  ❁  #  " قــال 4 : ﴿  !  فقــد 
[المؤمنون: 1 - 2].

َعاِمٍر اْلُجَهنِّي ƒ : أَن َرُسوَل اهللاِ ژ َقاَل: «َما مِْن أََحدٍ  وَعْن ُعْقَبَة ْبنِ 
َعَلْيِهَما،  ُيْقبُِل بَِقْلبِِه َوَوْجِهِه  الُْوُضوَء، َوُيَصلي َرْكَعَتْينِ،  َفُيْحِســُن  أُ  َيَتَوض

ةُ»(1). َوَجَبْت لَُه الَْجن ِإال
َالُة َمْثَنى  َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «الص ^ وَعنِ الَفْضلِ ْبــنِ َعباسٍ 
ٌع، َوَتَمْسُكٌن، َوتُْقنُِع َيَدْيَك  ٌع، َوَتَضر َرْكَعَتْينِ، َوَتَخش ٌد فِي ُكل َمْثَنى، َتَشه
 َيا َرب َوَتُقوُل:  ُمْسَتْقبًِال بُِبُطونِِهَما َوْجَهَك،  َك،  ِإلَى َرب َتْرَفُعُهَما  ـ  ـ  َيُقوُل: 

، َوَمْن لَْم َيْفَعْل َذلَِك َفُهَو َكَذا َوَكَذا»(2). َيا َرب

(1) سنن أبي داود (771).
(2) سنن الترمذي (385).
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في هذه اآليات واألحاديث حث على الخشوع في الصالة.
والخشــوع: هو ســكون األعضاء وحضور القلب واإلقبال على اهللا 

تعالى وتدبر المصلي ما يقرأ.
وكلما حســنت هيئة الصالة وزاد العبد خشــوًعا فيها زادت حسناته 

وانتفع بصالته ونال ثمراتها.

فالصالة الكاملة الخاشعة عون للمسلم لقوله 8 : ﴿ ¡ ¢ 
£¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ [البقرة: 45].

م الســلوك لقوله 2 : ﴿  ± ³²  كما أنها تهذب النفوس وتقو
 Á  À  ¿¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ´

Ã Â﴾ [العنكبوت: 45].

وهي تعود بالبركة في الرزق كما يشــير إليــه قوله 4 : ﴿ ¡ 
 ﴾ °  ¯  ®¬  «  ª©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢

[طه: 132].

فعلى المســلم أن ُيجِل اهللا 8 بحضور القلب عندما يقف بين 
يديه في الصالة، وُيجِلُه ســبحانه بتدبر كالمه عند القراءة، ويعظمه 
في الركوع عند التلفظ بالتســبيح، ويتضرع له في الســجود عندما 

يكون في أقرب حال من ربه داعًيا مبتهًال.



71

ـالِة الُخشـوعُ في الص

عظمة اهللا 8 تستوجب من المصلي عدم الغفلة عندما يقوم بين يديه. ❖
الخشوع في الصالة يعين على تحقيق مقاصدها. ❖
تتفاوت حسنات المصلين بحسب تفاوتهم في الخشوع. ❖
ثمرات الصالة كثيرة ينالها الخاشعون. ❖

اللُهم تقبل صالتنا وارزقنا ثوابها، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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التســليم على سيدنا  الصالة وأتم  العالمين، وأفضل   الحمد هللا رب
ونبينا محمد، وعلى آله األطهار وصحابته األخيار. وبعد:

فيقول اهللا 4 : ﴿ 5 6 7 8 9 : ; > = <﴾ 
[النور: 33].

 UT  S  R  Q  P  O  N  ﴿  : 8 ويقــول 
 d  c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V

f e ﴾ [النور: 30 - 31].

 | { z y x w v  ﴿ : 2 ويقول
 ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }

[البقرة: 273].

وعن أَبِي َســِعيدٍ اْلُخــْدرِيƒ  : أن َرُســول اهللاِ ژ َقــاَل: «َمنِ 
اْسَتْكَفى:  َوَمنِ  ُه اهللاُ 8 ،  أََعف  : اْســَتَعف َوَمنِ  أَْغَناُه اهللاُ 8 ،  اْسَتْغَنى: 

َكَفاُه اهللاُ 8 »(1).

(1) سنن النسائي (2595).
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وعن أَبِي َســِعيدٍ اْلُخْدرِيƒ  : أن َرُسول اهللاِ ژ َقاَل: «َمْن َيْسَتْعفِْف 
ْرُه اهللاُ، َوَما أُْعِطَي أََحٌد  ْر ُيَصب ُه اهللاُ، َوَمْن َيْســَتْغنِ ُيْغنِِه اهللاُ، َوَمْن َيَتَصب ُيِعف

ْبرِ»(1). َعَطاًء َخْيًرا َوأَْوَسَع مَِن الص

جاء اإلســالم ليتمم القيم والمبادئ التي تسمو باإلنسان، فقال ژ : 
َم ُحْسَن اْألَْخَالقِ»(2). ُبِعْثُت ِألَُتم»

قواعدها وجعلها منسجمة  أرسى اإلســالم  التي  ومن هذه األخالق 
مع الفطرة الســليمة: خلق العفة والعفاف، هذا الخلق العظيم الذي كان 
أَْســأَلَُك  ِإني   ُهم الل» رســول اهللا ژ يحرص عليه في دعائه، فيقول ژ : 

َقى، َوالَْعَفاَف َوالِْغَنى»(3). الُْهَدى َوالت
فالعفة خلــق كريم وصفة نبيلة، وهو عنــوان النفوس الزكية، ودليل 

التربية الصالحة.
ا َال يَِحل َوَعن كل َقبِيح(4). َعم ة: الَكف وأصل الِعف

فالمسلم يعف جوارحه عن الحرام، فال تغلبه شهوته حتى يتيسر له 
الحالل.

(1) متفق عليه.
(2) موطأ مالك (8).

(3) صحيح مسلم (2721).
(4) المخصص (345/1).
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والمسلم يعف نفسه عن أموال الناس، ال يعتدي عليها، وال يأخذها بغير 
حق، فال يسأل الناس إذا احتاج، وال يتسول وال يطلب المال دون عمل.

والنميمة، فال  والغيبة  الكذب والسب والشــتم،  لســانه عن  ويعف 
يتكلم إال بخير وال يقول إال طيًبا، كما ال يخوض فيما ال يعنيه.

فالعفة تحفظ المسلم من الوقوع في كل نقيصة، وتدفع به نحو كل 
فضيلة، وإن شيوع هذا الخلق الكريم يؤدي إلى شيوع مكارم األخالق 
التي تضبط المجتمــع فيصبح واحة خير يشــع منهــا األمن واألمان 

والخير والسالم.

العفة خلق يحفظ المســلم من الوقوع فــي النقائص، ويدفع به  ❖
نحو الفضائل.

العفة من األخالق التي تُكتسب وتُنال بالتربية. ❖

اإليمان من أهم وسائل تحصيل العفة. ❖

العفة تحمل على الحياء الذي هو رأس كل خير. ❖

ُهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللُهم أغننا بحاللك  الل
عن حرامك، وبفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين.

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى  الحمد هللا رّب 
آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ث اليوم عــن بعض مناقــب الصحابي الجليل ســيدنا  فإننــا نتحد
علي بن أبي طالب ƒ الذي قــال اهللا فيه وفي أمثاله: ﴿ ! 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 8  76  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

9 :﴾ [التوبة: 100].

وقد ورد في فضله مجموعة من األحاديث، منها:
أَني َسِمْعُتُه  أَْشَهُد َعَلى َرُســولِ اهللاِ ژ  َزيْدٍ ƒ قال:  عن َســِعيدِ ْبنِ 
ةِ، َوُعَمُر  ةِ، َوأَُبو َبْكرٍ فِي الَْجن فِي الَْجن بِي ةِ: الن َوُهَو يَُقوُل: «َعَشَرٌة فِي الَْجن
ةِ،  ةِ، َوَطْلَحةُ فِــي الَْجن فِــي الَْجن ةِ، َوَعلِي ــةِ، َوُعْثَماُن فِــي الَْجن فِي الَْجن
ْحَمنِ  ةِ، َوَعْبُد الر فِي الَْجن ةِ، َوَســْعُد ْبُن َمالِكٍ  فِي الَْجن امِ  َبْيُر  ْبُن الَْعو َوالز
ْيُت اْلَعاِشــَر. َقاَل: فََقاُلوا: َمْن ُهَو؟  ةِ» َوَلْو ِشــْئُت َلَسم اْبُن َعْوٍف فِي الَْجن

فََسَكَت. َقاَل: فََقاُلوا: َمْن ُهَو؟ فََقاَل: ُهَو «َسِعيُد ْبُن َزْيدٍ»(1).

(1) سنن أبي داود (4649).
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اهللا ژ ، وتربى في  وسيدنا علي بن أبي طالب ƒ ، ابن عم رسولِ 
إلى  هاجر  يوم  بنفسه  وفداه  فراشــه،  في  ونام  وأســلم صغيًرا،  حجره، 
ورســوَلُه،  اهللاَ   أحب البتول # ،  فاطمة  ابنته  جه  وزو المنورة ،  المدينة 
أوعية  من  وعاء   ƒ وكان بالجنةِ،  النبي ژ  ره  وبش ورسوُلُه،  اُهللا  ُه  وأحب
أُنِْزَلْت،  فِيَما  َعلِْمُت  َوَقْد   ِإال آيٌَة  َنَزَلْت  َما  (َواهللاِ  نفســه:  عن  َقاَل  العلم، 
َولَِســاًنا َســُؤوًال)(1)، وقال:  َعُقوًال،  َقْلًبا  لِي  َوَهَب  َربي   ِإن أُنِْزَلْت،  َوأَيَْن 
أَْم  َنَزَلْت  بَِلْيلٍ  أَْعَلُم  َوأََنا   ِإال آيٌَة  ِمْنُه  َما  فََواهللاِ  اهللاِ؛  كَِتابِ  َعْن  (َســُلونِي 

بَِجَبلٍ)(2). أَْم  َنَزَلْت  بَِسْهلٍ  أَْم  بَِنَهارٍ، 
عليهم  اهللا  رضــوان  بالقضاء  علًما  الصحابــة  أكثر  مــن   ƒ وكان

أَْقَضاَنا)(3).  َعلِي) فقال:   ƒ ِاباْلَخط ْبُن  ُعَمُر  سيدنا  َوَصَفُه  أجمعين، 

ثََنا  ِإَذا َحد) : ̂ وأما في الفتيا، فقد قاَل عنه سيدنا عبد اهللا بن عباسٍ 
ثَِقٌة َعْن َعلِي بُِفْتَيا ال َنْعُدوَها)(4).

فََقاَل:  َعلِيا.  َضُمَرَة: ِصْف لِي  لِِضَرارِ ْبنِ   ƒ أَبِي ُســْفَياَن ْبُن  ُمَعاوِيَُة  َقاَل 
ُر  ُه َواهللاِ َكاَن َبِعيَد اْلَمَدى، َشدِيَد اْلُقَوى، يَُقوُل فَْصًال، َويَْحُكُم َعْدًال، َويََتَفجفَِإن)
نَْيا َوَزْهَرتَِها،  َنَواِحيهِ، يَْسَتْوِحُش ِمَن الد اْلِحْكَمُة ِمْن  اْلِعْلُم ِمْن َجَوانِبِهِ، َوتَْنِطُق 
ُه،  ُب َكفْمَعةِ، َطوِيَل اْلِفْكَرةِ، ُيَقل َوُظْلَمتِهِ، َكاَن َواهللاِ َغِزيَر الد َويَْســَتأْنُِس بِاللْيلِ 
َوُيَخاِطُب َنْفَسُه، ُيْعجُِبُه ِمَن اللَباسِ َما َخِشَن، َوِمَن الطَعامِ َما َجِشَب، َكاَن َواهللاِ 

(1) حلية األولياء وطبقات األصفياء (67/1).
(2) جامع بيان العلم وفضله (464/1).

(3) مصنف ابن أبي شيبة (30755).
(4) الطبقات الكبرى البن سعد (258/2).
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َواهللاِ  َوَنْحُن  َدَعْوَناُه،  إَذا  َويَأْتِيَنا  أَتَْيَناُه،  إَذا  َويَْبَتدِيَنا  إَذا َســأَْلَناُه،  ُيجِيُبَنا  َكأََحدَِنا 
ــَم فََعْن  ُمُه َهْيَبًة، َوَال َنْبَتدِيهِ لَِعَظَمتِهِ، فَِإْن تََبسا َال ُنَكلَمَع تَْقِريبِهِ َلَنــا َوُقْربِهِ ِمن

ينِ، َوُيِحب اْلَمَساكِيَن...)(1). ُم أَْهَل الدْؤُلک اْلَمْنُظومِ، ُيَعظِمْثلِ الل
ولنعلــم أن توقيره واالقتداء به وحســن الثناء عليه مــن توقير وبر 
تَْوقِيُر  هِ ژ  َوبِر تَْوقِيِرهِ  (َوِمْن  القاضي عياض 5 :  قال  رســول اهللا ژ ، 
ِهْم، َواِالقْتَِداُء بِِهْم، َوُحْســُن الثَناِء َعَلْيِهْم،  ُهــْم، َوَمْعِرفَُة َحق َوبِر أَْصَحابِهِ 

َواِالْستِْغَفاُر َلُهْم)(2).
فرحمه اهللا رحمة واسعة وكرم وجهه ورضي عنه وعن صحابة رسول 

اهللا أجمعين.

سيدنا علي ƒ أسوتنا في محبة اهللا تعالى ورسوله. ❖
رين بالجنة. ❖ من السابقين والمبش ƒ سيدنا علي بن أبي طالب
توقير الصحابة من توقير النبي ژ . ❖

اللُهم ارَض عن سيدنا علي بن أبي طالب، وارزقنا أخالقه، واحشرنا 
ي به يا رب العالمين. معه، وارزقنا حسن التأس

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) ترتيب األمالي الخميسية للشــجري (432/2)، واالستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد 
البر (1108/3).

(2) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (116/2).
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الحمد هللا الذي أوجب صلة األرحام، وجعلها ســبيًال لدخول الجنة 
آله  األنام ســيدنا محمد، وعلى  بســالم، والصالة والســالم على خير 

وصحبه الكرام، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

 =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3 ﴿  : 4 اهللا  فيقــول 
<﴾ [النساء: 1].

ويقول B A @ ? > = < ; ﴿ : 8 ﴾ [الرعد: 21].

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N﴿  : 2 ويقــول 
W﴾ [محمد: 22].

ُه  َسر «َمْن  يقول:  قال: سمعت رسول اهللا ژ   ƒ أنس بن مالك وعن 
أَْن ُيْبَسَط لَُه فِي رِْزقِِه أَْو ُيْنَسأَ لَُه فِي أََثرِهِ َفْلَيِصْل َرِحَمُه»(1).

َقٌة بِالَْعْرشِ  ِحُم ُمَعل وعن عائشــة # قالت: قال رســول اهللا ژ : «الر
َتُقوُل: َمْن َوَصَلنِي َوَصَلُه اهللاُ، َوَمْن َقَطَعنِي َقَطَعُه اهللاُ»(2).

(1) متفق عليه.
(2) صحيح مسلم (17).

23
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ِحِم ْوَجاِن وِصلَُة الر الز

مَِن  َشــْجَنٌة  ِحَم  الر  ِإن» قــال:  النبي ژ  أبي هريرة ƒ ، عــن  وعن 
ْحَمنِ(1) َفَقاَل اهللاُ: َمْن َوَصَلكِ َوَصْلُتُه، َوَمْن َقَطَعكِ َقَطْعُتُه»(2). الر

وعن أســماء بنت أبي بكر ^ قالت: َقدَِمْت َعَلي أُمي َوِهَي ُمْشِرَكٌة 
فِي َعْهدِ َرُســولِ اهللاِ ژ ، فَاْسَتْفَتْيُت َرُســوَل اهللاِ ژ ُقْلُت: إن أمي َقدَِمْت 

َوِهَي َراِغَبٌة، أَفَأَِصُل أُمي؟ َقاَل: «َنَعْم ِصلِي أُمكِ»(3).

إن النصوص السابقة تؤكد على منزلة الرحم في اإلسالم، وتحض 
على اإلحسان إليها واإلحساس بوشائجها وأداء حقوقها.

ويكفيها فضًال أن الرحٰمن الرحيم شق لها اسًما من اسمه، ووعدها 
بأن يصل من وصلها بلطفه ورحمته وعطفه وإحســانه؛ فهي ِمْن أسس 
التواصل في ديننا الحنيف؛ لذلك على الزوجين أن يشــجع كل منهما 

اآلخر على صلة رحمه.
فعلى الزوجة باإلضافة إلى عنايتها بأقاربها وذوي رحمها، وشملهم 
جميًعا ببرها وإحســانها، أن تكــون عوًنا لزوجها علــى صلة رحمه، 

وتشاركه في ذلك، وال تذكر له منهم ما يكره.

(1) أي: إنها أثر من آثار رحمة اهللا، مشــتبكة بهــا، فالقاطع لها منقطع من رحمة اهللا. (إرشــاد 
الساري لشرح صحيح البخاري: 13/9).

(2) صحيح البخاري (5988).
(3) متفق عليه.
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وكذلك علــى الزوج أن يعين زوجته على صلــة رحمها وبر أهلها 
لتتأكــد العالقات الطيبة في المجتمع ويكون الــزواج تمديًدا للتالحم 

المجتمعي.

العناية بِصلة الرحم دليل على ترسيخ معنى التواصل في ديننا الحنيف. ❖
الواصل لرحمه يصله اهللا 8 برحمته وعطفه وإحسانه. ❖
في صلة الرحم بركة في الرزق والعمر. ❖
ليس الواصل لرحمه من وصلهم مكافأة لهم على صلتهم المتقدمة. ❖
العناية بالرحم في اإلسالم تشمل المسلمين وغيرهم. ❖

اللُهم اجعلنا من الواصلين ألرحامنــا ووفقنا لذلك يا رب العالمين، 
وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي أســعد قلوب المؤمنين بقربه، وأكرمهم باإليمان به، 
والصالة والســالم على أكمل المؤمنين إيماًنا، وأحسنهم أخالًقا، سيدنا 

محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴿ : 4 فيقول اهللا

k j i h g f ed c ﴾ [النحل: 97].
فِيِه   َمْن ُكن َقاَل: «َثــَالٌث  النبِي ژ  َمالِكٍ ƒ ، َعــنِ  وَعْن أََنسِ ْبنِ 
َوأَْن  ا ِسَواُهَما،  ِإلَْيِه مِم  َوَرُسولُُه أََحب َيُكوَن اهللاُ  أَْن  اِإليَمانِ:  َوَجَد َحَالَوَة 
ــُه ِإال هللاِ، َوأَْن َيْكَرَه أَْن َيُعوَد فِي الُكْفرِ َكَما َيْكَرُه أَْن  الَمْرَء َال ُيِحب ُيِحب

ارِ»(1). ُيْقَذَف فِي الن

ر اهللا تعالى له، ألن  ا هادًئا راضًيا بما قداإليمان يجعل القلب مطمئن إن
المؤمن يستشعر الثقة باهللا سبحانه في الرخاء والشدة، ويعلم أن الشكر على 

(1) صحيح البخاري (16).

24
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السراء، والصبر على الضراء بابان من أبواب الثواب، قال النبي ژ : «َعَجًبا 
ُه َخْيٌر، َولَْيَس َذاَك ِألََحــدٍ ِإال لِْلُمْؤمِنِ، ِإْن أََصاَبْتُه  أَْمَرُه ُكل ِألَْمرِ الُْمْؤمِــنِ، ِإن

اُء َصَبَر، َفَكاَن َخْيًرا لَُه»(1). اُء َشَكَر، َفَكاَن َخْيًرا لَُه، َوِإْن أََصاَبْتُه َضر َسر
لهدف  اإلنسان يســير على هدى وبصيرة، ويعيش  واإليمان يجعل 
وغاية، ويتلقى منهج حياته من اهللا تعالى، فيعيش آمًنا في الدنيا، ومبشًرا 
في اآلخرة، قــال اهللا تعالى: ﴿  ! " # $ % & ' 

) ( * +﴾ [األنعام: 82].

ل بــاألدب مع اهللا تعالــى ومع الناس،  واإليمــان يدفع صاحبــه إلى التجم
وبذلك يعيش الفرد والمجتمع متعاوًنا متآلًفا، تسوده المودة والمحبة والسعادة، 
وتضمحل فيه أسباب الشقاء والتعاسة، فال حسد وال غل، وال تباغض وال تدابر.
واإليمان يجعل اإلنسان سعيًدا باإلكثار من ذكر اهللا تعالى، فإن للذكر 
 Û Ú﴿ : 4 أثًرا عظيًما في طمأنينة القلب، وسعادة الروح، قال اهللا

å ä ã â á àß Þ Ý Ü﴾ [الرعد: 28].

واإليمان يجعل اإلنسان سعيًدا بالقناعة، فمن رزقه اهللا القناعة بما أعطاه 
ارتاح فؤاده، وســكن خاطره، ونال غنى النفس، وانقشع عنه ظالم الطمع، 
بَِما  َعُه اهللاُ  وحرارة الجشع، قال ژ : «َقْد أَْفَلَح َمْن أَْســَلَم، َوُرزَِق َكَفاًفا، َوَقن
آَتاُه»(2). وال يمكن أن يحظى اإلنســان بالقناعة إال باستشعار نعم اهللا عليه، 
وعدم التطلع إلى متــاع الدنيا الذي بيد غيره، وفي هــذا يقول النبي ژ : 

(1) صحيح مسلم (2999).

(2) صحيح مسلم (1054).
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اإليماُن وأثَُرُه في َسعادِة اإلنساِن

َفُهَو أَْجَدُر أَْن  َفْوَقُكْم،  ِإلَى َمْن ُهَو  َتْنُظُروا  ِإلَى َمْن أَْسَفَل مِْنُكْم، َوَال  «اْنُظُروا 
َل عليه في الدنيا  َال َتْزَدُروا نِْعَمَة اهللاِ َعَلْيُكْم»(1)، ألن اإلنسان إذا رأى من ُفض
طلبت نفســه مثل ذلك، واســتصغر ما عنــده من نعــم اهللا، وحرص على 
االزدياد ليلحق بذلك، وأما إذا نظر في أمــور الدنيا إلى من هو دونه فيها 

ظهرت له نعمة اهللا تعالى عليه فشكرها، وتواضع(2).
وإذا أدام النظر إلى من هو دونه في أمر الدنيا وجد كثيًرا من الخلق 
قد ُسلَِب السمع أو البصر أو العقل أو الصحة أو الولد، فيحمد اهللا على 

تلك النعم التي متعه اهللا تعالى بها وحرَم منها غيره.

اإليمان ُيكسب القلب االطمئنان والرضا. ❖
الثواب  ❖ أبواب  بابان من  الســراء، والصبر على الضراء،  الشكر على 

عند المؤمن.
اإليمان يجعل اإلنسان على هدى وبصيرة في جميع أحواله. ❖
من أسباب السعادة: ذكُر اهللا، والقناعة. ❖

ا بزينة اإليمان، واجعلنا هداة مهتدين،  ن ارزقنا حالوة اإليمان، وزي ُهم الل
وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) صحيح مسلم (2963).
(2) شرح صحيح مسلم للنووي (97/18).
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على سيدنا ونبينا محمد 
الذي كان يقوم حتى تتفطر قدماه، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول اهللا Ù Ø × Ö ❁ Ô Ó Ò Ñ ﴿ : 4﴾ [األعلى: 14 ـ 15].

وقال È     ﴿ : 2﴾ [العلق: 19].

 _ ^ ❁ \ [ Z ❁ X W V  ﴿ : 8 وقال
ـ  3]. ` a ﴾ [الكوثر: 1  

 قال: َخَرَج َعَلْيَنا َرُسوُل اهللاِ ژ فََقاَل: «ِإن ƒ ُحَذافََة وَعْن َخارَِجَة ْبنِ 
َعمِ، َوهَِي الْوِْتُر،  ُكــْم بَِصَالةٍ، َوهَِي َخْيٌر لَُكْم مِْن ُحْمــرِ الن اهللاَ 8 َقْد أََمد

َفَجَعَلَها لَُكْم فِيَما َبْيَن الِْعَشاِء ِإلَى ُطلُوعِ الَْفْجرِ»(1).
ْمُس َوالَقَمُر َال  َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «الش ƒ ٍوَعْن أَبِي َمْســُعود
ُهَما آَيَتانِ مِْن آَيــاتِ اهللاِ، َفِإَذا  َوَال لَِحَياتِــِه، َولَِكن أََحدٍ  لَِمْوتِ  َيْنَكِســَفانِ 

َرأَْيُتُموُهَما َفَصلوا»(2).

(1) سنن أبي داود (1418).
(2) متفق عليه.

25
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لوات َدةُ من الص نَنُ المؤك الس

إن اهللا 8 شرع لنا الصالة وجعلها أفضل العبادات، ففرائضها أفضل 
الفرائض، ونوافلها أفضل النوافل، وجعل منها ما يقام كل يوم، ومنها ما 
يقام كل ســنة، ومنها ما يقام عنــد حدوث األمور الكونية كالكســوف 
ه أمر بادر إلى الصالة، وهذا  والخسوف وغيرها، وكان النبي ژ إذا أهم
يدل على تأكد ارتباط المسلم بالصالة، فهو يحافظ عليها فرًضا ويتقرب 
الفرائض:  إليها تضرًعا وابتهاًال، ومــن أهم الصالة بعد  نافلة ويفزع  بها 

السنن المؤكدة.
ة في التعريف الفقهي: هي ما فعله النبــي ژ وأظهره وداوم  ــن والس

عليه ولم يدل الدليل على وجوبه.
ومن أهم ســنن الصالة تلــك التي ســن النبي ژ فيهــا الجماعة 
والخطبة، أو داوم عليها حضًرا وسفًرا؛ كالوتر والعيدين، والمفروض من 
الصالة إنما هو الصلوات الخمس، غير أن النبي ژ أقام هذه الصلوات 
المؤكدات، فكان يجمع لها النــاس ويظهرها ويخطب في بعضها، فهي 

من الشعائر التي تتأكد إقامتها عند مقتضياتها.
ومن هذه السنن: الوتر: وهو آكدها، فهو ســنة عينية على كل مسلم 
الزيادة عليها شــفًعا  ليلة، وهو ركعة واحدة، ويســتحب  ومســلمة كل 

ركعتين أو أكثر، وأكثر الوارد ثالث عشرة ركعة.
ومنها: صالة الكســوف: تقام عند ذهاب ضوء الشمس كال أو بعًضا 
إال القليل الذي ال يظهر إال ألهل الحســاب فال تقام صالة الكســوف 
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ألجلــه، وهي ركعتــان بعدهما وعظ وتذكيــر، وفي كل ركعــة قيامان 
وركوعان، وال زيادة في ســجودها على المعتاد، ويستحب فيها أن يسر 
بالقراءة فيهما، ويستحب فيها التطويل لكن على حسب طاقة المصلين.

فيهما ويكبر، وبعدهما  العيدين: ركعتان كالنوافل يجهر  ومنها: صالة 
خطبتان.

ومنها: صالة االستسقاء: عند الحاجة للمطر، ويدعو إليها ولي األمر، 
وهي ركعتان كالنوافل يجهر فيهما بالقــراءة وبعدهما خطبتان، في آخر 

الخطبة الثانية الدعاء بطلب السقي ورفع القحط.

المناسبات االعتيادية  ❖ العبادات الصالة، ولذلك ُشــرعت عند  أفضل 
كالعيدين، والطارئة كالكسوف واالستسقاء.

هذه السنن هي التي تسن فيها الجماعة وتُْظَهر ألنها من شعائر ديننا. ❖

أقل الوتر ركعة واحدة ويندب أن يكون بعد شفع. ❖

في الحفاظ على السنن المؤكدة حضور الخير ودعوة المسلمين. ❖

ا على ذكرك وشكرك وحســن عبادتك، وصل اللُهم وسلم  أعن ُهم الل
على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

 Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿ : 4 يقول اهللا
Ì Ë﴾ [آل عمران: 8].

ويقول 8 على لســان نبيه إبراهيم ‰ : ﴿ 5 6 7 8 ❁ : ; 
> = < ? ❁ F E D C B A ﴾ [الشعراء: 87 ـ 89].

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ويقول اهللا 2 : ﴿  ے
» ¬﴾ [الحديد: 16].

وعن النعمان بن بشــير ƒ : أن رســول اهللا ژ قــال: «أََال َوِإن فِي 
ُه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد الَجَسُد  ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح الَجَســُد ُكل ُمْضَغًة:  الَجَسدِ 

ُه، أََال َوهَِي الَقْلُب»(1). ُكل
وَعْن أَبِي ُهَريْــَرَة ƒ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «ِإن اهللاَ َال َيْنُظُر ِإلَى 

ُصَورُِكْم َوأَْمَوالُِكْم، َولَِكْن َيْنُظُر ِإلَى قُلُوبُِكْم َوأَْعَمالُِكْم»(2).

(1) متفق عليه.
(2) صحيح مسلم (2564).

26
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دروس المساجـد (2)

َعْمٍرو ^، َقــاَل: قِيَل لَِرُســولِ اهللاِ ژ : أَي الناسِ  وَعــْن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ 
َســانِ» َقاُلوا: َصُدوُق اللَسانِ  َمْخُمومِ الَْقْلبِ، َصُدوقِ الل أَفَْضُل؟ َقاَل: «ُكل
، َال ِإْثَم فِيِه، َوَال َبْغَي،  ِقي الن ِقي َنْعِرُفُه، فََما َمْخُمــوُم اْلَقْلبِ؟ َقاَل: «ُهَو الت

، َوَال َحَسَد»(1). َوَال غِل

القلب هو حقيقة اإلنســان، وما ُسمي كذلك إال لسرعة تقلبه، فمثله 
كمثل ريشــة معلقة في أصل شــجرة يقلبها الريح ظهر بطن، لذلك َكاَن 

ْت َقْلبِي َعَلى دِينَِك». َثب ُهم َرُسوُل اهللاِ ژ ُيْكثُِر أَْن يَُقوَل: «الل
وللقلــب مكانة كبيرة في الشــرع، فورد ذكره فــي كثير من اآليات 
ه  القرآنية واألحاديث النبوية ومــا ذاك إال ألهميته وخطورته، فهو الموج
والمخطط لعمل اإلنسان، وعلى صالحه أو فساده يتوقف مصير اإلنسان، 
ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح  ُمْضَغــًة:  ولهذا قال النبــي ژ : «أََال َوِإن فِي الَجَســدِ 

ُه، أََال َوهَِي الَقْلُب». ُه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد الَجَسُد ُكل الَجَسُد ُكل
ح القــرآن الكريم أن ســالمة القلب من أعظــم ما ينفع  وقــد وض 

اإلنسان يوم القيامة.

وإن المتأمل في التكاليف الشرعية التي أوجبها اهللا تعالى على عباده 
أمًرا أو نهًيا، يجدها نوعين: منها مــا يتعلق باألعمال الظاهرة التي تقوم 

(1) سنن ابن ماجه (4216).
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أََال َوِإن ِفي الَجَسِد ُمْضغًَة

بها جوارح اإلنسان، ومنها ما يتعلق بالقلب كالنية، ولهذا قال اهللا تعالى: 
﴿Y X W V U T S R Q P ﴾ [األعراف: 33].

وصالح القلب يثمر صالح الظاهر.
ولهذا يتفاضل المؤمنون بسالمة القلب، وينال العبد حظه من القرب 

إلى اهللا تعالى على مدى نقاء قلبه وصلته بخالقه 8 .

سالمة القلب عالمة الفالح. ❖
الرضا عن اهللا تعالى دليل اإليمان. ❖
حسن الظن بالناس من أهم عوامل صفاء القلب. ❖

 ارزقنا قلًبا خاشــًعا، وعلًما نافًعا، وعمًال صالًحا خالًصا، وصل ُهم الل
اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الصحابي الجليل معاذ بن جبل ƒ ، قد ورد في فضله مجموعة من 
األحاديث، منها:

مــا رواه أنس بن مالك ƒ قال: َقــاَل َرُســوُل اهللاِ ژ  ـ وهو يعدد 
ـ : «َوأَْعَلُمُهْم بِالَحَاللِ َوالَحَرامِ ُمَعاُذ ْبُن َجَبلٍ»(1). مناقب بعض أصحابه 

ا َبَعَثُه َرُســوُل اهللاِ ژ ِإَلى اْلَيَمنِ  َقاَل: َلم ƒ ٍوَعْن ُمَعاذِ ْبــنِ َجَبل
َوَرُسوُل اهللاِ ژ يَْمِشي  َراكٌِب  َوُمَعاٌذ  ُيوِصيهِ  َرُســوُل اهللاِ ژ  َمَعُه  َخَرَج 
َبْعَد  َتْلَقانِي  أَْن َال  ِإنَك َعَســى  ُمَعاُذ  َقاَل: «َيا  ا فََرَغ  َراِحَلتِهِ، فََلم تَْحَت 
َعامِــي َهَذا، َولََعلــَك أَن َتُمر بَِمْســجِدِي َهَذا، َوَقْبــرِي» فََبَكى ُمَعاٌذ 

َجَشًعا(2) لِِفَراقِ َرُسولِ اهللاِ ژ (3).

(1) سنن الترمذي (3790).
(2) جشًعا: أي فزًعا، وقد ورد في بعض الروايات: (خشًعا)، وفي بعضها: (جزًعا).

(3) مسند أحمد (22052).

27
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 ƒ ُمعاذ بن َجَبل

اســمه: معاذ بن جبل بــن عمرو بــن أوس األنصــاري ƒ ، بايع 
النبي  ژ يوم العقبة الثانية، وأســلم وهو ابن ثماني عشرة سنة، فهو من 
السابقين األولين. لم يتخلف عن رسول اهللا ژ في مشهد، وقد بلغ من 
تِي  أُم الفقه والعلم المدى الذي جعله أهًال لقول الرسول ژ عنه: «أَْعَلُم 

بِالَْحَاللِ َوالَْحَرامِ ُمَعاُذ ْبُن َجَبلٍ».
كان مستنير العقل، ذكيا، عالًما، فعن عائذ اهللا بن عبد اهللا: أنه دخل 
المســجد أول خالفة عمر وفي الحلقة شاب شــديُد األدمة، وضيء، 
حلو المنطق، وهو أشبهم سنا، فإذا اشتبه عليهم شيء ردوه إليه (يعني: 

معاذ بن جبل).
وقال أبو مسلم الخوالني: دخلت مســجد حمص، فإذا فيه نحو من 
اق الثنايا،  ثالثين كهًال من الصحابة، فإذا فيهم شــاب أكحل العينين، َبر
ســاكت، فإذا امترى القوم، أقبلوا عليه، فســألوه. فقلت: من هذا؟ قيل: 

معاذ بن جبل. فوقعت محبته في قلبي.
ثوا وفيهم  وقال شهر بن حوشب: كان أصحاب رسول اهللا ژ إذا تحد

معاذ بن جبل، نظروا إليه هيبة له.
ه عمر  ًما وفقيًها، ثم والإلى الشــام، وعاش فيها معل ƒ هاجر معاذ
إمارتها، ولم يمضِ عليه في اإلمارة ســوى بضعة أشهر حتى انتقل إلى 

ربه مخبًتا منيًبا.
كان معاذ ƒ ســمح اليد، والنفس، والخلق، ال ُيسأل عن شيء إال 
أعطاه، قضى حياته فــي طاعة ربه، حامًال لواءَ العلــم، كان يأتيه المال 

فيوّزعه على المحتاجين.
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دروس المساجـد (2)

كان يقول في قيام الليل: اللهم نامت العيون، وغارت النجوم، وأنت 
حي قيوم.

بالموت مرحًبا،  (مرحًبــا  قاله عند موته:  ما  المشــهورة  أقواله  ومن 
اللهم إني قد كنت أخافك، وأنا اليوم أرجــوك. إنك لتعلم أني لم أكن 
أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري األنهار، وال لغرس األشجار، ولكن 

لظمأ الهواجر، ومكابدة الساعات، ومزاحمة العلماء عند حلق الذكر).
مات ƒ في عهد عمر ولم يجاوز من العمر ثالًثا وثالثين سنة بعد 

أن أصيب بطاعون عمواس ودفن في غور األردن.

حياة معاذ ƒ حافلة بالدروس والمواعظ العظيمة التي تنفع األجيال. ❖
كان قدوة في العلم والورع والعبادة. ❖
سيدنا معاذ ƒ مثال للشاب الطموح المثابر. ❖

اللُهم ارَض عن سيدنا معاذ بن جبل ƒ ، وارزقنا أخالقه، واحشرنا 
ــي به يا رب العالمين، وصل اللُهم وسلم على  معه، وارزقنا حسن التأس

سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي شرع الحقوق وأمر بصيانتها، والصالة والسالم على 
سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

يقول اهللا l k j i h ﴿ : 8﴾ [البقرة: 228].

ْحَبةِ َواْلِعْشَرةِ بِاْلَمْعُروِف َعَلى  ِمْن ُحْسنِ الص وقال ابن عباس ^: َلُهن
أَْزَواجِِهن ِمْثُل الِذي َعَلْيِهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن ألزواجهن(1).

وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ َقاَل: قِيَل لَِرُســولِ اهللاِ ژ : أَي النَســاِء َخْيٌر؟ 
ُه ِإَذا َنَظَر، َوتُِطيُعُه ِإَذا أََمَر، َوَال تَُخالُِفُه فِي َنْفِسَها َوَمالَِها  تِي َتُسرَقاَل: «ال

بَِما َيْكَرُه»(2).
أَْعَظمِ  «ِإن مِْن  3 قال: قال رسول اهللا ژ :  وعن أبي سعيد الخدري 
 ُجَل ُيْفِضي ِإلَــى اْمَرأَتِِه، َوتُْفِضي ِإلَْيِه، ثُم َيْوَم الِْقَياَمةِ، الر اْألََماَنةِ عِْنَد اهللاِ 

َها»(3). َيْنُشُر ِسر

(1) تفسير القرطبي (3 / 123 ـ 124).
(2) السنن الصغرى للنسائي (3231).

(3) صحيح مسلم (1437).

28



94

دروس المساجـد (2)

الحقوق الزوجية في اإلسالم أساســها االحترام المتبادل، فالزوجان 
ال يكسبان السعادة الزوجية إال برعاية كل منهما لحقوق اآلخر، وأداء ما 
عليه من واجبات، ولهذا شرع اإلسالم لكل فرد من أفراد األسرة حقوًقا 

ينبغي احترامها وعدم تجاوزها.
تُبنى  فمن أهمها: المــودة والرحمة بين الزوجين: فعلى هــذا الحق 
 ` _ ^ ] \ [ Z Y﴿ : 2 العالقة الزوجية، قــال

f e d c b a ﴾ [الروم: 21].

الُمْؤمِنِيَن  أَْكَملِ  «ِإن مِْن  َرُســوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقاَلْت:  َعائَِشَة #  وَعْن 
ِإيَماًنا، أَْحَسُنُهْم ُخلًُقا، َوأَلَْطُفُهْم بِأَْهلِِه»(1).

فالحياة الزوجية لن تســتقر على دعائمها المتينــة، إال إذا كان هناك 
 َكَما َعَلْيِهن ُقوَن اهللاَ فِيِهنمودة ورحمة وتعاون وتشــاور، َقاَل اْبُن َزيْدٍ: تَت

أَْن يَتِقيَن اهللاَ 8 فِيُكْم(2).
 ¶ µ´ ³  ﴿ : 4 ومنها: المعاشــرة بالمعروف: قــال
¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [النساء: 19].

والمعروف يشــمل القول والفعــل، فعلى الزوج أن يعاشــر زوجته 
بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف األذى، وبذل اإلحسان، وحسن 

(1) سنن الترمذي (2612).
(2) تفسير القرطبي (3 / 123 ـ 124).
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ِمنَ الحقوِق الزوجيِة

المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج 
لزوجتــه المعروف مــن مثله لمثلها فــي ذلك الزمان والمــكان، وهذا 

يتفاوت بتفاوت األحوال.
الناس خلًقا، وعشرة  لنا رســول اهللا ژ ، فكان أحســن  وخير قدوة 
ألهله، وقد ُسئِلت السيدة َعائَِشــة # : َما َكاَن النبِي ژ يَْصَنُع فِي َبْيتِهِ؟ 
أَْهلِــِه ـ تَْعنِي: ِخْدَمَة أَْهلِــهِ ـ َفِإَذا َحَضَرتِ  َقاَلْت: «َكاَن َيُكــوُن فِي مِْهَنةِ 

َالةِ»(1). َالُة َخَرَج ِإلَى الص الص
ومنها: حفظ األسرار الزوجية: فهي أمانة، يجب صيانتها. 

ومن الحقوق بيــن الزوجين: أن يتزيــن كل منهما لآلخر: فإن 
ذلك يديم األلفة، ويبسط النفوس، ويبرز االعتناء بالحياة الزوجية؛ 
َن لِْلَمْرأَةِ، َكَما أُِحب أَْن  أَْن أََتَزي ي أُِحبَقاَل: «ِإن ، ̂ فَعنِ اْبنِ َعباسٍ 

َن لِي الَْمْرأَُة»(2). َتَتَزي

(1) صحيح البخاري (676) والمْهَنةُ: اْلِحْذُق بِاْلِخْدَمةِ َواْلَعَمل.
(2) مصنف ابن أبي شيبة (19263).
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الحياة  ❖ األســرة ودوام  لســعادة  أســس  والتشــاور  والرحمة  المودة 
الزوجية.

المعاشرة بالمعروف تعني اإلحسان في كل شيء. ❖

األسرار الزوجية أمانة عظيمة يجب صيانتها. ❖

التزين بين الزوجين سبب إلدخال السرور واستمرار المحبة. ❖

نســأل اهللا أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يعيننا على أداء ما علينا من 
اللُهم وسلم على   حقوق وواجبات، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصل

سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا ذي الطول والغفران، َمن علينا باإليمان، والصالة والسالم 
على ســيدنا ونبينا محمد؛ من أحبه ذاق حالوة اإليمان، وعلى آل بيته 

وأصحابه أهل الفضل واإلحسان، ومن تبعهم، وبعد:
 =  <  ;  :  9  8﴿ : 4 اهللا  قــال  فقــد 

< ?@ G F E D C B A ﴾ [يونس: 9].

وَعْن أََنسِ ْبنِ َمالِكٍ ƒ ، َعنِ النبِي ژ َقاَل: «َثَالٌث َمْن ُكن فِيِه َوَجَد 
 ا ِسَواُهَما، َوأَْن ُيِحب ِإلَْيِه مِم  َوَرُسولُُه أََحب َحَالَوَة اِإليَمانِ: أَْن َيُكوَن اهللاُ 
ُه ِإال هللاِ، َوأَْن َيْكــَرَه أَْن َيُعوَد فِي الُكْفرِ َكَما َيْكَرُه أَْن ُيْقَذَف  الَمْرَء َال ُيِحب

ارِ»(1). فِي الن

اإليمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، فهو مزيج من االعتقاد 
يَماُن  والعمل، ففي الحديث: عن أبي ُهَريَْرَة ƒ ، عن النبي ژ قال: «اْإلِ

(1) متفق عليه.

29
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دروس المساجـد (2)

يَمانِ»(1). وقال رسول اهللاِ ژ :  اْإلِ ُشْعَبٌة من  َوالَْحَياُء  ُشْعَبًة،  َوَسْبُعوَن  بِْضٌع 
َتَعالَــى، َوأَْبَغَض هللاِ  َتَعالَــى، َوأََحب هللاِ  َتَعالَى، َوَمَنَع هللاِ  «َمْن أَْعَطــى هللاِ 

َتَعالَى، َوأَْنَكَح هللاِ َتَعالَى َفَقدِ اْسَتْكَمَل ِإيَماَنُه»(2).
ولإليمان طعم يتذوقه من رضي باهللا ربا وباإلسالم ديًنا وبمحمد ژ 
يَمانِ من  اْإلِ رســوًال ونبيا، ففي الحديث: أن النبي ژ قال: «َذاَق َطْعــَم 

دٍ َرُسوًال»(3). ْسَالمِ دِيًنا، َوبُِمَحم رضي بِاهللاِ َربا، َوبِاْإلِ
ولإليمان عالمات َبيَنها النبي ژ في الحديث:

العالمــة األولى: محبة اهللا ومحبة رســوله ژ، وتقديــم ما يحبه اهللا 
ورسوله، ويكون ذلك بامتثال ما أمر اهللا به، وأمر به رسوله، واجتناب ما 
نهى اهللا عنه ورســوله، وتقديم أمر اهللا ورســوله على أمر من سواهما، 
 l k ji h gf e d c b a ` _ ^  ﴿ : 8  قــال

n m﴾ [الحجرات: 1].
وقد فهم الصحابة هذا المعنى فما كانوا يؤثرون على حب اهللا تعالى 

ورسوله ژ شيًئا.
والعالمة الثانية: أن يتعامل مع الناس بالمحبة النقية؛ فمعاشرة الناس 
التواصل مع  الشــرع دوام  بالمحبة من هدي اإلســالم وعليه يؤســس 
اآلخرين، لذلك ندب أن يجعل المرء عالقاته مع الناس هللا تعالى، فَعْن 

(1) صحيح مسلم (35).
(2) سنن أبي داود (4681).

(3) صحيح مسلم (34).
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َحـالَوةُ اإليماِن

أَبِي ُهَريَْرَة ƒ ، َعنِ النبِي ژ َقاَل: «َخَرَج َرُجٌل َيُزوُر أًَخا لَُه فِي اهللاِ 8 ، 
َقاَل: أَْيَن  ا َمــر بِِه  َفَلم َمَلًكا،  َفأَْرَصــَد اهللاُ 8 بَِمْدَرَجتِِه  َقْرَيٍة أُْخَرى،  فِي 
َها؟  تُرِيُد؟ َقاَل: أُرِيُد فَُالًنا. َقاَل: لَِقَراَبٍة؟ َقاَل: َال. َقاَل: َفلِنِْعَمٍة لَُه عِْنَدَك َتُرب
ُه فِي اهللاِ. َقاَل: َفِإني َرُسوُل اهللاِ ِإلَْيَك:  ي أُِحبَقاَل: َال. َقاَل: َفلَِم َتأْتِيِه؟ َقاَل: ِإن

اُه فِيِه»(1). َك ِإي َك بُِحب ُه ُيِحب أَن
ب اإلنسان إلى اهللا تعالى، وتمنحه  فالمحبة النقية لوجه اهللا تعالى تقر

شرف حب اهللا تعالى.
والعالمة الثالثة: من عالمات حالوة اإليمان، أن يحب العبد ما يحبه 

اهللا تعالى، وأن يكره ما يكرهه سبحانه. 

لإليمان حالوة يتذوقها من رضي باهللا تعالى وبقضائه، وامتثل طاعته،  ❖
واجتنب معصيته.

يذوق حالوة اإليمان من أحب اهللا تعالى ورسوله ژ. ❖

المحبة النقية لوجه اهللا تعالى تقرب اإلنسان من ربه 8. ❖

 نه في قلوبنا، وألحقنا بالصالحين، وصل حبب إلينا اإليمان وزي ُهمالل
اللُهم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليًما كثيًرا.

(1) مسند أحمد (7919).
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ه لهم  ب عباده المؤمنين بما أعدالطيبات، ورغ الحمد هللا الذي أحل
من نعيــم وجنات، والصالة والســالم علــى أكمل المؤمنيــن، وخاتم 
المرســلين، وإمامهم في الدنيا والدين، ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين. وبعد:

 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴿ : 4 فقد قال اهللا
Ó Ò﴾ [الفرقان: 67].

 ﴾1  0  /  .  -,  +  *  ) ﴿  :8 اهللا  وقــال 
[األعراف: 31].

وقال z y﴿ : 2 } | {﴾ [التكاثر: 8].

َغْيرِ  قُوا، فِي  َوَتَصد َوالَبُســوا  َواْشــَرُبوا  «ُكلُوا  وقال رســول اهللا ژ : 
ِإْسَراٍف َوَال َمِخيَلٍة»(1).

̂ : «ُكْل َما ِشــْئَت، والَبْس َما ِشْئَت، َما أَْخَطأَتَْك  َوَقاَل ابُن َعباسٍ 
َرٌف، أو َمِخيَلٌة». اثَْنَتانِ: َسَ

(1) صحيح البخاري (5782).
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ترشيُد االستهالِك

ترشيد االســتهالك: هو االســتخدام األمثل لنعم اهللا تعالى كالماء 
والغذاء والكهرباء.

ويهدف هذا النظام إلى توجيه العادات االستهالكية للفرد والمجتمع 
نحو االتزان، والحكمة، والموضوعية، بحيث يكون اســتثمار الفرد من 

الموارد حسب احتياجاته التي تحقق له ولغيره الفائدة المطلوبة.

بالمباح من  التمتع  الحرمان من  به  ُيقصد  وترشــيد االســتهالك ال 
ملذات الدنيا، إنمــا يقصد به العمــل على تربية النفــس حتى يتمكن 
القيام بدوره في النهوض بواجبه في الحياة، كما يقصد منه  المسلم من 
التوسط وعدم اإلسراف في االســتفادة من نعم اهللا 8 ، وهي معانٍ دعا 
إلى ترشيد االستهالك  الدعوة  فإّن  إليها اإلسالم، وحث عليها، وبالتالي 

ال تنطلق من فراغ وإنما ترتبط بدين المسلم وبحسن عبادته لربه.

فالمســلم له دور فعال فــي حماية البيئــة وتأمين الحياة الســليمة 
لألجيال التي تأتي من بعده، وُيعد هذا مما يؤجر عليه اإلنسان، فإماطة 
األذى عن الطريق صدقة، وعدم تلويث الماء والهواء فعل حسن، وحسن 
العامة والخاصة من طرق ومياه وكهرباء ومؤسسات  المرافق  اســتعمال 

مختلفة بأسلوب راشد عاقل من العمل الصالح.

البيئة  ا يهدد  المبالغة في االستهالك تؤدي إلى اإلسراف وهذا مم إن 
والمجتمع، وهذا يســتوجب منا االهتداء بهدي رســول  اهللا  ژ ، والتزام 

منهج التوسط واالعتدال في االستهالك وفي  كّل تصرفاتنا.
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دروس المساجـد (2)

فعن أبي برزة األسلمي 3 قال: قال رســول اهللا ژ: «ال تزوُل َقَدَما 
عبدٍ َيْوَم الِقَياَمةِ حتى ُيْســأََل َعْن ُعُمرِهِ فيَم أْفَناه، وَعــْن عِْلِمِه فيَم َفَعَل، 

وَعْن مالِِه مِْن أيَن اْكَتَسَبُه وفيَم أَْنَفَقُه، َوَعْن جِْسِمِه فيَم أْبَالُه»(1).

م بخيرات البيئة وفق الضوابط واآلداب الشرعية مطلب إسالمي. ❖ التنع
اإلسراف صفة تؤدي إلى كثير من المضار واآلثار السيئة على الفرد  ❖

والمجتمع.
سوء االستهالك يستنزف الدخل الفردي. ❖
اإلنسان مسؤول عن كل ما أنعم اهللا تعالى عليه في الدنيا. ❖

ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا ممن يســتمعون  اللُهم علمنا 
القول فيتبعون أحســنه، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمد، 

وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) سنن الترمذي (2417).
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الحمــد هللا الذي أنــزل القرآن هــدى للمؤمنين ورحمــة، والصالة 
والســالم على ســيدنا محمد خير من عمل بكتاب اهللا وتــأدب بآدابه، 

وعلى آله األطهار وأصحابه أجمعين. وبعد:
فقال اهللا 4 : ﴿ ! ❁ # $ % & ❁ ) ( * + 

, - . / 0 ﴾ [العصر: 1 - 3].

ألفاظها، غزيرة في معانيها،  العصر، سورة معجزة، وجيزة في  سورة 
جامعة ألســباب الســعادة، محذرة من أســباب الشــقاوة، قــال اإلمام 

ر الناس هذه السورة لََوِسَعْتهم»(1). لو تدب» : ƒ الشافعي
يَْقَرأَ  يَْفَتِرَقا َحتى  َلْم  اْلَتَقَيا  «ِإَذا  النبِي ژ  ِمْن أَْصَحابِ  ُجَالنِ  الر وَكاَن 
أََحُدُهَما َعَلى اْآلَخِر: ﴿ ! ❁ # $ % &﴾، ُثم ُيَسلَم أََحُدُهَما 

َعَلى اْآلَخِر»(2).

(1) تفسير ابن كثير (456/8).
(2) المعجم األوسط للطبراني (5124).
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دروس المساجـد (2)

أقســم اهللا تعالى في هذه الســورة بالعصر وهو الزمان ليرشدنا إلى 
علو مرتبته وعظيم أثره فــي حياة األفراد والمجتمعــات، فالموفق من 
استثمر وقته بالعمل الصالح والسعي المشكور والعلم النافع، وال يتأتى 

له ذلك إال بالنية الصالحة واالستقامة ومراقبة اهللا تعالى في كل حال.
كمــا وجه اهللا 8 عبــاده في ســورة العصر إلى أســباب الفوز في 
الدارين، وجمعها في صفات أربع وجعلها طريق السعادة، وهي: اإليمان، 
فالذين جمعوا  بالصبر،  والتواصــي  بالحق،  والتواصي  الصالح،  والعمل 

هذه األوصاف هم الرابحون في الدنيا واآلخرة ربًحا حقيقيا.
فاإليمان نور إٰلهي يقذفه اهللا تعالى في قلب عبده فيكون مصدر كل 

خير ومبعث كل فضيلة، وسبب نيل كل كرامة.
وعمل الصالحات هــو كل طاعة وعبادة يقدمها اإلنســان بين يدي 
ربــه 8 ، ومكانة اإلنســان عند ربــه بقــدر طاعته ونفعــه لآلخرين، 
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴿ : 2 قال  اهللا

k j i h g f ed ﴾ [النحل: 97].
وفي الســورة تأكيد على التواصي بالحق، فهو يسهم في نشر الخير 

والفضيلة، ودفع اآلخرين نحو التكامل.
ولقد أمرنا اهللا تعالــى بالتواصي بالصبر؛ وهو أنــواع: صبر على 

الطاعة، وصبر عن محارم اهللا 4، وصبر على أقدار اهللا 8.
فلنتدبر هذه السورة العظيمة، ولنجعلها منهاًجا نسير عليه في حياتنا 

كي نفوز بسعادة الدنيا واآلخرة بإذن اهللا تعالى.
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َوَقفَاٌت مع سورِة الَعْصر

سورة العصر تبين أسباب سعادة الفرد في الدنيا واآلخرة. ❖
كل عمل يعود بالنفع على الفــرد والمجتمع هو عمل صالح يرضاه  ❖

اهللا تعالى.
التواصي بالحق وبالصبر يكفل حياة مستقرة للفرد والمجتمع. ❖
ُيْضفيان على اإلنسان الســكينة والطمأنينة ألن اهللا  ❖ الصبر والرضا 

تعالى مع الصابرين.
ْهنا فيه، وارزقنا تالوته آنــاء الليل وأطراف  ْمنا القــرآن وفق عل ُهمالل
النهار، واجعله شافًعا لنا يا رب العالمين، وصل اللُهم وسلم على سيدنا 

ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 ، ƒ فنعيش وإياكم اليــوم مع الصحابي الجليــل الزبير بن العوام
وقد ورد في فضله مجموعة من األحاديث، منها:

 َنبِي  لِــُكل عن النبــي ژ  قال: «ِإن ، ̂ ما رواه جابر بــن عبد اهللا 
َبْيُر»(1). الز ا، َوَحَوارِيَحَوارِي

أني سمعُته  أشهُد على رســول اهللا ژ  قال:   ƒ وعن سعيد بن زيد
ةِ»(2). امِ فِي الَْجن َبْيُر ْبُن الَْعو وهو يقول: «... َوالز

حواري  القرشي،  عبد العزى  أسد بن  خويلد بن  العوام بن  الزبير بن 
العشــرة  وأحد  المطلب،  عبــد  بنت  وابن عمته صفية  رســول اهللا ژ ، 
 ، ƒ المشــهود لهم بالجنة، وأحد الستة أهل الشــورى في خالفة عمر

أسلم وهو حدث، له ست عشرة سنة(3).

(1) متفق عليه.
(2) سنن أبي داود (4649).

(3) سير أعالم النبالء (41/1).
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ƒ ِامَبْيُر بنُ الَعو الز

كان إســالم الزبير ƒ بعد أبــي بكر ƒ ، كان رابًعا أو خامًســا، 
هاجر إلــى الحبشــة الهجرتيــن جميًعــا، وشــهد المواقــع كلها مع 

رسول اهللا ژ.

قال عمر ƒ : لو عهدت أو تركــت تركة كان أحبهم إلي الزبير، إنه 
ركن من أركان الدين(1).

أموالهم  أمانته ƒ فقد كان الصحابة يجعلونــه وصيا على  ولعظيم 
بعد موتهم، فعن عروة قال: أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة، منهم: 
الورثة من ماله،  عثمان، وابن مســعود، وعبد الرحٰمن، فكان ينفق على 

ويحفظ أموالهم.

وكان كثير اإلنفاق في وجوه الخير.

اُن بن ثابت في مدحه(2): قال َحس

َقرِْيَبٌة قُْرَبــى  اهللاِ  َرُســْولِ  مِْن  ُمَؤثُللَُه  َمْجٌد  اِإلْســَالمِ  نُْصَرةِ  َومِْن 
إن حياة الزبير بن العوام ƒ مدرسٌة حافلة بالعبر، فهو قدوة للشباب 
في محبته هللا تعالــى ولرســوله ژ، وبذله الماَل، فأعِظــم به من جيل 

تجّلت به صور اإليمان والبذل والسخاء والزهد والوفاء.

(1) سير أعالم النبالء (54/1).
(2) المستدرك على الصحيحين للحاكم (408/3).
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دراسُة سير األعالم من الصحابة الكرام تعلُمنا األخالق الفاضلة. ❖
الصدق في محبة اهللا تعالى ورسوله هو أساٌس تََميَز به الصحابة @. ❖
اإلنفاق في وجوه الخيــر والبذل والزهد من صفات الزبير ƒ  التي  ❖

يجب االقتداء بها.
اللُهم ارَض عن سيدنا الزبير بن العوام ƒ وارزقنا أخالقه، واحشرنا 
ــي به يا رب العالمين، وصل اللُهم وسلم على  معه، وارزقنا حسن التأس

سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالميــن، وعد بالثواب لمن أحســن تربية البنات، 
والصالة والســالم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
 ³ ² ±° ¯ ® ¬« ª © ¨﴿ : 4 فقــال اهللا

´ º ¹ ¸ ¶ µ ﴾ [الشورى: 49].

لَُه  َكاَن  «َمْن  َرُســوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقاَل:   ƒ الُخْدرِي َسِعيدٍ  أَبِي  وَعْن 
َثَالُث َبَناٍت أَْو َثَالُث أََخَواٍت أَوِ اْبَنَتانِ أَْو أُْخَتانِ َفأَْحَسَن ُصْحَبَتُهن َواتَقى 

ةُ»(1). َفَلُه الَجن اهللاَ فِيِهن

إن البنــات عطية من اهللا تعالى لإلنســان، قال 8 : ﴿ ² ³ ´ 
النبي ژ فــي كنف ذرية من  º ﴾، وقد عاش   ¹  ¸  ¶  µ

البنات، وما كتب اهللا 8 له أن يحيا مع ذريته من الذكور.

(1) سنن الترمذي (1916).

33
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وقد ذم اإلسالم ما كان عليه الناس قبل اإلســالم من ازدراء البنات 
 I H G F E D C B A﴿ : 4 ووأدهن، فقال اهللا
 \  [Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K❁

[ ^ _ ﴾ [النحل: 58 ـ 59].

وبين رسول اهللا ژ ما في تربية البنات من الفضل واألجر، وأن 
رعايتهن ســبب في معية النبــي ژ ، فقد َجَعَل النبي ژ الســعي 
عليهن صبًرا واحتساًبا حجاًبا من النار، فعن ُعْقَبَة بن َعاِمٍر ƒ قال: 
 ، َعَلْيِهن َفَصَبَر  َبَناٍت  َثَالُث  لَُه  َكاَن  «َمْن  َرُسوَل اهللاِ ژ يقول:  سمعت 
ارِ  لَُه ِحَجاًبا مَِن الن مِْن جَِدتِِه، ُكن َوَكَســاُهن ، َوَســَقاُهن ، َوأَْطَعَمُهن

َيْوَم الِْقَياَمةِ»(1).
ه النبي ژ إلى اإلحســان في تربية البنات وحســن صحبتهن،  ووج
فعن أبي َســِعيدٍ الخدري ƒ قال: قال رســول اهللاِ ژ : «َمْن َعاَل َثَالَث 

ةُ»(2). َفَلُه الَْجن ، َوأَْحَسَن ِإلَْيِهن ، َجُهن َوَزو ، َبُهن َبَناٍت، َفأَد
وبفضل هــذه التعاليم صار للبنــات من األلفة والمحبــة والمكانة 

ما  يليق بهن.

(1) سنن ابن ماجه (3669).
(2) سنن أبي داود (5147).
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فضُل تربيِة البناِت

البنات على اإليمان والخلق فضل يهبــه اهللا تعالى لمن يحب  ❖ تربية 
من عباده.

اإلحســان للبنــات وتربيتهن بالمعروف ســبب لدخــول الجنة  ❖
ومرافقة النبي ژ .

تربية البنات تشمل النفقة والتعليم وحسن الصحبة. ❖

اللُهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماًما، 
والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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اء، ودفع عنهم البالء  ــر الحمد هللا الذي أنعم على عباده بالخير والس
اء، وجعلهم في دار امتحان وابتالء، ليجدوا ما عملوا يوم الجزاء،  ر والض
والصالة والسالم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين 

أهل الرضا والنقاء. وبعد:
 Ú Ù Ø × Ö ÕÔÓ Ò Ñ Ð ﴿ :4 فيقــول اهللا

è ç æ åä ã â á à ßÞ Ý Ü Û﴾ [المائدة: 119].
وقــال 8 : ﴿ { ~ ے¡ ¢ £ ¤¥ 
 ²  ±  °  ¯®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦

μ ´³ ¶ ¸ ¹﴾ [التوبة: 72].

وَعنِ اْلَعباسِ ْبنِ َعْبدِ اْلُمطلِبِ ƒ : أَنُه َســِمَع َرُســوَل اهللاِ ژ ، يَُقوُل: 
دٍ َرُسوًال»(1). ْسَالمِ دِيًنا، َوبُِمَحم يَمانِ َمْن َرِضَي بِاهللاِ َربا، َوبِاْإلِ «َذاَق َطْعَم اْإلِ

َقاَل:  «َمْن  َقــاَل:  َرُســوَل اهللاِ ژ   أَن  : ƒ اْلُخْدرِّي أََبي َســِعيدٍ  وعن 
ةُ»(2). دٍ َرُسوًال، َوَجَبْت لَُه الَْجن ْسَالمِ دِيًنا، َوبُِمَحم َرِضيُت بِاهللاِ َربا، َوبِاْإلِ

(1) صحيح مسلم (34).
(2) سنن أبي داود (1529).

34
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ضا عِن اهللا تعالى الر

الرضا عن اهللا تعالى عنوان القبول، وبوابة السعادة، وهو من ثمار 
المحبة اإلٰلهية، ويتحقق بالتســليم بالقضاء، والقناعة بما قسم اهللا  4 
َقل أو كثر، وترك الندم أو الحزن على ما فات، وعدم االعتراض على 
ما وقع من خير أو شــر، وأن يوقن العبد أن تدبيــر اهللا 8 خير من 
ر لنفسه، وما قضى اهللا لمؤمن  ما قضاه اهللا له أفضل مما فك تدبيره، وأن

من قضاء إال كان خيًرا.

وليس من شرط الرضا أال يشــعر اإلنسان باأللم والمكاره، بل عليه 
أال يعترض على حكم اهللا تعالى أو يسخط، فقد حزن الرسول ژ لموت 

ولده إبراهيم، ودمعت عيناه، لكنه لم يقل إال ما يرضي اهللا تعالى.

والرضا عن اهللا ال ينافي طموح العبد وسعيه لتحقيق ما هو أفضل 
له في معيشــته وحياته، فال مانع أن يأخذ بكل األســباب المشروعة 
التي من شــأنها أن تجعل حياته كريمة، فيضرب في األرض، ويسعى 
في مناكبها، يبتغي من فضل اهللا تعالى، ثــم بعد ذلك عليه أن يرضى 

عن الرزاق فيما يقسمه.

والرضا عمل من أعمال القلــوب، إذا تحقق للمؤمن تلقى نوائب 
الدهر ومصائب الحياة بنفس مطمئنة، وإيمان راسخ، ألنه يشاهد حسن 
اختيار اهللا تعالى له، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه 

لم يكن ليصيبه.
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الرضا عن اهللا تعالى منبع سعادة اإلنسان في الدنيا واآلخرة. ❖

يثمر الرضا محبة اهللا 4 ورضاه، واجتناب سخطه. ❖

ال يتعارض الرضا عن اهللا 8 مع الطموح والسعي المشروع. ❖

يوجب الرضا لإلنسان الطمأنينة والسكينة. ❖

اللُهم أرِضنا وارَض عنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وصل اللُهم وسلم 
على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.



115

oπ``` r°ù` ö `dG

الحمد هللا الذي شرع الطهارة للمتعبدين، وأثنى على من حافظ عليها 
وجعله من المحبوبين، والصالة والســالم على سيدنا محمد، وعلى آله 

الطيبين الطاهرين، وصحبه الُغر الميامين، وبعد:

فقال اهللا ª  ﴿ : 8 » ¬ ® ¯ ° ﴾ [البقرة: 222].

 {  z  y  x  w  v  u  t  s﴿  : 4 وقــال 
| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ [النساء: 43]. 

ُهوُر َشْطُر  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ: «الط ƒ وَعْن أَبِي َمالِكٍ اْألَْشَعِري
يَمانِ»(1). اْإلِ

َقاَلــْت: «َصَبْبُت  َمْيُموَنُة # ،  ثَْتَنــا  قــاَل: َحد ^ َعبــاسٍ  اْبنِ  وَعنِ 
 َغَسَل َفْرَجُه، ثُم ژ ُغْســًال، َفأَْفَرَغ بَِيِمينِِه َعَلى َيَسارِهِ َفَغَسَلُهَما، ثُم  بِي لِلن
َرابِ، ثُم َغَسَلَها، ثُم َتَمْضَمَض َواْسَتْنَشَق،  َقاَل بَِيدِهِ األَْرَض(2) َفَمَسَحَها بِالت

صحيح مسلم (223).  (1)
ثم َقاَل بَِيدِهِ األْرض: أَي: ضرب بَِيدِهِ األْرض . (عمدة القارئ :206/3).  (2)
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ى، َفَغَســَل َقَدَمْيِه، ثُم أُتَِي  َتَنح َغَســَل َوْجَهُه، َوأََفاَض َعَلى َرأِْسِه، ثُم ثُم
بِِمْندِيلٍ َفَلْم َيْنُفْض بَِها»(1).

وَعْن َمالِــكٍ، َعْن َنافِــعٍ: أَن َعْبَد اهللاِ ْبــَن ُعَمَر َكاَن ِإَذا اْغَتَســَل ِمَن 
 َغَســَل فَْرَجُه، ُثم اْلَجَناَبــةِ، َبَدأَ «فَأَفَْرَغ َعَلــى يَدِهِ اْلُيْمَنى، فََغَســَلَها، ُثم
يََدُه  ُثم َغَســَل  َعْيَنْيهِ،  َوَنَضَح فِي  َوْجَهُه،  ُثم َغَســَل  َواْســَتْنَثَر.  َمْضَمَض 

اْلُيْمَنى، ُثم اْلُيْسَرى. ُثم َغَسَل َرأَْسُه. ُثم اْغَتَسَل َوأَفَاَض َعَلْيهِ اْلَماءَ»(2).

المسلم  المسلمين عموًما، بل وتجب على  الطهارة سمة من سمات 
عند حصول سببها.

وقد دلت هذه النصوص على أمرين:

أحدهما: األمر بالطهارة عموًما ومن الجنابة خصوًصا.
المتطهريــن والتنويه بشــأن الطهارة  الثنــاء علــى  الثاني:  واألمــر 

والمحافظة عليها على الدوام.

 وللغســل من الجنابة أركان ال يصح دونها، وله سنن وفضائل فمن 
أتى بها فذلك أفضل ومن ترك شــيًئا منها وأكمل فرائض الغســل فغسله 

صحيح البخاري (259).  (1)
موطأ مالك (69).  (2)
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صحيح وتفريطه فــي الصفة األكمل ينقص أجره. فمــن عمم بدنه بالماء 
بنية رفع الحدث وخلل الشعر مع تدليك البشرة فقد أتى بالغسل الواجب.

والغســل األكمل واألفضل هــو ما جاء في حديــث ابن عباس ^ 
السابق، ففيه بيان صفة غسل رســول اهللا ژ وهي صفة الغسل األكمل 

فمن اغتسل كذلك فقد حاز فضيلتين:
األولى: موافقته لصفة غسل رسول  اهللا ژ.

والثانية: أنه يخرج بهذا الغسل متوضًئا مغتسًال، جاهًزا للصالة. 

الطهارة من اإليمان. ❖
من حافظ على الطهارة نال محبة اهللا تعالى.  ❖
من اغتسل فلم ينتقض وضوُءه أثناء الغسل كفاه غسله عن الوضوء. ❖
يتوضأ للصالة وغســله  ❖ أن  أثناء غســله يجــب  انتقض وضوُءه  من 

صحيح.

 ُهم الل ْمَتنا، وزدنا علًما، وصل ْمنا ما ينفعنا، وانَفْعنا بمــا عل اللهم عل
وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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العالمين، والصالة والســالم على ســيدنا محمد   الحمــد هللا رب
َس  ْنَيا َنف َس َعْن ُمْؤمِنٍ ُكْرَبًة مِْن ُكَربِ الد عبد اهللا ورسوله القائل: «َمْن َنف
الِْقَياَمةِ»(1)، وعلــى آله وصحبه أجمعين،  َيْومِ  ُكْرَبًة مِْن ُكــَربِ  َعْنُه  اهللاُ 

وبعد:
يقــول اهللا 4 : ﴿  ! " # $ % & ' ) ( 

*﴾ [البقرة: 282].
 Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴿ ويقــول 8 : 

È Ç Æ ÅÄ﴾ [البقرة: 280].

َقٌة  ُمَعل الُْمْؤمِنِ  «َنْفُس  قال رســول اهللا ژ :  قال:   ƒ أبي هريرة وعن 
بَِدْينِِه َحتى ُيْقَضى َعْنُه»(2).

وعن أبي هريرة ƒ : أن رسول اهللا ژ قال: «َمْطُل الَْغنِي ظُْلٌم»(3).

(1) صحيح مسلم (4867).
(2) ســنن الترمذي (1078). وقوله: نفس المؤمن معلقة: قال السيوطي: أي محبوسة عن مقامها 

الكريم. (تحفة األحوذي: 164/4).
(3) متفق عليه.
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ْيــن قضــاء الـد

ــاسِ ُيرِيُد أََداَءَها  وعنه أيًضا، عــن النبي ژ قال: «َمْن أََخَذ أَْمَواَل الن
ى اهللاُ َعْنُه، َوَمْن أََخَذ ُيرِيُد ِإْتَالَفَها أَْتَلَفُه اهللاُ»(1). أَد

وعنه أيًضا، قال: قال رســول اهللا ژ : «َمْن َكاَنْت لَُه َمْظَلَمٌة ِألَِخيِه مِْن 
ْلُه مِْنُه الَْيْوَم َقْبَل أَْن َال َيُكوَن دِيَناٌر َوَال دِْرَهٌم؛ ِإْن  عِْرِضِه أَْو َشــْيٍء َفْلَيَتَحل
َمْظَلَمتِِه، َوِإْن لَْم َتُكْن لَُه َحَسَناٌت أُِخَذ  َكاَن لَُه َعَمٌل َصالٌِح أُِخَذ مِْنُه بَِقْدرِ 

َئاتِ َصاِحبِِه َفُحِمَل َعَلْيِه»(2). مِْن َسي

إن شــريعتنا الغــراء قائمــة على التــآزر والتعــاون في المشــاعر 
واألحاسيس، فضًال عن التكافل في الحاجات والماديات.

واإلقراض من أوجــه التكافل والتعاون على البر، وهــو من األعمال التي 
يتقرب بها اإلنسان إلى اهللا تعالى طامًعا في األجر العظيم الذي يناله من خالل 
تفريج كربة مســلم ورفع ضائقة عنه. وتبين اآليات واألحاديث الســابقة أهمية 
هذا النوع من المعامالت المالية، وكيف أحيطت بأحكام دقيقة تحفظ المصالح 
وتضمن الحقوق، مــن ذلك: الندب إلــى كتابة الدين وتحديــد أجله، واألمر 

بحسن القضاء، وبأن يعجل المدين بقضاء دينه وال يماطل إذا كان قادًرا.
وعلى الدائن أن ينظر إلى المدين نظرة إحســان ورحمة، فينظره إذا 
د عليه في أداء ما عليه، بل إن ديننا الحنيف يسمو  كان معسًرا وال يشــد

(1) صحيح البخاري (2387).
(2) صحيح البخاري (2449).
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بالدائن إلى أعلى الدرجات فيرشده إلى أمر عظيم وهو التنازل عن دينه 
والتصدق به على المعسر ابتغاء وجه اهللا تعالى.

ويجب على اإلنســان أال يقترض إذا كان ال يســتطيع الوفاء بدينه، 
وعليه عندئذ أن يبتعد عن اإلســراف في اإلنفاق، ويتجنب إثقال كاهله 
المســألة  إلى  التســاهل في االقتراض قد يجر اإلنســان  بالديون، وإن 

.(1)« ة سوي وال لِذِي مر ، لغني المذمومة قال ژ: «إن المسألة ال تحل

اإلقراض من أوجه التكافل االجتماعي في ديننا الحنيف. ❖
يْن يحفظ الحقوق ويرعى المصالح. ❖ االلتزام بأحكام الد
ين واجب شرعي وأخالقي. ❖ المبادرة بقضاء الد
في إنظار المعسر تجسيد لمعاني الرحمة والرفق. ❖
في التصدق بالدين أو بعضه على المعسر سمو بالدائن إلى أعلى الدرجات. ❖
ويتجنب  ❖ الكماليات  االقتراض ألجــل  يبتعد عن  أن  اإلنســان  على 

إثقال كاهله بالديون.

 ُهم الل اجعلنا ممن يســتمعون القول فيتبعون أحســنه، وصل ُهــم الل
وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) سنن الترمذي (653).
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى 
آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 ƒ فنعيــش وإياكم اليوم مع الصحابي الجليل أبــي عبيدة بن الجراح
 #  " الذي قال اهللا فيه وفــي أمثاله من أنصــار دينه: ﴿ ! 
 / . - , + * ) ( ' & % $

0 1 2 3 4 5 76 8 9 :﴾ [التوبة: 100].
وقد ورد في فضله مجموعة من األحاديث، منها:

ٍة أَمِيــٌن، َوأَمِيُن َهذِهِ  أُم ژ َقاَل: «لُِكل بِــيالن ما رواه أنٌس ƒ، َعنِ 
احِ»(1). ةِ أَُبو ُعَبْيَدَة ْبُن الَجر األُم

وَعْن أََنسٍ ƒ : أَن أَْهَل اْلَيَمنِ َقدُِموا َعَلى َرُسولِ اهللاِ ژ فََقاُلوا: اْبَعْث 
ْسَالَم، َقاَل: فَأََخَذ بَِيدِ أَبِي ُعَبْيَدَة فََقاَل: «َهَذا  ــنَة َواْإلِ ْمَنا السَمَعَنا َرُجًال ُيَعل

ةِ»(2). أَمِيُن َهذِهِ اْألُم
ْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ƒ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «أَُبو َبْكرٍ  وَعْن َعْبدِ الر

(1) صحيح البخاري (4382).
(2) صحيح مسلم (1419).
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َوَطْلَحةُ  ةِ،  الَجن َوَعلِي فِي  ةِ،  الَجن َوُعْثَماُن فِي  ةِ،  الَجن َوُعَمُر فِي  ةِ،  الَجن فِي 
ةِ، َوَســْعٌد  ْحَمنِ ْبُن َعْوٍف فِي الَجن ةِ، َوَعْبُد الر َبْيُر فِي الَجن ةِ، َوالز فِي الَجن

ةِ»(1). احِ فِي الَجن ةِ، َوأَُبو ُعَبْيَدَة ْبُن الَجر ةِ، َوَسِعيٌد فِي الَجن فِي الَجن
لِْيَن، وَشِهَد  ابِِقْيَن األَو أََحُد الس أبو عبيدة ابن الجراح أيها األحبة هو 
يُْق َعَلى تَْولَِيتِهِ  د ةِ، َوَمْن َعَزَم الصاُه أَِمْيَن اُألم ةِ، َوَســمژ بِالَجن بِيَلُه الن
ــِقْيَفةِ لَِكَمالِ أَْهلِيتِهِ ِعْنَد أَبِي َبْكــٍر، َوَمَناقُِبُه  الخالفة، وأشــار به يوم الس

ٌة، َرَوى أََحادِيَْث َمْعُدْوَدًة(2). َشِهْيَرٌة َجم

بحبهِ،  اهللا عليهم  النبي ژ ، وصــرح للصحابة رضــوان  ُه  أحب ولقد 
وأثنى عليه، وماَت وهو عنــه راضٍ، وكان ƒ حريًصا على معرفة خير 
الناس ليكــون منهم، فقد قال: يَا َرُســوَل اهللاِ، َهْل أََحٌد َخْيــٌر ِمنا؟ َقاَل: 

«َنَعْم، َقْوٌم َيُكونُوَن مِْن َبْعدُِكْم ُيْؤمُِنوَن بِي َولَْم َيَرْونِي»(3).
 : ƒ إلى أبي عبيدة ƒ زاهًدا في الدنيا، بعــث أبو بكر ƒ وكان
هُلم حتى أســتخلفك؛ فإني سمعت رســول اهللا ژ يقول: «إن لكل أمة 
أميًنا» وأنت أمين هذه األمة، فقال أبو عبيدة: ما كنت ألتقدم َرُجًال أمره 
أَْو  آَالٍف  بِأَْرَبَعةِ  ُعَبْيَدَة  ِإَلى أَبِي   ƒ نا. وأَْرَسَل عمررسول اهللا ژ أن يُؤم
ــَمَها أَُبو  ُســْولِ: انُْظــْر َما يَْصَنُع بَِها. َقاَل: فََقس َوَقاَل لِلر بِأَْرَبعِ مئة دِيَْنارٍ 
َمَها إال َشْيًئا َقاَلْت َلُه اْمَرأَتُُه:  أَْرَســَل ِإَلى ُمَعاذٍ بِِمْثلَِها َقاَل: فََقس ُعَبْيَدَة، ُثم

(1) سنن الترمذي (3747).
(2) سير أعالم النبالء للذهبي (5/3).

(3) مسند أحمد (16976).
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   ƒ اح أبو ُعَبْيَدةَ بنُ الجر

ـِذي َجَعَل فِي  الـ َقاَل: الَحْمُد هللاِ  ُســْوُل ُعَمــَر  أَْخَبَر الر ا  ِإَلْيهِ، فََلم َنْحَتاُج 
اإلسالم من يصنع َهَذا(1).

َوالتَواُضعِ،  ائِدِ،  الز َوبِالِحْلــمِ  الُخُلقِ،  بُِحْســنِ  َمْوُصْوًفا  ُعَبْيَدَة  أَُبو  َوَكاَن 
حتى قال فيه ُعَمُر لُِجَلَسائِهِ: (أَتََمنى َلْو أَنَها َمْمُلوءٌَة رَِجاًال ِمْثَل: أَبِي ُعَبْيَدَة ْبنِ 

احِ، َوُمَعاذِ ْبنِ َجَبلٍ، َوَسالِمٍ َمْوَلى أَبِي ُحَذيَْفَة، َوُحَذيَْفَة ْبنِ اْلَيَمانِ)(2). اْلَجر
تُُوفي أبو عبيدة بن الجراح في طاعون َعْمواس سنة ثماني عشرة، عن 
ثمانٍ وخمسين ســنة، وصلى عليه معاذ بن جبل، وكانت حياتُه ƒ حافلة 
الخلق،  واألمانة وحسن  بالتواضعِ  الناس  والجود ومعاملة  والكرم  بالعطاء 

فرضي اهللا عنه، وأرضاه، وأقر أعيننا بصحبته في الجنة.

الصحابة الكراُم رضوان اهللا عليهم هم قدوتنا وأسوتنا. ❖
أبو عبيدة بن الجراح ƒ قدوتنا في األمانة والتواضع. ❖
أبو عبيدة بن الجراح ƒ من الصحابة الذيَن شرفوا بمزيد حب النبي ژ  ❖

رهم بالجنة. وبش
الجــراح، وارزقنا أخالقه،  أبي عبيدة بــن  ارَض عن ســيدنا   ُهمالل

ي به يا رب العالمين. واحشرنا معه، وارزقنا حسن التأس
وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) الطبقات البن سعد (413/3).
(2) فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل (1280).
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الحمد هللا الذي أمرنا بالتوســط واالعتدال، والصالة والســالم على 
ســيدنا ونبينا محمد الذي كره لنا إضاعة المال، اللهم صل عليه وعلى 

صحبه أجمعين واآلل، وعلى من تبعهم إلى يوم الحشر والمآل، وبعد:
 Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É﴿  : 4 اهللا  فقــال 

Ó Ò﴾ [الفرقان: 67].

 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .﴿  : 8 وقــال 
8 9 : ﴾ [اإلسراء: 29].

̂ : أن نبــي اهللا ژ قال : «إن الهــدي الصالح،  وعن ابــن عباس 
من  واالقتصاد؛ جزٌء من خمسة وعشــرين جزًءا  الصالح،  والســمت 

النبوة»(1).
َكرَِه لَُكْم َثَالًثا: قِيَل َوَقــاَل، َوِإَضاَعَة الَمالِ، َوَكْثَرَة  وقال ژ : «ِإن اهللاَ 

َؤالِ»(2). الس

(1) سنن أبي داود (4776).
صحيح البخاري (1477).  (2)

38
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االقتصاُد في النفَقَِة

االقتصاد فــي النفقة: هو النقطة الوســط بين آفتيــن عظيمتين هما 
التقتيــر والتبذير، فال يكون المؤمن ممســًكا بخيًال على نفســه وأهله، 
ن يحتــاج إليه،  ــًرا في حقهــم فال يكفيهــم، مانًعا اإلحســان عم مقص
وال يكون مبذًرا مسرًفا مضيًعا ما أنعم اهللا تعالى به عليه من نعمة المال 

في غير حقه فيصرفه في غير حاجة، فخير األمور أوسطها.
فالمؤمن عدل وسط، ويعلم أن المال هو مال اهللا تعالى قد استخلفه 
عليه، فال بد أن ينفقه بما ُيرضي اهللا، ألن من وجوه اإلســراف ما أنفقه 
اإلنسان في غير طاعة اهللا تبارك وتعالى، فمن أنفق ولو درهًما في معصية 

كان مسرًفا في إنفاقه ألنه وضعه في غير موضعه.
فال بد أن يفقه المؤمن أن المال نعمة من نعم اهللا تعالى، فيحسن أن 
ينفقه بقدر الحاجة، وأن يبادر إلى إنفاقه في الصالحات، وأال يهدر ماله 
مباهاة ومفاخــرة في المأكل والملبس والمركب والمناســبات واألفراح 
الناس دون حاجة أو ضرورة؛ فنجد أحدهم  ــع فيه  وغير ذلك مما توس
ل الديون لكي ينفقها فيمــا ال يعود عليه وال على عياله  يقترض ويتحم

بالنفع ولكن فقط من باب حب الظهور ومراءاة الناس.
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االقتصاد في اإلنفاق هو التوسط بين التبذير والتقتير. ❖
البد مــن االلتزام بالعدل واالســتقامة والتوســط فــي اإلنفاق في  ❖

المأكل والمشرب والملبس  ل اإلنفاق على  المباحات، حتى ال يتحو
إلى البذخ والتفاخر والتعالي على الناس.

ه وترضاه، وصل اللهم وســلم على سيدنا ونبينا  ْقنا لما تحب وف همالل
محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمــد هللا الذي رفع أهل اإليمــان درجات، وبعث رســوله متمًما 
لمكارم األخالق وهادًيا إلى الصالحات، والصالة والســالم على سيدنا 

ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ذوي المكرمات، أما بعد:

فقــال اهللا 4 : ﴿ 2 3 4 5 6 7 8 9 
: ; >﴾ [آل عمران: 175].

 2  1  0  /.  -  ,  + وقال اهللا 8 : ﴿ * 
3 4 5﴾ [األنفال: 1].

 ﴾I H G F E D C B ﴿ : 4 وقال اهللا
[التوبة: 119].

 ´ ³²± ° ¯ ® ¬ « ª﴿ : 2 وقال اهللا
º ¹ ¸ ¶ µ ﴾ [العنكبوت: 45].

َم  َمــا ُبِعْثُت ِألَُتمَقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «ِإن ƒ وَعْن أَبِــي ُهَريَْرَة
َصالَِح اْألَْخَالقِ»(1).

(1) األدب المفرد (273).
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وَعْن أَبِي َذرƒ  َقاَل: َقاَل لِي َرُســوُل اهللاِ ژ : «اتقِ اهللاِ َحْيُثَما ُكْنَت، 
اَس بُِخلُقٍ َحَسنٍ»(1). َئَة الَحَسَنَة َتْمُحَها، َوَخالِقِ الن ي َوأَْتبِعِ الس

َمالِكٍ ƒ َقاَل: َخَطَبَنا رســول اهللاِ ژ فقال: «َال ِإيَماَن  وَعْن أََنسِ ْبنِ 
لَِمْن َال أََماَنَة لَُه، َوَال دِيَن لَِمْن َال َعْهَد لَُه»(2).

إن اآليات واألحاديث الســابقة تدل على أن اإلسالم دين األخالق، 
ــَي األخالق، فقال 4 : ﴿  ´  نبيه محمًدا ژ ليزك وقد بعث اهللا تعالى 
 Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ

Æ Å Ä Ã﴾ [آل عمران: 164].

وبقدر إيمان اإلنسان تستقيم أخالقه، وتحسن أفعاله، فاإليمان يمنع 
اإلنســان عن دنايا األخالق، ويدفعه إلى شــريفها، ومتى رسخ اإليمان 
والسخرية واالستهزاء،  والزور،  والكذب  والغل،  الحسد  المسلم  اجتنب 
والتنابــز باأللقــاب، والغيبة والنميمة، والرشــوة والخديعــة، والحرام 
والمعصية، والتزم الصدق في األقوال، واألمانة في األعمال، واجتهد في 
طاعة اهللا تعالى، وتقديم النفــع لعباده، وحرص على محبة الخير للغير، 

مع نقاء القلب، وصفاء التعامل، وطيب المعاشرة.

(1) سنن الترمذي (1987).
(2) السنن الكبرى للبيهقي (18851).
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اإليماُن والِقيَُم األخالقيُة

وإذا أطلق المســلم للســانه أن يتكلم في أعراض الناس بالغيبة 
والنميمة كان ذلــك جرًحا لكمال إيمانه، وقد قــال النبي ژ : «َمْن 
ُيْؤمُِن بِاهللاِ  َجاَرُه، َوَمــْن َكاَن  ُيْؤذِ  َفَال  اآلِخــرِ  َوالَيْومِ  ُيْؤمُِن بِاهللاِ  َكاَن 
َفْلَيُقْل  َفْلُيْكرِْم َضْيَفُه، َوَمْن َكاَن ُيْؤمُِن بِاهللاِ َوالَيْومِ اآلِخرِ  َوالَيْومِ اآلِخرِ 

َخْيًرا أَْو لَِيْصُمْت»(1).
تُْؤمُِنوا  َوَال  تُْؤمُِنــوا،  َة َحتى  الَْجن َتْدُخلُــوَن  «َال  النبي ژ :  وقال 
أَْفُشوا  َتَحاَبْبُتْم؟  َفَعْلُتُموُه  ِإَذا  أَُدلُكْم َعَلى َشــْيٍء  أََوَال  وا،  َتَحاب َحتى 

َالَم َبْيَنُكْم»(2). الس
وقال النبي ژ : «أَْكَمُل الُْمْؤمِنِيَن ِإيَماًنا أَْحَسُنُهْم ُخلًُقا»(3).

فاألخالق مــن اإليمان، والتفريط في األخالق ســبٌب للعقاب، 
النبــي ژ أن المفلس يوم القيامة هو مــن جاء بالصالة  فقد أخبر 
والزكاة والصيام، ولكنه يأتي وقد شــتم هذا وقذف هذا وأكل مال 
هذا وســفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من 
حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن ُيقضى ما عليه أخذ من خطاياهم 

فُطرحت عليه ثم ُطرح في النار(4).

(1) صحيح البخاري (6018).
(2) صحيح مسلم (54).

(3) سنن أبي داود (4682).
(4) صحيح مسلم (2581).



130

دروس المساجـد (2)

اإلسالم دين األخالق الحسنة. ❖
بقدر إيمان العبد تستقيم أخالقه، وتحسن أفعاله. ❖
التفريط في األخالق سبٌب للعقاب من اهللا 8. ❖
سوء األخالق تحبط أعمال الشعائر. ❖

نا بِزِيَنةِ  اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وزي ُهمالل
 يَمان، واهدنا ألحسن األخالق فإنه ال يهدي ألحسنها إال أنت، وصل اْإلِ

اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي رفع عنا الخطأ والنســيان، والصالة والســالم على 
سيدنا ونبينا محمد الذي بين لنا أحكام الصالة قوًال وفعًال غاية البيان، 

وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد:

 ﴾)  (  '  &  %  ❁  #  "  !  ﴿  : 4 اهللا  فيقــول 
[المؤمنون: 1 ـ 2].

وقال 8 : ﴿  / 0 1﴾ [طه: 14].

وَعْن أَبِــي ُهَريَْرَة ƒ : أن رســول اهللا ژ قال: «ِإن أََحَدُكــْم ِإَذا َقاَم 
ــْيَطاُن، َفَلَبَس َعَلْيِه َحتى َال َيْدرِي َكــْم َصلى، َفِإَذا َوَجَد  ي َجاَء الشُيَصل

َذلَِك أََحُدُكْم، َفْلَيْسُجْد َسْجَدَتْينِ َوُهَو َجالٌِس»(1).
ْهَر،  ى لََنا َرُسوُل اهللاِ ژ الظُه َقاَل: «َصلأَن  : ƒ ُبَحْيَنَة وَعْن َعْبدِ اهللاِ بنِ 
 ثُم ا َقَضى َصَالَتُه، َسَجَد َسْجَدَتْينِ  َولَْم َيْجلِْس فِيِهَما، َفَلم َفَقاَم فِي اْثَنَتْينِ 

َم َبْعَد َذلَِك»(2). َسل

(1) صحيح البخاري (1232).
(2) الموطأ (66).
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وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ : أَن َرُســوَل اهللاِ ژ انَْصَرَف ِمنِ اثَْنَتْينِ، فََقاَل َلُه 
َالُة، أَْم َنِســيَت يَا َرُسوَل اهللاِ؟ قال: «كل ذلك لم  ُذو الَيَديْنِ: أََقُصَرِت الص
يكن» فََقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «أََصَدَق ُذو الَيَدْينِ؟» فََقاَل الناُس: َنَعْم، فََقاَم 
ِمْثَل  فََســَجَد  َر،  َكب  ُثم َســلَم،   ُثم أُْخَريَْينِ،  اثَْنَتْينِ  فََصلى  َرُســوُل اهللاِ ژ 

ُسُجودِهِ أَْو أَطَْوَل، ُثم َرفََع(1).

الســهو: عارض يعترض اإلنســان، وقد رفع اهللا تعالى عنا إثم الخطأ 
والنسيان، فقال ژ : «ُرفِع عن أمتي: الخطأُ، والنسياُن، وما استكرهوا عليه».

وقد سجد النبي ژ للسهو ألسباب مختلفة، قبل السالم وبعده، كما 
جاء في األحاديث الصحيحة.

فعلى المصلي أن يســجد قبل الســالم إن نقص من ســنن الصالة 
ناسًيا، ويســجد بعد الســالم إن زاد في الصالة، ومن زاد ونقص سجد 
قبل الســالم ال غير، ومن شــك في ترك ســنة أو ركعــة أو ركن عمل 
باالحتياط فتدارك بفعل ما شــك فيه وسجد بعد السالم، ومن كثر عليه 

الشك في صالته اكتفى بسجود السهو وال يأتي بما شك فيه.
والحكمة من سجود الســهو في الصالة: أنه جبر للخلل الذي وقع 

نة، وترغيم للشيطان الذي يوسوس فيها. فيها، واتباع للس

(1) متفق عليه.
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سجود السهو ُسنة. ❖
يكون قبل السالم لنقص ُسنة مؤكدة أو أكثر، وكذا إذا اجتمع النقص  ❖

والزيادة سهًوا في الصالة.
يكون بعد السالم للزيادة في الصالة. ❖
ال يسجد المأموم لسهوه، ويسجد إن نسي إمامه. ❖
إصالح الصالة بسجود السهو أولى من إعادتها. ❖
من ترك ركًنا من الصالة تداركه وال يجزئ عنه سجود السهو. ❖

 ا على طاعتك وذكرك وشــكرك وحســن عبادتك، وصل أعِن ُهــم الل
اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على سيدنا ونبينا محمد 
سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴿ : 4 فقــال اهللا
 ﴾k  j  i  h  g  f  ed  c  b

[النحل: 97].

وقال ژ : «َمْن أَْصَبَح مِْنُكْم آمًِنا فِي ِســْربِِه، ُمَعاًفى فِي َجَسدِهِ، عِْنَدُه 
ْنَيا»(1). َما ِحيَزْت لَُه الدقُوُت َيْومِِه؛ َفَكأَن

الِغَنى   الَعــَرضِ، َولَِكن َكْثَرةِ  الِغَنى َعْن  َقاَل: «لَْيــَس  النبِي ژ  وَعنِ 
غَِنى النْفسِ»(2).

̂ : أَن َرُســوَل اهللاِ ژ َقاَل: «َقْد  وَعْن َعْبدِ اهللاِ ْبــنِ َعْمِرو ْبنِ اْلَعاصِ 
َعُه اهللاُ بَِما آَتاُه»(3). أَْفَلَح َمْن أَْسَلَم، َوُرزَِق َكَفاًفا، َوَقن

(1) سنن الترمذي (2346).
(2) متفق عليه.

(3) صحيح مسلم (1054).
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القناعُة كنٌز ال َيْفنَى

القناعة: هي الرضا بما قســم اهللا 8 وعدم التطلع إلى ما في أيدي 
اآلخرين، واالكتفاء بقدر الحاجة والكفاف.

وهي صفــة كريمة تعرب عن عــزة النفس وشــرف الوجدان وكرم 
األخالق، ولو قنع الناس بالقليل، لما بقي بينهم فقير وال محروم، ولو 

رضي العبد بما ُقسم له، الستغنى عن الناس وصار عزيًزا.

وقد كان النبي ژ متصًفا بالقناعة، يرضى بما عنده، وال يســأل 
ه أمتــه إلى التحلي  أحًدا شــيًئا، وال يتطلع إلى مــا عند غيره، ووج

بصفة القناعة.

فمن قنع بما رزقه اهللا فهو أغنى األغنياء، وإنما صار القانع من أغنى 
النــاس ألن حقيقة الغنى هي عــدم الحاجة إلى النــاس، والقانع راضٍ 

ومكتفٍ بما رزقه اهللا ال يحتاج وال يسأل سوى اهللا 8.

وأهل القناعة وردت لهم البشــارة بالفالح فــي الدنيا واآلخرة على 
لسان خير البشر ژ، وكان أحد الحكماء يقول: سرور الدنيا أن تقنع بما 

رزقت، وغمها أن تغتم لما لم ترزق.

والمسلم يقنع بما قســم اهللا 2 له فيما يتعلق بالدنيا، أما في عمل 
الخيرات،  المزيد من  دائًما على  فإنه يحرص  الصالحة،  الخير واألعمال 
 (  '  &  %  $  #  " ﴿  : 4 لقولــه  مصداًقــا 

( * + ,﴾ [آل عمران: 133].
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القناعة من اإليمان؛ وهي التسليم بما قسم اهللا 8 لعباده. ❖
ر من أمراض القلوب كالحســد  ❖ كلما قنع اإلنســان بما آتاه اهللا تحر

والبغضاء...
القناعة ال تتناقض مع رغبة اإلنسان في تحسين حاله واألخذ بأسباب  ❖

العيش الكريم.
القناعة تحقق لإلنسان الخير في الدنيا واآلخرة. ❖

ه وترضاه، إنك ســميع الدعـاء،  ْقنا لما تُحب ارزقنا القناعة، ووف ُهم الل
وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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اظ الحديث قدًرا، وجعل  الحمد هللا الذي رفع لسيدنا أبي هريرة بين ُحف
د من  ــالُم على سيدنا ونبينا محم الُة والس له على مدى الزمان ذكًرا، والص

ا، أما بعد: شرح اهللا له صدًرا، وعلى آله وأصحابه أفضل الناس وفاًء وبر
فمما يبعث على فعل الخير، ونشر الفضيلة، والتخلق باآلداب؛ ذكُر 
صفات الصحابة الكرام للتأسي بهم، والسير على منهاجهم، ولهذا نذكر 

.ƒ اليوم بعض سيرة الصحابي الجليل أبي هريرة

فقد ورد في فضله مجموعة من األحاديث، منها:
ْب ُعَبْيَدَك َهَذا  َحب قال: قال النبــي ژ : «اللُهم ƒ ما رواه أبو هريرة
ــْب ِإلَْيِهُم الُْمْؤمِنِيَن»  ُه ِإلَى عَِبادَِك الُْمْؤمِنِيَن، َوَحب ـ يَْعنِي أََبــا ُهَريَْرَة ـ َوأُم

نِي(1). أََحب َفَما ُخلَِق ُمْؤمٌِن َيْسَمُع بِي َوَال َيَرانِي ِإال
اْلَحدِيَث  ُيْكثُِر  ُهَريَْرَة  أََبا   أَن تَْزُعُموَن  ِإنُكْم  وعن أبي هريرة ƒ قال: 
َعْن َرُسولِ اهللاِ ژ ، َواُهللا اْلَمْوِعُد، ُكْنُت َرُجًال ِمْسِكيًنا، أَْخُدُم َرُسوَل اهللاِ ژ 
ْفُق بِاْألَْســَواقِ، َوَكاَنتِ  َعَلى ِمْلِء َبْطنِي، َوَكاَن اْلُمَهاجُِروَن يَْشــَغُلُهُم الص
اْألَنَْصاُر يَْشــَغُلُهُم اْلِقَياُم َعَلى أَْمَوالِِهْم، فََقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َمْن َيْبُسْط 

(1) صحيح مسلم (2491).
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 ُثم َيْنَسى َشْيًئا َسِمَعُه مِني!» فََبَسْطُت ثَْوبِي َحتى َقَضى َحدِيَثُه،  َفَلْن  َثْوَبُه 
، فََما َنِسيُت َشْيًئا َسِمْعُتُه ِمْنُه(1). َضَمْمُتُه ِإَلي

، َســيُد  الَيَمانِي ْوِســي ْحَمنِ بُن َصْخٍر الد وأَُبو ُهَريَْرَة، وهو َعْبُد الر
الُمْجَتِهــُد، الَحافِــُظ، َصاِحُب الَفِقْيــُه،  اِإلَمــاُم،  ــاِظ األَثَْبــاِت،  الُحف

َرُســْولِ اهللاِ ژ ، اْحَتج الُمْســلُِمْوَن َقدِيًْمــا َوَحدِيًْثا بَِحدِيْثِــهِ، لِِحْفِظهِ، 
ُب َمَعُه،  يََتأَد ^ َوَجَالَلتِهِ، َوِإتَْقانِهِ، َوفِْقِههِ، َوَناِهْيــَك أَن ِمْثَل اْبنِ َعباسٍ 

َويَُقْوُل: أَفْتِ يَا أََبا ُهَريَْرَة(2).
أســلم عام خيبــر، وكان ƒ حريًصا على مالزمة رســول اهللا ژ ، 
ينهلوا ويتعلموا من حديث  بــأن  الناس  ُر  وموقًرا له ولحديثه ژ ، ويذك

رسول اهللا ژ .
وقد روى عنه كثير من الصحابــة والتابعين، ووصل عددهم إلى ما 
(البخاري ومســلم  التســعة  الكتب  أربعمئــة، وورد عنه في  يزيد على 
وأبي  داود والترمذي والنســائي وابن ماجه وأحمــد ومالك والدارمي) 

ما  يزيد على خمسة آالف حديثٍ.
(أبو  هريرة أحفظ من روى الحديث  الشافعي 5 :  قال عنه اإلمام 

في دهره)(3).
فــن اإلصغاء، وتميزت  الوحي، أجاد  فكان ƒ بحق ذاكرة عصــر 

ذاكرته بالحفظ واالختزان.

(1) صحيح مسلم (2492).
(2) سير أعالم النبالء (578/2).

(3) معرفة السنن واآلثار (1739).
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ا بأمه، ولذلك طلب من رسول اهللا ژ أن يدعو لها،  بار ƒ وكان
النبي ژ ، فبكــى أبو هريرة فرًحا بإســالم  فأســلمت ببركة دعــاء 

. ̂ أمه 
ة كان يطعمها، ويحملها  َب بأبي هريرة، بســبب عطفه على هــر وُلق

وينظفها، وكانت تالزمه كظله، فرضي اهللا عنه وأرضاه.
اًبا منيًبا، يتناوب مع زوجتــه وابنته على قيام  عاش حياته عابــًدا أو

الليل.
ومما رواه لنا عن النبي ژ قوله: «َيا أََبا ُهَرْيَرَة ُكْن َورًِعا، َتُكْن أَْعَبَد 
َما تُِحب لَِنْفِسَك،  َقنًِعا، َتُكْن أَْشــَكَر الناسِ، َوأَِحب لِلناسِ  الناسِ، َوُكْن 
 ِحَك، َفِإن الض َتُكْن ُمْؤمًِنا، َوأَْحِسْن جَِواَر َمْن َجاَوَرَك، َتُكْن ُمْسلًِما، َوأَقِل

ِحكِ تُِميُت الَْقْلَب»(1). َكْثَرَة الض
وكان أبو هريرة ƒ يحث الناس على العلم، ويرشدهم إلى ُسنة 
النبــي ژ ، فقد َمر بُِســوقِ اْلَمدِيَنةِ، فََوَقــَف َعَلْيَها، فََقــاَل: «يَا أَْهَل 
ِميَراُث  «َذاَك  َقاَل:  ُهَريَْرَة؟  أََبا  يَا  َذاَك  َوَما  َقاُلوا:  أَْعَجَزُكْم!»  َما  وقِ،  الس
ِمْنُه!»  ُيْقَسُم، َوأَنُْتْم َهاُهَنا َال تَْذَهُبوَن فََتأَُخُذوَن َنِصيَبُكْم  َرُسولِ اهللاِ ژ 
َقاُلوا: َوأَيَْن ُهَو؟ َقاَل: «فِي اْلَمْســجِدِ» فََخَرُجوا ِســَراًعا ِإَلى اْلَمْسجِدِ، 
َوَوَقَف أَُبو ُهَريَْرَة َلُهْم َحتى َرَجُعوا، فََقاَل َلُهْم: «َما َلُكْم؟» َقاُلوا: يَا أََبا 
َلُهْم  ُيْقَسُم. فََقاَل  َشْيًئا  َنَر فِيهِ  اْلَمْســجَِد، فََدَخْلَنا، فََلْم  أَتَْيَنا  ُهَريَْرَة فََقْد 
أَُبو ُهَريْــَرَة: «أََما َرأَيُْتْم فِي اْلَمْســجِدِ أََحًدا؟» َقاُلوا: َبَلــى، َرأَيَْنا َقْوًما 

(1) سنن ابن ماجه (4217).
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ُيَصلوَن، َوَقْوًما يَْقــَرُؤوَن اْلُقْرآَن، َوَقْوًما يََتَذاَكــُروَن اْلَحَالَل َواْلَحَراَم. 
دٍ ژ »(1). فََقاَل َلُهْم أَُبو ُهَريَْرَة: «َويَْحُكْم، فََذاَك ِميَراُث ُمَحم

لما حضــرت أبا هريرة ƒ الوفاُة بكى، فقيل لــه: ما ُيبكيك؟ فقال: 
(ُبعد المفازة، وقلة الزاد، وعقبة كؤود، المهبط منها إلى الجنة أو النار)(2).

وقد تُُوفي أبو هريرة ƒ بالمدينة المنورة، وُدفن بالبقيع.

النبي ژ ،  ❖ ببركة دعاء  الصحابة للحديــث  أبو هريرة ƒ من أحفظ 
وكثرة مالزمته.

ينبغي للمسلم أن يقتدَي بأبي هريرة ƒ في العلم والحفظ والعبادة. ❖
مما امتاز به أبو هريرة ƒ االهتمام الكبير بأمه، وبره لها. ❖

اللُهم ارَض عن ســيدنا أبي هريرة، وارزقنا أخالقه، واحشــرنا معه، 
دٍ ژ ، وارزقنا  واْجزِهِ عنا خيــر الجزاء على حفظه ألحاديث نبينــا محم
ــي به يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا  حسن التأس

محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) الطبراني في األوسط (1429).
(2) تفسير السمرقندي (584/3).
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الحمد هللا رب العالمين، وأشهد أن ال ِإٰلَه إال اهللا وحده ال شريك له، 
يرفع أنبياءه، وُيعز أولياءه، وأشهد أن سيدنا محمًدا عبده ورسوله، أكرم 
الخلق على اهللا، وأعزهم باهللا، فاللهم صل وســلم وبارك عليه وعلى آله 
األعزة األطهار، وعلى أصحابه الكرام األخيار، وعلى من تبعهم بإحسان 

إلى يوم القرار. وبعد:

 j i hg f e d ﴿ : 4 قــال اهللا
k ﴾ [المنافقون: 8].

َعًة َتُقولُوَن: إن  قال: قال رسول اهللاِ ژ : «َال َتُكونُوا ِإم ƒ وعن ُحَذيَْفَة
ُنوا أَْنُفَسُكْم إن أَْحَسَن  ا، َوِإْن َظَلُموا َظَلْمَنا، َولَِكْن َوط أَْحَسَن الناس أَْحَسن

الناس أَْن تُْحِسُنوا، َوِإْن أساؤوا فال َتْظلُِموا»(1).

(1) سنن الترمذي (2007).
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العزة: هي رفض المذلة، والترفع عما يلحق اإلنسان به عيب أو نقص. 
العزة في الحق محمودة، واالعتــزاز بالباطل مذموم، قال اهللا 8 : 

﴿ J I H G F E D C﴾ [مريم: 81].
فعزة النفس لدى المؤمن ســجية تدفعه إلى العمل الصالح والخلق 
الكريم، وتنأى بــه عن ذل الحاجة، فالمؤمن العزيــز هو من اعتز بدينه 
فثبــت عليه، ولم يكــن تابًعــا للناس فــي كل حــال، وال خائًضا مع 
َيُكوُن أحدكم  النبي ژ : «ال  الخائضين؛ عن ابن مســعود ƒ قال: قال 

َعًة...»(1). ِإم
وقد حرص النبي ژ على عزة المسلم في كل مجال، وألجل أن ال 
يَِذل بســبب المال نهاه عن المســألة؛ خصوًصا إذا كانــت لغير حاجة، 
ُجُل َيْســأَُل الناس حتى َيأْتَِي يوم الِْقَياَمةِ ليس في  فقال ژ : «ما َيَزاُل الر

َوْجِهِه ُمْزَعةُ لَْحم»(2).
المسألة، فقال ژ :  المذلة بســبب  التي تنأى به عن  الطريقة  وعلمه 
«َألَْن َيْحَتِطــَب أََحُدُكْم ُحْزَمًة َعَلــى َظْهرِهِ، َخْيٌر لَُه مِْن أَْن َيْســأََل أََحًدا، 

َفُيْعِطَيُه أَْو َيْمَنَعُه»(3).

(1) المعجم الكبير للطبراني (8765).
(2) صحيح البخاري (1474).
(3) صحيح البخاري (2074).
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العلم والعمل وعلو الهمة أسباب موصلة إلى العزة. ❖
المسلم يستمد العزة من إيمانه باهللا 8 وطاعته. ❖
ل لما فيه من المذلة المذمومة. ❖ َسوالمسلم يتجنب الت

ُهم ارزقنا العزة، واجعلنا ممن يســتمعون القول فيتبعون أحســنه،  الل
وارزقنــا اإلخالص في القول والعمل، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا 

ونبينا محمد الرحمة المهداة، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي جعل لإليمان ُشَعًبا وخصاًال، والصالة والسالم على 
أكرم الخلق ســيدنا محمدٍ أصدق الناس أقواًال، وأجملهم أفعاًال، وعلى 

آله وأصحابه ومن اقتدى به فعًال وحاًال، أما بعد:
 +  *  )  (  '  &  %  $  # فيقول اهللا 4 : ﴿ " 
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
 A @ ? > = < ; : 9 8
 M  L  K  J  IH  G  FE  D  C  B

W V U TS R Q PO N﴾ [البقرة: 177].
وَن  ژ َقاَل: «اِإليَماُن بِْضٌع َوِســت بِــيَعنِ الن ، ƒ وَعْن أَبِــي ُهَريَْرَة

ُشْعَبًة، َوالَحَياُء ُشْعَبٌة مَِن اِإليَمانِ»(1).
وَعْن أَبِــي ُهَريَْرَة ƒ َقــاَل: َكاَن النبِي ژ َبارًِزا يَْوًمــا لِلناسِ، فَأَتَاُه 
جِْبِريُل فََقاَل: َما اِإليَماُن؟ َقاَل: «اِإليَماُن أَْن تُْؤمَِن بِاهللاِ، َوَمَالئَِكتِِه، َوبِلَِقائِِه، 

َوُرُسلِِه، َوتُْؤمَِن بِالَْبْعثِ»(2).

(1) صحيح البخاري (9).
(2) صحيح البخاري (50).
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يَماُن بِْضٌع َوَسْبُعوَن  وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «اْإلِ
وَن ـ ُشــْعَبًة، َفأَْفَضلَُها َقْوُل: َال ِإلَٰه ِإال اهللاُ، َوأَْدَناَها ِإَماَطةُ  ـ أَْو بِْضٌع َوِســت

يَمانِ»(1). رِيقِ، َوالَْحَياُء ُشْعَبٌة مَِن اْإلِ اْألََذى َعنِ الط
«أَْرَبُعوَن َخْصَلًة،  َرُسوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  ^ قال:  َعْمٍرو  َعْبد اهللاِ ْبنِ  وعن 
َيْعَمُل بَِخْصَلٍة مِْنَهــا َرَجاَء َثَوابَِها،  الَعْنزِ، َما مِْن َعامِــلٍ  أَْعَالُهن َمنِيَحــةُ 

َة»(2). أَْدَخَلُه اهللاُ بَِها الَجن َوَتْصدِيَق َمْوُعودَِها، ِإال

تتفرع  الشعب  وأجزاؤه، وهذه  أي خصاله  اإليمان:  المقصود بشعب 
عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن.

فأعمال القلب فيها المعتقدات والنيات، وتشتمل على: اإليمان باهللا، 
بأنه ليس كمثله شــيء،  فيه اإليمــان بذاته وصفاتــه وتوحيده  ويدخل 
واإليمان بمالئكته وكتبه ورســله والقدر خيره وشــره، واإليمان باليوم 
والميزان  والنشور والحساب  والبعث  القبر،  الملكين في  اآلخر، وسؤال 
والصراط والجنة والنــار، ومحبة اهللا تعالى، والحــب والبغض في اهللا، 
ومحبــة النبــي ژ ، واعتقاد تعظيمــه، والصــالة عليه، واتباع ســنته، 
واإلخالص، والتوبة والخوف والرجاء والشــكر والوفاء والصبر والرضا 
بالقضاء والتــوكل والرحمة والتواضع، وتوقيــر الكبير ورحمة الصغير، 

وترك الكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب.

(1) صحيح مسلم (35).
(2) صحيح البخاري (2631).
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وأما أعمال اللســان فتشــتمل على: التلفظ بالتوحيد وتالوة القرآن 
وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر واالستغفار، واجتناب اللغو.

وأما أعمال البدن فتشــتمل على: طهارة البدن من الخبث والحدث، 
واجتناب النجاســات، وســتر العورة، والصالة والزكاة والصيام والحج 
والعمرة فرًضا ونفًال، والطواف واالعتكاف والتماس ليلة القدر، والجود 
وإطعام الطعام وإكرام الضيف، والوفاء بالنذر، وأداء الكفارات، والتعفف 
األوالد، وصلة  وتربية  الوالديــن،  وبر  العيال،  بحقوق  والقيام  بالنكاح، 
الرحم، وطاعة أولي األمر، واإلصالح بين الناس، وأداء األمانة، وإكرام 
الجار، وُحســن المعاملة، وجمع المال من ِحلهِ، وإنفاق المال في حقه، 
وترك التبذير واإلسراف، ورد الســالم، وتشميت العاطس، وكف األذى 
عن الناس، واجتناب اللهو، وإماطة األذى عن الطريق(1). فعلى المســلم 

أن يحرص على التحلي بهذه الخصال، والمسارعة في طاعة اهللا تعالى.

شعب اإليمان هي خصاله وأفعاله وأقواله. ❖
اِإليَماُن بِْضٌع َوسبُعوَن ُشْعَبًة. ❖
الَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن اِإليَمانِ. ❖
أعمال اإليمان تتعلق بالقلب واللسان والبدن. ❖

ْنه فى قلوبنا، وصل اللُهم وســلم على  ْب إلينا اإليمان وزي َحب ُهم الل
سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) من فتح الباري البن حجر (52/1) باختصار وتصرف يسير.
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الحمد هللا الذي سجدت له الوجوه وخشعت له األصوات، والصالة 
القرآن  أُنزل عليه  بالمعجزات،  المؤيد  والسالم على سيدنا ونبينا محمد 

فكان يتلوه حق تالوته، وعلى آله وصحبه وجميع أمته، وبعد:
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿ : 4 فقد قال اهللا

Ð Ï Î﴾ [األعراف: 206].

  Y  X  W  V  U  T  S﴿  : 8 اهللا  وقــال 
\ [ ^ _ ` È a﴾ [السجدة: 15].

ْجَدَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «ِإَذا َقَرأَ اْبُن آَدَم الس ƒ وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة
ــْيَطاُن َيْبِكي، َيُقوُل: َيا َوْيَلُه ـ َوفِي رَِواَيةِ أَبِي ُكَرْيبٍ:  َفَســَجَد اْعَتَزَل الش
ــُجودِ  ةُ، َوأُمِْرُت بِالس ــُجودِ َفَســَجَد َفَلُه الَْجن َيا  َوْيلِي ـ أُمَِر اْبُن آَدَم بِالس

اُر»(1). َفأََبْيُت َفلَِي الن
ْجَدُة  تِي فِيَها السوَرَة ال ژ َيْقَرأُ الس بِي َقاَل: «َكاَن الن  ̂ وَعنِ اْبنِ ُعَمَر 

َفَيْسُجُد، َوَنْسُجُد َمَعُه، َحتى َما َيجُِد أََحُدَنا َمَكاًنا لَِمْوِضعِ َجْبَهتِِه»(2).

(1) صحيح مسلم (81).
(2) صحيح البخاري (1079).
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التعريف بســجود التالوة: ثبت أن النبي ژ كان يســجد ســجدة 
التالوة، وسجود التالوة مما حث عليه الشرع، ويكون عند مواضع من 
القرآن الكريم، هي عزائم السجود، فيسن لقارئ القرآن الكريم إذا بلغ 
موضع الســجدة وهو في حال يجوز له التنفل فيها أن يســجد سجدة 

التالوة اقتداء بالنبي ژ .

ولسجدة التالوة أحكام وشروط؛ نذكر أهمها:
فحكمها: أنها ُسنة لفعل رسول اهللا ژ وفعل أصحابه بعده، وسببها: 
قراءة موضعها من القرآن الكريم أو االســتماع إلى القارئ الذي يصح 
النافلــة، وتجوز بعد صــالة الصبح قبل  االقتداء بــه، ووقتها: كوقت 

اإلسفار، وبعد صالة العصر قبل االصفرار.

ًال لشــروط الصالة، فمــن قرأ موضع  لمن كان محص تَُســن وإنما 
ًئا مثًال؛  السجود في وقت تُكره فيه صالة النفل، أو قرأه ولم يكن متوض
ال يســجدها، واألفضل له في هذه الحالة أن يجــاوز محلها حتى يقرأه 

ل فيسجدها حينئذ. متطهًرا في وقت تنف

وصفة سجدة التالوة: أن يقول: اهللا أكبر، ويسجد ويدعو في السجدة 
ثم يكبر رافًعا، فهي سجدة واحدة بال إحرام وال سالم، ومن كان داخل 
الصالة فيستحب له أن يقرأ بعدها شــيًئا من القرآن حتى يكون ركوعه 

بعد قراءة، فذلك أولى من الركوع بعد سجدة التالوة مباشرة.
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سجدة التالوة ُسنة لفعل رسول اهللا ژ . ❖
وقت سجدة التالوة مثل وقت النافلة غير أنها تُسجد بعد الصبح قبل  ❖

اإلسفار وبعد العصر قبل االصفرار.

ا على ذكرك، وشكرك، وُحسن عبادتك، وصل اللُهم وسلم  أعن ُهم الل
على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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م فــي كتابه الكريم  النعم واآلالء، كر الحمد هللا الحكيم عظيــمِ 
الثناء، والصالة والسالم  الحات منهن أحسَن  النساء، وأثنى على الص
على ســيدنا ونبينا محمد، وعلــى آله وأصحابه الفضــالء الكرماء،

أما بعد:
فقال اهللا b a ` _ ﴿ : 2﴾ [اإلسراء: 70].

وقاَل 8 : ﴿ ³ ´﴾ [النساء: 19].

 w  v  u  t  s  r  ﴿  : 4 وقــال 
 ~  }  |  {  z  y  x
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

±﴾ [األحزاب: 35].

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O﴿ : 2 وقال
Z Y ] \ [ ^﴾ [النساء: 124].
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وَعنِ اْلِمْقَدامِ بن َمْعدِي َكِربٍ: أَّن َرُسوَل اهللاِ ژ َقاَم فِي الناسِ فََحِمَد 
َســاِء َخْيًرا، ِإن اهللاَ ُيوِصيُكْم  اهللاَ ُيوِصيُكْم بِالن َقاَل: «ِإن اهللاَ َوأَثَْنى َعَلْيهِ ُثم

َهاتُُكْم َوَبَناتُُكْم َوَخاالتُُكْم...»(1). أُم ُهنَساِء َخْيًرا، َفِإن بِالن
لَُه  َكاَن  «َمْن  َرُســوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقاَل:   ƒ اْلُخْدرِي َسِعيدٍ  أَبِي  وَعْن 
َثَالُث َبَناٍت أَْو َثَالُث أََخَواٍت أَوِ اْبَنَتانِ أَْو أُْخَتانِ َفأَْحَسَن ُصْحَبَتُهن َواتَقى 

ةُ»(2). َفَلُه الَْجن اهللاَ فِيِهن
وقاَل رسوُل اهللاِ ژ : «أَْكَمُل الُْمْؤمِنِيَن ِإيَماًنا أَْحَسُنُهْم ُخلًُقا، َوِخَياُرُكْم 

ِخَياُرُكْم لِنَِسائِِهْم ُخلًُقا»(3).

نالت المــرأة في اإلســالم الحظ األوفــر والنصيــب األوفى من 
بنًتا وأما وأخًتا وزوجًة، وقرن اهللا 8 في  مها اإلسالم  التكريم، فقد كر
كتابه الكريــم بينها وبين الرجل في كثير من اآليات القرآنية، فســوى 
وأناط بكل واحد  العمليــة،  اإلنســانية، واألخالق  الكرامة  بينهما في 

منهما حقوًقا وواجبات تناسب فطرته.
وجعل اإلســالم للمــرأة حقوًقا؛ ومنهــا: التعليم: َعْن أَبِي َســِعيدٍ 
الخدريƒ  قاَل: َجاءَِت اْمَرأٌَة ِإَلى َرُسولِ اهللاِ ژ فََقاَلْت: يَا َرُسوَل اهللاِ، 

(1) المعجم الكبير للطبراني (648).
(2) سنن الترمذي (1916).
(3) سنن الترمذي (1162).
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َجاُل بَِحدِيثَِك، فَاْجَعْل َلَنا ِمْن َنْفِســَك يَْوًمــا َنأْتِيَك فِيهِ تَُعلُمَنا  َذَهَب الر
ا َعلَمــَك اُهللا، فََقاَل ژ : «اْجَتِمْعَن فِي َيْومِ َكــَذا َوَكَذا فِي َمَكانِ َكَذا  ِمم

َمُه اهللاُ (1). ا َعل مِم َمُهن َرُسوُل اهللاِ ژ َفَعل َوَكَذا» َفاْجَتَمْعَن َفأََتاُهن
ومن حقوقهــا: حق التملك: فأبــاح لها التجارة، والعمل في شــتى 
الميادين التي تحفظ كرامتها، وتصون عفافها، َعْن َزيَْنَب اْمَرأَةِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ 
َمْسُعودٍ #: أنَها أَتَْت َرُســوَل اهللاِ ژ فََقاَلْت: يَا َرُسوَل اهللاِ ِإني اْمَرأٌَة َذاُت 
أَبِيُع ِمْنَها، َوَلْيــَس لِي َوَال لَِوَلدِي َوَال لَِزْوجِــي َنَفَقٌة َغْيَرَها، َوَقْد  َصْنَعةٍ 
َق بَِشْيٍء، فََهْل لِي ِمْن أَْجٍر  َدَقةِ، فََما أَْســَتِطيُع أَْن أَتََصد َشَغُلونِي َعنِ الص
فِيَما أَنَْفْقُت؟ فََقاَل َلَها َرُســوُل اهللاِ ژ : «أَْنفِِقي َعَلْيِهــْم َفِإن لَكِ فِى َذلَِك 

أَْجَر َما أَْنَفْقتِ َعَلْيِهْم»(2).
وإزاء هذا التكريم الذي حظيت به المرأة، كان لزاًما عليها أن تحافظ 
الخلق ژ  تعالى، والتأسي بسيد  بالتزامها بشــرع اهللا  التكريم  على هذا 
الذي أوصى بهــا خيًرا، وينبغي أن تســاهم في بنــاِء مجتمِعَها والقيامِ 
 خيٍر، عاملًة فِي كل اَقًة إَلى ُكل بمســؤولياتَِها ملتزمًة بتعالِيمِ دينَِها، ســب
إبداعٍ وعطاٍء، مستجيبًة لنداِء ربَها وأْمِرهِ، وبذلك   إَلى ُكل سبيلٍ، مبادرًة 

تتحقق لها السعادة في الدارين.

وقد قامت دولة اإلمــارات العربية المتحدة بتكريــم المرأة وتقدير 
دورها، وتثمين عطائها، وأتاحت لها فرص التعليم والمشــاركة في بناء 

(1) صحيح البخاري (6766).
(2) مسند أحمد (16513).
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الوطن، وفي ظل القيادة الرشــيدة تبوأت المرأة اإلماراتية مكانة مرموقة 
في المجتمع ووظائف عليا في الدولة دون تمييز بينها وبين الرجل.

نالت المرأة في اإلسالم حظها الوافر من التكريم والرعاية. ❖
ِإن اهللاَ ُيوِصيُكْم بِالنَساِء َخْيًرا. ❖
ِخَياُرُكْم ِخَياُرُكْم لِنَِسائِِهْم ُخُلًقا. ❖
دولة اإلمــارات العربية المتحدة نموذج حضــاري في تكريم المرأة  ❖

وتمكينها وتعليمها.

التكريــم ألمهاتنا وبناتنــا وأخواتنا   القيام بحــق ــا على  أعِن  اللهم
 ُهم الل  الدارين. وصل وأزواجنا، وأكرمهن بهداك وتقواك، وأسعدهن في 

وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 َف تاريَخنــا بالصحابة الغــر الميامين، وخص الحمد هللا الذي شــر
ســعد بن أبي وقاص بالمحبة والقرب من المبعــوث رحمة للعالمين، 
والصالة والسالم على سيدنا محمد إمام األنبياء وسيد المرسلين، وعلى 

آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
 ƒ اصفنعيش وإياكم اليوم مع الصحابي الجليل ســعد بن أبي وق
الذي قال اهللا فيه وفــي أمثاله: ﴿ ! " # $ % 
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &

2 3 4 5 76 8 9 :﴾ [التوبة: 100].

وقد ورد في فضله مجموعة من األحاديث، منها:
مــا رواه َجابِر ْبن َعْبدِ اهللاِ ^ َقاَل: أَقَْبَل َســْعٌد ƒ ، فََقاَل النبِي ژ : 

«َهَذا َخالِي َفْلُيرِنِي اْمُرٌؤ َخالَُه»(1).
أَْدُعو،  َوأََنا  النبِي ژ  وعن ســعد بن أبي وقاص ƒ قال: َســِمَعنِي 

ُهم اْسَتجِْب لَُه ِإَذا َدَعاَك»(2). فََقاَل: «الل

(1) سنن الترمذي (3752).
(2) مستدرك الحاكم (6118).
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 ƒ اصسعُد بن أبي وق

َعاَم  يَُعوُدنِي  َرُسوُل اهللاِ ژ  َكاَن  َقاَل:   ƒ أبي وقاص وعن سعد بن 
َوأََنا  اْشَتد بِي، فَُقْلُت: ِإني َقْد َبَلَغ بِي ِمَن الَوَجعِ  الَوَداعِ ِمْن َوَجعٍ  ةِ  َحج
ُق بُِثُلَثــْي َمالِي؟ َقاَل: «َال» فَُقْلُت:  اْبَنٌة، أَفَأَتََصد ُذو َمــالٍ، َوَال يَِرُثنِي ِإال
لُُث َكبِيٌر ـ أَْو َكثِيٌر ـ ِإنَك أَْن  لُُث َوالث َقاَل: «الث ــْطِر؟ فََقاَل: «َال» ُثم بِالش
اَس، َوِإنَك لَْن  ُفوَن الن َيَتَكف َتَذَرُهْم َعالًَة  َتَذَر َوَرَثَتَك أَْغنَِياَء، َخْيٌر مِْن أَْن 
تُْنفَِق َنَفَقًة َتْبَتِغــي بَِها َوْجَه اهللاِ ِإال أُجِْرَت بَِهــا، َحتى َما َتْجَعُل فِي فِي 

اْمَرأَتَِك»(1).
«َيْدُخُل  َقاَل:  َرُسولِ اهللاِ ژ ،  ِعْنَد  ُقُعوًدا  ُكنا  َقاَل:  ُعَمَر ^  اْبنِ  وَعنِ 
ِمنا أََحٌد ِإال َوُهَو  ةِ» َقاَل: َوَلْيَس  الَْجن َرُجٌل مِْن أَْهلِ  الَْبابِ  َذا  َعَلْيُكْم مِْن 

يََتَمنى أَْن يَُكوَن ِمْن أَْهلِ َبْيتِهِ، فَِإَذا َسْعُد ْبُن أَبِي َوقاصٍ َقْد َطَلَع(2).
هو َســْعُد بُن أَبِي َوقاصٍ، َواْســُم أَبِي َوقاصٍ: َمالُِك بُن أَُهْيبِ بن 
، الصحابي الجليل ƒ ، ُهَو أََحُد الســتة  ْهِري الز ، َعْبدِ َمَناٍف الُقَرِشــي
الذين جعل عمر فيهم الشــورى، وأخبر أن رســول اهللا ژ تُُوفَي َوُهَو 
ْعَوةِ  ةِ، َوَكاَن ُمَجاَب الداْلَمْشــُهود َلُهْم بِاْلَجن َعْنُهْم َراضٍ. َوأََحُد اْلَعَشَرةِ 
ِعْنَدُهْم  ِإَجاَبتَِها  فِي   ُيَشــك َوتُْرَجى، ال  َدْعَوتُُه  تَُخاُف  بَِذلَِك،  َمْشــُهوًرا 

ببركة دعاء النبي ژ له بذلك.
كان مــن أوائل من أســلم بمكــة المكرمة على يــد الصديق أبي 

. ƒ بكر

(1) صحيح البخاري (1295).
(2) صحيح ابن حبان (6991).
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افتخر به النبي ژ وفداه بأبيه وأمه دون سواه، وكان كريًما متصدًقا، 
ا بأمه، فنزل  أموره، وكان بار وحريًصا على استشارة الرسول ژ في كل
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X﴿ :فيه قول اهللا تبارك وتعالى
 q po n m l k ji h g f ed c b

w v u t s r ﴾ [لقمان: 15].
توفي بالعقيق قريًبا من المدينة، ودفن بالبقيع بعد حياة حافلة بالبناء 

والعطاء، فرضي اهللا عنه وأرضاه.

رين بالجنة. ❖ من السابقين والمبش ƒ سيدنا سعد بن أبي وقاص
كان سيدنا سعد بن أبي وقاص ƒ قدوة في بر الوالدين. ❖
كان ƒ مجاب الدعوة ببركة دعاء النبي ژ. ❖

اللُهم ارَض عن ســيدنا ســعد بن أبــي وقاص، وارزقنــا أخالقه، 
 اللهم ــي به يا رب العالمين، وصل واحشــرنا معه، وارزقنا حسن التأس

على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 Q  P  O  N  M  L  K  ﴿ القائــل:  هللا  الحمــد 
R﴾ [النحــل: 90]، والصــالة والســالم علــى المبعــوث رحمة 

للعالمين، وبعد:

فيقول اهللا f e d c﴿ : 8﴾ [النساء: 11].

ويقول 4: ﴿ " # $ % & '﴾ [النساء: 135].

ويقول َرُسوُل اهللاِ ژ : «اتُقوا اهللاَ، َواْعدِلُوا فِي أَْوَالدُِكْم»(1).

َبْيَن أَْوَالدُِكْم  َتْعدِلُوا  َتَعالَى ُيِحب أَْن  ويقول َرُســوُل اهللاِ ژ : «ِإن اهللاَ 
َكَما ُيِحب أَْن َتْعدِلُوا َبْيَن أَْنُفِسُكْم»(2).

ا اْســَتْرَعاُه، أََحفَِظ  َراعٍ َعم اهللاَ َسائٌِل ُكل ويقول َرُســوُل اهللاِ ژ : «ِإن
ُجُل َعَلى أَْهلِ َبْيتِِه»(3). ى ُيْسأََل الرَع؟ َحت َذلَِك أَْم َضي

(1) صحيح مسلم (1623).
(2) سنن الدارقطني (2963).

(3) السنن الكبرى للنسائي (9129).

48



158

دروس المساجـد (2)

العدل بين األوالد من القيم اإلنســانية التي جاء بها اإلسالم وأمر 
بها، َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «اْعدِلُوا َبْيَن أَْوَالدُِكُم، اْعدِلُوا َبْيَن أَْبَنائُِكْم»(1).

العطاء والحنان والعطف والرعاية، وإشباع  األبناء في  بين  فالعدل 
َبْيَن  «اْعدِلُوا  َرُســوُل اهللاِ ژ :  يقول  الحسنة،  التربية  أساس  الحاجات، 
 ــوَن أَْن َيْعدِلُــوا َبْيَنُكْم فِــي الْبِر ْحــلِ(2)، َكَمــا تُِحب أَْوالدُِكــْم فِي الن

َواللْطفِ»(3).
وا َبْيَن أَْوَالدُِكْم  اسٍ ^ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َسووَعنِ اْبنِ َعب

ةِ»(4). فِي الَْعِطي
غ شرعي،  ومن مظاهر العدل بين األوالد: عدم المفاضلة بغير مســو

والمساواة بينهم في االستماع واالنتباه، واالستشارات والنظرات.

وَعْن أََنسٍ ƒ : أَن َرُجًال َكاَن َجالًِســا َمَع النبِــي ژ ، فََجاءَ ُبَني َلُه، 
َلُه َوأَْجَلَسُه فِي َحْجِرهِ، ُثم َجاءَْت ُبَنيٌة َلُه، فَأََخَذَها َوأَْجَلَسَها ِإَلى  فَأََخَذُه فََقب

َجْنبِهِ، فََقاَل النبِي ژ : «َفَما َعَدلَْت َبْيَنُهَما»(5).

(1) سنن أبي داود (3544).
(2) النحل: العطية والهبة.

(3) السنن الكبرى للبيهقي (12003).

(4) السنن الكبرى للبيهقي (12000).
(5) شعب اإليمان للبيهقي (8327).
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العدلُ بينَ األوالِد

وقــد اقتدى الصحابــة رضي اهللا عنهــم أجمعين بهــذه األخالق 
الحســنة، فكانوا يعدلون بين األوالد حتى في الُقبلــة، فلو قّبل هذا، 

رجع وقّبل هذا، حتى ال ينشأ األوالد وبينهم الحقد والكراهية.
َبِشيٍر ^  النْعَمانِ ْبنِ  وقد أشــار النبي ژ إلى هذا المعنى، فَعنِ 
َرُسوَل اهللاِ،  يَا  فََقاَل:  َرُســولِ اهللاِ ژ  ِإَلى  يَْحِمُلنِي  أَبِي  بِي  انَْطَلَق  َقاَل: 
اْشــَهْد أَني َقْد َنَحْلُت النْعَماَن َكَذا َوَكَذا ِمْن َمالِي، فََقاَل: «أَُكل َبنِيَك 
َقاَل: «َفأَْشــِهْد َعَلى َهَذا  َقاَل: َال،  ْعَماَن؟»  الن َنَحْلَت  َما  َنَحْلَت مِْثَل  َقْد 
َك أَْن َيُكونُوا ِإلَْيَك فِي الْبِر َسَواًء؟» َقاَل: َبَلى،  َقاَل: «أََيُســر َغْيرِي» ُثم

َقاَل: «َفَال ِإًذا»(1).
أي: إذا كنت تريدهم أن يكونوا لك في البر ســواء فاعدل بينهم، 

وكن منصًفا فيما تُْسدي إليهم.
فعلى الزوجين التعاون على إقامة العدل بين األوالد، ما اســتطاعا 
إلى ذلك ســبيًال، فقد وَعد رســول اهللا ژ الُمقِســط العــادل بالجزاء 
الحسن يوم القيامة، قال ژ : «ِإن الُْمْقِسِطيَن عِْنَد اهللاِ َعَلى َمَنابَِر مِْن نُورٍ 
ْحَمنِ، َوكِْلَتا َيَدْيــِه َيِميٌن، الذِيَن َيْعدِلُــوَن فِي ُحْكِمِهْم  َعَلى َيِميــنِ الر

َوأَْهلِيِهْم َوَما ُولوا»(2).

(1) صحيح مسلم (1623).

(2) صحيح مسلم (1827).
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هم،  ❖ إن للعدل بين األبناء أثًرا كبيًرا في ُحســن تربيتهم، وكســب بِر
وضمان مودتهم لبعضهم.

العدل بين األوالد يحقق االستقرار األُسَري والمجتمعي. ❖

العدل بين األوالد يمتد أثره بعد وفاة الوالدين. ❖

العدل بين األوالد ال يتحقق إال بتعاون الزوجين مًعا. ❖

فما أحوجنا أن نتأمل ســيرته ژ وننهل من علومها، نسأل اهللا تعالى 
 ُهمالل أن يرزقنا العدل بين أوالدنا، وأن يوفقنا في القول والعمل، وصل

وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا عالم الغيب والشــهادة، ال يغيب عن علمه مثقال ذرة في 
الســموات وال في األرض، والصالة والســالم على خير األنام، سيدنا 

محمد، وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد:

 È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿ اهللا 4 :  فيقــول 
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  ËÊ  É

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø﴾ [األنعام: 59].

 ﴾À ¿ ﴿ » :َرُســوَل اهللاِ ژ َقاَل أَن : ̂ وَعْن َعْبدِ اهللا بن ُعَمر 
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴿ :َخْمٌس ـ وقرأ قوله تعالى
 ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å

× Ú Ù Ø﴾   [لقمان: 34]» (1).

(1) صحيح البخاري (4627).
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تعالى بالمغيبات، فهو سبحانه  ر هذه النصوص الشرعية علَم اهللاِ  تَُقر
يعلم أوقاتهــا وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكــم، ويظهرها على ما 
اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته، ويعلم ما في البر والبحر من عجائب 
المصنوعات، وضــروب المخلوقات على اختالف أجناســها وأنواعها، 
حيها وجامدها، فيعلم عددها وصفتها وأماكنها، وما تسقط من ورقة إال 
ويعلم كيف تســقط، على ظهرها أو بطنها، وما يصل منها إلى األرض، 
وما يتعلق في الهواء، وما ِمْن حبة في ظلمات األرض من حبوب الثمار 
وبذور ســائر النبات، والرمل، وغير ذلك من دقائق األشياء، وال رطب 
نٌة  وال يابس من األشــجار والنبات والحيوانات إال في كتاب مبين، مدو

في اللوح المحفوظ.

وحين يســتقر في نفس المؤمن أن الغيب بيد اهللا تعالى فإنه يشــعر 
بالطمأنينــة واُألنْس، وعند البــالء بالصبر وعدم اليأس، كما أنه يشــعر 
ي الخشية والمراقبة في نفسه، ويدفعه  برقابة اهللا تعالى عليه، وهذا ما ُيَنم

إلى امتثال األوامر واجتناب النواهي.
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وِعنَْده مفاِتُح الغَْيِب

مفاتح الغيب بيد اهللا 4. ❖
اإليمان بالغيب ُيكســب المســلم الطمأنينة والراحة والخشــية من  ❖

اهللا  8.
2 يجعل اإلنسان يعيش مراقًبا هللا تعالى ممتثًال  ❖ اإليمان باطالع اهللا 

لطاعته.
ْمَتنا، وزدنا علًما، وعمًال متقبًال،  ْمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عل عل ُهمالل
آله وصحبه ومن  اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى   وصل

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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الحمد هللا الهادي إلى كل خير، والصالة والسالم على معلم البشرية 
ورســول الهدى ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبــه ومن تبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
اُكْم َوالُجلُوَس  ژ َقاَل: «ِإي بِيَعنِ الن ، ƒ فَعْن أَبِي َســِعيدٍ الُخْدرِي
ُث فِيَها، َقاَل:  َما ِهَي َمَجالُِســَنا َنَتَحدِإن ، ُرَقــاتِ» فََقاُلوا: َما َلَنا ُبد َعَلى الط
الطِريقِ؟   َوَما َحق َقاُلوا:  َها»  رِيَق َحق الط َفأَْعُطوا  الَمَجالَِس،   ِإال أََبْيُتْم  «َفِإَذا 
ــَالمِ، َوأَْمــٌر بِالَْمْعُروِف، َوَنْهٌي  الس األََذى، َوَرد الَبَصرِ، َوَكف َقاَل: «َغض

َعنِ الُمْنَكرِ»(1).

وضع اإلســالم ضوابط وآداًبــا تصون الطرقات واألفــراد، وتراعي 
شــعور المجتمع وتحميه من كل أذى، وفي إطار هذه الضوابط شــرع 
اإلسالم للطريق آداًبا ثابتة تســمو بصاحبها إلى معنى اإلنسانية وعظمة 

(1) صحيح البخاري (2465).

50
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ريَق حقه أْعُطوا الط

 P O N  ﴿ : 4 اإلســالم، منها: غض البصر امتثاًال ألمر اهللا
 `  ❁  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  UT  S  R  Q

d c b a... ﴾ [النور: 30 ـ 31].
فالطريق  وألوانه:  أشــكاله  بكل  الطريق  عن  األذى  كــف  ومنها: 
فَعْن  المحافظة عليه وصيانته من األذى والتعدي،  َمْرفــق عام يجب 
أَْو  َوَسْبُعوَن ـ  يَماُن بِْضٌع  «اْإلِ َرُسوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقاَل:    ƒ ُهَريَْرَة أَبِي 
ِإَماَطةُ  َوأَْدَناَها  ِإال اهللاُ،  ِإلَٰه  َال  َقْوُل:  َفأَْفَضلَُها  ُشــْعَبًة،  ـ  وَن  َوِســت بِْضٌع 

رِيقِ»(1). الط َعنِ  اْألََذى 
ومنها: االعتدال والتواضع في المشي على الطرقات: فالمسلم يجعل 
مشيه وسًطا بين اإلســراع والبطء، وال يمشي بُخيالء أو تكبر، قال 2 : 
 Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó ﴿ : 8 [لقمان: 19]. وقال ﴾Ý Ü Û﴿

à ß Þ Ý Ü Û﴾ [اإلسراء: 37].
كما أن الحرص علــى نظافة الطريق وعدم رفــع الصوت فيه مظهر 

حضاري يعبر عن ارتقاء حركة السير والمرور.
المرورية  واإلرشادات  بالتعليمات  التام  االلتزام  األذى   َكف وِمْن 
للسائق  الخير  االلتزام  هذا  في  أن  شــك  وال  والوقوف،  السير  أثناء 
من  يثاب  فإنه  األذى  المســلم  يدفع  وحينما  الطريق.  ومســتخدمي 
َوتُِميُط اْألََذى  اهللا 8 في الدنيا واآلخرة: ففي الحديث يقول ژ: «... 

َصَدَقٌة»(2). رِيقِ  الط َعنِ 
(1) متفق عليه.
(2) متفق عليه.
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وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ ، َعنِ النبِي ژ َقاَل: «لََقْد َرأَْيُت َرُجًال َيَتَقلُب فِي 
اَس»(1). رِيقِ، َكاَنْت تُْؤذِي الن ةِ، فِي َشَجَرةٍ َقَطَعَها مِْن َظْهرِ الط الَْجن

وهــذا يعنــي أن أي مخالفـــة آلداب الطريق وقوانينــه إنما هي 
مخالفة لتعاليم اإلسالم وأوامره، وتجعل اإلنسان في موطن المؤاخذة 

من اهللا تعـالى.

الطريق مرفق عام يجب االعتناء به والمحافظة عليه. ❖
احترام آداب الطريق تصون الفرد والمجتمع من األذى. ❖
التقيد بالتعليمات المرورية أثناء السير والوقوف يحقق السالمة للفرد  ❖

والمجتمع.
الحرص على نظافة الطريق وعدم رفع الصوت فيه مظهر حضاري. ❖

ا علــى أداء حقوق الطرقات،  ْقنا لما تحبه وترضــاه، وأعِن وف ُهــم الل
واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحســنه، وصل اللُهم وسلم على 

سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) أخرجه مسلم (1914).
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ــالُم على ســيدنا محمد  الُة والس ــتار، والص الحمــُد هللا العليم الس
الليل  تعاقب  آله وأصحابــه والتابعين مــا  المختــار، وعلى  المصطفى 

والنهار، أما بعد:
فنعيــش وإياكم اليوم مــع الصحابي عبادة بــن الصامت ƒ الذي

يَْصــُدُق فيه قــول اهللا 4 : ﴿ ! " # $ % 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &

1 2 3 4 5 76 8 9 :﴾ [التوبة: 100].

 ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ﴿ وقولــه 2 : 
¾ ¿ ﴾ [األنفال: 74].

أََحُد   ، األَنَْصارِي أَْصــَرَم  َقْيسِ بنِ  اِمتِ بنِ  الص ُعَباَدُة بُن  هو ســيدنا 
ْيَن. النَقَباِء َلْيَلَة الَعَقَبةِ، َوِمْن أَْعَيانِ الَبْدرِي

51
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وهو من سادات األنصار الذين أوصى بهم النبي ژ ، واعتبر أن حبهم 
من اإليمان، ودعا لهم ولذريتهم.

الشــام قاضًيا ومعلًما، فأقام بحمص، ثم  وأرسله سيدنا عمر ƒ إلى 
انتقل إلى فلســطين، وكان عظيًما في إيمانه واســتقامة ضميره، ثابًتا على 
العهد الذي بايع عليه رســول اهللا ژ ، قال األوزاعي: أول من تولى قضاء 

فلسطين عبادة بن الصامت.
نقل لنا عبادة بن الصامت ƒ مجموعة من أقوال النبي ژ ، ومنها:

قوله ژ : «َال َصَالَة لَِمْن لَْم َيْقَرأْ بَِفاتَِحةِ الِكَتابِ»(1).
لَِقاَءُه، َوَمْن َكرَِه لَِقاَء اهللاِ َكرَِه  وقوله ژ : «َمْن أََحب لَِقاَء اهللاِ أََحب اهللاُ 

اهللاُ لَِقاَءُه»(2).
 َوْحَدُه َال َشرِيَك لَُه، َوأَن ِإلَٰه ِإال اهللاُ  وقوله ژ : «َمْن َقاَل: أَْشَهُد أَْن َال 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوأَن عِيَسى َعْبُد اهللاِ، َواْبُن أََمتِِه، َوَكلَِمُتُه أَلَْقاَها ِإلَى  ُمَحم
، أَْدَخَلُه اهللاُ مِْن أَي أَْبَوابِ  اَر َحق الن َوأَن ، َة َحق الَْجن َمْرَيَم َوُروٌح مِْنُه، َوأَن

َمانَِيةِ َشاَء»(3). ةِ الث الَْجن
تِي للمتزاوريَن  ْت َمَحب َوَحق ، يَن فِي تِي لِْلُمَتَحاب ْت َمَحب وقوله ژ : «َحق
 فِي لِْلُمَتَصافِيَن  تِــي  َمَحب ْت  َوَحق  ، فِــي لِْلُمَتَباذِلِيَن  تــي  َمَحب ْت  َوَحق  ، فِي

.(4)« الُْمَتَواِصلِيَن فِي
(1) صحيح البخاري (756).

(2) صحيح البخاري (6507).

(3) صحيح البخاري (3435).
(4) مسند أحمد (22002).
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َماِء  َدَرَجَتْينِ َكَما َبْيَن الس ةِ مَِئةُ َدَرَجٍة َما َبْيَن ُكل وقوله ژ : «فِي الَجن
ةِ األَْرَبَعةُ، َومِْن  ُر أَْنَهاُر الَجن َواْألَْرضِ، َوالْفِْرَدْوُس أَْعَالَها َدَرَجًة َومِْنَها تَُفج

َفْوقَِها َيُكوُن الَعْرُش، َفِإَذا َسأَلُْتُم اهللاَ َفَسلُوُه الفِْرَدْوَس»(1).
مات ƒ في فلسطين، ودفن ببيت المقدس، رضي اهللا عنه وأرضاه.

الوفاء بالعهد والثبات  ❖ ســيدنا عبادة بن الصامت ƒ أســوتنا في 
.على الحق

وهو سيٌد من سادات األنصار ونقبائهم الذين يحبهم رسول اهللا ژ . ❖

الصامت، وارزقنا أخالقه، واحشرنا  ارَض عن سيدنا عبادة بن   ُهمالل
ــي به يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم على  معه، وارزقنا حسن التأس

سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) سنن الترمذي (2531).
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

 q  p  on  m  l  k  j  i  h  g ﴿ اهللا 8 :  قــال 
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ❁  ¡
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯

¾ ﴾ [اإلسراء: 23 ـ 25].

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð Ï  Î  Í Ì  Ë ﴿ : 4 وقال 
Õ ﴾ [البقرة: 215].

وقال عز شأنه: ﴿ . / 0 21 3 4 5 6 7 8 
D C B A @ ? >= < ; : 9 ﴾ [العنكبوت: 8].

فِي  َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «رَِضا اهللاِ  َقاَل:  َعْمــٍرو ^  َعْبدِ اهللاِ ْبنِ  وَعْن 
رَِضا الَْوالَِدْينِ، َوَسَخُط اهللاِ فِي َسَخطِ الَْوالَِدْينِ»(1).

(1) صحيح ابن حبان (429).
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ِبر الوالَدْيِن

وَعْن أَبِــي ُهَريَْرَة ƒ َقاَل: َجاءَ َرُجٌل ِإَلى َرُســولِ اهللاِ ژ ، فََقاَل: َمْن 
َك»  أُم َمْن؟ َقاَل: «ثُم َك» َقاَل: ُثم اسِ بُِحْســنِ َصَحاَبتِي؟ َقاَل: «أُمالن أََحق

َك» َقاَل: ُثم َمْن؟ َقاَل: «ثُم أَُبوَك»(1). أُم َمْن؟ َقاَل: «ثُم َقاَل: ُثم
َة َفَسِمْعُت فِيَها قَِراَءًة  ژ َقاَل: «َدَخْلُت الَْجن بِيالن وَعْن َعائَِشَة # : أَن
ْعَمانِ» فََقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َكَذلُِكُم  َفُقْلُت: َمْن َهَذا؟ َقالُوا: َحارَِثةُ ْبُن الن

»(2). وكان أبر الناس بأمه. َكَذلُِكُم الْبِر الْبِر
وعْن أبِي أَُســْيدٍ ƒ َقاَل: َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرُسولِ اهللاِ ژ ِإْذ َجاءَُه َرُجٌل 
ُهَما بِهِ ِمْن  َشْيٌء أََبر أََبَوي ِمْن َبنِي َسَلَمَة فََقاَل: يَا َرُسوَل اهللاِ َهْل َبِقَي ِمْن بِر
َالُة َعَلْيِهَما، َواِالْستِْغَفاُر لَُهَما، َوِإْنَفاُذ ُعُهودِهَِما،  َبْعدِ َمْوتِِهَما؟ َقاَل: «َنَعم، الص

ِحمِ الذِي َال َرِحَم لََك ِإال مِْن قَِبلِِهَما»(3). َوِإْكَراُم َصدِيِقِهَما، َوِصَلةُ الر

إن حق الوالدين على األبناء هو من أجل الحقوق وأعظمها بعد حق 
اهللا 8  ورسوله ژ، ألنهما بذال من التضحيات والجهود من أجل تربية 
أوالدهــم وإعدادهــم للحياة مــا يســتحقان المكافأة عليــه والبر بهم 
واإلحســان إليهم، وهذه الحقوق التي دعا اإلسالم األبناء إلى النهوض 

بها والقيام بها تتمثل في:

(1) متفق عليه.
(2) المستدرك على الصحيحين للحاكم (4929).

(3) وسنن أبي داود (5142).
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ـ حق الطاعة واالستجابة ألوامرهما ورغبتهما في غير معصية اهللا.
ـ التأدب واللين معهما في القول والتخاطب، والدعاء لهما.

ـ  اإلنفاق عليهمــا بتقديم ما يحتاجان إليه من مــال وغيره وخاصًة 
حين يصبحان غير قادرين على العمل.

ـ  القيام بخدمتهما وعدم التضجر منهما عند الكبر أو المرض والضعف.
ـ صلة رحمهما وإكرام صديقهما.

بر الوالدين من أحب األعمال إلى اهللا 8. ❖
الوالدان أحق الناس بالرعاية والمعاملة الحسنة. ❖
النظر إلى الوالدين بمحبة ورحمة قربة إلى اهللا 2 . ❖
فضل النفقة على الوالدين كبير عند اهللا تعالى. ❖
بر الوالدين من مظاهر كمال اإليمان وحسن األخالق. ❖
استمرار بر الوالدين بعد موتهما. ❖

ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، وأجزل لهم المثوبة 
والعطــاء، واجمعنا بهم في جنــات النعيم بفضلك وجــودك يا أكرم 
األكرمين، وصل اللهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمــد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.
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ــره لنا من خالل التشــريعات  الحمد هللا الذي هدانا لإلســالم، ويس
المبعوث بشيًرا  واألحكام؛ والصالة والسالم على ســيدنا ونبينا محمد 

ونذيًرا وهادًيا، وعلى آله وأصحابه الكرام. وبعد:
قال اهللا 4 : ﴿ + , - . / 0 1 2﴾ [آل عمران: 101].

وقال F E D C B A﴿ : 2 ﴾ [آل عمران: 103].
 Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ : 8 وقال

Å Ä Ã ﴾ [الحج: 78].
وعن جابر بن عبد اهللا ^ قال: قال رســول اهللا ژ : «َتَرْكُت فِيُكْم َما 

لَْن َتِضلوا َبْعَدُه ِإنِ اْعَتَصْمُتْم بِِه، كَِتاُب اهللاِ»(1).
وعن أبي هريرة ƒ قــال: قال رســول اهللا ژ : «ِإن اهللاَ َيْرَضى لَُكْم 
َثَالًثا، َوَيْكَرُه لَُكْم َثَالًثا، َفَيْرَضى لَُكْم: أَْن َتْعُبُدوُه، َوَال تُْشــرُِكوا بِِه َشْيًئا، 
قُوا، َوَيْكَرُه لَُكْم: قِيَل َوَقاَل، َوَكْثَرَة  َوأَْن َتْعَتِصُموا بَِحْبلِ اهللاِ َجِميًعا َوَال َتَفر

َؤالِ، َوِإَضاَعَة الَْمالِ»(2). الس

(1) صحيح مسلم (1218).

(2) صحيح مسلم (1715).
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المســلمين على االســتعانة باهللا تعالى،  االعتصام باهللا: هو اجتماع 
والوثوق به، والوفاء بعهده سبحانه طاعة وإيماًنا، والتمسك بكتابه وسنة 

رسوله ژ.
وهذا االعتصام عليه مدار الســعادة في الدنيــا واآلخرة، فهو يورث 
محبة اهللا تعالى، ومحبة رسوله ژ، ومحبة الناس أجمعين، ويثمر الهداية 
تعالى  اهللا  الفرقة، ونصر  المستقيم، والقوة واالتحاد، وعدم  الصراط  إلى 
وتأييده، وإكرامه ورحمته وفضله، وصيانة النفس، وحماية الّدين، واألمن 
من المخاوف والمخاطر، والنجاة من المهالك. وأما الُبعد عن االعتصام 

باهللا 8 فيورث الفرقة والضعف والشقاء..

الشــر، ونزغ  يقيه من عموم  والمســلم بحاجة لالعتصام باهللا، ألنه 
الشيطان، وأذى الناس، وشر النفس، وعقاب اهللا وعذابه.

والعمل  بشريعته،  والتمســك  به،  باإليمان  تعالى  باهللا  واالعتصام 
بكتابه، وطاعته 4، وعبادته والتوكل عليــه، واالحتماء به، واللجوء 
إليه، واالســتعانة بقوته وقدرته وتأييده وعلمه وحفظه، واتباع ســنة 

رسوله ژ.
والصبر،  بالحــق  وبالتواصي  واآلثــام،  اللغو  اللســان عن  وبصون 

وبالسمع والطاعة ألولي األمر.
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االعتصاُم باهللا (عز وجل)

االعتصام باهللا عصمة للقلب، ومالذ للنفس، وطمأنينة للفؤاد. ❖
أهم ركائز االعتصام باهللا: اإليمان به تعالى، واالستقامة على طاعته. ❖
أساس االجتماع واالتحاد التمسك بكتاب اهللا واالعتصام بحبله. ❖
االعتصام باهللا يدفع عن المسلم أسباب الشر وموجباته. ❖

القول  لما تحبه وترضاه، واجعلنا ممن يستمعون  ْقنا جميًعا  وف  ُهمالل
فيتبعون أحسنه، وصل اللُهم وســلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله 

وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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العالميــن، والصالة والســالم على ســيدنا ونبينا   الحمــد هللا رب
آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى  محمد بن عبد اهللا، وعلى 

يوم الدين. وبعد:

قال اهللا Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì  ﴿ : 8 ﴾ [األحزاب: 41].

وقال 4 : ﴿ ' ) ( * + , - .﴾ [الكهف: 46].

وقال Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ : 2﴾ [مريم: 76].

َتُكْم» َقاُلوا:  َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «ُخــُذوا ُجن ƒ َعْن أَبِي ُهَريَْرَة
َقْوُل:  ارِ  ُتُكْم مَِن الن َقْد َحَضَر؟ َقاَل: «َال، َولَِكْن ُجن يَا  َرُسوَل اهللاِ، أَِمْن َعُدو
ُســْبَحاَن اهللاِ، َوالَْحْمُد هللاِ، َوَال ِإلٰــَه ِإال اهللاُ، َواهللاُ أَْكَبُر، َفِإنُهــن َيأْتِيَن َيْوَم 

الَِحاُت»(1). الَْباقَِياُت الص َباٍت، َوُهن َباٍت َوُمَعق الِْقَياَمةِ ُمَجن
وَعْن أَبِي َســِعيدٍ اْلُخْدرِيƒ  : أَن َرُسوَل اهللاِ ژ ، َقاَل: «اْسَتْكثُِروا 
ةُ». قِيَل:  يَا َرُسوَل اهللاِ؟ َقاَل: «الِْمل الَِحاتِ» قِيَل: َوَما ُهن مَِن الَْباقَِياتِ الص

(1) السنن الكبرى للنسائي (10617).
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ْحِميُد، َوَال َحْوَل َوَال  ْسبِيُح، َوالت ْهلِيُل، َوالت ْكبِيُر، َوالت َوَما ِهَي؟ َقاَل: «الت
َة ِإال بِاهللاِ»(1). قُو

وَعنِ النْعَمانِ ْبنِ َبِشيٍر ƒ : أن النبي ژ قال: «... أََال َوِإن ُسْبَحاَن 
الَْباقَِيــاُت   ُهـــن أَْكَبــُر  َواهللاُ  اهللاُ،   ِإال ِإلٰــَه  َوَال  هللاِ،  َوالَْحْمـــُد  اهللاِ، 

الَِحاُت»(2). الص
ُسْبَحاَن  أَقُوَل:  «َألَْن  َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ :  َقاَل:   ƒ ُهَريَْرَة أَبِي  وَعْن 
ا َطَلَعْت  مِم ِإلَي أَْكَبُر، أََحــب اهللاِ، َوالَْحْمُد هللاِ، َوَال ِإلٰــَه ِإال اهللاُ، َواهللاُ 

ْمُس»(3). َعَلْيِه الش

أمر اهللا تعالى عباده المؤمنين بدوام ذكره واستحضار عظمته وجالله 
ــنة النبوية  وكبريائه، ووردت صيغ عديدة للذكر في القرآن الكريم والس

الشريفة؛ من ذلك: الباقيات الصالحات.

فقد بينت النصوص الســابقة ما لهذه الكلمات من مكانة عظيمة 
ومنزلة رفيعة ألنهن من القرآن الكريم، ومن أطيب الكالم وأحبه إلى 

اهللا تعالى ورسوله ژ .

(1) المستدرك على الصحيحين (1889).
(2) مسند أحمد (18353).

(3) صحيح مسلم (32).
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وقد أشارت األحاديث النبوية الســابقة أن فيهن رفًعا للدرجات، 
وتكفيًرا للذنوب والسيئات، وُجنًة ووقايًة لقائلهن من النار، إلى غير 
ذلك من اآلثار الطيبة في الدنيــا واآلخرة. فهذه بعض الفضائل لهذه 

الكلمات األربع، وقد خصت كل واحدة منهن بفضائل عظيمة.

فـ «سبحان اهللا» فيها تعظيم هللا تعالى وتنزيه له عن النقائص.
الظاهرة  الجسيمة  العظيمة وآالئه  نعمه  له على  و «الحمد هللا» شــكر 

منها والخفية والتي ال تعد وال تحصى.

ِإلٰــَه إال اهللا» فهي أفضل هذه الكلمــات وأجلها، ألنها كلمة  أما «ال 
التوحيــد؛ فهي أعظم أركان الدين، وأفضل ُشــَعب اإليمــان، من قالها 

خالًصا من قلبه كان أسعد الناس بشفاعة رسول اهللا ژ يوم القيامة.

َمْن أَْســَعُد الناسِ  َقاَل: قِيَل: يَا َرُســوَل اهللاِ  أَنُه   : ƒ فعن أَبِي ُهَريَْرَة
بَِشَفاَعتَِك يَْوَم الِقَياَمةِ؟ َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «لََقْد َظَنْنُت َيا أََبا ُهَرْيَرَة أَْن َال 
َل مِْنَك لَِما َرأَْيــُت مِْن ِحْرِصَك َعَلى  أََحٌد أَو َيْســأَلَنِي َعْن َهَذا الَحدِيثِ 
الَحدِيثِ، أَْســَعُد الناسِ بَِشــَفاَعتِي َيْوَم الِقَياَمةِ، َمْن َقــاَل: َال ِإلَٰه ِإال اهللاُ، 

َخالًِصا مِْن َقْلبِِه، أَْو َنْفِسِه»(1).
فطوبى لمؤمن طال عمره وحسن عمله ولم يزل لسانه رطًبا بذكر اهللا 

تعالى.

(1) صحيح البخاري (99).
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الباقيات الصالحات أحب الكالم إلى اهللا 8 . ❖
الباقيات الصالحات كفارة للخطايا وُجنٌة من النار. ❖
الباقيــات الصالحات غــراس الجنة، وهي (ســبحان اهللا والحمد هللا  ❖

وال   إٰله إال اهللا واهللا أكبر).
الباقيات الصالحات خير للمسلم مما طلعت عليه الشمس. ❖

أســأل اهللا أن يتقبل منا ومنكم صالح األعمال، وأن يختم لنا ولكم 
بالباقيات الصالحات، وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى 

آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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الفوز والفالح لمن  النفس وسواها، وجعل  الذي خلق  الحمد هللا 
زكاها، وأشهد أن ال ِإٰلَه إال اهللا وحده ال شريك له َولِي النفس الزكية 
وموالها، وأشهد أن سيدنا محمًدا عبده ورســوله أصفى الناس قلًبا 
وأزكى الخلق نفًســا، وعلى آله وصحبه ومن تبعــه إلى يوم الدين. 

وبعد:
 B A @ ❁ > = < ❁ : 9 8 ﴿ : 4 فقد قال

H G F E ❁ C﴾ [الشمس: 7 - 10].

وفي الحديث: أن أحًدا سأل رسول اهللا ژ فقال: ما تَْزكَِيُة اْلَمْرِء َنْفَسُه 
يَا َرُسوَل اهللاِ؟ َقاَل: «َيْعَلُم أَن اهللاَ َمَعُه َحْيُثَما َكاَن»(1).

(1) سنن البيهقي الكبرى (7275).
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تزكيُة النْفِس

تَْطِهيــره، وهي مقصد من  اِإلنْســاُن مــا فيه  ى  يَتحر التزكية: هي أن 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ﴿ : 8 النبوية، قال اهللا  البعثة  مقاصد 
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

Í Ì Ë Ê É È Ç﴾  [آل عمران: 164] .

اإلنسانِ  باســتحضار  وتكون  الُمَوفقون،  له  يســعى  مقصد  والتزكية 
رقابَة اهللا تعالى عليه في حركاته وســكناته، وقد أشار إليها النبي ژ في 
ْحَساُن أَْن َتْعُبَد اهللاَ َكأَنَك َتَراُه َفِإْن لم َتُكْن  بيانه لمعنى اإلحسان فقال: «اْإلِ

َتَراُه فإنه َيَراَك»(1).
والتزكية تطهير للنفس من آفاتها، ومــن أغالل المعاصي، قال 2 : 

﴿ Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î﴾ [فاطر: 18].
وقال Ô Ó Ò Ñ  ﴿ : 4 ﴾ [األعلى: 14] وفالح من تزكى هو الوصول 
 æ å ä ã ﴿ : 8 إلى مرضات اهللا والفوز بما عنده من نعيم، قال

ï î í ì ëê é è ç﴾ [طـه: 76].

وتزكية النفس تكون بالعمل الصالح واإلخالص فيه.

ووسائل التزكية كثيرة، ومنها: بذل المال في وجوه الخير، قال 2 : 
﴿ p o n m l k j﴾ [التوبة: 103].

(1) صحيح البخاري (50).
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دروس المساجـد (2)

العيوب  النفــس وتطهيرها مــن  تزكية  وكما حث اإلســالم علــى 
والذنوب، فقد نهى عن ثناء اإلنســان على نفســه واإلعجاب بها، قال 
تعالــى: ﴿ © ª »¬ ® ¯ ° ±﴾ [النجم: 32]. وقال عز شــأنه: 
 ﴾ ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿

[النساء: 49].

ــا؟ فقاَل: َمْدُح  ولهذا قيَل لحكيم: ما الذي ال يحســُن وإن كان حق
َنْفسه، وإذا أراد المسلم أن يزكي غيره ويثني عليه فليقل: أحسبه  ُجل  الر

كذا وكذا واهللا حسيبه، فال يقطع بتزكيته.
وقد أَْثَنى َرُجٌل على َرُجلٍ عِْنَد النبي ژ فقــال: «َوْيَلَك َقَطْعَت ُعُنَق 
َصاِحبَِك، َقَطْعَت ُعُنــَق َصاِحبَِك...» مَِراًرا، ثُم قال: «من كان مِْنُكْم َمادًِحا 
أََحًدا،  ي على اهللاِ  أََخاُه َال َمَحالََة َفْلَيُقْل: أَْحِسُب فَُالًنا َواهللاُ َحِسيُبُه وال أَُزك

أَْحِسُبُه َكَذا َوَكَذا؛ إن كان َيْعَلُم ذلك منه»(1).

التزكية سلوك يحرص عليه المسلم الذي يسعى للفوز بالرضا والقبول. ❖
تزكية النفس تكون باألعمال الصالحة الخالصة لوجه اهللا 8 . ❖

اللُهم زك أنفسنا فأنت خير من زكاها، وصل اللُهم وسلم على سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

(1) صحيح البخاري (2519).



183

 ƒ m±ƒY  oøH pøªM sôdG oóÑY

الحمد هللا الكريم المنان، أكرم سيدنا عبد الرحٰمن بن عوف، بالغنى 
دٍ المبعوث  والعفاف واإلحسان، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محم
بالرحمة لإلنس والجــان، وعلى آله وأصحابــه والتابعين أولي الفضل 

والعرفان، أما بعد:

نتحدث اليــوم عن بعض مناقب الصحابــي الجليل عبد الرحٰمن بن 
عوف ƒ ، الــذي يصدق فيه قــول اهللا 4 : ﴿ ! " # 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 ﴾:  9  8  76  5  4  3  2  1  0  /

[التوبة: 100].

وقد ورد في فضله أحاديُث نبوية، منها:
ما صح عن َسِعيدِ ْبنِ َزيْدٍ ƒ قال: أَْشَهُد َعَلى َرُسولِ اهللاِ ژ أَني 

ةِ»(1). ْحَمنِ ْبُن َعْوٍف فِي الَْجن َسِمْعُتُه َوُهَو يَُقوُل: «... َوَعْبُد الر

(1) سنن أبي داود (4649).
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دروس المساجـد (2)

أَبِــي َنجِيحٍ، َقاَل: َقــاَل النبِي ژ : «ِإن َمــْن َحاَفَظ َعَلى  اْبنِ  وَعنِ 
َقاَل:   « الَْبار ادُِق  َفُهَو الص الُْمْؤمِنِيَن ـ َبْعــدِي  َهاتِ  أُم أَْزَواجِي ـ أو: َعَلى 
 َهَوادِجِِهن َعَلــى  َويَْجَعُل   ،بِِهــن  يَُحج َعْوٍف  ْبــُن  ْحَمنِ  الر َعْبُد  فََكاَن 

ْعَب الِذي َلْيَس َلُه َمْنَفٌذ(1). الش َيالَِسَة، َوُيْنِزُلُهنالط

ابُِروَن»(2). الص َبْعدِي ِإال َعَلْيُكن وفي مسند أحمد: «َال َيِحن

 . ْهِري الز ، ْحَمنِ بُن َعْوِف بنِ َعْبدِ َعْوٍف الُقَرِشي ونسبه هو: َعْبُد الر

ْوَرى عند وفاة  الش أَْهلِ  ــتةِ  الس َوأََحُد  المبشرين بالجنة،  الَعَشَرةِ  أََحُد 
ِإَلى  َباَدُروا  الِذيَْن  الثَمانَِيةِ  أََحُد  َوُهَو  ْيَن،  الَبْدرِي ابِِقْيَن  الس َوأََحُد   ،ƒ  عمر

.ƒ اِإلْسَالمِ، فقد أسلم على يد سيدنا أبي بكر الصديق

َوِمْن َمَناقِبِهِ: أَنُه ِمْن أَْهلِ َبْدرٍ الِذيَْن قِْيَل َلُهم: «اْعَملُوا َما ِشــْئُتْم، َفَقْد 
َغَفْرُت لَُكْم»(3).

الرضا الذين بايعوا النبي ژ تحت الشجرة، قال 2 :  وهو ِمْن أَْهلِ 
﴿  _ ` g f e d c b a ﴾ [الَفْتح: 18].

هاجر إلى الحبشــة مرتين، وكان ƒ تاجًرا ناجًحــا، كثير المال، 
ُعرف بكثــرة اإلنفاق في ســبيل اهللا، تصدق بنصف مالــه على عهد 
الرســول ژ ، ولقد بلغ من ســعة عطائه وعونه أنــه كان يقال: (أهل 

(1) فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل (1252).
(2) مسند أحمد (25032).

(3) صحيح البخاري (3007).
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المدينة جميًعا شــركاء البن عــوف في ماله، ثلــث يقرضهم، وثلث 
يقضي عنهم ديونهم، وثلث يصلهم ويعطيهم).

وكان يغدق العطاء ألمهات المؤمنين زوجات النبي الكريم ژ .
بِيعِ األَنَْصارِيƒ  : أَُقاِسُمَك  وكان عفيف النفس، قال له َسْعُد ْبُن الر
أَْهلَِك  فِي  َلــَك  اُهللا  َباَرَك  فَقــاَل عبد الرحٰمن:  ُجَك،  َوأَُزو نِْصَفْيــنِ  َمالِي 

وقِ(1). ونِي َعَلى السَوَمالَِك، ُدل
وأوصى بخمســين ألف دينار في ســبيل اهللا، وأوصى لمن بقي من 
أهل بــدر لكل رجــل أربعمئة دينــار، وكانوا مئــة فأخذوهــا، َقدَِمْت 
ــامِ قافلٌة َوَكاَنْت َسْبَعِمَئةِ َراِحَلةٍ، فأحدثت  ْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ِمَن الش لَِعْبدِ  الر
ْت ِمْنُه اْلَمدِيَنُة، فجعلها بِأَْحَمالِها َوأَقَْتابَِها َوأَْحَالِسَها صدقًة فِي  َصْوًتا ُرج

َسبِيلِ اهللاِ(2). وأوصى بألف فرس في سبيل اهللا.
توفي سيدنا عبد الرحٰمن بن عوف ســنة ثالث وثالثين للهجرة 
عثمان بن  الخليفــة  المؤمنيــن  أميــر  عليه  المدينــة، وصلــى  في 
عفان ƒ ، ودفن بالبقيع، وهو قدوٌة في العفاف وعزة النفس والكرم 
والجود والبذل واإلنفاق ومساعدة المساكين والمحتاجين، والتفاعل 

مع أبناء مجتمعه.

(1) صحيح البخاري (2049).
(2) المعجم الكبير للطبراني (264).
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دروس المساجـد (2)

مقام الصحابة عظيم، ومكانتهم كبيرة عند اهللا 8 وعند رسوله ژ . ❖
نِْعَم المال الصالح للرجل الصالح. ❖
عبد الرحٰمن بن عوف ƒ قدوتنا في العفاف والتجارة ونفع المجتمع. ❖
عبد الرحٰمن بن عوف ƒ مثال للرجل المكافح والتاجر الصدوق. ❖

وارزقنا أخالقه،  ارَض عــن ســيدنا عبد الرحٰمن بن عــوف،   ُهمالل
 همالل ــي به يا رب العالمين. وصل واحشــرنا معه، وارزقنا حسن التأس

وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الناس شــعوًبا وقبائل ليتعارفوا، وجعل بينهم  الحمد هللا الذي خلق 
ليتآلفوا ويتآزروا، والصالة والســالم على سيدنا ونبينا  مصالح وروابط 

محمد الذي أوثق عرى التواصل والتراحم. وبعد:
يقــول اهللا 8: ﴿  ! " # $ % & ' ) ( * + 
 <  ;  :  98  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,

= < ﴾ [النساء: 1].

 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿ : 4 ويقول 
Z Y X W VU T S R Q PO﴾ [الحجرات: 13].

امِ  وَعْن َجابِِر ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ^ َقاَل: َخَطَبَنا َرُسوُل اهللاِ ژ فِي َوَسِط أَي
 ُكْم َواِحٌد، َوِإن َرب ــاُس، ِإن َها الن ْشــِريقِ ُخْطَبَة اْلَوَداعِ، فََقاَل: «َيا أَيالت
، َوَال لَِعَجِمي َعَلى  َعَلى َعَجِمــي أََباُكــْم َواِحٌد، أََال َال َفْضــَل لَِعَربِي
 ْقَوى، ِإن بِالت َوَال ِألَْحَمَر َعَلى أَْسَوَد، َوَال أَْسَوَد َعَلى أَْحَمَر، ِإال ، َعَربِي
أَْكَرَمُكْم عِْنــَد اهللاِ أَْتَقاُكْم، أََال َهْل َبلْغُت؟» َقاُلوا: َبَلى يَا َرُســوَل اهللاِ، 

اهُِد الَْغائَِب»(1). غِ الش َقاَل: «َفْلُيَبل

(1) شعب اإليمان (4774).
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دروس المساجـد (2)

أََذاُهْم،  َعَلى  َوَيْصبُِر  اَس  الن ُيَخالُِط  َكاَن  ِإَذا  الُمْســلَِم   إن» ويقول ژ : 
اَس َوَال َيْصبُِر َعَلى أََذاُهْم»(1). ذِي َال ُيَخالُِط النَخْيٌر مَِن الُمْسلِمِ ال

إن مما يمتاز به ديننا اإلســالمي الحنيف أنه ينظر إلى الناس مهما 
اختلفت أجناســهم وألســنتهم وألوانهم أنهم يشــكلون وحدة إنسانية، 
العالقات  تشترك في األصل والطبيعة، وعلى هذا األساس بنى اإلسالم 

بين الناس على قيم وأسس مبنية على األلفة والتسامح والتراحم.

الشــريفة  النبوية  الكريم واألحاديث  القــرآن  والمتأمل في نصوص 
يتبين بجــالء أن محبة الخير للبشــرية دعامة من دعائــم اإليمان، وهو 
األســاس المتين الذي يجــب أن تقوم عليه عالقــات الناس، قال 2 : 

﴿ ¿ È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À﴾ [المائدة: 2].

المبادئ السامية تعامل المسلمون مع  العالية، وهذه  وبهذه األخالق 
موا صــورة ناصعة عن  مختلــف الملل والنحل الذيــن عاصروهم، وقد
والتعايش  والتحابب  والتآلف  والمحبة،  الرحمة  إســالم  الحق،  اإلسالم 
فاســتفادوا من مكاســب اآلخريــن وعلومهــم وإنجازاتهم،  والحوار، 

وأفادوهم، فنشروا بذلك المحبة والوئام واألمن والسالم.

(1) سنن الترمذي (2507).
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التواُصُل َمَع اآلخرينَ

إن المسلم في هذا العالم ال يستطيع أن يعيش بمنأى عن اآلخرين، 
ولن تتحقــق مصالحــه إال بالتواصل مع اآلخريــن والتفاعل معهم بما 
يحقق الخير والنفع لإلنســانية، فالمرء ضعيف بذاته قوي بغيره، خاصة 
للتخفيف من آالم  إيمانــه  يندفع بمقتضى  فإنــه  الكوارث،  في حاالت 
األعمال  أفضل  البالء عنهم، وذلك من  المنكوبين، ومســاعدتهم ودفع 
ُروَر َعَلى أَِخيَك  ِإْدَخالك الس الَْمْغفَِرةِ  والقربات، يقول ژ : «مِن ُموجَِباتِ 

الُْمْسلِمِ، ِإْشَباَع َجْوَعتِِه َوَتْنفِيَس ُكْرَبتِِه»(1).

الحياة أخذ وعطاء، وعمل متواصل لنفع اآلخرين ودفع الضر عنهم. ❖
التواصل مع اآلخرين والتعاون معهم على الخير من مقتضيات اإليمان. ❖
التعاون على البر والتقوى يحقق المصالح وينشر المحبة والتسامح. ❖

ْمَتنــا، واجعلنا هداة مهتدين،  ْمنا مــا جهلنا، وانفعنا بما عل عل ُهمالل
آله وصحبه ومن  اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى   وصل

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

(1) مسند الحارث (912).
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الحمــد هللا القوي المتين، يحــب لقاء عباده المؤمنين، وأشــهد أن 
ال  ِإٰلَه إال اهللا الملك الحق المبين، يتولى عباده الصالحين، وأشــهد أن 
ســيدنا محمًدا عبده ورسوله األمين، اشــتاق إلى لقاء المولى، واختار 
جوار الرفيق األعلى، وعلى آله وصحبه الكرام إلى يوم الدين، أما بعد:

 Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿  : 4 اهللا  فقــال 
Æ ﴾ [العنكبوت: 5].

اهللاِ  لَِقاَء   أََحب «َمْن  َقاَل:  النبِي ژ  َعنِ   ، ƒ ِاِمت الص ُعَباَدَة ْبنِ  وَعْن 
أََحب اهللاُ لَِقاَءُه، َوَمْن َكرَِه لَِقاَء اهللاِ َكرَِه اهللاُ لَِقاَءُه»(1).

لقاء اهللا 8 أمر يتناوله الناس حسب أحوالهم في الفهم وما يرمون 
إليه، وهم صنفان:

صنف ينظر للقاء اهللا 2 من خالل المــوت، والموت مكروه لدى 

(1) صحيح البخاري (6142).
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لـقـــاءُ اِهللا (عز وجل)

أَْزَواج  َبْعُض  الناس، وقد استفســرت عن ذلك الســيدة َعائَِشــُة # أو 
النبي ژ رضي اهللا عنهن؛ إذ قالت: إنا َلَنْكــَرُه اْلَمْوَت، قال: «ليس َذاِك، 
َوَكَراَمتِِه َفَلْيَس َشْيٌء  ــَر بِرِْضَوانِ اهللاِ  الُْمْؤمَِن إذا َحَضَرُه الَْمْوُت ُبش َولَِكن
َوأََحب اهللا لَِقــاَءُه، َوِإن الَْكافَِر إذا  ا أََماَمُه، َفأََحــب لَِقاَء اهللاِ  إليه مِم أََحب
ا أََماَمُه، فكره  َر بَِعَذابِ اهللاِ َوُعُقوَبتِِه، َفَلْيَس َشــْيٌء أَْكَرَه إليه مِم ُحِضَر ُبش

لَِقاَء اهللاِ َوَكرَِه اهللا لَِقاَءُه»(1).
فالمراد بلقاء اهللا هنا المصير إلى الــدار اآلخرة، وطلب ما عند اهللا، 
فمن لم تســتعبده الدنيا أحب لقاء اهللا، وقد ألقى القرآن بعتاب شــديد 
لمن ركن إلــى الدنيا وحجبت عنه معنى  لقــاء ا هللا؛ وصار من الغافلين، 

قال جــل وعــال: ﴿  ! " # $% & ' ) ( * 
+ , - . /﴾ [يونس: 7].

 ä ã  â  ﴿ : 8 ه القرآن الكريم إلى إعداد العدة للقاء اهللا وقد وج
î í ì ë ê é è ç æ å ﴾ [الكهف: 110].

والصنف الثاني: ينظر إلى ما بعد الموت من لقاء اهللا تعالى واألنس به.
وبناء على اختــالف النظرتين يخاف المرء من الموت أو يشــتاق، 
ولذلك حينما ُخيَر النبي ژ بين الخلود في الدنيا ولقاء ربه؛ اختار لقاء 
َرُه اهللا بين أَْن  َعْبــًدا َخي اهللا تعالى، ففــي الحديث: أن النبي ژ قال: «ِإن

ْنَيا ما َشاَء َوَبْيَن ما عِْنَدُه، َفاْخَتاَر ما عِْنَدُه...»(2). ُيْؤتَِيُه من َزْهَرةِ الد

(1) صحيح البخاري (6142).

(2) صحيح البخاري (3691).
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وعن عائشة # قالت: َكاَن َرُسوُل اهللاِ ژ يَُقوُل َوُهَو َصِحيٌح: «ِإنُه لَْم 
ا َنَزَل بِهِ َوَرأُْسُه  ُر» فََلم ُيَخي ةِ، ثُم ى َيَرى َمْقَعَدُه مَِن الَجنَحت َقط ُيْقَبْض َنبِي
 ْقفِ، ُثم ِإَلى الس أَفَاَق فَأَْشَخَص َبَصَرُه   َساَعًة، ُثم َعَلْيهِ  َعَلى فَِخِذي ُغِشَي 

فِيَق األَْعَلى» ُقْلُت: ِإًذا َال يَْخَتاُرَنا(1). الر ُهم َقاَل: «الل

من لم تستعبده الدنيا أحب لقاء اهللا 8. ❖
كراهية النفوس للموت أمر جبلي، وال يقلل ذلك من مكانة المسلم  ❖

عند اهللا 2 .
ب إليه  ❖ ضرورة االســتعداد للقاء اهللا 4 بــأداء الفرائــض، والتقر

بالصالحات.
 ُهم الل ْبنــا من كل عمل ُيرضيك، وصل ْب إلينا لقاءك، وَقر َحب ُهم الل
وسلم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 

إلى يوم الدين.

(1) صحيح البخاري (4194).
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الحمد هللا الذي أنبت لنا من األرض قوًتــا، وفرض فيه للمحتاجين 
نصيًبا معلوًما موقوًتا، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمدٍ، وعلى 

آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

 k j i h g f e d c﴿ : 4 فيقول اهللا
 y x w v u t s r q po n m l

z }| { ~ ے ¡ ¢ ﴾ [البقرة: 267].

وقال 2 : ﴿ ¥ ¦ § ¨﴾ [األنعام: 141].

النبِي ژ َقاَل: «فِيَما َسَقتِ  َعْبدِ اهللاِ، َعْن أَبِيهِ ƒ ، َعنِ  وَعْن َسالِمِ ْبنِ 
َماُء َوالُعُيوُن أَْو َكاَن َعَثرِيا الُعْشُر، َوَما ُسِقَي بِالنْضحِ نِْصُف الُعْشرِ»(1). الس

وَعْن أَبِي َسِعيدٍ الُخْدرِيƒ  : أَن َرُسوَل اهللاِ ژ َقاَل: «لَْيَس فِيَما ُدوَن 
مَِن الَورِقِ  أََواقٍ  َصَدَقٌة، َولَْيَس فِيَما ُدوَن َخْمسِ  ْمرِ  الت مَِن  أَْوُســقٍ  َخْمَسةِ 

َصَدَقٌة، َولَْيَس فِيَما ُدوَن َخْمسِ َذْودٍ مَِن اِإلبِلِ َصَدَقٌة»(2).

(1) صحيح البخاري (1483).

(2) صحيح البخاري (1459).
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 d  c﴿ :بقوله الزروع، وذلــك  فــي  الزكاة   8 اهللا  أوجب 
 ﴾o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e

[البقرة: 267].

والخطاب هنا لصاحب الزرع ســواء كانت األرض ملًكا له أو كان 
مســتأجًرا لها، فيجب عليه أن يؤدي حقوق زرعه يــوم حصاده، ممتثًال 

بذلك قول اهللا 4 : ﴿ ¥ ¦ § ¨﴾ [األنعام: 141].

وال يشــترط حوالن الحول في زكاة الزروع والثمــار، ألن الخارج 
نماء في ذاته، وال يجوز تأخيرها إال إذا تعلق بذلك مصلحة شرعية.

المحصول، ألن  مــن  والحصد ال تخصم  والحــرث  الزرع  ومؤونة 
النبــي ژ كان يأمر عماله بخــرص الثمار على أهلها ثــم يأخذ الزكاة 
بموجب الخرص، وال يســألهم عن نفقاتها، فمتى بلَغ الزرع َحد اْألَْكلِ 
اْلَماِء فإن على مالِِكــه أْن يَْعِرَف ِمْقَدار الــزكاة فيه، وَما  َواْســَتْغَنى َعنِ 
َبْعــَد َذلك وَلْم يَْنوِ بَِما  َق بِهِ َعَلى اْلُفَقــَراِء أَْو أَْهَداُه أَْو َوَهَبُه ِألََحدٍ  تََصد

َكاَة فُهَو َمْحُسوٌب عليه، َويَجُِب عَلْيه أْن ُيْخِرَج زكاته. َق بِهِ الز تََصد

وال زكاة في الخضروات كالطماطم، وال في العلف، وال في الفاكهة 
خر  ُيد فيما  الــزكاة  العلمــاء، وإنما تجب  أكثر  كالتفاح والبرتقال عنــد 
وُيقتات حال االختيار كثمــر النخل والعنب وأنواع الحبوب. وإذا بيعت 

المحاصيل قبل زكاتها أخرج من ثمنها خمسة بالمئة (5 ٪).
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وال تجب الزكاة في الزرع أو الثمر إال إذا بلغ نصاًبا، وهو خمســة 
أوسق، وهي ما يعادل (ستمئة كيلو جرام) تقريًبا.

والمال المستفاد من بيع ما ال تجب فيه الزكاة كالعلف والخضروات 
والفواكه إن بلغ نصاًبا بنفسه أو بما ُيَضم إليه، وحال عليه الحول وجبت 

فيه زكاة المال وهي ربع العشر.
ومقدار الواجب فيما سقي باآلالت نصف العشر، وما سقي باألمطار 

واألنهار ونحو ذلك مما ال تكاليف فيه العشر.

تجب زكاة الحبوب والثمار. ❖
ال زكاة في الفواكه والخضروات. ❖
يضم كل جنس إلى جنسه. ❖

ْمَتنا وزدنا علًما، واجعل أعمالنا  ْمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عل عل ُهمالل
ب إليها من قول أو عمل،  خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما يقر
آله وصحبه ومن  اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى   وصل

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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العالميــن، والصالة والســالم على ســيدنا ونبينا   الحمــد هللا رب
آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى  محمد بن عبد اهللا، وعلى 

يوم الدين، وبعد:
 h g f e d c b a ` _ ﴿ : 4 قال اهللا

o n m l k j i﴾ [اإلسراء: 70].

 4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )﴿ وقــال 8 : 
5 6 7 ﴾ [آل عمران: 159].

 = < ;  :  9 8 7  6  5 أيًضا: ﴿ 3 4  وقال 
 I H G F E D C B A @ ? >

Q P O N M L K J﴾ [البقرة: 136].

 N M L K J I H G F E ﴿ : 2 وقــال
O ﴾ [الحجرات: 13].

َفُه َفْوَق  وقال َرُسوُل اهللاِ ژ : «أََال َمْن َظَلَم ُمَعاهًدا، أَوِ اْنَتَقَصُه، أَْو َكل
َطاَقتِِه، أَْو أََخَذ مِْنُه َشْيًئا بَِغْيرِ ِطيبِ َنْفسٍ، َفأََنا َحجِيُجُه َيْوَم الِْقَياَمةِ»(1).

(1) سنن أبي داود (3052).
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التعــاُيــُش

إن ديننا الحنيف هو دين الرحمــة للعالمين، كفل لجميع الناس من 
مسلمين وغيرهم أن يعيشوا في أمن وسالم، وسكينة واطمئنان.

ولقد أمر اهللا 8 المســلمين بالتعايش مع اآلخرين، وجعله واجًبا 
شــرعيا قبل أن يكون ضرورة اجتماعية تتطلبها طبيعة الحياة البشرية. 
َم االعتداء على حريات اآلخرين،  فحث 4 على حفظ الحقوق، وحر
وأمر بصيانة دمائهــم وأموالهم وكرامتهم، ونهــى عن االنتقاص منها 

سواء بالقول أو بالفعل أو بغير ذلك من الوسائل.

ــلمي مع غير المســلمين،  ديُنَنــا الحنيف مبدأ التعايش الس كما أقــر
ــده رســول اهللا ژ بحســن الجوار والمعاملة في المدينــة المنورة،  وجس
، وعاهد غير المسلمين على السلم واألمان  واستقبل وفد نجران النصراني
في الحديبية، وكذلك معامالته ژ مع غير المسلمين التي كانت سبًبا في 

دخول الناس في دين اهللا أفواًجا.

وإذا كان هــذا المبدأ هو ُســنة المســلمين في بالد اإلســالم؛ فإنه 
ــد ذلــك صحابة  منهجهــم كذلــك مع غيرهــم فــي غيرها. وقد جس
رسول اهللا ژ في أرض الحبشــة، حيث كانوا مثاًال لُحْسن التعامل، فلم 
يخرقــوا نظاًما، ولم يخالفوا لهــا قانوًنا، وذلك كله مــع حفاظهم على 

كهم برسالتهم الخالدة. دينهم وتمس
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اجتماعية  ❖ المسلمين وغيرهم مطلب شــرعي وضرورة  بين  التعايش 
وإنسانية.

التعايش أساس األمن والسالم. ❖
م نهضتها. ❖ التعايش أساس بناء الحضارات وتقد
التعايش تجسيد ألخالق اإلسالم وسماحته. ❖

ن يســتمعون القول  ْقنا إلى ما تحبــه وترضاه، واجعلنا مم وف ُهــم الل
فيتبعون أحسنه، وصل اللُهم وســلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله 

وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 ƒ فنعيش وإياكــم اليوم مع الصحابي الجليل عبد اهللا بن مســعود
الــذي قــال اهللا فيه وفــي أمثالــه: ﴿  ! " # $ 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 ﴾:  9  8  76  5  4  3  2  1  0

[التوبة: 100].

وقد ورد في فضله مجموعة من األحاديث، منها:
ما رواه عبُد اهللا بُن َمْســُعودٍ ƒ : أَنُه َقاَل: ُكْنُت ُغَالًما يَافًِعا أَْرَعى 
ا  َوَقْد فَر  ، ƒ ژ ، َوأَُبو َبْكٍر بِــيالن ُمَعْيٍط، فََجاءَ  أَبِي  لُِعْقَبَة ْبنِ  َغَنًما 
ِمَن اْلُمْشــِركِيَن، فََقاَال: يَا ُغَالُم، َهْل ِعْنَدَك ِمْن َلَبنٍ تَْسِقيَنا؟ ُقْلُت: ِإني 
ُمْؤتََمٌن، َوَلْسُت َســاقَِيُكَما، فََقاَل النبِي ژ : «َهْل عِْنَدَك مِْن َجَذَعٍة لَْم 
َيْنُز َعَلْيَها الَْفْحُل؟» ُقْلُت: َنَعْم، فَأَتَْيُتُهَما بَِها، فَاْعَتَقَلَها النبِي ژ َوَمَسَح 
ُمْنَقِعَرةٍ،  َبْكٍر ƒ بَِصْخَرةٍ  أَُبــو  أَتَاُه   ُثم ْرُع،  َوَدَعا، فََحَفَل الض ْرَع،  الض
فَاْحَتَلَب فِيَها، فََشــِرَب، َوَشــِرَب أَُبو َبْكٍر ƒ ، ُثم َشــِرْبُت، ُثم َقاَل 
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َهَذا  ِمْن  َعلْمنِي  فَُقْلــُت:  َذلَِك،  َبْعــَد  فَأَتَْيُتُه  فََقَلــَص،  اقْلِْص  ْرعِ:  لِلض
َســْبِعيَن ُسوَرًة،  فِيهِ  ِمْن  فَأََخْذُت  َقاَل:  ُمَعلٌم»  ُغَالٌم  «ِإنَك  َقاَل:  اْلَقْولِ؟ 

َال ُيَنازُِعنِي فِيَها أََحٌد(1).

يَُقوُل: «اْقَتُدوا  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللاِ ژ  اْلَيَمانِ ^  وَعْن ُحَذيَْفَة ْبنِ 
ــُكوا  َوَتَمس ارٍ،  َواْهَتُدوا بَِهْدي َعم َوُعَمَر،  َبْكــرٍ  أَبِي  َبْعدِي:  مِْن  َذْينِ  بِالل

بَِعْهدِ اْبنِ أُم َعْبدٍ»(2) أي: عبد اهللا بن مسعود.
َيْقَرأَ  أَْن   ژ قال: «َمْن أََحب بِيالن  أَن  : ƒ ٍَمْســُعود َعْبدِ اهللاِ ْبنِ  وَعْن 

ا َكَما أُْنزَِل، َفْلَيْقَرأُْه َعَلى قَِراَءةِ اْبنِ أُم َعْبدٍ»(3). الُْقْرآَن َغض
وَعنِ اْبنِ َمْســُعودٍ ƒ أَنُه َكاَن يَْجَتنِي ِسَواًكا ِمَن اْألََراِك، َوَكاَن َدقِيَق 
َرُسوُل اهللاِ ژ :  فََقاَل  ِمْنُه،  اْلَقْوُم  فََضِحَك  تَْكَفُؤُه،  يُح  الر فََجَعَلتِ  اَقْينِ،  الس
«مِم َتْضَحُكوَن؟» َقاُلوا: يَا َنبِي اهللاِ، ِمْن دِقةِ َســاَقْيهِ، فََقاَل: «َوالذِي َنْفِسي 

بَِيدِهِ، لَُهَما أَْثَقُل فِي الِْميَزانِ مِْن أُُحدٍ»(4).
 هو ســيدنا َعْبــُد اهللاِ بــُن َمْســُعْودِ بنِ َغافِلِ بــنِ َحبِْيــبٍ الُهَذلِي
، َحلِْيُف َبنِي ُزْهَرَة، اِإلَمــاُم الَحْبُر، فَِقْيُه اُألمةِ، َكاَن  الَبْدرِي ، الُمَهاجِِري
لِْيَن، َوِمَن النَجَباِء الَعالِِمْيَن، َوَهاَجَر الِهْجَرتَْينِ، َوَمَناقُِبُه  ابِِقْيَن األَو ِمَن الس
َغِزيَْرٌة، َرَوى ِعْلًما َكثِْيًرا، وهو من كبار علماء الصحابة وحفاظ القرآن، 

(1) مسند أحمد (4412).
(2) مستدرك الحاكم (4451).

(3) مسند أحمد (4255).
(4) صحيح ابن حبان (7069).
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 ƒ عبدُ اِهللا بنُ مسعوٍد

الُقْرآَن  «اْسَتْقرِئُوا  يَُقوُل:  النبِي ژ  َســِمْعُت   : ̂ َعْمٍرو  اهللاِ ْبن  َعْبُد  قال 
، َوُمَعاذِ ْبنِ  مِْن أَْرَبَعٍة: مِنِ اْبنِ َمْســُعودٍ، َوَسالِمٍ َمْولَى أَبِي ُحَذْيَفَة، َوأَُبي

َجَبلٍ»(1).
القــرآن منــه، وكان يخشــع  النبــي ژ يحــب أن يســمع  وكان 
» َقاَل:  قال: قال لي رســول اهللا ژ : «اْقــَرأْ َعَلي ƒ فعنه ، ƒ لقراءتــه
ُقْلُت: أَقَْرأُ َعَلْيَك َوَعَلْيَك أُنِْزَل! َقاَل: «ِإني أَْشــَتِهي أَْن أَْسَمَعُه مِْن َغْيرِي» 
 ] \ [ Z Y X W﴿ :ِإَذا َبَلْغُت َحتى  َقاَل: فََقَرأُْت النَساءَ 
^ _ ` b a ﴾ [النســاء: 41] َقاَل لِي: «ُكف ـ أَْو أَْمِسْك ـ» 

فََرأَيُْت َعْيَنْيهِ تَْذرِفَانِ(2).
ولقد حرص ƒ على العمل بكتاب اهللا تعالى، فعنه ƒ َقاَل: ُكنا ِإَذا 
التِي  اْلَعْشــِر  َنَتَعلْم ِمَن  َلْم  اْلُقْرآنِ،  النبِي ژ َعْشــَر آيَاٍت ِمَن  تََعلْمَنا ِمَن 

َنَزَلْت َبْعَدَها َحتى َنْعَلَم َما فِيهِ. قِيَل لَِشِريكٍ: ِمَن اْلَعَملِ؟ َقاَل: َنَعْم(3).
وهو أّول من جهر بالقرآن بعد رسول اهللا ژ بمكة المكرمة، وذلك 

ا نزلْت سورة الرحٰمن. لم
 : ƒ ُحَذيَْفُة َقاَل  برســول اهللا ژ ،  الناس هدًيا  أشبه  وكاَن ƒ من 
، َوَقَضاًء، َوُخْطَبًة بَِرُســولِ اهللاِ ژ ِمْن ِحينِ  اسِ َهْدًيا َوَدالأَْشــَبَه الن ِإن»
يَْخُرُج ِمْن َبْيتِهِ ِإَلى أَْن يَْرجِــَع ـ َوَال أَْدرِي َما يَْصَنُع فِي أَْهلِهِ ـ َلَعْبُد اهللاِ 

(1) صحيح البخاري (3806).

(2) صحيح البخاري (4583).
(3) السنن الكبرى للبيهقي (5289).
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دروس المساجـد (2)

 دٍ ژ َلَيْعَلُموَن أَن اْلَمْحُظوِظيَن ِمْن أَْصَحابِ ُمَحم اْبُن َمْســُعودٍ، َواهللاِ ِإن
اْبَن َمْسُعودٍ ِمْن أَقَْربِِهْم َوِسيَلًة»(1).
وكان النبي ژ يحبه ويكرمه.

وُدفن  المنورة،  بالمدينة  (32هـ)  عبد اهللا بن مسعود ƒ ســنة  تُُوفي 
بالبقيع، وصلى عليه عثمان بن عفان ƒ ، رحمه اهللا تعالى ورضي عنه.

عبد اهللا بن مســعود ƒ من كبــار علماء الصحابــة، ومن حفاظ  ❖
القرآن الكريم.

سيدنا عبد اهللا بن مسعود ƒ قدوة في توقيره للنبي ژ وتعظيمه. ❖
قيمة اإلنســان ليس في قوة بدنــه، وإنما فيما يتصــف به من إيمان  ❖

وأخالق وعلم ونفع لآلخرين.

اللُهم ارَض عن سيدنا عبد اهللا بن مسعود، وارزقنا أخالقه، واحشرنا 
ــي به يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم على  معه، وارزقنا حسن التأس

سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) المعجم الكبير للطبراني (4846).



203

uô``` u°ùdG  o¿É`` nª rà` pc

الحمد هللا العليم الغفور، يعلم الســر وما تخفــي الصدور، والصالة 
والسالم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

 WV U T S R Q P O N M  ﴿ : 4 فقد قــال اهللا
Z Y X ] ﴾ [التغابن: 4].

 K J I H G F E D C B A @ ﴿ : 8 وقــال
 ] \ [ ZY X W V U T S RQ P O N M L

̂ ﴾ [التحريم: 3].

ُجُل  الر َث  َحد «ِإَذا  َقــاَل:  النبِي ژ  َعــنِ   ، ̂ َعْبدِ اهللاِ  َجابِِر ْبنِ  وَعْن 
الَحدِيَث ثُم الَتَفَت؛ َفِهَي أََماَنٌة»(1).

: هو اســم لما ُيِسر به اإلنســان، أي يكتمه، والسر أمانة إذا  السر
قبله المؤتمن ودل على أن صاحبه يريد كتمانه بالتصريح أو بما يدل 

(1) سنن الترمذي (1959).
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دروس المساجـد (2)

الُْمَتَجالَِسانِ  َيَتَجالَُس  «ِإنَما  َرُسوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  الحديث سر،  على أن 
بِاْألََماَنةِ، َفَال َيِحل ِألََحدِهَِما أَْن ُيْفِشَي َعَلى َصاِحبِِه َما َيْكَرُه»(1).

واألســرار قد تكون لفرد أو أســرة أو وظيفة أو مجتمع، وقد حث 
النبي ژ على كتمان األســرار عموًما، وأكد على ضرورة حفظ األسرار 
الزوجية خصوًصا، َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «ِإن مِْن أََشر الناسِ عِْنَد اهللاِ َمْنزِلًَة 

َها»(2). َيْنُشُر ِسر ُجَل ُيْفِضي ِإلَى اْمَرأَتِِه، َوتُْفِضي ِإلَْيِه، ثُم َيْوَم الِْقَياَمةِ: الر
ا يجب كتمانه  فما ال يجوز إظهــاره من العالقات الزوجية يعتبر ســر

حتى وإن لم يطلب أحد الزوجين الكتمان.
والســر أمانة يجب المحافظــة عليه وعدم إفشــائه إال اذا ترتب عليه 
إلحاق ضرر بالفرد أو المجتمع فحينئذٍ يجوز إفشــاء الســر دفًعا للضرر، 

وتحقيًقا للمصلحة وفق الضوابط الشرعية.

كتمان السر أدب قرآني وهدي نبوي حث عليه الشرع الحنيف. ❖
أسرار الناس أمانة يجب كتمانها والمحافظة عليها. ❖
ال يجوز كتمان السر إذا كان فيه ضرر على الناس واألوطان. ❖

ُهم ارزقنا صالح األعمال، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا  الل
محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

(1) شعب اإليمان للبيهقي (106).
(2) صحيح مسلم (1437).
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الحمد هللا ُيِظل في ِظل عرشــه المتحابين فيــه، وأوجب محبته 
للمتزاورين فيه، وأشــهد أن ال ِإٰلَه إال اهللا، وحده ال شريك له، جعل 
أوثق عــرى اإليمان الحب فيه، وأشــهد أن ســيدنا محمــًدا عبده 
فاللهم  وإحساًنا،  محبة  وأعظمهم  إيماًنا،  المؤمنين  أكمل  ورســوله، 
َصل وَســلم وبــارك عليه، وعلى آلــه وصحبه، ومــن تبعهم محبًة 

وعرفاًنا. وبعد:

 ﴾ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ : 4 قال اهللا
[الحشر: 9].

ُهُم اهللا  ُه قال: قال رســول اهللا ژ : «َسْبَعٌة ُيِظلأَن : ƒ وعن أبِي ُهَريَْرَة
ا في اهللا اْجَتَمَعا  َتَحاب ُه» وذكر منهم: «َوَرُجَالنِ  ِظل ِإال ِه يوم َال ِظل في ِظل

َقا عليه»(1). على ذلك َوَتَفر

(1) موطأ مالك (1709).
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دروس المساجـد (2)

المحبة في اهللا 8 هي محبة مجــردة خالصة لوجه اهللا تعالى، وهي 
التي أشــار إليها الحديث: «إن هللاِ 8 عباًدا لَْيُســوا بِأَْنبَِياَء َوَال ُشــَهَداَء، 
ــَهَداُء على َمَجالِِسِهْم َوقُْربِِهْم مَِن اهللاِ...» فََجاءَ َرُجٌل  َيْغبُِطُهُم األَْنبَِياُء َوالش
ِمَن األَْعَرابِ من َقاِصَيةِ الناس.. فقال: انعتهم لنا... فقال رســول اهللاِ ژ : 
«ُهْم َناٌس من أَْفَناِء الناس َوَنَوازِعِ الَْقَبائِلِ، لم َتِصْل َبْيَنُهْم أَْرَحاٌم ُمَتَقارَِبٌة، 
وا في اهللاِ َوَتَصاَفْوا، َيَضُع اهللا لهم يوم الِْقَياَمةِ َمَنابَِر من نُورٍ َفُيْجلُِسُهْم  َتَحاب
َوَال  الِْقَياَمةِ  الناس يوم  َيْفَزُع  نُوًرا،  َوثَِياَبُهْم  نُوًرا  ُوُجوَهُهْم  َفَيْجَعُل  عليها، 

َيْفَزُعوَن، َوُهْم أَْولَِياُء اهللاِ الذِيَن َال َخْوٌف عليهم َوَال ُهْم َيْحَزنُوَن»(1).
وفي الحديث: َعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ ، َعنِ النبِي ژ : «أَن َرُجًال َزاَر أًَخا 
ا أََتى َعَلْيِه،  لَُه فِي َقْرَيٍة أُْخــَرى، َفأَْرَصَد اهللاُ لَُه، َعَلى َمْدَرَجتِِه، َمَلــًكا َفَلم
الَْقْرَيةِ، َقاَل: َهْل لََك َعَلْيِه مِْن  َقاَل: أَْيَن تُرِيُد؟ َقاَل: أُرِيُد أًَخا لِي فِي َهذِهِ 
َها؟ َقاَل: َال، َغْيَر أَني أَْحَبْبُتُه فِي اهللاِ 8 ، َقاَل: َفِإني َرُســوُل اهللاِ  نِْعَمٍة َتُرب

َك َكَما أَْحَبْبَتُه فِيِه»(2). اهللاَ َقْد أََحب ِإلَْيَك، بِأَن
وتدفع هــذه المحبة صاحبهــا إلى التفكيــر بأخيه في اهللا ومســاندته 
ومساعدته قال ژ : «َال ُيْؤمُِن أََحُدُكْم، َحتى ُيِحب ِألَِخيِه َما ُيِحب لَِنْفِسِه»(3).

ومن ثمرات هذا النوع من الحب: أنــه يرقى بصاحبه إلى منزلة من 

(1) مسند أحمد (22957).
(2) صحيح مسلم (2567).
(3) صحيح البخاري (13).
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الُحــب في اهللا (عز وجل)

ِإَلى َرُســولِ اهللاِ ژ  َرُجٌل  ْبن َمْســُعودٍ ƒ قال: َجاءَ  أحبه، فعن َعْبد اهللاِ 
فََقاَل: يَا  َرُســوَل اهللاِ، َكْيَف تَُقوُل فِي َرُجلٍ أََحب َقْوًمــا َوَلْم يَْلَحْق بِِهْم؟ 

.(1)« فََقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «الَمْرُء َمَع َمْن أََحب
وقد ســطر الصحابة بأخالقهم هذا النوع من الُحــب المفعم بطاعة اهللا 
ا  َزيْدٍ، فََلم ا َجاءَ ُمَصاُب َجْعَفٍر َوَزيْدٍ، أَتَى َرُســوُل اهللاِ ژ ِعْنَد َمْنِزلِ  تعالى: َلم
ْتُه اْبَنٌة لَِزيْدٍ فََجَهَشــْت فِي َوْجِههِ بِاْلُبَكاِء، فََبَكى َرُسوُل اهللاِ ژ  َكاَن بِاْلَبابِ تََلق
َحتى انَْتَحَب، فَِقيَل: يَا َرُسوَل اهللاِ َما َهَذا؟ َقاَل: «َشْوُق الَْحبِيبِ ِإلَى الَْحبِيبِ»(2).

وقد كان الصالحون يشــتاق بعضهم إلى بعض لما في رؤيتهم من 
التذكير باهللا وبطاعته.

. وكان أكثم بن صيفي يقول: لقاء األحّبة َمسالٌة للَهم

ا  ❖ دعوة اإلســالم إلى المحبة بين الناس والمكافــأة عليها بالجنة مم
يدل على عظمة اإلسالم.

الحب الصادق هو الذي ُيْقَصد به وجه اهللا تعالى. ❖
غنا ُحبك، وصل اللُهم وسلم على سيدنا  عمل يبل كل ارزقنا ُحب ُهم الل

ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

(1) متفق عليه.
(2) المراسيل ألبي داود (413).
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الحمــد هللا الذي أكرمنا بنعمة اإلســالم، وبعَث إلينــا خير األنام، 
ِإٰلَه إال اهللا، ونشهد أن سيدنا محمًدا عبد اهللا ورسوله ژ،  ونشهد أْن ال 

أما بعد:
فيقــول اهللا 8 : ﴿ » ¬ ® ¯ ° ❁ ² ³ 

´ º ¹ ¸ ¶ µ﴾ [الفتح: 8 ـ 9].

وَعْن أََنسٍ ƒ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «َال ُيْؤمُِن أََحُدُكْم َحتى أَُكوَن 
أََحب ِإلَْيِه مِْن َوالِدِهِ َوَولَدِهِ َوالناسِ أَْجَمِعيَن»(1).

 فِيــِه َوَجَد بِِهن ژ َقاَل: «َثَالٌث َمْن ُكن بِــيالن وَعْن أََنسٍ ƒ ، َعنِ 
 ا ِسَواُهَما، َوأَْن ُيِحب ِإلَْيِه مِم يَمانِ: َمْن َكاَن اهللاُ َوَرُســولُُه أََحب َحَالَوَة اْإلِ
ُه ِإال هللاِ، َوأَْن َيْكَرَه أَْن َيُعوَد فِي الُْكْفرِ َبْعَد أَْن أَْنَقَذُه اهللاُ مِْنُه،  الَْمْرَء َال ُيِحب

ارِ»(2). َكَما َيْكَرُه أَْن ُيْقَذَف فِي الن

(1) صحيح البخاري (15).
(2) صحيح البخاري (16).
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ِمْن عالماِت محبِة رسوِل اهللا ژ 

محبة النبي ژ : هي اتباع الرسول ژ ونصرته والدفاع عن سنته، 
واالنقياد لها، وعدم مخالفته، ودوام ذكره والشوق إلى لقائه.

ومن َعــَرَف النبي ژ ، وعــرف أخالقه الجميلة، وخصالــه النبيلة، 
وإحسانه ومعروفه، وشجاعته ورجولته، ورحمته ورأفته، وكرمه وتواضعه 
أَحبه، وكيــف ال يحبه وقد كان بالمؤمنين رؤوًفــا رحيًما، حريًصا على 
داللتهم إلــى كل خير، وتحذيرهم من كل شــر، فهو ژ الوســيلة إلى 

الهداية، والداعي إلى الفالح والكرامة والسعادة في الدنيا واآلخرة.

ولمحبة النبي ژ عالمات، فمن عالمات محبته ژ:

ق لرؤيته،  أوًال: دوام الصــالة عليه ژ ، واإلكثار من ذكره، والتشــو
فمن أحب شيًئا أكثر من ذِْكِره وأحب لقاءَه.

ثانًيا: االقتداء بــه ژ ظاهًرا وباطًنا، والعمل بُســنته، وطاعة أقواله، 
واالهتداء بأفعاله، والتأدب بأخالقه وشمائله.

ثالًثا: محبة آل بيته وصحابته، والمهاجرين واألنصار.
رابًعا: كمال األدب عند ذكــره ژ ، بأن ُيذكَر مع التبجيل والتعظيم، 
وإذا ُذكر اســمه ژ ُقِرَن بوصف النبوة أو الرســالة أو الســيادة، وإتباع 

جميع ذلك بالصالة عليه ژ .
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خامًسا: مطالعة سيرته، وسماع أخباره، والتعرف على شمائله وآدابه.
إلى مسجده  والوصول  المنورة،  المدينة  لزيارة  االشــتياق  سادًســا: 

الشريف، والوقوف في مواجهة قبره ژ إللقاء السالم عليه.

محبة رسول اهللا ژ من اإليمان. ❖

محبة رسول اهللا ژ تستلزم طاعته واالنقياد لُسنته. ❖

محبة رسول اهللا ژ تستلزم محبة آل بيته وصحابته الكرام. ❖
َقنا اهللا وإياكم لمحبة رســوله، واالقتداء بهديه، والعمل بســنته،  وف
وصل اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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التســليم على سيدنا  الصالة وأتم  العالمين، وأفضل   الحمد هللا رب
ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين أجمعين، أما بعد:

فمما يبعث على فعل الخير، ونشــر الفضيلة، والتخلق باآلداب ذكُر 
ــي بهم، والسير على منهاجهم، ولهذا نذكر اليوم  صفات الصحابة للتأس

.ƒ بعض سيرة الصحابي الجليل سعيد بن زيد
وقد ورد في فضله ما َصح عن رســول اهللا ژ : أنه قال: «َعَشــَرٌة فِي 

ةِ...» وعد منهم: «َسِعيُد ْبُن َزْيدٍ»(1). الَْجن
هو ســعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي، أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة، ومن السابقين األولين البدريين، شهد المشاهد مع 

رسول اهللا ژ .
ن فر إلى اهللا تعالى من عبادة األصنام، وساح في أرض  كان والده مم
الشام يطلب الدين القيم، وتدين بدين إبراهيم ‰ ، وفي الحديث: عن 
أســماء بنت أبي بكر  ^ قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل وهو مسند 
ظهره إلــى الكعبة وهو يقول: (مــا منكم اليوم أحد علــى دين إبراهيم 

(1) سنن أبي داود (4649).
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غيري)، وكان يقول: إٰلهي ِإٰله إبراهيم، وديني دين إبراهيم، قالت: وذكره 
ًة َوْحَدُه َبْينِي َوَبْيَن عِيَسى»(1). النبي ژ فقال: «ُيْبَعُث َيْوَم الِْقَياَمةِ أُم

أسلم ســعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يدخل رسول اهللا ژ 
دار األرقم وقبل أن يدعو فيها.

وكان عثمان ƒ قد أعطى سعيًدا أرًضا بالكوفة، فنزلها وسكنها إلى 
أن مات.

عية  وكان مستجاب الدعوة، شكته أروى بنت أوس إلى مروان ُمد
أنتقص من حقها  أنــا  أنه ظلمها وأخذ أرضها، فقال ســعيد متعجًبا: 
شيًئا! أشهد لسمعُت رســوَل اهللا ژ يقول: «َمْن أََخَذ ِشْبًرا مَِن األَْرضِ 
قُُه َيْوَم الِقَياَمةِ مِْن َسْبعِ أََرِضيَن»(2). وأوجب مروان عليه  ُه ُيَطو ظُْلًما، َفِإن

َعْت. اليمين، فترك سعيد لها ما اد
وقد نقَل لنــا هذا الصحابــي الجليل مجموعة مــن األحاديث عن 

رسول اهللا ژ ، ومنها:
 ، َبا االْستَِطالَةُ فِي عِْرضِ الُْمْسلِمِ بَِغْيرِ َحق قول النبي ژ : «مِْن أَْرَبى الر

َة»(3). َم اهللاُ َعَلْيِه الَْجن ْحَمنِ، َفَمْن َقَطَعَها َحر ِحَم ِشْجَنٌة مَِن الر َهذِهِ الر َوِإن
تُوفي ســعيد بن زيد بأرضه بالعقيق، وُدفن بالمدينة في أيام معاوية 

سنة خمسين أو إحدى وخمسين، وهو ابن بضع وسبعين سنة.

(1) السنن الكبرى للنسائي (8131).
(2) صحيح البخاري (3198).

(3) شعب اإليمان (6284).
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حياة ســعيد بن زيد ƒ مثال ُيقتدى به فــي الصدق واإلخالص هللا  ❖
تعالى ولرسالة اإلسالم.

وهو مثال للرجل العارف بربه. ❖
اللُهم ارَض عن سيدنا سعيد بن زيد ƒ ، وارزقنا أخالقه، واحشرنا 
ــي به يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم على  معه، وارزقنا حسن التأس

سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي جعل النكاح من ُسنن المرسلين، وأمر بحسن الِعْشرة 
المبين، والصالة والســالم على ســيدنا ونبينا  الزوجين فــي كتابه  بين 

محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع سنته واهتدى بهديه، أما بعد:
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴿ : 8 فيقــول اهللا
m l k j i h gf e d c b﴾ [الروم: 21].

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³  ﴿ :4 وقال
½ ¾ ¿ Á À﴾ [النساء: 19].

 s r qp o n ml k j i h ﴿ :2 وقــال
t ﴾ [البقرة: 228].

وقال 8 : ﴿ 4 5 6 7 8 9 :; 
> = <﴾ [النساء: 21].

أَْبَغَض  َشْيًئا  أََحل اهللاُ  «َما  َرُسوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقاَل:   ƒ ٍُمَحارِب وَعْن 
القِ»(1). ِإلَْيِه مَِن الط

(1) سنن أبي داود (2163).

66



215

الطالُق أبغُض الحالِل

َزْوَجَها  َسأَلَْت  اْمَرأَةٍ  َما  أَي» َرُســوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقاَل:   ƒ ثَْوَباَن وَعْن 
ةِ»(1). َطَالًقا فِي َغْيرِ َما َبأْسٍ، َفَحَراٌم َعَلْيَها َرائَِحةُ الَْجن

ِألَْهلِِه،  َخْيُرُكْم  «َخْيُرُكْم  َرُســوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقاَلْت:  َعائَِشَة #  وَعْن 
َوأََنا َخْيُرُكْم ِألَْهلِي...»(2).

إن الطــالق من أبغــض الحالل إلــى اهللا 8، ألنه َحــل لعقد 
النكاح؛ الــذي وصفه القرآن الكريــم بأنه ميثاق غليــظ، وهو من 
التوارث  بينهما ويوجب  االستمتاع  الزوجان  به   يستحل التي  العقود 
بينهما، ويؤسسان بموجبه بناء أســرة تكون لبنة في بناء المجتمع، 
ونقطة انطالق لذريــة صالحة تكون مصدر ســعادة لهما ألنها نتاج 

تربيتهما وسهرهما.
فكم هي ســعادة األبوين باالســتقرار األســري واألوالد واألحفاد 
الصالحين، وإن الطالق إفشــال لهذا المشــروع النافــع، وتنغيص لهذه 

السعادة، لذلك كان أبغض الحالل إلى اهللا 2 .
وهذا شأنه إذا وقع في مســاحة المباح لما يترتب عليه من أضرار، 

قاق والظلم ومخالفة الشرع؟!. على وجه الش فكيف الحال إذا تم

(1) سنن أبي داود (2226).
(2) سنن الترمذي (3895).
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فََحِري بنا أن نتجنب الطالق ما أمكن، ويجب علينا إذا تعين الطالق 
طريًقا لحل المشــاكل أن نحصر مضاره في وقوعــه، بعيًدا عما يقع فيه 

بعض الناس من أخطاء أخرى ال مبرر لها.
ف  فشتان بين من أمســك بمعروف وعاشر بمعروف، وبين من تعس

فطلق من غير مبرر وخالف الشرع في كيفية إيقاعه، وظلم بعد ذلك.

النكاح عقد مبارك وميثاق غليظ يجب المحافظة عليه. ❖
في هدم لالستقرار األسري والبناء االجتماعي. ❖ الطالق التعس
آثام الطالق، ومن يوقعه على  ❖ يَْسَلْم من  اهللا ويسرح بإحسان  يتقِ  من 

غير ما ُيرضي اهللا تعالى يقْع في آثامه وأضراره.
ر اإلصالح. ❖ الطالق هو آخر الحلول عند تعذ
على الجميع أن يســاهم فــي التقليل من آفة الطــالق وأضراره في  ❖

المجتمع.

ْمنا مــا ينفعنا، وارزقنــا الهدى والتقى  هنا في ديننــا، وعل فق ُهــم الل
والعفاف والرضا، وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.
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ل المنان، وأشهد أن ال ِإٰلَه إال اهللا  الحمد هللا الكريم الرحٰمن، المتفض
وحده ال شــريك له، الباســط يديه باإلحسان، وأشهد أن ســيدنا ونبينا 
محمًدا عبده ورســوله، المبعوث بالحكمة، والمبشــر بالرحمة، فاللهم 
صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان 

إلى يوم الدين. وبعد:
قــال اهللا 4 : ﴿ ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨ © ❁ 

» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ [البقرة: 45 ـ 46].

وعن أبي ُهَريَْرَة ƒ قال: قال رسول اهللاِ ژ : «يقول اهللا 8 : أنا عِْنَد 
َظن َعْبدِي وأنا معه حين َيْذُكُرنِي»(1).

ُحســن الظن باهللا تعالى عبــادة قلبية، فَعــْن أَبِي ُهَريْــَرَة ƒ ، َعنِ 
ن بِاهللاِ َتَعالَى مِْن عَِباَدةِ اهللاِ»(2). ُحْسَن الظ ژ َقاَل: «ِإن بِيالن

(1) مسلم (2675).
(2) المستدرك على الصحيحين للحاكم (7604).
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وقد حث النبي ژ على ُحســن الظن باهللا تعالى، فعن َجابٍِر ƒ قال: 
ســمعُت النبي ژ قبل َوفَاتِهِ بَِثَالثٍ يقول: «َال َيُموَتــن أحدكم إال وهو 

.(1)« ن ُيْحِسُن بِاهللاِ الظ
فينبغي للمســلم أن ُيَغلب جانب الرجاء، ويحسن الظن بربه وعموم 
رحمته سبحانه، وفي الحديث القدسي قوله 8 : «أنا عِْنَد َظن عبدي بي 

َفْلَيُظن بي ما َشاَء»(2).
إال أنه يجدر بالمسلم أن يوازن بين الخوف والرجاء، فالخوف يمنعه 
 ƒ ِاباْلَخط ُعَمَر ْبنِ  فَعْن  الطاعات،  المعاصي، والرجاء يدفعه إلى  عن 
ُكلُكْم  اْلَجنَة  َداِخُلوَن  ِإنُكْم  الناُس،  أَيَها  ــَماِء:  ِمَن الس ُمَنادٍ  َناَدى  َقاَل: «َلْو 

أَْجَمُعوَن ِإال َرُجًال َواِحًدا، َلِخْفُت أَْن أَُكوَن ُهَو»(3).

ُحسن الظن باهللا تعالى من أَجل العبادات القلبية. ❖
ضرورة الموازنة بين الرجاء بحســن الظن باهللا تعالى، وبين الخوف من اهللا  ❖

تعالى، فال يحملنا الرجاء على ترك الطاعات، وال يجرنا الخوف إلى اليأس.

 ُهم الل  ُق لخيرها إال أنــت، وصل ْقنا لخير األعمــال ال يوف وف ُهمالل
وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) صحيح مسلم (2877).
(2) مسند أحمد (16059).

(3) أخرجه أبو نعيم فى الحلية (53/1).
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الحمــد هللا الذي أنعم علينــا بنعم ال تُعّد وال تُحصــى، وجعل من 
أجلها نعمة العافية والصحة، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، 

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿ : 8 اهللا  قال 
̀ ﴾ [المائدة: 6].  _ ^ ] \ [

وقال Z Y X W V U ﴿ :4﴾ [األعراف: 157].

وعن ابن عباس ^ قال: قال النبــي ژ : «نِْعَمَتانِ َمْغُبوٌن فِيِهَما َكثِيٌر 
ةُ َوالَفَراُغ»(1). ح اسِ: الصمَِن الن

أَْصَبَح  «َمْن  وعن عبيد اهللا بن محصن ƒ قال: قال رســول اهللا ژ : 
َفَكأَّنَما ِحْيَزْت  َيْومِِه،  ُمَعاًفى في َجَسدِهِ، عِْنَدُه قُوُت  مِْنُكْم آمًِنا في ِسْربِه، 

لَُه الّدْنَيا»(2).

(1) صحيح البخاري (6412).
(2) سنن الترمذي (2346).
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دروس المساجـد (2)

وَعْن أَُساَمَة ْبنِ َشِريكٍ، َقاَل: َقاَلتِ األَْعَراُب: يَا َرُسوَل اهللاِ، أََال َنَتَداَوى؟ 
لَْم َيَضْع َداًء ِإال َوَضَع لَُه ِشَفاءً  ـ أَْو  َتَداَوْوا، َفِإن اهللاَ  َقاَل: «َنَعْم، َيا عَِباَد اهللاِ 

َقاَل: َدَواءً ـ ِإال َداًء َواِحًدا» َقاُلوا: يَا َرُسوَل اهللاِ، َوَما ُهَو؟ َقاَل: «الَهَرُم»(1).

المأكل والمشرب  بتطهير  فأمر  بالصحة عناية كبرى،  اعتنى اإلسالم 
والملبــس، وتنظيف الثوب والبــدن والمكان، كما رغب اإلســالم في 
العمل والنشاط والحركة والبكور، ودعا إلى ممارسة الرياضات المفيدة 
كالسباحة والرماية وركوب الخيل وما شابهها، ونهى عن تعريض البدن 

للمخاطر، كل ذلك درًءا لألمراض وحفاًظا على الصحة والعافية.
وقد بلغ من عناية اإلســالم بصحة األجســام أنه حّرم الميتة والدم 
ولحم الخنزير، كما حّرم المســكرات والمفترات وما يلحق بهما التي 
تذهب العقل كالحشــيش واألفيون وجميع المخدرات، وأباح الطيبات 
وحّرم الخبائث، ونهى عن اإلســراف في الطعام والشــراب، ومنع من 
إرهاق البدن بطول الســهر والجوع حتى في العبادة، فنهى عن الوصال 
في الصــوم، أو قيام الليل كلــه، لما يترتب على ذلــك كله من مضار 

مؤكدة على الصحة والعقل.
الرخص؛  اإلســالم  األبدان، شــرع  بصحة  االهتمام  علــى  وتأكيًدا 
ليســتطيع اإلنســان القيام بواجباته الدينية في حالــة الضعف أو الوهن 

(1) سنن الترمذي (2038).
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ـــُة ِنْعـَمـٌة ح الص

الذي يعرض للجســم، فأباح للمســافر والمريــض والمرضع والحامل 
والشــيخ والكبير والعجوز اإلفطار في نهار رمضان علــى أن يقوم بما 

يترتب على ذلك من أحكام الصيام.
ع على تناول  وكما اهتم اإلســالم بالصحة، اهتم بأســبابها، فشــج
االبتعاد عن مسببات األمراض، وأمر  إلى  النافعة للجسم، ودعا  األغذية 
ًسا لنعمة الصحة والعافية، فعلينا أن  بالتداوي والعالج من األمراض تلم

نشكر اهللا على هذه النعمة، وأن نحافظ عليها.

العناية بالصحة مطلب ديني جاءت في تحقيقه شرائع اإلسالم. ❖

الصحة والعافية من أجّل النعم التي أنعم اهللا بها على اإلنسان. ❖

حّرم اإلسالم كل ما يضر بالعقل أو الجسم. ❖

الوقاية خير من العالج، لذا شرع اإلسالم جملة من الوسائل الوقائية  ❖
التي تدفع أسباب المرض.

 ُهم علًما نافًعا، وديًنا قيًما، وشفاًء من كل داء، الل ُهمنســألك الل
بارك لنا في أســماعنا وأبصارنــا وقواتنا أبًدا مــا أحييتنا، واجعله 
آله  اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى   الوارث منا، وصل

وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي أمر بالقصد واالعتدال، ونهى عن الفخر واالختيال، 
والصالة والســالم على ســيدنا ونبينا محمد إمام المتواضعين، وحبيب 

رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É﴿ اهللا 8 :  فقــال 
 ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ❁  Ù  Ø  ×  Ö

æ å ﴾ [لقمان: 18 ـ 19].

 Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó ﴿ : 4 وقال اهللا
à ß ﴾ [اإلسراء: 37].

وقال اهللا 2 : ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ [الفرقان: 63].

ًؤا  أَ َتَكف في وصف مشية رسول اهللا ژ : «ِإَذا َمَشى َتَكف ƒ وقال علي
َكأَنَما َيْنَحط مِْن َصَببٍ»(1).

(1) سنن الترمذي (3637)، والصبب: الموضع المنحدر من األرض، وذلك دليٌل على سرعة مشيه.
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واْقِصْد في َمْشِيَك

للمشــي في الطرقات آداٌب ينبغي التخلق بهــا، وواجبات يلزم 
فعلها:

فمن ذلــك: أن يكــون متواضًعا في مشــيه، وقد وصــف اهللا عباده 
الصادقين بأنهم يمشون على األرض هوًنا بسكينة ووقار، مستشعًرا قوله 

تعالى: ﴿ U T S R Q P O N﴾ [طه: 55].

فهو يعلم أنه ُخلق من األرض وسيعود إلى بطنها.

وكان من وصية لقمان الحكيم البنه: أْن يعتدل ويتوســط في مشيه، 
فال يسرع وال يتباطأ، مشية ال ُذل فيها وال كبر.

الناس، ويكف عنهم  ومن تلك اآلداب: أن يغض بصره عن عورات 
أذاه، وأن يرد السالم على من سلَم عليه، وإذا مشى مع من هو أكبر منه 

ت أثناء مشيه. مشى عن يمينه، وال ينبغي أن يكثر التلف

والمشي يعبُر عن شخصية اإلنسان؛ فالمسلم النبيه هو من يمشي ليًنا 
هيًنا بسكينة ووقار، وصدق الشاعر إْذ قال:

أرفُعوال تمشِ فوق األرض إال تواضًعا منك  ُهُمــو  قوم  تحتها  فكم 
ومنعة وجــاه  عز  فــي  كنت  فكم مات من قوم ُهُمو منك أمنُع(1)وإن 

(1) التفسير الوسيط لطنطاوي (353/8).
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دروس المساجـد (2)

ومــن أهم اآلداب التــي ينبغي االلتــزام بها: قوانيــن المرور التي 
وضعــت لتنظيم الســير، وضمــان الســالمة المروريــة، والوقاية من 
الحوادث، وحماية النفوس، فعلى اإلنسان أن يكون عند قيادته لسيارته 
المرورية واالنفعاالت والتهور، حرًصا  المخالفات  صبوًرا، وأن يتجنب 

على سالمته وسالمة اآلخرين.

للمشي في الطرقات آداٌب ينبغي التخلق بها، وواجبات يلزم فعلها. ❖
يمشي المؤمن متواضًعا بسكينة ووقار، مع غض البصر عن عورات  ❖

الناس، وكف األذى عنهم بكل أنواعه.
على المؤمن أن يلتــزم بقانون المرور تحقيًقــا للمصلحة، وطاعة هللا  ❖

ورسوله.

اللُهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وصل اللُهم وســلم على سيدنا ونبينا 
محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى 
آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الســيدة  المؤمنين  أم  الجليلة  اليــوم مع الصحابيــة  فنعيش وإياكم 
ــباقُة إلــى اإلســالم، قــال اهللا 4 :  خديجــة بنــت خويلــد # ، الس
 ) ( ' & % $ # " ! ﴿
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

76 8 9 :﴾ [التوبة: 100].

وقد ورد في فضلها مجموعة من األحاديث، منها:
بِي ژ ، َفَقاَل:  َقــاَل: (أََتى جِْبرِيــُل الن ، ƒ َعــْن أَبِي ُهَريَْرَة ما صح
َيا  َرُسوَل اهللاِ: َهذِهِ َخدِيَجةُ َقْد أََتْت َمَعَها ِإَناٌء فِيِه ِإَداٌم، أَْو َطَعاٌم أَْو َشَراٌب، 
ةِ  ْرَها بَِبْيتٍ فِي الَجن ي، َوَبشَها َومِن َالَم مِْن َرب َفِإَذا هَِي أََتْتَك َفاْقَرأْ َعَلْيَها الس

مِْن َقَصبٍ َال َصَخَب فِيِه، َوَال َنَصَب)(1).

(1) صحيح البخاري (3820).
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دروس المساجـد (2)

َعَلْيَها،  أَثَْنى  َذَكَر َخدِيَجَة  ِإَذا  النبِي ژ  َكاَن  َقاَلْت:  َعائَِشــَة #  وَعْن 
فَأَْحَســَن الثَناءَ، َقاَلْت: فَِغْرُت يَْوًمــا، فَُقْلُت: َما أَْكَثَر َمــا تَْذُكُرَها َحْمَراءَ 
ــْدقِ، َقْد أَْبَدَلَك اُهللا 8 بَِها َخْيًرا ِمْنَها، َقاَل: «َما أَْبَدلَنِي اهللاُ 8 َخْيًرا  الش
اُس،  َبنِي الن َقْتنِــي ِإْذ َكذ ــاُس، َوَصد مِْنَها، َقْد آَمَنــْت بِي ِإْذ َكَفَر بِي الن
َحَرَمنِي  ِإْذ  َولََدَها  َوَرَزَقنِــي اهللاُ 8  اُس،  الن َحَرَمنِي  ِإْذ  َوَواَســْتنِي بَِمالَِها 

َساِء»(1). أَْوَالَد الن
ى بنِ ُقَصي بنِ كَِالبٍ  الُعز َعْبدِ  هي َخدِيَْجُة بِْنُت ُخَويْلِدِ بن أََسدِ بنِ 
نَْيا واآلِخَرةِ،  الُمْؤِمنِْيَن، َزْوَجُة النبي ژ فِي الد أُم ُة،  الُقَرِشــيُة، األََســدِي
َقُه َقْبَل  ُل َمْن آَمَن بالنبي ژ ، َوَصد َدُة نَِساِء الَعاَلِمْيَن فِي َزَمانَِها، َوأَوَوَسي

ٌة. َها َوَرَقَة، َوَمَناقُِبَها َجم َتْت َجأَْشُه، َوَمَضْت بِهِ ِإَلى اْبنِ َعم أََحدٍ، َوثَب ُكل

ْن َكُمَل ِمَن النَســاِء، َكاَنــْت َعاقَِلًة، َجلِْيَلًة، َديَنــًة، َمُصْوَنًة،  َوِهَي ِمم
ُلَها َعَلى َســائِِر  ژ ُيْثنِي َعَلْيَها، َوُيَفض بِيةِ، َوَكاَن النَكِريَْمًة، ِمْن أَْهلِ الَجن
أُمَهاِت الُمْؤِمنِْيَن(2)، وَكاَنْت أفَْضل نَِســاِء ُقَريْشٍ َنَســًبا، وأعظمهم شرًفا، 

وأكثرهم ماًال.

َجاَل فِي َمالَِهــا َوتَُضارُِبُهْم إياُه،  َوَكاَنتِ اْمــَرأًَة تَاجَِرًة تَْســَتأْجُِر الر
َبَلَغَها، ِمْن َصْدقِ  َبَلَغَها َعْن َرُســولِ اهللاِ ژ َما  ا  َلُهْم، فََلم بَِشْيٍء تَْجَعُلُه 
َحدِيثِهِ، َوِعَظمِ أََماَنتِهِ، َوَكَرمِ أَْخَالقِهِ، َبَعَثْت إَلْيهِ فََعَرَضْت َعَلْيهِ أَْن يَْخُرَج 

(1) مسند أحمد (24864).
(2) سير أعالم النبالء (109/2).
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أم المؤمنين خديجُة بنُت ُخوَْيِلٍد (رضي اهللا عنها) 

ــامِ تَاجًِرا، َوتُْعِطيهِ أَفَْضَل َما َكاَنْت تُْعِطي َغْيَرُه ِمَن  فِي َمالٍ َلَها إَلى الش
َلَها ُيَقاُل َلُه: َمْيَسَرَة، فََقبَِلُه َرُسوُل اهللاِ ژ ِمْنَها، َوَخَرَج  ارِ، َمَع ُغَالمٍ  جالت

اَم. ى َقدَِم الشفِي َمالَِها َذلَِك، َوَخَرَج َمَعُه ُغَالُمَها َمْيَسَرُة َحت

ِمَن  َراِهبٍ  ِمْن َصْوَمَعــةِ  َقِريًبا  فََنَزَل َرُســوُل اهللاِ ژ فِي ِظل َشــَجَرةٍ 
ُجُل الِذي َنَزَل  اِهُب إَلى َمْيَســَرَة، فََقاَل َلُه: َمْن َهَذا الر َلَع الرْهَبانِ، فَاط الر
اْلَحَرمِ،  ِمْن أَْهلِ  َجَرةِ؟ َقاَل َلُه َمْيَسَرُة: َهَذا َرُجٌل ِمْن ُقَريْشٍ  تَْحَت َهِذهِ الش

. َنبِي إال َجَرةِ َقط اِهُب: َما َنَزَل تَْحَت َهِذهِ الش فََقاَل َلُه الر

َة َعَلى َخدِيَجَة بَِمالَِها، َباَعْت َما َجاءَ بِهِ بِضْعف ثََمنِه أو  ا َقدَِم َمك فََلم
ا َكاَن يََرى ِمْن  اِهــبِ، َوَعم الر ثََها َمْيَســَرُة َعْن َقْولِ  َقِريًْبا من ذلك، َوَحد

إظَْاللِ اْلَمَلَكْينِ إياُه.

َوَكاَنــْت َخدِيَجُة اْمَرأًَة َحازَِمًة َشــِريَفًة َلبِيَبًة، َمَع َمــا أََراَد اُهللا بَِها ِمْن 
َرُســولِ اهللاِ ژ ،  إَلى  َبَعَثْت  بِهِ  أَْخَبَرَها  بَِما  َمْيَســَرُة  أَْخَبَرَها  ا  فََلم َكَراَمتِهِ، 
، إني َقْد َرِغْبُت فِيَك لَِقَراَبتَِك، َوِسَطتَِك  فََقاَلْت َلُه فِيَما يَْزُعُموَن: يَا بن َعم
َعَلْيهِ  َعَرَضْت   ُثم َحدِيثَِك.  َوِصْدقِ  ُخُلِقَك،  َوُحْسنِ  َوأََماَنتَِك،  َقْوِمَك،  فِي 
َنْفَســَها. َوَكاَنْت َخدِيَجُة يَْومئِذٍ أَْوَسَط نَِساِء ُقَريْشٍ َنَسًبا، َوأَْعَظَمُهن َشَرًفا، 
َعَلْيهِ،  َلْو يَْقدُِر  ِمْنَها  َقْوِمَها َكاَن َحِريًصا َعَلى الــزواج   َماًال، ُكل َوأَْكَثَرُهن

فتزوجها َرُسول اهللاِ ژ ، وكانت أم أوالده(1).

(1) سيرة ابن هشام (187/1).
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دروس المساجـد (2)

ا شــديًدا، وتعمل على نيل  وكانت خديجــة # تحب النبي ژ حب
رضاه والتقّرب منه، حتى إنها أهدته غالمها زيد بن حارثة لَِما رأت من 

ميله إليه.

له  للنبي ژ في دعوته، وتؤانســه في وحشته، وتذّلل  وكانت سنًدا 
المصاعب، فكان الجزاء من جنس العمل، بشارة اهللا لها ببيت في الجنة 

من قصب، ال صخب فيه وال نصب.

العمر خمًسا  الســابع عشــر من رمضان وقد بلغت من  توّفيت في 
وســتين عاًمــا، وكانت وفاتهــا قبــل الهجــرة بأربع ســنوات، ونزل 
رســول اهللا ژ في حفرتها، ودفنت بالحُجون، لترحــل من الدنيا بعدما 

تركت سيرًة عطرة، وحياة حافلًة، فرضي اهللا عنها وأرضاها.

ل زوجات النبي ژ ، وهي زوجته في الدنيا واآلخرة،  ❖ خديجة # أو
وأول من آمن به من النساء.

كانت خديجة # السند والعون لرسول اهللا ژ في دعوته بالمال والرأي. ❖
الصالحة في  ❖ المســلمة والزوجــة  للمرأة  أنموذًجا  تعتبر خديجة # 

مساندتها لزوجها في طريق الخير.
اللُهم ارَض عن أمهات المؤمنين، واحشــرنا معهن في أعلى عليين، 
وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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بالحكمة،  الخالفات   باأللفــة والمحبة، وحــل أمَر  الذي  الحمد هللا 
والصالة والسالم على ســيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن 

سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد:
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ﴿  : 4 اهللا  فيقول 
 9 8 7 6 5 4 3 21 0 / . -

: ; >﴾ [النساء: 114].

 2  1  0  /.  -  ,  +  *  ﴿ أيًضا:  ويقول 
3 4 5﴾ [األنفال: 1].

وعــن أبي هريــرة ƒ : أن رســول اهللا ژ كان يصوم يَــْوَم اإلثَْنْينِ 
 ُمْســلِمٍ، ِإال فِيِهَما لُِكل َواْلَخِميس، فلما ســئل عن ذلك قال: «َيْغفُِر اهللاُ 

ُمَتَهاجَِرْينِ، َيُقوُل: َدْعُهَما َحتى َيْصَطلحا»(1).
ْرَداِء ƒ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «أََال أُْخبُِرُكْم بِأَْفَضَل  وَعْن أَبِي الد
َدَقةِ؟» َقاُلوا: َبَلى، يَا َرُســوَل اهللاِ، َقاَل:  ــَالةِ َوالص َيامِ َوالص مِــْن َدَرَجةِ الص

«ِإْصَالُح َذاتِ الَْبْينِ، َوَفَساُد َذاتِ الَْبْينِ الَْحالَِقةُ»(2).

سنن ابن ماجه (1740).  (1)
سنن أبي داود (4919).  (2)
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دروس المساجـد (2)

القلوب  ليجمع  للعالمين  نبيه محمًدا ژ رحمة  اهللا 8  أرســل  لقد 
على اإليمــان والمحبة، ويزيل منها أســباب البغضاء، فيكون المســلم 

للمسلم كالبنيان يشد بعُضه بعًضا.

بين  والتقريب  المتخاصميــن،  بيــن  الصلــح  علــى  ديننــا   وحث
الســعي في ذلك مــن أفضل األعمــال، وأجملِ  المتباعديــن، وجعل 
الخصــال، ووعد عليه باألجــر العظيم، والثواب الكريم، فهذا الســعي 
أفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة، وجعل خير المتخاصمين من 
يبدأ صاحبه بالسالم، فاإلصالح بين الناس له أثر إيجابي كبير في الفرد 
واألســرة والمجتمع، يجعل الناس آمنين مطمئنين، ســعداء مسرورين، 

أحباء متقاربين.

فإذا ســارع األقارب لإلصالح بيــن الزوجين بالحكمــة والموعظة 
الحسنة ـ متى حدث الخالُف بينهما ـ داَم حبل الوصال، وزاَل اإلشكال.

َرْت في المجتمع اإليجابية في حل الخالفات والخصومات  وإذا تجذ
التي تنشأ غالًبا بين األصدقاء واألقارب؛ حَصَلت األلفُة واإلخاُء قبل أن 
تتولد الضغائن واألحقاد، وقبَل أْن تنشــأ العداوات والخصومات، وبهذا 

تبقى المودة والمحبة والتسامح.

وللصلح آداب، منها: أن يقصد الســاعي في حل الخالفات وجه اهللا 
تعالى بعمله، وأن ال يفشــي ما اطلع عليه من أســباب الخصومة، وأن 
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َحل الِخالفاِت بينَ الناِس

يكون عادًال في إجراء الصلح، لقوله 2 : ﴿   ¢  £  ¤  ¥¦  
§  ¨  ©  ª﴾ [الحجــرات: 9]، كمــا أن عليــه أن يتحلى بالصبر 

والحكمة والمرونة في التعامل مع المتخاصمين.

تأليف القلوب واإلصالح بين الناس مقصد شرعي. ❖
إصالح ذات البين من أفضل الطاعات وأَجل القربات. ❖
على المصلح أن يلتزم بآداب اإلصالح لتيسير مهمته. ❖
أفضل المتخاصمين من يبدأ صاحبه بالسالم. ❖

ــَالمِ،  ْف َبْيَن قُلُوبَِنا، َواْهدَِنا ُســُبَل السأَْصلِــْح َذاَت َبْينَِنا، َوأَل ُهم الل
ِحيُم،  الر اُب  و الت أَْنــَت  ِإنَك  َعَلْيَنا  َوتُْب  ــورِ،  الن ِإلَى  لَُماتِ  الظ َنا مَِن  َوَنج

وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا القوي المعيــن، الرزاق المتين، وأشــهد أن ال ِإٰلَه إال اهللا 
وحده ال شريك له، يجيب من دعاه، ومن سأله أعطاه، ومن توكل عليه 
كفاه، وأمرنا أال نعبد إال إياه، وأشهد أن سيدنا محمًدا عبد اهللا ورسوله، 
النبي األوفى، صاحب المقام األسمى، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد قال اهللا 4 : ﴿  2 3 4 5﴾ [الفاتحة: 5].

̂ : أنه َركَب َخْلَف رســول اهللاِ ژ يَْوًما  وعن عبد اهللاِ بن َعبــاسٍ 
ُمــَك َكلَِمــاٍت: اْحَفظِ اهللاَ  فقال له رســول اهللاِ ژ : «يا ُغــَالُم إني ُمَعل
اهللاَ، وإذا  َفْلَتْســأَلِ  َتجِْدُه تَُجـاَهَك، وإذا َســأَلَْت  اهللاَ  َيْحَفْظَك، اْحَفــظِ 
َيْنَفُعوَك لم  اْجَتَمُعوا على أن  لَوِ  َة  األُم َواْعَلْم أن َفاْسَتِعْن بِاهللاِ،  اْسَتَعْنَت 
وَك لم  َيْنَفُعوَك إال بشــيء قد َكَتَبُه اهللا لك، َولَوِ اْجَتَمُعوا على أن َيُضر
تِ  وَك إال بشــيء قد َكَتَبــُه اهللا َعَلْيــَك، ُرفَِعــتِ األَْقــَالُم َوَجف َيُضــر

ُحُف»(1). الص

(1) مسند أحمد (2669).
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وإذا استَعنَْت فاْستَِعْن باِهللا

االســتعانة: هي طلب العون، ومنها ما يكون من اهللا 4 فقط كاألمور 
التــي ال يقدر عليها في العــادة إال اهللا 8 ، كالرزق والشــفاء وغير ذلك، 
ومنها ما يكون مــن التعاون الذي يكون بين الناس، وهــو المأمور به في 
قوله È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ﴿ : 2 ﴾ [المائدة: 2].

فاستعانة اإلنســان بأخيه لقضاء حوائجه ال تتنافى مع االستعانة باهللا 
تعالى، ولذلك قد ُيستعان باإلنسان ليكون سبًبا للشفاء أو سبًبا للرزق.

واالستعانة باهللا جل شــأنه هي الحرز األمين لإلنسان، ألنه ال معين 
 z y x ﴿ :من قائل في كشــف الخطوب إال اهللا تعالى، قال عز

} | {﴾ [األعراف: 128].

وهــي معنى قوله تعالــى: ﴿  2 3 4 5﴾، آيــة يرددها 
المؤمن كل يوم في صلواته ليعلن الخضوع والوالء هللا تعالى.

^ منذ نعومة أظفاره أن يســتعين  النبي ژ ابن عبــاس  وقد وجه 
باهللا  8 ، فقال له: «وإذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن بِاهللاِ».

مما  2 ، وحذرهم  بــاهللا  االســتعانة  إلى  النبي ژ أصحابه  ه  ووج
يتنافــى مع هذا التصــور، فنهى عــن أي فعل يطلب فيه اإلنســان من 
اإلنســان استشــراًفا غيبيا أو تطلًعا لما أخفته األقدار؛ فذاك من مكنون 

علم اهللا تعالى.

فعلى المسلم أن يستعين بربه لتيسير أعماله وإدراك أمانيه.
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دروس المساجـد (2)

االستعانة: طلب العون من اهللا 2 . ❖
استعانة اإلنسان بأخيه لقضاء حوائجه ال تتنافى مع االستعانة باهللا 8 . ❖
االستعانة باهللا ال تتنافى مع األخذ باألسباب. ❖

ا على طاعتك وحســن عبادتك، وصل اللُهم وســلم على  أعن ُهم الل
سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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ـق المؤمنين  الحمد هللا الذي جعل المســاجد بيــوت األتقياء، ووفـ
لتعميرها وبنائها، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، والصالة والسالم على 
ســيدنا ونبينا محمد إمام المرســلين واألنبيــاء، وعلى آلــه وأصحابه 

أجمعين. وبعد:
 p  o  n  m  l  k  j  i  ﴿  : 2 اهللا  قــال  فقــد 
 }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q

~ ے ¡﴾ [التوبة: 18].

 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô﴿ : 4 وقــال
  ,   +   *   )   (  '   &  %  $  #  "  !  ❁á  à
 :  9  8  7    6  ❁  4  3  2  1  0  /  .-

; > =<  ?  @  D C B A﴾ [النور: 36 - 38].

وعن عثمان بن عفـان ƒ قـال: سمعـُت رسوَل اهللا ژ يقول: «َمْن 
ةِ»(1). َبَنى َمْسجًِدا هللاِ َتَعالَى َيْبَتِغي بِِه َوْجَه اهللاِ َبَنى اهللاُ لَُه َبْيًتا فِي الَْجن

(1) صحيح مسلم (533).
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دروس المساجـد (2)

وعن أنس ƒ : أن النبي ژ قال: «َمْن َبَنى هللاِ َمْسجًِدا َصِغيًرا َكاَن أَْو 
ةِ»(1). َكبِيًرا، َبَنى اهللاُ لَُه َبْيًتا فِي الَجن

̂ : أن رسول اهللا ژ قال: «َمْن َبَنى َمْسجًِدا هللاِ  وعن جابر بن عبد اهللا 
ةِ»(2). َكَمْفَحصِ َقَطاةٍ، أَْو أَْصَغَر، َبَنى اهللاُ لَُه َبْيًتا فِي الَْجن

المساجد بيوت اهللا 4 ، وهي خير بقاع األرض، أذن اهللا 8 برفعها، 
وأعلى منزلتها، وآثرها بمزيد فضله ورضوانه، ألنها تؤدي دوًرا عظيًما في 
حياة المسلمين، فهي مكان العبادة، والذكر، وتعلم مبادئ الدين وأحكامه، 
ولذلك أمر اهللا 2 ببنائها، وجعل عمارتها دليًال على اإليمان، ورتب على 
ذلك ثواًبا عظيًما، فجعل لمن يبني مســجًدا في الدنيا بيًتا في الجنة، وال 
شّك أن موضع شبر في الجنة خير من الدنيا وما فيها! ويشمل هذا الجزاء 
كل مســجد صغيًرا كان أو كبيــًرا، كما يدخل فيه كل من ســاهم في بناء 

المساجد أو زاد فيها ولو بمقدار مفحص القطاة كما ورد في الحديث.
والَمْفحص: هو الموضع الذي يصلحــه طائر القطاة لبيضه، وهو مكان 
صغير ال يتجاوز في مساحته حجم الكف، وهذا محمول على اإلسهام في 
بناء بيوت اهللا ولو بمبلغ قليل، وفيه تشــجيع على أن يشــترك جماعة من 
الناس في بناء مسجد، فتقع حصة كل واحد منهم على قدر مفحص القطاة.

(1) سنن الترمذي (319).
(2) سنن ابن ماجه (738).



237

َفْضُل بناِء المساجِد

وبناء المساجد يشمل إقامتها، وترميمها، وفرشها، وصيانتها، وتنظيفها، 
العمل في  وتنويرها، وتعظيمهــا، واعتيادها للعبادة والذكر.. ويدخــل هذا 
ا َيْلَحُق  مِم َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «ِإن ƒ الصدقة الجارية، فَعْن أَبِي ُهَريَْرَة
َمُه َوَنَشَرُه، َوَولًَدا َصالًِحا َتَرَكُه،  الُْمْؤمَِن مِْن َعَملِِه َوَحَسَناتِِه َبْعَد َمْوتِِه: عِْلًما َعل
َبَناُه، أَْو َنْهًرا أَْجَراُه، أَْو  بِيلِ  َثُه، أَْو َمْسجًِدا َبَناُه، أَْو َبْيًتا ِالْبنِ الس َوُمْصَحًفا َور

تِِه َوَحَياتِِه َيْلَحُقُه مِْن َبْعدِ َمْوتِِه»(1). َصَدَقًة أَْخَرَجَها مِْن َمالِِه فِي ِصح
وتقوم قيادتنا الرشــيدة ببناء المســاجد وصيانتها ورعايتها لتكون آمنة 

للعبادة، وواحات لالطمئنان والسكينة، ومنارات للوعي الديني المعتدل.
فهنيًئا لمن وفقه اهللا 8 لهذا الخير العظيم.

عمارة المساجد من عالمات اإليمان باهللا واليوم اآلخر. ❖
يجب االهتمام بالمساجد، ألنها ركيزة أساسية في بناء المجتمع. ❖
ثواب بناء المساجد يشمل كّل مشاركة مهما كان حجمها. ❖

بناء وعمــارة، وحضوًرا وذكًرا،  المســاجد،  ُعّمار  من  اجعلنا   ُهمالل
وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) سنن ابن ماجه (242).
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى 
آله وصحبه أجمعين، وبعد:

الســيدة  المؤمنين  أم  الجليلة  اليــوم مع الصحابيــة  فنعيش وإياكم 
باقُة إلى اإلسالم، قال اهللا 4 : ﴿  ! " #  عائشة # الس
 . - , + * ) ( ' & % $
 ﴾:  9  8  76  5  4  3  2  1  0  /

[التوبة: 100].

وقد ورد في فضلها مجموعة من األحاديث، منها:
ما رواه أبو ُموَسى األَْشَعِري ƒ ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «َكَمَل مَِن 
اْمَرأَُة  َســاِء ِإال َمْرَيُم بِْنُت عِْمَراَن، َوآِسَيةُ  َكثِيٌر، َولَْم َيْكُمْل مَِن الن َجالِ  الر

َعامِ»(1). رِيدِ َعَلى َسائِرِ الط َساِء َكَفْضلِ الث فِْرَعْوَن، َوَفْضُل َعائَِشَة َعَلى الن
وَعْن َعائَِشَة # : أَن النبِي ژ َقاَل َلَها: «َيا َعائِش، َهَذا جِْبرِيُل ُيْقرِئُكِ 

َالُم َوَرْحَمُة اهللاِ َوَبَرَكاتُُه(2). َالَم» فَُقْلُت: َوَعَلْيهِ الس الس

(1) صحيح البخاري (3769).

(2) صحيح البخاري (3768).
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أم المؤمنينَ عائشُة (رضي اهللا عنها) 

وَقاَل ژ : «َيا أُم َســَلَمَة َال تُْؤذِينِي فِي َعائَِشــَة، َفِإنُه َواهللاِ َما َنَزَل 
َعَلي الَوْحُي َوأََنا فِي لَِحاِف اْمَرأَةٍ مِْنُكن َغْيرَها»(1).

وورد عن َعْمرو ْبن اْلَعاصِ ƒ : أنه ســأل َرُسوَل اهللاِ ژ: أَي الناسِ 
َجالِ؟ َقاَل: «أَُبوَها»(2). ِإَلْيَك؟ َقاَل: «َعائَِشةُ» قال: فِمَن الر أََحب

هي عائشــة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديــق رضي اهللا عنها وعن 
أبيها، وهي زوجة رسول اهللا ژ في الدنيا واآلخرة، وأحب نسائه إليه، لم 
يتزوج النبي ژ بِْكًرا غيرها، وُقبَِض رســول اهللا ژ ورأســه في حجرها، 
ودفن في بيتهــا، وكان ينزل عليه الوحي وهو معهــا، ونزلت براءتها من 

السماء، ُخلقت طيبة َوُوِعَدت مغفرة ورزًقا.
إذا روى عن عائشة، قال: حدثتني  التابعين  وكان مســروق وهو أحد 
أة في السماء # ، توفيت  الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول اهللا ژ المبر
ليلة الثالثاء لســبع عشــرة خلت من شهر رمضان سنة ســبع وخمسين، 

.(3) ƒ وصلى عليها أبو هريرة
َلُه:  قِيَل  أَنُه  َمْسُروقٍ:  فَعْن  إليها الصحابة @ ،  كانت عالمًة يرجع 
َهْل َكاَنْت َعائَِشُة تُْحِسُن اْلَفَرائَِض (أي: علم تقسيم المواريث)، فََقاَل: 
دٍ ژ األََكابَِر  ُمَحم إي َوالِذي َنْفِسي بَِيدِهِ، َلَقْد َرأَيْت َمْشَيَخَة أَْصَحابِ 

يَْسأَُلوَنَها َعنِ اْلَفَرائِضِ(4).

(1) صحيح البخاري (3775).
(2) صحيح البخاري (3662).

(3) تهذيب األسماء واللغات للنووي (351/2).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (31037).
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وعن ُعــْرَوَة َقاَل: (َما َرأَيُْت أََحًدا أَْعَلَم بِاْلَحــَاللِ َواْلَحَرامِ َواْلِعْلمِ 
ْعِر َوالطب ِمْن َعائَِشَة أُم اْلُمْؤِمنِيَن)(1). َوالش

وكانت زاهدة في الدنيا، مقبلة على طاعة اهللا تعالى، فَعنِ اْبنِ اْلُمْنَكدِرِ، 
َة، َوَكاَنْت تَْغَشــى َعائَِشــَة، َقاَلْت: ُبِعَث ِإَلْيَها بَِمــالٍ فِي ِغَراَرتَْينِ  َذر َعْن أُم
ـ  َقاَلْت: أَُراُه ثََمانِيَن أَْو ِمَئَة أَْلفٍ ـ فََدَعْت بَِطَبقٍ َوِهَي يَْوَمئِذٍ َصائَِمٌة، فََجَلَسْت 
ا أَْمَسْت َقاَلْت: «يَا  فَأَْمَسْت َوَما ِعْنَدَها ِمْن َذلَِك دِْرَهٌم، فََلم تْقِسُم َبْيَن الناسِ 
اْسَتَطْعتِ  أََما  َة:  َذر  أُم َلَها  فََقاَلْت  َوَزيْتٍ،  بُِخْبزٍ  فََجاءَتَْها  ي فِْطِري»  َهُلم َجارِيَُة 
ُنْفِطُر َعَلْيهِ َقاَلْت: «َال تَُعنِفينِي،  اْلَيْوَم أَْن تَْشَتِرَي َلَنا َلْحًما بِدِْرَهمٍ  ا َقَسْمتِ  ِمم

ْرتِنِي َلَفَعْلُت»(2). وكانت تصوم كثيًرا فال تكاد تفطر. َلْو ُكْنتِ َذك

السيدة عائشة أم المؤمنين # زوجة النبي ژ في الدنيا واآلخرة. ❖
هي قدوة للنساء في الوفاء والعفاف والحرص على العلم. ❖
كانت من أعلم أمهات المؤمنين. ❖
اشتهرت بالزهد وكثرة الصيام والصدقة. ❖

اللُهم ارَض عن السيدة عائشة وعن أمهات المؤمنين، واحشرنا معهن 
اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله   في أعلى عليين، وصل

وصحبه أجمعين.

(1) مستدرك الحاكم (12/4، 6733).
(2) حلية األولياء وطبقات األصفياء (47/2).
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الحمد هللا رب العالمين، أّلف بين قلــوب عباده المؤمنين، والصالة 
والسالم على رسوله األمين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه الميامين، 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
 4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )﴿  : 4 اهللا  قــال 
 C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  87  6  5

J I H G FE D﴾ [آل عمران: ١٥٩].
 { z y x w v u t s r﴿ : 8 وقال اهللا
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |

© ª﴾ [النمل: 19].

ُمَك فِي َوْجِه أَِخيَك  َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َتَبس ƒ وَعْن أَبِي َذر
لََك َصَدَقٌة»(1).

اَس  ُكْم َال َتَسُعوَن النَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «ِإن ƒ وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة
بِأَْمَوالُِكْم، َولَْيَسْعُهْم مِْنُكْم َبْسُط الَْوْجِه َوُحْسُن الُْخلُقِ»(2).

سنن الترمذي (1956).  (1)
المستدرك على الصحيحين للحاكم (427).  (2)
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دروس المساجـد (2)

الَْمْعُروِف  َتْحِقَرن مَِن  النبِــي ژ : «َال  لَِي  َقاَل  َقاَل:   ƒ َذر أَبِي  وَعْن 
َشْيًئا، َولَْو أَْن َتْلَقى أََخاَك بَِوْجٍه َطْلقٍ»(1).

َبْسُط  فََقاَل: «ُهَو  الُخُلقِ  أَنُه َوَصَف ُحْســَن  الُمَباَرِك،  َعْبدِ اهللاِ ْبنِ  وَعْن 
الَوْجهِ، َوَبْذُل الَمْعُروِف، َوَكف األََذى»(2).

َرُســوُل اهللاِ ژ  َحَجَبنِي  «َما  البجلي ƒ قال:  وعن جرير بن عبد اهللا 
َم فِي َوْجِهي»(3). َتَبس ُمْنُذ أَْسَلْمُت، َوَال َرآنِي ِإال

ــًما  وَعْن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ الَحارِِث ْبنِ َجْزٍء، َقاَل: «َما َرأَْيُت أََحًدا أَْكَثَر َتَبس
مِْن َرُسولِ اهللاِ ژ »(4).

وَعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ، َقاَل: ُقْلُت لَِجابِِر ْبنِ َسُمَرَة: أَُكْنَت تَُجالُِس 
ُه الذِي  َرُســوَل اهللاِ ژ ؟ َقاَل: َنَعْم َكثِيــًرا، «َكاَن َال َيُقوُم مِــْن ُمَصال
ــْمُس، َفــِإَذا َطَلَعتِ  ى َتْطلَُع الشْبــَح، أَوِ الَْغَداَة، َحت ــي فِيِه الص ُيَصل
ةِ، َفَيْضَحُكوَن  ثُوَن َفَيأُْخُذوَن فِي أَْمرِ الَْجاهِلِي ْمُس َقاَم، َوَكانُوا َيَتَحد الش

ُم»(5). َوَيَتَبس
وعن أََنسِ ْبنِ َمالِكٍ: أَن أََبــا َبْكٍر َكاَن ُيَصلي َلُهْم فِي َوَجعِ النبِي ژ 
َالةِ،  ــى ِإَذا َكاَن يَْوُم اإلثَْنْينِ َوُهْم ُصُفــوٌف فِي الصَي فِيهِ، َحتـِذي تُُوف الـ

صحيح مسلم (2626).  (1)

سنن الترمذي (2005).  (2)
صحيح البخاري (2457).  (3)

سنن الترمذي (3641).  (4)
صحيح مسلم (670).  (5)
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االبتسامُة َصَدَقٌة

فََكَشــَف النبِي ژ ِســْتَر الُحْجَرةِ يَْنُظُر ِإَلْيَنا َوُهَو َقائِــٌم َكأَن َوْجَهُه َوَرَقُة 
َم يَْضَحُك(1). تََبس ُمْصَحفٍ، ُثم

وَعْن أََنسِ بن مالك َقاَل: َبْيَنا َرُســوُل اهللاِ ژ َذاَت يَْومٍ َبْيَن أَظُْهِرَنا ِإْذ 
ًما، فَُقْلَنا: َما أَْضَحَكَك يَا َرُسوَل اهللاِ؟ َقاَل:  َرفََع َرأَْسُه ُمَتَبس أَْغَفى ِإْغَفاءًَة ُثم
 W V  ﴿ ِِحيم ْحَمنِ الر آنًِفا ُســوَرٌة» فََقَرأَ: بِْسمِ اهللاِ الر أُْنزِلَْت َعَلي»
a ` _ ^ ❁ \ [ Z ❁ X ﴾ [الكوثــر: 1 ـ 3]، 
َنْهٌر  ُه  َفِإن» َقــاَل:  أَْعَلُم،  َوَرُســوُلُه  اُهللا  فَُقْلَنا  الَْكْوَثُر؟»  َما  «أََتْدُروَن  َقاَل:   ُثم
تِي َيْوَم الِْقَياَمةِ،  ي 8 ، َعَلْيِه َخْيٌر َكثِيٌر، ُهَو َحْوٌض َترُِد َعَلْيِه أُمَوَعَدنِيِه َرب

ُجومِ»(2). آنَِيُتُه َعَدُد الن
ٌن، َوْجٌه َطلِيٌق  َشْيٌء َهي الْبِر ِإن ، وأوصى ابن عمر ^ ابنه فقال: «ُبَني

ٌن»(3). َوَكَالٌم لَي

أفراد  بيــن  العالقات  تقــّوي  التي  الوســائل  أهم  االبتســامة من 
النفوس الضغينة  المجتمع، فهي رسالة وّد، وخطاب محبة، تستّل من 
والبغضــاء، وتقضي على األحــزان والكربات، وتؤّلــف بين القلوب 

صحيح البخاري (680).  (1)
صحيح مسلم (400).  (2)

مكارم األخالق للخرائطي (ص 64).  (3)
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دروس المساجـد (2)

وتيسر المهمات، وهي فوق ذلك باب من أبواب الخير وعبادة وصدقة 
يؤجر المرء عليها.

ــم فــي مجتمعه بحالــه وقاله،  التبس النبي ژ خلق  وقد أرســى 
ــام الثغر طلق المحيا، يحبه مــن رآه بديهة، وكذلك كان  فكان ژ بس
الناس بوجه  أنفسهم باالبتســام، ويلقون  حون عن  الكرام يرو أصحابه 
طلق مبتسم، فيكســبون مودتهم ومحبتهم، ويعبرون بذلك عن حسن 

أخالقهم، وكريم خصالهم.
وقد أثبتــت البحوث والدراســات أن لالبتســامة فوائد صحية 
كثيرة، فهي تســاعد على تخفيف ضغط الدم، وتعمل على تنشــيط 
الدموية، بــل وتزيد مــن مناعة الجســم ضــد األمراض  الــدورة 
والضغوطات النفســية، ولها آثار إيجابية على وظيفة القلب والبدن 

والمخ.. وغيرها.
فاحرصــوا عباد اهللا على التأســي برســول اهللا ژ ببذل االبتســامة 
للناس، وإدخال الســرور عليهــم، وخاصة األقربين منهــم، كالوالدين 
دت االبتســامة من مشــكلة! وكم  والزوجة واألوالد واألقارب؛ فكم بد
أزالــت من قطيعة! ومــا أجمل أن نبتســم في وجوه األيتــام واألرامل 
والمعوزين والمحتاجين، فندخل الســرور إلى نفوسهم، ونمد يد العون 
لهم، ونرسم البسمة على شــفاههم، فذلك من أحب األعمال وأعظمها 

أجًرا عند اهللا تعالى.
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االبتسامُة َصَدَقٌة

االبتسامة سبب للتآلف والمودة بين الناس. ❖
م في وجوه اآلخرين عبادة ُيؤجر اإلنسان عليها. ❖ التبس
لالبتسامة فوائد شرعية واجتماعية وصحية. ❖
من مظاهر ُحسن الخلق البشاشة في وجوه الناس. ❖

أنت، واصرف  إال  اهدنا ألحسن األخالق ال يهدي ألحســنها  اللهم 
عنا سيئها ال يصرف عنا سيئها إال أنت.

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الرحيم الغفار، والصالة والسالم على صفوة األخيار سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

الدين. وبعد:
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶﴿ : 8 فقد قال اهللا 
 ﴾ É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾

[اإلسراء: 57].

 ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  ﴿  : 4 وقــال 
î í ﴾ [الكهف: 110].

وقال ª ©  ﴿ : 2 » ¬® ¯ ° ± ﴾ [البقرة: 218].

 | { z y x w v u t ﴿ :شــأنه وقال عــز
{ ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª ﴾ [الزمر: 53].

 ن َوُهَو ُيْحِســُن الظ أََحُدُكــْم ِإال وقال رســول اهللا ژ : «َال َيُموَتــن
بِاهللاِ 8 »(1).

(1) صحيح مسلم (2877).
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ُ َجـــــاء الـر

وعن أنس ƒ َقاَل: ســمعُت َرُســوَل اهللاِ ژ يَُقوُل: «َقــاَل اهللاُ َتَباَرَك 
وَتعالَى: يا ابــَن آدَم إنَك ما دعوَتني ورجوَتني غفــرُت لَك َعَلى َما َكاَن 
ثُم استغفرَتني  َماِء  َعَناَن الس ُذنُوُبَك  َبَلَغْت  لْو  أُبالي. يا ابَن آدَم  فيَك وال 
 َك لْو أتيتني بُِقرابِ األَْرضِ َخَطايا ثُمغفرُت لَك وال أُبالي. يا ابَن آدَم إن

لَِقيَتني ال تُشرُِك بي شيًئا ألتيُتَك بُِقرابَِها َمغفِرًة»(1).

فََتــَح اهللا أبواب رحمتــه ومغفرته أمــام عباده الذين أســرفوا على 
أنفسهم باقتراف اآلثام، وارتكاب الخطايا، فوعدهم بالمغفرة والمثوبة، 

وأمرهم بالتوبة واإلنابة، وُحْسن الظن به سبحانه.
فالرجاء هو التماس الخير من اهللا تعالى، وحســن الظن به في قبول 
طاعة، أو مغفرة ســيئة، وهو وصف من أوصاف المؤمنين، ألن المؤمن 

ال يرجو أحًدا إال ربه.
والرجاء ال يصح إال مــع العمل الصالح، فعلى المســلم أال يتكل 
ويتهاون ويتجنب اإلساءة في األدب مع اهللا، ألن ُحْسن الظن يستوجب 

ُحْسن العمل، والكف عن المحرمات أو التوبة منها.
ومن آثار الرجاء فى نفس المســلم أنه يدفع عنــه اليأس والقنوط، 
ويدعوه إلى التفاؤل، ويشحذ همته للعمل، ويجلب له الطمأنينة، ويقطع 

(1) سنن الترمذي (3540).
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دروس المساجـد (2)

الشــيطان، ويزين حياته رغم الصعاب، ويثير نفسه نحو  عنه وســاوس 
التسابق في نيل رضا اهللا واكتساب مغفرته ورضوانه.

يحب اهللا تعالى من عباده أن يرجوه ويسألوه من فضله. ❖
التوبة واالستغفار عالمة من عالمات الرجاء الصادق. ❖
ال يصح الرجاء إال بعد تقديم العمل الصالح. ❖

اللُهم نسألك الخير كله، يا واسع الفضل والعطاء، وصل اللُهم وسلم 
على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمــد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على الرســول الكريم، 
وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فيقول اهللا Z  ﴿ : 8 ] \ [ ^﴾ [المائدة: 1].
َرُجٌل  الِْقَياَمةِ:  َيــْوَم  أََنا َخْصُمُهْم  َثَالَثٌة  «قال تعالى:  النبي ژ :  ويقول 
ا َفأََكَل َثَمَنُه، َوَرُجٌل اْســَتأَْجَر أَجِيًرا  َغَدَر، َوَرُجــٌل َباَع ُحر أَْعَطى بِي ثُم

َفاْسَتْوَفى مِْنُه َولَْم ُيْعطِ أَْجَرُه»(1).

أقام اإلسالم العالقة بين العامل ورب العمل على ُجملة من األخالق 
المنافــع، وجعل من األمانة  بين  التكامــل والتبادل  والواجبات، تحقق 

الوفاء بها.
قال رسول اهللا ژ : «الُمْسلُِموَن عِْنَد ُشُروِطِهْم»(2).

(1) صحيح البخاري (2227).
(2) صحيح البخاري (92/3).
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دروس المساجـد (2)

فمعرفة العامل ورب العمل مــا عليهما من حقوق وواجبات، يحقق 
العدل واإلنصاف والرضا، ويدفع التخاصم.

وللعامل في اإلســالم الحــق المجزي في األجر المناســب لعمله، 
قال  Z  ﴿ : 2 ] \ [﴾ [األعراف: 85] .

اْألَجِيَر  «أَْعطِ  َقال:  أَنُه  النبِي ژ :  فال مماطلة للحقوق، فقد ثبت َعنِ 
أَْجَرُه َقْبَل أَْن َيجِف َعَرقُُه»(1).

باللين، وعدم  بالعامل، ومعاملته  بالرحمة  أمرنا رســول اهللا ژ  وقد 
 إرهاقه بالعمــل، أو تكليفه بما ال يطيق، ففي الحديــث: يقول ژ : «ِإن
ِإْخَواَنُكْم َخَولُُكْم َجَعَلُهــُم اهللاُ َتْحَت أَْيدِيُكْم، َفَمْن َكاَن أَُخوُه َتْحَت َيدِهِ، 
ُفوُهْم َما َيْغلُِبُهْم، َفِإْن  ا َيْلَبــُس، َوَال تَُكل ا َيأُْكُل، َولُْيْلبِْســُه مِم َفْلُيْطِعْمُه مِم

ْفُتُموُهْم َما َيْغلُِبُهْم َفأَعِيُنوُهْم»(2). َكل
القيام بها؛ من  ينبغــي  وكما أن للعامل حقوًقا، فــإن عليه واجبات 
َقاَل:  النبِي ژ   أَن َعائَِشَة # :  فَعْن  العمل والمحافظة عليه،  إتقان  أهمها: 

«ِإن اهللاَ ُيِحب ِإَذا َعِمَل أََحُدُكْم َعَمًال أَْن ُيْتِقَنُه»(3).
ومن إتقان العمل: الشعور الدائم بالمسؤولية تجاه العمل، واإلسراع 

في إنجازه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي (11659).
(2) متفق عليه.

(3) البيهقي في شعب اإليمان (5312).
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حقوُق العامِل ورب العمِل

الكريمة، ســبب  ــك بتوجيهاته  إن االقتداء برســول اهللا ژ والتمس
لشيوع المودة في المجتمع، ويعّم الخير فيه، وضمان لدوام العمل وكثرة 

اإلنتاج، والجودة فيه.

العالقة بين العامل ورب العمل قائمة على أساس العدل والتعاون. ❖
إعطاء العامل األجر المناسب لعمله. ❖
عدم المماطلة في أداء حق العامل. ❖
ال يكلف العامل من العمل ما ال يطيق. ❖
إن اهللا يحب العامل الُمْتقن لعمله. ❖

القول والعمل، وأن يعيننا على  نسأل اهللا أن يُمن علينا بالتوفيق في 
أداء الحقوق إلى أهلها، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمد، 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الُغُلو والتشدد،  ديًنا، ونهانا عن  لنا اإلســالم  الذي رضي  الحمد هللا 
آله وصحبه أجمعين،  والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمدٍ، وعلى 

أما بعد:
 A  @  ?  >  =  <  ;  :﴿ اهللا 4 :  فيقــول 

E D C B﴾ [البقرة: 143].

اُكْم َوالُْغلُو فِي  وعن عبد اهللا بن عباس ^ قال: قال النبــي ژ : «َوِإي
ينِ»(1). فِي الد َما أَْهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكُم الُْغلُوينِ، َفِإن الد

وَعــْن َعْبدِ اهللاِ بن مســعود ƒ َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َهَلَك 
ُعوَن»، َقاَلَها ثََالًثا(2). الُْمَتَنط

 يَن ُيْســٌر، َولَْن ُيَشاد الد ژ َقاَل: «ِإن بِيَعنِ الن ، ƒ وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة
ُدوا، َوَقارُِبوا، َوأَْبِشــُروا، َواْســَتِعيُنوا بِالَْغْدَوةِ  َغَلَبُه، َفَســد يَن أََحٌد ِإال الد

لَْجةِ»(3). ْوَحةِ َوَشْيٍء مَِن الد َوالر

(1) سنن النسائي (3057).
(2) صحيح مسلم (2670).
(3) صحيح البخاري (39).
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يــِن في الد الغُلُـو

د،  ع والتشدط واالعتدال، ونهى عن الغلو والتنط أمر اهللا 8 بالتوس
الحدود في  التعمــق والغلو ومجــاوزة  بأنه  التنطع  العلماء  ــر  فس وقد 

األقوال واألفعال(1).
الربانية،  التوجيهــات  وقد ظهر االعتدال والوســطية في كثير من 
 Ï Î Í Ì Ë Ê É﴿ :يقول اهللا 2 في شــأن اإلنفاق
Ó Ò Ñ Ð﴾ [الفرقان: 67]. ويقول اهللا في شأن تالوة القرآن 
 ﴾q  p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ الصــالة:  فــي 

[اإلسراء: 110].

فما شرع اهللا لنا دينه، وال أنزَل قرآنه إال رحمًة وهداية، قال 8 :﴿  § 
̄ ﴾ [ البقرة: 185].  ® ¬ « ª © ¨

والغلو له آثار خطيرة، فإنه يَُجر إلى تكفير المسلمين وسفك دمائهم، 
ويؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين.

 يجعل اإلنســاَن بعيًدا عن الرفق واالعتــدال؛ وهما من أهم والغلو
سمات اإلسالم.

ـة الفقه،  ومن األســباب التــي تُْوقِع في الغلــو: ضعف العلم، وقلـ
ف في  واالستماع لمن يثير الفتنة والســوء، وعدم التجربة، وسوء التصر

المواقف، وتحكيم العواطف بعيًدا عن العلم والحكمة.

(1) شرح صحيح مسلم للنووي (220/16).
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دروس المساجـد (2)

ْفَق َال َيُكوُن فِي َشــْيٍء ِإال َزاَنُه، َوَال ُيْنَزُع  الر وقد قال النبي ژ : «ِإن
َر َرُسوُل اهللاِ ژ َبْيَن  َشــاَنُه»(1). وقالت عائشــة # : (َما ُخي مِْن َشْيٍء ِإال

أَْمَرْينِ ِإال أََخَذ أَْيَسَرُهَما، َما لَْم َيُكْن ِإْثًما)(2).
فعلينا بالرفق والُيسر.

ر من آثارهما. ❖ َع وحذوالتنط اإلسالُم الغلو ذم
الغلو سبب للهالك واإلهالك. ❖
الرفق ال يكون في شيء إال زانه. ❖
الغلو ال يأتي إال من ضعف العلم. ❖

ْبَنا الغلو في الدين،  ْقَنــا للعلم النافع والعمل الصالــح، وجن وف ُهمالل
وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) صحيح مسلم (2594).
(2) صحيح البخاري (3560).
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنتحدث اليوم عن بعض ســيرة سيدة من ســيدات نساء العالمين؛ 
السيدة الجليلة فاطمة الزهراء # ، بنت سيدنا رسول اهللا ژ.

وقد ورد في فضلها مجموعة من األحاديث، منها:
تَْمِشي  فَاِطَمُة  أَقَْبَلْت  َقاَلْت:  َعائَِشــُة # ،  السيدُة  المؤمنيَن   أم ما روته 
َكأَن ِمْشَيَتَها َمْشــُي النبِي ژ، فََقاَل النبِي ژ : «َمْرَحًبا بِاْبَنتِي»، ُثم أَْجَلَسَها 
َعْن يَِمينِهِ، أَْو َعْن ِشــَمالِهِ، ُثم أََســر ِإَلْيَهــا َحدِيًثا فََبَكْت، فَُقْلــُت َلَها: لَِم 
تَْبِكيَن؟ ُثم أََسر ِإَلْيَها َحدِيًثا فََضِحَكْت، فَُقْلُت: َما َرأَيُْت َكالَيْومِ فََرًحا أَقَْرَب 
ا َقاَل، فََقاَلْت: َما ُكْنُت ِألُفِْشــَي ِسر َرُسولِ اهللاِ ژ ،  ِمْن ُحْزنٍ، فََســأَْلُتَها َعم
: «ِإن جِْبرِيَل َكاَن ُيَعارُِضنِي  ِإَلي ژ ، فََسأَْلُتَها فََقاَلْت: أََسر بِيى ُقبَِض النَحت
أَُراُه ِإال َحَضَر أََجلِي،  َتْينِ، َوَال  َمر الَعاَم  َوِإنُه َعاَرَضنِي  ًة،  َمر الُقْرآَن ُكل َسَنٍة 
َبْيتِــي لََحاًقا بِي» فََبَكْيُت، فََقاَل: «أََمــا َتْرَضْيَن أَْن َتُكونِي  ُل أَْهلِ  أَو َوِإنكِ 

ةِ، أَْو نَِساِء الُمْؤمِنِيَن» فََضِحْكُت لَِذلَِك(1). َدَة نَِساِء أَْهلِ الَجن َسي

(1) صحيح البخاري (3623).
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دروس المساجـد (2)

َبْضَعٌة  «َفاِطَمةُ  َقاَل:  َرُســوَل اهللاِ ژ   أَن  : ̂ َمْخَرَمَة  الِمْسَورِ ْبنِ  وَعنِ 
مِني، َفَمْن أَْغَضَبَها أَْغَضَبنِي»(1).

ولفظ صحيح مسلم: «ِإنَما َفاِطَمةُ َبْضَعٌة مِني، ُيْؤذِينِي َما آَذاَها»(2).

هي فَاِطَمُة بِْنُت َرُســْولِ اهللاِ ژ َســيَدُة نَِســاِء الَعاَلِمْيَن. َمْولُِدَها َقْبَل 
البعثة بَِقلِْيلٍ.

َجَها ســيدنا َعلِي بُن أَبِي َطالِبٍ ƒ فِــي ذِي الَقْعَدةِ، أَْو ُقَبْيَلُه،  َوتََزو
ِمْن َسَنةِ اثَْنَتْينِ َبْعَد َوقَْعةِ َبْدرٍ.

ِإَلْيَهــا، َوَمَناقُِبَها َغِزيَْرٌة،   َها َوُيْكِرُمَها َوُيِســر ژ ُيِحب بِــيَوَقْد َكاَن الن
َوَكاَنْت َصابَِرًة، َخيَرًة، َصيَنًة، َقانَِعًة، َشاكَِرًة هللاِ تعالى.

وبلَغ ِمْن َمَحبة النبي ژ لفاطمة أنه كان ِإَذا َســافََر يكون آِخُر َعْهدِهِ 
ُل َمْن يَْدُخُل َعَلْيهِ ِإَذا َقدَِم فَاِطَمة(3). بَِفاِطَمة، َوأَو

َقاَلْت أُم الُمْؤِمنِْيَن السيدة َعائَِشة # : (َما َرأَْيُت أََحًدا َكاَن أَْشَبَه َكَالًما 
َلَها  َوَحدِْيًثا بَِرُسْولِ اهللاِ ژ مِْن َفاِطَمَة. َوَكاَنْت ِإَذا َدَخَلْت َعَلْيِه َقاَم ِإلَْيَها َفَقب

َب بَِها، َوَكَذلَِك َكاَنْت هَِي َتْصَنُع بِِه)(4). َوَرح

(1) صحيح البخاري (3714).
(2) صحيح مسلم (2449).
(3) سنن أبي داود (4213).

(4) سنن النسائي الكبرى (9192).
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ْهراءُ (رضي اهللا عنها)  فاطمُة الز

أنه  كانت # شــديدة الحياء، وقد ذكر ابن عبد البر في االستيعاب 
لما مرضت فاطمة # مرض الموت الذي توفيت فيه استحيت أن تظهر 
تفاصيل جسمها بعد موتها حين تُْحَمل إلى قبرها، فقالت: ِإني ألَْسَتْحيِي 

َجالِ ِمْن ِخَاللِهِ جِْسِمي. أَْن أَْخُرَج َغًدا َعَلى الر
ا يَْسُترها  َنْعَشً فأشارت عليها أســماء بنت عميس # أن تْصَنَع لها 
َسَتَرِك  فاطمة # :  فََقاَلْت  النْعَش،  لها  فََصَنَعتِ  الحبشة،  أهل  يفعل  كما 

اُهللا َكَما َسَتْرتِنِي.
توفيت السيدة فاطمة الزهراء # بعد رسول اهللا ژ بستة أشهر، في 
ليلة الثالثاء لثالث خلون من رمضان، ســنة إحدى عشــرة وهي بنت 
ثمان وعشــرين سنة ونصف، وغســلها زوجها عليƒ  وصلى عليها. 

وُدفنت ليًال، رضي اهللا عنها وأرضاها.

فاطمة الزهراء من سيدات نساء الدنيا واآلخرة. ❖
كانت # قدوة للنساء في الحياء والستر، والصدق والوفاء. ❖
بة منه ❖ كانت # بضعة رسول اهللا ژ ومقر

اللُهم ارَض عن السيدة فاطمة الزهراء، واحشرنا معها في أعلى عليين، 
وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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القويم،  العظيــم، وأكرمنا بدينــه  الذي رزقنــا من فضله  الحمد هللا 
والصالة والســالم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد، 

وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 sr q p o n m l k j ﴿ : 4 فيقــول اهللا

z y xw v u t }﴾ [التوبة: 103].
ِإَلى الَيَمنِ، فََقاَل:   ƒ َبَعَث ُمَعاًذا أَن النبِي ژ   : ̂ َعباسٍ  اْبنِ  وَعنِ 
َفِإْن ُهْم أََطاُعوا  ِإلَٰه ِإال اهللاُ، َوأَني َرُســوُل اهللاِ،  أَْن َال  ِإلَى َشــَهاَدةِ  «اْدُعُهْم 
لَِذلَِك، َفأَْعلِْمُهــْم أَن اهللاَ َقدِ اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َخْمــَس َصَلَواٍت فِي ُكل َيْومٍ 
اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة فِي  َولَْيَلٍة، َفِإْن ُهْم أََطاُعوا لَِذلَِك، َفأَْعلِْمُهــْم أَن اهللاَ 

أَْمَوالِِهْم تُْؤَخُذ مِْن أَْغنَِيائِِهْم َوتَُرد َعَلى فَُقَرائِِهْم»(1).

فاألسهم أنواع ولكل نوع حكمه، وهي على النحو التالي:
األســهم التجارية: التــي أراد بهــا صاحبها التجــارة والربح، «أي: 

(1) متفق عليه.
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زكــاةُ األْسهُــِم

اشــتراها بنية التجارة؛ يشــتري فيها ويبيع (مدير)»، فتجــب الزكاة في 
األسهم وربحها بقيمتها السوقية بعد الحول.

االستفادة من  بقصد  اْشــُتِريَْت  التي  االستثمارية: وهي  األسهم  وأما 
ريعها ودخلها، وينوي االستمرار بتملكها، ففي زكاتها تفصيل:

أ  ـ فإن كان للشركة أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة، 
فهذه األســهم تزكى حسب الســعر الحقيقي للســهم، في واقع الشركة 
الفعلي، دون النظر إلى الســعر االســمي، أو سعر الســوق، وذلك بعد 
ى من مبانٍ ـ لم تشــتَر للتجارة ـ  خصم قيمة األصول الثابتة التي ال تَُزك
ومســتودعات ومكاتــب لإلدارة، ووســائل النقــل المختلفــة، وأثاث 
المكاتب، ثم يزكي الباقي من قيمة السهم، ويضيف إلى ذلك ما استلمه 
ه إلى بقية األموال اُألخرى التي  من أرباح؛ فإذا لم يبلغ ذلك نصاًبا ضم

يملكها، فإن بلغ نصاًبا فإنه يزكى بنسبة (2.5 %) أي: ربع العشر.

ُر  تَُقد ت الشــركة نفسها، أو  وتُْعَرف قيمة السهم الحقيقية من سجال
إذا تعذر معرفتها. ومقدار الزكاة (2.5 %) أي: ربع العشر.

ب  ـ وإن كانت الشــركة المســاهمة شــركة صناعية محضة بحيث 
ال تمارس عمًال تجاريا، وكان ما يمثل األســهم عبارة عن أصول ثابتة 
كاألبنية والعقــارات والمصانــع والمعدات واألجهزة، أو كان نشــاط 
الجماعي  والنقل  والكهرباء  والماء  االتصاالت  الشركة خدميا كشركات 
والبحري والبري وشــركات الطيران وغيرها من الشــركات التي تقدم 
المقصود االســتفادة مــن ريع هذه األســهم وربحها،  خدمات، وكان 
ال التجارة بها، فهذه ال تجب الزكاة في أسهمها، وإنما تجب الزكاة في 
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أرباح هذه األسهم إذا بلغت نصاًبا بنفسها أو بما تنضم إليه من جنسها 
وحال عليها الحول.

ويجوز للشركة أن تزكيها نيابة عن المســاهمين إن تم تخويلها 
من طرفهم.

اه معه  ثمنها إلى ماله وزك وإذا باع المساهم أسهمه أثناء الحول ضم
عند تمام الحول.

يها على  وأما المشتري لها فيســتقبل بها حوًال من يوم شرائها ويزك
النحو السابق.

إذا أردتم المزيد من االستفسارات الفقهية فعليكم بسؤال أهل العلم 
قال 2 : ﴿ * + , - . / 0 ﴾ [األنبياء: 7].

أسهم االســتثمار هي التي ُيقصد ريعها وال يراد بيعها، فال زكاة إال  ❖
ى سنويا. في ريعها، ما لم تكن عبارة عن مال زكوي فُتَزك

أسهم تراد للبيع في أي وقت، فتجب زكاتها عند الحول. ❖
المركز الرسمي لإلفتاء يجيب العلماء فيه عن استفساراتكم الفقهية على  ❖

الرقم المجاني 8002422 وبالرسائل النصية القصيرة على الرقم 2535.
 ُهم الل ْمتنا، َوزِْدنا علًما، وصل منا ما ينفعنا، وانفعنا بمــا علعل ُهمالل

وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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ديًنا، وهدانا صراًطا مســتقيًما،  لنا اإلســالم  الذي رضي  الحمد هللا 
والصالة والسالم على من كان لدين اهللا مبلًغا وعليه أميًنا، سيدنا ونبينا 
ا ومؤازًرا ومعيًنا،  محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن كان لهم محب

أما بعد:
 m  l  k  j  i  h  g ﴿ :تبــارك وتعالــى  الحــق فيقول 
 |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on

{ ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ [البقرة: 285].

 S R Q P O N M L K J  ﴿ : 8 ويقــول اهللا
 ﴾a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T

[الشورى: 13].

وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ : أَن َرُســوَل اهللاِ ژ َقاَل: «ِإن َمَثلِي َوَمَثَل األَْنبَِياِء 
مِْن َقْبلِــي، َكَمَثلِ َرُجلٍ َبَنى َبْيًتا َفأَْحَســَنُه َوأَْجَمَلــُه، ِإال َمْوِضَع لَبَِنٍة مِْن 
اُس َيُطوفُوَن بِِه، َوَيْعَجُبوَن لَــُه، َوَيُقولُوَن: َهال ُوِضَعْت  َزاوَِيٍة، َفَجَعــَل الن

يَن»(1). بِي بَِنةُ َوأََنا َخاتُِم الن بَِنةُ؟ َقاَل: َفأََنا الل َهذِهِ الل

(1) صحيح البخاري (3535).
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بعــث اهللا 8 األنبيــاء كلهــم بإقامة الديــن واأللفة وتــرك الفرقة 
والمخالفة.

 والدين الذي اتفق فيــه جميع األنبياء هو توحيد اهللا تعالى وطاعته، 
واإليمان برســله وكتبه وبيوم الجزاء، ومسائل العقائد، والتقرب إلى اهللا 
بصالح األعمال، والصدق والوفاء بالعهــد، وأداء األمانة وصلة الرحم، 
وتحريم القتــل والزنى واألذية للخلق، واالعتــداء على الحيوان، وفعل 
الدناءات، وما يعــود بخرم المروءات، فهذا كله ُشــرع ديًنا واحًدا وملة 

متحدة، لم تختلف على ألسنة األنبياء وإن اختلفت أعدادهم(1).
ـق بمصالح األمم  وأما الشــرائع المتعلقة بالعبــادات، وكذا ما يتعلـ
 k j ﴿ : 4 فيختلف على حســب أحوال تلك األمم(2)، قــال اهللا

n m l﴾ [المائدة: 48].

ًرا لبعــض األحكام الســابقة  ــًدا ومقر وقــد جاء اإلســالم مؤك
كالصيام، قــال اهللا 4 : ﴿3 4 5 6 7 8 9 

: ; > = < ﴾ [البقرة: 183].
وأمَر اإلسالم أتباعه باإلحسان إلى غير المسلمين، وضمن لهم حرية 

االعتقاد، فقال Ô Ó Ò Ñ ﴿ : 4 ﴾ [البقرة: 256].

(1) انظر تفسير القرطبي (11/16).
(2) المرجع السابق (10/16).
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ماوية عالقُة اإلسالمِ بالشرائِع الس

 &  %  $  #  " ﴿ فقال:  بالحســنى،  بمحاورتهم  وأمر 
' ) ( ﴾ [العنكبوت: 46].

وبهدي الشرائع السماوية تتعايش الشــعوب في أمن وسلم ورخاء، 
وتتقارب ثقافاتها وتتقدم حضارتها.

بعث اهللا األنبياء كلهم بإقامة الدين واأللفة والمودة والتعاون والتعايش. ❖
الدين الذي اتفق فيه جميع األنبياء هو توحيد اهللا تعالى وطاعته. ❖
أمَر اإلســالم أتباعه باإلحســان إلى الناس، وضمن لغير المسلمين  ❖

حرية االعتقاد.
بهدي الشرائع السماوية تتقارب الثقافات وتتعايش الشعوب. ❖

 ُهم الل ن يســتمعون القول فيتبعون أحســنه، وصل اجعلنا مم ُهــم الل
وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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ي بها أنفسنا، وأفضل الصالة وأتم  الحمد هللا الذي شرع لنا سبًال نزك
التســليم على ســيدنا وحبيبنا محمد صلوات اهللا تعالى وسالمه عليه، 

وعلى آله وصحبه األخيار ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه، وبعد:

 k  j  i  h  g  f  e ﴿  : 4 اهللا  يقــول 
l ﴾ [النور: 56].

ويقول p o n m l k j ﴿ : 8﴾ [التوبة: 103].

 h g f e d c b a ﴿ : 2 وقــال
s r q p o n m l k j i﴾ [البقرة: 277].

ِإَلى الَيَمنِ، فََقاَل:   ƒ َبَعَث ُمَعاًذا أَن النبِي ژ   : ̂ َعباسٍ  اْبنِ  وَعنِ 
َفِإْن ُهْم أََطاُعوا  ِإلَٰه ِإال اهللاُ، َوأَني َرُســوُل اهللاِ،  أَْن َال  ِإلَى َشــَهاَدةِ  «اْدُعُهْم 
لَِذلَِك، َفأَْعلِْمُهــْم أَن اهللاَ َقدِ اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َخْمــَس َصَلَواٍت فِي ُكل َيْومٍ 
اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة فِي  َولَْيَلٍة، َفِإْن ُهْم أََطاُعوا لَِذلَِك، َفأَْعلِْمُهــْم أَن اهللاَ 

أَْمَوالِِهْم تُْؤَخُذ مِْن أَْغنَِيائِِهْم َوتَُرد َعَلى فَُقَرائِِهْم»(1).

(1) متفق عليه.
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من دروس الزكاة

الزكاة وُجعلت فريضة من فرائض اهللا 8 ، وركًنا من أركان  ُشرعت 
اإلســالم، أوجبها اهللا على عبــاده لتحقيق معانٍ جليلــة، وقيم أخالقية 
اها طيبة بها نفسه، فقد ذاق َطْعَم اِإليمان، َقاَل ژ : «َثَالٌث  رفيعة، فمن أد
 ُه َال ِإلَٰه ِإال8 َوْحَدُه بِأَن يَمــانِ: َمْن َعَبَد اهللاَ  ، َفَقْد َذاَق َطْعَم اْإلِ َمْن َفَعَلُهن

ى نفَسه»(1). َعامٍ... وزك َبًة بَِها َنْفُسُه فِي ُكل ُهَو، َوأَْعَطى َزَكاَة َمالِِه، َطي
ومن فوائد الزكاة:

 m l k j ﴿ : 4 ـ أنهــا تطهر النفــس وتزكيها، قــال اهللا
p o n﴾ [التوبة: 103].

̈ ﴾ [التغابن: 16] .  § ¦ ¥ ¤ £ ¢  ﴿
 Ñ Ð Ï Î ﴿ : 8 ـ والزكاة سبب للبركة من اهللا تعالى، قال
 أَن  : ƒ ُهَريْــَرَة أَبِي  [ســبأ: 39]. وَعــْن   ﴾×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò

َرُسوَل اهللاِ ژ َقاَل: «َقاَل اهللاُ: أَْنفِْق َيا اْبَن آَدَم أُْنفِْق َعَلْيَك»(2).
وعنه ژ : أنه قال: «َما َنَقَصْت َصَدَقٌة مِْن َمالٍ» (3).

 : 2 الدنيا واآلخــرة، قال  ـ والزكاة ســبب لرحمة اهللا تعالى فــي 
 >  =  <  ;  :  98  7  6  5 ﴿

? @ B A﴾ [األعراف: 156].

(1) سنن أبي داود (1582).
(2) متفق عليه.

(3) صحيح مسلم (2588).
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َدَقةُ تُْطفِئُ الَخِطيَئَة َكَما  ـ والزكاة تطفئ الخطايا، َقــاَل ژ : «َوالص
اَر»(1). ُيْطفِئُ الَماُء الن

ـ والزكاة سبب لدخول الجنة، والنجاة من حر يوم القيامة، قال ژ : 
«ُكل اْمرِگ فِي ِظل َصَدَقتِِه َحتى ُيْفَصَل َبْيَن الناسِ» (2).

فهنيًئا باألجر العظيم، لمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفســه، وصرفها 
فــي مصارفهــا الشــرعية، قــال 8 : ﴿¬ ® ¯ ° 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±

½ ¾﴾ [البقرة: 274].

إخراج الزكاة برهان على إيمان صاحبها وُطهر نفسه. ❖
الخطايا وترفع  ❖ إيمانه، وتمحــو  ب اإلنســان من ربه وتزيد مــن  الزكاة تقر

الدرجات.
في الــزكاة تطهير لباذلها من البخل والشــح، وســبب لتنمية المال  ❖

وتكثير بركته.
الزكاة تحقق التكافل االجتماعي بين األفراد. ❖

َقنا اهللا وإياكــم لطاعته ومرضاته، إنه نعم المولــى ونعم النصير،  وف
وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) سنن الترمذي (2616).
(2) المستدرك على الصحيحين للحاكم (1517).
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المرسلين،  والســالم على ســيد  العالمين، والصالة   الحمد هللا رب
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

 | {z yx w v u ¯ s r q p ﴿ : 4 يقول اهللا
{ ~ ے﴾ [البقرة: 195].

َبْعَد  أََحٌد  ُيْؤَت  لَْم  ُه  َفِإن الُْمَعاَفاَة،  ويقول رســول اهللا ژ : «َســلُوا اهللاَ 
الَْيِقينِ َخْيًرا مَِن الُْمَعاَفاةِ»(1).

َيْدُعو بَِها  وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة 3 َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «َما مِْن َدْعَوةٍ 
ْنَيا َواآلِخَرةِ»(2). ي أَْسأَلَُك الُْمَعاَفاَة فِي الدِإن ُهم الَْعْبُد أَْفَضَل مِْن: الل

إن اإلنســان ال يســتطيع القيام بواجبات الدين والدنيا إال إذا كانت 
صحته جيدة، والصحة في نظر اإلسالم ضرورة إنسانية، وحاجة أساسية 

وليست أمًرا كماليا، فال يجوز التفريط فيها أو إهدارها.

(1) سنن الترمذي (3558).
(2) سنن ابن ماجه (3851).
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وقد رسم اإلسالم لإلنسان قواعد تضمن له المحافظة على الصحة، 
فدعاه إلى تجنب كل ما فيه هالك ومضرة بصحة البدن وسالمة العقل، 
وبّين رســول اهللا ژ أن صحة البدن وعافيته هي من أكبر نعم اهللا على 
ـ يَْعنِي  الِقَياَمةِ  َيــْوَم  َعْنُه  ُيْســأَُل  َما  َل  أَو  اإلنســان في الدنيا فقال: «ِإن
اإلنســان ِمَن النِعيمِ ـ أَْن ُيَقاَل لَُه: أَلَْم نُِصح لََك جِْسَمَك، َونُْروَِيَك مَِن 

الَماِء الَبارِدِ»(1).
ومن أجل هذا حرم اإلسالم الخمور والمخدرات والمفترات لما لها 
من أضــرار على الصحة، وعدوان على العقل، كما أنها ســبب لفســاد 

المجتمع وغرق اُألَسر.

وللحفاظ على الصحة نهى اإلســالم عن اإلسراف في األكل ودعانا 
الوراثية  الوقاية من األمراض  التوازن، ولم يغفل اإلسالم في مجال  إلى 
عن التحذير من الوقوع في األمراض التي تأتي عن طريق الوراثة، فمن 

ُروا لُِنَطفُِكْم، َواْنِكُحوا اْألَْكَفاَء، َوأَْنِكُحوا ِإلَْيِهْم»(2). هديه ژ قوله: «َتَخي
وفي مجال الوقايــة التربوية طاَلَب اإلســالم اآلبــاء بتربية أبنائهم 
التربية الصالحة لينشــؤوا ســالمين ســعداء، والســعادة تكون بالتربية 
والتعليم، وتكون كذلك بالصحة الجيدة جســًما وعقًال، وذلك باالبتعاد 

عن كل ما يضر باإلنسان الذي خلقه اهللا في أحسن تقويم.

(1) سنن ابن ماجه (3849).

(2) سنن ابن ماجه (1968).
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الوقاية خير من العالج. ❖
المعافاة من األمراض وسالمة األجسام من األوبئة مقصد ديني. ❖
مات،  ❖ مــن مظاهــر الوقاية من األمــراض والعلــل اجتنــاب المحر

واالقتصاد في التمتع بالطيبات.
الصحة والســالمة من العوامل المســاعدة على نمو المجتمع وُرقِيه  ❖

واستقراره.
نســأل اهللا تعالى المعافاة في الدنيا واآلخرة، وصل اللُهم وسلم على 

سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 ƒ حديثنا عن بعض مناقــب الصحابي الجليــل مصعب بن ُعمير
الذي قال اهللا فيه وفي أمثاله: ﴿  ! " # $ % 
 1 0 / . - , + * ) ( ' &

2 3 4 5 76 8 9 :﴾ [التوبة: 100].
بِي ژ َنْلَتِمُس  قال: (َهاَجْرَنا َمَع الن ƒ اٌبوقد ورد في فضله ما رواه َخب
ا َمْن َماَت لَْم َيأُْكْل مِْن أَْجرِهِ َشــْيًئا، مِْنُهْم  َوْجَه اهللاِ، َفَوَقَع أَْجُرَنا َعَلى اهللاِ، َفِمن
ا َمــْن أَْيَنَعْت لَُه َثَمَرتُُه، َفُهــَو َيْهدُِبَها ـ، َفَلْم َنجِْد َما  ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْيرٍ ـ َومِن
ْيَنا رِْجَلْيِه َخَرَج  ْيَنا بَِها َرأَْســُه َخَرَجْت رِْجَالُه، َوِإَذا َغط ُبْرَدًة ِإَذا َغط ُنُه ِإال نَُكف
َي َرأَْسُه، َوأَْن َنْجَعَل َعَلى رِْجَلْيِه مَِن اِإلْذِخرِ)(1). ژ أَْن نَُغط بِي َرأُْسُه، َفأََمَرَنا الن
أَبِي  َعلِي ْبَن  َســِمَع  َمْن  ثَنِي  َحد َقاَل:   الُقَرِظي َكْعبٍ  دِ ْبنِ  ُمَحم وَعْن 
َطالِــبٍ ƒ يَُقوُل: ِإنا َلُجُلوٌس َمَع َرُســولِ اهللاِ ژ فِي الَمْســجِدِ ِإْذ َطَلَع 
ا َرآُه َرُسوُل اهللاِ ژ  ُبْرَدٌة َلُه َمْرُقوَعٌة بَِفْروٍ، فََلم ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْيٍر َما َعَلْيهِ ِإال

(1) صحيح البخاري (1276).
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َبَكى لِلِذي َكاَن فِيهِ ِمَن النْعَمةِ َوالِذي ُهَو الَيْوَم فِيهِ، ُثم َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : 
ٍة، َوُوِضَعْت َبْيَن َيَدْيِه  ــٍة َوَراَح فِي ُحلَكْيَف بُِكْم ِإَذا َغَدا أََحُدُكْم فِي ُحل»
َصْحَفــٌة َوُرفَِعْت أُْخَرى، َوَســَتْرتُْم ُبُيوَتُكْم َكَما تُْســَتُر الَكْعَبــةُ؟» َقاُلوا: 
الُمْؤَنَة،  َوُنْكَفى  لِْلِعَبــاَدةِ  ُغ  َنَتَفر الَيْوَم  ِمنا  َخْيٌر  يَْوَمئِذٍ  َنْحُن  يَا  َرُســوَل اهللاِ 

فََقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «َألَْنُتُم الَيْوَم َخْيٌر مِْنُكْم َيْوَمئِذٍ»(1).
، َكاَن  الُقَرِشي ، هو ُمْصَعُب بُن ُعَمْيِر بنِ َهاِشمِ بنِ َعْبدِ َمَناٍف، الَبْدرِي
من فضــالء الصحابة وخيارهم، ومن الســابقين ِإَلى اإلســالم، أســلم 
ورسول اهللا ژ في دار األرقم، وكتم إسالمه خوًفا من أمه وقومه، َوَكاَن 
ا، فََبصَر بِهِ عثمان ْبن طلحة العبدري يصلي،  يتردد ِإَلى َرُسول اهللا ژ سر
فأْعَلَم أهَله وأمُه، فأخذوه فحبســوه، فلم يزل محبوًسا ِإلى أن هاجر ِإلى 
أرض الحبشــة، وعاد من الحبشــة ِإلى مكة، ثم هاجر ِإلى المدينة بعد 

العقبة األولى ليعلم الناس القرآن، ويصلي بهم.
بعثه رســول اهللا ژ َمَع أهل المدينة بعد بيعــة العقبة األولى، مع 
وجود من هم أكبر منه ســنا وأكثر جاًها، وأقرب إلى رســول اهللا ژ 
منه، ولكن الرســول ژ اختار مصعب الخير ليتولى تعليم الناس في 

المدينة المنورة التي ستكون دار الهجرة، بعد حين من الزمان قريب.
وحمل مصعب ƒ األمانة مســتعيًنا بما أنعــم اهللا عليه من رجاحة 
العقل وكريــم الخلق، ولقد أثَر فــي أفئدة أهل المدينــة بزهده وترفعه 

وإخالصه، فدخلوا في دين اهللا أفواًجا.

(1) سنن الترمذي (2476).
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كان حكيًمــا فــي دعوته، جاء أســيد بن حضير ســيد بني عبد 
األشــهل بالمدينة إلى مصعب شــاهًرا حربته يتوهج غضًبا وقال له 
َهانِ ُضَعَفاءََنا؟! اْعَتِزَالَنا إْن  بُِكَما إَلْيَنا تَُسف وألسعد بن زرارة: (َما َجاءَ 
َكاَنْت َلُكَما بِأَنُْفِســُكَما َحاَجٌة)، فأجابــه مصعب ƒ بهدوء المؤمن 
وعقله قائًال: (أََوتَْجلُِس فََتْســَمَع، فَِإْن َرِضيَت أَْمــًرا َقبِْلَتُه، َوِإْن َكِرْهَتُه 
ُكف َعْنَك َما تَْكَرُه)، فما إن سمع حتى أسلم، وحدث مثل ذلك مع 

سعد بن معاذ.
وأقبل أهل المدينة بعضهم على بعض يتساءلون: إذا كان أسيد بن 
حضير، وسعد بن معاذ، وسعد بن عبادة قد أسلموا، ففيم تخلفنا؟! هيا 
إلى مصعب، فلنؤمن معــه، فإنهم يتحدثون أن الحــق يخرج من بين 

ثناياه.
وفارق مصعب بن عميــر الدنيا وهو يدافع عن رســول اهللا ژ يوم 

أحد، فرضي اهللا عنه وأرضاه.

مصعب بن عمير من شباب الصحابة السابقين إلى الهجرة واإلسالم؛  ❖
أنموذج للصدق مع اهللا ورسوله ژ .

ل سفير في اإلسالم.  ❖ مصعب بن عمير أو
الســالم،  الكرام، وجمعنا بهم في دار  نبينا  جزى اهللا خيًرا أصحاب 
ْم تسليًما كثيًرا. على سيدنا ونبينا محمدٍ، وآله وصحبه، وسل ُهمالل وصل
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المرسلين،  والســالم على ســيد  العالمين، والصالة   الحمد هللا رب
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

 g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿ اهللا 4 :  يقــول 
o n m l k j i h﴾ [اإلسراء: 70].

 ﴾ H  G  F  E  D  C  B  A ﴿ أيًضــا:   8 ويقــول 
[االنشقاق: 6].

، َخْيًرا  َعْن َرُسولِ اهللاِ ژ َقاَل: «َما أََكَل أََحٌد َطَعاًما َقط ، ƒ ِوَعنِ الِمْقَدام
مِْن أَْن َيأُْكَل مِْن َعَملِ َيدِهِ، َوِإن َنبِي اهللاِ َداُوَد 0، َكاَن َيأُْكُل مِْن َعَملِ َيدِهِ»(1).

ا  التنمية: تعني العمل على بذل الجهد لتحسين اإلنتاج، وتطويره كم
وكيًفا، تحقيًقا للتقدم واالزدهار، وال يتحقق هذا التقدم إال إذا توفر في 
الفرد والمجتمع  أمام  لتنفتح  النافع،  العلم  الكافي من  الرصيد  المجتمع 
آفاق واسعة تساعد على اكتســاب معارف وخبرات جديدة، وعلى نماء 

القدرات والطاقات من أجل خير الفرد والمجتمع.

(1) صحيح البخاري (2072).
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واإلسالم ُيَعد رائًدا في هذه المجاالت كلها، فقد انطلق منذ انبالجه 
التقدم ويتحدى الصعاب وُيســهم في بناء الحضارة ويتعاون مع  ُيحقق 
غيره من الشعوب، غايته من كل ذلك أن يجلب الخير والنفع لإلنسان. 
ولتحقيــق ذلك كان يدعو إلــى العمل واالعتماد على الذات، وحســن 
ف في المــال، والتعاون مع من يفوقنا علًمــا ومعرفة، إذ إنه دين  التصر

يقوم على االنفتاح على كل الحضارات والثقافات والعلوم.

وال يقف اإلســالم عند هذا الحد، بل ينشــد الجــودة والتميز في 
المعرفة من أجل التنمية، كسبب مهم في نجاح البالد وارتقائها، وسبيل 
ذلك تحصيل المعارف واستيعاب التقنيات الحديثة، مما يبلغ بالمجتمع 
إلى مراتب أرقــى، ومدارج عليا فــي كنف العزة والكرامــة، واللحاق 
بمصاف الدول المتقدمة وتحقيق التضامن المنشود بين األمم والشعوب.

يه،  والشرع الحكيم يؤسس في مقاصده العامة لحضارة تعمر الكون وتنم
وتسعى إلى األفضل، لينعم اإلنسان في حياته، ويستفيد من معطيات عصره.

التنمية والبناء الحضاري من المقاصد العامة للشريعة. ❖
بالعلم والعمل نبني حضارتنا ونؤسس لمستقبل زاهر. ❖

ه وترضاه، وارزقنا عمًال صالًحا خالًصا لوجهك،  ْقنا لما تحب وف ُهمالل
اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمدٍ،   ْمَتنا، وصل ْمنا وانفعنا بما عل وعل

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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الحمــد هللا الذي هدانا إلى مــا يقربنا إليه، والصالة والســالم على 
آلــه وأصحابه  للعالمين، وعلى  المبعوث رحمــة  ســيدنا ونبينا محمد 

والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
 Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »﴿ اهللا 8 :  يقــول 

Í Ì Ë ÊÉ È ÇÆ Å Ä ﴾ [البقرة: 186].
وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ: «يقول اهللا 8 : ...  َوَما 
ا اْفَتَرْضُت َعَلْيِه، َوَما َيَزاُل َعْبدِي  مِم ِإلَي َعْبدِي بَِشــْيٍء أََحب َب ِإلَي َتَقر
ُه، َفِإَذا أَْحَبْبُتُه: ُكْنُت َسْمَعُه الذِي َيْسَمُع بِِه،  ى أُِحبَوافِلِ َحت بِالن ُب ِإلَي َيَتَقر
َوَبَصَرُه الذِي ُيْبِصُر بِِه، َوَيَدُه التِي َيْبِطُش بَِها، َورِْجَلُه التِي َيْمِشــي بَِها، 

ُه، َولَئِنِ اْسَتَعاَذنِي َألُعِيَذنُه»(1). َوِإْن َسأَلَنِي َألُْعِطَين

ال تتحقق لإلنسان درجة القرب من اهللا 8 إال بالعمل الصالح، وأعظم 
األعمــال الصالحة: أداء الفرائض التي افترضهــا اهللا تعالى، ثم اإلكثار من 

(1) صحيح البخاري (6502).
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النوافل، وبذلك ينال اإلنسان محبة اهللا 2. ومن أعظم النوافل التي يتقرب 
بها العبد إلى اهللا 4 : تالوة القرآن وتدبر معانيه، فعْن أَبِي أَُماَمَة، َقاَل: َقاَل 
 البِر يِهَما، َوِإن ژ : «َما أَذَِن اهللاُ لَِعْبدٍ فِي َشْيٍء أَْفَضَل مِْن َرْكَعَتْينِ ُيَصل بِيالن
َب الِعَباُد ِإلَى اهللاِ بِِمْثلِ َما  َعَلى َرأْسِ الَعْبدِ َما َداَم فِــي َصَالتِِه، َوَما َتَقر لَُيَذر
بَِما  ْب ِإلَى اهللاِ  لرجل: (َتَقــر ƒ َخَرَج مِْنُه». يَْعنِي: الُقــْرآَن(1). وقال خباب

َب بَِشْيٍء أََحب ِإلَْيِه مِْن َكَالمِِه)(2). َك لَْن تَُقراْسَتَطْعَت، َفِإن
ب إلــى اهللا تعالى: ذكره وتســبيحه،  ومن أفضل األعمــال التي تقر

قال p o n m l k ﴿ : 4﴾ [آل عمران: 41].
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´ وقــال 8 : ﴿³ 

½﴾ [األعراف: 205].
وعن ُمَعاذ ْبن َجَبــلٍ ƒ َقاَل: ُقْلُت: يَا َرُســوَل اهللاِ ! أَْخبِْرنِي بِأَفَْضلِ 
األَْعَمالِ، َوأَقَْربَِها ِإَلى اهللاِ، َقاَل: «أَْن َتُموَت َولَِسانَُك َرْطٌب مِْن ذِْكرِ اهللاِ»(3).

 والتقرب إلــى اهللا 4 باألعمال الصالحة والطاعــات يحقق الفوز 
والســعادة في الدنيا واآلخرة، فكلما ازداد اإلنســان في الطاعة ـ ولو 
اِإلثابــة واِإلكــرام، جاء في  بشــيء قليل ـ قابلــه اهللا بأضعاف مــن 
النبِي ژ َقاَل: «َقاَل اهللاُ 8 : ِإَذا  الصحيحين: َعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ ، َعــنِ 
ي ذَِراًعا،  َب مِن ْبُت مِْنــُه ذَِراًعا، َوِإَذا َتَقــر ي ِشــْبًرا، َتَقرَب َعْبدِي مِن َتَقر

ْبُت مِْنُه َباًعا، َوِإَذا أََتانِي َيْمِشي، أََتْيُتُه َهْرَولًَة»(4). َتَقر
(1) سنن الترمذي (2913).

(2) المستدرك على الصحيحين (3652).
(3) صحيح ابن حبان (818).

(4) متفق عليه.
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ب إلى اهللا (عّز وجل)  من طرق التقر

وفي هذا بيان لعظم رحمته تعالى، وموفــور لطفه بالعباد، وأن ما 
يجعل للعبد من القرب برحمته أكثر مما يستحقه بعمله.

فمن أراد حب اهللا تعالى، والتقرب إليه، فليكن متبًعا لكتابه، وُســنة 
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >﴿ قــال  2 :  نبيــه ژ 

H ﴾ [آل عمران: 31].
الَعْبَد  وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ: أَن َرُســوَل اهللاِ ژ َقــاَل: «ِإَذا أََحب اهللاُ 
ُه جِْبرِيُل، َفُيَنادِي جِْبرِيُل فِي  فَُالًنــا َفأَْحبِْبُه، َفُيِحب اهللاَ ُيِحب َناَدى جِْبرِيَل: ِإن
ــَماِء، ثُم ُيوَضُع لَُه  ُه أَْهُل الس وُه، َفُيِحب فَُالًنا َفأَِحب اهللاَ ُيِحب ــَماِء: ِإن أَْهلِ الس

الَقُبوُل فِي األَْرضِ»(1).
فتقربوا إلى اهللا 8 بدوام طاعته واجتناب نواهيه.

األعمال الصالحة تقرب إلى اهللا 8. ❖
أداء الفرائض كما ُشرعت من أحب األعمال إلى اهللا 8. ❖
الُقرب من اهللا 8 يحقق الفوز في الدنيا واآلخرة. ❖
من أسباب محبة اهللا 8 اإلكثار من النوافل. ❖

الذي يقربنا لحبك، وأدخلنا  العمل   ك، وحبإنا نســألك حب  ُهم الل
اللُهم على ســيدنا ونبينا محمد،   برحمتك في عبادك الصالحين؛ وصل

وعلى آله وصحبه وسلم.

(1) متفق عليه.
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الحمد هللا الذي جعل الجمعة للمســلمين عيًدا، والصالة والســالم 
على ســيدنا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحســان إلى يوم 

الدين، أما بعد:
 )  ( ' فقــال اهللا 4 : ﴿  ! " # $ % & 

* + , - . /0 1 2 3 4 5 6﴾ [الجمعة: 9].

وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ : أَن َرُسوَل اهللاِ ژ َقاَل: «َمنِ اْغَتَسَل َيْوَم الُْجُمَعةِ 
َب َبَدَنًة، َوَمْن َراَح  َما َقراْألُولَى، َفَكأَن ــاَعةِ  َراَح فِي الس ُغْسَل الَْجَناَبةِ، ثُم
الَِثةِ َفَكأَنَما  اَعةِ الث َب َبَقَرًة، َوَمْن َراَح فِي الس َما َقرانَِيةِ َفَكأَن ــاَعةِ الث فِي الس
َب َدَجاَجًة، َوَمْن  َما َقرَفَكأَن ابَِعةِ  الر اَعةِ  َب َكْبًشا أَْقَرَن، َوَمْن َراَح فِي الس َقر
َماُم َحَضَرتِ  اْإلِ َخَرَج  َفِإَذا  َبْيَضًة،  َب  َقر َفَكأَنَما  الَْخامَِســةِ  اَعةِ  الس َراَح فِي 

ْكَر»(1). الَْمَالئَِكةُ َيْسَتِمُعوَن الذ

(1) موطأ مالك (1).
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األْعَذارُ الُمْسِقَطُة لَصالِة الُجُمَعِة

وَعْن َســْلَماَن الَفارِِســيƒ  ، َقاَل: َقاَل النبِي ژ : «َال َيْغَتِسُل َرُجٌل 
هُِن مِْن ُدْهنِِه، أَْو َيَمس مِْن  ُر َما اْسَتَطاَع مِْن ُطْهرٍ، َوَيد َيْوَم الُجُمَعةِ، َوَيَتَطه
 ــي َما ُكتَِب لَُه، ثُم ُيَصل ُق َبْيَن اْثَنْينِ، ثُم َيْخُرُج َفــَال ُيَفر َبْيتِِه، ثُم ِطيبِ 

َم اِإلَماُم، ِإال ُغفَِر لَُه َما َبْيَنُه َوَبْيَن الُجُمَعةِ األُْخَرى»(1). ُيْنِصُت ِإَذا َتَكل
ْمِريƒ  ، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َمْن َتَرَك  وَعْن أَبِــي اْلَجْعدِ الض

َثَالَث ُجَمعٍ َتَهاُوًنا مِْن َغْيرِ ُعْذرٍ َطَبَع اهللاُ َعَلى َقْلبِِه»(2).

ـ ،  المسافرين  ـ غير  الحاضرين  الجمعة فرض على األعيان،  حضور 
فمن كان مخاطًبا بوجوبها فال يجــوز له التخلف عنها إال لخوف فوات 

أمر مهم مما يعتبر عذًرا ُمْسِقًطا لحضورها.
واألعذار التي تســقط وجوب الجمعة: كالســفر والمرض الشديد 
والتمريض وحضور جنازة القريب ومــن تعين على المصلي من غير 
أقاربــه، ومنها تلبس الشــخص بما يــؤذي المصلين كرائحــة الثوم 

والبصل.
والمرأة والمســافر والصبي يســتحب لهم حضورهــا وتكفيهم عن 

صالة الظهر.

(1) صحيح البخاري (883).
(2) مسند أحمد (15498).
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وفي حضــور الجمعة جزيل الثــواب، وتكفير الذنــوب والخطايا، 
ن من  ب وَحسخاصة الذي يعتني بآداب الجمعة، مثل من اغتســل وتطي
ــل وذكر اهللا وقراءة  التنف ن فيه من  هيئته، وبادر بالحضور بوقــت يتمك
القرآن قبل حضــور الخطيب، والتزم بالســكينة، وأنصت أثناء الخطبة، 

وتجنَب اللغو والروائح المستكرهة.

حضور الجمعة فرض عين ال يسقط إال بعذر. ❖

ال تجب الجمعة على المرأة وال على المسافر وال على المريض. ❖

التهاون بحضور الجمعة معصية، وفي ترك ثالث جمع متتاليات من  ❖
غير ُعذر الوعيد الشديد.

يترتب على  ❖ اس ومن هو في شغل  واْلُحر بالمعذورين األطباء  يلحق 
تركه ضرر.

ْمَتنا، وصل اللُهم على ســيدنا  ْمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عل عل ُهمالل
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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ف المساجد بنسبتها إليه، وجعلها مالًذا للُمقبلين  الحمد هللا الذي شر
عليه، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô﴿ : 8 قــال اهللا
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  á  à

ـ  37]. -. / 0 1 2 3 4 ﴾ [النور: 36  
وقال 2 : ﴿  " # $ % & ' ) ﴾ [األعراف: 31].

وقال N M L K J I H G ﴿ : 4 ﴾ [الجن: 18].
وَعْن أَبِي ُحَمْيــدٍ ƒ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «ِإَذا َدَخــَل أََحُدُكُم 
 ُهم اْفَتْح لِي أَْبَواَب َرْحَمتَِك. َوِإَذا َخَرَج َفْلَيُقْل: الل ُهم الَْمْســجَِد َفْلَيُقْل: الل

ِإني أَْسأَلَُك مِْن َفْضلَِك»(1).
وعن أبي هريَرَة ƒ قال: قال رســول اهللا ژ : «ِإَذا َســِمْعُتُم اِإلَقاَمَة، 
ِكيَنةِ َوالَوَقارِ، َوَال تُْسرُِعوا، َفَما أَْدَرْكُتْم  َالةِ َوَعَلْيُكْم بِالس َفاْمُشــوا ِإلَى الص

وا»(2). وا، َوَما َفاَتُكْم َفأَتِمَفَصل

(1) صحيح مسلم (713).
(2) صحيح البخاري (636).
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وعن أبي قتادَة ƒ : أن رسوَل اهللا ژ قال: «ِإَذا َدَخَل أََحُدُكُم الَمْسجَِد 
َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْينِ َقْبَل أَْن َيْجلَِس»(1).

المســاجد بيوت اهللا تعالى، وهي أحب البقاع إليــه، ولعظم فضلها 
ومكانتها ُشرع لقاصدها جملة من اآلداب والسنن التي ينبغي التنبه لها.

فمن هــذه اآلداب: الطهارة، فــال يجوز أن يدخل المســجَد جنٌب، 
وال ُنفساء، وال حائض؛ إال عابري سبيل.

الروائح  الثيــاب، واجتناب  التجمل والتطيــب ولبس أفضل  ومنها: 
الكريهة، ويستحب التبكير إلى المسجد مع التزام السكينة والوقار أثناء 
م المصلي رجله اليمنى عند دخول المســجد، ويقول:  الســير، وأن يقد
بســم اهللا، والصالة والســالم على رســول اهللا، الّلهّم افتــح لي أبواب 
رحمتك، وإذا خَرج قال: بســم اهللا، والصالة والســالم على رسول اهللا، 

الّلهّم إني أسألك من فضلك.
ويستحب صالة ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس، ويكره الخروج 
من المســجد بعد األذان وقبل الصالة إال لعذر، كالخروج للوضوء، أو 

الخروج بنية العودة، أو للصالة في مسجد آخر ُيدرك الجماعة فيه.
ويســتحب للمصلي في المســجد مالزمة الصالة وذكــر اهللا تعالى 
إيذاء  الدنيــا، وعدم  بأمور  االنشــغال  الكريــم، وتجنب  القرآن  وتالوة 

(1) متفق عليه.
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آداُب ُدخوِل الَمَساِجِد

المصلين بتخطي رقابهم ومضايقتهم ومزاحمتهم، أو بالتشــويش عليهم 
بالجهر بالقراءة والدعاء وغيرها، أو المرور من أمامهم أثناء الصالة.

ويســتحب إكمال الصفــوف األولى حتى ال ُيضطر مــن يأتي بعده 
لتخطي الصفوف.

ويكره إنشاد الضالة في المســاجد، أو البيع والشراء فيها، وكذا اللغط 
ورفع األصوات أو التخاصم.

ومن آداب المســاجد أيًضا: الحرص على نظافتهــا، وصيانتها من 
بالطيب  دهــا  وتعه أشــبه ذلك،  والنجاســات وما  األذى واألوســاخ 
والبخور، من أجل أن تكون الئقة باستقبال المصلين وأدائهم لعبادتهم 
بنفس طيبة وروح مشــرقة وجــو آمن. فلنلتزم آداب بيــوت اهللا تعالى 

ولنحافظ على نظافة مساجدنا، فهي من مظاهر حضارتنا.

المساجد أحب البقاع إلى اهللا 8. ❖
ها. ❖ شرع اإلسالم للمساجد آداًبا وسنًنا رعاية لُحْرمتها وتذكيًرا بحق
أَمَر اإلسالم بتطِهيِر المساجد وتنظيِفها وتنزيِهَها وتطيِيبِها. ❖
مساجدنا من مظاهر حضارتنا. ❖

ْقَنا لما تحب وترضــى، واجعل أعمالنــا خالصة لوجهك  وف ُهــم الل
الكريم، وصل اللُهم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ُنَطّوف بكم اليوم بَِعَلمٍ من أعــالم الصحابة، أال وهو الصحابي الجليل 
̂ ، وهو من علمــاء الصحابة الذين يصدق  عبد اهللا بن عمر بــن الخطاب 
 ﴾ ãâ á  à ß Þ Ý Ü Û  Ú  ﴿ : 4 فيهم قول الحــق

[المجادلة: 11].

وقد ورد في فضله مجموعة من األحاديث، ومن ذلك:

ُجُل فِــي َحَياةِ النبِي ژ ِإَذا َرأَى ُرْؤيَا  َقاَل: َكاَن الر ، ƒ عنه ما صح
َها َعَلى النبِي ژ ، َوُكْنُت  ْيُت أَْن أََرى ُرْؤيَا أَُقصژ ، فََتَمن بِيَها َعَلى الن َقص
ُغَالًما َشــابا أَْعَزَب، َوُكْنُت أََناُم فِي الَمْسجِدِ َعَلى َعْهدِ النبِي ژ ، فََرأَيُْت 
 ٌة َكَطي أََخَذانِي فََذَهَبا بِي ِإَلى النارِ، فَِإَذا ِهَي َمْطوِي َكأَن َمَلَكْينِ  فِي الَمَنامِ 
البِْئِر، َوِإَذا فِيَها َناٌس َقــْد َعَرفُْتُهْم فََجَعْلُت  َكَقْرَنيِ  البِْئِر، َوِإَذا َلَها َقْرَنــانِ 
ِمَن النــارِ، فََلِقَيُهَما َمَلٌك آَخُر، فََقاَل  ِمَن النارِ، أَُعوُذ بِاهللاِ  أَُقوُل: أَُعوُذ بِاهللاِ 
ْتَها َحْفَصُة َعَلى النبِي ژ فََقاَل:  لِي: َلْن تَُراَع. فََقَصْصُتَها َعَلى َحْفَصَة، فََقص
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اب (رضي اهللا عنهما)  عبدُ اهللا بنُ ُعَمَر بِن الخط

ُجُل َعْبُد اهللاِ لَــْو َكاَن ُيَصلي بِاللْيلِ» َقاَل َســالٌِم: فََكاَن َعْبُد اهللاِ  نِْعــَم الر»
َال يََناُم ِمَن اللْيلِ ِإال َقلِيًال(1).

وعن َحْفَصَة # : أَن النبِي ژ َقاَل َلَها: «ِإن َعْبَد اهللاِ َرُجٌل َصالٌِح»(2).

وســبُب قولِ النبي ژ لذلك هو ما رواه اْبُن ُعَمَر، َقــاَل: َرأَيُْت فَِي 
اْلَمَنامِ َســَرَقًة ِمْن َحِريٍر، َال أَْهوِي بَِها ِإَلى َمَكانٍ فِي اْلَجنةِ ِإال َطافَْت بِي 
 ژ فََقاَل ژ : «ِإن بِيْتَها َحْفَصُة َعَلى الن ِإَلْيهِ، فََقَصْصُتَها َعَلى َحْفَصَة، فََقص

أََخاِك َرُجٌل َصالٌِح» أَْو َقاَل: «ِإن َعْبَد اهللاِ َرُجٌل َصالٌِح»(3).
ُنَفْيلِ ْبنِ َعْبدِ  ْحَمنِ َعْبُد اهللاِ بــُن ُعَمَر بنِ الَخطابِ بنِ  هو أَُبو َعْبدِ الر
، أَْسَلَم َوُهَو َصِغْيٌر،  الُقَرِشــي ى بنِ رِيَاحِ بنِ ُقْرِط بنِ َرَزاحٍ، الَعَدوِي الُعز

َجَرةِ. ْن َبايََع تَْحَت الش َهاَجَر َمَع أَبِْيهِ، َوُهَو ِمم ُثم

َرَوى ِعْلًما َكثِْيًرا َنافًِعا َعنِ النبِي ژ ، َوَعْن: أَبِْيهِ، َوأَبِي َبْكٍر، َوُعْثَماَن، 
هِ،  َعم ثَابِتٍ، َوَزيْدٍ  َربِْيَعــَة، َوَزيْدِ بنِ  ، َوبَِاللٍ، َوُصَهْيبٍ، َوَعاِمِر بنِ  َوَعلِي
َوَسْعدٍ، َواْبنِ َمْسُعْودٍ، َوُعْثَماَن بنِ َطْلَحَة، َوأَْسَلَم، َوَحْفَصَة أُْختِهِ، َوَعائَِشَة، 

َوَغْيِرِهم رضي اهللا عنهم أجمعين(4).

وكان ƒ شــديد االقتداء برســول اهللا ژ ، فعن َنافِعٍ، َقاَل: َكاَن اْبُن 
َنَزَلُه َرُســوُل اهللاِ ژ يَْنِزُل فِيهِ،  ُع آثَاَر َرُســولِ اهللاِ ژ َوُكل َمْنِزلٍ  ُعَمَر يََتَتب

(1) صحيح البخاري (3738).
(2) صحيح البخاري (3740).

(3) صحيح ابن حبان (7072).
(4) سير أعالم النبالء (204/3).
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ُه فِي  فََنَزَل َرُسوُل اهللاِ ژ تَْحَت َسُمَرةٍ، فََكاَن اْبُن ُعَمَر يَجِيُء بِاْلَماِء، فََيُصب
ُمَرةِ َكْيَال تَْيَبَس(1). أَْصلِ الس

أَنُه ِمْن أَْهلِ الَجنةِ، َلَشِهْدُت الْبنِ  َقاَل اْبُن الُمَسيبِ: َلْو َشِهْدُت ألََحدٍ 
ُعَمَر.

َوقال َطاُوْوس: َما َرأَيُْت أَْوَرَع ِمنِ اْبنِ ُعَمَر.

قال:  َنافِعٍ  َعْن  َواقِدٍ،  ُعْثَماُن بُن  القرآن، َرَوى  وكان حاضر القلب مع 
َقــَرأَ: ﴿  ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ﴾  ِإَذا  ُعَمــَر  اْبُن  َكاَن 

[الَحدِيُْد: 16] َبَكى َحتى يَْغلَِبُه الُبَكاُء.

اْبُن ُعَمَر فِي  َما َكاَن يَْصَنُع  لَنافِعٍ:  وكان شــديد التعلق بالقرآن، قِْيَل 
َمْنِزلِهِ؟ َقاَل: َال تُِطْيُقوَنُه: الُوضوُء لُِكل َصَالةٍ، َوالمصحُف فِيَما َبْيَنُهَما(2).

وَكاَن ِإَذا فَاتَْتُه الِعَشــاُء فِي َجَماَعةٍ، أَْحَيى َبِقيَة َليلتِهِ، وَكاَن َال يَُصوُم 
َفِر، َوَال يََكاُد ُيْفِطُر فِي الَحَضِر. فِي الس

َمــُه َصَدقًة، كاَن يَِســيُر َعَلى َناقتِهِ  َقد ِإال وَما أَْعَجَبه َشــْيٌء ِمْن َمالِهِ 
فأَْعَجَبْتُه، فَأََناَخَها وَجَعَلها في سبِْيلِ اهللا.

ُق فِي  عظيَم الســخاء، قــال َنافِــع: ِإْن َكاَن اْبُن ُعَمــَر َلُيفر ƒ كاَن
الَمْجلِسِ ثََالثيَن أَْلًفا، ُثم يَأْتِي َعَلْيهِ َشْهٌر َما يَأُْكُل ُمْزَعَة َلْحمٍ.

(1) صحيح ابن حبان (7074).
(2) سير أعالم النبالء (215/3).
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َكتَب َرُجٌل ِإَلى اْبنِ ُعَمَر أَْن يَْكُتَب له كَِتاًبا فيه اْلِعْلُم ُكله، فََكَتَب ِإَلْيهِ 
عبُد اهللا بن عمر: ِإن الِعلَم َكثِْيٌر، َولَِكْن ِإنِ اْســَتَطْعَت أَْن َتلَقى اهللاَ َخفِيَف 
َســانِ َعْن  الل اسِ، َخِمْيــَص الَبطنِ مِْن أَْمَوالِِهم، َكافْهرِ مِــْن دَِماِء الن الظ

أَْعَراِضِهم، َالزًما ألَمرِ َجَماَعتِِهم، َفافَعْل. رضي اهللا عنه وأرضاه.

كان ابن عمر ^ مدرسة في األخالق والزهد والورع. ❖
كان قدوة في كرمِ النفس، وعلو الهمة في الخير. ❖
وكان شديد االقتداء برسول اهللا ژ. ❖
وهو من أهل البر؛ فإذا أحب ماًال جعله في سبيل اهللا. ❖

ُهــم ارزقنا خير االقتــداء وخير األخــالق، واجعلنــا من عبادك  الل
آله وصحبه  اللُهم على ســيدنا ونبينا محمــد، وعلى   الصالحين، وصل

أجمعين.
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المرسلين،  والســالم على ســيد  العالمين، والصالة   الحمد هللا رب
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

قال اهللا Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿ : 8 ﴾ [الملك: 10].

 0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ﴿ : 4 وقال 
1 ﴾ [الرعد: 19].

 À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶ µ﴿ : 2 وقال
 ﴾  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á

[الحج: 46].

وَعْن ُعَمَر ƒ : أَن النبِي ژ َقاَل: «َما اْكَتَســَب َرُجٌل َما اْكَتَسَب مِْثَل 
َعْبدٍ  ِإيَماُن   َتم َوَما  ُه َعْن َرًدى،  َوَيُرد ِإلَى ُهًدى،  َيْهدِي َصاِحَبُه  َعْقلٍ  َفْضلِ 

َوَال اْسَتَقاَم دِيُنُه َحتى َيْكُمَل َعْقلُُه»(1).

(1) مسند الحارث (813).

90



289

العقُل ميزاُن اإلنسان

العقل: ملكة َميَز اهللا 8 بها اإلنســان عن غيره من الكائنات، وحباه 
بها، واعتنى اإلسالم بحفظه، فبحفظه ُيحفظ اإلنسان، وتُصان الحرمات، 

ى العبادات وسائر الواجبات، وترتقي وتسمو المجتمعات. وتؤد

والعقل شــرط في التكليف فهًمــا وعمًال، ولذلك جــاءت اآليات 
الكريمة واألحاديث النبوية الشــريفة حاثًة علــى المحافظة على العقل، 
وسالمته، وتنميته بالعلم والمعرفة، ومنع كل ما يعطله ويعيقه أو يفسده 
الشريعة كل ما ُيْلِحُق الضرر بالعقل ويعطله من  َمتِ  ويضعف قوته، فحر

أكل أو شرب أو شم أو حقن.

وأعطى اإلسالم ألصحاب العقول الســليمة من العلماء والمفكرين 
 ß Þ Ý Ü Û Ú  ﴿ :والمجتهدين مكانة هامة، فقال تعالى

ç æ å ä ãâ á à ﴾ [المجادلة: 11].

إن االهتمام بالعقل والمحافظة عليه سليًما معافى يؤدي إلى ممارسات 
موزونة مضبوطة فاعلة مفيدة لإلنســان ولوطنه، فاإلنســان الذي يحكمه 
دين مستقيم وعقل ســوي خالٍ من الشــوائب تكون تصرفاته مبنية على 
ع واالنفعال، ذلك أن العقل هو  أسس صحيحة، فيبتعد عن الهوى والتسر
الشعوب  م  الخير، ونجاح األفراد وتقد ه األفراد والشعوب نحو  الذي يوج
واألمم رهين المحافظة على عقول مستنيرة سليمة تؤمن بالوسطية في كل 
شيء، توازي بين الدين والدنيا، وبذلك يصير المجتمع متماسًكا متضامًنا 

يسعى إلى تحقيق سعادته وسعادة اإلنسانية قاطبة.
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العقل نعمة تََميَز بها اإلنسان عن سائر الكائنات. ❖
العقل مناط التكليف وآلة فهم الشريعة. ❖
َم الشعوب ورقيها يتوقف على مدى استثمار العقل في اإلنتاج  ❖ إن تقد

الثقافي والعلمي.

ُهم ارزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، والقلب الخاشع، واللسان  الل
الذاكر، والعقل النافع، إنك  أنت الوهاب، وصل اللُهم وسلم على سيدنا 

ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمــد هللا اللطيف الخبيــر، أحــاط البرايا بلطفه، خلــق الخلق 
فأحصاهم عــدًدا، وقســم أرزاقهم وأقواتهــم فلم ينَس منهــم أحًدا، 
والصالة والســالم على إمام الخلق ســيدنا ونبينا محمــد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين، أما بعد:

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $#  " ﴿ اهللا 4 :  فيقــول 
-. / 0 1 2 ﴾ [هود: 6].

 CB A @ ? > =< ; : 9 ﴿ : 2 وقال
G F E D ﴾ [الشورى: 12].

وقال z y x ﴿ : 8 } |﴾ [الذاريات: 22].

اتُقوا  اُس  الن َها  أَي» َرُسوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقاَل:  َعْبدِ اهللاِ ^  َجابِِر ْبنِ  وَعْن 
َلبِ، َفِإن َنْفًســا لَْن َتُموَت َحتى َتْســَتْوفَِي رِْزَقَها َوِإْن  اهللاَ َوأَْجِملُوا فِي الط
، َوَدُعوا َما  َلبِ، ُخُذوا َما َحــل ُقــوا اهللاَ َوأَْجِمُلوا فِــي الط أَْبَطــأَ َعْنَها، َفات

َحُرَم»(1).

(1) سنن ابن ماجه  (2144).
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وعن ابن ُعَمَر ^ َقاَل: َجاءَ َســائٌِل ِإَلى النبِي ژ فَِإَذا تَْمَرٌة َعائَِرٌة(1)، 
فَأَْعَطاُه ِإياَها، َوَقاَل النبِي ژ : «ُخْذَها، لَْو لَْم َتأتَِها ألَتْتَك»(2).

وَعْن ُعَمَر ْبنِ الَخطابِ ƒ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «لَْو أَنُكْم ُكْنُتْم 
ْيــُر؛ َتْغُدو ِخَماًصا  لِِه لَُرزِْقُتــْم َكَما ُيْرَزُق الط َتَوك لُوَن َعَلــى اهللاِ َحق َتَوك

َوَتُروُح بَِطاًنا»(3).
الَْعْبَد  لََيْطلُُب  ْزَق  الر  َقــاَل: «ِإن النبِي ژ  ْرَداِء ƒ ، َعنِ  أَبِي الد وَعْن 

َكَما َيْطلُُبُه أََجلُُه»(4).

َر األرزاق، فــرزق الطير في الهواء، والســمك في  إن اهللا 2 قــد
َر لكل دابة فــي األرض رزقها،  المــاء، والجنين في بطن أمه، وســخ

وسهل لها الوصول إليه.

، وإْن  وإذا أراد اهللا باإلنســان خيًرا بارك له في رزقه وقوته وإْن َقل
ُحِرَم البركة لم ينعم بما في يده وإْن كثر.

ر مكتوب، فإن اهللا  ُمَقــد ومن حقائق اإليمان التســليم بأن الرزق 

(1) العائرة: الساقطُة ال ُيْعَرف لها مالٌك. انظر: غريب الحديث للخطابي (480/1).
(2) صحيح ابن حبان (3240).

(3) سنن الترمذي (2344).
(4) صحيح ابن حبان (3238).
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اِزِقينَ واهللاُ خيُر الر

تعالى يبعــث للجنين في بطن أمه ملًكا مأمــوًرا بكتابة أربع كلمات: 
العمل والرزق واألجل والشــقاء أو  الســعادة، فما كان من نصيبك فال 

يصُل إلى غيرك، ولن تموت نفٌس حتى تستكمل رزقها.
وإن للرزق أسباًبا ينبغي للعبد فعلها:

منها: أن يعمل إن كان قادًرا ويســعى في تحصيــل رزقه المقدر له، 
 @?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿ : 8 قــال 

B A﴾ [الملك: 15].

ومنها: تقوى اهللا 4 ، فمن اتقى اهللا جعل له من كل َهم فرًجا، ومن 
 k j  ﴿ : 2 كل ضيق مخرًجا، ورزقه من حيث ال يحتسب، قال اهللا

u t s r q ❁ o n m l ﴾ [الطالق: 2 ـ 3].

ُه  ومنها: صلة الرحم، فإنها سبب لِِسَعةِ الرزق، قال النبي ژ : «َمْن َسر
أَْن ُيْبَسَط لَُه فِي رِْزقِِه، أَْو ُيْنَسأَ لَُه فِي أََثرِهِ، َفْلَيِصْل َرِحَمُه»(1).

ومنهــا: اإلنفاق واإلحســان إلى الخلــق، فإن اهللا تعالــى ُيْخلف على 
 ﴾× Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ : 4 المنفقين، قــال

[سبأ: 39]. وقال النبي ژ : «َقاَل اهللاُ: أَْنفِْق َيا اْبَن آَدَم أُْنفِْق َعَلْيَك»(2).

ومنها: الدعاء، فقد كان رسول اهللا ژ يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني 
واهدني وارزقني»(3).

(1) صحيح البخاري (2067).

(2) صحيح البخاري (5352).
(3) صحيح مسلم (2073).
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أَُعوُذ بَِك مَِن  ِإني   ُهم ومما ورد عن النبي ژ : أنه كان يقول: «الل
ْينِ،  الد َوالُجْبــنِ، َوَضَلعِ  َوالَكَســلِ، َوالُبْخلِ  الَهم َوالَحــَزنِ، َوالَعْجزِ 

َجالِ»(1). َوَغَلَبةِ الر

سخر اهللا تعالى لكل مخلوق رزقه. ❖
من حقائق اإليمان التسليم بأن الرزق مقدر مكتوب. ❖
ل رزقه المقدر. ❖ يجب على اإلنسان أن يعمل إن كان قادًرا لُيَحص
من أسباب الرزق تقوى اهللا، وصلة الرحم، واإلنفاق في سبيل اهللا. ❖

نافًعا،  لنا فيــه، وعلًما  ُهم ارزقنا رزًقا حســًنا حالًال طيًبا، وبارك  الل
ًال، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله  وعمًال متقب

وصحبه أجمعين.

(1) صحيح البخاري (2893).
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الحمد هللا الحكيــم الخبير الذي يؤتي الحكمة من يشــاء، والصالة 
والسالم على سيدنا ونبينا محمد من علم الناس الحكمة وأخرجهم من 
الظلمات إلى النور، وعلــى آله وصحبه ومن تبعهم بإحســان إلى يوم 

الدين، وبعد:

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´  ﴿ : 8 فيقــول اهللا
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

Í Ì Ë Ê É ﴾ [آل عمران: 164].

 F E D C B A @ ? >  ﴿ : 2 ويقــول
I H G ﴾ [البقرة: 231].

 ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ μ  ﴿ : 4 ويقول
Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À﴾ [البقرة: 269].

ويقول 8 : ﴿  ! " # $ % & ' ﴾ [اإلسراء: 39].

 *  )  ('  &  %  $  #  "  !  ﴿ ســبحانه:  ويقول 
+ , -. / 0 1 2 3 4﴾ [لقمان: 12].
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 ُهم الل» َوَقاَل:  ِإَلى َصْدرِهِ،  النبِي ژ  نِي  َقاَل: َضم  ^ َعباسٍ  اْبنِ  وَعنِ 
ْمُه الِحْكَمَة»(1). َعل

َضالةُ  الِحْكَمةُ  «الَكلَِمةُ  َرُسوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقاَل:   ƒ ُهَريَْرَة أَبِي  وَعْن 
الُمْؤمِنِ، َفَحْيُث َوَجَدَها َفُهَو أََحق بَِها»(2).

اهللاُ  آَتاُه  «َوَرُجٌل  النبِــي ژ :  َقاَل  َقاَل:   ƒ ٍَمْســُعود َعْبد اهللاِ ْبنِ  وعن 
ُمَها»(3). الِحْكَمَة َفُهَو َيْقِضي بَِها َوُيَعل

ــنة النبوية الشريفة في  لقد ورد لفظ الحكمة في القرآن الكريم والس
مواضع عدة، وذهب العلماء في تفسير معناها وتبيان المراد منها حسب 
ــنة، وتارة بالمعرفة بالقرآن،  رت بالس السياق الذي جاءت فيه، فتارة ُفس
وتارة بالفهم في العلم، وتارة باإلصابة في القول والفعل، وتارة بالتفكر 
في أمر اهللا تعالى واالتبــاع له، وتارة بمواعظ القرآن، وتارة بالخشــية، 
وتارة بما يشــهد العقل بصحته، وقالوا: هي فعل مــا ينبغي، في الوقت 

الذي ينبغي، على الشكل الذي ينبغي...
وقال اإلمام مالك: الحكمة: المعرفة بدين اهللا والفقه فيه واالتباع له(4).
وكل هذه المعاني والتفاســير يحتملها لفظ الحكمة وبعضها قريب 

من بعض.

(1) صحيح البخاري (3756).
(2) سنن الترمذي (2687).
(3) صحيح البخاري (73).

(4) الجامع ألحكام القرآن (330/3).
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ولم تــأِت الحكمة في القرآن الكريم إال في ســياق المدح والحث 
على اتباعها واالتصاف بها لشــرفها وفضلها، فبيــن اهللا 8 أن الحكمة 

هبة وعطية إٰلهية، من أُعطيها أُعطي خيًرا كثيًرا.
وقد مدح النبي ژ من أوتي الحكمة فقضى بها بين الناس وعلمها لهم.
ولشــرف الحكمة ومنزلتها دعا بها رسول اهللا ژ البن عباس ^، 
ألن الحكمة تزيد الشــريف شــرًفا، والوقــور وقــاًرا، وترفع صاحبها 

المتصف بها حتى تضعه في أعلى المراتب في الدنيا واآلخرة.
والحكمة هي ضالة المؤمن ال يزال يطلبها كما يطلب الرجل ضالته، 
فمتى وجدهــا فعليه أن يلتقطهــا ويغتنمها ويعمل بهــا حيث ظفر بها، 
وال ينظر أو يلتفت إلى من وجدها عنده، ألن الكلمة الحكيمة أو القول 
الحكيم مقبول من قائله كيفما كان، سواء كان صالًحا أو طالًحا، فالعبرة 

بالقول ال بقائله.

نة النبوية إال في سياق المدح. ❖ الحكمة لم تأِت في القرآن الكريم والس
الحكمة هبة وعطية إٰلهية من أُعطيها أُعطي خيًرا كثيًرا. ❖
الحكمة ضالة المؤمن، عليه أن يطلبها كما يطلب الرجل ضالته. ❖
المؤمن أحق بالحكمة أينما وجدها أخذها. ❖

 ُهم الل ارزقنا الحكمة، وامأل قلوبنا بخشــيتك وتقــواك، وصل ُهم الل
وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على سيدنا ونبينا محمد 
سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

قال اهللا ª  ﴿ : 4 » ¬ ® ¯ ° ﴾ [البقرة: 222].
وقال 8 : ﴿ £ ¤ ❁ ¦ § ﴾ [المدثر: 3 ـ 4]

يَمانِ»(1). ُهوُر َشْطُر اْإلِ وقال رسول اهللا ژ : «الط
وعن َعَطاء ْبن يََســارٍ 3 َقاَل: َكاَن َرُســوُل اهللاِ ژ فِي اْلَمْسجِدِ، فََدَخَل 
أْسِ َواللْحَيةِ، فَأََشــاَر ِإَلْيهِ َرُســوُل اهللاِ ژ بَِيدِهِ أَنِ اْخُرْج ـ َكأَنُه  َرُجٌل ثَائَِر الر
ُجُل، ُثم َرَجَع فََقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ :  يَْعنِي ِإْصَالَح َشَعِر َرأِْسهِ َولِْحَيتِهِ ـ فََفَعَل الر

أْسِ َكأَنُه َشْيَطاٌن»(2). أَلَْيَس َهَذا َخْيًرا مِْن أَْن َيأْتَِي أََحُدُكْم َثائَِر الر»
وعــن أم المؤمنين عائشــة # قالت: قال رســول اهللا ژ : «َما َعَلى 
ِخَذ َثْوَبْينِ لَِيْومِ  أََحدُِكْم ِإْن َوَجَد ـ أَْو: َمــا َعَلى أََحدُِكْم ِإْن َوَجْدتُْم ـ أَْن َيت

الُْجُمَعةِ، ِسَوى َثْوَبْي مِْهَنتِِه»(3).

(1) صحيح مسلم (223).
(2) الموطأ (756).

(3) سنن أبي داود (1078).
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أَْو:  َقاَل: «الْفِْطــَرُة َخْمٌس ـ  النبِــي ژ  وَعْن أَبِي ُهَريْــَرَة ƒ ، َعنِ 
َوَنْتُف  َوَتْقلِيــُم اْألَْظَفارِ،  الِْخَتاُن، َواِالْســتِْحَداُد،  ـ :  الْفِْطــَرةِ  َخْمٌس مَِن 

ارِبِ»(1). الش بِطِ، َوَقص اْإلِ

أعلى اإلسالم من شــأن النظافة ورفع مكانة الطهارة، فجعل لها في 
اإليمان مقام الصــدارة، حيث اعتبرها نصف اإليمــان، والنصف اآلخر 

اعتقاد وعبادات وسلوك.

والنظافة من أهم سمات المسلمين، وهي نوعان:
التخلص من  إلــى  تعــود  المعنويــة: والتي  الطهــارة  أولهــا: 
االعتقادات الخاطئة واألفكار الهدامة، وتطهير النفس من المعاصي 
وقبائح األعمــال، وتطهير القلب من كل ســوء، وهذه أمور ال بد 
منها، ألنها فاعلة في خيرية الســلوك، وقد أشــار الرسول ژ إلى 
ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح الَجَسُد  ُمْضَغًة:  ذلك بقوله: «أََال َوِإن فِي الَجَســدِ 

ُه، أََال َوهَِي الَقْلُب»(2). ُه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد الَجَسُد ُكل ُكل
الجوارح  فتنقاد  الجــوارح،  تنعكس على  القلب  أي: إن طهارة 

بتأثير تلك الطهارة إلى أفعال الخير.

(1) متفق عليه.

(2) متفق عليه.
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والنــوع الثاني من النظافة: الطهارة الحســية: وتتعلق بالجســم والثوب 
ه  والمــكان الخــاص والعام، فقد حــث الرســول ژ على النظافــة، ووج
المسلمين إلى أبدانهم كي ينظفوها، وإلى ثيابهم كي يطهروها، وإلى بيوتهم 

كي يتعهدوها، وإلى طرقهم كي يبعدوا عنها األوساخ وينقوها من األذى.
والمحافظة على طهارة الحســية والمعنوية مطلوبة شرًعا، وهي من 

أجمل سمات المسلمين، وأهم مالمح الحضارة اإلسالمية.
أما العبادات فمنها ما ال يصح إال بالطهارة الحســية كالصالة ومس 

المصحف والطواف عند الحج والعمرة، ولذلك ُشرع الوضوء والغسل:
ي بذلك ألن المصلي يتنظف به فيصير  والوضوء من الوضاءة، وُسم
وضيًئا، وهــو تنظيف لألعضــاء الظاهرة من الجســم والتــي تتعرض 

لألوساخ الحسية والمعنوية.
أما الغسل فقد ُشــرع لمقاصد جلية وفوائد مهمة، منها: رفع الجنابة 
وتطهيــر البدن وإنعاش قواه وتجديد نشــاطه، ومن هنــا كانت الطهارة 
ر؛  الشرعية معقولة المعنى التساقها مع مقررات الذوق البشري المتحض

حيث إن األوساخ والقذارات ترفضها الفطرة البشرية.
وزيادة في التأكيد على الطهارة والنظافة رغب اإلسالم في األغسال 
المسنونة والمســتحبة، كغسل الجمعة وغســل العيدين وغسل اإلحرام 
للحج والعمرة، كما حث الرسول ژ على الوضوء عند النوم، وسن لنا 
الرسول ژ في يوم الجمعة أفعاًال تعود كلها إلى النظافة وحسن المظهر، 

كالغسل والطيب وتقليم األظافر وقص الشارب... وغيرها.
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وقد بشر النبي ژ المتطهرين بأن طهارتهم ستكون شاهدة لهم يوم 
لِيــَن مِْن آَثارِ  ا ُمَحج ُغر تِي ُيْدَعــْوَن َيْوَم الِقَياَمــةِ  أُم القيامة، فقــال: «ِإن

َتُه َفْلَيْفَعْل»(1). الُوُضوِء، َفَمنِ اْسَتَطاَع مِْنُكْم أَْن ُيِطيَل ُغر

النظافة مطلب شرعي ارتبطت بالعبادات ارتباًطا وثيًقا. ❖
د النظافة في كل ميادين الحياة العامة والخاصة. ❖ تتجس
النظافة مظهر حضاري وعنوان اللياقة والذوق الرفيع. ❖

ين، والعمل الصالــح الذى ُيرضيك عنا،  ه في الد ارزقنــا التفق ُهم الل
آله وصحبه ومن  اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى   وصل

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

(1) صحيح البخاري (136).
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التســليم على سيدنا  الصالة وأتم  العالمين، وأفضل   الحمد هللا رب
ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد:

فمما يبعث على فعل الخير، ونشر الفضيلة، والتخلق باآلداب: ذكُر 
صفات الصالحين للتأســي بهم، والســير على منهاجهم، ولهذا نذكر 
اليوم بعض ســيرة الصحابي الجليل طلحة بن عبيد اهللا ƒ . وقد ورد 

ةِ»(1). عن رسول اهللا ژ أنه قال: «َوَطْلَحةُ فِي الَْجن في فضله ما صح
، أََحُد الَعَشَرةِ  الُقَرِشي ْيِميهو َطْلَحُة بُن ُعَبْيدِ اهللاِ بنِ ُعْثَماَن بنِ َعْمٍرو، الت
ْن َسَبَق ِإَلى اِإلْسَالمِ، َوأُْوذَِي فِي اهللاِ، ُثم َهاَجَر،  ةِ، َكاَن ِممالَمْشُهْودِ َلُهم بِالَجن
كان كريًما َجواًدا، أَتَاُه َماٌل ِمْن َحْضَرَمْوَت َسْبُع ِمَئةِ أَْلفٍ، فََباَت َلْيَلَتُه يََتَمْلَمُل 
َخشية أن يحاسبه اهللا على هذا المال، فأشــارت عليه زوجته أم كلثوم بنت 
أبي بكــر الصديق رضــي اهللا عنها وعن أبيها بــأن ينفق هــذا المال على 
أَْصَبْحَت،  فَِإَذا  ئَِك؟  أَِخال َبْعــضِ  َعْن  أَنَْت  فَأَيَْن  وَقاَلْت:  النبي ژ ،  أصحاب 

ْمُه. فََقاَل َلَها: َرِحَمكِ اُهللا، ِإنكِ ُمَوفَقٌة بِْنُت ُمَوفقٍ. فَاْدُع بِجَِفانٍ َوقَِصاعٍ، فََقس
ــَم المال َبْيَن الُمَهاجِِريْــَن َواألَنَْصارِ،  ا أَْصَبــَح، َدَعا بِجَِفانٍ، فََقس فََلم

فََبَعَث ِإَلى َعلِي ِمْنَها بَِجْفَنةٍ.

(1) سنن أبي داود (4649).
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 ƒ طلحُة بنُ ُعَبْيِد اهللا

دٍ! أََما َكاَن َلَنا فِي َهَذا الَمالِ ِمْن َنِصْيبٍ؟. فََقاَلْت َلُه َزْوَجُتُه: أََبا ُمَحم
ْرُه، ثم قال: فََشأُْنكِ بَِما َبِقَي. ها لم تَُذكَقاَل: فَأَيَْن ُكْنتِ ُمْنُذ الَيْوم؟! أْي: إن
َعاَش ƒ َحِمْيًدا، َســِخيا، وعلى الرغم مــن جاهه في قومه، وثرائه 

العريض، وتجارته الناجحة، فقد َناَل َحظُه من اضطهاد قريشٍ.
كان طلحة ƒ في مقّدمة الصفوف دفاًعا عن دينه ونبيه يبتغي بذلك 
ًيا تجارته  وجه اهللا 2 ، ولم يمنعه ذلك ِمــْن أْن يبتغي من فضل اهللا منم
الُجود،  الخير، وطلحَة  له: طلحــَة  ُيقال  الناجحة، كان  الرابحة، وأعماله 

وطلحَة الَفياض.
انتقل ƒ إلى جوار ربه في العاشــر من ُجمادى اآلخرة ســنة ست 
وثالثين، وقد اســَتْكَمل من العمر يومئذٍ أربًعا وســتين سنة، رضي اهللا 

عنه وأرضاه.

معرفة عظمة الصحابة وبيان منزلتهم يرتقي بسلوك المسلم. ❖
سيدنا طلحة ƒ من السابقين إلى اإلســالم ومن العشرة المبشرين  ❖

بالجنة.
وهو مثال للصحابي الكريم. ❖

ُهم ارزقنا خير االقتداء وخير األخالق، واجعلنا من عبادك الصالحين،  الل
وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمــد هللا الذي أمــر بحســن اآلداب، ورقي األخــالق، والصالة 
والسالم على سيدنا محمدٍ عبدِ اهللا ورسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين، 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
 }|  {  z  y  x  w  v﴿  : 4 اهللا  قــال  فقــد 
 ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~

°﴾ [النحل: 125].

إليه  القرآن  التأمل والتدبر، وقد دعانا  الحوار أسلوب قرآني يستحق 
وبيَن شروطه وآدابه: 

فمن آدابــه: اللطف في القول لــدى التحاور مــع اآلخرين، قال 
تعالى: ﴿ ¸  º ¹﴾ [البقرة: 83].

يَبة َصَدَقة»(1). ويقول النبي ژ : «الَْكلَِمة الط

(1) صحيح البخاري (2827).

95



305

آداب الحــوار

ومن آداب الحوار: احـترام اآلخر، وعدم السخرية منه، قال 4 : ﴿  > 
 L  K  J  I  H  G  F  ED  C  BA  @  ?  >  =
 [  Z  ❁  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  ❁  N  M
\ [ ^ _ ` d c b a ﴾ [سـبأ: 24  ـ  26]. فلم يجزم 

بضاللهم قبل الوصول إلى نتيجة الحوار.

ومــن آداب الحوار: الصبر على المحاور، فقد جاء شــاب يســتأذن 
م، فلم ُيَعنْفه النبي ژ ، بل صبر عليه وحاوره  النبي ژ في فعل أمٍر محر

حتى أقنعه(1).

ومن آداب الحوار: الُبعد عن الجدال بالباطل، والجدال بالباطل هو 
الذي يســتخدم لقلب الحقيقة من غير دليل أو حجــة، قال اهللا 2 : 
 ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  w  v ﴿
 ﴾°  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢

[النحل: 125].

وذم ما كان باطًال، فقــال تعالى: ﴿  3 4 5 6 7 8 9 
: ; > = < ?﴾ [لقمان: 20].

َجالِ  أَْبَغَض الر ژ َقاَل: «ِإن بِيوَعْن أم المؤمنين َعائَِشَة # ، َعنِ الن
ِإلَى اهللاِ األَلَد الَخِصُم»(2).

(1) انظر: مسند أحمد (22211).
(2) متفق عليه.
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دروس المساجـد (2)

الحواُر الَحَســُن صفة من صفات اإلنســان الراقي فــي التعامل مع  ❖
اآلخرين.

الكالم الطيب شعار المسلم في بيته وعمله ومع جميع الخالئق. ❖
الكلمة الطيبة سبيل الحوار الهادف. ❖

 ا وارزقنــا اتباَعُه، وصلحق ارزقنا أدب الحــوار، وأرِنا الحق ُهــم الل
اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي أعد للذاكرين مغفرة وأجًرا عظيًما، والصالة والسالم 
ــًرا ونذيًرا، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله  على من جعله اهللا هادًيا ومبش

وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

فقد قال 8 : ﴿  ! " # $ %& ' ) 
( * + , - . ﴾ [الكهف: 46].

وَعْن أَبِي َســِعيدٍ اْلُخْدرِيƒ  : أَن َرُسوَل اهللاِ ژ َقاَل: «اْسَتْكثُِروا مَِن 
ْهلِيُل  َوالت ْكبِيُر  الت» َقاَل:  َرُسوَل اهللاِ؟  يَا   ُهن َوَما  قِيَل:  الَِحاتِ»  الص الَْباقَِياتِ 

َة ِإال بِاهللاِ»(1). ْسبِيُح َوالَْحْمُد هللاِ َوال َحْوَل َوال قُو َوالت
وعن أبي ُموَسى اْألَْشَعِريƒ  قال:... وأنا َخْلَف َدابةِ رسول اهللاِ ژ 
َة إال بِاهللاِ، فقال لي: «يا َعْبَد اهللاِ بن  فََسِمَعنِي وأنا أَُقوُل: َال َحْوَل وال ُقو
ْيَك يا َرُسوَل اهللاِ، قال: «أال أَُدلَك على َكلَِمٍة من َكْنزٍ من  َقْيسٍ» قلُت: َلب
ةِ» قلُت: َبَلى يا َرُســوَل اهللاِ فَِداَك أبــي َوأُمي، قال: «َال َحْوَل  ُكُنوزِ الَْجن

َة إال بِاهللاِ»(2). وال قُو

(1) صحيح ابن حبان (840).
(2) صحيح البخاري (3968).
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دروس المساجـد (2)

وعن أبي ُهَريْــَرَة ƒ : أَن النبي ژ قال: «أَْكثُِروا مــن َقْولِ: َال َحْوَل 
ةِ»(1). َها َكْنٌز من ُكُنوزِ الَْجنَة إال بِاهللاِ، َفِإن َوَال قُو

ترشــدنا النصوص الســابقة إلى أهمية ذكر اهللا 2 بقول: (ال حول 
وال قوة إال باهللا) ألنها من تمام تسليم العبد لما أمر اهللا تعالى به أو نهى 
عنه، وهي تربي المســلم على أنه ال حول له وال قوة أمام حول اهللا 8 
وقوته، وينبغي أن يــرد ما وفقه اهللا تعالى إليه مــن اإلقبال على الطاعة 
واإلدبار عن المعصية إلى فضل اهللا وتوفيقه، فالحول حوله والقوة قوته.

وروي عن عبد اهللا بن مســعود ƒ في تفســير (ال حول وال قوة إال 
باهللا): ال تحويل عن معصيــة اهللا إلى طاعــة اهللا إال بعصمة اهللا، وال قوة 
على طاعة اهللا إال بعون اهللا 8 (2). ويقول أهل العلم: هي كلمة استســالم 
وتفويض، وأن العبد ال يملك من أمره شيًئا، وليس له حيلة في دفع شر، 

وال قوة في جلب خير إال بإرادة اهللا تعالى(3).
ها النبي ژ سبًبا من أسباب دخول الجنة، وندب إلى قولها  وقد عد
اْلَخطابِ ƒ ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ :  عند ســماع النداء؛ فعن ُعَمَر ْبنِ 
 أَْكَبُر، ثُم أَْكَبُر اهللاُ  أَْكَبُر، َفَقاَل أََحُدُكــْم: اهللاُ  أَْكَبُر اهللاُ  ُن: اهللاُ  ِإَذا َقاَل الُْمَؤذ»

(1) مسند أحمد (8387).
(2) شعب اإليمان (666).

(3) فتح الباري (11 /501)، مرقاة المفاتيح ( 5 / 215).
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ِة ُكـنُـوزُ الَجنـ

 َقاَل: أَْشَهُد أَن اهللاُ، ثُم اهللاُ، َقاَل: أَْشَهُد أَْن َال ِإلَٰه ِإال َقاَل: أَْشَهُد أَْن َال ِإلَٰه ِإال
ًدا َرُســوُل اهللاِ، ثُم َقاَل: َحي َعَلى  ُمَحم ًدا َرُســوُل اهللاِ، َقاَل: أَْشَهُد أَن ُمَحم
َة ِإال بِاهللاِ، ثُم َقاَل: َحــي َعَلى الَْفَالحِ، َقاَل:  َالةِ، َقــاَل: َال َحْوَل َوَال قُو الص
أَْكَبُر اهللاُ  أَْكَبــُر، َقاَل: اهللاُ  أَْكَبُر اهللاُ  َة ِإال بِــاهللاِ، ثُم َقاَل: اهللاُ  َال َحْوَل َوَال قُو

َة»(1). اهللاُ مِْن َقْلبِِه، َدَخَل الَْجن اهللاُ، َقاَل: َال ِإلَٰه ِإال َقاَل: َال ِإلَٰه ِإال أَْكَبُر، ثُم
فلنكثر من ذكر هذه الكلمــة العظيمة ألنها طريــق من طرق الجنة 

والوصول إلى اهللا 4 .

ذكر اهللا 8 باب من أبواب الجنة. ❖
ترشــدنا النصوص إلى أن ذكر اهللا تعالى هو من الباقيات التي تبقى  ❖

مع اإلنسان في أخراه.
(ال حول وال قوة إال باهللا) كنز من كنوز الجنة. ❖

 ب إليها من قول أو عمل، وصل ارزقنا الجنة وكنوزها، وما قر ُهم الل
اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) صحيح مسلم (12).



310

pø`«ª n«dG  oIQÉ`` sØ` nc

الحمد هللا ذي األسماء الُحسنى والصفات الُعلى، أمر بحفظ األيمان، 
وبين أحكامها في القرآن، والصالة والســالم على سيدنا ونبينا محمد، 

وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ : 4 فقد قال اهللا
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «
 È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  ÌË  Ê  É

Ö﴾ [المائدة: 89].
وقال 8 : ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [القلم: 10].

َيْنَهاُكْم أَْن  ̂ : أن َرُســول اهللاِ ژ قــال: «أََال ِإن اهللاَ  اْبــنِ ُعَمَر  وَعنِ 
َتْحلُِفوا بِآَبائُِكْم، َفَمْن َكاَن َحالًِفا َفْلَيْحلِْف بِاهللاِ، َوِإال َفْلَيْصُمْت»(1).

لَِيْقَتِطَع  َفاجٌِر،  فِيَها  َوُهَو  َيِمينٍ،  َعَلى  َحَلَف  «َمْن  وقال رسول اهللا ژ : 
بَِها َماَل اْمرِگ ُمْسلِمٍ، لَِقَي اهللاَ َوُهَو َعَلْيِه َغْضَباُن»(2).

(1) صحيح البخاري (6108).
(2) صحيح البخاري (2416).
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َكـفــارةُ اليَميـِن

َفأََرى  ـ َال أَْحلُِف َعَلى َيِمينٍ،  ِإْن َشــاَء اهللاُ  ـ  وقال أيًضا: «َوِإني َواهللاِ 
ْلُتَها»(1). ذِي ُهَو َخْيٌر، َوَتَحلأََتْيُت ال َغْيَرَها َخْيًرا مِْنَها، ِإال

إن اليمين من مهمات دين المســلم، ألنها قســم باسم اهللا تعالى أو 
د به المسلم عزمه أو قوله. بصفة من صفاته يؤك

وأصل اليمين في اللغة اليــد، وأطلقت على الحلف ألنهم كانوا إذا 
تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه.

فَْت شرًعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة هللا 2 . وُعر
إما  أنه ال يجوز الحلف إال باهللا وحده،  السابقة  النصوص  ُيؤخذ من 
باسم من أســمائه، أو صفة من صفاته، وال تنعقد بغير ذلك، وأنه يجب 
المحافظــة على اليمين، وتشــمل المحافظــة عليها وجــوب البر فيها، 

والكفارة إن وقع الحنث.
فيجب على من حلف علــى أمر أن يبر في يمينــه، إال إذا كان في 
الوفــاء فوات ما هو أفضــل فيكون األولى حينئذ تــرك المحلوف عليه 

والتكفير عن اليمين.
، وعدم اإلكثار منه  ب الحلف في غير مهــماليمين: تجن ومن آداب 

، والتزام الوسط في ذلك. في المهم

(1) صحيح البخاري (3133).



312

دروس المساجـد (2)

وكفارة اليمين تحصل بإطعام عشــرة مســاكين، أو كسوتهم، ويجوز 
إخــراج قيمتها وتوكيل الجهات الخيرية الرســمية مثــل الهالل األحمر 
إليصالها إلى مستحقيها. فمن لم يجد فيصوم ثالثة أيام ال يجب تتابعها 

ولكن يستحب.

اليمين من دين المسلم، فمن الجدير به معرفة أحكامها. ❖
نة. ❖ كثرة الحلف مذمومة، وتركه دائًما ليس من الس

 ُهم الل اجعلنا ممن يســتمعون القول فيتبعون أحســنه، وصل ُهــم الل
وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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المرسلين،  والســالم على ســيد  العالمين، والصالة   الحمد هللا رب
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

قال اهللا 4 : ﴿ ' ) ( * +, - . / 0 1 2 3 4 
5 ﴾ [يوسف: 87].

وقال z y x w v u t ﴿ : 8 } | { ~ے 
¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª ﴾ [الزمر: 53].

وَعْن أَبِــي ُهَريَْرَة ƒ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «الُْمْؤمُِن الَْقوِي َخْيٌر 
َما  ِعيفِ، َوفِي ُكل َخْيــٌر، اْحرِْص َعَلى  الض الُْمْؤمِــنِ  مَِن  ِإلَى اهللاِ   َوأََحب
َيْنَفُعَك، َواْســَتِعْن بِاهللاِ َوَال َتْعَجْز، َوِإْن أََصاَبَك َشــْيٌء، َفَال َتُقْل: لَْو أَني 
َوَما َشــاَء َفَعَل، َفِإن (لَْو) َتْفَتُح  َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َولَِكْن قُْل: َقَدُر اهللاِ 

ْيَطانِ»(1). َعَمَل الش
اَعةُ  الس َمالِكٍ ƒ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «ِإْن َقاَمتِ  وَعْن أََنسِ ْبنِ 

َوبَِيدِ أََحدُِكْم َفِسيَلٌة، َفِإنِ اْسَتَطاَع أَْن َال َيُقوَم َحتى َيْغرَِسَها َفْلَيْفَعْل»(2).

(1) صحيح مسلم (2664).
(2) مسند أحمد (12981).
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دروس المساجـد (2)

األمل: قوة دافعة تشــرح الصدر للعمل، والقيــام بالواجب، وتبعث 
النشاط في الروح والبدن، وتدفع إلى الجدية في العمل والمداومة فيه.

قال أحــد الحكماء: لوال األمل مــا بنى بــانٍ بنياًنا، وال غرس 
غارٌس شجًرا.

ومن تعاليم اإلسالم أنه حبب إلينا األمل والفأل الَحَسن، ودعانا إلى 
األخذ بأسباب العمل والكسب الحالل لتحقيق السعادة والحياة الكريمة 

الراضية في الدنيا واآلخرة.

البشرية،  إليها  التي وصلت  َقْت كل اإلنجازات  ولوال األمل لما تحق
ألن المختــرع لم يتمكــن من تحقيق إنجــازه من أول مــرة في أغلب 
األحيان، وإنمــا حاول تحقيقه مرة بعد مــرة دون يأس أو ملل، ولذلك 

ي الطموح واإلرادة، واليأس يقتلهما. قيل: األمل ُيَنم

ع إلى اهللا ســبحانه بــاب من أبواب  والدعــاء واالبتهال والتضر
العبادة واألمل، فاألمل هو الذي يدفــع إلى التوبة واتباع صراط اهللا 

المستقيم.
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اإلسالُم دينُ األَمِل

اإلنسان بطبعه كائن طموح يأمل الخير والتطلع إلى األفضل. ❖
محاربــة اإلســالم لليــأس واإلحبــاط، ألن الحياة ابتــالء فيها  ❖

النجاحات واإلخفاقات.
ح عالقاتنا بربنا وبالمحيط الذي نعيش فيه. ❖ د الحياة ونصح باألمل نجد

ها أنت خير مــن زكاها، أنت وليها  آتِ نفوســنا تقواها، وزك ُهمالل
وموالهــا، ربنا ال تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهــب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب، وصل اللُهم وسلم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى 

آله وصحبه أجمعين.
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العلم والعلماء، وجعلهــم ورثة األنبياء،  الحمد هللا الذي رفع قــدر 
والصالة والسالم على ســيدنا ونبينا محمد إمام األتقياء األنقياء، وعلى 

آله وأصحابه األصفياء، أما بعد:
فنعيش وإياكم اليوم مع ســيرة َعَلــمٍ من األعالم، وإمــامٍ من أئمة 
الُهدى الكرام، إنه اإلمام أبو حنيفة 5 ، الذي يصدق فيه قول اهللا 2 : 

﴿  â á à ß Þ ÝÜ Û Ú ﴾ [المجادلة: 11].
́ ﴾ [فاطر: 28]. وقوله 4 : ﴿  ¯ ° ± ² ³ 

النْعَماُن بُن  َحنِْيَفــَة  أَُبــو  الِعَراقِ،  َعالِــُم  الِملةِ،  فَِقْيــُه  اِإلَماُم،  هو 
األربعة  المذاهب  أحــد  إمام   ، الُكْوفِــي  ، ْيِمــي الت ُزْوَطى،  ثَابِتِ بــنِ 
َحاَبةِ، َوَرأَى  المتبوعة، ولد بالكوفة ســنة (80هـ)، فِي َحَياةِ ِصَغارِ الص

.(1) ƒ ٍالصحابي الجليل أََنَس بَن َمالِك
ـه (أدرك أربعة من  قال العالمــة اليافعي 5 : عــن أبي حنيفــة: أنـ
بالكوفة،  أوفى  أبي  بالبصرة، وعبد اهللا بن  مالك  أنس بن  الصحابة(2)، هم: 

(1) سير أعالم النبالء (391/6).
(2) وقيل: ستة.
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اإلمام أبو حنيفة (رحمه اهللا)

وسهل بن سعد الساعدي بالمدينة، وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة @ . 
وقال بعض أصحاب التواريخ: لم يلق أحًدا منهم وال أخذ عنه)(1).

نشأ بالكوفة مكان والدته في أسرة صالحة، وكان والده خزاًزا، يبيع 
ب منها بعد  األثواب، وكان أبو حنيفة يشتغل مع والده في ذلك، وتكس

وفاة والده، وكان مضرب المثل في األمانة والصدق.

وقد اجتهد فــي طلب العلم، وأخــذ الفقه عن كبــار التابعين، قال 
اإلمام أبو حنيفة 5 : (دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين فقال لي: 
ن أخذت العلم؟ قال: قلــُت: عن حماد عن إبراهيم عن  يا أبا حنيفة عم
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد اهللا بن مســعود وعبد اهللا بن 
عباس، قال: فقال أبو جعفر: بخ بخ اســتوثقت ما شــئت يــا أبا حنيفة 

الطيبين الطاهرين المباركين)(2).

وقد مدحه العلماء وأثنوا عليه:

قال اإلمام ابــن المبارك: (لوال أن اهللا أعانني بأبي حنيفة وســفيان، 
كنُت كسائر الناس).

وقال الشافعي: (الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة).

وقال شريك: (كان أبو حنيفة طويل الصمت، كثير العقل).
وكان عابًدا؛ ُيكثر من قيام الليل.

(1) مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان (242/1).
(2) تاريخ بغداد (334/13).
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دروس المساجـد (2)

اًها، قال القاســم بن معن: (إن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله  وكان أو
ويبكــي،  [القمــر: 46]،   ﴾Ì  Ë  Ê  É  È  Ç﴿ تعالــى: 

ويتضرع إلى الفجر).

ويعتبر أبو حنيفة رأس المذهب، ومــن أبرز تالمذته: اإلمام القاضي 
أبو يوســف يعقوب بن إبراهيم األنصاري الــذي أصبح قاضي القضاة، 

ومحمد بن الحسن الشيباني، وزفر...

توفي عام (150 هـ) عن سبعين عاًما.

اإلمام أبو حنيفة إماٌم من أئمة الهدى. ❖
بلغ اإلمام أبو حنيفة في الفقه الغاية القصوى. ❖
كان اإلمام أبو حنيفة مثاًال في الورع والتقوى وقيام الليل. ❖

ُهم ارزقنا خير االقتداء وخير األخالق، واجعلنا من عبادك الصالحين،  الل
وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمــد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على ســيدنا ونبينا 
يوم  إلى  تبعهم بإحســان  آله وصحبــه أجمعين، ومن  محمد، وعلى 

الدين. وبعد:
 U T S R Q P O N M ﴿ : 4 قال اهللا

Z Y X W V ﴾ [البقرة: 172].

ُكْنــُت ُغَالًما فِــي َحْجِر  أَبِي َســَلَمَة ^، قــال:  وعــن ُعَمَر ْبــنِ 
لِي  فََقــاَل  ْحَفــةِ،  الص فِــي  تَِطيُش  يَــدِي  َوَكاَنــْت  َرُســولِ اهللاِ ژ ، 
ا َيلِيَك» فََما  اهللاَ، َوُكْل بَِيِمينَِك، َوُكْل مِم َرُسوُل اهللاِ ژ : «َيا ُغَالُم، َسم

َزاَلْت تِْلَك ِطْعَمتِي َبْعُد(1).
 ا من َبْطنٍ، َحْســُب اْآلَدمِي وَِعاًء َشــر وفي الحديث: «مــا َمَألَ آَدمِي
َوثُلٌُث  َعامِ  لِلط َفُثلُــٌث  َنْفُســُه؛   اْآلَدمِي َغَلَبتِ  َفِإْن  ُصْلَبــُه،  ُيِقْمَن  لَُقْيَماٌت 

َرابِ َوثُلٌُث لِلنَفسِ»(2). لِلش

(1) متفق عليه.
(2) صحيح مسلم (3349).
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دروس المساجـد (2)

الطعام والشــراب مــن الحاجات الضروريــة، التي ال يســتغني عنها 
اإلنســان، وقد ندب الشــرع إلــى األكل والشــرب حفاًظا علــى النفس، 

واستمتاًعا بما خلق اهللا 2 من طيبات.
ولألكل آداب تُستحب مراعاتها، فمن ذلك:

ي على طاعــة اهللا 8 ، ليكون تناوله  ـ أن ينوي بأكله وشــربه التقو
للطعام طاعة من أعمال اآلخرة ال من حظوظ النفوس.

المطعم، واالبتعاد عن اإلســراف، قال عز شــأنه:  االقتصاد فــي  ـ 
﴿  ( * + ,- . / 0 1﴾ [األعراف: 31].

ـ أن يغســل يديه قبل تناول الطعام تجنًبا لما يعلق بها من أوساخ؛ 
أ قبل الطعام». ففي الحديث: «فليتوض

أََحُدُكْم  أََكَل  ُيَبْسِمل قبل تناول الطعام؛ فقد قال النبي ژ : «ِإَذا  ـ أن 
لِِه َفْلَيُقْل:  َتَعالَى فِي أَو َتَعالَى، َفِإْن َنِسَي أَْن َيْذُكَر اْسَم اهللاِ  َفْلَيْذُكرِ اْسَم اهللاِ 

لَُه َوآِخَرُه»(1). بِْسمِ اهللاِ أَو
ر  ـ أن يأكل من المكان الذي يليه، ألن طيــش اليد في األطباق منف
ه النبي ژ بذلك؛ إذ قال لعمر بن أبي ســلمة وقد كان  للناس، وقد وج

ا َيلِيَك»(2). اهللاَ، َوُكْل بَِيِمينَِك، َوُكْل مِم ا: «يا ُغَالُم، َسمصبي

(1) سنن أبي داود (3767).
(2) صحيح البخاري (5376).
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عامِ آداُب الط

ـ ولم يَُفْتُه ژ توجيه الناس إلى طريقة الجلوس لتناول الطعام، فأمر 
بالجلوس من غير اتكاء بال ُعْذر احتراًما للناس وللطعام؛ ففي الحديث: 

ِكًئا»(1). َال آُكُل ُمت»  
ــؤ، فَعنِ  ـ وعدم إظهــار األصــوات المنفرة أثنــاء األكل، كالتجش
ا،  ُجَشاَءَك َعن ژ ، فََقاَل: «ُكف بِيَرُجٌل ِعْنَد الن ــأَ  اْبنِ  ُعَمَر ^ َقاَل: تََجش

ْنَيا، أَْكَثُرُكْم ُجوًعا َيْوَم الِْقَياَمةِ»(2). أَْكَثَرُكْم ِشَبًعا فِي الد َفِإن
ـ كما ُيستحب أن يحمد اهللا تعالى في آخر الطعام، للحديث، وينبغي 
للمسلم أن يتجنب األكل بالشمال، والتنفس والنفخ في اإلناء، ويتجنب 

الشرب قائًما.
ـ ومن آداب األكل أن يتلقط بقايا الطعام.

الطعام حاجة ضرورية، ولتناوله آداب وأخالق يشرع مراعاتها. ❖
االقتصاد في المطعم واالبتعاد عن اإلسراف من هدي اإلسالم. ❖
ينبغي تعليم األبناء آداب الطعام من سنن رسول اهللا ژ. ❖

 ُهم الل اهدنا ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت، وصل ُهمالل
وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) صحيح البخاري (5398).
(2) شعب اإليمان للبيهقي (5259).
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الحمد هللا الذي أمر بالعدل واإلحســان، والصالة والسالم على أكرم 
إنسان؛ ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم 

بإحسان، أما بعد:
فقال اهللا z ﴿ : 8} | { ~ ے ﴾ [البقرة: 195].

 ﴾R  Q  P  O  N  M  L  K  ﴿  : 4 وقــال 
[النحل: 90].

وقال 2 : ﴿° ± ² ³ ´﴾ [الرحٰمن: 60].

وَعْن أَبِــي ُهَريَْرَة ƒ َقــاَل: َكاَن النبِي ژ َبارًِزا يَْوًمــا لِلناسِ، فَأَتَاُه 
جِْبِريُل فََقاَل: َما اِإلْحَســاُن؟ َقاَل: «أَْن َتْعُبَد اهللاَ َكأَنَك َتــَراُه، َفِإْن لَْم َتُكْن 

ُه َيَراَك»(1). َتَراُه َفِإن
َلَها، فََسأََلْتنِي فََلْم  وعن َعائَِشَة # َقاَلْت: َجاءَتْنِي اْمَرأٌَة، َوَمَعَها اْبَنَتانِ 
َواِحَدةٍ، فَأَْعَطْيُتَها ِإياَها، فَأََخَذتَْها فََقَسَمْتَها َبْيَن  تَجِْد ِعْندِي َشْيًئا َغْيَر تَْمَرةٍ 

(1) صحيح البخاري (50).
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اإلْحَساُن

 َقاَمْت فََخَرَجــْت َواْبَنَتاَها، فََدَخَل َعَلي اْبَنَتْيَها، َوَلْم تَأُْكْل ِمْنَها َشــْيًئا، ُثم
بَِشْيٍء،  الَْبَناتِ  اْبُتلَِي مَِن  «َمنِ  النبِي ژ :  فََقاَل  ثُْتُه َحدِيَثَها،  ژ فََحد بِيالن

ارِ»(1). لَُه ِسْتًرا مَِن الن ُكن َفأَْحَسَن ِإلَْيِهن

اإلحسان من صفات اهللا 8 : 
قال عز شأنه: ﴿  § ¨ © ª ﴾ [المؤمنون: 14].

 N M L K  ﴿ : 4 ا فقالوقد أمر اهللا تعالى بــه عباده أمًرا عام
O﴾ [النحل: 90].

 ﴾s  r  q ﴿ : 8  وأمرهــم باإلحســان فــي األداء فقــال 
[البقرة: 178].

واإلحسان في الطالق فقال تبارك وتعالى: ﴿  } | { ﴾ [البقرة: 229].
والجار  والمســاكين  واليتامى  والقرابة  للوالدين  باإلحســان  وأمرهم 

والصاحب وابن السبيل.
 } | {z ﴿ :8 وأكرم اهللا المحســنين بمعيته ومحبته، فقال

~ ے﴾ [البقرة: 195].

وقال Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴿ :4﴾ [النحل: 128].

(1) صحيح البخاري (1418).
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دروس المساجـد (2)

ووعد المحسنين بالزيادة فقال: ﴿ 4 5﴾ [البقرة: 58].

واإلحسان سبب لنهوض الفرد والمجتمع، فإذا أحسن الموظف والمدرس 
والمهندس والطبيب وســائر الناس القيام بمهامهم، وأتقنوا األعمال المنوطة 
بهم؛ صلحت أحوالهم وأحوال أوطانهم، وازدهرت الحياة، وأشرقت النفوس.

واإلحســان في التعامل مع اهللا تعالى هو أعظم منازل الدين، وذلك 
بأن تعبد اهللا كأنك تراه، فــإذا قام العبد لطاعة ربه وقد استشــعر مراقبة 
ربه 4 لم يترك شــيًئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشــوع وحسن 

السمت وإقبال القلب إال فعله بتمامه، وعلى أحسن وجوهه.

اإلحسان من صفات اهللا 8 . ❖
أكرم اهللا المحسنين بمعيته ومحبته. ❖
اإلحسان سبب لنهوض الفرد والمجتمع. ❖
اإلحسان في التعامل مع اهللا تعالى هو أعظم منازل الدين. ❖

ُهم ارزقنا اإلحســان فى القــول والعمل، وصل اللُهم وســلم على  الل
سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.



325

»à rØ nà r°ù oªdG  oÜOCG

الحمد هللا الذي أمر عباده بأجمل اآلداب، وأرشــدهم إلى حسن 
الوهاب،  الملك  حبيــب  على  والســالم  والصالة  والخطاب،  القول 

سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وجميع األصحاب، أما بعد:
فقال اهللا 8 : ﴿ ! " # $﴾ [النساء: 176].

َفَقةِ  الن َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «اِالْقتَِصاُد فِي  َقاَل:  ُعَمَر ^  اْبنِ  وَعنِ 
َؤالِ  الس َوُحْســُن  الَْعْقلِ،  نِْصُف  الناسِ  ِإلَى  ُد  َود َوالت الَْمِعيَشــةِ،  نِْصُف 

نِْصُف الِْعْلمِ»(1).
ُه  ا َحَجٌر فََشجَقاَل: َخَرْجَنا فِي َسَفٍر فَأََصاَب َرُجًال ِمن ƒ وَعْن َجابٍِر
فِي َرأِْســهِ، ُثم اْحَتَلَم فََســأََل أَْصَحاَبُه فََقاَل: َهْل تَجُِدوَن لِي ُرْخَصًة فِي 
مِ؟ فََقاُلوا: َما َنجُِد َلـَك ُرْخَصـًة َوأَنَْت تَْقدُِر َعَلى اْلَمـاِء، فَاْغَتَســَل  َيمالت
َقَتَلُهُم  ـا َقدِْمَنا َعَلـى النبِي ژ أُْخبِــــَر بَِذلَِك فََقاَل: «َقَتلُوُه  فََمـاَت، فََلم

َؤاُل»(2). الس َما ِشَفاُء الِْعياهللاُ، أََال َسأَلُوا ِإْذ لَْم َيْعَلُموا، َفِإن

(1) الطبراني في األوسط (6744) وأعله الذهبي، مجمع (60/1).
(2) سنن أبي داود (336).
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االســتفتاء من لوازم الناس لمعرفة الحالل والحــرام؛ قال اهللا 4 : 
﴿  " # $﴾ [النساء: 176].

ُر عــن وجهة نظٍر  والمفتي: مخبــر عن حكم الشــرع، وهــو ال ُيَعب
شخصية، وإنما هو ُمْخبٌر بحسب اجتهاده عن حكم اهللا تعالى، وهنا أمور 

ينبغي مراعاتها، وآداب يلزم التحلي بها عند طلب الفتوى، فمن ذلك:
أوًال: أن على من ال يعلم الحكم الشــرعي في أي مسألة يريدها أن 
 y x w v u t ﴿ :يســأل أهل العلم، امتثاًال لقول اهللا تعالى

z﴾ [األنبياء: 7]، وقول النبي ژ : «أََال َسأَلُوا ِإْذ لَْم َيْعَلُموا».
ثانًيا: على المستفتي أْن ال يسأل إال من ُعِرف أنه من أهل العلم واإلفتاء.
ــًال فأفتاه، فينبغي لــه أْن يعمل بالفتوى،  ثالًثا: إذا ســأل عالًما مؤه
وال يتوجه بالســؤال إلــى عالمٍ آخر فــإن ذلك قد يوقعه فــي االرتباك 
يوافق  الثاني أن يحصل على قولٍ  والتشــتت، وإْن كان غرضه بســؤال 

هوى نفسه فذلك مذموم.
رابًعا: يجوز للمســتفتي أن يطلب من المفتي الدليل على المســألة 
التي ســأل عنها، ولكن عليه أن ُيــدرك أن من األدلة مــا يحتاج فهمه 

وإدراكه إلى شروح مستفيضة، ودراسة متعمقة.
خامًسا: إذا سمع المستفتي جواب مســألته، فليس له أن يفتي غيره 
بتلــك الفتوى، ألنه قــد يظهر للعالم فــرق بين الحالتيــن، ال يتنبه له 
المســتفتي، إال في المســائل المتطابقة تماًما؛ فيجوز للمسلم أن يقول 

ألخيه قد سألُت عالًما عن مثل هذه الحالة فأفتاني بكذا.
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أدُب الُمْستَْفتي

التقدير  لــه  لمفتيــه، ويظهر  يتواضع  أن  المســتفتي  سادًســا: على 
العلم، كما  العبارات، ويتحلى بأدب طالب  واالحترام، ويخاطبه بأجمل 

عليه أن يختار لسؤاله الوقت المناسب والمكان المناسب.
سابًعا: على المســتفتي أن يطرح السؤال كامًال واضًحا، حتى يكون 

جواب المفتي مطابًقا لحاله.
ثامًنا: إذا أجاب المفتي على المســألة، فليس مــن األدب أن يقول 

المستفتي: ولكن فالًنا أفتى بخالف هذا.
تاسًعا: من ُحسن األدب أن يدعو المســتفتي للمفتي، كأن يقول له: 

جزاك اهللا خيًرا، أو أحسن اهللا إليك، ونحو ذلك.

المفتي مقامه عظيم ويجب احترامه ألنه مخبر عن حكم الشرع. ❖
على المستفتي أن يسأل من ُعِرف أنه من أهل العلم واإلفتاء. ❖
ينبغي أن يتخلق المستفتي باألدب عند سؤال العلماء. ❖
على المستفتي أن يطرح الســؤال كامًال واضًحا، حتى يكون جواب  ❖

المفتي مطابًقا لحاله.
المركز الرسمي لإلفتاء يجيب العلماء فيه عن استفساراتكم الفقهية على  ❖

الرقم المجاني 8002422 وبالرسائل النصية القصيرة على الرقم 2535.

 ُهم الل ْمَتنا، وزدنا علًما، وصل منا ما ينفعنا، وانفعنا بمــا علعل ُهمالل
وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على سيدنا ونبينا محمد 
ســيد المرســلين وخاتم النبييــن، وعلى آل بيتــه الطيبيــن الطاهرين، 
الدين،  يوم  إلى  بُِسنتهم   اهتدى بهديهم واستن وصحابته أجمعين، ومن 

وبعد:
فيقول اهللا 4 : ﴿  ! " # $ % & ﴾ [النساء: 80].

 ﴾ w v u t s r q p  ﴿ :ويقول جل وعال
[الحشر: 7].

 IH G F E D C B A @ ? > ﴿ : 2 ويقول
 ﴾Y X W V U T S RQ P O N❁ L K J

[آل عمران: 31 ـ 32].

ويقول 8 : ﴿ 5 6 7 8 9: ; >﴾ [النحل: 44].

«َفَعَلْيُكْم  قــال:  النبــي ژ  عن   ، ƒ ســارية العرباض بن  وعن 
تِي»(1). بُِسن

(1) سنن أبي داود (4604).
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ِة َبويِة النن َمنِْزلَُة الس

وَعنِ اْلِمْقَدامِ ْبنِ َمْعدِي َكِرَب ƒ ، َعْن َرُســولِ اهللاِ ژ : أَنُه َقاَل: «أََال 
ِإني أُوتِيُت الِْكَتاَب، َومِْثَلُه َمَعُه»(1).

نة النبوية  دلت النصوص القرآنية والحديثية السابقة، على حجية الس
المصدر  التشــريع اإلسالمي، فهي  واعتبارها مصدًرا أصيًال من مصادر 

الثاني بعد القرآن الكريم، وعلى ذلك أجمع المسلمون.
وإن اهللا 2 قد فرض على المســلمين طاعة الرســول ژ ، وأوجب 
عليهم اتباعه في كل ما جاء به من أوامر ونواهٍ، وأحكام وتشريعات، وقرن 
اهللا 8 طاعته بطاعة نبيه ژ وجعل طاعة رســوله طاعة لــه، قال تعالى: 
﴿ ! " # $ % & ﴾: فمن أطاع الرســول لكونه رسوًال مبلًغا 

فهو في الحقيقة ما أطاع إال اهللا 4 .
ــنة النبوية، وأكد على  ژ على وجوب االعتصام بالس النبــي ونص
أنها دليل من أدلة األحكام التشــريعية، وحذر مــن التفريق بين القرآن 
ــنة، واالقتصار على ما جاء في القرآن الكريم مــن أحكام، وترك  والس
ِكًئا َعَلى أَرِيَكتِِه َيأْتِيِه اْألَْمُر  أََحَدُكْم ُمت ة، فقال ژ : «َال أُلْفَِينن العمل بالس
ا أََمْرُت بِــِه أَْو َنَهْيُت َعْنُه، َفَيُقوُل: َال َنــْدرِي، َما َوَجْدَنا فِي  مِْن أَْمرِي مِم

َبْعَناُه»(2). كَِتابِ اهللاِ ات

(1) سنن أبي داود (4607).

(2) سنن أبي داود (4605).
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دة لما جاء في القرآن الكريم من  رة إما مؤكة النبوية المطهــن والس
صة لعامــه، أو مقيدة لمطلقه، أو  نة لمجمله، أو مخصأو مبي أحكام، 
ناســخة لحكم من أحكامه، أو منِشــئة لحكم جديد لــم ينص عليه 

القرآن الكريم.

وجوب طاعة النبي ژ ، ألن طاعته طاعة هللا 8 . ❖
نة واإلجماع. ❖ ة النبوية ثابتة بالقرآن والسن حجية الس
نة النبوية مصدر من مصادر التشريع اإلسالمي يلي القرآن الكريم  ❖ الس

في الرتبة.

اللُهم وســلم على   ْمنا ما جهلنا، وارزقنا علًما نافًعا، وصل عل ُهمالل
سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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العلم والعلماء، وجعلهــم ورثة األنبياء،  َقــْدر  الحمد هللا الذي رفع 
والصالة والسالم على ســيدنا ونبينا محمد إمام األتقياء األنقياء، وعلى 

آله وأصحابه األصفياء، أما بعد:
من  المسلمين، وعالمٍ  أئمة  من  إمامٍ  اليوم مع ســيرة  فنعيش وإياكم 
أكبر علماء هذا الدين، عالم المدينة المنورة مالك بن أنس 5 ، الذي 
 á à ß Þ Ý Ü Û Ú  ﴿ : 2 يصدق فيــه قــول اهللا

â﴾ [المجادلة: 11].

́ ﴾ [فاطر: 28]. وقوله 4 : ﴿  ¯ ° ± ² ³ 
اُس  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «ُيوِشُك أَْن َيْضرَِب الن ƒ وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة

أَْكَباَد اِإلبِلِ َيْطلُُبوَن الِعْلَم، َفَال َيجُِدوَن أََحًدا أَْعَلَم مِْن َعالِمِ الَمدِيَنةِ»(1).
الثوري، وســفيان بن عيينــة، وعبد الرحٰمن بن  وقد ذهب ســفيان 
مهدي، ووكيع بن الجراح، واألوزاعي إلى أّن عالم المدينة المقصود في 

هذا الحديث هو مالك بن أنس 5 .
الَحارِِث  َعْمِرو بنِ  َعاِمٍر بــنِ  أَبِي  َمالِكِ بــنِ  أََنسِ بنِ  َمالُِك بُن  هو 

(1) سنن الترمذي (2680).
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المذهب  المالكي. وهو  المذهب  إليه  ُينســب   ، األَْصَبِحي  ُثم  ، الِحْمَيِري
الرسمي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

َطلَب الِعْلَم َوُهَو اْبُن بِْضَع َعْشَرَة َسَنًة، َوتَأَهل لِْلُفْتَيا، َوَجَلَس لِِإلفَاَدةِ، 
 ، َطِري َشاب َث َعْنُه َجَماَعٌة َوُهَو َحي َوَلُه ِإْحَدى َوِعْشــُرْوَن َســَنًة، َوَحد
َوَقَصَدُه َطلَبــُة الِعْلمِ ِمَن اآلفَاقِ فِي آِخِر َدْوَلةِ أَبِــي َجْعَفٍر الَمْنُصْورِ، َوَما 

ِشْيدِ. َبْعَد َذلَِك، َواْزَدَحُموا َعَلْيهِ فِي عهد الر
وقد أكثَر العلماُء الثناءَ على اإلمام مالك، وألفوا في سيرته المؤلفات:
ــافِِعي أيًْضا:  ْجُم. َوَقاَل الشِإَذا ُذكَِر اْلُعَلَماُء فََمالٌِك الن : ــافِِعي َقاَل الش

َلْوال َمالٌِك، َواْبُن ُعَيْيَنَة َلَذَهَب ِعْلُم اْلِحَجازِ.
َوَقاَل يَْحَيى اْلَقطاُن: َكاَن َمالٌِك ِإَماًما فِي اْلَحدِيثِ.

َبْيتِهِ؟  فِي  َمالِكٍ: َما َكاَن ُشــْغُل َمالِكٍ  َوَقاَل اْبُن َوْهبٍ: قِيَل ُألْخــتِ 
َقاَلتِ: اْلُمْصَحُف َوالتالَوُة.

ِمْن  أَْهَيَب  َرأَيُْت  َمــا   : َمْهدِي ْحَمنِ ْبن  َعْبُد الر 5 وقوًرا، قال  وكان 
َمالِكٍ، َوال أَتَم َعْقًال، َوال أََشد تَْقًوى.

وَقاَل اْبُن َوْهبٍ: الِذي نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا ِمْن ِعْلِمهِ(1).
وقال اإلمام النووي: (أجمعت طوائف العلماء على إمامته، وجاللته، 
وعظم ســيادته، وتبجيله، وتوقيــره، واإلذعان له فــى الحفظ والتثبت، 

وتعظيم حديث رسول اهللا ژ )(2).

(1) تاريخ اإلسالم للذهبي (721/4).
(2) تهذيب األسماء واللغات للنووي (75/2).
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اإلمــاُم َمــالـُك بنُ أَنٍَس (رحمه اهللا) 

َجاَلْسُت  َما  َقاَل:  الســفهاء، وقد  اللغو ومجالســة  5 يكره  وكان 
. َسِفيًها َقط

ِإَذا َدَخْلَنا َعَلى  ُقَتْيَبــُة: ُكنا  وكان يحب الجمال ويعتني بمظهره، َقاَل 
ًال ُمَزيًنا ُمَطيًبا َقْد َلبَِس ِمْن أَْحَسنِ ثَِيابِهِ. َمالِكٍ َخَرَج ِإَلْيَنا ُمَكح

العلماء ورثة األنبياء فيجب توقيرهم، ومنهم مالك بن أنس. ❖
مالك إمام دار الهجرة، وأمير المؤمنين في الحديث. ❖
كان اإلمام مالك قدوة في تعظيم رسول اهللا ژ وتعظيم حديثه. ❖

ييــن، واجعلنا مــن عبادك  ارفع درجــة اإلمام مالــك في عِل ُهــم الل
الصالحين، وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه 

أجمعين.
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المؤمنين، والصالة  الحمد هللا الذي جعل حفظ األمانة من صفــات 
آله وصحبه أجمعين، ومن  والســالم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

يقول اهللا ª © ﴿ : 4 » ¬ ® ¯ ° ±﴾ [النساء 58].

ويقول R Q P O N﴿ : 8﴾ [المؤمنون: 8].

اُس  الن أَمَِنُه  َمْن  «الُمْؤمُِن  وعن أبي هريرة ƒ : أن رسول اهللا ژ قال: 
َعَلى دَِمائِِهْم َوأَْمَوالِِهْم»(1).

وعن أنس بن مالــك ƒ قال: َما َخَطَبَنا َرُســوُل اهللاِ ژ ِإال َقاَل: «َال 
ِإيَماَن لَِمْن َال أََماَنَة لَُه، َوَال دِيَن لَِمْن َال َعْهَد لَُه»(2).

وعن أبي هريرة ƒ قال: قال رسول اهللا ژ : «أَد اْألََماَنَة ِإلَى َمنِ اْئَتَمَنَك، 
َوَال َتُخْن َمْن َخاَنَك»(3).

(1) سنن الترمذي (2677).
(2) مسند أحمد (12383).
(3) سنن أبي داود (3535).
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ى  الحقوق، وتؤد تُحفظ  بها  الفضائل،  أعظم  األمانة من  إن حفظ 
الواجبات، وتستقيم موازين الحياة.

وهي من أعظم الوســائل الموصلة لراحة النفوس، فإذا انتشرت بين 
النــاس اطمأنت القلوب، وحســنت العالقات، وأصبــح الناس يتآلفون 

ويتآزرون.
وهي صفة األنبياء ودأبهم، فقد ذكر اهللا تعالى على لسان عدد منهم 

قوله: ﴿  Ò Ñ Ð Ï ﴾ [الشعراء: 107].
ولقد كان خلق األمانة بارًزا في شــخص رســول اهللا ژ قبل البعثة 

وبعدها، وكان معروًفا بالصادق األمين.
وال تقتصر األمانة على رد الودائع ألصحابها، بل تشــمل كل ما 
ـه 8 بأن يعبده  الذي أخذه عليه ربـ بالعهد  بــدًءا  العبد  اؤتمن عليه 
وحده ال شــريك له، فُيْحســن أداء العبــادات، وُيتقن مــا عليه من 
مســؤوليات؛ فرعاية األســرة وتربية األوالد أمانــة، والوظيفة أمانة، 
وخدمــة المجتمــع أمانــة، والنقــل عــن أهل العلــم أمانــة، قال 

تِِه»(1). ُكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرعِي ُكْم َراعٍ َوُكل رسول اهللا ژ : «ُكل
كما أن المجالس وحفظ األســرار أمانة يجب المحافظة عليها، قال 

ُجُل بِالَْحدِيثِ ثُم الَْتَفَت، َفِهَي أََماَنٌة»(2). َث الر رسول اهللا ژ : «ِإَذا َحد

(1) متفق عليه.
(2) سنن أبي داود (4868).
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حفظ األمانة من أعظم الفضائــل التي تُحفظ بها الحقوق وتطمئن  ❖
بها النفوس.

العبادة أمانة يجب المحافظة عليها. ❖
الوظيفة أمانة يجب االلتزام بقوانينها وُحسن أدائها. ❖
من حفظ األمانة اإلخالص في العمل وخدمة المجتمع والمســاهمة  ❖

في تطوره وازدهاره.

ا على حفظ األمانة، وصل اللُهم وســلم على سيدنا ونبينا  أعن ُهم الل
محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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المتقين، والصالة والســالم على  دار  الجنــة  الذي جعل  الحمد هللا 
سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 ¹ ¸ ¶ μ ´ ³² ± ° ¯ ® ﴿ : 4 قــال اهللا
 ﴾Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º

[آل عمران: 15].

 c b a ` _ ^ ] \ [Z Y X W V ﴿ :8 وقــال
 u t s r qp o n m l k j i h g f e d

y x w v﴾ [محمد: 15].

ةِ  الَْجن أَْهَل   ِإن» َقاَل:  َرُسوَل اهللاِ ژ   أَن  : ƒ اْلُخْدرِي َسِعيدٍ  أَبِي  وَعْن 
ي الَْغابَِر مَِن  ر لََيَتَراَءْوَن أَْهَل الُْغَرِف مِْن َفْوقِِهْم، َكَما َتَتَراَءْوَن الَْكْوَكَب الد
اْألُفُقِ مَِن الَْمْشرِقِ أَوِ الَْمْغرِبِ، لَِتَفاُضلِ َما َبْيَنُهْم» َقاُلوا: يَا َرُسوَل اهللاِ تِْلَك 
رَِجاٌل  َنْفِســي بَِيدِهِ  َقاَل: «َبَلى، َوالذِي  َمَنازُِل اْألَنْبَِياِء َال يَْبُلُغَهــا َغْيُرُهْم، 

قُوا الُْمْرَسلِيَن»(1). آَمُنوا بِاهللاِ َوَصد

(1) صحيح مسلم (2831).
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َة،  ةِ الَْجن ژ َقاَل: «ِإَذا َدَخَل أَْهــُل الَْجن بِيَعنِ الن ، ƒ ٍوَعْن ُصَهْيــب
ْض  َفَيُقولُوَن: أَلَْم تَُبي َتَباَرَك َوَتَعالَى: تُرِيُدوَن َشْيًئا أَزِيُدُكْم؟  َقاَل: َيُقوُل اهللاُ 
الِْحَجاَب،  َفَيْكِشــُف  َقاَل:  ارِ؟  الن َنا مَِن  َوتَُنج َة،  الَْجن تُْدِخْلَنا  أَلَْم  ُوُجوَهَنا؟ 

ِهْم 8 »(1). َظرِ ِإلَى َرب ِإلَْيِهْم مَِن الن َفَما أُْعُطوا َشْيًئا أََحب
أَْعَدْدُت  «َقــاَل اهللاُ 8 :  َقاَل:  النبِــي ژ  َعنِ   ،ƒ ُهَريْــَرَة أَبِي  وَعْن 
الِِحيَن َما َال َعْيٌن َرأَْت، َوَال أُُذٌن َسِمَعْت، َوَال َخَطَر َعَلى َقْلبِ  لِِعَبادَِي الص
 x w v u t s r q p﴿ :ِاهللا َذلَِك فِي كَِتابِ  َبَشرٍ، مِْصَداُق 

z y  } |﴾ [السجدة: 17]»(2).

الجنــة دار المتقين وكرامــة الصالحيــن، أعدها اهللا تعالــى لعباده 
فيها ما ال عيــن رأت وال أذن ســمعت وال خطر على قلب  المؤمنين، 
بشــر، ال يســتطيع وصفها الواصفون، وال يدرك كنهها العارفون، تعجز 
َب الشارع وْصَفها للبشر  العقول البشرية عن إدراك حقيقة نعيمها، وقد َقر
بقدر ما يناســب عقولهم، وعلى قدر أفكارهــم.. أهلها ال خوف عليهم 
وال هم يحزنون، ولهم فيها ما يشتهون، وهم أصحاء ال يسقمون، وأحياء 

ال يموتون، وشباب ال يهرمون.

(1) صحيح مسلم (181).
(2) متفق عليه.
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ِقـيــنَ َدارُ الُمتـ

وللجنة ثمانية أبواب؛ لكل صنف من الناس باب حســب أعمالهم، 
فباب الريان للصائمين، وباب الصالة للمصلين، وباب الزكاة وغيرها.

َعْرُضها الســماوات واألرض، وهي درجات ما بين كل درجتين كما 
بين الســماء واألرض، بناؤها لبنة من ذهب ولبنة مــن فضة، ومالطها 
المسك، وترابها زعفران، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، والفردوس أعلى 

ر أنهار الجنة. الجنة، ومنها تفج
وحري بالمســلم أن يســعى للجنة ســعيها، وذلك بفعل الطاعات 

واجتناب المحرمات، واإلكثار من الصالحات.

يجب اإليمان بالجنة وهي حق ال شك فيها. ❖
الجنة دار المؤمنين المتقين. ❖
في الجنة ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر. ❖
المسلم يسعى لدخول الجنة بامتثال أوامر اهللا تعالى واجتناب نواهيه. ❖

اللُهم أدخلنا الجنة دار المتقين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، وارزقنا 
لذة النظر إلى وجهك الكريم، وصل اللُهم  وســلم على ســيدنا ونبينا 

محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي يرزق من يشاء بغير حساب، والصالة والسالم على 
ســيدنا ونبينا محمد من جعله اهللا مبارًكا أينما حــل وارتحل، وعلى آله 

وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

يقول اهللا 8 : ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 
+ ,﴾ [األعراف: 96].

ويقول عز من قائل: ﴿  3 4 5 6 7 8 9 ﴾ [الجن: 16].

ويقول 4: ﴿  ! " # $ % &' ) ( * +, - 
. / 0 1 32 4 5 6 7 ﴾ [سبأ: 15].

ُه  َسر «َمْن  يَُقوُل:  َرُسوَل اهللاِ ژ  َسِمْعُت  َقاَل:   ƒ ٍَمالِك أََنسِ ْبنِ  وَعْن 
أَْن ُيْبَسَط لَُه فِي رِْزقِِه، أَْو ُيْنَسأَ لَُه فِي أََثرِهِ، َفْلَيِصْل َرِحَمُه»(1).

اْلُخْدرِيƒ  : أَن َرُسوَل اهللاِ ژ َقاَل: «اللُهم َبارِْك لََنا  وَعْن أَبِي َسِعيدٍ 
َنا، َواْجَعْل َمَع الَْبَرَكةِ َبَرَكَتْينِ»(2). فِي َصاعَِنا َوُمد

(1) متفق عليه.
(2) صحيح مسلم (1374).
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زِْق أسباُب الَبَركِة في الر

بيده خزائن  ه ودوامه، واهللا 8 هو من  الخير ونمو البركة: هي زيادة 
ن يشــاء، وهو القابض  الســماوات واألرض، يرزق من يشاء ويمنع عم
الباسط، يبسط الرزق لمن يشاء ويقبضه عمن يشاء، وهو اللطيف بعباده 

والخبير بما فيه صالحهم في الدنيا واآلخرة.
ولقد دعت الشريعة اإلسالمية إلى الكسب الحالل الطيب، وجعلت 
حصول البركة في الرزق منوًطا بأسباب شرعية، فمن أتاها ُوعد بالبركة 

وُرزقها، ومن لم يحققها ُحرمها، ومن هذه األسباب ما يلي:
1 ـ  اإليمان والتقوى واالستقامة عليهما: فهما من أعظم األسباب التي 
يفتح اهللا تعالى بها أبواب رحماتــه وبركاته على عباده، قال 2 : 
﴿ u t s r q ❁ o n m l k j ﴾ [الطالق: 2 ـ 3].
ي المال  2 ـ  إيتــاء الــزكاة واإلنفاق في الصدقــات: فإن ذلــك يزك
 ¬ « ª ﴿ : 8 يه، قال ره من الحرام، ويزيد فيــه وينمويطه

́ ﴾ [الروم: 39].  ³ ² ± ° ¯ ®

 Î ﴿ :كما أن اإلنفاق في وجوه البر والخير يجلب البركة في الرزق
Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï × ﴾ [سبأ: 39].

3 ـ  صلة الرحــم: التي من وصلها وصله اهللا ومــن قطعها قطعه اهللا، 
ومن أحب أن يبارك اهللا تعالى له في رزقه ويبســط له في ماله 

فعليه بصلة الرحم، ففضلها عنده عظيم، وأجرها جزيل.
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الشــكر والحمد والدعاء واالســتغفار: فقد دلت  4 ـ  المداومة على 
ــنة على أثر هذه األمور كلها في تحقيق  القرآن والس األدلة من 
 A @ ﴿ :البركة في الرزق، ومن ذلك قوله جل شــأنه

B﴾ [إبراهيم: 7].

 $ # " !  ❁ Ó    Ò       Ñ  Ð   Ï  Î ﴿ :وقولــه
❁ & ' ) ( * + , - . ﴾ [نوح: 10 ـ 12].

المداومة على شكر اهللا وحمده سبب للبركة في الرزق. ❖
األعمال الصالحة سبب للبركة مع الرزق. ❖
صلة الرحم سبب من األسباب الجالبة للبركة في الرزق. ❖
من وصل رحمه وصله اهللا تعالى. ❖

ْقنا  بارك لنا في أرزاقنا، واجعلنا مــن الواصلين ألرحامنا، ووف ُهمالل
ه وترضاه، وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله  لما تحب

وصحبه أجمعين.
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مه، وأنزل  مه، وخلق اإلنســان وكرالذي أبدع الكون ونظ الحمد هللا 
مه، ســبحانه ما أكثر جوده وأكرمه! وما أعظم لطفه وأرحمه!  المطر وعم
والصالة والســالم على من علم الخلق المحافظة على البيئة بتوجيهاته 
اللطيفة، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين ذوي القلوب 

النقية واألنفس العفيفة. وبعد:

قال اهللا 4 : ﴿  ! " # $ % & ' ) ( * + , - 
. / 0 1﴾ [لقمان: 20].

وقــال 2 : ﴿» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 
 ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ
 Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  ÌË  Ê  É❁Ç  Æ  Å

Ò﴾ [إبراهيم: 32 ـ 33].

وقال جل وعال: ﴿ _ ` c b a﴾ [الفرقان: 48].

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É﴿ وقــال 8 : 
Ó Ò﴾ [الفرقان: 67].
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بِْضٌع  يَمــاُن  «اْإلِ َرُســوُل اهللاِ ژ:  َقاَل  َقــاَل:    ƒ ُهَريَْرَة أَبِــي  وَعْن 
َوأَْدَناَها  ِإال اهللاُ،  َال ِإلَٰه  َقْوُل:  َفأَْفَضلَُها  وَن ُشــْعَبًة،  َوِست أَْو بِْضٌع  َوَسْبُعوَن، 

يَمانِ»(1). رِيقِ، َوالَْحَياُء ُشْعَبٌة مَِن اْإلِ ِإَماَطةُ اْألََذى َعنِ الط
وقال رسول اهللا ژ : «َمْن َكاَنْت لَُه أَْرٌض، َفْلَيْزَرْعَها أَْو لَِيْمَنْحَها أََخاُه، 

َفِإْن أََبى، َفْلُيْمِسْك أَْرَضُه»(2).
َمالِكٍ ƒ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ: «َما مِْن ُمْســلِمٍ  وَعْن أََنسِ ْبــنِ 
ِإْنَساٌن أَْو َبِهيَمٌة ِإال َكاَن  َفَيأُْكُل مِْنُه َطْيٌر أَْو  َيْزَرُع َزْرًعا  َيْغرُِس َغْرًسا، أَْو 

لَُه بِِه َصَدَقٌة»(3).
وَعــْن َجابِِر ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ^ َقاَل: َســِمْعُت َرُســوَل اهللاِ ژ ، يَُقوُل: 
لَْيَلًة َيْنــزُِل فِيَها َوَباٌء  ــَنةِ  فِي الس َفِإن ــَقاَء،  َناَء، َوأَْوُكوا الس وا اْإلِ َغط»
َال َيُمر بِِإَناٍء لَْيَس َعَلْيِه غَِطاٌء أَْو ِسَقاٍء لَْيَس َعَلْيِه وَِكاٌء ِإال َنَزَل فِيِه مِْن 

َذلَِك الَْوَباِء»(4).

بها؛حرًصا على  البيئة واالهتمام  بالمحافظة على  أمرنا اإلســالم 
مصلحة الفرد والمجتمع، فقد نهى اإلسالم عن اإلسراف في المأكل 

(1) صحيح مسلم (35).
(2) صحيح البخاري (2632).
(3) صحيح البخاري (2320).

(4) صحيح مسلم (2014).
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المحافظُة على الِبيئَِة

والمشرب، وكذلك نهى عن الســرف في استخدام الماء؛ ألن مدعاة 
لسرعة استنزاف هذه الموارد، كما أنه نوع من عدم تحمل المسؤولية، 

ونهى عن الفساد واإلفساد في األرض، لما فيهما من ضرر كبير.
ونهى النبي ژ عن إلقاء المخلفات في الماء أو التبول في الماء؛ 
البصاق على   بــأن للحيــاة والخير، وأخبر ژ  حفاًظا عليه كمصدر 
األرض خطيئة وكفارتهــا ردمها؛ ألن تركها قد يؤدي إلى نقل الكثير 

من األمراض الُمْعدِية.

وأمر النبي ژ بنظافة البدن والملبس والطعام والشــراب ونظافة 
ع على  العبادات، وشج أســاس  الطهارة  والبيوت، وجعل  الشــوارع 
زراعة األشجار، ورتب على زرعها أجًرا، تشجيًعا على توسيع البيئة 
ر والجفــاف، وبلغ من عناية  الخضــراء، وحماية لألرض من التصح
النبي ژ بالبيئة الخضراء أنــه كان يوصي أصحابه بأال يحرقوا نخًال 

وال يقلعوا شجًرا وال يهدموا بيًتا.

وإن المحافظة على البيئة وصيانتها عبادة، وإماطة األذى عن الطريق 
عبادة، وعدم تلويث الماء والهواء عبادة، وحسن استعمال المرافق العامة 
والخاصة عبادة، بل إن القرآن الكريم في العديد من اآليات عّلق التغير 
اإليجابي في البيئة على اســتقامة العبــاد وصالحهم، فقال 2 : ﴿ 3 

4 5 6 7 8 9﴾ [الجن: 16].

فعلينا أن نشــكر اهللا على نعمــة البيئة، وواجب الشــكر يقتضي أن 
نسعى إلى حمايتها والمحافظة عليها، لتؤدي دورها في خدمة البشرية.



346

دروس المساجـد (2)

البيئة نعمة من اهللا تعالى ينبغي المحافظة عليها. ❖
وضع اإلسالم العديد من المبادئ التي تضمن سالمة البيئة. ❖
حماية البيئة ضرورة اجتماعية ومسؤولية أخالقية. ❖
اإلحسان إلى البيئة عبادة يؤجر المسلم عليها. ❖

 وترضى، وأنعم علينــا بنعمك التي ال تَُعد ْقنا لما تحب وف ُهــم الل
وال تُحصى، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.
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العلم والعلماء، وجعلهــم ورثة األنبياء،  الحمد هللا الذي رفع قــدر 
والصالة والسالم على ســيدنا ونبينا محمد إمام األتقياء األنقياء، وعلى 

آله وأصحابه األصفياء، أما بعد:
فنعيش وإياكم اليوم مع سيرة َعَلمٍ من األعالم، وإمامٍ من أئمة الهدى 
 Ú  ﴿ : 2 إنه اإلمام الشافعي 5 ، الذي يصدق فيه قول اهللا  الكرام، 

â á à ß Þ Ý Ü Û ﴾ [المجادلة: 11].

́ ﴾ [فاطر: 28]. وقوله 4 : ﴿  ¯ ° ± ² ³ 
وا قَُرْيًشا  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «َال َتُسب ƒ وَعْن َعْبدِ اهللاِ بن مسعود

َفِإن َعالَِمَها َيْمَألُ اْألَْرَض عِْلًما»(1).
هو اإلمام أبو عبــد اهللا محمد بن إدريس بــن العباس بن عثمان بن 
شــافع بن الســائب بن عبيد بن عبــد يزيد بن هشــام بن المطلب بن 
عبد مناف بن قصي، القرشي المطلبي، الشافعي، يلتقي مع رسول اهللا ژ 

في عبد مناف.

(1) معرفة السنن واآلثار للبيهقي (414).
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دروس المساجـد (2)

الشافعي 5  اإلمام  بغزة، ونشــأ  ، وكان مولده  ولد سنة (150هـ) 
في حجر أمه يتيًما، في قلة عيش وضيق حال.

بدأ الشافعي 5 طلبه للعلم على مفتي مكة مسلم بن خالد الزنجي 
وغيره من أئمة مكة.

العلم ما حّصل  العمر ثالث عشــرة سنة، وحّصل من  ا بلغ من  فلم
لَِيَتَلقى  أنس 5  مالك بن  اإلمام  قاصًدا  المدينــة  إلى  توجه  مكة،  في 
عنه، ويقرأ الموطأ عليه، فأكرمه مالك 5 ، وأحسن إليه، لنسبه وعلمه 

وأدبه. وعقله  وفهمه، 
ثم  القديم،  مذهبه  فيهــا  ن  وكو علمائها  من  وأخذ  بغــداد  قصد   ثم

الجديد. المذهب  أنشأ  وفيها  مصر  إلى  ارتحل 
صار اإلمام الشافعي من أعالم المسلمين، حتى إن جماعة من األئمة 
كاإلمام أحمد بن حنبل قالوا: إنه هو المقصــود بعالم قريش الوارد في 
اه اإلمام البيهقي والحافظ ابن حجــر بكثرة طرقه(1)،  الحديث الذي قــو
َفةِ ِمَن  بَِهــِذهِ الص قال اإلمام البيهقــي: (فََال َنْعَلُم أََحــًدا ِمْن ُقَريْشٍ أََحق
َواْلُفُروعِ،  اْألُُصــولِ  فِي  ُقَريْشٍ  ُجْمَلــةِ  ِمْن  َصنَف  الِذي  فَُهَو   ، ــافِِعي الش
انَْتَفَع  َوانَْتَشــَر ذِْكُرُه َحتى  أَْمُرُه،  َوَظَهَر  أََقاوِيُلُه،  َوُحِفَظــْت  ُكُتُبُه،  َنْت  َوُدو

بِِعْلِمهِ َراِغُبوَن، َوأَفَْتى بَِمْذَهبِهِ َعالُِموَن)(2).

ْت طرق  (1) قال الحافظ ابن حجر العســقالني في كتابه معالي التأسيس: (قال البيهقي: إذا ُضم
هذا الحديث بعضها إلى بعض أفاد قوة، وعــرف أن للحديث أصًال. قلت ـ والكالم البن 

حجر ـ : وهو كما قال لتعدد مخارجها في كتب من ذكرنا من المصنفين).
(2) معرفة السنن واآلثار (207/1).
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اِفِعي (رحمه اهللا)  اإلماُم الش

وأما ثنــاء العلماء عليــه فكثير، ومن ذلــك ما قاله شــيخه اإلمام 
مســلم بن خالد الزنجي: (أفْتِ يا أبا عبد اهللا فقد آن لك واهللا أن تفتي)، 

وهذا واإلمام الشافعي ابن خمس عشرة سنة.

وقال شيخه اإلمام محمد بن الحسن الشــيباني: (إن تكلم أصحاب 
الحديث يوًما فبلسان الشافعي).

وقال اإلمام يحيى بن ســعيد القطان 5 : (إني ألدعو اهللا للشافعي 
في كل صالة أو في كل يوم لما فتح اهللا عليه في العلم، ووفقه للســداد 

فيه). وقال: (ما رأيت أعقل أو أفقه منه) يعني الشافعي.

وقال اإلمام عبد الرحٰمن بن مهدي: (مــا أصلي صالة إال وأنا أدعو 
للشافعي فيها).

وقــال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل: قلُت ألبي: يــا أبه، أي رجل كان 
الشافعي، فإني سمعتك تكثر من الدعاء له؟.

فقال: يا بني، كان الشــافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فهل 
لهذين من خلف، أو منهما عوض.

لقد ذاع صيت الشــافعي، وتوافد على دروســه أعالم المســلمين، 
ب العلم من أقطار األرض. ورحل إليه طال

توفي عام (204هـ)، وُدفن في مصر، فرحمه اهللا تعالى ورضي عنه.
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دروس المساجـد (2)

بذل اإلمام الشــافعي حياته للعلم، فأعلــى اهللا تعالى ذكره، ونفع به  ❖
المسلمين.

كان اإلمام الشافعي قدوة في العلم والعمل والتقوى واالجتهاد. ❖

ييــن، وارزقنا خير االقتداء  ارفع درجة اإلمام الشــافعي في عِل ُهم الل
وخير األخالق، واجعلنا من عبادك الصالحين، وصل اللُهم على ســيدنا 

ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الجليل، والصالة والسالم على  ق  الخال الجميل،  الوهاب  الحمد هللا 
 ســيدنا ونبينا محمد أجمل النــاس ُخُلًقا وأفصحهم بياًنــا ونطًقا، حث
الناس علــى الجمال وأمرهــم بجميــل الخصال، وعلى آلــه وصحبه 

أجمعين، ومن تبعه إلى يوم ال بيع فيه وال خالل، أما بعد:
فقال تعالى: ﴿  " # $ % & ' ) ( * + 

,- . / 0 1﴾ [األعراف: 31].
َة َمْن  ژ َقاَل: «َال َيْدُخُل الَْجن بِيَعنِ الن ، ƒ وعن عبد اهللا بن مسعود
ُجَل ُيِحب أَْن يَُكوَن  الر ةٍ مِْن كِْبرٍ» َقاَل َرُجــٌل: ِإن َكاَن فِي َقْلبِــِه مِْثَقاُل َذر
ثَْوُبُه َحَسًنا َوَنْعُلُه َحَســَنًة، َقاَل: «ِإن اهللاَ َجِميٌل ُيِحب الَْجَماَل، الِْكْبُر َبَطُر 

، َوَغْمُط الناسِ»(1). الَْحق

الجمال: زينة في أعين النــاس، وعظمة ووجاهة عندهم، ويكون في 
التركيب وتناســق األعضاء وتناســبها، وفي األخالق  الصورة بحســن 

(1) صحيح مسلم (91).
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دروس المساجـد (2)

باشــتمالها علــى الصفــات المحمودة، وفــي األفعال بكونهــا مالئمة 
للمصالح منافية للمضار.

وقد أباح اهللا تعالى االستمتاع بالطيب من الحالل، وأمر بأخذ الزينة 
د النبي ژ بــأن الجمال عبادة يحبها  خصوًصا عند بيوت اهللا 8 ، وأك
ل من أجل الناس وجهة  اهللا تعالى ورسوله ژ فاالعتناء بالمظهر والتجم

شرعية كان رسول اهللا ژ يدعو إليها.

فعن أبي الدرداء ƒ قال: قال لنا رسول اهللا ژ : «إنكم َقادُِموَن على 
ِإْخَوانُِكْم، فأصلحوا رَِحالَُكْم َولَِباَســُكْم حتى َتُكونُوا في الناس َكأَنُكْم 

َش»(1). َفح الُْفْحَش َوَال الت َشاَمٌة، فإن اهللاَ 8 َال ُيِحب
وَعْن َعائَِشَة # َقاَلْت: َكاَن َنَفٌر ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اهللاِ ژ يَْنَتِظُروَنُه 
َرْكــَوٌة فِيَها َماٌء، فََجَعَل يَْنُظُر فِي  ارِ  ُيِريُدُهْم، َوفِي الد فََخَرَج  َعَلى اْلَبابِ 
اْلَماِء َويَْسِري َشْعَرُه َولِْحَيَتُه، فَُقْلُت: يَا َرُسوَل اهللاِ، َوأَنَْت تَْفَعُل َهَذا؟ َقاَل: 
ئْ مِْن َنْفِســِه، َفِإن اهللاَ َجِميٌل  ُجُل ِإلَى ِإْخَوانِــِه َفْلُيَهي َنَعْم، ِإَذا َخــَرَج الر»

ُيِحب الَْجَماَل»(2).
ــل بقصد إظهار نعمة اهللا نوع من شــكر اهللا ســبحانه، وفي  والتجم
قُوا فِي َغْيرِ َسَرٍف َوَال  النبي ژ قال: «ُكلُوا َواْشــَرُبوا َوَتَصد الحديث: أن

َمِخيَلٍة، ِإن اهللاَ َتَعالَى ُيِحب أَْن َيَرى أََثَر نِْعَمتِِه َعَلى َعْبدِهِ»(3).

(1) سنن أبي داود (4089).
(2) عمل اليوم والليلة البن السني (173).
(3) المستدرك على الصحيحين (7188).
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ـــُل َجـم الـتـ

لون في مناســباتهم وفــي األعياد، وقد الم  وقد كان الصحابة يتجم
النبي ژ من أهمل نفســه وصالح مظهره ظنا منــه أن ذلك من التدين، 
فَأََشــاَر إليه  َواللْحَيةِ  أْسِ  فََدَخَل َرُجٌل ثَائَِر الر فقد كان ژ في اْلَمْســجِدِ 
رسول اهللا ژ بيده أَنِ اْخُرْج؛ َكأَنُه يَْعنِي ِإْصَالَح َشَعِر َرأِْسهِ َولِْحَيتِهِ، فََفَعَل 
َيأْتَِي  الرجل ُثم َرَجــَع، فقال رســول اهللا ژ : «أَلَْيَس هذا خيًرا مــن أَْن 

أْسِ َكأَنُه َشْيَطاٌن»(1). أحدكم َثائَِر الر

ل مطلب شرعي، اتصف به النبي ژ وانتهجه الصحابة. ❖ التجم
ر على شخصية اإلنسان. ❖ المظهر الخارجي لإلنسان مؤش
ل بقصد إظهار نعمة اهللا 2 . ❖ من ُشْكر اهللا تعالى التجم

لنا بجمال اإليمان، ونور القرآن، وُحْسن األخالق، واجعلنا  َجم ُهمالل
من عبادك الصالحين، وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى 

آله وصحبه أجمعين.

(1) موطأ مالك (1702).
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الحمد هللا الذي جعل في الســماوات واألرض آيات للمؤمنين، وفي 
اإلنســان والدواب آيات للموقنين، وفــي الليل والنهــار والرياح آياٍت 
للعاقلين، والصالة والســالم على نبيه ورســوله األمين ســيدنا محمد، 

وعلى آل بيته وصحابته أجمعين، أما بعد:

 2  1  ❁  /  .  -  ,  + اهللا 4 : ﴿ *  فيقــول 
 A  @  ?  >  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5  4  3
N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 ﴾\  [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  ❁

[الجاثية: 3 ـ 6].

ــْمَس َوالَقَمَر  الش َقاَل: قال النبي ژ : «ِإن ^ َعباسٍ  وَعْن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ 
َوَال لَِحَياتِِه، َفِإَذا َرأَْيُتْم َذلَِك،  أََحدٍ  لَِمْوتِ  آَيَتانِ مِْن آَياتِ اهللاِ، َال َيْخِسَفانِ 

َفاْذُكُروا اهللاَ»(1).

(1) صحيح البخاري (1052).
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آياُت اِهللا (عز وجل) في الكَوِْن

جعل اهللا في هذا الكون اآليات الواضحات والدالالت النيرات على 
 َل اإلنســان ببصره، واعتبر بفكره، وجد أنأنه الخالق الحكيم، فإذا تأم
، فيه جميع ما يحتاج إليه ســاكنه من آلة  الكون كالبيت المبنــي الُمَعد
والنجوم  كالبساط،  مبسوطة  كالسقف، واألرض  مرفوعة  فالسماء  وعتاد، 
للمطاعــم والمالبس  النبات مهيــأة  منضــودة كالمصابيح، وضــروب 
المرافق،  في  مســتعملة  للمراكب،  رة  مسخ الحيوان  والمآرب، وصنوف 
وفي هذا داللة واضحــة على أن العالم مخلوق بتدبيــر وتقدير ونظام، 

وأن له صانًعا حكيًما تام القدرة بالغ الحكمة.

السماوات واألرض  النظر في ملكوت  2 عباده على  وقد حث اهللا 
فقــال: ﴿z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ¨ © ª » ¬® ¯ ° ± ²﴾ [األعــراف: 185]، فإذا 
ر وتدبر علموا ضعفهــم وقصورهم، وعلموا  نظروا في الكــون نظر تفك
عظمة اهللا تعالى وقدرته، وأن الخالئق ال تستغني عن الخالق طرفة عين.

وإذا اســتقر في النفوس أن اهللا هو الخالق الحكيم، أيَْقَن المؤمن أن 
وصــف اهللا 8 للمخلوقات هــو أَدق وصــفٍ، ألنه هو الــذي خلقها 

وأوجدها، قال 4 : ﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ [الملك: 14].

وإذا تأملنا وصف اهللا للشمس والقمر في القرآن وجدنا ما ُيدهش 
العقول، حيث وصف اهللا الشمس بالسراج، والقمر باإلنارة، فقال 8 : 
ق الخالق سبحانه بين  [الفرقان: 61]، ففر ﴾ q p o n m ﴿
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دروس المساجـد (2)

النجم الذي هو جسم سماوي فيه طاقة وإشعاع، وبين الكوكب الذي 
؛ وإنما يعكس ضوء الشمس والنجوم. هو جسم سماوي غير مشع

تأملنا وصَف اهللا تعالى للمعرضين عن شريعته وهدايته وتشبيه  وإذا 
ما يجدونــه من الضيق والحرج بالذي يرتفع في الســماء وما يجده من 
ضيق الصدر وصعوبة التنفس، نجده أدق وصفٍ لما يدور في الســماء، 
وقد أثبت العلم أن اإلنســان كلما ازداد صعوًدا فــي طبقات الجو ازداد 
َنْقُص األوكســجين الالزم للحياة إلى أن ينعدم األوكسجين تماًما! فمن 
أخبر نبينا محمًدا ژ بما يكون في الســماء ـ ولم يكن في عصر القرآن 
وســائل اإلبحار فــي الفضــاء ـ إال الخالــق العليم ســبحانه؟! وتأمل 
 -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  " قوله 4 : ﴿ ! 
 9  8  7  65  4  3  2  1  0  /  .

: ; > = < ﴾ [األنعام: 125].

النظر في الكون ُيرشد إلى الخالق الحكيم العليم. ❖
آيات اهللا تقذف في القلب اليقين باهللا، والثقة به سبحانه. ❖

ْمَتنــا، وآتنا من لدنك رحمة،  ْمنا مــا ينفعنا، وانفعنا بما عل عل ُهمالل
ئ لنا من أمرنا رشًدا، وصل اللُهم وســلم على سيدنا ونبينا محمد،  وهي

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

 ﴾ ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ : 8 قال اهللا
[النساء: 59].

اَعَة  َوالط ْمَع  الس َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «َعَلْيَك  َقاَل:   ƒ ُهَريَْرَة أَبِي  وَعْن 
فِي ُعْسرَِك َوُيْسرَِك، َوَمْنَشِطَك َوَمْكَرهَِك، َوأََثَرةٍ َعَلْيَك»(1).

اِمتِ ƒ َقاَل: َدَعاَنا النبِي ژ فََبايَْعَناُه، فكاَن فِيَما  وعن ُعَباَدَة ْبنِ الص
اَعةِ فِي َمْنَشِطَنا َوَمْكَرهَِنا، َوُعْسرَِنا  َوالط ْمعِ  أََخَذ َعَلْيَنا: «أَْن َباَيَعَنا َعَلى الس

َوُيْسرَِنا، َوأََثَرةٍ َعَلْيَنا، َوأَْن َال نَُنازَِع اْألَْمَر أَْهَلُه»(2).
َوَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ : أَن َرُسوَل اهللاِ ژ قال: «ِإن اهللاَ َيْرَضى لَُكْم َثَالًثا 
َوَيْســَخُط لَُكْم َثَالًثا؛ َيْرَضى لَُكْم: أَْن َتْعُبُدوُه َوَال تُْشــرُِكوا بِِه َشْيًئا، َوأَْن 

ُه اهللاُ أَْمَرُكْم...»(3). َتْعَتِصُموا بَِحْبلِ اهللاِ َجِميًعا، َوأَْن تناصُحوا َمْن َوال

(1) صحيح مسلم (1836).
(2) متفق عليه.

(3) الموطأ (20).

112



358

دروس المساجـد (2)

من المقاصد التي يســعى اإلســالم إلى تحقيقها فــي المجتمع: 
ام ـ والة  اجتماع الكلمــة، ووحدة الصــف، وااللتفاف حول الحــك
األمــور ـ وطاعتهم بالمعروف، فالناس يحتاجــون إلى حاكم يلتفون 
حوله، يحمي حوزة بلدهم، ويدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم، ويقيم 
فيهم شــعائر دينهم، ويحفظ ضرورات حياتهم، ويحقق األمن بينهم، 
ه، يحفظ حق اليتيــمِ، ويعِطف عَلى األرامل  حق فيعطــي كل ذي حق
والمساكين، ويضبِط حركة القوي، فَال يعتدي عَلى الضعيف، ويَجعُل 
الصغيَر يحترُم الكبير، وينظم شــؤون الحياةِ، فيســود األمن واألمان 
بعدله، ويكون الســالم بِحْزمــه، فيعيش الناس فِــي رغد من العيش 

وهناء من الحياة.
وإن طاعة ولي األمــر فيها مصلحة الدين والدنيــا، وإن مخالفته 
فيها فساد الدين والدنيا، فولي األمر ُجنة ـ أي: ستر وحجاب ـ ونعمة 

على المجتمع.
ولهــذا جعل اهللا 4 طاعة ولــي األمر فرًضا الزًما ِمــْن أجلِ إقامة 

العدل والسالمِ واألمن واألمان بين الناس.
وفي دولــةِ اإلمارات العربية المتحدة حبانــا اهللا 8 بقيادة حكيمة 
رشيدة، تسعى في أمن الوطن وســعادة المواطن، فعكس ذلك تالحًما 
بين القيادة وأبناء الوطن فــي صورة راقية من االنتماء والوالء، والحب 
والوفاء، فهذهِ نعمة من اهللا كبرى، وتلك منة من اهللا عظمى، تســتوجِب 
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َطاعـُة ولـي األْمــِر

الشكر هللا واالعتراف بالفضل لوالة أمورنا، فبالدنا بفضل اهللاِ تعاَلى آمنة 
مطمئنة، وعيشنا رغيد، وحياتنا مســتقرة، فاللهم اجِز أولياء أمورنا عنا 

خير الجزاء، وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا.

وطاعة ولي األمر واجبة، وحقوقه عظيمٌة وكثيرة:
الرعية أن يسمعوا ويطيعوا بامتثال ما  ـ منها: السمع والطاعة، فعلى 

أُِمُروا به وترك ما ُنُهوا عنه ما لم يكن في ذلك مخالفة شريعةِ اهللا 8 .
ـ ومنهــا: االحترام والتوقيــُر لولي األمر وإظهار محاســنه، وحرمة 

الكالم بما يوقع بغضه في القلوب، أو ينفر عنه.
ـ ومن حقوق ولــي األمر: حمايته وحفظه؛ ألن فِــي حمايته حماية 

للعباد، واستقراًرا للبالد والعباد.
ـ ومنها: الدعاء له، قال اإلمام أحمد: لو علمُت أن لي دعوة مستجابة 
لصرفُتها لولــي األمر؛ أي الحاكــم ألن في صالح ولــي األمر صالح 

الرعية.

طاعة ولي األمر فريضة دينية. ❖
الناس،  ❖ بين  العدل والســالم واألمان  طاعة ولي األمر سبيل تحقيق 

وحصول التماسك.
التالحم بين الراعي والرعية، إظهار للدولة بمظهر القوة والعزة. ❖
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دروس المساجـد (2)

ُهــم وفق ولي أمرنا وكن لــه عوًنا وناصًرا وحافًظــا، اللُهم أيده  الل
ونائبــه وإخوانهما حكام اإلمــارات وولي عهده األميــن؛ اللُهم احفظ 
المسلمين، بفضلك وجودِك  دولتنا، واجعلها سخاء رخاء، وسائر بالد 

يا رب العالمين.
والحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم على سيدنا ونبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، الذي أمر بالتعاون بين الناس أجمعين، والصالة 
والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد اهللا، وعلى 

آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
 ﴾È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ﴿ : 4 يقول اهللا

[المائدة: 2].

ويقول 8 أيًضا: ﴿  o n m l﴾ [الحج: 77].
وعن أبي موسى األشعري ƒ ، عن النبي ژ قال: «الُمْؤمُِن لِْلُمْؤمِنِ 

َكالُْبْنَيانِ َيُشد َبْعُضُه َبْعًضا»(1).
̂ : أن رسول اهللا ژ قال: «الُْمْسلُِم أَُخو الُْمْسلِمِ  وعن عبد اهللا بن عمر 

َال َيْظلُِمُه َوَال ُيْسلُِمُه، َوَمْن َكاَن فِي َحاَجةِ أَِخيِه َكاَن اهللاُ فِي َحاَجتِِه»(2).
َما  الَْعْبدِ  فِي َعْونِ  وعن أبي هريرة ƒ قال: قال رسول اهللا ژ : «َواهللاُ 

َكاَن الَْعْبُد فِي َعْونِ أَِخيِه»(3).

(1) صحيح البخاري (2446).
(2) صحيح البخاري (2442).

(3) صحيح مسلم (2699).
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دروس المساجـد (2)

وعن أبي مســعود األنصاري ƒ ، عن النبي ژ قال: «َمْن َدل َعَلى 
َخْيرٍ َفَلُه مِْثُل أَْجرِ َفاعِلِِه»(1).

إن الكسب عن طريق العمل من أطيب المكاسب، قال رسول اهللا ژ : 
«َما أََكَل أََحٌد َطَعاًما َقط َخْيًرا مِْن أَْن َيأُْكَل مِْن َعَملِ َيدِهِ»(2).

والموظف اإليجابي هو الذي يتقن عمله ويؤديه بدقة وإخالص، فينال 
بذلك أعلى الدرجات في الدنيا واآلخرة؛ فإتقان العمل مطلب شرعي أكده 

رسول اهللا ژ بقوله: «ِإن اهللاَ ُيِحب ِإَذا َعِمَل أََحُدُكْم َعَمًال أَْن ُيْتِقَنُه»(3).
وال يمكنه ذلك إال بالتعاون مع غيره من الموظفين، ألن حكمة اهللا 
تعالــى اقتضــت أن يتفــاوت الناس فــي الطاقــات والقــدرات، قال
 ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ̧   ﴿ تعالى: 
[الزخــرف: 32]، أي: ليســتعمل بعضهم بعًضا في حوائجهم فيحصل بينهم 

تآلف وتعاون.
فالتعاون الوظيفي يشــكل القوة الدافعة والحاسمة لتحقيق النجاح، 
وفيه توفير للوقت وتنظيم للجهود، كمــا أن العالقات الطيبة في محيط 
ز الثقة والــود والتعاون المتبادل بيــن الموظفين، ومن أعان  العمل تعز

(1) صحيح مسلم (1893).
(2) صحيح البخاري (2072).

(3) شعب اإليمان للبيهقي (5080).
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عــاُوُن الوظيـفــي التـ

ــر عليه أعانه اهللا 8 في أموره كلهــا، قال 2 : ﴿° ±  غيره ويس
́﴾ [الرحٰمن: 60].  ³ ²

إن التعاون الوظيفي يهيئ للموظفين التميز في أعمالهم، ويساعدهم 
المتميزة،  الطموحة  اإلنتاجية  فيحققــون  أداء واجباتهم  اإلتقان في  على 
ألن الموظف اإليجابي الذي يستفيد من خبرات غيره عن طريق التعاون 
الوظيفي سيكتسب خبرة واطالًعا واسًعا وســرعة في اإلنجاز، ومن ثم 

سيصل إلى التميز إذا وضعه ضمن أهدافه.

لذلك نخلص إلى أن التعاون الوظيفي هو أســاس التميز المنشــود 
لكل هيئة من الهيئات مهما اختلفت نشاطاتها وتخصصاتها.

التعاون الوظيفي مطلب ديني وضرورة اجتماعية، وهو أساس النجاح  ❖
في العمل.

من أعان غيره أعانه اهللا تعالى وأحسن إليه. ❖

التعاون الوظيفي أساس التميز في العمل. ❖

البر والتقوى،  ْقنا لما تحبه وترضاه، واجعلنا متعاونين على  وف ُهمالل
ن يستمعون القول فيتبعون أحســنه، وصل اللُهم وسلم على  واجعلنا مم

سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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العلم والعلماء، وجعلهــم ورثة األنبياء،  الحمد هللا الذي رفع قــدر 
والصالة والسالم على ســيدنا ونبينا محمد إمام األتقياء األنقياء، وعلى 

آله وأصحابه األصفياء، أما بعد:
أئمة  َعَلمٍ من األعــالم، وإمامٍ من  اليوم مع ســيرة  فنعيش وإياكم 
الهدى الكرام، إنه اإلمام أحمد بــن حنبل 5 ، الذي يصدق فيه قول 
 ﴾ â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ﴿ تعالــى:  اهللا 

[المجادلة: 11].

́ ﴾ [فاطر: 28]. وقوله 4 : ﴿  ¯ ° ± ² ³ 

أََســدِ بنِ  ِهَاللِ بنِ  َحْنَبلِ بنِ  دِ بنِ  ُمَحم أَْحَمُد بُن  َعْبدِ اهللاِ  أَُبو  هو 
ةِ األَْعَالمِ،  أََحُد األَئِم ، ــْيَبانِي الش ، ْهلِي اَن الذِإْدرِيَْس بنِ َعْبدِ اهللاِ بنِ َحي

ـ )، والمتوفى يوم الجمعة سنة (241هـ) . المولود سنة (164ه

هو من قال فيه الشــافعي فيما رواه حرملة: خرجــُت من بغداد وما 
خلفُت بها أفقه وال أورع وال أزهد وال أعلم من أحمد(1).

(1) طبقات الشافعية الكبرى (27/2).
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اإلماُم أحمُد بنُ َحنَْبل (رحمه اهللا) 

َعامـُة  الَبْيتِ  فِــي  َكـاَن  ِإَذا  َعْبــدِ اهللاِ  أََبـا  َرأَيُْت   : ْوذِي الَمــر َوَقاَل 
ُة ُخُشوعٍ،  ْن ِمْنُه ِشــدا، َلْم يََتَبي ًعا َخـاِشــًعا، فَإَذا َكاَن َبرُجُلوِســه ُمَتَرب

َوُكْنُت أَْدُخُل َوالُجْزُء فِي يَدِهِ يَْقَرأُ.

َطَلَب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة، فأخذ العلم أوًال عن شيوخ 
بغداد، ثم رحل إلى الكوفة، والبصرة، ومكة، والمدينة، واليمن، والشام، 
والجزيرة، وكتب عن علماء كل بلد، وقد تتلمذ على اإلمام أحمد طائفة 

من األئمة.

وثناء العلماء عليه كثيٌر:

قال عبد الــرزاق الصنعانــي: ما رأيت أحــًدا أفقــه وال أورع من 
أحمد بن حنبل.

وقال قتيبة: لوال الثــوري، لمات الورع، ولــوال أحمد ألحدثوا في 
الدين، أحمد إمام الدنيا.

وقال المزني: قال لي الشــافعي: رأيُت ببغداد شــابا إذا قال: حدثنا، 
قال الناس كلهم: صدق. قلت: ومن هو؟ قال: أحمد بن حنبل.

َكاَن أَْحَمُد ِمْن أَحَيى الناسِ َوأَكرِمِهم، َوأَحَســنِهم ِعْشــَرًة َوأَدًبا، 
الِِحْيَن  الص َوذِْكُر  لِْلَحدِيْثِ،  الُمَذاَكَرُة   ِإال ِمْنُه  َال ُيسَمُع  اِإلطَْراقِ،  َكثِْيَر 
َوأَقَبَل  بِهِ،   ِإنَْســاٌن، َبش َلِقَيُه  َوِإَذا  َوَلْفٍظ َحَســنٍ،  َوُسُكْونٍ،  َوَقارٍ  فِي 
َعَلْيهِ، َوَكاَن متواضعًا، َحَســَن الُخُلقِ، َدائَِم البِْشِر، يَْحَتِمُل األََذى ِمَن 

الَجارِ.
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كان شــديد الوفاء لشــيوخه الذين تعلم منهم، فقد كان كثير الدعاء 
 أَي ُقْلُت ألَبِي:  أَْحَمَد:  َعْبُد اهللاِ بُن  لشيوخه، ومنهم الشــافعي، قال ولده 

َعاِء َلُه؟. ي َسِمعُتَك تُْكثُِر ِمَن الدفَِإن ، افِِعي َرُجلٍ َكاَن الش
ِمْن  لِلناسِ، فََهْل لَِهَذيْنِ  نَْيا، َوَكالَعافَِيةِ  لِلد ْمسِ  َكاَن َكالش ، َقاَل: يَا ُبنِي

َخَلفٍ، أَْو ِمْنُهَما ِعَوٌض(1).

كان اإلمام أحمد مثاًال في األخالق والتواضع والوفاء. ❖
كان قدوة في الصبر والعبادة والزهد. ❖

يــن، وارزقنا خير  ي ارفع درجة اإلمام أحمــد بن حنبل في عِل ُهــم الل
االقتداء وخير األخالق، واجعلنا من عبادك الصالحين، وصل اللُهم على 

سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) سير أعالم النبالء (45/10).
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ل بالجود واإلحســان، حثنا علــى الوفاء ألهل  الحمــد هللا، المتفض
الفضل في محكم البيان، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمدٍ عبد 
اهللا ورسوله؛ كان أهًال للمعروف، وبالوفاء موصوف، وعلى آله وأصحابه 

أجمعين، وبعد:
́﴾ [الرحٰمن: 60]. قال اهللا 4 : ﴿° ± ² ³

وقــال 8 : ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ 
[النور: 25].

ِإلَْيُكْم  َصَنَع  «َمْن  ُعَمَر ^ قال: قال رسول اهللاِ ژ :  وعن عبد اهللاِ بن 
َمْعُروًفا َفَكافُِئوُه، َفِإْن لم َتجُِدوا ما تَُكافُِئوَنــُه َفاْدُعوا له حتى َتَرْوا أَنُكْم 

قد َكاَفأْتُُموُه»(1).

الوفاء: خلق من األخالق التي تدل على معدن األصالة في نفس المسلم، 
وقد ذكرت اآلية كيف أن اهللا تعالى يَِفي لِعباده ما وعدهم به في الدنيا.

(1) سنن أبي داود (1672).
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وقد نعى القرآن أقواًما يكتمون فضــل اهللا عليهم، فقال 2 : ﴿ » 
 ¸¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

º ¹ « ¼﴾ [النساء: 37].

ه النبي ژ إلى إظهار النعم شكًرا هللا تعالى واعتراًفا بإحسانه،  وقد وج
َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «ِإن اهللاَ ُيِحب أَْن َيَرى أََثَر نِْعَمتِِه َعَلى َعْبدِهِ»(1).

وإذا كان الوفاء في العهود والوعود من صفات المســلم؛ فإن الوفاء 
بالشكر لمن أحســن إلينا حق يذكره األوفياء ألهل الفضل، وقد أشارت 

.﴾́ اآلية إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿° ± ² ³ 

إلى  الفضل والمبادرة  الفضل ألهل  إلى ذكر  النبي ژ  ه  وقد وج
النبِي ژ َقاَل: «َمْن  شكر صنيعهم والدعاء لهم، فَعْن َجابٍِر ƒ ، َعنِ 
َفَقْد  َفِإن َمْن أَْثَنى  َفْلُيْثنِ،  بِِه، َوَمْن لَْم َيجِْد  َفْلَيْجزِ  أُْعِطَي َعَطاًء َفَوَجَد 
ُيْعَطُه َكاَن َكَالبِسِ  َفَقْد َكَفَر، َوَمْن َتَحلى بَِما لَــْم  َشــَكَر، َوَمْن َكَتَم 

َثْوَبْي ُزورٍ»(2).
فعلى المســلم الذي يجد ســعة في المال أن ينفق وُيثني على اهللا 
جل شأنه، وذلك من شــكر النعمة، وعلى من أُسدي إليه معروٌف أن 
َمْن  َيْشُكُر اهللاَ  المعروف ويشــكره، وفي الحديث: «َال  يكافئ صاحب 

اَس»(3). َال َيْشُكُر الن

(1) سنن الترمذي (2819).
(2) سنن الترمذي (2034).
(3) سنن أبي داود (4811).
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الدعاء للمحســن،  المكافــأة  أن مــن طرق  النبي ژ  بيــن  وقد 
فقال ژ : «َمْن ُصنِــَع ِإلَْيِه َمْعُروٌف َفَقاَل لَِفاعِلِِه: َجــَزاَك اهللاُ َخْيًرا؛ َفَقْد 

َناِء»(1). أَْبَلَغ فِي الث

الوفاء من األخالق التي أمر اهللا تعالى بها في كل المجاالت. ❖
ضرورة الوفاء ألهل الفضل ولو كان بكلمة طيبة. ❖
الدعاء ألهل الفضل من العرفان بالجميل الذي أمر به الشرع. ❖
يتأكد الوفاء مع عموم الناس إال أنه مع أهل الفضل آكد. ❖

إنه  القول والعمل، واهدِنا ألحســن األخالق  الوفاء في  ارزقنا   ُهم الل
 ُهم الل ال يهدي ألحســنها إال أنت، واجعلنا من عبادك الصالحين، وصل

وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) سنن الترمذي (2035).
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، 
وآله وصحبه أجمعين. وبعد:

قال اهللا Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ : 8 ﴾ [األحزاب: 41].
وقال À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ : 4﴾ [البقرة: 152].

 l k j i h g f e﴿ : 2 وقال
 ﴾y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m

[آل عمران: 191].

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³﴿ :وقال جل شأنه
½ ¾ ¿ Ã Â Á À﴾ [األعراف: 205].

وقال عز من قائــل: ﴿6 7 8 9 : ; > = < ? 
@ ﴾ [الزخرف: 36].

أََنا عِْنَد  َتَعالَى:  «َيُقــوُل اهللاُ  النبِي ژ :  َقاَل  َقاَل:   ƒ ُهَريَْرَة أَبِي  وَعْن 
َظن َعْبدِي بِــي، َوأََنا َمَعُه ِإَذا َذَكَرنِــي، َفِإْن َذَكَرنِي فِي َنْفِســِه َذَكْرتُُه فِي 

َنْفِسي، َوِإْن َذَكَرنِي فِي َمَإلٍ َذَكْرتُُه فِي َمَإلٍ َخْيرٍ مِْنُهْم»(1).

(1) صحيح البخاري (7405).
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ذكُر اِهللا تعالى

ُه  ــذِي َيْذُكُر َربژ : «َمَثُل ال بِــيَقاَل: َقاَل الن ƒ وَعْن أَبِي ُموَســى
تِ»(1). َوالَمي ُه، َمَثُل الَحي ذِي َال َيْذُكُر َربَوال

ُدوَن»  أن َرُســول اهللاِ ژ َقاَل: «َســَبَق الُْمَفر : ƒ وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة
َكثِيًرا،  اهللاَ  اكِــُروَن  الذ» َقــاَل:  َرُســوَل اهللاِ؟  يَا  ُدوَن  اْلُمَفر َوَمــا  َقاُلوا: 

اكَِراُت»(2). َوالذ

في هــذه اآليــات القرآنية واألحاديــث النبوية توجيــه حكيم يفيد 
استحباب ذكر اهللا في كل األحوال واألوقات، بالعشي واإلبكار، وبالغدو 
ا أو جهًرا، بالقلب والجوارح واللسان؛ ليبقى العبد ذاكرًا  واآلصال، ســر
لربه، دائم المراقبة له سبحانه، فيستشعر عندها معنى العبودية هللا سبحانه، 

باطمئنان قلب، ونور بصيرة، وسداد عقل.
ولو نظرنا في آيات القرآن الكريم الحاثة علــى الذكر لَعلِْمنا أن كل 
العبادات َشــرعت لذكــر اهللا؛ فعن الصالة قــال اهللا 8 : ﴿  / 0 

1﴾ [طه: 14].
ويقول ســبحانه عــن الصيــام: ﴿ ° ± ² ³ 

´ μ ¶ ¸ ¹﴾ [البقرة: 185].

(1) صحيح البخاري (6407).
(2) صحيح مسلم (2676).
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 o  n ﴿ :تعالــى يقــول  وأثنــاءه وبعــده  قبلــه  الحــج،  وفي 
w v u t s r q p ﴾ [البقرة: 200].

وكان رســول اهللا ژ يوصي بالذكر، فَعْن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُبْسٍر ƒ : أَن َرُجًال 
أَتََشبُث  ، فَأَْخبِْرنِي بَِشْيٍء  َكُثَرْت َعَلي َقْد  ِإن َشَرائَِع اِإلْسَالمِ  َقاَل: يَا َرُسوَل اهللاِ 

بِهِ، َقاَل: «َال َيَزاُل لَِسانَُك َرْطًبا مِْن ذِْكرِ اهللاِ»(1).
فبذكــر اهللا يتصل العبد بربه 8 فيــزداد إيمانه، وتزكو نفســه، ويصلح 

عمله، ويطهر قلبه، وتحل البركة في المجتمع، فيسعد ويسعد من حوله.

ذكر اهللا تعالى عالمة اإليمان، به يطمئن القلب وتسكن النفس. ❖
الذاكر يحظى بمجالسة اهللا 8 ، ويذكره اهللا 4 فيمن عنده. ❖
بالذكر تُدفع النقم، وتُجلب النعم، وتُنال أعلى الدرجات. ❖
أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان والجوارح. ❖

 ُهم الل اجعلنا من الذاكرين لك آناء الليل وأطراف النهار، وصل ُهمالل
على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) سنن الترمذي (3375).
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ت رحمته الكائنات، ُمْجري  الحمد هللا خالق األرض والسماوات، عم
ونبينا  والســالم على سيدنا  المخلوقات، والصالة  السحاب وراحم كل 

محمد خير البرية، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فقال اهللا تعالى: ﴿ ¯ ° ± ² ³ ´ ﴾ [غافر: 7].

اِحُموَن  الر» َرُســوُل اهللاِ ژ :  َقــاَل  َقاَل:  َعْمــٍرو ^  َعْبدِ اهللاِ ْبنِ  وَعــْن 
َماِء»(1). ْحَمُن، اْرَحُموا َمْن فِي األَْرضِ َيْرَحْمُكْم َمْن فِي الس َيْرَحُمُهُم الر

َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «ِإَذا َســاَفْرتُْم فِي  وَعْن أَبِــي ُهَريَْرَة ƒ َقــاَل: 
ــَنةِ،  الس فِي  َســاَفْرتُْم  َوِإَذا  اْألَْرضِ،  مَِن  َها  َحظ بِــَل  اْإلِ َفأَْعُطوا  الِْخْصبِ، 
َمأَْوى  َفِإنَها  رِيَق،  الط َفاْجَتنُِبوا  بِاللْيلِ،  ْسُتْم  َعر َوِإَذا  ْيَر،  الس َعَلْيَها  َفأَْسرُِعوا 

ْيلِ»(2). بِالل الَْهَوام
وَعــْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ : أَن َرُســوَل اهللاِ ژ َقاَل: «َبْيَنا َرُجٌل َيْمِشــي، 
َفاْشــَتد َعَلْيِه الَعَطُش، َفَنَزَل بِْئًرا، َفَشــرَِب مِْنَها، ثُم َخَرَج َفِإَذا ُهَو بَِكْلبٍ 
َرى مَِن الَعَطشِ، َفَقاَل: لََقــْد َبَلَغ َهَذا مِْثُل الذِي َبَلَغ بِي،  َيْلَهُث َيأُْكُل الث

(1) سنن الترمذي (1924).

(2) صحيح مسلم (1926).
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ُه، ثُم أَْمَســَكُه بِفِيِه، ثُم َرقَِي، َفَسَقى الَكْلَب، َفَشَكَر اهللاُ لَُه، َفَغَفَر  َفَمَألَ ُخف
أَْجًرا؟ َقــاَل: «فِي ُكل َكبِدٍ  الَبَهائِمِ  َلَنا فِي   َوِإن َقاُلوا: يَا َرُســوَل اهللاِ،  لَُه» 

َرْطَبٍة أَْجٌر»(1).

الرحمة، والنصوص  بِها اإلسالم صفة  تََميز  التي  فات  الص أْعظم  ِمْن 
في ذلك كثيرة، ولذلك َحِرَص عليها وَدعا إليها.

ومن َمظاهر هذه الرحمة الشــاملة: رحمة اإلنســان بالحيوان، الذي 
النعمة فإن اإلسالم  الواجب صيانُة هذه  فِمَن  لِخْدمة اإلنسان،  ره اهللا  سخ

ال يسمح بالعبث بالحيوانات أو إيذائها أو تكليفها ما يشق عليها.
حمة ألوان ومظاهر، منها: ولهذه الر

َبتِ اْمَرأٌَة فِي  ـ عدم حْبس الطعام عنها وتْجويعها: ففي الحديث: «ُعذ
اَر» َقاَل: فََقاَل َواُهللا أَْعَلُم:  ى َماَتْت ُجوًعا، َفَدَخَلْت فِيَها النَحَبَسْتَها َحت ةٍ  هِر
َفأََكَلْت  أَْرَسْلتَِها،  أَْنتِ  َوَال  َحَبْســتَِها،  َسَقْيتَِها ِحيَن  َوَال  أَْطَعْمتَِها  أَْنتِ  «َال 

مِْن َخَشاشِ األَْرضِ»(2).
بإطعامه وســقيه وعدم  بالحيوان  الرفق  الحث علــى  الحديث  ففي 

تعذيبه.

(1) صحيح البخاري (2363).

(2) صحيح البخاري (2365).
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ْفــُق بالَحْيــواِن الر

ـ ومن مظاهر الرفق بالحيــوان عدم إلحاق الضرر بــه: أيا كان هذا 
 الضــرر، ومنه تَْحِميله مــا ال ُيِطيق وإرهاقه عند االســتعمال، وقد نص
العلماء على كراهة البقاء على ظهور الــدواب لغير حاجة لما في ذلك 

من إيذاء.

ـ ومن الرفق به عدم اتخاذه أداًة للْهو: كجعله غرًضا للتساُبق في 
ــهام، فَعْن َســِعيدِ ْبنِ ُجَبْيٍر، َقاَل: َمر اْبُن ُعَمــَر بِِفْتَيانٍ ِمْن  رْميِه بالس
 ْيِر ُكلالط َقْد َنَصُبوا َطْيًرا، َوُهْم يَْرُموَنُه، َوَقــْد َجَعُلوا لَِصاِحبِ  ُقَريْشٍ 
ُقوا، فََقاَل اْبُن ُعَمَر: (َمْن َفَعَل  ا َرأَْوا اْبَن ُعَمَر تََفر َخاِطَئةٍ ِمْن َنْبلِِهْم، فََلم
َهَذا؟ لََعَن اهللاُ َمْن َفَعَل َهَذا، ِإن َرُســوَل اهللاِ ژ لََعَن َمنِ اتَخَذ َشْيًئا فِيِه 

وُح َغَرًضا)(1). الر
ادِ ْبنِ أَْوسٍ ƒ، َقاَل:  ْبح: َعْن َشــد ـ اإلحســان إلى الحيوان عند الذ
 ْحَساَن َعَلى ُكل َكَتَب اْإلِ َحِفْظُتُهَما َعْن َرُســولِ اهللاِ ژ َقاَل: «ِإن اهللاَ  ثِْنَتانِ 
 ْبَح، َولُْيِحد َشــْيٍء، َفِإَذا َقَتْلُتْم َفأَْحِســُنوا الِْقْتَلَة، َوِإَذا َذَبْحُتْم َفأَْحِسُنوا الذ

أََحُدُكْم َشْفَرَتُه، َفْلُيرِْح َذبِيَحَتُه»(2).
يقول ربيعة الرأي: من اإلحسان أال تُْذَبح ذبيحة، وأخرى تنظر إليها.
تلك بعض الَمظاهر التي تدل على مدى رحمة اإلسالم بالحيوان، فعلينا 

أن نكون ممن يسعى إلى الرفق بالحيوان كمظهر من المظاهر الحضارية.

(1) صحيح مسلم (1958).
(2) صحيح مسلم (57).
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ُيرجى من ورائه األجر  ❖ وعمــل  تقوى اهللا 8 ،  بالحيوان من  الرحمة 
والثواب.

من سنن اإلسالم اإلحسان إلى الحيوانات. ❖

اللُهم اجعلنا من الرحماء، واجعلنا مــن المرحومين إلى يوم الدين، 
وصل اللُهم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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ح والبخل،  الحمد هللا الذي أمر بإخراج الزكاة تطهيًرا للقلوب من الش
وتطييًبــا للمال، والصالة والســالم على ســيدنا رســول اهللا، وعلى آله 

وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد:
 ﴾j  i  ❁ g  f  e  d  c ﴿  : 4 اهللا  قــــال 

[المعارج: 24 ـ 25].

وعن َجابِِر ْبنِ َعْبدِ اهللاِ اْألَنَْصارِيƒ  ، عن النبي ژ قال: «َما مِْن َصاِحبِ 
َقْرَقرٍ  َهــا، ِإال أُْقِعَد لََها َيْوَم الِْقَياَمةِ بَِقاعٍ  ي َحق ِإبِلٍ، َوَال َبَقرٍ، َوَال َغَنمٍ، َال ُيَؤد
اُء  ْلفِ بِِظْلفَِها، َوَتْنَطُحُه َذاُت الَْقْرنِ بَِقْرنَِها، لَْيَس فِيَها َيْوَمئِذٍ َجم َتَطُؤُه َذاُت الظ
َها؟ َقاَل: «ِإْطــَراُق َفْحلَِها،  َوَال َمْكُســوَرُة الَْقْرنِ» ُقْلَنا: يَا َرُســوَل اهللاِ، َوَما َحق

َوِإَعاَرُة َدلْوَِها، َوَمنِيَحُتَها، َوَحَلُبَها َعَلى الَْماِء، َوَحْمٌل َعَلْيَها فِي َسبِيلِ اهللاِ»(1).

َر من عدم دفعها، والماشية  الزكاة في الماشية، وحذ أوجب اإلسالم 
هي: (اإلبل، والبقر، والغنم)، وزكاتها على النحو التالي:

(1) صحيح مسلم (988).

118



378

دروس المساجـد (2)

بِل: َال َزَكاة فِيَما دون خمسٍ، َوفِي اْلخمس َشاة ِإَلى تِْسَعة،  · َزَكاُة اْإلِ
ِإَلى  ِشَياه  أَربع عشــَرة، َوفِي خمس عشَرة ثََالث  ِإَلى  العْشر َشاتَان  َوفِي 
تسع عشَرة، َوفِي عْشرين أَربع ِشــَياه ِإَلى أَربع َوعْشرين، ثم تَُزول اْلغنم 
بِل، فَِفي خمس َوعْشرين ِإَلى خمس َوثََالثِيَن بنت َمَخاض  فَُيْؤَخذ من اْإلِ
ــنة الثانَِية، فَِإن عدمت فَاْبــن لبون َوُهَو الِذي  تِي دخلت فِي السَوِهي ال
دخل فِي الثالَِثة، َوفِي ِسّت َوثََالثِيَن ِإَلى خمس َوأَْرَبعين اْبنة لبون، َوفِي 
ِسّت َوأَْرَبعين ِإَلى ِستيَن حقة وسنها أَربع ِسنِين، َوفِي ِإْحَدى َوِستيَن ِإَلى 
خمس َوســبعين َجَذَعة َوِهي بنت خمس ِسنِين، َوفِي ِسّت َوسبعين ِإَلى 
تســعين بِْنتا لبون، َوفِي ِإْحَدى َوتِْسعين ِإَلى عْشــرين َوِمَئة حقتان، َوفِي 
َبَنات  َوِمَئة حقتان أو ثََالث  ِإَلى تسع َوعْشــرين  َوِمَئة  ِإْحَدى َوعْشــرين 
لبون، َوفِي ثََالثِيَن َوِمَئة حقة وابنتا لبون، َوَما َزاد فَِفي كل خمسين حقة، 

َوفِي كل أَْرَبِعيَن بنت لبون.

· َزَكاُة الَْبقــر: َال َزَكاة فِي أقل من ثََالثِيَن، َوفِي الثَالثِيَن ِإَلى تســع 
َوثََالثِيَن تبيــع جذع أَو َجَذَعة وِســنُه ســنَتانِ، َوفِي أَْرَبِعيَن ِإَلى تســع 
َوخمسين ُمِسنة أُنَْثى بنت أَربع ِسنِين، فََما َزاد فَِفي كل ثََالثِيَن تبيع َوفِي 

كل أَْرَبِعيَن ُمِسنة.

· زكاة الْغنــم: َال َزَكاة فِي أقل من أَْرَبِعيَن، َوفِــي اْألَْرَبعين ِإَلى مَئة 
َوعْشرين َشــاة، َوفِي ِإْحَدى َوعْشــرين َوِمَئة ِإَلى ِمَئتي َشاة َشاتَان، وفِي 
أَْرَبعِمَئة  َوفِي  َوتِْسعين ثََالث ِشــَياه،  ِإَلى ثََالثِمَئة وتســع  َوِمَئَتْينِ  ِإْحَدى 

أَربع ِشَياه، َوَما َزاد فَِفي كل مَئة َشاة.
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زكـــاةُ الَماشـِيَــِة

أَو عوامل،  أَو معلوفة  َكاَنت َســائَِمة  َسَواء  اْألَنَْعام  َكاة فِي  الز وتجب 
أْن، وتُضم الجواميس ِإَلى اْلَبقر، وتُْحسُب اْألُمَهات  َويضم اْلمعز ِإَلى الض
َكاة من  َوتُْؤَخــذ الز اْألُمَهــات نَِصاًبا أَو دونه،  مع اْألَْوَالد َســَواء َكاَنت 
اْلوســط َال من اْلِخَيــار َوَال من الشــرار، وإذا َخَلَط شــْخَصان أو أكثر 
ى َزَكاة اْلَمالِك اْلَواِحد، بَِشــْرِط أْن يَُكــْون لكل َواِحدٍ  ماشــيتهما، فَُتَزك

نِصاٌب َلو انَْفرد(1).

الزكاة طهارة للمال، ونماء له، وفيها سد لحاجات المحتاجين. ❖
تجب الزكاة في األصناف الثالثة (اإلبل والبقر والغنم). ❖
تجب الزكاة في الماشية التي ُيْشَترى لها العلف في مذهب اإلمام مالك. ❖
المركز الرسمي لإلفتاء يجيب العلماء فيه عن استفساراتكم الفقهية على  ❖

الرقم المجاني 8002422 وبالرسائل النصية القصيرة على الرقم 2535.

هنا في ديننــا، وعلمنا ما ينفعنا وزدنــا علًما، واجعلنا ممن  فق ُهم الل
اللُهم وســلم على سيدنا ونبينا   فيتبعون أحسنه، وصل القول  يستمعون 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) القوانين الفقهية (ص 73).
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، وبعد:

̂ ، وهو  الجليل عبد اهللا بن عباس  الصحابي  اليوم مع  وإياكم  فنعيش 
 Ü Û Ú  ﴿ : 4 من علماء الصحابة الذين يصدق فيهــم قول الحق

â á à ß Þ Ý﴾ [المجادلة: 11].

وقد ورد في فضله مجموعة من األحاديث، ومن ذلك:
̂ : أَن النبِي ژ َدَخَل الَخَالءَ، فََوَضَع له ابن  ما صح َعنِ اْبنِ َعبــاسٍ 
ينِ»(1). ْهُه فِي الد َفق ُهم عباس َوُضوًءا، َقاَل: «َمْن َوَضَع َهَذا؟» فَُأْخبَِر فََقاَل: «الل

أْوِيَل»(2). ْمُه الت ينِ َوَعل ْهُه فِي الد َفق ُهم وفي رواية: «الل

ْمُه الِْحْكَمة»(3). َعل وفي رواية: «اللُهم

الُمطلِبِ َشــْيَبَة بنِ َهاِشــمٍ، َواْسُمُه  َعْبدِ  هو َعْبُد اهللاِ بُن َعباس بنِ 
 ، الَهاِشِمي  ، الُقَرِشي َة،  ُمر كَِالبِ بنِ  ُقَصي بنِ  َمَناِف بنِ  َعْبدِ  َعْمُرو بُن 

(1) صحيح البخاري (143).
(2) صحيح ابن حبان (7055).
(3) صحيح ابن حبان (7054).
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عبدُ اِهللا بنُ عباٍس (رضي اهللا عنهما) 

التْفِســْيِر، َكاَن  َوِإَماُم  َوفَِقْيُهها،  اهللاِ ژ ، َحْبُر اُألمــةِ،  اْبُن َعم َرُســْولِ 
َوِســيًما، َجِمْيًال، َمدِيَد الَقاَمةِ، َمِهيًبا، َكاِمَل الَعْقــلِ، َذكِي النْفسِ، ِمْن 
رَِجالِ الَكَمالِ، َقاَل َعَطاء: َما َرأَيُْت الَقَمَر َلْيَلَة أَْرَبَع َعْشــَرَة ِإال َذَكرُت 
َوْجَه اْبنِ َعباسٍ، وَقاَل َطاُوْوس: َما َرأَيُْت أََحًدا أَشــد تَْعِظيًما لُِحُرَماِت 

اهللاِ ِمنِ اْبنِ َعباسٍ.

اجَتَهَد اْبُن َعباسٍ في َطَلبِ اْلِعْلمِ، وســؤالِ أَْصَحاب َرُسْولِ اهللاِ ژ ، 
فَآتِيهِ  ُجلِ،  الر الَحدِيُْث َعنِ  َليْبُلُغنِي  َكاَن  فَِإْن  الَمْســأَلةِ،  َعَلى  أَقَْبْلُت  قال: 
َراَب، فََيخرُج،  الت يُْح َعَلي ُد رَِدائِي َعَلى َبابِهِ، فََتْسِفي الر َوُهَو َقائٌِل، فَأَتََوس
فََيَرانِي، فََيُقْوُل: يَا اْبَن َعم َرُســْولِ اهللاِ أََال أَْرَسلَت ِإَلي فَآتَِيَك؟ فَأَُقْوُل: أََنا 

أََحق أَْن آتَِيَك، فَأَْسأََلَك.

وقال: ِإْن ُكْنُت ألَْسأَُل َعنِ األَمِر الَواِحدِ ثََالثِْيَن ِمْن أَْصَحابِ النبِي ژ .

المهاجرين،  ُكَبراء  ُيْدِخُله مع   ƒ ُعَمُر َكاَن  فَقد  وفْضلِه  ولِِعْلِمه 
وإذا ُعْوتِــَب في ذلك قال: َذلَِك فََتى الُكُهولِ، َلُه لَِســاٌن َســُؤوٌل، 

َوَقْلٌب َعُقْوٌل.

 أََلب َوَال  فَْهًما،  أَْحَضَر  أََحًدا  َرأَيُْت  َما   :ƒ ٍاصَوق أَبِي  َسْعُد بُن  وقال 
ــا، َوَال أَْكَثَر ِعلًما، َوَال أَوســَع ِحلًما ِمنِ اْبنِ َعباسٍ، َلَقــْد َرأَيُْت ُعَمَر  ُلب
 َال ُيَجاوُِز َقْوَله، َوِإن يَدُعْوُه لِلُمْعِضــَالِت فََيُقْوُل: َقْد َجاءت ُمْعِضَلٌة، ُثــم

َحْوَلُه ألَْهل َبْدرٍ.

َقاَل َمْســُرْوٌق: ُكْنُت ِإَذا َرأَيُْت اْبَن َعباسٍ، ُقْلــُت: أَْجَمُل الناسِ، فَِإَذا 
َث، ُقْلُت: أَْعَلُم الناسِ. اسِ، فَِإَذا تََحدَنَطَق، ُقْلُت: أَفَصُح الن
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وكان ƒ مع اْشــتَِغالِه بالعلم ال يَْترُك نِصْيَبه ِمْن تالَوةِ القْرآنِ وقِيامِ 
ــَة ِإَلى الَمدِيَْنةِ،  ِمْن َمك اللْيل، قال اْبُن أَبِي ُمَلْيَكــَة: َصِحبُت اْبَن َعباسٍ 
ـُل الُقْرآَن َحْرًفا  ْيلِ، َوُيَرتــي َرْكَعَتْينِ، فَِإَذا َنَزَل، َقاَم َشــْطَر الل فََكاَن ُيَصلـ

َحْرًفا، َوُيْكثُِر فِي َذلَِك ِمَن النِشْيجِ َوالنِحْيبِ.

َراِك  اسٍ، َوأَسَفَل ِمْن َعْيَنْيهِ ِمْثُل الشوَعْن أَبِي َرَجاٍء، َقاَل: َرأَيُْت اْبَن َعب
الَبالِي ِمَن الُبَكاِء.

وكان ƒ يُصْوُم اإلثَْنْين َوالَخِمْيَس، وكان كِريَْم النْفسِ، فََقْد َنَزَل أُبو 
َغ َلُه َبْيَتــُه، َوَقاَل:  اسٍ وَشــكا َديًْنــا، فََفرَعب أَيْوب األَنَْصــارِي َعَلى اْبنِ 
َقاَل:  َديُْنَك؟  َكــْم  َقاَل:   ُثم اهللاِ ژ ،  بَِرُســْولِ  َكَمــا َصَنعَت  بَِك   ألَْصَنَعن

ِعْشُرْوَن أَْلًفا. فَأَْعَطاُه أَْرَبِعْيَن أَْلًفا، َوُكل َما فِي الَبْيتِ.

عبد اهللا بن عباس ^ كان صاحب همة عالية في طلب العلم. ❖
جمع عبد اهللا بن عباس ^ بين العلم والعمل والزهد في الدنيا. ❖
كان ƒ كريم النفس، سخي اليد. ❖

اللُهم ارَض عن ســيدنا عبد اهللا بن عباس، وارزقنا أخالقه، واحشرنا 
وإياه بصحبة سيدنا ونبينا محمد ژ.
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الحمد هللا الذي رفع الحرج وجعل الدين رحمة وُيْســًرا، ونهى عن 
الغلو وحث على الرفق والُبشرى، وصلى اهللا على سيدنا محمد عبد اهللا 
ر وســامح وأعذر، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى  ــر ويس ورسوله، بش

يوم الدين. وبعد:

 ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ﴿  : 4 اهللا  يقــول 
[البقرة: 185].

 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿  : 8 وقــال 
̀ ﴾ [المائدة: 6].  _ ^ ] \ [

 يَن ُيْســٌر، َولَْن ُيَشاد الد ژ َقاَل: «ِإن بِيَعنِ الن ، ƒ وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة
ُدوا، َوَقارُِبوا، َوأَْبِشــُروا، َواْســَتِعيُنوا بِالَْغْدَوةِ  َغَلَبُه، َفَســد يَن أََحٌد ِإال الد

لَْجةِ»(1). ْوَحةِ َوَشْيٍء مَِن الد َوالر

(1) صحيح البخاري (39).
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الُيْســر مــن مراداته في تشــريع األحكام،  أنه جعل  بين اهللا تعالى 
قال z ﴿ : 2 } | { ~ ے ¡﴾ [الحج: 78].

َبيَن النبي ژ أن الدين مبني على التيسير، فدعا إليه ونهى عن  وقد 
التنطع الُمْفضي إلى الُمشادة والُمواجهة، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه، 

ويؤدي به ذلك إلى التقصير في العمل وترك الواجبات.

د ألصحابه بأن الُيْســر هدف من أهداف  ولذلــك كان النبي ژ يؤك
َمالِــكٍ ƒ قال: قال  رســالتهم في ميادين الحياة كافة، فعــن أََنس بن 

ُروا»(1). ُنوا وال تَُنف ُروا، َوَسك ُروا وال تَُعس النبي ژ : «َيس

ومن هنا فإن التيسير مطلوب في نواحي الحياة المختلفة:

· ففي باب النصح: كان التيســير حاضًرا، فلما اســتعجل الصحابة 
النبي ژ :  المسجد وأرادوا تعنيفه، قال لهم  فبال في  على أعرابي أخطأ 
َفِإنَما  َماٍء،  َذنُوًبا مـن  َمـاٍء أو  َبـْولِِه َســْجًال مـن  َوَهـرِيُقوا عـلى  «َدُعـوُه 

رِيَن»(2). رِيَن ولم تُْبَعُثوا ُمَعس ُبِعْثُتْم ُمَيس
َهنا النبي ژ إلى ترك المشقة في العبادة،  وفي ميدان العبادة: وج ·
ومن ذلك الصالة؛ فعن أبي َمْســُعودٍ اْألَنَْصــارِيƒ  قال: قال َرُجٌل: 

(1) صحيح البخاري (6125).
(2) صحيح البخاري (217).



385

التْيِسـيـــُر

ُل بَِنا ُفــَالٌن، فما رأيُت  ا ُيَطو ــَالَة ِمم َال أََكاُد أُْدرُِك الص يا  َرُســوَل اهللاِ 
َها الناس ِإنُكْم  َغَضًبا من يَْوِمئِذٍ فقــال: «أَي النبي ژ في َمْوِعَظةٍ أََشــد
ِعيَف  ْف فإن فِيِهــُم الَْمرِيَض َوالض اسِ َفْلُيَخفــُروَن، َفَمْن صلى بِالن ُمَنف

َوَذا الَْحاَجةِ»(1).
· وفي الميدان االجتماعي: جعل التيسير في الَمْهر سبًبا لبركة المرأة، 

فعن اْبنِ َعباسٍ ^ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «َخْيُرُهن أَْيَسُرُهن َصَداًقا»(2).
· وفي الميدان االقتصادي: ســعى اإلســالم إلى التيســير في البيع 
َه النبي ژ بقوله: «َغَفــَر اهللا لَِرُجلٍ كان َقْبَلُكْم  والشــراء، وإلى ذلك وج

كان َسْهًال إذا َباَع، َسْهًال إذا اْشَتَرى، َسْهًال إذا اْقَتَضى»(3).
وفي اإلعســار في قضاء الدين أو غيره أوصى القرآن بالميســرة؛ إذ 
 Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º قال جــل شــأنه: ﴿¹ 

È Ç Æ ÅÄ﴾ [البقرة: 280].

بل إن النبي ژ أخبــر عن رجل من األمم الســابقة لم يكن له من 
المعروف شــيٌء إال أنه كان ُييســر ويصفح عن المحتاجيــن، فعن أََبي 
ُهَريَْرَة ƒ ، عن النبي ژ قال: «كان َتاجٌِر ُيَدايُِن الناس، فإذا َرأَى ُمْعِسًرا 

ا، َفَتَجاَوَز اهللا عنه»(4). اهللاَ أَْن َيَتَجاَوَز َعن قال لِفِْتَيانِِه: َتَجاَوُزوا عنه لََعل

(1) صحيح البخاري (90).
(2) صحيح ابن حبان (4034).

(3) سنن الترمذي (1320).
(4) صحيح البخاري (1972).
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التيسير هدف من أهداف الشريعة اإلسالمية في كل تشريعاتها. ❖
التيسير ال يتنافى مع العزم في تنفيذ الشــرع، بل هو باب للوصول  ❖

إلى تطبيق الشرع.
َخص من غير  ❖ ت من أوامر الشرع أو األخذ بالرالتيسير ال يعني التفل

مبرر شرعي.

ْمَتنا، واهدنا إلى الحق  منا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علعل ُهمالل
ــرين، واجعلنا  وثبتنا عليــه، وارزقنا العمل الصالح، واجعلنا من الميس
هداة مهتدين، وصلى اهللا وســلم على ســيدنا ونبينا محمدٍ، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.
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الفرقان على عبــده ليكون للعالميــن نذيًرا،  ل  نــز الذي  الحمد هللا 
والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه. وبعد:

 ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ : 4 فقــد قــال اهللا
± ﴾ [األعراف: 204].

 N ML K J I H G F E D  ﴿ : 8 وقال
S R Q P O ﴾ [البقرة: 121].

وقال جل وعال: ﴿  2 3 4 ﴾ [المزمل: 4].

وقال t s r q p  o n m﴿ : 2﴾ [النحل: 98].

الُْقْرآَن  ُنوا  َزي» َرُســوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقــاَل:   ƒ َعازِب اْلَبَراِء ْبنِ  وَعنِ 
بِأَْصَواتُِكْم»(1).

وَعْن ُعْقَبَة ْبــنِ َعاِمٍر اْلُجَهنِيƒ  َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «الَْجاهُِر 
َدَقةِ»(2). بِالص بِالُْقْرآنِ، َكالُْمِسر َدَقةِ، َوالُْمِسر بِالُْقْرآنِ، َكالَْجاهِرِ بِالص

(1) سنن أبي داود (1468).

(2) سنن أبي داود (1333).
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وَعــْن َعلِي ْبنِ أَبِي َطالِــبٍ ƒ َقــاَل: «ِإن أَْفَواَهُكْم ُطــُرٌق لِْلُقْرآنِ، 
َواِك»(1). ُبوَها بِالس َفَطي

تالوة القرآن الكريم شــفاء للنفوس، ودواء للقلوب، وهدى ورحمٌة 
للمؤمنين، وقد رتب اهللا على تالوته ثواًبا عظيًما، فجعل بكل حرف منه 

عشر حسنات.
ولتالوة القرآن آداب اعتنى طائفة من الســلف ببيانها اســتنباًطا من 
ــنة، فعلى القارئ أن يجتهد في تحصيل ما تحتاجه التالوة  الكتاب والس

من آداب، نذكر منها:
ـ أن يكون القارئ طاهًرا من الحدث األصغر، فإن قرأ الُمْحدُِث جاز 
بإجماع المسلمين من غير أن يمس القرآن الكريم، ويكون تارًكا لألفضل.

ـ وأن يكون القارئ في مكان طاهر.
ـ وأن يستقبل القبلة، ألنها أشرف الجهات.

ــًعا على هيئة األدب ما أمكنه، فإن قرأ قاعًدا أو  ـ وأن يجلس متخش
واقًفا أو ماشًيا أو مضطجًعا جاز.

ـ وأن يبدأ التالوة باالستعاذة، ثم بالبسملة في أول كّل سورة ما عدا 
سورة براءة.

ـ وأن يقرأ بخشوع وتدبر وإمعان، متفّكًرا بمعاني ما يَقرأ.

(1) سنن ابن ماجه (291).



389

آداُب ِتـالوِة القـرآِن الكريِم

ن صوته أثناء التالوة من غير تكلف، وأن يتغّنى بتالوته،  ـ وأن ُيحس
قه،  والغاية من تحسين الصوت أن يسهل على السامع فهم المعنى وتذو
وإدراك جمال اُألسلوب واأللفاظ، والتغني المستحسُن بالقرآن هو الذي 

يقوم على إخراج الحروف من مخارجها حسب أحكام التجويد.
ـ وأن يمسك عن القراءة عند الّتثاؤب حتى يزول.

ـ ويستحب عدم قطع القراءة بالحديث مع الناس إال للضرورة.
ـ وذكر بعض العلماء أن أفضل أحوال المؤمن أن يقرأ القرآن الكريم 

واقًفا في صالةٍ في مسجد.

تالوة القرآن الكريم من أجل العبادات وأعظم القربات. ❖
يستحب لقارئ القرآن أن يتحلى بآداب التالوة، لينال الثواب العظيم. ❖
مراعاة آداب التالوة من تعظيم اهللا تعالى. ❖

نا  ا نســألك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وجالء َهمإن ُهم الل
ْقنا  ْمنا القرآن وذكرنا منه ما نســينا، وَخل عل ُهمنا، ونــور أبصارنا، الل وَغم
به، وارزقنا عطاء القرآن ونور القرآن، وارزقنا ُحْسن تالوته وُحْسن الفهم 
له وُحْســن العمل به، وصلى اهللا وسلم على ســيدنا ونبينا محمد، وآله 

الطاهرين وصحابته الراشدين.
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الحمــد هللا حمًدا كثيًرا كما أمــر، َمن علينا بنعمــة البصر، والصالة 
والسالم على سيدنا ونبينا محمد سيد الخلق والبشر، وعلى آله وصحبه 

الميامين الغرر. وبعد:
 S  R  Q  P  O  N  ﴿ اهللا 4 :  قــال  فقــد 
 c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  UT

f e d﴾ [النور: 30 ـ 31].
 ﴾Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ﴿  : 8 وقــال 

[اإلسراء: 36].

اُر َعَلى َعْينٍ  َمتِ الن َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «ُحر ƒ وَعْن أَبِي َريَْحاَنَة
ْت َعْن َمَحارِمِ اهللاِ»(1). َغض

َقاَل: «اْضَمُنوا لِي ِستا مِْن  النبِي ژ   أَن  : ƒ ِاِمت الص ُعَباَدَة ْبنِ  وَعْن 
وا  َوأَد ِإَذا َوَعْدتُْم،  ْثُتْم، َوأَْوفُوا  ِإَذا َحد َة: اْصُدقُوا  الَْجن أَْنُفِسُكْم أَْضَمْن لَُكُم 

وا أَْيدَِيُكْم»(2). وا أَْبَصاَرُكْم، َوُكف ِإَذا اْؤتُِمْنُتْم، َواْحَفُظوا فُُروَجُكْم، َوُغض

(1) المستدرك (2432).
(2) مسند أحمد (22575).
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َغـــض الَبـَصـــِر

ِسَهامِ  مِْن  َســْهٌم  ْظَرُة  الن» َرُســوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقاَل:   ƒ ُحَذيَْفَة وَعْن 
أََثاَبُه َجــل َوَعز ِإيَماًنا َيجُِد  ِإْبلِيَس َمْســُموَمٌة، َفَمْن َتَرَكَها مِْن َخْوِف اهللاِ 

َحَالَوَتُه فِي َقْلبِِه»(1).

لَِما يترتب على  إليه،  النظــر  م  ا ُحر البصر عم  أمرنا اهللا تعالى بَِغض
إطالقه من مضار كبيرة.

والبصر هو الباب األكبر إلى القلب، وأعمر طرق الحواس إليه.

ْيَطانِ فِيَها َمْطَمًعا)(2). لِلش َما َكاَن مِْن َنْظَرةٍ َفِإن) : ƒ وقال ابن مسعود

 F E D C B ﴿ : 2 وقال ابن عباس ^ تفسيًرا لقوله
G﴾ [غافر: 19]: «هو الرجل ينظر إلــى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه 
إليه أصحابه  غّض بصره، فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظر، فإذا نظر 

غض بصره، وقد علم اهللا 8 منه أنه يوّد لو نظر إلى عورتها»(3).

وغــض البصر صفة من صفــات العقالء ذوي المــروءة، فضًال عن 
األتقياء ذوي الدين، قال عنترة:

مـأواهاوأغض طرفي ما بدت لي جارتي جـارتـــي  يــواري  حتى 

(1) المستدرك (7875).
(2) ابن الجوزي، ذم الهوى (91/1).

(3) تفسير القرطبي (303/15).
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والنظر المحّرم ما كان بقصدٍ مــن الناظر، أما ما يقع من غير قصد، 
القلُب ال ُيعاقب عليه،  يَْعَتِمــدُه  فهذا ال إثم فيه وال مؤاخذة؛ ألن ما لم 
ويجب علــى من وقع له نظــرة الفجاءة أن يصرف بصره ســريًعا لقول 
 ْظَرَة، َفِإن ْظَرَة الن الن النبي ژ لعلي بن أبي طالب ƒ : «َيا َعلِي َال تُْتبِــعِ 

لََك اْألُولَى َولَْيَسْت لََك اْآلِخَرُة»(1).
َعْبدِ اهللاِ ƒ َقاَل: َســأَلُْت َرُســوَل اهللاِ ژ َعــْن َنَظرِ  وَعــْن َجِريِر ْبنِ 

الُْفَجاَءةِ، َفأََمَرنِي أَْن أَْصرَِف َبَصرِي(2).
وهذا ال يخص الرجال بل ويشمل النساء.

وغض البصر له منافــع عديدة: فهو يورث القلب نوًرا وأُنًْســا باهللا، 
للتفكــر في مصالحه  فيتفرغ  القلب  الشــيطان مدخله من  ويســد على 

واالشتغال بها.

ومما يعين على غض البصر تقــوى اهللا تعالى، والخوف من عقابه، 
والتخلص من جميع األســباب التي تؤدي إلى إطالق البصر، والصوم، 
4 ، وصحبة األخيار، واالبتعاد عن األشرار،  والدعاء واالســتعانة باهللا 

فإن الطبع يسرق من خصال المخالطين.

(1) سنن أبي داود (2149).
(2) صحيح مسلم (2159).



393

َغـــض الَبـَصـــِر

غض البصر يصون المرء من الوقوع في الزلل. ❖
إطالق النظر من زنى العينين. ❖
يولد غض البصر في النفس الحياء، ويستجلب العفة والصالح. ❖

 نسأل اهللا أن يرزقنا حســن األخالق، وأن يصرف عنا سيئها، وصل
اللُهم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الناس من ظلمات الخرافة والوهم إلى رحابة  الحمد هللا الذي أخرج 
النور والعلم، فمحا عن النفوس األسقام، وجال بشرعه األفهام، والصالة 
والسالم على ســيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة وهادًيا لألنام، وعلى 
آله وصحبه الكرام، ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت السنون واأليام. وبعد:

 )  (  '&  %  $  #  "  !  ﴿  : 2 اهللا  قــال  فقــد 
 7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *

8﴾ [األعراف: 131].

 J I H GF E D C BA @ ? > =﴿ : 4 وقــال
K﴾ [النمل: 47].

 ^ = \ [ Z Y X WV U T S ﴿ : 8 وقال
k j i h gf e dc b a ❁ Õ﴾ [يۤس: 18 ـ  19].

الَفأُْل»  َوَخْيُرَها  ِطَيــَرَة،  «َال  النبِي ژ :  َقاَل  َقاَل:   ƒ ُهَريَْرَة أَبِي  وَعْن 
الَِحةُ َيْسَمُعَها أََحُدُكْم»(1). َقاَل: َوَما الَفأُْل يَا َرُسوَل اهللاِ؟ َقاَل: «الَكلَِمةُ الص

(1) صحيح البخاري (5754).
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ــُر َطـيـالت

التطير: هو التشاؤم بَِمْرئِي أو مسموع، وقد كانت العرب قبل اإلسالم 
ن  إذا خرج أحدهم ألمر قصد عش طائر فهيجه، فإذا طار جهة اليمين تيم
به ومضى في األمر، أما إذا طار جهة اليســار تشاءم به ورجع عما عزم 

عليه، فكان ذلك يصدهم في كثير من األوقات عن مصالحهم.
فنهى اإلســالم عــن التطير وأبطله، ألنــه ُيحبط العزيمــة، ويجعل 
اإلنسان يعيش وسط أوهام وتخيالت قد تقضي على سعادته ومستقبله، 

وحبب إلينا الفأل، وهو الكلمة الحسنة يسمعها اإلنسان يستبشر بها
والســر في اســتحباب الفأل، وتحريم الطيرة، أن الفأل فيما ُيرجى 
، والطَيَرُة ال تكون إال فيما يسوء. وقوعه من الخير، ويحسن ظاهره ويسر

فعلى المؤمن أن ينأى بنفسه عن االعتقاد بالنحس والشؤم في زمان 
أو مكان أو أي شيء آخر، ألّن ما يتشاءم منه إنسان ما، قد يكون سعادة 
وهناء له أو ألقوام آخرين، إذ ال يوجد شيء في الوجود يبقى على حالة 
واحدة، فالحياة فيها نجاح وإخفاق، وربح وخسران، وسرور وحزن، بل 
إّن كثيًرا ما يعتقد المتشــائم السوء في شــيء، ثم يظهر بعد ذلك على 

عكس ما اعتقد ذلك المتطير.

ه العاقل إلى  ما ُيصيب اإلنســان من ضّر وســوء ينبغي أن يــرد إن
تقصيره في أعماله، أو إهماله لشؤونه، أو بسبب ذنوبه وخطاياه، أو لعدم 
دراسته ألموره بشــكل جيد، أما أن يتجاهل كل ذلك، وينسب النحس 
والشؤم إلى غيره، فهذا وهم وخيال، فإن استشكل على المرء أمر فعليه 
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بالتــوكل على اهللا تعالــى وتفويض األمر إليه، واالســتخارة الشــرعية 
المسنونة بصالة ركعتين ودعاء االستخارة بعدهما.

وقد علمنا رســول اهللا ژ طريقــة للخالص من التشــاؤم والتطير، 
ُهم َال َخْيَر ِإال َخْيُرَك، َوَال َطْيَر  والتكفير عنه إذا وقعنا فيه، بأن نقول: «الل

ِإال َطْيُرَك، َوَال ِإلَٰه َغْيُرَك»(1).

التطيــر عادة مذمومــة، نهى اإلســالم عنها وأبطلهــا، فهو ال يدفع  ❖
مكروًها وال يجلب محبوًبا.

ينبغي للمسلم  ❖ السعي، فال  المصالح وترك  لتعطيل  التطير مدعاة 
أن يسلم نفســه لهواجســها وأوهامها، فذاك دليل على اإلخفاق 

وقلة العقل.
الفأل الحسن محمود وهو ُحسن الظن باهللا تعالى. ❖

 ُهم الل ْمَتنا، وزدنا علًما، وصل ْمنا ما ينفعنا، وانفعنا بمــا عل عل ُهمالل
وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) مسند أحمد (7045).
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الحمــد هللا الذي أمرنــا بلزوم الطاعــة، وفتح لنا بــاب الضراعة، 
والصالة والســالم على ســيدنا ونبينا محمد صاحب النهــج القويم، 
والصراط المســتقيم، فاللهم صل وســلم وبارك عليه وعلى آله ذوي 
الفضل العظيم، وعلى أصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحســان إلى يوم 

الدين. وبعد:

فقد قــال اهللا 2 : ﴿  ! " # $ % & ' ) ( 
 ﴾3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

[فصلت: 30].

إلى   أََحب اْألَْعَمالِ   أَي النبي ژ :  ُسئَِل  قالت:  عائشة #  وعن 
.« َقل َوِإْن  «أَْدَوُمَها  قال:  اهللاِ؟ 

تُِطيُقوَن»(1). ما  اْألَْعَمالِ  من  «اْكَلُفوا  وقال: 

(1) صحيح البخاري (6465).
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يعلمنا اإلســالم أمر االســتقامة على الطاعة والمداومــة عليها وإْن 
َقلت، وعدم الترك لها.

الفــروض، ومنها ما  والطاعات منها ما هــو واجب الدوام كعموم 
ُقْلُت:  َقــاَل:   ، َقِفيالث َعْبدِ اهللاِ  ُســْفَياَن ْبنِ  وَعْن  عليها،  الدوام   يســتحب
ْسَالمِ َقْوًال َال أَْســأَُل َعْنُه أََحًدا َغْيَرَك، َقاَل:  يَا  َرُســوَل اهللاِ، ُقْل لِي فِي اْإلِ

«قُْل: آَمْنُت بِاهللاِ، ثُم اْسَتِقْم»(1).
الذي  المقدار  العبــادة  المســلم أن يختــار من  النبي ژ  ه  وقد وج
يناسب طاقته، فعن عائشــة # قالت: قال النبي ژ : «َعَلْيُكْم َما تُِطيُقوَن 

مَِن األَْعَمالِ، َفِإن اهللاَ َال َيَمل َحتى َتَملوا»(2).
ومن األمــور التي تُعين العبد علــى المداومــة: أن يختار األوقات 
واأليام التي تناســب ظروفه، وقد أوصى النبي ژ عبد اهللا بن عمرو ^ 
بالمداومة على الطاعات، فقال له : «يا َعْبــَد اهللاِ، َال َتُكْن مِْثَل فَُالنٍ كان 

ْيلِ»(3). ْيَل َفَتَرَك قَِياَم الل َيُقوُم الل
ومع مداومة المســلم على الطاعــة فإنه ال يغتر بهــا، وال يعتمد 
عليها، بل يعلم أنه لن يدخــل الجنة بعمله، وإنمــا بفضل اهللا تعالى 
َي أََحًدا  قال: قال رســول اهللاِ ژ : «لَْن ُيَنج ƒ وحده، فعن أبي ُهَريَْرَة

(1) مسند ابن أبي شيبة (679).
(2) صحيح البخاري (54/2).
(3) صحيح البخاري (1152).
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اَعِة الُمَداَوَمُة على الط

َدنِي  مِْنُكْم َعَملُُه» قالوا: وال أنت يا َرُسوَل اهللاِ؟ قال: «وال أنا إال أَْن َيَتَغم
لَْجةِ،  ُدوا َوَقارُِبوا، َواْغُدوا َوُروُحوا، َوَشــْيٌء مــن الد اهللا بَِرْحَمٍة، َســد

َوالَْقْصَد الَْقْصَد َتْبلُُغوا»(1).

المداومة على العمل الصالح من أعظم ما ُيكرم اهللا به العبد. ❖
ال يشترط في العمل الذي ُيداوم عليه الفرد أن يكون كثيًرا. ❖
ى مــن األعمال الصالحة مــا ُيمكنه  ❖ ينبغــي على المســلم أن يتحر

المداومة عليه.
قبول األعمال منوط بتوفيق اهللا تعالى. ❖

ا علــى المداومــة على طاعتــك، واجعلنا مــن عبادك  أعِن ُهــم الل
ونبينا محمد،  اللُهم وسلم على ســيدنا   الشــاكرين، وصل الصالحين 

وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) مسند أحمد (10688).
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الحمد هللا اللطيف الخبير، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد 
المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ﴿ : 4 اهللا  قــال  فقــد 
¾ ¿Å Ä Ã Â Á À﴾ [البقرة: 245].

 Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴿  : 8 وقــال 
È Ç Æ ÅÄ﴾ [البقرة: 280].

 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿  : 2 وقــال 
*+ , - . /﴾ [البقرة: 282].

وعن أبي هريرة ƒ ، عن النبي ژ قال: «َمْن أََخَذ أَْمَواَل الناسِ ُيرِيُد 
ى اهللاُ َعْنُه، َوَمْن أََخَذ ُيرِيُد ِإْتَالَفَها أَْتَلَفُه اهللاُ»(1). أََداَءَها أَد

وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ : أَن َرُســوَل اهللاِ ژ َقاَل: «َمْطُل الَغنِي ظُْلٌم، َفِإَذا 
أُْتبَِع أََحُدُكْم َعَلى َملِي َفْلَيْتَبْع»(2).

(1) صحيح البخاري (2387).
(2) صحيح البخاري (2287).
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آداُب االْقِتــَراِض

أُْسرَِي  لَْيَلَة  «َرأَْيُت  قال رسول اهللا ژ :  قال:   ƒ مالك أنس بن  وعن 
بَِثَمانَِيَة  َوالَْقْرُض  أَْمَثالَِهــا،  بَِعْشــرِ  َدَقةُ  الص َمْكُتوًبا:  ةِ  الَْجن َبابِ  َعَلى  بِي 
 َدَقــة، َقاَل: ِألَن َعَشــَر، َفُقْلُت: َيا جِْبرِيُل َما َباُل الَْقــْرضِ أَْفَضُل مَِن الص

ائَِل َيْسأَُل َوعِْنَدُه، َوالُْمْسَتْقرُِض َال َيْسَتْقرُِض ِإال مِْن َحاَجٍة»(1). الس

دعا اإلسالم إلى التعاون على البر والتقوى، وتمتين الروابط بمد يد 
العون إلى من ألمت بــه فاقة أو وقع في شــّدة، وألن بعض الناس قد 
الهبة أو الصدقة، شــرع اإلســالم  المال على وجه  يتلكؤون عن دفــع 
التعــاون وفعل الخيــر والقضاء على  القرض كوســيلة ناجحة لتحقيق 

استغالل حاجة المحتاجين.
ومع أّن االستقراض مشروع ومباح، إّال أّنه ينبغي أن تراعى فيه عّدة 
شــروط، منها: أن يكون القرض لســبب معقول، فال يجوز أن يستدين 
اإلنســان لســبب تافه، وأن ُيَبيت طالُب القرض نيــَة األداء، وأن يملك 
يْن في المستقبل... فإذا استوفيت هذه الشروط فال مانع  إمكانية وفاء الد

من االقتراض.
ويبقى في حّق هذا المقترض جملة من اآلداب ينبغي أن يراعيها، 
ين  حتى ال ينقطع المعروف بين الناس، منها: أن يســارع في أداء الد

(1) سنن ابن ماجه (2431).
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يْن أمانة، وأن يكون المقترض حسن القضاء،  عند حلول األجل، فالد
فقد قال رسول اهللا ژ : «ِإن ِخَياَر الناسِ أَْحَسُنُهْم َقَضاًء»(1).

المحسن  الظلم، وألّنها تمنع  المماطلة، ألنها من  وأن يمتنع عن 
من اإلحسان.

وأما بالنسبة للمقرِض، فإّن اإلسالم أيًضا طلب منه بعض اآلداب 
َحَسَن  الُمْعِســر، وأن يكون  إنظار  المقترضين، منها:  التعامل مع  في 
التقاضــي، وأال يؤذي المقترض بالتذكير أو المّن، وإن ســامحه في 
الدين أو بعضه فزيادة خيــٍر، قال رســول اهللا ژ : «َكاَن َتاجٌِر ُيَدايُِن 
أَْن َيَتَجاَوَز  اَس، َفِإَذا َرأَى ُمْعِسًرا َقاَل لِفِْتَيانِِه: َتَجاَوُزوا َعْنُه، لََعل اهللاَ  الن

ا، َفَتَجاَوَز اهللاُ َعْنُه»(2). َعن

من أدب االقتراض ُحْسن األداء وُحْسن الوفاء. ❖
ُيندب كتابة الدين واإلشهاد عليه. ❖
إنظار الُمْعِسر فضيلة شرعية، ُيثاب عليها المسلم. ❖

ْمنا ما ينفعنا، وارزقنا من كرمك وإحسانك  هنا في ديننا، وعل فق ُهم الل
يا أرحم الراحمين، وصل اللُهم وســلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى 

آله وصحبه أجمعين.

(1) صحيح مسلم (1600).
(2) صحيح البخاري (2078).
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الحمد هللا الذي أمر عباده بالعدل والبر واإلحسان، ونهاهم عن اإلثم 
والعدوان، وأخبرهم على لســان نبيهــم أن أكثر ما يكــب الناس على 
مناخرهم في النار هفوات اللســان، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا 

محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وبعد:
قال اهللا A @ ? > = < ; : ﴿ : 8 ﴾ [ۤق: 18].

 Í Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å Ä  Ã Â Á ﴿ : 4 وقــال
Ñ Ð Ï Î﴾ [اإلسراء: 36].

وقــال 2 : ﴿ / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
: ; > = < ? ﴾ [الحجرات: 6].

 w v u t s r q p o  ﴿ :وقال جل وعــال
z y x } | { ~ ﴾ [النور: 15].

وعن أبي هريرة ƒ قال: قال رســول اهللا ژ : «َوَمْن َكاَن ُيْؤمُِن بِاهللاِ 
َوالَيْومِ اآلِخرِ َفْلَيُقْل َخْيًرا أَْو لَِيْصُمْت»(1).

(1) متفق عليه.
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دروس المساجـد (2)

َقاَل أَُبو َعْبدِ اهللاِ ـ حذيفة ـ ِألَبِي َمْســُعودٍ: َما َســِمْعَت َرُسوَل اهللاِ ژ 
ُجلِ:  ةُ الر يَُقوُل: فِي «َزَعُموا»؟ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللاِ ژ يَُقوُل: «بِْئَس َمِطي

َزَعُموا»(1).
وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َكَفى بِالَْمْرِء َكذًِبا أَْن 

َث بُِكل َما َسِمَع»(2). ُيَحد

بالفرد واألسرة والمجتمع،  التي تضر  اآلفات  الشــائعات من أخطر 
فهي تنتقل بســرعة بين األفراد، وقد تســري بين المئات واآلالف، وقد 
تنتشــر في مجتمع بأكمله، وإّن مّما يســاعد على انتشارها سوء تصرف 

من أناس ينقلون األخبار دون تحقق.

فاإلشــاعة: هي نشــر األخبار مــن دون تثبت، وترويجهــا لتحقيق 
أو  المجتمع  تفكيك  أو  الحقائــق  تزييف  أو  متنوعة، كالتضليل  أغراض 
األسرة وإثارة القالقل داخلها، أو من أجل تثبيط الهمم وتوهين العزائم، 
وقد تمّس الجانب األخالقي لإلنسان مما يؤدي إلى تشويه ُسْمعته، كما 
حدث في قصة يوســف 0 مع امرأة العزيز، وكما حدث مع الســيدة 

عائشة # في حادثة اإلفك حتى نزلت براءتها # .

(1) سنن أبي داود (4972).
(2) صحيح مسلم (4).
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ُخُطــورَةُ اإلَشاَعــِة

م اإلسالم نقل اإلشاعة وترويجها، كما حّرم االستماع لها،  لذلك حر
ألنها قد تكون غير صحيحة، فينبغي على أفراد المجتمع عدم االنسياق 
وراء اإلشــاعات، وعدم ترديدها، ومن يقوم بترديد وترويج اإلشــاعات 
يعتبر آثًما، كما ينبـغي على المســـلم أن يتأكد ويتثبت من صحة كل ما 
يســمعه، وأن يطلب الدليل الواضح عليه،  وال يتخذ قراًرا، أو يســلك 
سلوًكا تجاهه إال بعد أن يتأكد من صحته، ويبذل وسعه وجهده لمعرفة 

حقيقة الخبر وظروفه.

اإلشاعات آفة المجتمعات ولذلك ال بد من مكافحتها. ❖
تؤدي اإلشاعة إلى نشر الفتن والحقد، وتؤثر سلًبا على مكانة األفراد  ❖

في المجتمع.
يجب عدم األخذ باألخبار إال بعد التبين والتثبت. ❖

ْمَتنا، واهدنا إلى أحسن  ْمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما عل عل ُهمالل
األعمال واألخالق ال يهدي ألحســنها إال أنت، وصل اللُهم وسلم على 

سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى 
آله وصحبه الّطيبين، وبعد: 

فنتحدث اليــوم عن َعَلمٍ مــن أعالم الصحابــة، أال وهو الصحابي 
الجليل بالل بن رباح ƒ، وهو مــن الصابرين الذين يصدق فيهم قول 
[الزمــر: 10]، وقد ورد في   ﴾ê  é  è  ç  æ  å  ﴿ :  4 الحق 

فضله مجموعة من األحاديث، ومن ذلك:
ِعْنَد َصالةِ الَفْجِر:  ما صح َعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ : أَن النبِي ژ َقــاَل لِبِاللٍ 
ْثنِي بِأَْرَجى َعَملٍ َعِمْلَتُه فِي اِإلْســالَمِ، َفِإني َسِمْعُت َدف َنْعَلْيَك  َيا  بِالَُل َحد»
ْر ُطُهوًرا،  ي َلْم أَتََطهةِ» َقاَل: َما َعِمْلُت َعَمًال أَْرَجى ِعْندِي: أَن فِي الَجن َبْيَن َيَدي

فِي َساَعةِ َلْيلٍ أَْو َنَهارٍ، ِإال َصلْيُت بَِذلَِك الطُهورِ َما ُكتَِب لِي أَْن أَُصلَي(1). 
ُن َرُسْولِ اهللاِ ژ، ِمَن  يْقِ، ُمَؤذ د هو بِالُل بُن َرَباحٍ، َمْوَلى أَبِي َبْكٍر الص
ٌة كثِْيرٌة،  ةِ، َوَمَناقُِبُه وفَضائُِله َجمژ بِالَجن بِيلِْيَن، َشِهَد َلُه الن ابِِقْيَن األَو الس

ُه ُسَميُة، َوُصَهْيٌب، َوالِمْقَداُد. اٌر، َوأُم لِ َمْن أَظَْهَر ِإْسالَمُه، هو َوَعم ِمْن أَو
 مًا بين الصحابة، وله في نفوســهم مكانة كبيرة، وذلك ألنكاَن ُمَعظ

(1) صحيح البخاري (1149)، صحيح مسلم (2458).  
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اإلســالم أزاَل الكبَر من النفوس، وجعــَل الناس يعيشــون في رَِحابِ 
ةِ والمحبة، وكاَن التقديُم والتعظيُم بيَن المسلمين بناًء على التقوى  اُألُخو
^، َقاَل: َكاَن ُعَمُر يَُقوُل: (أَُبو َبْكٍر  واإليمان، فقد روى َجابُِر ْبُن َعْبدِ اهللاِ 

َسيُدَنا، َوأَْعَتَق َسيَدَنا ـ يَْعنِي بِالًَال ـ)(1).
إن إيماَن باللٍ وصدقه ومكانته ِمْن رسول اهللا ژ هو الذي جعله يستحق 
وبكل جدارة أن يلقبه عمر بن الخطاب بـ «سيدنا»، وقد َخلَد اهللاُ  8 ذِْكَره، 
فلو ســألَت األطفال في بالد اإلســالم: َمْن هو بالل؟ ألجــاب أكثرهم: إنه 

مؤذن الرسول ژ، الذي ثبت على دينه، وكان يقول: أَحٌد، أَحد.
َحّقًا إن إيمانه وصدقه َجَعاله بين العظماء والشرفاء والكرماء.

تُُوفَي بِالٌل ƒ َســَنَة ِعْشــِريَْن ِمَن اْلِهْجَرة بِدَِمْشــَق، َوُدفِــَن بَِبابِ 
ْيَن َسَنًة. فرضي اهللا عنه وأرضاه. ِغْيِر، َوُهَو اْبُن ثالثٍ َوِست الص

بالٌل ƒ مثا ٌل للصبر والصدق واإليمان والثبات. ❖
ر بجنة الرضوان.  ❖ بالل مؤذن اإلسالم، والسابق إلى اإليمان، واْلُمبش

اللهم ارَض عن ســيدنا بالل بن رباح ، وارزقنا أخالقه ، واحشرنا 
اللُهم وســلم على سيدنا محمد،   وإياه في زمرة رســول اهللا ژ، وصل

وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) صحيح البخاري (3754).  
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الحمد هللا الذي شرح قلوب المؤمنين لطاعته، والصالة والسالم على 
سيدنا ونبينا محمد الذي جعل من المزاح والمالطفة باًبا يؤلف القلوب، 
لهم  والتابعين  وأصحابــه  آلــه  وعلى  والمكروب،  للمحــزون  وعالًجا 

بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ : 2 فقد قــال اهللا
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

Ü Û Ú Ù Ø ×Ö ﴾ [الحجرات: 11].

 [  ZY  X  W  V  U  T  S﴿ : 4 وقــال
\ [ ^ _ `﴾ [التوبة: 65 ].

وَعْن أََنسِ ْبنِ َمالِكٍ: أَن َرُجًال ِمْن أَْهلِ الْبادِيَةِ ُيُقاُل َلُه: َزاِهُر ْبُن َحَرامٍ، 
ُزُه َرُسوُل اهللاِ ژ ِإَذا أََراَد أَْن يَْخُرَج،  َة، فَُيَجه َكاَن ُيْهدِي ِإَلى النبِي ژ اْلَهدِي
ژ : «ِإن َزاهِــًرا َبادِيَنا، َوَنْحــُن َحاِضُروُه»، َقــاَل: فَأَتَاُه  فََقاَل َرُســوُل اهللاِ 
ُجُل َال ُيْبِصُرُه، فََقاَل:  َوالر النبِي  ژ َوُهَو يَبِيُع َمَتاَعُه، فَاْحَتَضَنُه ِمْن َخْلِفــهِ 
ا َعَرَف أَنُه النبِي ژ َجَعَل ُيْلِزُق َظْهَرُه  أَْرِسْلنِي، َمْن َهَذا؟ فَاْلَتَفَت ِإَلْيهِ، فََلم
ژ: «َمْن َيْشَترِي َهَذا الَْعْبَد؟» فََقاَل َزاِهٌر: تَجُِدنِي  بَِصْدرِهِ، فََقاَل َرُسوُل اهللاِ 
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يَا َرُسوَل اهللاِ َكاِسًدا، َقاَل: «لَِكنَك عِْنَد اهللاِ لَْسَت بَِكاِسدٍ»، أَْو َقالَ  ژ : «َبْل 
أَْنَت عِْنَد اهللاِ َغالٍ»(1).

وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ َقاَل: َقاُلوا: يَا َرُسوَل اهللاِ، ِإنَك تَُداِعُبَنا، َقاَل: «ِإني 
َال أَقُوُل ِإال َحقا»(2).

ُث بِالَحدِيثِ لُِيْضِحَك بِِه الَقْوَم  ذِي ُيَحدوقال رسول اهللا ژ : «َوْيٌل لِل
َفَيْكذُِب، َوْيٌل لَُه، َوْيٌل لَُه»(3).

المزاح: هو المباســطة للغير على وجه التلطف والمؤانسة، وتطييب 
الخواطر من دون أذية.

وهو في اإلسالم مستحب، بشــرط أال يكون فيه إفراط، وال انشغال 
عن الذكر الواجب هللا تعالى، وأال ينطوي على إيذاء أو حقد أو غيبة أو 
نميمة.. فإذا توفرت فيه هذه الشــروط فهو عمل مبرور، ُيْؤَجر اإلنســان 
 عليه، خاصة إذا نوى به إدخال الســرور على قلب المسلم، ودفع الهم
والخوف والقلق عنه، أما إذا كان فيه قسوة أو تنقيص للغير أو تعيير أو 

سخرية أو ترويع، فهو محّرم في اإلسالم.

(1) رواه ابن حبان في صحيحه (5790).
(2) سنن الترمذي (1990).
(3) سنن الترمذي (2315).
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كان رســول اهللا ژ من أفكه الناس وأعظمهم، وأكرمهم ِعْشــرة، 
ولم يكن غليًظا وال فظا وال قاسًيا وال جافا، وكان إذا مازح أصحابه 
ا، مــن غير ضياع وقــت في غير فائدة. فيســتحب  ال يقــول إال حق
للمســلم أن يكون عنده شــيء من الدعابة اللطيفــة يلقيها على َمن 
حوله كّلما دعت الحاجة لذلك، تأســًيا بالنبــي ژ . ويتأكد المزاح 
المباح إذا صادف مصلحة؛ كأن يكون جليســك فــي حالة من الغّم 

والهّم والحزن.

والمــزاح بيــن الزوجين ممــا يقــّوي العالقــات، ويعّمق فيهم 
الصالت، ويجّدد في نفوسهم الطاقات.

وللمزاح ضوابط وآداب ينبغي أن تُراعى، منها:
ـ تحري الصدق.

ـ واالعتدال في المزاح؛ ألّن اإلفــراط فيه ُيذهب الهيبة والوقار، 
ويوقع في الغفلة، ويشغل عن ذكر اهللا تعالى وفضائل األعمال.

خرية واالستهزاء. ـ وينبغي أيًضا االبتعاد عن الس
ـ واختيار الوقت والمكان المناسبين.

ين، أو في الزواج والطالق. ـ وعدم المزاح في أمور الد
 ـ وأن يتجنب المســلم في مزاحه ترويع األنفس وتخويفها، فإن

تخويف المسلم ال يجوز.
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يحّث اإلسالم على كل ما يجعل الحياة باسمة سعيدة. ❖

المزاح المقبول يزيل عن القلوب الكآبة، وينمي مشاعر الوّد واأللفة. ❖

المزاح اللطيف من الرفق الذي دعا إليه اإلسالم ورّغب فيه. ❖

ينبغي أن يراعي المسلم في مزاحه الضوابط واآلداب التي تقربه من  ❖
الناس وال تنفره منهم.

َقَنــا اهللا وإياكم لمــا يحبه ويرضاه مــن العمل الصالــح والقول  وف
 ن يســتمعون القول فيتبعون أحســنه، وصل الجميل، وجعلنا جميًعا مم

اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي حفظ ما خلقه، وأحاط علُمه بما أوجده، أحاط بكل 
شيء علًما، وأحصى كل شيء عدًدا، وأشهد أن ال إٰله إال اهللا، وأشهد أن 

سيدنا محمًدا عبده ورسوله، أما بعد:

فيقول اهللا g f e d c b  ﴿ : 4 ﴾ [هود: 57].
̂ ، َقاَل: ُكْنُت َخْلَف َرُســولِ اهللاِ ژ يَْوًما، فََقاَل:  وَعنِ اْبنِ َعباسٍ 
َتجِْدُه  اهللاَ  َيْحَفْظــَك، اْحَفظِ  اهللاَ  ُمــَك َكلَِماٍت، اْحَفظِ  أَُعل ِإني  «َيا ُغَالُم 
 أَن َواْعَلْم  َفاْسَتِعْن بِاهللاِ،  اْســَتَعْنَت  َوِإَذا  اهللاَ،  َفاْسأَلِ  ِإَذا َسأَلَْت  تَُجاَهَك، 
َيْنَفُعوَك ِإال بَِشــْيٍء َقْد  َيْنَفُعوَك بَِشــْيٍء لَْم  اْجَتَمَعْت َعَلى أَْن  َة لَوِ  األُم
 وَك ِإال وَك بَِشــْيٍء لَــْم َيُضر َكَتَبــُه اهللاُ لََك، َولَوِ اْجَتَمُعوا َعَلى أَْن َيُضر

ُحُف»(1). تِ الصبَِشْيٍء َقْد َكَتَبُه اهللاُ َعَلْيَك، ُرفَِعتِ األَْقَالُم َوَجف

سنن الترمذي (2516).  (1)
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اْحفَِظ اهللا َيْحفَْظَك

هذا حديــث عظيم مــن وصايا الرســول الكريــم ژ ، ينصح فيه 
ابن عباس ^ بحفظ اهللا تعالى: «اْحَفظِ اهللاَ َيْحَفْظَك».

وحفظ اهللا يكون بحفظ حــدوده وحقوقه وأوامــره ونواهيه، وذلك 
بالوقوف عند أوامره باالمتثال، وعند نواهيه باالجتناب، فمن فعل ذلك 
فهو من الحافظين لحدود اهللا، الراعين لحرماتــه، الذين مدحهم اهللا في 
 Á À ¿ ❁ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :كتابه فقــال ســبحانه

È Ç Æ Å Ä ❁ Â﴾ [المعارج: 32 ـ 34].
ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر اهللا: العبادات، من صالة وزكاة 
وصوم وحج، فيؤديها على أكمل وجــه وأتم صورة، وحفظ أحكامه في 
تعاملنــا مع اآلخريــن، فنحترمهــم وال نؤذيهم، ونحبهم ونســاعدهم، 
ونحفظ اهللا فيمــا نعتقد ونفكــر، وفيما نأكل ونلبس، ونبيع ونشــتري، 
ونتعلم ونرتزق، كما في الحديث: «اِالْســتِْحَياَء مَِن اهللاِ َحــق الَحَياِء: أَْن 

أَْس َوَما َوَعى، َوالَبْطَن َوَما َحَوى»(1). َتْحَفَظ الر

هذا هــو حفظ العبد هللا 4 ، والجزاء من جنــس العمل، فمن حفظ 
حدود اهللا وراعى حقوقه حفظه اهللا في دينه وبدنــه وولده وأهله وماله، 
 y x w v u t s r q p ﴿ : 2 كمــا قــال اهللا

z} ﴾ [الرعد: 11] .

سنن الترمذي (2458).  (1)
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يحفظه ســبحانه من أن تزل قدمه فيقع في الســوء، وأن تتالعب به 
األهواء والضالالت والفتن، ويصون أهله وذويه من كل مكروه، قال ابن 
َولَدِهِ،  َوَولََد  َولَــَدُه  الِحِ  الص ُجلِ  الر لََيْحَفــُظ بِِحْفظِ  «ِإن اهللاَ 8  المنكدر: 
َوْيَراتِ َحْولَُه، َفَما َيَزالُوَن فِي ِحْفٍظ مَِن اهللاِ 8»(1) . تِي فِيَها، َوالدَوُدَوْيَرَتُه ال

ده في دنياه، ويحفظه في  قه وُيســديحفظه اهللا سبحانه فيحوطه وُيوف
آخرته من الفزع األكبر ويدخله جنة النعيــم، قال ژ : «َمْن َحفَِظ َما َبْيَن 

َة»(2). لَْحَيْيِه َورِْجَلْيِه؛ َدَخَل الَْجن

حفظ اهللا طاعته واالمتثال ألوامره والتقيد بأحكام شرعه. ❖
من َحِفَظ اهللا رزقه األمن والسداد والتوفيق ووقاه الفتن واإلحن. ❖
احفظ اهللا في دنياك يحفظك في أخراك ويدخلك الجنة. ❖

اللهم احفظنا بحفظك الجميل ووفقنا لما تحبه وترضاه، وصل اللهم 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مسند الحميدي (377).  (1)
المستدرك على الصحيحين للحاكم (8058).  (2)
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الحمد هللا الــذي أبان لنا ُســُبل الهدى، وخلق اإلنســان ولم يتركه 
ر من ُطُرق الردى، والصالة والسالم  ُسدى، وأمر بمحاســبة النفس وحذ
على سيدنا ونبينا محمد أشــد الناس خشية وأتقاهم، وعلى آله وصحبه 

ومن اتبعهم بإحسان، أما بعد:

 5  4  3  2  1  0  /  . فيقــول اهللا 8 : ﴿ - 
76 8 9: ; > = < ? ﴾ [الحشر: 18].

 _  ^  ❁  \  [  Z  Y  X  W ﴿  : 4 وقــال 
` c b a ﴾ [الزلزلة: 7 ـ 8].

 D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ وقال 2 : 
O N M LK J I H G F E ﴾ [األنبياء: 47].

ُس َمْن َداَن  ژ َقــاَل: «الَْكي بِيالن ادِ ْبنِ أَْوسٍ ƒ ، َعنِ  وَعْن َشــد
َنْفَســُه َوَعِمَل لَِما َبْعَد الَْمْوتِ، َوالَْعاجُِز َمْن أَْتَبَع َنْفَســُه َهَواَها َوَتَمنى 

َعَلى اهللاِ»(1).

(1) سنن الترمذي (2459).
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وعن أبــي ذر ƒ ، عن النبي ژ فيما يرويه عــن ربه 8 : أنه قال: 
اَها؛ َفَمْن َوَجَد  يُكْم ِإي أَُوف َما هَِي أَْعَمالُُكْم أُْحِصيَها لَُكــْم ثُمَيا  عَِبادِي ِإن»

َخْيًرا َفْلَيْحَمدِ اهللاَ، َوَمْن َوَجَد َغْيَر َذلَِك َفَال َيلُوَمن ِإال َنْفَسُه»(1).

في هذه النصوص أْمٌر بالتقوى ومراقبة اإلنســان لنفســه ومحاسبته 
لها؛ وذلك بالنظر إلى أوامر اهللا تعالى هل قام بها على الوجه المطلوب 
أم ضيع شــيًئا منها؟ والنظر فيما نهى اهللا عنه هل تجنبه أم ارتكب شيًئا 
اها أم ضيعها؟ وهل صان أعراضهم  منه؟ والنظر في حقوق العباد هل أد

أم وقع فيها؟.
فالمحاســبة ال تحصل إال بالنظر في ذلك كله وتدارك ما فرط فيه، 
فتــدارك األوامر بفعلهــا، والنواهي باجتنابها والتوبــة منها وإصالح ما 

يمكن إصالحه، وتدارك الحقوق بأدائها ألصحابها أو استحاللهم منها.
فال بد للَكيس أن يكون رقيًبا على نفسه حتى ينعم في الدنيا بُحسن 
الذكر، وفي اآلخــرة بالجنة؛ فإن اهللا لم يتركه ســدى، بل بين له طريق 

الخير ليسلكها وطريق الشر ليحذرها، وذكر له عاقبة الطريقين.
حبة الصالحة التي تُعينه  ــر اهللا له اإلنابة، ورزقه الص والسعيد من يس

على الطاعة وتُكسبه األخالق الحميدة.

(1) صحيح مسلم (2577).
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ْفِس ُمَحاَسَبــُة الـنـ

محاسبة النفس واجب شرعي. ❖
محاسبة النفس في األوامر تكون بأدائها. ❖
المحاسبة في ارتكاب ما نهى اهللا عنه تكون بالتوبة النصوح. ❖
من حاسب نفسه أنجاها من الحساب يوم العرض األكبر. ❖

اها، أنت وليها  ها أنت خير من زك نفوســنا تقواها، وزك اللُهم آتِ 
وموالهــا، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمــد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي جعل الليل والنهــار ِخلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد 
والسالم على  والصالة  راحة وسروًرا،  للمؤمنين  الصالة  شكوًرا، وجعل 
ًرا ونذيًرا، وداعًيا إلى اهللا بإذنه  ه هادًيا ومبشسيدنا ونبينا محمد أرسله رب
وسراًجا منيًرا، فاللهم صل وسلم عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
 ﴾ L K J I H ❁ F E D ❁ B  ﴿ : 4 فقد قال اهللا

[الضحى: 1  ـ 3].

وقال 2 : ﴿ ! " ﴾ [الشمس: 1].
َال أََدُعُهن َحتى  وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ َقاَل: أَْوَصانِي َخلِيلِي بَِثَالثٍ 
َعَلى  َوَنْومٍ  َحى،  الض َوَصَالةِ  مِْن ُكل َشــْهرٍ،  امٍ  أَي َثَالَثةِ  «َصْومِ  أَُموَت: 

وِْترٍ»(1).
ُبَريَْدَة ƒ قال: َسِمْعُت َرُسوَل اهللاِ ژ يَُقوُل: «فِي  ْبنِ  اهللاِ  وعن َعْبدِ 
َق َعْن ُكل َمْفِصلٍ  َيَتَصد أَْن  َفَعَلْيِه  وَن َمْفِصًال،  َثَالُث مَِئٍة َوِســت ْنَسانِ  اْإلِ
َخاَعةُ فِي  اهللاِ؟ َقــاَل: «الن مِْنُه بَِصَدَقــٍة» َقاُلوا: َوَمْن ُيِطيــُق َذلَِك يَا َنبِي

(1) صحيح البخاري (1178).
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َحــى َصــالةُ الض

رِيقِ، َفِإْن لَــْم َتجِْد َفَرْكَعَتا  يِه َعنِ الط ــْيُء تَُنح َتْدفُِنَها، َوالش الَْمْســجِدِ 
َحى تُْجزِئَُك»(1). الض

وَعْن أَبِي َذرƒ  ، َعنِ النبِي ژ : أَنُه َقاَل: «ُيْصبُِح َعَلى ُكل ُســَالَمى 
 َتْحِميــَدةٍ َصَدَقٌة، َوُكل َتْســبِيَحٍة َصَدَقٌة، َوُكل مِْن أََحدُِكــْم َصَدَقٌة، َفُكل
َتْهلِيَلٍة َصَدَقــٌة، َوُكل َتْكبِيَرةٍ َصَدَقٌة، َوأَْمٌر بِالَْمْعــُروِف َصَدَقٌة، َوَنْهٌي َعنِ 

َحى»(2). الُْمْنَكرِ َصَدَقٌة، َوُيْجزِئُ مِْن َذلَِك َرْكَعَتانِ َيْرَكُعُهَما مَِن الض

الضحى: من األوقات الفضيلة التي أقســم اهللا تعالى بها، والصالة 
فيها من الفضائل التي واظب عليها النبي ژ وأوصى بها. 

ووقتها من ارتفاع الشــمس إلى زوالهــا، واألفضل أن تصلى عند 
اشتداد الحر وارتفاع الضحى. 

وقد ورد في عددها روايات مختلفة:
 ƒ ٍفمنها ما يفيد أن العدد اثنتا عشــرة ركعة، فَعْن أََنسِ ْبنِ َمالِك
َحى ثِْنَتْي َعْشَرَة َرْكَعًة َبَنى اهللاُ  ى الضَقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َمْن َصل

ةِ»(3). لَُه َقْصًرا مِْن َذَهبٍ فِي الَجن

(1) سنن أبي داود (5242).
(2) صحيح مسلم (84).

(3) سنن الترمذي (473).
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ومنها مــا يفيد الثماني؛ فعن أم هانئ فاختــة بنت أبي طالب # 
قالت: ذهبُت إلى رســول اهللا ژ عام الفتح فوجدتُه يغتسل، فلما فرغ 

من غسله صلى ثماني ركعات وذلك ضحى(1). 
كان رســوُل اهللاِ ژ  َعائَِشــَة # قالت:  ومنها ما يذكر أربًعا، فعن 

َحى أَْرَبًعا َوَيزِيُد ما َشاَء اهللا(2). ي الضُيَصل
قال ابن بطــال: فالصواب إذا كان األمر كذلــك أن يصليها من أراد 

على ما شاء من العدد(3).
فمن طلب الخير حافظ على هذه الصالة لما جاء في فضلها من خير كثير.

أقسم اهللا تعالى بالضحى في أكثر من موضع قرآني. ❖
صالة الضحى بمثابة الصدقة عن جسم اإلنسان. ❖
جعــل النبي ژ صــالة الضحى تقوم مقــام الكثير مــن األذكار  ❖

وشريف األعمال.
يستحب االلتزام والمداومة على صالة الضحى. ❖

 ارزقنا صــالة مقبولة، وعمًال متقبًال، ودعاًء مســتجاًبا، وصل ُهم الل
اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) صحيح مسلم (336).

(2) صحيح مسلم (719).
(3) شرح صحيح البخاري البن بطال  (3 / 167).
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى 
آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 ، ƒ فنعيش وإياكم اليوم مع الصحابي الجليل أبي موسى األشعري
 Û  Ú  ﴿ : 4 الحق الذين يصدق فيهم قول  وهو من علماء الصحابة 

â á à ß Þ Ý Ü﴾ [المجادلة: 11].

وقد ورد في فضله مجموعة من األحاديث، ومن ذلك:
ما ثََبَت َعْن أَبِي ُبْرَدَة 5 ، َعْن أَبِي ُموَسى ƒ َقاَل: قال رسول اهللا ژ : 

ُهم اْغفِْر لَِعْبدِ اهللاِ ْبنِ َقْيسٍ َذْنَبُه، َوأَْدِخْلُه َيْوَم الِقَياَمةِ ُمْدَخًال َكرِيًما»(1). الل»
 :ƒ ُه َقاَل في أبي موسى األشعريعن النبي ژ : أن ، ƒ وَعْن ُبَريَْدَة
َعْبَد   ِإن أَْو   ، اْألَْشــَعرِي ِإن ُمنِيٌب...  ُمنِيٌب. َال، َبــْل ُمْؤمٌِن  «َال، َبْل ُمْؤمٌِن 

اهللاِ ْبَن َقْيسٍ، أُْعِطَي مِْزَماًرا مِْن َمَزامِيرِ َداُوَد»(2).
ُسَلْيمِ بنِ  ْبنِ  ، واْســُمه َعْبُد اهللاِ بُن َقْيسِ  هو أَُبو ُمْوَســى األَْشــَعِري

، اِإلَماُم الَكبِْيُر، الَفِقْيُه، الُمْقِرُئ. ِمْيِميالت ، ارِ بنِ َحْربٍ، األَْشَعِري َحض

(1) صحيح البخاري (4323).
(2) مسند أحمد (22952).
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ــر بالخيِر من النبي ژ ، فََقْد َدَعا َرُسوُل اهللاِ ژ بَِقَدحٍ فِيهِ َماٌء،  اْلُمَبش
فََغَســَل يََديْهِ َوَوْجَهُه فِيهِ، َوَمج فِيهِ، ُثم َقاَل ألَبِي ُموَســى َوبَِاللٍ: «اْشَرَبا 
اْلَقَدَح، فََفَعَال َما  مِْنُه، َوأَْفرَِغا َعَلى ُوُجوهُِكَما َونُُحورُِكَما، َوأَْبِشَرا» فَأََخَذا 
ْتِر: أَفِْضَال  َســَلَمَة # ِمْن َوَراِء الس أََمَرُهَما بِهِ َرُسوُل اهللاِ ژ ، فََناَدتُْهَما أُم

ا فِي ِإَنائُِكَما، فَأَفَْضَال َلَها ِمْنُه َطائَِفًة(1). ُكَما ِممِألُم
وأعمالهما،  وعــدن  كزبيد  اليمــن:  بعض  النبي ژ على  اســتعمله 
واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة، فافتتح األهواز ثم أصبهان، ثم 

استعمله عثمان على الكوفة.
، َوأَبِي ُمْوَسى. َقاَل األَْسَوُد بُن يَِزيْد: َلْم أََر بِالُكْوفَةِ أَْعَلَم ِمْن َعلِي

، َواْبنِ  ةٍ: ُعَمَر، َوَعلِيِإَلى ِست َحاَبةِ  َوَقاَل َمْسُرْوٌق: َكاَن الَقَضاُء فِي الص
، َوَزيْدٍ، َوأَبِي ُمْوَسى. َمْسُعْودٍ، َوأَُبي

وَقاَل َصْفَواُن بُن ُسَلْيمٍ: َلْم يَُكْن ُيْفتِي فِي الَمْسجِدِ َزَمَن َرُسْولِ اهللاِ ژ 
، َوُمَعاذٍ، َوأَبِي ُمْوَسى. َغْيُر َهُؤَالِء: ُعَمَر، َوَعلِي

ُد،  ْيلِ يََتَهجوَقاَل أََنس: َقدِْمَنا الَبْصَرَة َمَع أَبِي ُمْوَســى، فََقــاَم ِمَن الل
ا أَْصَبَح، قِْيَل َلُه: أَْصَلَح اُهللا األَِمْيَر! َلْو َرأَيَْت ِإَلى نِْســَوتَِك َوَقَراَبتَِك  فََلم
بَِصْوتِي،  اهللاِ  كَِتاَب  َلَزيْنُت  َعلِْمُت،  َلْو  فََقاَل:  لِِقَراءتَِك!  يَْســَتِمُعْوَن  َوُهْم 

ْرتُُه تَْحبِْيًرا. َوَلَحب
اْجتَِهاًدا  ة، واْجَتَهَد ƒ َقْبَل َمْوتِهِ  اَم الحارَوَكاَن أَُبو ُمْوَسى يَُصْوُم األي

َشدِيًْدا، فَِقْيَل َلُه: َلْو أَْمَسْكَت َوَرفَْقَت بَِنْفِسَك!.

(1) صحيح البخاري (4328).
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 ƒ أُبو ُموَسى األْشَعِري

َقاَل: ِإن الَخْيَل ِإَذا أُْرِسَلْت فََقاَرَبْت َرأَْس َمْجَراَها، أَْخَرَجْت َجِمْيَع َما 
ِعْنَدَها؛ َوالِذي َبِقَي ِمْن أََجلِي أََقل ِمْن َذلَِك.

ُه َكَالَم أَبِي  ا ُنَشــبكان حِكْيًما، دقِْيًقا فــي كالِمه، قال أبو َلبِْيدٍ: َما ُكن
ارِ الِذي َما ُيْخِطُئ الَمْفِصَل. بِالَجز ُمْوَسى ِإال

وكاَن شــديَد الحياء من اهللا تعالى، فقد َقاَل: ِإني ألَْغَتِسُل فِي الَبْيتِ 
الُمْظلِمِ، فَأَْحنِي َظْهِري َحَياًء ِمْن َربي.

َجَمَع  ْن  ِمم َعابِــًدا،  َزاِهًدا،  َربانِيا،  اًما،  َقو اًما،  ُمْوَســى َصو أَُبو  وَكاَن 
ْدرِ. الِعْلَم َوالَعَمَل َوَسَالَمَة الص

تُُوفَي َسَنَة أَْرَبعٍ َوأَْرَبِعْيَن للهجرة. رضي اهللا عنه وأرضاه.

كان أبو موسى األشعري ƒ من أعالم الصحابة، وعلمائهم. ❖
كان ƒ أنموذًجا في الزهد والورع والعلم والحياء. ❖
أوتي أبو موسى األشعري صوًتا جميًال خاشًعا بالقرآن الكريم. ❖

اللُهم ارَض عن أبي موسى األشعري، وارزقنا أخالقه، واحشرنا معه، 
 ي به يا رب العالمين، وصل واجزه عنا خير الجزاء، وارزقنا حسن التأس

اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على أشــرف المرسلين 
سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فيقول اهللا 8 : ﴿  ! " # $ % & ') ( * + , 
- . /0 ﴾ [آل عمران: 92].

 ﴾ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´  ﴿ : 4 وقال
[البقرة: 245].

 V U T S R Q P O N M  ﴿ : 2 وقال
 ﴾ f  e  d  cb  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W

[البقرة: 261].

اْنَقَطَع  وعن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ : أَن َرُسوَل اهللاِ ژ َقاَل: «ِإَذا َماَت اِإلْنَساُن 
ُيْنَتَفُع بِِه، أَْو َولَدٍ  َعْنُه َعَملُُه ِإال مِْن َثَالَثٍة: ِإال مِْن َصَدَقٍة َجارَِيــٍة، أَْو عِْلمٍ 

َصالِحٍ َيْدُعو لَُه»(1).
َماًال  َلْم أُِصْب  أَْرًضا  أََصْبُت  لِلنبِي ژ :  ُعَمُر  َقاَل   : ̂ ُعَمَر  اْبُن  َوَقاَل 

ْقَت بَِها»(2). ْسَت أَْصَلَها َوَتَصد أَنَْفَس ِمْنُه، َقاَل: «ِإْن ِشْئَت َحب َقط

(1) صحيح مسلم (1631).
(2) صحيح البخاري (2772).
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َفْضُل الوَْقِف

وقال أبو طلحة: يَا َرُســوَل اهللاِ، يَُقوُل اُهللا تََبــاَرَك َوتََعاَلى فِي كَِتابِهِ: 
أَْمَوالِي   أََحب [آل عمران: 92] ، َوِإن ﴾' & % $ # " !  ﴿
 ـ  َقاَل: َوَكاَنْت َحدِيَقًة َكاَن َرُســوُل اهللاِ ژ يَْدُخُلَها، َويَْسَتِظل ِإَلي َبْيُرَحاءَ 
ُه  بَِها َويَْشــَرُب ِمْن َمائَِها ـ فَِهَي ِإَلى اهللاِ 8 َوِإَلى َرُســولِهِ ژ ، أَْرُجو بِر
أََراَك اُهللا، فََقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «َبخ  َحْيُث  َوُذْخَرُه، فََضْعَها أَْي َرُسوَل اهللاِ 
َيا  أََبا َطْلَحــَة َذلَِك َماٌل َرابٌِح، َقبِْلَناُه مِْنَك، َوَرَدْدَنــاُه َعَلْيَك، َفاْجَعْلُه فِي 

َق بِهِ أَُبو َطْلَحَة َعَلى َذوِي َرِحِمهِ(1). األَْقَربِيَن»، فََتَصد
ُه َوُهَو َغائٌِب َعْنَها،  َيْت أُمتُُوف ƒ َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة أَن : ̂ وعن ابن َعباسٍ 
قُْت  َيْت َوأََنا َغائٌِب َعْنَها، أَيَْنَفُعَها َشْيٌء ِإْن تََصدي تُُوفأُم فََقاَل: يَا َرُسوَل اهللاِ ِإن
بِهِ َعْنَها؟ َقاَل: «َنَعْم»، َقاَل: فَِإني أُْشِهُدَك أَن َحائِِطَي الِمْخَراَف َصَدَقٌة َعَلْيَها(2).

الوقف: هو حبس منفعة مال في وجه من أوجه الخير وصرفها حســب 
شرط الواقف.

وهو من أعمــال البر التي حــض عليها القرآن الكريــم وحرص عليها 
رسول اهللا ژ وأصحابه والصالحون على َمر العصور.

فتارة تمس  النــاس،  تتفاضل بحســب حاجة  كثيــرة  الخير  وأوجه 
ات، وتارة لنشــر العلم، وتارة  الحاجة لتوفيــر الماء، وتارة لبناء المصح

إلنشاء الطرقات، وغير ذلك مما ينفع الناس.

(1) صحيح البخاري (2758).

(2) صحيح البخاري (2756).
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دروس المساجـد (2)

فعلى المسلم أن يختار صرف الوقف فيما تمس الحاجة إليه، وله 
أن يوقف على عموم أوجه الخير، وله أن يخص ما يراه مناسًبا، كأن 
يوقف على المســاجد مثــًال، أو على اليتامــى، أو المرضى أو طلبة 

العلم أو غيرهم.
ومن محاسن اإلســالم التي يجدر ذكرها هنا جواز الوقف على غير 
المســلمين؛ ألن الوقف صدقة وقد يوجد من غير المســلمين من يغفل 

الناس عنه وهو في أَمس الحاجة إلى البر واإلحسان.

الوقف من أعمال البر التي حرص على فعلها األخيار قديًما وحديًثا. ❖
ق بمنافع المال مع حبس أصله حفاًظا على تحقيق  ❖ الوقف هو التصد

الصدقة الجارية.
يجوز الوقف على وجه من أوجه البر دون غيره، ويجوز على عمومها. ❖
أعمال البر تتفاضل بحسب حاجة الناس وعموم النفع. ❖

ْمَتنا، واجعله حجة لنا  ْمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما عل عل ُهمالل
اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمــد، وعلى آله   ال علينا، وصل

وصحبه أجمعين.
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إن الحمد هللا نحمده ونســتعينه ونســتغفره ونوقن به حــق اليقين، 
والصالة والســالم على ســيدنا ونبينا محمد ســيد النبيين والمرسلين، 

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

 ﴾ A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 ﴿ : 8 قال اهللا
[البقرة: 4].

 S R QP O N M L K J﴿ : 4 وقال
T﴾ [السجدة: 24].

 9  8  7  6  5  4  3  2﴿ : 2 وقال 
:﴾ [األنعام: 75].

وعن أبي هريرة ƒ : أن النبي ژ َقاَل له: «َيــا أََبا ُهَرْيَرَة» َوأَْعَطانِي 
َيْشَهُد  َنْعَلْيهِ، َقاَل: «اْذَهْب بَِنْعَلي َهاَتْينِ، َفَمْن لَِقيَت مِْن َوَراِء َهَذا الَْحائِطِ 

ةِ»(1). ْرُه بِالَْجن اهللاُ ُمْسَتْيِقًنا بَِها َقْلُبُه، َفَبش أَْن َال ِإلَٰه ِإال

(1) صحيح مسلم: (31).
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دروس المساجـد (2)

ُيَنادِي،  ُكنا َمَع َرُســولِ اهللاِ ژ ، فََقاَم بَِالٌل  وعن أبي ُهَريَْرَة ƒ قال: 
َة»(1). ا َسَكَت َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «َمْن َقاَل مِْثَل َهَذا َيِقيًنا َدَخَل الَْجن فََلم

ُه»(2). الَيِقيُن اِإليَماُن ُكل» : ƒ ٍَوَقاَل اْبُن َمْسُعود

اليقين: هو العلم بحقيقة الشيء من خالل النظر واالستدالل.
ولقــد وصــف اهللا 8 الذين يؤمنــون بالغيــب في اآليات الســابقة 
بالموقنين، ذلك ألن تصديقهم به كان تصديًقا جازًما ال يحتمل الشــك أو 
الريب بعــد أن علموا بأنه ال ِإٰلــَه إال اهللا، وأن كل ما أخبــر به اهللا تعالى 
 á à ß Þ Ý Ü﴿ :ورســوله ژ من أمور الغيب حــق، قال تعالــى
ê é è ç æå ä ã â﴾ [محمد: 19].

فالعلــم بأنه ال ِإٰلــَه إال اهللا هو الســبيل إلى حصول اليقين ونفي الشــك 
والريب، ولهذا كان العلم سابًقا على اإليمان، قال اإلمام البخاري: «َباٌب: الِعْلُم 

َقْبَل الَقْولِ َوالَعَملِ لَِقْولِ اهللاِ تََعاَلى: ﴿á à ß Þ Ý Ü﴾ فََبَدأَ بِالِعْلمِ»(3).
وقال جل شأنه: ﴿ ! " # $ % & ' )( * + 
,- . / 0 1 2﴾ [البقــرة: 260] َقاَل ُجْمُهــوُر العلماء: «َلْم 
، َوِإنَما َطَلَب اْلُمَعايََنَة»(4)  ا فِي ِإْحَياِء اهللاِ اْلَمْوتَى َقط يَُكْن ِإْبَراِهيُم 0 َشاك

فأراد إبراهيم بذلك أن يزداد يقيًنا إلى يقينه.

(1) سنن النسائي (674).
(2) صحيح البخاري (11/1).
(3) صحيح البخاري (24/1).

(4) الجامع لتفسير القرآن للقرطبي (298/3).
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اليَِقيـنُ ِباهللا (عز وجل)

ــر النبي ژ بالجنة من شــهد بأن ال ِإٰلَه إال اهللا مستيقًنا بها  ولقد بش
قلبه، فدل ذلك على أن االستيقان ال يكون إال بالقلب.

باهللا وحــده وال يرجون غيره  يؤمنون  الذين  تعالى هــم  باهللا  والموقنون 
وال يخافون ســواه، وهم ثابتون في إيمانهم ال يرتابون ال في السراء وال في 
الضراء، وال يتهاونون في العمل اتكاًال على ما ســبق من قدر، بل يسارعون 
إلى الخيــرات ويبادرون إلى األعمــال الصالحة ابتغاء رضــا اهللا، قال 2 : 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿

, ﴾ [آل عمران: 133].

اإليمان باهللا هو السبيل إلى حصول اليقين. ❖
بشارة النبي ژ لمن شهد بأن ال ِإٰلَه إال اهللا مستيقًنا بها قلبه. ❖
اليقين محله القلب. ❖
الموقنون باهللا هم الثابتون في إيمانهم، والمســارعون إلى الخيرات  ❖

والمبادرون باألعمال الصالحة.

اللُهم اجعلنا من الموقنين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من عبادك الصالحين، 
وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولــد، ولم يكن له كفًؤا 
أحد، والصالة والسالم على سيدنا محمد رسول اهللا، وعلى آله وصحبه 

أهل الفضل والمجد، وبعد:
 +  *  )  ❁  '  &  ❁  $  #  "  ! ﴿  : 4 اهللا  قــال 

,❁. / 0 1 2 ﴾ [اإلخالص: 1 ـ 4].

يَْقَرأُ: ﴿ ! "  أَن َرُجًال َســِمَع َرُجًال   : ƒ وعن أبي سعيد الخدري
ِإَلى َرُســولِ اهللاِ ژ فََذَكَر َذلَِك َلُه،  ا أَْصَبَح َجاءَ  ُدَها، فََلم ُيَرد ﴾$ #
ِإنَها لََتْعدُِل  ُجَل يََتَقالَها، فََقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «َوالذِي َنْفِسي بَِيدِهِ  الر َوَكأَن

ثُلَُث القرآن»(1).
وَعْن أَبِي َســِعيدٍ الُخــْدرِيƒ  ، َقاَل: َقاَل النبِــي ژ ِألَْصَحابِهِ: 
«أََيْعجِــُز أََحُدُكْم أَْن َيْقَرأَ ثُلُــَث الُقْرآنِ فِي لَْيَلٍة؟» فََشــق َذلَِك َعَلْيِهْم 
َمُد ثُلُُث  الَواِحُد الص َوَقاُلوا: أَيَنا ُيِطيُق َذلَِك يَا َرُســوَل اهللاِ؟ فََقاَل: «اهللاُ 

الُقْرآنِ»(2).

(1) البخاري (5013).

(2) البخاري (5015).
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وقفَاٌت َمَع ُسورَِة اإلْخالِص

بِي ژ َكاَن ِإَذا أََوى ِإلَى فَِراِشــِه ُكل لَْيَلٍة َجَمَع  الن وَعْن َعائَِشــَة # : «أَن
  6  5  4 $﴾ و﴿   #  " فِيِهَمــا: ﴿ !  َفَقَرأَ  فِيِهَمــا  َنَفَث   ثُم ْيِه،  َكف
7﴾ و﴿ S  R   Q  P﴾، ثُم َيْمَســُح بِِهَما َما اْســَتَطاَع مِْن َجَسدِهِ، 
اٍت»(1). َيْبَدأُ بِِهَما َعَلى َرأِْسِه َوَوْجِهِه َوَما أَْقَبَل مِْن َجَسدِهِ، َيْفَعُل َذلَِك َثَالَث َمر
وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ َقاَل: أَقَْبْلُت َمَع َرُسولِ اهللاِ ژ فََسِمَع َرُجًال يَْقَرأُ: 
﴿ ! " # $ ❁ & '﴾ فََقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «َوَجَبْت» ُقْلُت: 

ةُ»(2). َما َوَجَبْت؟ َقاَل: «الَجن

سورة اإلخالص أفاض العلماء في ذكر معانيها وما بلغوا حقيقتها 
له وال شبيه،  الذي ال نظير  الصمد  الواحد األحد  وكنهها؛ فهي تصف 
وهو الصمد الذي تقصــده الخالئق في الشــدائد وغيرها، لذلك قال 
التوحيــد االعتقــادي فعادلت ثلث  َنــْت مجامع  بأنهــا تضم العلماء 

القرآن(3).
وذكروا بأن القرآن الكريم في الجملة اشتمل على األحكام الشرعية 
والقصــص والعقائد، ولما كانت هذه الســورة في بيان أســماء اهللا 8 

الحسنى وصفاته العليا وتنزيهه عن النقائص كانت تعدل ثلث القرآن.

(1) صحيح البخاري (5017).
(2) سنن الترمذي (2897).

(3) فتح الباري البن حجر (61/9).
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وقد نزلت جواًبا لمن قالوا لرسول اهللا ژ : انسب لنا ربك أو ِصفه لنا، 
ـ : ذلك هو اهللا أحد، أي: ربي هو  فقال تعالى لرسوله: قل ـ أي: لمن سألوك 
اإلٰله الــذي ال تنبغي األلوهية لغيره وال تصلح العبــادة إال له، وهو الصمد 
الذي يقصد في الحوائج، والذي اســتغنى عن كل خلقــه وافتقر كل الخلق 

إليه. لم يكن له ولد وال والد، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وقد كان رســول اهللا ژ يقرأ بها في الركعة الثانية من رغيبة الفجر، 
وفــي الثانية من ركعتــي الطواف وفي ســنة الوتــر، ووردت الروايات 

عنه ژ بقراءتها دبر الصلوات المكتوبة.

ثواب قراءة سورة اإلخالص يعدل ثواب قراءة ثلث القرآن الكريم. ❖
ُحب سورة اإلخالص والعمل بها يوجب دخول الجنة. ❖
سورة اإلخالص والمعوذتين ُرقَْية وحصن من كل شر. ❖

ْمنا من  ْمَتنــا، وزدنا علًما، وعل ْمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما عل عل ُهمالل
القول  ْرنا منه ما نســينا، واجعلنا ممن يســتمعون  القرآن ما جهلنا، وذك
فيتبعون أحسنه، وصل اللُهم وســلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.
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الحمــد هللا إليه المرجــع والمآب، والصالة والســالم علــى النبي 
األواب، سيدنا محمد، وآله واألصحاب، أما بعد:

 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ اهللا 4 :  فيقول 
 ❁  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 A @ ? > = <; : 9 8 7 6 5

E D C B﴾ [فصلت: 30 ـ 31].

الُْمْؤمَِن  الَْعْبَد   قال: قال رسول اهللا ژ : «ِإن ƒ وعن البراء بن عازب
َمَالئَِكٌة مَِن  ِإلَْيِه  َنــَزَل  مَِن اْآلِخَرةِ،  َوِإْقَبالٍ  ْنَيــا  الد مَِن  اْنِقَطاعٍ  ِإَذا َكاَن فِي 
ــْمُس، َمَعُهْم َكَفــٌن مِْن أَْكَفانِ  ُوُجوَهُهُم الش ــَماِء بِيُض الُْوُجوهِ، َكأَن الس
ةِ، َحتى َيْجلُِسوا مِْنُه َمد الَْبَصرِ، ثُم َيجِيُء  ةِ، َوَحُنوٌط مِْن َحُنوِط الَْجن الَْجن
َبةُ،  ي ْفُس الط ُتَها الن ى َيْجلَِس عِْنَد َرأِْســِه، َفَيُقوُل: أَي0، َحت َمَلُك الَْمْوتِ 

اْخُرجِي ِإلَى َمْغفَِرةٍ مَِن اهللاِ َورِْضَوانٍ...»(1).

(1) مسند أحمد (18534).
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وعن معاذ بن جبل ƒ قال: قال رسول اهللا ژ : «َمْن َكاَن آِخُر َكَالمِِه: 
َة»(1). اهللاُ، َدَخَل الَْجن َال ِإلَٰه ِإال

إن المؤمن المسارع في طاعة ربه يحدوه الرجاء في رضا اهللا تعالى، 
وجميل العاقبة عنده 4 ، وُحْســن الخاتمة في الدنيا، وإذا دنت ساعته 

ر برضوان اهللا وكرامته، فأحب لقاء اهللا، وأحب اهللا لقاءه.  ُبش
فعن عبادة بن الصامت ƒ ، عن النبــي ژ قال: «َمْن أََحب لَِقاَء 

اهللاِ أََحب اهللاُ لَِقاَءُه، َوَمْن َكرَِه لَِقاَء اهللاِ َكرَِه اهللاُ لَِقاَءُه».
 ƒ د بالطاعات للقاء اهللا تعالى، فعن البراء وعلى المسلم أن يتزو
قال: كنا مع رسول اهللا ژ في جنازة، فجلس على شفير القبر، فبكى 

وا»(2). قال: «َيا ِإْخَوانِي لِِمْثلِ َهَذا َفأَعِد رى، ُثمالث حتى بل
الطاعات، وال يتكَل عليها،  يغَتر بما عمل من  ينبغي للمؤمن أن  وال 
فكم ِمْن أناس أعجبوا بأعمالهم، واغتروا بأفعالهم، فلم يوفقوا، وال ينبغي 

لمن وقع في المعاصي والذنوب أْن يقنط من رحمة اهللا تعالى.

وإن هناك أسباًبا تقود لُحْسن الخاتمة: 
 ã  â ﴿ : 8 منها: صالح النيــة، وإخالص الطوية، وقد قــال اهللا

î í ì ë ê é è ç æ å ä ﴾ [الكهف: 110].

(1) سنن أبي داود (3116).
(2) سنن ابن ماجه (4195).
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ُحْســنُ الَخـاِتَمــِة

ومنها: خوف اهللا، ولزوم الطاعة، واجتناب الهوى، قال 4 : ﴿ ¼ ½ 
¾ ¿ É È Ç Æ ❁ Ä Ã Â Á À ﴾ [النازعات: 40 ـ 41].

 e d c b ﴿ : 2 ومنها: مجانبة كبائر المعاصي كما قال اهللا
m l k j i h g f﴾ [النساء: 31].

ُيَوفق  أْن  ومنها:  المؤمن،  بها  يستبشــر  الخاتمة عالمات  ولُِحْسنِ 
للنطق بالشــهادتين عند الموت؛ فمن كان آخر كالمه: ال ِإٰلَه إال اهللا، 
دخَل الجنــة، وأن يرشــح جبينه، قــال ژ : «مــوت المؤمن بعرق 
الجبين»(1)، وأن يموت على طاعة، فمن مات ُمْحِرًما ُبعث يوم القيامة 

ًيا، ومن مات على شيء بعثه اهللا عليه. ُمَلب

من ُحْســن الخاتمة أْن يوفق اإلنسان للنطق بالشهادتين عند الموت،  ❖
ر برضوان اهللا وكرامته، وأن يحب لقاء اهللا تعالى. وأن يبش

إن صالح النية، وإخالص العمل، ونهــي النفس عن الهوى، ولزوم  ❖
الطاعة؛ أسباب تقود لحسن الخاتمة.

عنا،  أعمالنــا، وتوفنا وأنت راضٍ  الصالحات  بالباقيات  اختم   ُهمالل
وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) سنن النسائي (1828).
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، وبعد:

الطفيل بن عمرو  الجليــل  اليوم مع الصحابــي  فنعيش وإياكــم 
 L ﴿ : 4 الذي يصدق فيه وفي أمثاله قــول الحق ، ƒ الدوســي
 ﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M

[فصلت: 33].

 ~}  |  {  z  y  ❁  w   v  ﴿ وقولــه 8 : 
ے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨﴾ [الزمر: 17 ـ 18].

وقول النبي ژ : «َألَْن َيْهدَِي اهللاُ بَِك َرُجًال َخْيٌر لََك مِْن أَْن َيُكوَن لََك 
َعمِ»(1). ُحْمُر الن

، َصاِحُب النبِي ژ ، َكاَن  ْوِســي َفْيُل بُن َعْمِرو بنِ َطِريْفٍ الدهو الط
َســيًدا ُمَطاًعا ِمْن أَْشــَراِف الَعَربِ، َوَدْوٌس َبْطٌن ِمَن األَْزدِ. أَْســَلَم َقْبَل 

َة. الِهْجَرةِ بَِمك

(1) صحيح البخاري (3009).
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ƒ فَْيُل بنُ َعْمٍرو الط

ِإن َدْوًسا  َقاَل: يَا َرُسوَل اهللاِ  َذا النْورِ، وَذلَِك ألَنُه  ُب:  ُيَلق َوَكاَن الطَفْيُل 
َوأْتِ  َدْوًسا  اْهدِ   ُهم َعَلْيَها، فقال النبي ژ : «الل فَاْدُع اهللاَ  َوأََبْت،  َكَفَرْت  َقْد 
ِإَلْيِهْم، َواْجَعْل لِي آيًَة يَْهَتُدوَن بَِها.  بِِهْم»(1). ُثم َقاَل: يَا َرُسوَل اهللاِ، اْبَعْثنِي 
، ِإني أََخاُف أَْن  ْر لَُه». فََسَطَع ُنوٌر َبْيَن َعْيَنْيهِ، فََقاَل: يَا َرب فََقاَل: «اللهّم َنو
َلْت ِإَلــى َطَرِف َســْوِطهِ، فََكاَنْت تُِضيُء فِــي اللْيَلةِ  يَُقوُلوا ُمْثَلــة، فََتَحو

َي َذا النورِ(2). اْلُمْظلَِمةِ، فَُسم

َة دخوله اإلســالم فقــال: ُكْنُت َرُجًال  وقد ذكَر الطفيل بن عمرو قِص
ُقَريْشٍ،  ِإَلى رَِجاَالِت  فََمَشــْيُت  َة،  َمك فََقدِْمُت  َقْوِمي،  فِي  َســيًدا  َشاِعًرا، 
ُجُل  ا َقْد َخِشــْيَنا أَْن يَْلَقاَك َهــَذا الرٌد، َوِإنَك اْمُرٌؤ َشــاِعٌر َســيفََقاُلوا: ِإن
ــْحِر،  َكالس َحدِيُْثُه  فَِإنَما  َحدِيْثِهِ،  بَِبْعضِ  فَُيِصْيَبَك  ـ ،  النبي ژ  ـ يْقِصُدوَن 
َق َبْيَن  ُه فَرفَاْحــَذْرُه أَْن ُيْدِخَل َعَلْيَك َوَعَلــى َقْوِمَك َما أَْدَخَل َعَلْيَنــا، فَِإن

الَمْرِء َوأَِخْيهِ، َوَبْيَن الَمْرِء َوَزْوَجتِهِ، َوَبْيَن الَمْرِء َواْبنِهِ.

ُثْوننِي َشــأَْنُه، َويَْنَهْوننِي أَْن أَْسَمَع ِمْنُه، َحتى ُقْلُت:  فََواهللاِ َما َزاُلوا ُيَحد
. أُُذَني َوأََنا َساد َواهللاِ َال أَْدُخُل الَمْسجَِد ِإال

، فََحَشْوتهما ُكْرُسًفا؛ أي قطًنا، ُثم َغَدْوُت ِإَلى  َقاَل: فََعَمْدُت ِإَلى أُُذَني
الَمْسجِدِ، فَِإَذا بَِرُســْولِ اهللاِ ژ َقائًِما فِي الَمْسجِدِ، فَُقْمُت َقِريًْبا ِمْنُه، َوأََبى 

اُهللا ِإال أَْن ُيْسِمَعنِي َبْعَض َقْولِه.

(1) صحيح البخاري (4392).
(2) االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر (759/2).
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َوِإني اْمــُرٌؤ ثَْبٌت، َما تَْخَفى  َلْلَعْجُز،  ِإن َهَذا  َنْفِســي: َواهللاِ  فَُقْلُت فِي 
َعن ِمْنُه، فَِإْن َكاَن أَْمُرُه ُرْشًدا  اُألُمْوُر َحَســُنَها َوَقبِْيُحَها، َواهللاِ ألَتََســم َعَلي

أََخْذُت ِمْنُه، َوِإال اْجَتَنْبُتُه.
فََنَزْعُت الُكْرُســَفَة ـ أي القطن ـ فََلْم أَْســَمْع َقط َكَالًما أَْحَسَن ِمْن 
َكَالمٍ يََتَكلُم بِهِ. فَُقْلُت: يَا ُسْبَحاَن اهللاِ! َما َسِمْعُت َكالَيْومِ َلْفًظا أَْحَسَن َوَال 

أَْجَمَل ِمْنُه.
َقْوَمَك   ِإن ُد!  ُمَحم يَا  فَُقْلــُت:  َبْيَتُه،  َمَعُه  فََدَخْلُت  تَبِْعُتُه،  انَْصَرَف  ا  فََلم
َجاُؤْونِي، فََقاُلوا لِــي: َكَذا َوَكَذا، فَأَْخَبْرتُُه بَِما َقاُلــوا، َوَقْد أََبى اُهللا ِإال أَْن 
، فَاْعِرْض َعَلي دِيَْنَك. ُه َحقأَْسَمَعنِي ِمْنَك َما تَُقْوُل، َوَقْد َوَقَع فِي َنْفِسي أَن
فََعَرَض َعَلي اِإلْسَالَم، فَأَْسَلْمُت، ُثم ُقْلُت: ِإني أَْرجُِع ِإَلى َدْوسٍ، َوأََنا 

فِْيِهم ُمَطاٌع، َوأَْدُعْوُهم ِإَلى اِإلْسَالمِ، َلَعل اهللاَ أَْن يَْهدِيَُهْم.

ِمْنُهم َمنِ  ِإَلى اِإلْســَالمِ، َحتى اْسَتَجاَب  َقْوِمه يَْدُعوُهم  ُثم َرَجَع إلى 
اْســتَجاَب، ُثم َقدَِم إلى النبي ژ بَِثَمانِْيَن أَْو تِْسِعْيَن أَْهل َبْيتٍ ِمْن َدْوسٍ 

ُمْسلِمين. 

انتقل الطَفْيُل ƒ إلى جوار ربه 8 يَْوَم الَيَماَمةِ.

لَقْد كاَن الطَفْيل ƒ ُيَمثل العقل الحر، الِذْي يسمع الكالَم فَيِزُنه 
يَتبُِع أحســنه، وُيَمثل اإلنســان الناصح،   بِمْيزان العقل والمنطق، ُثم
فََبْعَد أْن اقتنع باإلســالم انطلق إلى قومه يدعوهم إلى اهللا، رضي اهللا 

عنه وأرضاه.
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ƒ فَْيُل بنُ َعْمٍرو الط

الطفيل بن عمرو ƒ مثــاٌل ُيحتذى به في الحــرص على مصلحة  ❖
الناس، وحب الخير لهم.

ينبغي لإلنسان قبَل أن يقبل أو يرفض أن يستمع للقول وحجته، فإن  ❖
ا َقبِله، وإن كان باطًال رفضه. كان حق

اللُهم ارَض عن الطفيل بن عمرو، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الغفور الرحيم، والصالة والســالم على رســوله الكريم،  
وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد:

 } | { z y x w v u t ﴿ : 4 يقول اهللا
~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª ﴾ [الزمر: 53].

 D C B A @ ? > =﴿ : شأنه ويقول جل
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

S R ﴾ [آل عمران: 135].

 $ # " ! ❁ Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ : 8 ويقول
❁ & ' ) ( * + , - . ﴾ [نوح: 10 ـ 12].

 Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ﴿ : 2 ويقول
É È ﴾ [األنفال: 33].

َتَعالَى:  اهللا  «َقاَل  يقول:  َقاَل: ســمعُت رســول اهللا ژ   ƒ وعن أنس
َيا  اْبَن آَدَم ِإنَك َما َدَعْوَتنِي َوَرَجْوَتنِي َغَفــْرُت لََك َعَلى َما َكاَن فِيَك َوَال 
َغَفْرُت  اْسَتْغَفْرَتنِي   ثُم ــَماِء  الس َعَناَن  ُذنُوُبَك  َبَلَغْت  لَْو  آَدَم  اْبَن  َيا  أَُبالِي، 
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االْسِتْغفَــارُ

لََك َوَال أَُبالِي، َيا اْبَن آَدَم ِإنَك لَْو أََتْيَتنِي بُِقَرابِ األَْرضِ َخَطاَيا ثُم لَِقيَتنِي 
َال تُْشرُِك بِي َشْيًئا َألََتْيُتَك بُِقَرابَِها َمْغفَِرًة»(1).

وَعْن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُبْســرٍ ƒ َقاَل: قال رسول اهللا ژ : «ُطوَبى لَِمْن َوَجَد 
فِي َصِحيَفتِِه اْستِْغَفاًرا َكثِيًرا»(2).

ِإني  «َواهللاِ  يقول:  قال: ســمعُت رســوَل اهللا ژ   ƒ أبي هريرة وعن 
ًة»(3). َألَْسَتْغفُِر اهللاَ َوأَتُوُب ِإلَْيِه فِي الَيْومِ أَْكَثَر مِْن َسْبِعيَن َمر

ة النبوية بذِكر االستغفار، وبيان فضله،   ن حفل القرآن الكريم والس
فاهللا تعالى وهو اللطيف الخبير، قد علم ما في الخلق من ضعف قد 
يحملهم على ارتكاب الذنوب، ففتح لهم سبحانه باب األمل والرجاء 
 Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ﴿ :بقوله ســبحانه

Ñ Ð ﴾ [الحجر: 49  ـ 50].

واالســتغفار: هو طلب المغفرة قوًال وفعًال، وأن يســتر اهللا 8 على 
العبد في الدنيا واآلخرة، ويمحو عنه عقوبة ذنوبه بفضله ورحمته.

وقد وردت صيغ كثيرة لالستغفار في ُسنة النبي ژ: 

(1) سنن الترمذي (3540).
(2) سنن ابن ماجه (3818).

(3) صحيح البخاري (6307).
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دروس المساجـد (2)

ُد اِالْستِْغَفارِ  ژ  قال: «َسي بِيالن اُد ْبُن أَْوسٍ ƒ ، َعنِ  فمنها: ما رواه َشــد
ي َال ِإلَٰه ِإال أَْنَت، َخَلْقَتنِي َوأََنا َعْبُدَك، َوأََنا َعَلى َعْهدَِك  أَْنَت َرب ُهم أَْن َتُقوَل: الل
 ، َما َصَنْعُت، أَُبوُء لََك بِنِْعَمتَِك َعَلي َوَوْعدَِك َما اْسَتَطْعُت، أَُعوُذ بَِك مِْن َشــر
نُــوَب ِإال أَْنَت» َقاَل: «َوَمْن َقالََها  ُه َال َيْغفُِر الذَوأَُبوُء لََك بَِذْنبِي َفاْغفِْر لِي، َفِإن
ةِ، َوَمْن  َهارِ ُموقًِنا بَِها، َفَماَت مِْن َيْومِِه َقْبَل أَْن ُيْمِسَي، َفُهَو مِْن أَْهلِ الَجن مَِن الن

ةِ»(1). ْيلِ َوُهَو ُموقٌِن بَِها، َفَماَت َقْبَل أَْن ُيْصبَِح، َفُهَو مِْن أَْهلِ الَجن َقالََها مَِن الل
َعلْمنِي  لَِرُســولِ اهللاِ ژ :  َقاَل  أَنُه   : ƒ ِيق د الص َبْكٍر  أَبِي  وَعْن 
ُهم ِإني َظَلْمُت َنْفِسي ظُْلًما  ُدَعاًء أَْدُعو بِهِ فِي َصَالتِي، َقاَل: «قُل: الل
َمْغفِــَرًة مِْن عِْندَِك،  لِي  َفاْغفِْر  أَْنَت،   ِإال نُــوَب  الذ َيْغفُِر  َوَال  َكثِيًرا، 

ِحيُم»(2). َك أَْنَت الَغُفوُر الرَواْرَحْمنِي ِإن

االستغفار يمحو الذنوب وإن َعُظمت وبلغت عنان السماء. ❖
االستغفار يجلب محبة اهللا تعالى للمستغفر، ويصرف عنه العقوبة. ❖

اللُهم اجعلنا من عبادك المســتغفرين التائبين الفائزين بجنة النعيم، 
 ربنا آتنا في الدنيا حســنة وفي اآلخرة حســنة، وقنا عذاب النار، وصل

اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) صحيح البخاري (6306).
(2) صحيح البخاري (834).
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الم على سيدنا  الة والس الحمد هللا حمًدا كثيًرا طيًبا مبارًكا فيه، والص
محمد، وعلى آله وأصحابه، وعلى ذريته ومن وااله ومن تبعه بإحســان 

إلى يوم الدين. وبعد:

 ﴾ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴿ : 4 قال اهللا
[النور: 52].

 V U T SR Q P O N M ﴿ : 8 وقــال
W﴾ [الحشر: 20].

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w   v ﴿ وقــال 2 : 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ﴾ [البقرة: 27].

 u t s r q p o n m ﴿ :شأُنه وقال جل
z y xw v } | { ~ ﴾ [المنافقون: 9].
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دروس المساجـد (2)

الفوز والخســارة: مصطلحان تداولهما القــرآن الكريم للتحفيز إلى 
الخير والتحذير من الشر.

ومعنى الفوز: النجاة والظفر باألمنية والخير(1).
وقال الليث: الفوز: الظفر بالخير والنجاة من الشر(2).

والمســلم يطمح للفوز ويحاذر من الخسران، وقد بين القرآن معالم 
الفوز الحقيقي؛ وهو الذي ُيفضي الــى مرضاة اهللا وجنات النعيم، فذكر 
 I  ﴿ :من ذلك طاعة اهللا وطاعة رسوله؛ فهي سفينة النجاة، قال تعالى
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J

Z Y XW V ]﴾ [النساء: 69].
ن المســلم من الهالك  ژ يتحص ــك بهــدي النبي فبالطاعة والتمس
والخســران، عن أبي هريرة ƒ قال: قال رسول اهللا ژ : «إني قد تركُت 
قا حتى َيرَِدا  وا بعَدهما: كتاب اهللا وسنتي، ولن يتفرفيكم شيئين لن تضل

علي الَحْوَض»(3).
وأما الخسارة: فهي النقص فيما شأنه النماء.

وقد أشار القرآن إلى جملة من أوصاف الخاسرين؛ من نقض العهود 
وقطع األرحام والفساد في األرض، إال أن الخسارة الكبرى هي خسارُة 

لسان العرب (392/5) والمفردات في غريب القرآن (387/1).  (1)
التعاريف (ص 313).  (2)

المستدرك على الصحيحين (319).  (3)
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َمالِمُح الفَوِْز والُخْسراِن في القُرآِن

َمْن غفل عن ذكر اهللا، فأهمل نفســه وضيع أهله، فخسر كل شيء، قال 
 T  S  R  QP  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ تعالــى: 

V U﴾ [الزمر: 15] .

وقد بين النبي ژ مالمح الفريقين في الفوز والخســارة؛ فعن أبي 
َة إال من  تِي يْدُخلُــوَن الْجن أُم رُســوَل اهللاِ ژ قال: «كل أن : ƒ ُهريَْرَة
َة، وَمْن  أَبى» قالوا: يا رُسوَل اهللاِ وَمْن يأَْبى؟ قال: «من أَطاَعنِي دخل الْجن

عَصانِي فَقْد أَبى»(1).

الفوز سلوك يطلبه المؤمن في طاعة اهللا ورسوله. ❖
القرآن الكريم يعرض لصفات الفوز تحفيًزا للعباد. ❖
الخسارة الحقيقية هي خسارة النفس واألهل والولد يوم القيامة. ❖

 همالل ْقنا للفوز بجنة النعيم، وصل اْهدِنا لصالح األعمال، ووف ُهم الل
وسلم على ســيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى 

ين. يوم الد

صحيح البخاري (6851).  (1)
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العالميــن، فجعله خاتم  بين  النبي ژ  الذي رفع مكانــة  الحمد هللا 
النبيين وإمام المرسلين، وأرسله رحمة للعالمين، وشرح له صدره، ورفع 
له ذكره، صلــى اهللا عليه، وعلى آله الطيبيــن الطاهرين، وعلى صحابته 

أجمعين، أما بعد:

 ❁  1  0  /  .  -  , فيقــول اهللا 8 : ﴿+ 
3 4 5 6 7 8﴾ [األحزاب: 45  ـ 46].

قال d c b a ` ﴿ : 2 ﴾ [األنبياء: 107].

 L K J I HG F E D C B﴿ : 4 وقال
O N M ﴾ [األحزاب: 56].

وقال تبارك وتعالى: ﴿n m l k ﴾ [القلم: 4].

 ِإن» يَُقوُل:  َرُسوَل اهللاِ ژ  َسِمْعُت  قال:   ƒ األسقع واثلة بن  وعن 
ِإْســماعِيَل، َواْصَطَفى قَُرْيًشــا مِْن كَِناَنَة،  اْصَطَفى كَِناَنــَة مِْن َولَدِ  اهللاَ 

َواْصَطَفى مِْن قَُرْيشٍ َبنِي َهاِشمٍ، َواْصَطَفانِي مِْن َبنِي َهاِشمٍ»(1).

(1) صحيح مسلم (2276).
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مكــانَـُة النِبـي ژ 

إن مكانة النبي ژ أرفــع مكانة لمخلوق على اإلطالق، ودرجته 
عند اهللا أعلى الدرجات، وُخُلُقُه الَحَســُن أعظــُم ُخُلقٍ، وقد أنزل اهللا 
َهةِ بشأنه، وتواتر من األخبار في جميل صفاته  تعالى من اآليات المنو
ما ُيْثلج صدر كل محب ويقر به كل منصف، ويَْقُبُح إنَْكاُره على كل 

ف. مبغض متعس

التكريم لرســول اهللا ژ  النصــوص وغيرها من دالئل  ففي هذه 
بٍ وال نبي مرسلٍ غير  ورفعة قدره ما لم يرد مثله في شأن َمَلكٍ مقر

رسول اهللا ژ .

وأخبر ســبحانه أنه شــرح له صدره ووضع عنــه وزره ورفع له 
ذكره؛ فكلما ُذكَِر اهللا 8 في أذان أو خطبة ُذكَِر رسوُل اهللا ژ معه.

النبي ژ وأمرنا  وأخبر اهللا 8 أنه ومالئكته الكرام يصلون على 
بذلك، والصالة من اهللا تعالى على نبيه تشريٌف ورفعُة منزلةٍ، وأثنى 
ه  اه أعظــم تزكية، وخص نبيــه ژ أبلغ ثناء، وزك اهللا ســبحانه على 
والحمد  فضله،  بجزيل  اهللا  النبوات، وخصه  وختام  الرســالة  بعموم 
آله وصحبه  عليه وعلى  والســالم  والصالة  به،  علينا   من الــذي  هللا 

أجمعين.
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دروس المساجـد (2)

النبي ژ أكرم الخلق عند اهللا 8 . ❖
رسالة النبي ژ رحمة للعالمين. ❖
الصالة عليه ژ وخاصة عند ذكره من أفضل األعمال وأجل القربات. ❖

ُهم إنا نسألك أن ترزقنا ُحبك، وحب رسولك ژ بصدق، واجعلنا  الل
ممن يتبع سنته قوًال وعمًال، وصل اللُهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا 

لين وفي اآلِخرين وفي كل وقت وكل حين. محمد في األَوّ
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العالمين، والصالة والســالم على أشــرف األنبياء   الحمــد هللا رب
والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 N M L K J I H G F E ﴿ : 4 قال اهللا
Z Y X W VU T S R Q PO ﴾ [الحجرات: 13].

وقال º ¹ ¸ ﴿ : 2﴾ [البقرة: 83].
وقال U T S R Q P﴿ : 8﴾ [اإلسراء: 53].

 }| { z y x w v﴿ :وقال تبارك وتعالــى
 ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~

°﴾ [النحل: 125].
وَعْن أَبِــي ُهَريَْرَة ƒ ، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «أَْكَمــُل الُْمْؤمِنِيَن 

ِإيَماًنا أَْحَسُنُهْم ُخلًُقا»(1).
وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ ، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َيــا أََبا ُهَرْيَرَة، ُكْن 
َما  َورًِعا َتُكْن أَْعَبَد الناسِ، َوُكْن َقنًِعا َتُكْن أَْشــَكَر الناسِ، َوأَِحب لِلناسِ 

سنن أبي داود (4682).  (1)
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دروس المساجـد (2)

 لَِنْفِسَك َتُكْن ُمْؤمًِنا، َوأَْحِسْن ُمَجاوَِرَة َمْن َجاَوَرَك َتُكْن ُمْسلًِما، َوأَقِل تُِحب
ِحكِ تُِميُت الَْقْلَب»(1). َكْثَرَة الض ِحَك َفِإن الض

وَعْن َجابٍِر ƒ ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «الُْمْؤمُِن َيأْلَُف َوُيْؤلَُف، َوَال 
َخْيَر فِيَمْن َال َيأْلَُف َوَال ُيْؤلَُف، َوَخْيُر الناسِ أَْنَفُعُهْم لِلناسِ»(2).

اهللاِ  ِإلَى  الناسِ   أََحب» َرُســوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقاَل:   ، ̂ ُعَمَر  اْبنِ  وَعنِ 
أَْنَفُعُهْم لِلناسِ»(3).

إلى  التعامل مع اآلخر بمكارم األخالق، ودعا  حث اإلســالم على 
م اإلسالم  التعايش القائم على الرحمة واإلحسان والصدق واألمانة، وحر
التعدي على اآلخر وأذيته، فقد توعد النبي ژ كل مخالف بســخط اهللا 
َفُه َفْوَق َطاَقتِِه،  اْنَتَقَصُه، أَْو َكل وعذابه، فَقاَل ژ : «أََال َمْن َظَلَم ُمَعاهًِدا، أَوِ 

أَْو أََخَذ مِْنُه َشْيًئا بَِغْيرِ ِطيبِ َنْفسٍ، َفأََنا َحجِيُجُه َيْوَم الِْقَياَمةِ»(4).
فََمنِ اْعَتَدى َعَلْيِهْم َوَلْو بَِكلَِمةِ ُســوٍء أَْو ِغيَبةٍ فِــي ِعْرضِ أََحدِِهْم أَْو 
ةِ أَْو أََعاَن َعَلى َذلَِك فََقْد َضيــَع ذِمَة اهللاِ تََعاَلى َوذِمَة  َنْوعٍ ِمْن أَنْــَواعِ اْألَذِي

ْسَالمِ(5). َرُسولِهِ ژ َوذِمَة دِينِ اْإلِ

شعب اإليمان (5366).  (1)
المعجم األوسط للطبراني (5787).  (2)

المعجم الصغير للطبراني (861).  (3)
سنن أبي داود (3052).  (4)

الفروق للقرافي (14/3).  (5)
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إيجابيُة اإلسالمِ في ُحْسِن التَعاُمِل مع اآلَخِر

والعدل  األلفة  القائمة على  الحسنة،  المعاملة  يعني  اإلنسان  واحترام 
والتعاون علــى الخير، وإنزال النــاس منازلهم، وحرمــة حقوقهم، قال 
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ ســبحانه: 

̂ ﴾ [الممتحنة: 8].  ] \ [ ZY X W

 فكانت معاملة رســول اهللا ژ مع اآلخر غاية في التسامح والرحمة، 
وأدرك الصحابــة والتابعون رضوان اهللا عليهــم أجمعين، هذه األخالق 
العظيم واألجر  الكريــم والفضل  بالعيش  فنعموا  فترجموها في حياتهم 
تبعهم  الوفير، فعلينــا االقتداء برســول اهللا ژ وصحابته األبــرار ومن 
اِشدِيَن،  الر يَن  الَْمْهدِي الُْخَلَفاِء  ةِ  َوُســن تِي  بُِسن «َفَعَلْيُكْم  قال ژ :  بإحسان، 

َواجِذِ»(1). وا َعَلْيَها بِالن ُكوا بَِها َوَعض َتَمس

التعامل مع اآلخر معاملة إنسانية قائمة على مكارم األخالق. ❖
اإلسالم يدعو إلى الُحسنى في التعامل مع اآلخر. ❖
خير قدوة في التعامل مع اآلخر رسول اهللا ژ . ❖
مه اإلنسان من خير. ❖ التفاضل بين الناس بما ُيَقد
المعاملة الطيبة، قائمة على مبدأ التراحم والتعايش. ❖

 ُهم الل  قنا لصالح األعمال، وصل اهدنا ألحســن األخالق، ووف همالل
وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

سنن أبي داود (4607).  (1)
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الحمد هللا الذي نشر رحمته، وبســط رزقه، وأمر عباده أن يسعوا في 
طلب الحالل، والصالة والســالم على ســيدنا محمدٍ المبعوث بجميل 

الخصال، وعلى آله وصحابته أهل الكمال، أما بعد:
فيقول اهللا À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ﴿ : 8﴾ [البقرة: 168].

 { z y xw v u t s r q ﴿ : 4 ويقول
| ﴾ [المؤمنون: 51].

ويقــول 2 : ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ; > = < 
?@ B A﴾ [الملك: 15].

وعن أبي ُهَريَْرَة ƒ قال: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َألَْن َيْحَتِطَب أََحُدُكْم 
ُحْزَمًة َعَلى َظْهرِهِ، َخْيٌر لَُه مِْن أَْن َيْسأََل أََحًدا، َفُيْعِطَيُه أَْو َيْمَنَعُه»(1).

 ، َعْن َرُســولِ اهللاِ ژ َقاَل: «َما أََكَل أََحٌد َطَعاًما َقط ، ƒ ِوَعنِ الِمْقَدام
َيأُْكُل مِْن  َداُوَد ‰  َكاَن  َنبِــي اهللاِ   َيدِهِ، َوِإن َيأُْكَل مِْن َعَملِ  َخْيًرا مِْن أَْن 

َعَملِ َيدِهِ»(2).

(1) صحيح البخاري (2074).
(2) صحيح البخاري (2072).
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َطـلَــُب الَحــَالِل

إن طلب الرزق الحالل خصلة من خصال األنبياء والمرسلين، والسعي 
في طلب الرزق ُسنة ســيد األولين واآلخرين، فقد أجر نفسه الكريمة قبل 

النبوة في َرْعي الغنم، وأجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام.

ب به  ين، ومن أفضل ما يتقر فطلب الحالل من أهم المهمات في الد
اإلنسان إلى ربه الكسب الحالل.

ــَفَر أَْشَعَث أَْغَبَر، َيُمد َيَدْيِه ِإلَى  ژ الرجَل «ُيِطيُل الس وقد ذكر النبي
َوَمْلَبُسُه َحَراٌم،  َوَمْشــَرُبُه َحَراٌم،  َوَمْطَعُمُه َحَراٌم،   ، َيا َرب  ، َيا َرب َماِء،  الس

َوُغذَِي بِالَْحَرامِ، َفأَنى ُيْسَتَجاُب لَِذلَِك»(1).
ومن طاب مطعمه صلح قلبه، واســُتجِْيبت دعوته، َقاَم َسْعُد ْبُن أَبِي 
ْعَوةِ،  الد ُمْسَتَجاَب  يَْجَعَلنِي  أَْن  اْدُع اهللاَ  َرُســوَل اهللاِ،  يَا  فََقاَل:   ،ƒ ٍاصَوق

ْعَوةِ»(2). فََقاَل: «َيا َسْعُد، أَِطْب َمْطَعَمَك َتُكْن ُمْسَتَجاَب الد

والســعي في طلب الحالل لــه فوائد كبيــرة على الفرد واألســرة 
ة اإلنســان عما في أيدي الناس، ويحقق له  والمجتمع، فهو ســبب لِِعف
االكتفاء في مطعمه ومشــربه وملبســه، فيبقى عزيز النفس عن السؤال، 
محفوظ الحياء، مصون الِعْرض. ويحقق ألسرته العيش الكريم، ويصبح 

المجتمع منتًجا عامًال، فتزدهر الحياة، ويتطور االقتصاد.

(1) صحيح مسلم (1015).
(2) المعجم األوسط للطبراني (5026).
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دروس المساجـد (2)

طلب الرزق الحالل خصلة من خصال األنبياء والمرسلين، وهو من  ❖
ين. المهمات في الد

طيب المطعم سبيٌل لصالح القلب واستجابة الدعاء وسعة الرزق. ❖
طلب الحالل يجعل اإلنســان عزيــز النفس عن الســؤال، محفوظ  ❖

الحياء.

اللُهم وسلم   وترضى، وصل ا تحب ارزقنا رزًقا حالًال طيًبا مم ُهم الل
على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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النعم،  ل على عبــاده بوافر  الحمد هللا حمًدا كثيًرا كمــا أمر، تفض
ووعد الزيادة لمن شــكر، والصالة والســالم على نبينا محمد ســيد 
الخلق والبشر، وعلى آله وصحبه الســادة الغرر، ومن تبعهم بإحسان 

إلى يوم الدين. وبعد:
 U T S R Q P O N M ﴿ : 8 قال اهللا

Z Y X W V ﴾ [البقرة: 172].

 3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  ﴿ وقــال 4 : 
4﴾ [لقمان: 12].

 D CB A @ ? > =﴿ : شــأنه وقال جــل
H G F E﴾ [إبراهيم: 7].

وقال È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À  ﴿ : 2﴾ [سبأ: 13].

 D C BA @ ? > = < ﴿ :وقــال تبــارك وتعالــى
F E ﴾ [النحل: 18].
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دروس المساجـد (2)

لََيْرَضى  َمالِكٍ ƒ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «ِإن اهللاَ  وَعْن أََنسِ ْبنِ 
ــْرَبَة َفَيْحَمَدُه  َعنِ الَْعْبدِ أَْن َيأُْكَل اْألَْكَلَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها، أَْو َيْشــَرَب الش

َعَلْيَها»(1).
وَعْن ُمَعاذِ ْبنِ َجَبلٍ ƒ : أَن َرُسوَل ژ أََخَذ بَِيدِهِ، َوَقاَل: «َيا ُمَعاُذ، 
 ُمَعاُذ َال َتَدَعن َيا  َك» فََقاَل: «أُوِصيَك  ي َألُِحبِإن َك، َواهللاِ  ي َألُِحبِإن َواهللاِ 
َوُحْسنِ  َوُشــْكرَِك،  َعَلى ذِْكرَِك،  ي  أَعِن  ُهم الل َتُقوُل:  ُكل َصَالةٍ  ُدُبرِ  فِي 

عَِباَدتَِك»(2).
لَْم  «َمْن  اْلِمْنَبِر:  َعَلى  النبِي ژ  َقاَل  َقاَل:  َبِشــيٍر ^  النْعَمانِ ْبنِ  وَعنِ 
اَس، لَْم َيْشُكرِ اهللاَ.  الَْكثِيَر، َوَمْن لَْم َيْشــُكرِ الن الَْقلِيَل، لَْم َيْشُكرِ  َيْشــُكرِ 

ُث بِنِْعَمةِ اهللاِ ُشْكٌر...»(3). َحد الت
وَعْن زِيَادٍ َقاَل: َسِمْعُت الُمِغيَرَة ƒ يَُقوُل: ِإْن َكاَن النبِي ژ َلَيُقوُم 
لُِيَصلَي َحتى تَِرم َقَدَماُه ـ أَْو َســاَقاُه ـ فَُيَقاُل َلُه، فََيُقــوُل: «أََفَال أَُكوُن 

َعْبًدا َشُكوًرا»(4).

(1) صحيح مسلم (89).
(2) سنن أبي داود (1522).
(3) مسند أحمد (18449).

(4) صحيح البخاري (1130).
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ُشـْكــُر النَعـــِم

أنعم اهللا تعالى على عباده بِنَِعم ال تُعد وال تُحصى، وأمرهم بشكرها، 
وجعل الشــكر ســبًبا في زيادتها ونمائها، فمن أُعطي الشكر فقد أُعطي 

الزيادة.
والشــكر يكون بالقلب بأن يقابل العبُد نَِعــَم اهللا تعالى باإليمان به 
ومحبتــه، واالعتراف بفضله وإنعامــه، ويكون بالقــول الصالح والثناء 
الحسن على المنعم، ويكون بالعمل، وذلك بأن تُصرف النعمة في طاعة 

اهللا تعالى.
وِمْن ُشــْكر نَِعم اهللا تعالــى ذِْكُرَها والتحدُث بهــا، وإن من أعظم 
تُذكر وال تُنســى نعمة الهداية لإلســالم، ونعمة  النعم التي ينبغي أن 
الصحة والعافية، ونعمة األمن واالســتقرار في األهل والمال والوطن، 
النعم  الناس، والتآلف بين قلوبهم، وغير ذلك من  المحبة بين  ونعمة 

الكثيرة.
وُشْكر اهللا تعالى ال يوافي نعمه؛ وإنما الشكر لالستزادة من عطاء اهللا 
وفضله، وطلب المزيد من كرمه، كما أنه ســبب من أسباب دفع البالء، 
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :ومنع العذاب، قــال اهللا تعالــى

Ï Î Í Ì ËÊ﴾ [النساء: 147].
فليذكر كل منا فضل اهللا تعالى عليه، وليشــكره علــى ما َحَباه من 
النعم، وليحذر نكران النعمة أو البطر بها، فإن نكرانها يعرضها للفقدان 

والحرمان.
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دروس المساجـد (2)

ُشْكر اهللا تعالى من أعلى مقامات اإليمان. ❖
ُشْكر النعم يكون باللسان والقلب والعمل. ❖
ْكر الحقيقي هو الذي يثمر العمل الصالح. ❖ الش
ُشْكر النعمة موجب للزيادة، ونكرانها سبب في الحرمان منها. ❖

ا على ذكرك وشكرك وحســن عبادتك، وصل اللُهم وسلم  أعِن ُهم الل
على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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م عليهم  لعبــاده الطيبات من الــرزق، وحر الحمــد هللا الذي أحل
الخبائث من الكســب، والصالة والســالم على الطاهر األمين سيدنا 
ونبينا محمد بن عبد اهللا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحســان إلى 

يوم الدين، وبعد:

 ?  >  =  <  ;  :  9﴿ اهللا 4 :  يقــول 
 O  N  M  LK  J  I  HG  F  E  D  C  B  A  @

Q P﴾ [النساء: 29].

ويقول 8 : ﴿ 7 8 9 : ; ﴾ [البقرة: 275].

وعــن أَبِي ُبْرَدَة َقاَل: ُســئَِل َرُســوُل اهللاِ ژ : أَي اْلَكْســبِ أَطَْيُب أَْو 
ُجلِ بَِيدِهِ، َوُكل َبْيعٍ َمْبُرورٍ»(1). أَفَْضُل؟ َقاَل: «َعَمُل الر

اْمرِگ  َماُل   َيِحل «َال  َقاَل:  َرُسوَل اهللاِ ژ   أَن  : ƒ ٍَمالِك أََنسِ ْبنِ  وَعْن 
ُمْسلِمٍ ِإال بِِطيبِ َنْفِسِه»(2).

(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم (2158).
(2) سنن الدارقطني (2885).
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دروس المساجـد (2)

إن هــذه اآليات الكريمــة واألحاديث النبوية الشــريفة تــدل داللة 
 ــب، فلقد أحلواضحة على مشــروعية البيع والتجارة والكســب الطي
م أكل  م الربا، وأباح أكـل الطيـبات من الرزق، وحر اهللا 8 البيـع، وحـر

أموال الناس بالباطل وكل كسب غير مشروع.

ولقد جعل النبي ژ البيع المبرور من أطيب الكسب وأفضله. 

ْرع وآدابه، وَسلَِم من  والبيع المبرور: هو البيع الذي وافق أحكام الش
المخالفة كالكذب والغش والخيانة وغيرها.

فالبيع المبرور هو الــذي يقبله اهللا تعالى ويثيــب عليه ويبارك فيه، 
وتظهر فيه قيم اإلسالم وأخالقه الكريمة، وله آداب من أهمها:

البيع والشراء واالقتضاء: فالتاجر المسلم رجل َسْمٌح  ـ السماحة في 
أمورهم ويتسامح معهم،  ُيَســهل عليهم  الناس،  في جميع معامالته مع 
َسْمًحا  َرُجًال  اهللاُ  «َرِحَم  َقاَل:  َرُسوَل اهللاِ ژ   أَن  : ̂ َعْبدِ اهللاِ  َجابِِر ْبنِ  فَعْن 

ِإَذا َباَع، َوِإَذا اْشَتَرى، َوِإَذا اْقَتَضى»(1).
 À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ : 2 ـ إنظار المعســر: لقوله

È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á﴾ [البقرة: 280].

ـ اجتناب االحتكار: فالبيع المبرور ليس فيه نوع من أنواع االحتكار 

(1) صحيح البخاري (2076).
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الَبـْيــُع الَمـْبــُرورُ

الناتجة عن الطمع والجشــع، فَعْن َمْعَمِر ْبنِ َعْبدِ اهللاِ، َعْن َرُسولِ اهللاِ ژ ، 
َقاَل: «َال َيْحَتِكُر ِإال َخاِطٌئ»(1).

ـ االبتعاد عن الغش والخداع: فالتاجر المســلم إنسان صادق أمين، 
م كل أنواع الغش حين  ژ قد حر ال يغش وال يخدع ألنه علــم أن النبي

قال: «َمْن َغش َفَلْيَس مِني»(2).
نة النبوية المشرفة في بيعهم  فلو اتبع الناس هدي القرآن الكريم والس
وشــرائهم وجميع معامالتهم؛ لنعمــوا باألمن والطمأنينة، واســتمتعوا 

بالرخاء ورغد العيش.

حث الشرع على أكل الطيبات من الرزق. ❖
م أكل أموال الناس بالباطل. ❖ حر
البيع المبرور من أطيب الكسب وأفضله، وهو الذي وافق أحكام  ❖

الشرع وآدابه، وَسلِم من الكذب والغش والخيانة وغيرها.
العيش، واالســتمتاع باألمن والطمأنينة،  ❖ الرخاء والرغد في  حصول 

نة في جميع المعامالت وغيرها. مرتبط باتباع هدي القرآن والس
 ل مبــرور، وارزقنا تجارة لن تبور، وصلعمل متقب قنا لكل وف ُهمالل

اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) صحيح مسلم (1605).
(2) صحيح مسلم (102).
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لنا عيادة المرضى،  لَِما يحب ويرضى، وشرع  الحمد هللا الذي هدانا 
آله وصحبه أجمعين،  والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى 

وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد قال اهللا o n m l  ﴿ : 8﴾ [الحج: 77].

وعن ثوبان مولى رسول اهللا ژ ، عن َرُسولِ اهللاِ ژ قال: «َمْن َعاَد َمرِيًضا 
ةِ» قِيَل: يَا َرُسوَل اهللاِ َوَما ُخْرفَُة اْلَجنة؟ َقاَل: «َجَناَها»(1). لَْم َيَزْل فِي ُخْرَفةِ الَْجن

وعن أبي هريرة ƒ قال: قال رســول اهللا ژ : «ِإن اهللاَ 8 َيُقوُل َيْوَم 
َوأَْنَت  َيا َرب َكْيَف أَُعوُدَك،  َقاَل:  َتُعْدنِي،  َفَلْم  آَدَم َمرِْضُت  اْبَن  َيا  الِْقَياَمةِ: 
َرب الَْعالَِميَن؟ َقــاَل: أََما َعلِْمــَت أَن َعْبدِي فَُالًنا َمرَِض َفَلــْم َتُعْدُه؟ أََما 

َعلِْمَت أَنَك لَْو ُعْدَتُه لََوَجْدَتنِي عِْنَدُه؟»(2).
وعن النبي ژ قال: «َمْن َعاَد َمرِيًضا، لَْم َيْحُضْر أََجلُُه َفَقاَل عِْنَدُه َسْبَع 
مَِرارٍ: أَْســأَُل اهللاَ الَْعِظيَم َرب الَْعْرشِ الَْعِظيمِ أَْن َيْشفَِيَك، ِإال َعاَفاُه اهللاُ مِْن 

َذلَِك الَْمَرضِ»(3).

(1) صحيح مسلم (2568).

(2) صحيح مسلم (2569).
(3) سنن أبي داود (3106).
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ِعيَاَدةُ الَمِريِض، َفْضلُها وآَداُبها

عيادة المريض حق ديني وخلق اجتماعــي، وهي فرض كفاية إذا 
البعُض كفى في أداء الواجب، وتبقــى مطلوبة من غيره على  قام بها 

جهة الندب.
وعلى َمــن أراد عيادَة مريــض أن ُيخلص النية هللا تعالــى، ويَتخير 
لخاطره،  للمريض وتطييًبا  راحة  لعيادته؛ حتى تكون  المناســَب  الوقَت 
وال يشــق عليه بإطالة الُمكث والجلوس عنــده، إال إذا أَحب المريُض 

ذلك أو كان في الجلوس مصلحة.
وعليه كذلك أن يدعو له ببعض األدعيــة المأثورة عن النبي ژ 

في هذا المقام، ومنها: «َال َبأَْس، َطُهوٌر ِإْن َشاَء اهللاُ»(1).
ومنها: «أسأُل اهللاَ العظيَم َرب العرش العظيم أن َيشفَيك»(2).

ــافِي،  الش أَْنَت  اْشــفِ  الَباسِ،  ُمْذهَِب  الناسِ،   َرب  ُهمالل» ومنها: 
َال َشافَِي ِإال أَْنَت، ِشَفاًء َال ُيَغادُِر َسَقًما»(3).

ن علــى المريض ويتفاءل له بالشــفاء، وعلى  وعليــه كذلك أن يهو
الزائر والمزور والحاضرين أن ال يقولوا إال خيــًرا، ألن المالئكة تؤمن 

على ما يقولون.

(1) صحيح البخاري (3616).
(2) سنن أبي داود (3106).

(3) صحيح البخاري (5742).
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وعلى الزائر كذلك أن يَتعَظ ويعَتبِــَر بحال المريض، وأن يحمَد اهللاَ 
د  ُيَجد حة، ويسأله دوام العافية، وعلى المريض أن  تعالى على نعمة الص

عزمه بالتوبة الصادقة وتقوى اهللا 8 شكًرا هللا الذي أنعم عليه بالشفاء.

عيادة المريض حق ديني وخلق اجتماعي. ❖
عيادة المريض مؤانسة له وتخفيف عنه. ❖
عائد المريض تستغفر له المالئكة تقديًرا له ورًضا بما فعل. ❖
الدعاء للمريض والتخفيف عنه من مقاصد عيادته. ❖
من آداب عيادة المريض عدم إطالة الجلوس عنده إال لضرورة. ❖

بنا إليك، وصل اللُهم وســلم  ارزقنا األعمال الصالحة التى تقر ُهم الل
على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على سيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

وُهو   ، ƒ ثابت زيد بن  الجليــل  الصحابي  مع  اليوم  وإياكم  فنعيش 
 Ü Û Ú  ﴿ : 4 حابة الذين يصــدق فيهم قول الحق الص ِمْن أَْعَيانِ 

â á à ß Þ Ý ﴾ [المجادلة: 11].

وقد ورد في فضله ƒ أحاديث، منها:
ما ثبــت َعْن أََنسٍ ƒ : أنه قــال: َجَمَع الُقْرآَن َعَلــى َعْهدِ النبِي ژ 
، َوُمَعاُذ ْبُن َجَبلٍ، َوأَُبو َزيْــدٍ، َوَزيُْد ْبُن  ُهْم ِمَن األَنَْصارِ: أَُبــيأَْرَبَعــٌة، ُكل

ا وفخًرا. ثَابِتٍ(1). وكفى بذلك عز

تِي أَُبو  تِي بِأُم َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «أَْرَحُم أُم ƒ ٍوَعْن أََنسِ ْبنِ َمالِك
اَن، َوأَْعَلُمُهْم  ُهْم فِي أَْمرِ اهللاِ ُعَمُر، َوأَْصَدقُُهْم َحَياًء ُعْثَماُن ْبُن َعف َبْكرٍ، َوأََشــد
ُمَعاُذ ْبُن َجَبلٍ، َوأَْفَرُضُهْم َزْيُد ْبُن َثابِتٍ، َوأَْقَرُؤُهْم أَُبي ْبُن  َوالَحَرامِ  بِالَحَاللِ 

احِ»(2). ةِ أَُبو ُعَبْيَدَة ْبُن الَجر ٍة أَمِيٌن َوأَمِيُن َهذِهِ األُم أُم َكْعبٍ، َولُِكل

(1) صحيح البخاري (3810).
(2) سنن الترمذي (3790).
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، اِإلَماُم  الَخْزَرجِي اِك بنِ َزيْدٍ األنصاري ح هو َزيُْد بُن ثَابِتِ بــنِ الض
الَكبِْيُر، َشــْيُخ الُمْقِرئِْيَن، ُمْفتِي الَمدِيَْنةِ، َكاتِــُب الَوْحيِ ƒ، وهو والد 
العالم الجليل خارجة بن زيد أحد الفقهاء الســبعة بالمدينة المنورة في 

عهد التابعين .

ٌة، َوتََال  ژ ، َوَقــَرأَ َعَلْيهِ الُقْرآَن الكريم، َوَمَناقُِبُه َجم بِيَث َعنِ: الن َحد
، َوَغْيُر َواِحدٍ، َوَكاَن ُعَمُر بُن  َلِمي ْحَمنِ الس اسٍ، َوأَُبو َعْبدِ الرَعَلْيهِ: اْبُن َعب
ا َهاَجَر  َوَكاَن أََحَد األَْذكَِياِء، فََلم ، ِإَذا َحج يَْسَتْخلُِفُه َعَلى الَمدِيَْنةِ  الَخطابِ 
ــْريَانِية، قاَل َزيٌْد:  َم السأْن يََتَعل النبِي ژ إلى المدينة أمر َزيْــَد بَن ثَابِتٍ 

فََتَعلْمُتَها فِي َسْبَعَة َعَشَر يَْوًما.

وفي خالفة أبي بكر الصديق ƒ اســتدعى زيــًدا وقال له: ِإنَك 
َرُجٌل َشــاب َعاقٌِل َال َنتِهُمَك، َقْد ُكْنَت تَْكُتُب الَوْحَي لَِرُسْولِ اهللاِ ژ 
ُع الُقــْرآَن، أَْجَمُعُه ِمَن  الُقــْرآَن، فَاْجَمْعُه. قال زيــد: فَُكْنُت أَتََتب فََتَتبعِ 

َجالِ. َقاعِ، َواألَْكَتاِف، َوالُعُسبِ، َوُصُدْورِ الر الر

ولَِعِظْيــمِ عْلِمه ƒ فََقــْد كاَن مْعُدوًدا ِمْن أَْصَحــابِ الَفْتَوى بْعَد 
َرُسْولِ اهللاِ ژ ، قاَل التابعي الجليل مسروق: َكاَن أَْصَحاب الَفْتَوى ِمْن 
 ، َواْبُن َمْســُعْودٍ، َوَزيٌْد، َوأَُبي ، َرُســْولِ اهللاِ ژ : ُعَمُر، َوَعلِي أَْصَحابِ 

َوأَُبو ُمْوَسى.

ُمَتَرئًســا بِاْلَمدِيَنةِ فِي  وقال َقبِيَصُة ْبــُن ُذَؤيْب: َكاَن َزيُْد ْبــُن ثَابِتٍ 
فِي   َوَعلِي َوُعْثَماَن  ُعَمَر  َعْهــدِ  فِي  َواْلَفَرائِضِ  َواْلِقَراءَةِ  َواْلَفْتَوى  اْلَقَضاِء 
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أَْرَبِعيَن  َوَبْعَد َذلَِك َخْمَس ِسنِيَن َحتى َولَِي ُمَعاوِيَُة َسَنَة  بِاْلَمدِيَنةِ،  َمَقاِمهِ 
فََكاَن َكَذلَِك أَيًْضا َحتى تُُوفَي َسَنَة َخْمسٍ َوأَْرَبِعيَن(1).

̂ : َلَقــْد َعلَِم الَمْحُفْوُظْوَن ِمْن أَْصَحابِ  وَقاَل عْبُد اهللا بن َعباس 
اِسِخْيَن فِي الِعْلمِ. ِمَن الر ƒ ٍَزيَْد بَن ثَابِت دٍ ژ أَن ُمَحم

َمانِ َعَلى َزيْدٍ  َوَعْن ُسَلْيَماَن بنِ يََسارٍ َقاَل: َما َكاَن ُعَمُر َوُعْثَماُن ُيَقد
أََحًدا فِي الَفَرائِضِ، َوالَفْتَوى، َوالِقَراءةِ، َوالَقَضاِء.

وَقاَل اإلمــام َمالِك بن أنــس: َكاَن ِإَماَم الناسِ ِعْنَدَنــا َبْعَد ُعَمَر، 
َزيُْد بُن ثَابِتٍ، َوَكاَن ِإَماَم الناسِ ِعْنَدَنا َبْعَد َزيْدٍ، اْبُن ُعَمَر.

ا َماَت َزيُْد بُن ثَابِتٍ، َقاَل أَُبو ُهَريَْرَة: َماَت َحْبُر اُألمةِ، َوَلَعل اهللاَ  َلم
أَْن يَْجَعَل فِي اْبنِ َعباسٍ ِمْنُه َخَلًفا.

زيد بن ثابت ƒ جامع القرآن، وعالم اإلسالم. ❖
يمثل زيد بن ثابت أنموذًجا لُِعُلو الهمة والمثابرة على الخير. ❖

اللُهم ارَض عن سيدنا زيد بن ثابت، وارزقنا أخالقه، واحشرنا معه، 
 ي به يا رب العالمين، وصل واْجزِه عنا خير الجزاء، وارزقنا ُحْسن التأس

اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) الطبقات الكبرى البن سعد (360/2).
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الحمد هللا القائــل: ﴿  o n m l ﴾ [الحج: 77]، 
آله وصحبه أجمعين،  والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى 

ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد:

 ;  :  9  87  6  5  4  3  2  ﴿ اهللا 8 :  قــال 
> =< ? @ A ﴾ [البقرة: 197].

َوَعنِ اْبنِ ُعَمَر ^ َقاَل: قِيَل: يَا َرُســوَل اهللاِ أَي اْلِعَبادِ أََحب ِإَلى اهللاِ؟ 
ــُرورِ  اْلَعَملِ أَفَْضُل؟ َقاَل: «ِإْدَخاُل الس اسِ» قِيَل: فَأَياسِ لِلنَقاَل: «أَْنَفُع الن
َعَلى َقْلــبِ الُْمْؤمِنِ» قِيــَل: َوَما ُســُروُر اْلُمْؤِمنِ؟ َقاَل: «ِإْشــَباُع َجْوَعتِِه، 
َوَتْنفِيُس ُكْرَبتِِه، َوَقَضاُء َدْينِِه، َوَمْن َمَشى َمَع أَِخيِه فِي َحاَجتِِه َكاَن َكِصَيامِ 
 َقَدَمْيــِه َيْوَم َتزِل َت اهللاُ  ُيِعيُنُه َثب َواْعتَِكافِِه، َوَمْن َمَشــى َمَع َمْظلُومٍ  َشــْهرٍ 
ئَ ُيْفِســُد  ــي الُْخلَُق الس َغَضَبُه َســَتَر اهللاُ َعْوَرَتُه، َوِإن اْألَْقــَداُم، َوَمْن َكف

اْألَْعَماَل َكَما ُيْفِسُد الَْخل الَْعَسَل»(1).

(1) حلية األولياء (348/6).
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روِر َعلَى الناِس إدخالُ الس

وَعْن َعائَِشَة أُم الُمْؤِمنِيَن # َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «َمْن أَْدَخَل 
َثَواًبا ُدوَن  لَــُه  َيْرَض اهللاُ  لَْم  الُْمْســلِِميَن ُســُروًرا  مَِن  َبْيتٍ  َعَلى أَْهلِ 

ةِ»(1). الَْجن

رورِ عَلى الناسِ: عمل يحبه اهللا تعالى ورسوله ژ، وعبادة  إدخاُل الس
مه اإلنســان ألخيه  ـه 8 ، وخير عمل يقد ب بها اإلنســان إلى ربـ يتقر
اإلنســان، كشــف كربة عنه، أو بذل معونة له، أو غير ذلك من األمور 
التي يرفــع اهللا تعالــى بها الدرجــات، ففــي الحديث: عــن جابر بن 
ِإْدَخالََك  الَْمْغفِــَرةِ  «ِإن مِْن ُموجَِباتِ  ̂ : أن رســول اهللا ژ قال:  عبد اهللا 

ُروَر َعَلى أَِخيَك الُْمْسلِمِ، َوِإْشَباَع َجْوَعتِِه، َوَتْنفِيَس ُكْرَبتِِه»(2). الس
فالمســلم يكون حريًصا في التســابق إلى إدخال السرور على غيره 

ه بارئه وخالقه يوم القيامة. رجاءَ أن يَُسر
وسبل إدخال الســرور متنوعة كثيرة، ومنها: قضاء دينه، وتفريج كربته، 
وسد حاجته، وإشباع جوعته، ودفع الظلم عنه، وغير ذلك من وجوه الخير.
وما من أحدٍ إال وهو قادر على أن يشارك في إدخال السرور على غيره 

ولو بالكلمة الطيبة واالبتسامة الصادقة على حسب قدراته وإمكانياته.

(1) المعجم األوسط للطبراني (7519).
(2) مسند الحارث (912).
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إدخال السرور على الغير من أحب األعمال إلى اهللا 8 . ❖
إن إدخال السرور على الناس سبب للسرور يوم القيامة. ❖

ا، وبــارك لنا في  ارزقنا العمــل الصالح الــذى ترضى به عن ُهــم الل
أعمارنا وأعمالنا وذرياتنا، وصل اللُهم وســلم على سيدنا ونبينا محمد، 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي أنزل كتابه هداية للعالمين، ورحمة للمؤمنين، وشفاء 
لَِما فــي صدور الناس أجمعين، والصالة والســالم على ســيد األولين 

واآلخرين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فقد قــال اهللا 2 : ﴿/ 0 1 2 3 4 5 6 7 
 E  D  C  B  A  @  ❁>  =  <  ;  :  9  8

H G F﴾ [اإلسراء: 9 ـ 10].

 ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t﴿ : 4 وقــال 
ے ¡ ¢﴾ [اإلسراء: 82].

 ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  ﴿ وقــال 8 : 
[الفرقان: 1].

وقال ســبحانه: ﴿ 32 4 5 6 7 8 9 : 
; > = < ? @ B A﴾ [إبراهيم: 1].

وعن مالك 5 : أنه بلغه أن رسول اهللا ژ قال: «تركُت أْمَرْينِ، لن 
ه»(1). ة نبي ْكُتم بهما: كتاب اهللا، وُسن وا ما تمستضل

موطأ مالك (3).  (1)

148



472
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الناسِ»  مَِن  أَْهلِيــَن  «ِإن هللاِ  َرُســوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقاَل:   ƒ ٍوَعْن أََنس
ُتُه»(1). َقاُلوا: َمْن ُهْم يَا َرُسوَل اهللاِ؟ َقاَل: «أَْهُل الُْقْرآنِ ُهْم أَْهُل اهللاِ َوَخاص

القرآن الكريم: هبــُة اهللا تعالى لعباده فــي األرض، وهداية لمن 
استرشــد به، وحصانة لمن آمن بــه، وهو حْبُل اهللاِ اْلَمتيــُن، والّذْكُر 
اْلَحكيُم، وهو الّصَراُط اْلُمْسَتقيُم الذي ال تَزيُغ بهِ اْألْهَواُء، وال تَْلَتبُس 
 ، د بهِ اْألَْلســَنُة، وال يْشــَبُع منــه اْلُعلَمــاُء، وال يَْخَلُق على كْثــَرةِ الر
وال تَْنَقضي َعَجائُبُه، من قــال بهِ صَدَق، وَمْن َعمَل بهِ أُجَر، وَمْن دَعا 
أفلح وفاز  ُمْسَتقيمٍ، ومن عمل بمقتضاه واتقى  ُهدَِي إلى صَراٍط  إليه 
واهتدى، قــال تعالــى: ﴿# $ % &' )( * + ❁ - 
 : 9 8 7 6 ❁ 4 3 2 1 0 / .
 J I HG F E D C ❁ A @ ? > = < ;

K ﴾ [البقرة: 2 ـ 5].

ى اهللا بها اإلنس والجن على  وهو معجزة اإلسالم الكبرى التي تحد
أن يأتوا بآية من مثله فما استطاعوا! وقد أودع اهللا فيه األحكام والشرائع، 
القرآن شيًئا من األمور  واألمثال والحكم، والمواعظ والتاريخ. وما ترك 

إال وَبيَنها.

صحيح البخاري (5027).  (1)
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القُرآُن هدايُة اِهللا للَعالمينَ

يرقى  الناجح؛ فهو  الســعيد  بناء اإلنســان  إلى  الكريم دعا  والقرآن 
بعقله حتى يوصله إلى الفهم واإلبداع بأقصر الطرق وأبســط الوسائل، 
د من الهوى إال وُيْدَهــش مما جاء فيه؛ ألنه  وما من إنســان يقرؤه بتجر
 إن ر؟! ثمــل وتدب ليس بكالم بشــر، فكيف بمن يعتقد به ويقرؤه بتعق
للقلق واالضطراب  القرآن عالج  ــح من  تترش التي  الســرور والطمأنينة 
النفسي، بل فيه كل العالجات الضرورية لما ينتاب اإلنسان على سطح 
األرض، فهنيًئا لمن يدرس القرآن الكريم، ويتعلم علومه، ويتبع أحكامه.

القرآن هداية للناس جميًعا. ❖
القرآن هداية للنفس واطمئنان للقلب. ❖
القرآن الكريم كتاب هداية وتشريع وإعجاز. ❖
ك بالقرآن الكريم طريق السعادة في الدنيا والنجاة في اآلخرة. ❖ التمس

القرآن حجة لنا وال تجعله حجــة علينا، وارزقنا تالوته  اللهم اجعل 
آناء الليل وأطراف النهار على النحــو الذي ُيرضيك عنا، واجعل القرآن 
نا، ونور أبصارنا، علمنا من القرآن  نا وَغم العظيم ربيع قلوبنا، وجالء َهم
ْرنا من القرآن ما نُّسينا، وصّلى اهللا على سيدنا محمد، وعلى  ما جهلنا، ذك

آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على طريقته إلى يوم الدين.
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العلم والعلماء، وجعلهــم ورثة األنبياء،  َقــْدَر  الحمد هللا الذي رفع 
والصالة والسالم على ســيدنا ونبينا محمد إمام األتقياء األنقياء، وعلى 

آله وأصحابه األصفياء، أما بعد:
فنعيــش وإياكم اليوم مع َعَلــمٍ من أعالم التابعيــن، وإمامٍ من أئمة 
الهــدى، وتلميــذٍ نجيبٍ مــن تالميــذ الصحابــة، إنه اإلمام الحســن 
 Ý Ü Û Ú  ﴿ : 8 البصري 5 ، الــذي يصدق فيه قــول اهللا
â á à ß Þ ﴾ [المجادلــة: 11]. وقوله 4 : ﴿  ¯ ° ± 

́ ﴾ [فاطر: 28].  ³ ²
اِهد العابد ســيد  اْلَفِقيه اْلَقارئ الز هو اْلحســن بن يَســار اْلَبْصِري
ِإْحَدى َوعْشرين فِي خَالفَة  بِاْلَمدِيَنةِ سنة  َزَمانه، وِإَمام أهل َعْصره، ولد 
عمر ƒ، وكانت أمه تضعه عند أم المؤمنين أم َسلَمة زوجة النبي ژ 
فَتَضُع ثديها في فمه فَُربَما در َعَلْيهِ، ثم َنشــأ بوادي اْلقرى، ســمع من 
ُعْثَمــان َوُهــَو يْخطــب، َوَرأى َطْلَحة وعليــا، وروى َعن أبــي بكَرة 
والنعمان بن بشير وجندب بن عبد اهللا َوســمَرة بن ُجْنُدب َواْبن َعباس 
َحاَبــة وكبار التابِعين،  َواْبن عمر َوأنس بــن َمالك َوخلق كثير من الص
ومناقبه َكثِيَرة ومحاسنه غزيرة، َوَكاَن َرأًْســا فِي اْلعلم واْلَحدِيث، ِإَماًما 
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الَحَسنُ الَبْصِري (رحمه اهللا) 

اْلَوْعظ  َرأًْســا فِي  َوتَْفِســيره،  اْلُقْرآن  َرأًْســا فِي  ُمْجَتهًدا كثير اِالطَالع، 
والتذكيــر، واْلحلــم َواْلِعَباَدة والّزْهــد والصدق والفصاحــة والبالغة 

والشجاعة.

َقاَل َقَتاَدُة: َما َكاَن أََحٌد أَْكَمَل ُمُروءًَة ِمَن اْلَحَسنِ.

وكاَن الحسن البصري عامًال بعلمه، َقاَل ُيوُنُس ْبُن ُعَبْيدٍ: َلْم أََر أَقَْرَب 
َقْوًال ِمْن فِْعلٍ ِمَن اْلَحَسنِ.

وكاَن غزير العلم، قال الربيع بن أََنس: اْخَتَلْفُت ِإَلى اْلَحَســنِ َعْشــَر 
ِسنِيَن، فََلْيَس ِمْن يَْومٍ ِإال أَْسَمُع ِمْنُه َما َلْم أَْسَمْع َقْبَل َذلَِك.

أْجَرى اُهللا َعَلى لَِســانِه اْلِحْكَمة، فََلُه األقــــوال الجميلة المؤثرة، 
ومن ذلك:

هِ، فَِإنُه َلْيَس ِمْن َعْبدٍ يَْعَمُل َحتى  قوله: (َرِحَم اُهللا َعْبًدا وقف ِعْنــَد َهم
ا َكف َعْنُه). فَِإْن َكاَن َخْيًرا أَْمَضاُه، َوِإْن َكاَن َشر ، يَُهم

نَْيا، اْلَبِصيــُر بِدِينِهِ، اْلُمَداوُِم َعَلى  اِهُد فِي الد َمــا اْلَفِقيُه: الزوقوله: (إن
ِعَباَدةِ َربهِ).

فَِإْن  تََدبَرُه،  بِأَْمٍر  فَِإَذا َهم أحدكم  لَِســانِهِ،  َوَراءَ  اْلُمْؤِمنِ  (َقْلُب  وقوله: 
َكاَن َخْيًرا تََكلَم بِهِ، َوِإْن َكاَن َغْيَر َذلَِك َسَكَت، َوَقْلُب اْلُمَنافِقِ َعَلى َطَرِف 

لَِسانِهِ، فَِإَذا َهم بَِشْيٍء تََكلَم بِهِ َوأَْبَداُه).

وقوله: (إن اْلُمْؤِمَن أَْحَســَن الظن بَِربهِ فَأَْحَســَن اْلَعَمَل، َوِإن اْلُمَنافَِق 
أََساءَ الظن بَِربهِ فَأََساءَ اْلَعَمَل).
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اْلِعَباَدَة َطَلًبا  اْلِعْلَم َطَلًبا َال يَُضــر بِاْلِعَباَدةِ، َواطُْلــبِ  وقوله: (اطُْلــبِ 
ا ُيْصلُِح). َمْن َعِمَل بَِغْيِر ِعْلمٍ َكاَن َما ُيْفِسُد أَْكَثَر ِمم بِاْلِعْلمِ، فَِإن َال يَُضر

ًة فِي َبَدنِهِ،  ُجَل َلَيْعَمُل اْلَحَسَنَة فََتُكوُن ُنوًرا فِي َقْلبِهِ َوُقو الر وقوله: (إن
يَئَة فََتُكوُن ُظْلَمًة فِي َقْلبِهِ َوَوْهًنا فِي َبَدنِهِ). ُجَل َلَيْعَمُل الس الر َوِإن

وقال مالك بن دينار: قلت للحسن: ما عقوبة العالِمِ إذا أحب الدنيا؟ 
قال: موت القلب، فإذا أحب الدنيا طلبها بعمل اآلخرة، فعند ذلك ترحل 

عنه بركات العلم ويبقى عليه رسمه.
َقاَل رجل ِالْبنِ ِســيِرين قبل موت اْلحسن البصري: َرأَيْت َكأَن طائًرا 
بِاْلَمْسجِدِ. فََقاَل اْبن ِســيِرين: ِإن صدقت ُرْؤيَاك َماَت  أَخذ أحسن حصاةٍ 

اْلحسن. فَلم يكن غير َقلِيل َحتى َماَت اْلحسن.

ُيَمثل الحسن البصري أنموذًجا ُمْشِرَقًا في الجمع بين العلم والعمل. ❖
كان الحسن ُمْقبًِال على اآلخرة، زاهًدا في أمر الدنيا. ❖

البصري، وارزقنا أخالقه، واحشــرنا معه،  اللُهم ارَض عن الحســن 
 ي به يا رب العالمين، وصل واْجزِه عنا خير الجزاء، وارزقنا ُحْسَن التأس

اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

فقد قــال اهللا 4 : ﴿  ! " # $ % & ' ) ( * 
 ;  :  98  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +

> = < ﴾ [النساء: 1].

 s r q po n m l k j i ﴿ : 8 وقال
z y x wv u t﴾ [الروم: 38].

 T S R Q P O N M L K  ﴿ : 2 وقال
Z Y XW V U ] ﴾ [النحل: 90].

 Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç﴿ : وقال تبارك وتعالى
 ﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ

[البقرة: 215].

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N﴿ : شــأنه وقال جل
Z Y ❁ W ] \ [ ^ _ ﴾ [محمد: 22 ـ 23].
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دروس المساجـد (2)

َوالَيْومِ  النبِي ژ َقاَل: «َمْن َكاَن ُيْؤمُِن بِاهللاِ  وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ ، َعنِ 
َفْلَيِصْل َرِحَمُه،  َوالَيْومِ اآلِخرِ  َفْلُيْكرِْم َضْيَفُه، َوَمْن َكاَن ُيْؤمُِن بِــاهللاِ  اآلِخرِ 

َوَمْن َكاَن ُيْؤمُِن بِاهللاِ َوالَيْومِ اآلِخرِ َفْلَيُقْل َخْيًرا أَْو لَِيْصُمْت»(1).
وعن أََنس ْبن َمالِكٍ ƒ : أَن َرُسوَل اهللاِ ژ َقاَل: «َمْن أََحب أَْن ُيْبَسَط 

لَُه فِي رِْزقِِه، َوُيْنَسأَ لَُه فِي أََثرِهِ، َفْلَيِصْل َرِحَمُه»(2).
َقٌة  ِحُم ُمَعل الُمْؤِمنِيَن # َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «الر وَعْن َعائَِشَة أُم

بِالَْعْرشِ َتُقوُل: َمْن َوَصَلنِي َوَصَلُه اهللاُ، َوَمْن َقَطَعنِي َقَطَعُه اهللاُ»(3).

دعت كثير من آيــات القرآن الكريــم، وأحاديث النبــي ژ إلى صلة 
الرحم، ورغَبْت فيها أعظم الترغيب، وال شــك أن المجتمع الذي يحرص 
أفراده على التواصل والتراحم يكون مجتمًعا مترابًطا متماسًكا منيًعا، وينشأ 
عنه أَُســُر متماســكة، وبناء اجتماعي متين ُيْنتُِج أفــراًدا صالحين يحملون 

مشاعل العلم ومصابيـح النور إلى مجتمعاتهم، وإلى الناس أجمعين.
والمراد بالرحم: األقرباء في طرفي الرجــل والمرأة من ناحية األب 
واألم. ومعنى صلة الرحم: اإلحســان إلى األقارب فــي القول والفعل، 

(1) صحيح البخاري (6138).
(2) صحيح البخاري (5986).

(3) صحيح مسلم (2555).
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ِحـــِم ِصـلَــُة الـر

ويدخل في ذلك زيارتهم، وتفقد أحوالهم، والســؤال عنهم، ومســاعدة 
المحتاج منهم، والسعي في مصالحهم.

وال خالف أن صلة الرحم واجبــة في الجملة، وقطيعتها معصية من 
كبائر الذنوب.

فلنحرص على صلة أرحامنا ليرحمنا اهللا في الدنيا واآلخرة.

صلة الرحم طاعة هللا ورسوله وشعار اإليمان باهللا تعالى. ❖
ِمْن أحــب األعمال إلى اهللا صلــة الرحم، فهي ســبب لزيادة العمر  ❖

وبسط الرزق.
صلة الرحم تُشيع المحبة في المجتمعات. ❖

ْقنا لمــا تحب وترضــى، واجعلنا مــن الفائزين بطاعتك  وف ُهــم الل
والواصليــن ألرحامهم، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمد، 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي َوِسع كل شيء رحمة وعلًما، والصالة والسالم على 
ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحســان 

إلى يوم الدين. وبعد:
فقد قال اهللا Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :4﴾ [آل عمران: 132].

 E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;    ﴿  :8 وقــال 
N M L K J 5 H G F ﴾ [األنعام: 54].

وقال 2 : ﴿ , - . /﴾ [األنعام: 133].

وقال جل شأنه : ﴿  ® ¯ ° ± ² ³﴾ [األعراف: 56].

 | { z y x w v u t ﴿ : من قائل وقال عز
{ ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª ﴾ [الزمر: 53].

الَخْلَق  ا َقَضى اهللاُ  َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «لَم َقاَل:   ƒ وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة
َكَتَب فِي كَِتابِِه َفُهَو عِْنَدُه َفْوَق الَعْرشِ: ِإن َرْحَمتِي َغَلَبْت َغَضبِي»(1).

(1) صحيح البخاري (3194).

151



481

سَعـُة رَْحَمـِة اهللا (عز وجل)

«َجَعَل اهللاُ  يَُقوُل:  َرُســوَل اهللاِ ژ  َقاَل: َســِمْعُت   ƒ ُهَريَْرَة أَبِي  وَعْن 
ْحَمَة مَِئَة ُجْزٍء، َفأَْمَسَك عِْنَدُه تِْســَعًة َوتِْسِعيَن ُجْزًءا، َوأَْنَزَل فِي األَْرضِ  الر
ُجْزًءا َواِحًدا، َفِمْن َذلَِك الُجْزِء َيَتَراَحُم الَخْلُق، َحتى َتْرَفَع الَفَرُس َحافَِرَها 

َعْن َولَدَِها، َخْشَيَة أَْن تُِصيَبُه»(1).

الرحمة: صفة من صفــات اهللا 8 ، فهو الرحٰمن الرحيم، وهو أرحم 
ًال منه  الراحمين، وســعت رحمته كل شــيء، وعمت كّل الخالئق، تفض

وإحساًنا، وتعطًفا على خلقه.
وقد جعل اهللا الرحمة مئة جــزٍء، أنزل منها جزًءا واحًدا في األرض، 

تتراحم به الخالئق كلها، واّدخر تسعة وتسعين جزًءا لعباده يوم القيامة.
ومن عظيم رحمة اهللا 2 أنه أرســل إلينا رســول الرحمة سيدنا 
محمًدا عليه الصالة والسالم، وأنزل عليه القرآن الكريم هدى ورحمة 
نا بالصحة  ر لنا ما في السموات واألرض جميًعا، وأَمد للعالمين، وسخ
النعــم ما ال ُيحصى  والعافية، وباألهــل والمال والولــد، وآتانا من 

. وال ُيَعد
الدنيا، ويغفرها  أنه يســتر ذنوب عباده في   4 ومن سعة رحمة اهللا 

لهم في اآلخرة، ويقبل توبة العاصي ولو بلغت ذنوبه عنان السماء.

(1) صحيح البخاري (6000).
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دروس المساجـد (2)

ورحمة اهللا تعالى لها أسباب تستوجب نزولها على العباد:
منها: رحمة النــاس جميًعا، فالذين يرحمــون الخالئق يرحمهم اهللا 

جل وعال، قال رسول اهللا ژ : «الراحموَن يرحمهُم الرْحَمُن»(1).

وقد رحم اهللا رجًال لم يعمل من الخير شــيًئا قط إال أنه كان رحيًما 
بعباد اهللا، وكان يخفف  عن الُمْعِسر بعض الحق، وكان ُينظر الُمْعِسَر إلى 

حين َمْيَسَرةٍ، فتجاوز اهللا عنه.

وعن أبي هريرة ƒ، عن النبي ژ: «أن امرأة بغيا رأْت كلًبا في 
الَعَطشِ، فنزَعْت له بُِموقَِها،  أْدلََع لساَنُه من  ُيِطيُف ببئرٍ، قد   يوم حار

فغفر لها»(2).
ومنها: تقــوى اهللا تعالى، ولــزوم طاعته، وامتثال أمــره، وطاعة 
نبيه ژ ، فالمطيع الممتثل ألوامر اهللا تعالى ورســوله ژ يســتجلب 
رحمة اهللا أكثر من غيره، ولئن كانت رحمة اهللا تشمل العصاة، فرحمته 

لمن كان مطيًعا له ممتثًال ألمره أعظم وأشمل.

ومنها: قراءة القرآن الكريم، وُحْسُن اإلنصات له، فمن قرأ القرآن 
ْتُه  الكريم أو اســتمع إليه أو تدارســه َغِشــَيْته رحمة اهللا تعالى، وَحف

المالئكة، ونزلت عليه السكينة.

(1) سنن الترمذي (1924).
(2) صحيح مسلم (154).
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سَعـُة رَْحَمـِة اهللا (عز وجل)

أيًضا؛ ألن  االستغفار، فهو ســبب لنزول رحمة اهللا تعالى  ومنها: 
االستغفار اســترحام واســتجداء لعفو اهللا تعالى وعطفه، واهللا تعالى 

ال يخيب من رجاه، وال يرد من سأله ودعاه.

فاســتمِطروا رحمة اهللا بكثرة الدعاء، فــإن اهللا يََهُب رحمته لمن 
يطلبهــا، وخذوا بأســبابها، فــإن الموفق من تعــرض لرحمات اهللا، 

باإلقبال عليه واإلحسان إلى خلقه.

الرحمة صفة من صفات الرحٰمن 4. ❖
رحمة اهللا َوِسَعْت كل شيء. ❖
للرحمة أسباب تستوجب نزولها على العباد. ❖

اللُهم اشــملنا برحمتك الواســعة، وصل اللُهم وســلم على سيدنا  
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 p o n ml k j i h g ﴿ : 4 قال اهللا
 y x w v u t s r q
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z

¨ ©﴾ [النساء: 36].

َزاَل جِْبرِيُل ُيوِصينِي  «َما  َرُسوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقاَل:  ُعَمَر ^  اْبنِ  وَعنِ 
ثُُه»(1). ُه َسُيَورى َظَنْنُت أَنبِالَْجارِ، َحت

وَعــْن أَبِــي ُشــَريْحٍ ƒ : أَن النبِي ژ َقــاَل: «َواهللاِ َال ُيْؤمِــُن، َواهللاِ 
َال ُيْؤمُِن» قِيَل: َوَمْن يَا َرُســوَل اهللاِ؟ َقــاَل: «الذِي َال َيأَْمُن  َال ُيْؤمُِن، َواهللاِ 

َجاُرُه َبَوايَِقُه»(2).
َة َمْن  أن رســول اهللا ژ قال: «َال َيْدُخــُل الَْجن : ƒ وعن أبي هريرة

َال َيأَْمُن َجاُرُه َبَوائَِقُه»(3).
(1) متفق َعَلْيهِ.

(2) صحيح البخاري (6016).
(3) صحيح مسلم (46).
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َحـق الَجــاِر

األَْصَحابِ  «َخْيُر  َرُسوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقاَل:  َعْمٍرو ^  َعْبدِ اهللاِ ْبنِ  وَعْن 
عِْنَد اهللاِ َخْيُرُهْم لَِصاِحبِِه، َوَخْيُر الجِيَرانِ عِْنَد اهللاِ َخْيُرُهْم لَِجارِهِ»(1).

وعن أبي شريح الكعبي: أن َرُســوُل اهللاِ ژ قال: «َمْن َكاَن ُيْؤمُِن بِاهللاِ 
َوالَيْومِ اآلِخرِ َفْلُيْكرِْم َجاَرُه»(2)

َيْوَم  َخْصَمْينِ  ُل  أَو» َرُسوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقاَل:   ƒ َعاِمٍر ُعْقَبَة ْبنِ  وَعْن 
الِْقَياَمةِ َجاَرانِ»(3).

ٌق  ُمَتَعل ُعَمَر ^ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َكْم مِْن َجارٍ  اْبنِ  وَعنِ 
، َهــَذا أَْغَلَق َباَبُه ُدونِــي، َفَمَنَع  بَِجــارِهِ َيــْوَم الِْقَياَمةِ َيُقوُل: َيــا َرب

َمْعُروَفُه»(4).

أوصى اإلســالم بالجــار، وأمر باإلحســان إليه، وجعــل ذلك من 
عالمات كمال اإليمان وســبًبا لدخول الجنة، وإيذاؤه ينفي عن اإلنسان 

كمال اإليمان وقد يكون سبًبا لدخول النار.
والجار: هو من جاورنا في الســكن والمعاش؛ سواء كان مسلًما أو 

غير مسلم.

(1) سنن الترمذي (1945).
(2) صحيح البخاري (6019).

(3) مسند أحمد (17410).
(4) البخاري في األدب المفرد (111).
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دروس المساجـد (2)

ه، وكــف األذى عنه، وبذل  واإلحســان إلى الجار يكون بتأدية حق
العون إليه، ومن حقه أن تسلم عليه إذا لقيته بوجه طلق وثغر باسم، وأن 
ــد أحوالــه إن كان فقيًرا، وأن تعــوده إن كان مريًضا، وأن تُْســِعَفه  تتفق
بالمعونة إن كان محتاًجا، وأن ترد لهفته، وتصون ُحرمته، وتحفظ غيبته.

ومن حق الجــار: اجتنــاب التعالي عليه، أو إســاءة الظــن به، أو 
التجســس عليه أو اغتيابه، أو الســعي في إيصال األذى إليه، وفعل ما 

ُيَسبُب له قلًقا في راحته، أو اضطراًبا في معيشته.

رعاية حق الجار من كمال اإليمان وُحْسنِ اإلسالم. ❖
اإلحسان إلى الجار ُيرضي اهللا تعالى، وهو طريق إلى الجنة. ❖
ُحْسن الجوار سعادة للفرد والمجتمع. ❖
اإلحسان إلى الجار ُيْسِهم في نشر الحب والوئام. ❖

ْقنا لإلحســان إلى الجار، وأَرَِنا الحق حقا وارزقنــا اتباعه، وأَرَِنا  وف ُهمالل
الباطل باطًال ووفقنا الجتنابه، واجعلنا للمتقين إماًما، وصل اللُهم وسلم على 

سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا فاطر الســموات واألرض، خلق اإلنسان تشــريًفا، وقلده 
األمانة تكليًفا، وجعلها للمؤمنين ســمة وخلًقا، والصالة والســالم على 

سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد:
 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °﴿ : 4 فقد قال اهللا

Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹﴾ [األحزاب: 72].

وقال Z  ﴿ : 8 ] \ [ ^﴾ [المائدة: 1].
ُكْم  وعن َعْبد اهللاِ ْبن ُعَمَر ^ قال: َسِمْعُت َرُســوَل اهللاِ ژ يَُقوُل: «ُكل

تِِه»(1). ُكْم َمْسؤوٌل َعْن َرعِي َراعٍ، َوُكل
ِإيَماَن لَِمْن  وَعْن أََنس ƒ َقال: َمــا َخَطَبَنا النبِــي ژ ِإال َقــاَل: «َال 

َال أََماَنَة لَُه، َوَال دِيَن لَِمْن َال َعْهَد لَُه»(2).
وَعْن َعائَِشَة # : أَن َرُســوَل اهللاِ ژ َقاَل: «ِإن اهللاَ 8 ُيِحب ِإَذا َعِمَل 

أََحُدُكْم َعَمًال أَْن ُيْتِقَنُه»(3).

(1) صحيح البخاري (893).
(2) مسند أحمد (13199).

(3) المعجم األوسط للطبراني (897).
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دروس المساجـد (2)

األمانة واجب يَتِسُع ليشــمل كل جوانب الحياة صغيرها وكبيرها، 
إذ كل الناس راعٍ، وكّلهم مســؤول عن رعيته، والموظف أحد هؤالء؛ 
ألنه مستأمن على مصالح األفراد ومالهم وحقوقهم، فعليه أن ال يضيَع 

ما اْسُتْؤِمَن عليه مهما كانت المبررات الطارئة.

وعليه أن يحافظ على وقت الناس من الهــدر، وعلى مال الدولة 
ُيْخلص فــي األداء، وُيْتقن  التبديد مهما كان يســيًرا، وعليــه أن  من 
الوقت  المهنة، وتقديــر  العمل، مع اإلبــداع واالبتــكار في مجــال 
القوانين  واتباع  العمــل،  أســرار  المحافظة على  إلى جانب  وأهميته، 
بإيجابية، مع  والعمالء  الزمالء  والتعامل مع  لعمله،  المنظمة  واللوائح 
ضرورة االبتعاد عن الســلوكيات غير المقبولة شرًعا كالغيبة والنميمة 
واالســتغالل الوظيفــي وزرع الفتنة بيــن الموظفين.. فهــذا كله من 

ضروريات الوظيفة وأداء األمانة.

إن الوظيفة وســيلة للكســب الحالل الطيب، وإن التقصير في أداء 
الواجب ُيدخل الشبهة على َدْخل الموظف.

الفرد والمجتمع  أثره على  ينعكس  لمهامه  الموظف  أداء  وإن طبيعة 
ســلًبا أو إيجاًبا، فالذي يؤدي ما عليه، يكون سبًبا في رقي الخدمة التي 

يقدمها، فيدفع بذلك عجلة التقدم في المجتمع عامة.
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ـِف أَمـانَــُة الُمـوَظ

ى. ❖ الواجب الوظيفي أمانة يجب أن تَُؤد
الوظيفة عقد مبرم بين طرفين، يجب الوفاء به. ❖
على الموظف أن يتقن عمله ويخدم وطنه ومجتمعه. ❖

ها،  ارزقنا األمانة والهدى والتقى، وأحسن عاقبتنا في األمور كل ُهم الل
وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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العلم والعلماء، وجعلهــم ورثة األنبياء،  الحمد هللا الذي رفع قــدر 
والصالة والسالم على ســيدنا ونبينا محمد إمام األتقياء األنقياء، وعلى 

آله وأصحابه األصفياء، أما بعد:
فنعيــش وإياكم اليوم مع َعَلــمٍ من أعالم التابعيــن، وإمامٍ من أئمة 
إنه اإلمــام محمد بن  مــن تالميذ الصحابــة،  نجيبٍ  الهدى، وتلميــذٍ 
 Ý Ü Û Ú  ﴿ : 8 المنكدر 5 ، الــذي يصدق فيه قــول اهللا

â á à ß Þ ﴾ [المجادلة: 11].

́ ﴾ [فاطر: 28]. وقوله 4 : ﴿  ¯ ° ± ² ³ 

، اِإلَماُم، الَحافُِظ،  ْيِميالت ُد بُن الُمْنَكدِرِ بنِ َعْبدِ اهللاِ الُقَرِشــي هو ُمَحم
الُقْدَوُة، َشْيُخ اِإلْسَالمِ.

َوثََالثِْيَن للِهْجرة، وَلِقَي طائفًة من الصحابة @ ، فقد  ُولَِد َسَنَة بِْضعٍ 
َلِقَي أم المؤمنين عائشة # ، وعبد اهللا بن عمر بن الخطاب، وعبد اهللا بن 
عباس، وعبد اهللا بن الزبير، وجابر بن عبــد اهللا وغيرهم، رضي اهللا عنهم 

جميًعا، وكاَن أُبوه الُمْنَكدُِر َخاَل َعائَِشَة # .
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ُد بنُ الُمنْكَِدِر (رحمه اهللا) ُمَحم

الُِحْوَن،  الص ِإَلْيهِ  َويَْجَتِمُع  ــْدقِ،  الص َمَعادِنِ  ِمْن  الُمْنَكدِرِ  ُد بُن  ُمَحم َكاَن 
اِء، ُمَعظًما  ُد بُن الُمْنَكدِرِ ِمْن َســاَداِت الُقر َكاَن ُمَحم : َقاَل أَُبو َحاتِمٍ الُبْســتِي

للنبي ژ ولحديثه، َال يََتَماَلُك الُبَكاءَ ِإَذا َقَرأَ َحدِيَْث َرُسْولِ اهللاِ ژ .
اْبُن  َد  تََعب بالعبادة، قال ُســْفَياُن بن عيينة:  أْسَرةٍ صالحة تشتغل  نشأ في 
ِعَباَدةٍ. كاَن هو وأخواه أَُبو َبْكٍر َوُعَمُر  َوُهَو ُغَالٌم، َوَكاُنوا أَْهَل َبْيتِ  الُمْنَكدِرِ 

أْهَل فْضلٍ واجتهاد.
كان رقيق القلــب، حاضر الفؤاد، غزير الدمعة، َقــاَم في َلْيَلة ُيَصلي 
فََكُثَر ُبَكاُؤُه، َحتى فَِزَع َلُه أَْهُله، َوَســأَُلْوُه، فَاْسَتعَجَم َعَلْيِهم، َوتََماَدى فِي 
ِإَلْيهِ، فََقاَل: َما الِذي أَبَكاَك؟ َقاَل:  الُبَكاِء، فَأَْرَســُلوا ِإَلى أَبِي َحازِمٍ، فََجاءَ 
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿ :ْت بِــَي آيٌَة. َقــاَل: َوَما ِهــَي؟ َقــاَل َمر

Ô﴾ [الزمر: 47]. فََبَكى أَُبو َحازِمٍ َمَعُه، فَاشَتد ُبَكاُؤُهَما.
جاَهَد ابُن المْنَكدِر نفســه في طاعة اهللا تعالى حتى استطاع أن يقود 
زمامها إلى المحافظة على الطاعات وقيام الليل، وتالوة القرآن الكريم، 

قال 5 : َكاَبدُت َنْفِسي أَْرَبِعْيَن َسَنًة َحتى اْسَتَقاَمْت.
 َوَكاَن ِإَذا َبَكى، َمَســَح َوْجَهه َولِْحَيَته ِمْن ُدُمْوِعــه، َويَُقْوُل: َبَلَغنِي أَن

ُمْوُع. ْته الد اَر َال تَأُْكُل َمْوِضًعا َمسالن
ا بأمه طائًعا لها، بات ليلة عند رجلها يغمزها، وقال: بات عمر  وكان بار

ـ يعني أخاه ـ يصلي، وبِت أغمز رجل أمي وما أحب أن ليلتي بليلته.
َمَعُه،  َما   فََوَهَب ُكل كان 5 كريم النفس، يجود بما في يديه، َحج

َحتى َبِقَي فِي ِإَزارٍ ال يَْملُِك َغْيَره.
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ُدُهم فعل الطاعات، فكاَن  ي أوالده على الطاعة هللا 4 ، ويعووكان ُيَرب
يأخذهم معه إلى الحج، فَِقْيَل َلُه: لَِم تَُحج بَِهُؤَالِء؟ َقاَل: أَعِرُضُهم هللاِ.

قاَل اْبُن الُمْنَكدِرِ: ِإن اهللاَ يَحَفُظ الَعْبــَد الُمْؤِمَن فِي َوَلدِهِ َوَوَلدِ َوَلدِه، 
َويَحَفُظه فِي ُدَويَرتِه َوُدَويَراٍت َحْوَله، فََما يََزاُلْوَن فِي ِحْفٍظ أَْو فِي َعافَِيةٍ َما 

َكاَن َبْيَن َظْهَرانيِهم.

ُد بُن الُمْنَكدِرِ قدوة في الصدق والعلم والعمل والعبادة. ❖ كان ُمَحم
وكان قدوة في بِر الوالدين، وخشوع القلب، وتالوة القرآن الكريم. ❖

اللُهم ارَض عن اإلمام محمد بن المنكدر، وارزقنا أخالقه، واْحُشْرنا 
ي به يا رب العالمين،  ا خير الجزاء، وارزقنا ُحْســَن التأس معه، واْجزِه عن
وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على سيدنا ونبينا محمد 
فخر األنام ومصباح الظالم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، 

وبعد:
 ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ : 4 اهللا  قال  فقد 

£ ¤ ﴾ [الحج: 29].

وقال 8 : ﴿ ( * + ,    -. / ﴾ [اإلنسان: 7].

 ُه َال َيُردْذرِ، َوَقاَل: «ِإنالن ُعَمَر ^ َقاَل: َنَهى النبِي ژ َعــنِ  اْبنِ  وَعنِ 
َشْيًئا، َوِإنَما ُيْسَتْخَرُج بِِه مَِن الَبِخيلِ»(1).

ُم َشــْيًئا َوَال  ْذَر َال ُيَقد الن  َقاَل: «ِإن النبِي ژ   أَن وفي رواية للبخاري: 
ْذرِ مَِن الَبِخيلِ»(2). َما ُيْسَتْخَرُج بِالنُر، َوِإن ُيَؤخ

(1) متفق عليه.
(2) صحيح البخاري (6314).

155



494

دروس المساجـد (2)

النذر: هو إلزام المسلم نفســه فعل ما لم يكن ُملَزًما به شرًعا، سواء 
كان ذلك االلتزام منجًزا كأن يقول: هللا علــي أن أصلي ركعتين مثًال، أو 
كان معلًقا بحدوث أمر كأن يقول: علي هللا صيام ثالثة أيام إن شفاني من 

مرضي. أو: هللا علي أن أذبح شاة إن حصل كذا.

وصيغه التي ينعقد بها: نذرت هللا، أو هللا علي، أو علي هللا أو نحوها.

والنذر المطلق الذي لم يعلق على شــيء مســتحب؛ ألنه من فعل 
الخير، وُيْكَره النذر المعلق والمكرر؛ كنذر أن يصوم كل خميس ألنه قد 

يعجز عن الوفاء به.

ومن نذر ما فيه طاعــة هللا تعالى وجب عليه الوفاء، ومن نذر ما فيه 
النذر لما في صحيح البخاري  معصية هللا تعالى حرم عليه الوفاء بذلك 
وغيره: عْن َعائَِشَة # ، َعنِ النبِي ژ َقاَل: «َمْن َنَذَر أَْن ُيِطيَع اهللاَ َفْلُيِطْعُه، 

َوَمْن َنَذَر أَْن َيْعِصَيُه َفَال َيْعِصِه»(1).
ومن نذر فعل أمر مباح ال قربة فيــه؛ كأن يقول: هللا علي أن آكل 
ي ولدي بكذا؛ فال يلزمه الوفاء بهذا  أن أسم هذه الخبزة، أو هللا علي

النذر.

(1) صحيح البخاري (6322).
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ْذِر الـوََفـاءُ بالـنـ

النذر المطلق مستحب ألنه طاعة. ❖
النذر المكرر والمعلق مكروه. ❖
النذر ال ينعقد إال إذا كان على قربة، فمــن نذر فعل مباح لم ينعقد  ❖

وال يلزمه الوفاء به.
ا على الوفاء بالنــذور، وآخر دعوانا أن  ْقنا لطاعتــك، وأعِن وف ُهمالل
الحمد هللا رب العالمين، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمد، 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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له على جميع  الحمد هللا الذي بعث سيدنا محمًدا بالمعجزات، وفض
المخلوقات، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد الذي انشق القمر 
تأييًدا لرسالته، ونطق الصخر تصديًقا لنبوته، وعلى آله وصحبه أجمعين، 

أما بعد:
فقال اهللا 4 : ﴿  | { ~ ے﴾ [القمر: 1].

َة َســأَُلوا  أَْهــَل َمك ثَُهــْم أَن ـُه َحد أَنـ : ƒ ٍوَعــْن أََنسِ ْبــنِ َمالِــك
َرُسوَل اهللاِ ژ أَْن ُيِريَُهْم آيًَة، فَأََراُهُم انِْشَقاَق الَقَمِر(1).

وَعْن أََنسِ ْبنِ َمالِكٍ ƒ َقاَل: َبْيَنَما َرُسوُل اهللاِ ژ يَْخُطُب يَْوَم الُجُمَعةِ، 
ِإْذ َجاءَُه َرُجٌل، فََقاَل: يَا َرُســوَل اهللاِ َقَحَط الَمَطُر، فَاْدُع اهللاَ أَْن يَْسِقَيَنا، فََدَعا 
فَُمِطْرَنا، فََما كِْدَنا أَْن َنِصَل ِإَلى َمَنازِلَِنا، فََما زِْلَنا ُنْمَطُر ِإَلى الُجُمَعةِ الُمْقبَِلةِ، 
ُجُل أَْو َغْيُرُه، فََقاَل: يَا َرُســوَل اهللاِ اْدُع اهللاَ أَْن يَْصِرفَُه َعنا،  َقاَل: فََقاَم َذلَِك الر
َحاَب  الس َرأَيُْت  فََلَقْد  َقاَل:  َعَلْيَنا»  َوَال  َحَوالَْيَنا   ُهم الل» َرُســوُل اهللاِ ژ :  فََقاَل 

يََتَقطُع يَِميًنا َوِشَماًال، ُيْمَطُروَن َوَال ُيْمَطُر أَْهُل الَمدِيَنةِ(2).

(1) صحيح البخاري (3637).

(2) صحيح البخاري (1015).
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ِمْن ُمْعِجَزاِت النِبي ژ 

َوَحاَنْت  َرُســوَل اهللاِ ژ  َرأَيُْت  َقاَل:  ـُه  أَنـ  : ƒ ٍَمالِك أََنسِ ْبنِ  وَعْن 
َصَالُة الَعْصِر، فَاْلَتَمَس الناُس الَوُضوءَ فََلْم يَجُِدوُه، فَُأتَِي َرُســوُل اهللاِ ژ 
بَِوُضوٍء، فََوَضَع َرُســوُل اهللاِ ژ فِي َذلِــَك اِإلَناِء يََدُه، َوأََمــَر الناَس أَْن 
ؤوا  ى تََوضؤوا ِمْنُه، َقاَل: فََرأَيُْت الَماءَ يَْنُبــُع ِمْن تَْحتِ أََصابِِعهِ َحت يََتَوض

ِمْن ِعْندِ آِخِرِهْم(1).

إن رسول اهللا ژ هو خاتم النبيين، أرسله اهللا تعالى للخلق أجمعين، 
وأيده بالمعجزات؛ وهي األمور الخارقة للعــادات، المقرونة بالتحدي، 
تصديًقا لنبوته، وإثباًتا لرسالته، وهداية للخلق بما تقذفه هذه المعجزات 
في النفس من التصديق واليقين، وجعل اهللا معجزات رسوله ژ متجددة 
في كل عصــر، ومتنوعة بتنوع البشــر ومعارفهــم وثقافاتهم وعلومهم، 
أيدينا، فهو معجز  الباقية بين  الكبرى  المعجزة  الكريم  القرآن  وجعل اهللا 
في فصاحته وبالغته، وفي علومه وأخباره، ويجــد فيه أهل كل فن من 

وجوه اإلعجاز ما لم يظهر لغيرهم.

العادات، ومن ذلك: تكثير الطعام  ومن المعجزات ما يتعلق بخرق 
َم للنبي ژ حتى شــبعوا(2)،  القليل، فقد أكل ثمانون رجًال من طعام ُقد

(1) صحيح البخاري (933).
(2) صحيح البخاري (5163).
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دروس المساجـد (2)

 : ƒ وفوران المــاء من بين أصابعه ژ يوم الحديبيــة، حتى قال جابر
(لو كّنا مئة ألف لكفانا، كّنا خمس عشرة مئة)(1).

المعجزات براهين دالة على صدق الرسل. ❖
أكرم اهللا سيدنا محمًدا ژ بالقرآن الكريم وهو المعجزة الخالدة. ❖
ظهور المعجــزات من رحمــة اهللا بالخلق، حيث يقودهــم بها إلى  ❖

اإليمان.

اللُهم اجعل خيــر أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنــا أواخرها، وخير 
أيامنا يوم نلقاك، وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

(1) صحيح البخاري (3576).
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الحمد هللا الملك الحــق الحكيم الخبير، إليه يصعــد الَكلُِم الطيُب 
والعمل الصالح يرفعه، وأصلي وأســلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى 

آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فيقول اهللا U T S R Q P﴿ : 4 ﴾ [اإلسراء: 53].

 ~ }| { z y x w v﴿ : 8 ويقول
ے ¡ ¢ ﴾ [النحل: 125].

 ﴾ æ å ä ã â áà ß Þ  ﴿ :ويقول جل شأنه
[لقمان: 19].

وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َكَفى بِالَْمْرِء َكذًِبا أَْن 
َث بُِكل َما َسِمَع»(1). ُيَحد

َيَتَناَج  وَعْن َعْبدِ اهللاِ ƒ قــال: َقاَل النبِــي ژ : «ِإَذا ُكْنُتْم َثَالَثــًة، َفَال 
َرُجَالنِ ُدوَن اآلَخرِ َحتى َتْخَتلُِطوا بِالناسِ، أَْجَل أَن ذلك ُيْحزِنُه»(2).

(1) صحيح مسلم (1/ 10).
(2) صحيح البخاري (6290).
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دروس المساجـد (2)

َم  َشْيًئا مَِن الَْمْعُروِف، َوأَْن تَُكل وَقاَل رســول اهللا ژ : «... َوَال َتْحِقَرن
أََخاَك َوأَْنَت ُمْنَبِسٌط ِإلَْيِه َوْجُهَك، ِإن َذلَِك مَِن الَْمْعُروِف...»(1).

وَعــْن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َعْمٍرو ^ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َمــا مِْن َقْومٍ 
َجَلُسوا َمْجلًِسا لَْم َيْذُكُروا اهللاَ فِيِه، ِإال َرأَْوُه َحْسَرًة َيْوَم الِْقَياَمةِ»(2).

وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «َمْن َجَلَس فِي َمْجلِسٍ 
 ُهم َفَكُثــَر فِيِه لََغُطُه، َفَقاَل َقْبَل أَْن َيُقوَم مِْن َمْجلِِســِه َذلَِك: ُســْبَحاَنَك الل
َوبَِحْمدَِك، أَْشــَهُد أَْن َال ِإلَٰه ِإال أَْنَت، أَْسَتْغفُِرَك َوأَتُوُب ِإلَْيَك، ِإال ُغفَِر لَُه 

َما َكاَن فِي َمْجلِِسِه َذلَِك»(3).

حرص اإلسالم على َجْعل المجالس مجاًال لأللفة والمحبة، وجعل 
لها آداًبا ُنجملها فيما يلي:

والتالقي، ويجلس  بداية االجتماع  بالســالم عند  يبدأ  أن  ينبغي 
ثين، ما لم يتحدثوا  جلسة المتأدب الوقور وُينصت إلى كالم المتحد

(1) سنن أبي داود (4084).
(2) أخرجه أحمد (7093).
(3) سنن الترمذي (3429).
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آداُب حديِث الَمَجاِلِس

بإثم أو معصية، وإذا عرض رأيه عرضه بهدوء ووضوح، حتى يفهمه 
الناس؛ فإذا رأى أن يعيد كالمه لَِيْفَهَم َمــْن َلْم يفهم أعاد، وقد كان 
النبي ژ إذا تكلم بكلمة أعادها ثالًثا حتى يفهمها المســتمع، وقد 
بِي ژ  وصفت السيدة عائشة # كالم رسول اهللا ژ بقولها: «َكاَن الن
 َيْحَفُظُه ُكل ُنُه،  ُيَبي َفْصًال  َكَالُمُه  َكاَن  َهَذا،  َكَســْردُِكْم  الَْكَالَم  َال َيْسرُِد 

َمْن َسِمَعُه».
كما ينبغي للمسلم أن يحذر من نشر الشائعات، وعليه أن ال يتكلم 

إال بما يعلم.

وال يتناجى اثنان دون الثالث: إذا كان المجلس من ثالثة أفراد فقط، 
ألن هذه المناجاة تُحزن الجليس الثالث وتجعله يشعر بالضيق.

كمــا يجب عليــه أن يحفظ أســرار المجالــس، وما ائتمنــه عليه 
المجالس وتبليغهــا على وجه  أصحاُبهــا، وأن يتجنب نقل أحاديــث 

اإلفساد ونشر العداوة والبغضاء.

وال يجوز له أن يجلس في مجلس معصيــة هللا تعالى أو إلحاق 
مه  ا حر األذى باآلخرين، أو إضرار بالمجتمع والوطن، فإن ذلك مم

اإلسالم.



502

دروس المساجـد (2)

تعمير المجالس بذكر اهللا تعالى واالبتعاد عن اللغو. ❖

المجالس العامرة بذكر اهللا عامرة بالمالئكة والرحمات. ❖

مجالس اللهو واللغو والحرام حسرة على أصحابها. ❖

ْمنا ما ينفعنا، واجعل مجالســنا عامرة بذكرك وُشــكرك،  عل ُهــم الل
وارزقنا صحبَة ومجالســَة األخيار، وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا 

محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على ســيدنا ونبينا محمد بن 
عبد اهللا، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

 9  8  76  5  4  3  2 ﴿  : 4 اهللا  قــال  فقــد 
: ; > = <﴾ [البقرة: 271].

 q  p  o  n  m  l  k ﴿ أيًضــا:   8 وقــال 
 y  x  w  v  u  t  s  r
 ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z

§ ¨ © ª ﴾ [البقرة: 273].
وقال عز من قائل: ﴿ z y x w v﴾ [الحج: 28].

إلى  بعثه  له حيــن  قال  أن رســول اهللا ژ   : ƒ وعن معاذ بن جبل
اليمــن: «اْدُعُهْم ِإلَى َشــَهاَدةِ أَْن َال ِإلَٰه ِإال اهللاُ، َوأَني َرُســوُل اهللاِ، َفِإْن ُهْم 
 اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَواٍت فِي ُكل َقدِ  أََطاُعوا لَِذلَِك، َفأَْعلِْمُهْم أَن اهللاَ 
َيْومٍ َولَْيَلٍة، َفِإْن ُهْم أََطاُعوا لَِذلِــَك، َفأَْعلِْمُهْم أَن اهللاَ اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة 

فِي أَْمَوالِِهْم تُْؤَخُذ مِْن أَْغنَِيائِِهْم َوتَُرد َعَلى فَُقَرائِِهْم»(1).

(1) صحيح البخاري (1395).

158



504

دروس المساجـد (2)

وَعْن َعائَِشــَة # أَنُهْم َذَبُحوا َشــاًة، فََقاَل النبِي ژ : «َما َبِقَي مِْنَها؟» 
َها َغْيَر َكتِفَِها»(1). َكتُِفَها، َقاَل: «َبِقَي ُكل َقاَلْت: َما َبِقَي ِمْنَها ِإال

وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ ، َعْن َرُســولِ اهللاِ ژ َقاَل: «َما َنَقَصْت َصَدَقٌة مِْن 
ا، َوَما َتَواَضَع أََحٌد هللاِ ِإال َرَفَعُه اهللاُ»(2). عِز َمالٍ، َوَما َزاَد اهللاُ َعْبًدا بَِعْفوٍ ِإال

أراد اهللا 2 أن يجعــل الناس متفاوتين فقًرا وغنــى، وحث األغنياء 
على مواســاة الفقراء، وســد حاجاتهــم، وقضاء ديونهــم، وفرض على 

األغنياء زكاة تدفع للفقراء.

وتقوم العالقة بين المســلمين على التعاون والتكافل، فالمسلمون 
كالبنيان يشــد بعضه بعًضا حيث يرحم فيه القــوي الضعيَف، ويعطف 

الغني على الفقير.

ا  بل إن ديننا الحنيف ســما بالفقير وأعلى من شأنه بأن جعل له حق
معلوًما عند الغنــي، وذلك من خالل فريضة الزكاة. كما شــرع أحكاًما 
المندوب  ومنهــا  والنذور،  كالكفــارات  الواجب  منهــا  الفقراء؛  لفائدة 

كالوقف والهبة وغيرها.

(1) سنن الترمذي (2470).

(2) صحيح مسلم (2588).
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ِعنَاَيُة اإلْسالمِ ِبالفُقََراِء

وحث رســول اهللا ژ المســلم أن يتفقد جاره الجائع، وأمر بإدخال 
ق من  الســرور على الفقراء في األعيــاد من خالل زكاة الفطــر والتصد

. األضحية بال حد
وشرع اهللا 8 للحجاج في عيد األضحى أن ينحروا هديهم ويطعموا 

البائس الفقير.
التكافل  فــي  تتجلى  والمحتاجيــن  بالفقــراء  العنايــة  مظاهــر  إن 
َلــْت أصوله وُضبطت  االجتماعي بنوعيــه اإللزامي والتطوعي الذي أُص

أحكامه في ديننا الحنيف.

اختالف الناس في الطاقات والقدرات ُسنة اهللا تعالى في خلقه. ❖
الزكاة حق للفقراء على األغنياء. ❖
التكافل االجتماعي من مظاهر رعاية الفقراء في المجتمع اإلسالمي. ❖
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعُضه بعًضا. ❖

 إليك، وصل بنا  لنا عمًال صالًحا يقر الخير، وَهْب  ْقنا لعمل  وف ُهمالل
اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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العلم والعلماء، وجعلهــم ورثة األنبياء،  َقــْدَر  الحمد هللا الذي رفع 
والصالة والسالم على ســيدنا ونبينا محمد إمام األتقياء األنقياء، وعلى 

آله وأصحابه األصفياء، أما بعد:
فنعيــش وإياكم اليوم مع َعَلــمٍ من أعالم التابعيــن، وإمامٍ من أئمة 
الهــدى، وتلميــذٍ نجيبٍ مــن تالميذ الصحابــة، إنه اإلمــام مالك بن 
 Þ Ý Ü Û Ú  ﴿ : 8 دينار 5 ، الذي يصدق فيــه قول اهللا

â á à ß ﴾ [المجادلة: 11].
́ ﴾ [فاطر: 28]. وقوله 4 : ﴿  ¯ ° ± ² ³ 

هو َمالُِك بُن دِيَْنارٍ، وكنيته أَُبو يَْحَيى.
 ƒ ٍَمالِك ̂ ، َوَســِمَع ِمْن أََنسِ بنِ  َعباسٍ  أَيامِ عبد اهللا ْبنِ  ُولَِد فِي 
َوالَحَســنِ  ُجَبْيٍر،  َوَســِعْيدِ بنِ  َقْيسٍ،  األَْحَنفِ بــنِ  َوَعنِ  َعْنــُه،  َث  َوَحد

دٍ(1). دِ بنِ ِسْيِريَْن، َوالَقاِسمِ بنِ ُمَحم َوُمَحم ، الَبْصِري
هو َعَلُم الُعَلَماِء األَْبَرارِ، كاَن قوته من كتابة الَمَصاِحفِ، َخَرج عْن حظوظ 

نفسه، حتى َقاَل: ُمْذ َعَرفُْت الناَس َلْم أَفَرْح بَِمدِحِهم، َوَلْم أَكَرْه َذمُهم.

(1) سير أعالم النبالء (362/5).
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مالُك بنُ ديناٍر (رحمه اهللا) 

: َما أَْدَرْكُت  ْيِميلها، قال ُســَلْيماُن الت كاَن زاهًدا فــي الدنيا، ال يهتم
نَْيا ِمْن َمالِكِ ْبنِ دِيَنارٍ. أََحًدا َكاَن أَْزَهَد فِي الد

، فََما َوَجَد َما يَأُْخُذ، فََناَداُه َمالٌِك: َلْم تَجِْد َشــْيًئا ِمَن  َدَخَل َعَلْيهِ لِص
 أْ، َوَصل َقــاَل: تََوض َنَعْم.  َقاَل:  نَْيا، أفََترَغُب فِي َشــْيٍء ِمَن اآلِخــَرةِ؟  الد
َرْكَعَتْينِ. فََفَعَل، ُثم َجَلَس، َوَخَرَج ِإَلى الَمْسجِدِ، فَُسئَِل: َمْن َذا؟ َقاَل: َجاءَ 

لَِيسِرَق، فََسَرقَْناُه.

(ِإَذا  التي فيها عبــرة وعظة، قوله 5 :  من أقواله المأثورة الجميلة 
تََعلَم الَعالُِم الِعْلَم لِْلَعملِ، َكَسَرُه(1)، َوِإَذا تََعلَمه لَِغْيِر الَعَملِ، َزاَدُه فَخًرا).

نَْيا، فََذاَك الَغالُِب َهَواُه). وقال: (َمْن تََباعَد ِمْن َزهَرةِ الد

نَْيا َوَلْم يَذوُقوا أَطَْيَب َشْيٍء فِْيَها. قِْيَل:  نَْيا ِمَن الد وقال: (َخَرَج أَْهُل الد
َوَما ُهَو؟ َقاَل: َمْعِرفَُة اهللاِ تََعاَلى).

وقال: (عجًبا لمــن يعلم أن الموت مصيره والقبــر مورده كيف تقر 
بالدنيا عينه؟! وكيف يطيب فيها عيشه؟!).

اللســان، وكثرة  يتواصــون بثالث: بســجن  األبــرار  (كان  وقــال: 
االستغفار، والعزلة).

وقال: (إذا عرف الرجل من نفســه عالمة الخــوف، وعالمة الرجاء؛ 
ك باألمر الوثيق، أما عالمة الخوف، فاجتناب ما نهى اهللا عنه،  فقد تمس

وأما عالمة الرجاء، فالعمل بما أمر اهللا به).

(1) أي: جعله منكسًرا متواضًعا.
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دروس المساجـد (2)

اد الورعين. ❖ ه مالك بن دينار من العلماء العاملين، والز
كان مالك بــن دينار ممن قاد نفســه إلــى الخيــرات، ومنعها عن  ❖

الشهوات.

ُهــم ارَض عن اإلمام مالك بن دينار، واحشــرنا وإيــاه في زمرة  الل
الحبيب ژ، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينــا محمد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.
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م اإليذاء والظلَم بيَن  العالمين، مالك يــوم الدين، حر الحمد هللا رب
ــد خاتم األنبياء  دِنا محمــالم على ســي الة والس الناس أجمعين، والص

والمرسلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أما بعد:

 Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ : 4 قال اهللا
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
 ﴾ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö

[الحجرات: 11].

 f e d c b a `﴿ : 8 وقــال
k j i h g﴾ [األحزاب: 58].

النبِي ژ َقاَل: «الُمْســلُِم َمْن َســلَِم  ̂ ، َعنِ  َعْمٍرو  وَعْن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ 
الُمْسلُِموَن مِْن لَِسانِِه َوَيدِهِ، َوالُمَهاجُِر َمْن َهَجَر َما َنَهى اهللاُ َعْنُه»(1).

وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ : أَن َرُســوَل اهللاِ ژ َقاَل: «أََتْدُروَن َما الُْمْفلُِس؟» 
تِي  الُْمْفلَِس مِْن أُم َقاُلوا: اْلُمْفلُِس فِيَنا َمْن َال دِْرَهَم َلُه َوَال َمَتاَع، فََقاَل: «ِإن

(1) صحيح البخاري (10).
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بَِصــَالةٍ، َوِصَيامٍ، َوَزَكاةٍ، َوَيأْتِي َقْد َشــَتَم َهَذا، َوَقَذَف  الِْقَياَمةِ  َيْوَم  َيأْتِي 
َفُيْعَطى َهَذا مِْن  َدَم َهــَذا، َوَضَرَب َهــَذا،  َماَل َهَذا، َوَســَفَك  َهَذا، َوأََكَل 
َحَسَناتِِه، َوَهَذا مِْن َحَسَناتِِه، َفِإْن َفنَِيْت َحَسَناتُُه َقْبَل أَْن ُيْقَضى َما َعَلْيِه أُِخَذ 

ارِ»(1). ُطرَِح فِي الن مِْن َخَطاَياُهْم َفُطرَِحْت َعَلْيِه، ثُم

من أعظم أخالق المسلم أنه يعامل الناس معاملة حسنة، يحرص 
على تقديم الخير لهم، ويجتنب إيذاءهم، ألنه ملتزم بدينه الذي أمره 
الناس وأموالهم، ويعلم من خالل كتاب اهللا  بالمحافظة على أعراض 
 دم المســلم وعرضه وماله محرم أشــد ژ  أن بــية النتعالى وُســن
دَِماَءُكْم   ِإن» قــال ژ :  عليــه،  يعتــدي  أن  التحريم ال يجــوز ألحد 
َيْومُِكْم َهَذا، فِي َشــْهرُِكْم َهَذا، فِي  َوأَْمَوالَُكْم َحَراٌم َعَلْيُكــْم، َكُحْرَمةِ 

َبَلدُِكْم َهَذا»(2).
ولذلك ال يقترب من هذه الحدود ألن عذاب اهللا عظيم، َقاَل ژ : «َمْن 
ْلُه مِْنَها، َفِإنُه لَْيَس َثم دِيَناٌر َوَال دِْرَهٌم، مِْن  َكاَنْت عِْنَدُه َمْظلَِمٌة ِألَِخيِه َفْلَيَتَحل
َئاتِ  أَْن ُيْؤَخَذ ِألَِخيِه مِْن َحَسَناتِِه، َفِإْن لَْم َيُكْن لَُه َحَسَناٌت أُِخَذ مِْن َسي َقْبلِ 

أَِخيِه َفُطرَِحْت َعَلْيِه»(3).

(1) صحيح مسلم (2581).

(2) صحيح مسلم (1218).
(3) صحيح البخاري (6534).
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المسلُم َمْن َسِلَم المسلموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه

فلنحافظ على أعراض الناس وأموالهم، ولنمســك ألســنتنا ونكف 
 g f  ﴿ : 2 أيدينا عن إيذائهــم، ولنحذر عــذاب اهللا وانتقامه، قــال
 ❁ r q p o n m l k j i h
z y x w v u t } | ❁ ~ ے ¡ ¢ 

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [النور: 23 ـ 25].

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ❖
م أشد التحريم. ❖ إيذاء الناس ُمَحر
األعراض والدماء واألموال ُمصانة في اإلسالم. ❖

ا يا رب العالمين، وصلى  ارزقنا أعماًال صالحــة ترضى بها عن ُهم الل
اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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د فيهــا األبرار، وجعل  الحمــد هللا الذي جعل الدنيــا دار عمل يتزو
اآلخرة هــي دار القرار، وأشــهد أن ال إٰله إال اهللا وحده ال شــريك له، 
وأشهد أن سيدنا محمًدا عبد اهللا ورسوله، اللُهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آلــه ذوي الفضل والجاه، وعلــى صحبه أجمعيــن، ومن تبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿  : 4 اهللا  قــال 
 N M L K J I H G F ED C B A
 ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O

^ _ ` a﴾ [الحديد: 20].
ْنَيا  ژ َوَعَظ َرُجًال، فََقاَل: «اْزَهْد فِي الد بِيالن وَعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعدٍ: أَن

اُس»(1). َك الن اسِ ُيِحبَك اهللاُ، َواْزَهْد فِيَما فِي أَْيدِي الن ُيِحب
ْسَالمِ،  وَعْن فََضاَلَة ْبنِ ُعَبْيدٍ، َعنِ النبِي ژ َقاَل: «ُطوَبى لَِمْن ُهدَِي لِْإلِ

َوَكاَن َعْيُشُه َكَفاًفا َوَقَنَع»(2).

(1) شعب اإليمان (10043).
(2) السنن الكبرى للنسائي (11793).
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الزْهُد وَفْضلُه

الزهد في الدنيــا: هو أن ال يحملنا ُحب الدنيــا على الُبخل في 
أداء الواجبات، أو يمنعنا من إنفاق المال في أوجه الخير، أو يحملنا 
على الكسب الحرام، أو يمنعنا أن نتقي اهللا في المال والجاه فنضع 
َق معنى  شــيء حيث يرضى اهللا، فمن أطاع اهللا بالدنيــا فقد حق كل

الزهد.
وليس معنى الزهد ترك الكســب، أو التكاســل عن اإلنتاج والبناء، 

وال أن يكون الشخص عالة على الناس.
فقــد كان الصحابة رضوان اهللا عليهم يعملون لآلخرة وال يفســدون 
متطلبات  وُيَوفرون  الحــرف  وُيمارســون  ويجلبون  ُيتاجرون  بل  الدنيا، 
الحياة للمجتمع وقلوبهم عامرة بتقوى اهللا تعالى، ال يحملهم ُحب الدنيا 
التقصير  التخلي عن عمل اآلخرة، وال يحملهم عمــُل اآلخرة عن  على 

في البناء والعلم والتطوير.
بنا إليه. نسأل اهللا تعالى أن يرزقنا من الزهد ما يقر

الزهد أن ال يحملنا ُحب الدنيا على الُبخل أو الكسب الحرام. ❖
أبرز أســباب الزهد أن ال يتعلق قلبك بالدنيا على حســاب اآلخرة،  ❖

فتنسى بسبب الدنيا ما يجب عليك من أعمال اآلخرة.
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الزهد في الدنيا سبب من أســباب محبة اهللا تعالى، والزهد فيما في  ❖
أيدي الناس سبب من أسباب ُحب الناس.

تختلف أحوال الناس في الزهد باختالف أشخاصهم وأحوالهم. ❖
ها  نفوَســنا تقواها، وزك ُهم إنا نســألك الهدى والتقى، اللُهم آتِ  الل
ها وموالها، وصل اللُهم وسلم على سيدنا  اها، أنت ولي أنت خير من زك

ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمًال، 
والصالة والســالم على ســيدنا ونبينــا محمد، وعلــى آله وصحبه 

أجمعين، أما بعد:

فيقــول اهللا 4 : ﴿  ! " # $ % & ' ) ( ❁ + , 
- . / 0 1 32 4 5 6 ﴾ [الملك: 1 ـ 2].

وقال u t s ﴿ : 8 ﴾ [عبس: 21].

الُمْسلِمِ   َحق» يَُقوُل:  َرُسوَل اهللاِ ژ  َسِمْعُت  َقاَل:   ƒ ُهَريَْرَة أَبِي  وَعْن 
َباُع الَجَنائِزِ، َوِإَجاَبةُ  َالمِ، َوعَِياَدُة الَمرِيضِ، َوات الس َعَلى الُمْسلِمِ َخْمٌس: َرد

ْعَوةِ، َوَتْشِميُت الَعاِطسِ»(1). الد
َيْتَبْعَها  َولَْم  َجَناَزةٍ  َعَلــى  «َمْن َصلى  َقاَل:  النبِي ژ  أيًضا، َعنِ  وَعْنه 
َفَلُه قِيَراٌط، َفِإْن َتبَِعَها َفَلُه قِيَراَطانِ» قِيَل: َوَما اْلِقيَراَطانِ؟ َقاَل: «أَْصَغُرُهَما 

مِْثُل أُُحدٍ»(2).

(1) صحيح البخاري (1240).
(2) صحيح مسلم (53).
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نة: عيادة المريض، وتلقين المحتضر الشهادتين، وتوجيهه  إن من الس
وتغميضه إذا مات، والمبادرة بتجهيزه وقضاء دينه.

واتباع الجنائز حق مطلوب، وســبب لرقة القلــوب وغفران الذنوب، 
ذلك أن اتباع الجنائز مظهر من مظاهر تعاون المجتمع وتماسكه، فالمسلم 

ه، ومواسًيا أهله، ومستشعًرا مصيره ومآله. يتبع جنازة أخيه مؤدًيا حق
والتباع الجنائز آداب وأحكام، منها:

أن يبتغي بذلك وجه اهللا تعالى، وأن يلزم الخشــوع، ويسير مع الجنازة، 
ر اآلخرة ويستعد  وأن يترك حديث الدنيا، ويجتنب الضحك واللهو، وأن يتذك

للقاء اهللا، وأن ُيسرع بالجنازة، وأال يتبعها بُنَواحٍ وال رفع صوت.

الصالة على الجنازة ودفنها فرض كفاية. ❖
تشييع الجنائز من حق المسلم على أخيه المسلم. ❖
تشييع الجنائز يرقق القلوب ويذكر اآلخرة. ❖
تشييع الجنائز له أجر عظيم. ❖
القيام بحقوق الجنازة حق للميت وجبر خاطر لذويه. ❖

 ارِ، وصل الن َعَذاَب  َوقَِنا  َحَسَنًة  اْآلِخَرةِ  ْنَيا َحَسَنًة َوفِي  الد آتَِنا فِي  َنا  َرب
اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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العلم والعلماء، وجعلهــم ورثة األنبياء،  َقــْدَر  الحمد هللا الذي رفع 
والصالة والسالم على ســيدنا ونبينا محمد إمام األتقياء األنقياء، وعلى 

آله وأصحابه األصفياء، أما بعد:
فنعيش وإياكــم اليوم مع َعَلمٍ من أعالم تابعــي التابعين، وإمامٍ من 
أئمــة الهدى، إنه اإلمام ُســْفيان ْبن ُعَيْيَنة 5 ، الــذي يصدق فيه قول 
اهللا  â á à ß Þ Ý Ü Û Ú  ﴿ : 2﴾ [المجادلة: 11].

́ ﴾ [فاطر: 28]. وقوله 4 : ﴿  ¯ ° ± ² ³ 
 ُثم  ، الُكْوفِي  الِهَاللِــي َمْيُمْون  ِعْمَراَن  أَبِي  ُعَيْيَنة بنِ  ْبُن  هو ُســْفياُن 

، اِإلَماُم الَكبِْيُر، َشْيُخ اِإلْسَالمِ. ي الَمك
َمْولُِدُه: بِالُكْوفَةِ، فِي َسَنةِ َسْبعٍ َومَئةٍ للهجرة.

ا،  َطَلَب الَحدِيْــَث َوُهَو ُغَالٌم، َوَلِقَي الِكَباَر، َوَحَمــَل َعْنُهم ِعْلًما َجم
 ُعُلو ِإَلْيهِ  يَْطُلبــوَن العلَم عنده، َوانَْتَهى  َر َدْهًرا، َوازَدَحَم الَخْلُق َعَلْيهِ  َوُعم

اِإلْسَنادِ، َوُرِحَل ِإَلْيهِ ِمَن البَِالدِ.
ُعَيْيَنة وتََتْلَمَذ عليــه أئمة كبار، منهم:  وَقد انتفَع باإلمام ُســْفياَن ْبنِ 

، وَغْيُرهم. َوَعلي ْبُن الَمدِيْنِي ، افِِعي َواإلمام الش ، اإلمام الُحَمْيدِي
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ا: وَقْد أثَْنى عليه اْلُعَلَماُء ثََناًء َعِطَرً
: َلْوَال َمالٌِك َوُسْفَياُن بُن ُعَيْيَنَة، َلَذَهَب ِعْلُم الِحَجازِ. افِِعي َقاَل اِإلَماُم الش
وقال عنه أيًضا: َما َرأَيْــُت أََحًدا فِْيهِ ِمْن آَلةِ الِعْلمِ َما فِي ُســْفَياَن بنِ 
ُعَيْيَنَة، َوَما َرأَيُْت أََكف َعنِ الُفْتَيا ِمْنُه، َقاَل: َوَما َرأَيُْت أََحًدا أَْحَسَن تَْفِسْيًرا 

لِْلَحدِيْثِ ِمْنُه.
الناسِ  أَْعَلمِ  ِمــْن  ُعييَنَة  اْبــُن  َكاَن   : َمْهدِي ْحَمنِ بــُن  َعْبُد الر وَقاَل 

بَِحدِيْثِ الِحَجازِ.
لِ: َما َبِقَي َعَلى َوْجهِ األَْرضِ أََحٌد ُيْشبُِه اْبَن ُعَيْيَنَة. َوَقاَل بِْشُر بُن الُمَفض

من أقواله المأثورة الجميلة التي فيها عبرة وعظة:
، ِإنَما اْلَعالُِم الِذي يَْعِرُف  ــر ِذي يَْعِرُف اْلَخْيَر َوالشقال: َلْيَس اْلَعالُِم ال

ر فََيْجَتنُِبُه. اْلَخْيَر فََيْتَبُعُه، َويَْعِرُف الش
وقال: َمْن َعِمَل بَِما يَْعَلُم، ُكِفَي َما َلْم يَْعَلْم.

وقال: َمْن َرأَى أَنُه َخْيٌر ِمْن َغْيِرهِ، فََقدِ اْسَتْكَبَر. ُثم َذَكَر ِإْبلِْيَس.
وقال: َمْن تََزيَن لِلناسِ بَِشْيٍء يَْعَلُم اُهللا تََعاَلى ِمْنُه َغْيَر َذلَِك َشاَنُه اُهللا.
وقال: ِإَذا َكاَن َنَهارِي َنَهاَر َسِفيهٍ، َوَلْيلِي َلْيَل َجاِهلٍ؛ فََما أَْصَنُع بِاْلِعْلمِ 

الِذي َكَتْبُت؟!.

وكان من خوفه من اهللا تعالى وتواضعه يَِفر من الفتوى، َقاَل َعلِي بُن 
ِإَذا ُسئَِل َعْن َشــْيٍء، يَُقْوُل: َال أُْحِسُن. فََنُقْول: َمْن  : َكاَن ُســْفَياُن  الَمدِيْنِي

َنْسأَُل؟ فََيُقْوُل: َسلِ الُعَلَماءَ، َوَسلِ اهللاَ التوفِْيَق.
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ُسْفيَاُن بنُ ُعيَْينََة (رحمه اهللا) 

بلغت خمس عشــرة  لما  قال 5 :  فامتثل وصيته،  والده  أوصاه 
ســنة دعاني أبي فقال لي: يا ســفيان، قد انقطعت عنك شرائع الصبا 
فاتبع الخير تكن من أهله، وال يغرّنك من اغتر باهللا فمدحك بما يعلم 
اهللا خالفه منــك... قال ســفيان: فجعلت وصية أبي قبلــًة أميل معها 

وال أميل عنها.

كان سفيان رأًسا في الزهد والعلم والورع. ❖
كان سفيان ناطًقا بالحكمة، متصًفا بصفات الصالح. ❖

ُعَيْيَنة، وارزقنا أخالقه، واحشــرنا معه،  اللُهم ارَض عن ُســْفيان ْبنِ 
 ي به يا رب العالمين، وصل ا خير الجزاء، وارزقنا ُحْسَن التأس واْجزِه عن

اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا ذي الفضل واإلحســان، شــرع التزاور وجعــل من آدابه 
االستئذان، والصالة والسالم سيدنا ونبينا محمد سيد ولد عدنان، وعلى 

آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿ : 4 فقد قال اهللا
 !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É
 /  .  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #  "
 >  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  54  3  2  10
 K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @  ?

L﴾ [النور: 27 ـ 29].

وعن أبي هريرة ƒ ، عــن النبي ژ قال: «ِإَذا َعاَد الُْمْســلُِم أََخاُه أَْو 
ةِ»(1). أَْت َمْنزًِال فِي الَْجن َزاَرُه َقاَل اهللاُ َتَعالَى: ِطْبَت، َوَطاَب َمْمَشاَك، َوَتَبو

َقْرَيٍة أُْخَرى،  وعنه أيًضا، عن النبــي ژ : «أَن َرُجًال َزاَر أًَخا لَُه فِــي 
ا أََتى َعَلْيِه َقــاَل: أَْيَن تُرِيُد؟ َقاَل:  َفأَْرَصَد اهللاُ لَُه َعَلــى َمْدَرَجتِِه َمَلًكا، َفَلم

(1) سنن ابن ماجه (708).
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ـَزاُوِر آداُب الـتـ

َها؟ َقاَل: َال،  الَْقْرَيةِ، َقاَل: َهْل لََك َعَلْيِه مِْن نِْعَمٍة َتُرب أُرِيُد أًَخا لِي فِي َهذِهِ 
َك  اهللاَ َقْد أََحب ي َرُسوُل اهللاِ ِإلَْيَك، بِأَني أَْحَبْبُتُه فِي اهللاِ 8 ، َقاَل: َفِإنَغْيَر أَن

َكَما أَْحَبْبَتُه فِيِه»(1).

زِيَاَرة األقارب والمعارف مســتحبة، ولها آداب ينبغي مراعاتها، من 
أهمها:

ـ أن ُيْخلِص الزائر النية ويبتغي بزيارته وجه اهللا تعالى.
ـ أن يغض بصره عن عورات أهل البيت المزور.

ى الوقت المناسب للزيارة. ـ أن يتحر
ـ وتتأكد الزيارة للمريض بحســب قرابة المزور وفضله، فزيارة أهل 

الفضل ُينتفع بها كثيًرا، وزيارة ذوي القرابة من صلتهم.
ر ولو شربة ماء. ـ أن يقدم المزور لزائره ما تيس

 ƒ لآلخر وينشرح معه، فعن أبي هريرة ـ وعلى كل منهما أن يبش
قال: قال رسول اهللا ژ : «ِإن الُْمْســلَِمْينِ ِإَذا الَْتَقَيا َفَتَصاَفَحا وَتَساَءَال أَْنَزَل 
هَِما،  ــِهَما، وأَْطَلِقِهَما، وأََبر َبْيَنُهَما مَِئَة َرْحَمٍة، تِْســَعًة َوتِْســِعيَن ِألََبش اهللاُ 

وأَْحَسنِِهَما ُمَساَءلًَة بِأَِخيِه»(2).

(1) صحيح مسلم (2567).
(2) الطبراني في األوسط (7672).
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التزاور في اهللا سبب لنيل محبة اهللا ودخول الجنة. ❖

د لألقارب وأهل الفضل. ❖ زيارة األصحاب والمعارف مستحبة وتتأك

ي الوقت المناسب للزيارة. ❖ ينبغي تحر

من آداب الزيارة عدم التكلف بين المتزاورين. ❖

ُهم ارزقنا محاســن األخالق ومكارمها، وصل اللُهم وســلم على  الل
سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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م خالق األنام، والصالة والسالم على سيدنا  الحمد هللا الملك العال
نا  الدين، وُخص يــوم  إلى  آلــه وأصحابه وأتباعه  ونبينا محمد، وعلى 
اللُهم بنفحــة طيبة من عندك تصلح بها القلوب وتســتر بها العيوب. 

آمين. وبعد:
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿  : 4 اهللا  فيقــول 

; > =﴾ [ۤق: 37].

 ﴾ F E D C B A ❁ ? > = < ; :  ﴿ : 8 ويقــول
َعَراء: 88 ـ 89]. الش]

َســِمْعُت  يَُقوُل:  َبِشــيٍر  النْعَماَن ْبــَن  َســِمْعُت  َقــاَل:  َعاِمــٍر،  وَعْن 
َرُســوَل اهللاِ ژ يَُقوُل: «... أََال َوِإن فِي الَجَســدِ ُمْضَغًة: ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح 

ُه، أََال َوهَِي الَقْلُب»(1). ُه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد الَجَسُد ُكل الَجَسُد ُكل
وَعْن أَبِي ُهَريْــَرَة ƒ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «ِإن اهللاَ َال َيْنُظُر ِإلَى 

ُصَورُِكْم َوأَْمَوالُِكْم، َولَِكْن َيْنُظُر ِإلَى قُلُوبُِكْم َوأَْعَمالُِكْم»(2).

(1) متفق عليه.
(2) صحيح مسلم (2564).
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̂ : أَن َرُسوَل اهللاِ ژ َقاَل: «ِإن َهذِهِ الُْقلُوَب َتْصَدأُ َكَما  وَعنِ اْبنِ ُعَمَر 
َيْصَدأُ الَْحدِيُد» َقاُلوا: يَا َرُسوَل اهللاِ فََما َجَالُؤَها؟ َقاَل: «تَِالَوُة الُْقْرآنِ»(1).

هذه اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة تدعونا إلى المحافظة 
على القلب وســالمته واالعتناء به، ألن القلب الســليم هو الذي ينجو 
 C B A ❁ ? > = < ; :  ﴿ : 2 صاحبه من عذاب اهللا، كما قال

F E D ﴾ [الشعراء: 88 ـ 89].

والقلب الســليم هو الذي قد َســلَِم من كل شــهوة تخالف أمر اهللا 
ونهيه، ومن كل ُشْبهة تعارض خبره، فَســلَِم من عبودية ما سواه، وَسلَِم 

من اتباع الهوى والشهوات.
الغل والحقد والحســد والشح  َســلَِم من  الذي  الســليم هو  والقلب 

والكبر، فََسلَِم من كل آفة تبعده عن اهللا تعالى.
لة في الدنيا، وفي جنة يوم  فهذا القلب السليم صاحبه في جنة معج

الميعاد.
وطريق تحصيل هذا القلب هي:

ـ االستعانة باهللا 8 ودعاؤه والتضرع إليه أن يرزقك قلًبا سليًما.
ـ محاسبة النفس على الدوام والنظر في األعمال هل تصلح للقدوم 

(1) أخرجه أبو نعيم فى الحلية (197/8).
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لــيُم الـقَــلُْب الس

على اهللا بها؟ قال جل شأنه: ﴿ - . / 0 1 2 3 4 
5 76 8 9: ; > = < ? ﴾ [الحشر: 18].

 B A @ ﴿ :ـ الجدية في االلتزام، وأخذ أوامر الشرع بالعزيمة
C ﴾ [البقرة: 63].

رين، لقوله  ين من العلماء والصالحين المشــم ـ مصاحبة األخيار الجاد
تعالى: ﴿ I   H G F E D C B﴾ [التوبة: 119].

َلْو  الموت والحســاب والجزاء، يقول سعيد بن جبير 5 :  ر  ـ تذك
فَاَرَق ذِْكُر اْلَمْوِت َقْلبِي َساَعًة َخِشيُت أَْن يَْفُسَد َقْلبِي(1).

صالح القلب سبب الفالح في الدنيا واآلخرة. ❖
ر اآلخرة. ❖ ا يصلح القلب االستعانة باهللا ودعائه، ومحاسبة النفس وتذك مم

اللُهم وفقنا لطاعتك، وارزقنا قلًبا سليًما خاشًعا، وعلًما نافًعا، وعمًال 
صالًحا خالًصا لوجهك الكريم، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا 

محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) مصنف ابن أبي شيبة (35431).
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الحمد الذي لم ينزل داء إال وأنزل معه دواء، والصالة والسالم على 
ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واستن بسنته، 

أما بعد:
فيقول اهللا Å Ä Ã Â ﴿ : 4﴾ [الشعراء: 80].

 ﴾w v u t s r q p o ﴿ : 8 وقال
[النحل: 69].

اَء  أَْنَزَل الد ْرَداِء ƒ َقــاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «ِإن اهللاَ  وَعْن أَبِي الد
َواَء، َوَجَعَل لُِكل َداٍء َدَواًء، َفَتَداَوْوا َوَال َتَداَوْوا بَِحَرامٍ»(1). َوالد

ةِ  الَحب «فِــي  يقول:  أنه ســمع رســول اهللا ژ   : ƒ أبي هريرة وعن 
اَم»(2). والسام: هو الموت. الس َداٍء، ِإال ْوَداِء ِشَفاٌء مِْن ُكل الس

اَم  ژ َوأَْعَطــى الَحج بِي َقــاَل: «اْحَتَجــَم الن ، ̂ َعباسٍ  اْبــنِ  وَعنِ 
أَْجَرُه»(3). والحجامة: نوع من التداوي.

(1) سنن أبي داود (3874).
(2) متفق عليه.

(3) صحيح البخاري (2279).
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التداِوي في اإلْسَالمِ

اإلنسان روًحا  الشريعة اإلسالمية في أحكامها على  لقد حافظت 
وجســًدا وعقًال وديًنا، وأمــرت بالمحافظة على هــذه الجوانب كي 
يؤدي اإلنســان دوره في الحيــاة على الوجه األكمل، فخير وســيلة 

لِيمِ)(1) كما جاء في المثل. لِيُم فِي اْلجِْسمِ الس للبناء: (اْلَعْقُل الس
ومن صــور المحافظــة المذكورة: األمــر بالوقايــة قبل حصول 

المرض، والعالج بعد حصوله.
َمتِ الشريعة كل ما يضر بالجسم. ففي مجال الوقاية َحر

الدالة على مشــروعية  األحاديــث  العــالج جاءت  مجال  وفي 
بعده، واهتم  النبي ژ وتــداوى أصحابه من  تداوى  التداوي، وقد 
المسلمون بالطب اهتماًما كبيًرا، وترجموا الكتب في ذلك وجعلوا 

علم الطب من المهمات.
فينبغي علينا أخذ األسباب واالستفادة من الوسائل الطبية المتطورة، 
مع ُحْســن االنتقاء والحذر، فيختار المريض مهرة األطباء وأجود الدواء 

ويتوكل على اهللا 8 في الشفاء.
وقد وفــرت دولتنا الحبيبة المشــافي الحديثــة، وأمدتها بالخبرات 
الطبية الماهرة، والوســائل التقنية المتطورة حفاظًا على صحة اإلنسان، 

ليجد عالجه ودواءه دون عناء، فجزاهم اهللا تعالى خير الجزاء.

(1) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (75/5).
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ل على  ❖ ة نبوية، وال ينافي التوكالتداوي في اإلسالم مأمور به وُسن
اهللا تعالى.

الشفاء من عند اهللا، والعالج سبب كالتسبب لطلب الرزق وغيره. ❖

عنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا،  مت ُّهم الل
وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الرحيم الشكور، جعل البر للمؤمن نوًرا فوق نور، والصالة 
والسالم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله األبرار وأصحابه األطهار، 

ين. وبعد: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الد
 j i h g f e d c﴿ : 2 فقد قــال اهللا
 w v u t s r q po n m l k

z y x }| { ~ ے ¡ ¢ ﴾ [البقرة: 267].
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²﴿ وقال 4 : 

¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [البقرة: 264].
وقال 8 : ﴿ 2 3 4 5 76 8 9 : ; 
 ﴾ H  G  F  E  DC  B  A  @  ?>  =  <

[البقرة: 271].

وقال جــل شــأنه: ﴿  ! " # $ % & ') ( * + 
, - . / 0﴾ [آل عمران: 92].

َما َكاَن  َدَقةِ  قال: قال رســول اهللا ژ : «َخْيُر الص ƒ وعن أبي هريرة
َعْن َظْهرِ غًِنى، َواْبَدأْ بَِمْن َتُعوُل»(1).

(1) متفق عليه.
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الفقراء، واإلنفاق على  العطَف على  تعالى من اإلحســانِ:  اهللا  جعل 
المساكين، والمساعدة على فعل الخير.

وقد وعــد اهللا 8 عبــاده المتصدقين بالخير العميــم، ورّتب على 
الصدقة مــن األجور ما يبهــر العقول، فالصدقة ســبب لحــب الرّب 
وإرضائه، وكّفــارة للّذنوب والخطايا، ونجاة من الهلكة يوم المحشــر، 
ودليل على صدق اإليمان، بل هي من أعظم أبواب البر واإليمان، وهي 
تطفئ غضب الرّب، وتقي صاحبها مــن النار، وتطهر النفوس وتزكيها، 
وتغيظ الشــيطان، وتوجب الغفران، وتخلص المسلم من الشح، وتدفع 
البالء واألمراض عن المتصدق وأهل بيته، وتمنع ميتة السوء ومصارع 
السوء، ويعين اهللا المتصّدق على الطاعة، ويهّيئ له طرق الّسداد، ويذلل 

له سبل السعادة..
والصدقة ال تنقص المال، بل تكون ســبًبا لزيادته ونمائه وبركته في 
خره اهللا لصاحبها فــي اآلخرة، حيث يربيها حتى تكون  الدنيا، مع ما يد

كالجبل، والصدقة الجارية يبقى ثوابها حتى بعد الموت.
وللصدقة آداب وشروط؛ أهمها: 

ـ أن تكون خالصة لوجه اهللا تعالى ال يشوبها رياء وال تعتريها سمعة. 
ـ وأن تكون من الكسب الحالل الطيب، وهو ما سلم من الحرام أو 

الشبهة، فإن اهللا َطيب ال يقبل إال طيًبا. 
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ـ وأن تكون من أفضل مال المتصدق.
ـ واإلســرار بالصدقة أفضل من الجهر بها إال لمصلحة؛ ألن صدقة 
السر أبعد عن الرياء والشــهرة وحّظ النفس، وأدعى أن تَْسَلَم من المّن 
واألذى، وأرعى لمشــاعر الفقير، وفيها البرهان على رأفة القلب وصدق 
اليقين وخالص النفس من الشح، كما أنها دليل على غنى النفس وعدم 

االطمئنان للدنيا.

الصدقة ُطهرة للنفس، وُقربة إلى اهللا تعالى. ❖
الصدقة شكر عملي على نعم اهللا التي ال تعد وال تُحصى. ❖
الصدقة باب من أبواب التكافل االجتماعي. ❖

ا على طاعتك وذكرك وشــكرك  ه وترضاه، وأعن وفقنا لما تُِحب ُهمالل
آله  اللُهم وسلم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى   وُحْسن عبادك، وصل

وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رّب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

نبــذة عن اإلمام عبد الرحٰمــن األوزاعي 5 ،  اليوم عن  فنتحدث 
 á à ß Þ Ý Ü Û Ú  ﴿ : 2 الذي يصدق فيه قول اهللا

â﴾ [المجادلة: 11].

́ ﴾ [فاطر: 28]. وقوله 4 : ﴿  ¯ ° ± ² ³ 
، َشْيُخ اِإلْسَالمِ، َوَعالُِم  ْحَمنِ بُن َعْمِرو بنِ ُيْحَمَد األَْوَزاِعي هو َعْبُد الر

امِ. أَْهلِ الش
َل ِإَلى  تََحو َحاَبةِ، َكاَن يَْســُكُن بِدَِمْشــَق، ُثم َكاَن َمْولُِدُه فِي َحَياةِ الص

َبْيُرْوَت ُمَرابًِطا بَِها ِإَلى أَْن َماَت.
َب  هِ، تَنُقُلُه ِمْن َبَلــدٍ ِإَلى َبَلدٍ، وأديَتِْيًما فَِقْيًرا َمــَع أُم َكاَن األَْوَزاِعــي
ِإَذا أََخَذ فِــي ذِْكِر الَمَعادِ  ، وَكاَن  َنابَِيٌة َقط ِمْنُه َكلَِمٌة  َنْفَســُه، فََلْم تُْســَمع 

ا َعِظْيًما. واآلِخَرة أثَر في الحاِضِريْن تأثِْيَرً
أَبِي  أَخَذ اْلِعْلَم وروى الحديث عن عددٍ كبيٍر مــن األئمة كَعَطاِء بنِ 

ٰ
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ْحمِن األْوزَاِعي (رحمه اهللا) عبدُ الر

دِ بنِ  َوُمَحم ، ْهــِري َرَباحٍ، َوأَبِــي َجْعَفٍر الَباقِِر، َوَمْكُحــْولٍ، َوَقَتاَدَة، َوالز
ِسْيِريَْن، َواْبنِ الُمْنَكدِرِ، َوَغْيِرِهم.

 ، ْورِيوروى عنه وتتلمــذ عليه َخْلٌق َكثِْيــٌر من األئمة كُشــْعَبة، َوالث
َوَمالِك، وعْبدِ اهللا ْبن الُمَباَرِك، وغيرهم.

ا: وَقْد أثَْنى عليه اْلُعَلَماُء ثََناًء َعِطَرً
َقاَل ِإْسَماِعْيُل بُن َعياشٍ: َسِمْعُت الناَس فِي َسَنةِ أَْرَبِعْيَن َومَئةٍ يَُقْوُلْوَن: 

األَْوَزاِعي الَيْوَم َعالُِم اُألمةِ.
أَْرَبَعٌة:  َزَمانِِهــم  الناُس فِي  ِإنَمــا   : َمْهدِي ْحَمنِ بُن  الر َعْبــُد  وَقاَل 
بِالِحَجازِ،  َوَمالِــٌك  بِالُكْوفَــةِ،   ــْورِيَوالث بِالَبْصــَرةِ،  َزيْدٍ  اُد بــُن  َحم

امِ. بِالش َواألَْوَزاِعي
كاَن َكثِْيَر العبادة والذكر، َقاَل الَولِْيُد بُن ُمْسلِمٍ: َرأَيُت األَْوَزاِعي يَْثُبُت 
َلفِ: أَن َذلَِك  ْمُس، َوُيْخبُِرَنا َعنِ الس ى تَطُلَع الشُه، يَْذُكُر اهللاَ، َحت فِي ُمَصال
فَأَفَاُضوا فِي  ِإَلى َبْعضٍ،  َبْعُضُهم  َقاَم  ــْمُس،  الش َطَلَعتِ  فَِإَذا  َهْديَُهم،  َكاَن 

هِ فِي دِيْنِه. َفق ذِْكِر اهللاِ، َوالت
َقاَل الَولِْيُد بُن َمْزيَدٍ: َكاَن األَْوَزاِعي ِمَن الِعَباَدةِ َعَلى َشــْيٍء َما َسِمْعَنا 

بِأََحدٍ َقوَِي َعَلْيهِ، َما أَتَى َعَلْيهِ َزَواٌل َقط ِإال َوُهَو َقائٌِم ُيَصلي.
وقــاَل الَولِْيُد بُن ُمْســلِمٍ: َما َرأَيــُت أَْكَثــَر اْجتَِهاًدا فِي الِعَبــاَدةِ ِمَن 

. األَْوَزاِعي
َقاَل أُبو مْسِهر: َكاَن ُيْحيِي اللْيَل َصَالًة، َوُقْرآًنا، َوُبَكاًء.
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من أقواله المأثورة الجميلة التي فيها عبرة وعظة:
 ِإال َنبِيَك  أَْصَحابِ  ِمْن  أََحــًدا  َبِقيُة! َال تَْذُكْر  يَا  الَولِْيدِ:  لَبِقية بن  قوله 

دٍ ژ . ُة! الِعْلُم َما َجاءَ َعْن أَْصَحابِ ُمَحمبَِخْيٍر، يَا َبِقي
َن اُهللا َعَلْيهِ ُوُقوَف يَْومِ الِقَياَمةِ. ْيلِ، َهوَوَقْوُلُه: َمْن أََطال قَِياَم الل

ا، فََتَح َعَلْيِهُم الَجَدَل، َوَمَنعُهُم الَعَمَل. َوَقْوُلُه: ِإَذا أََراَد اُهللا بَِقْومٍ َشر
يََتَكلُم  الُمَنافَِق   َوِإن َكثِْيــًرا،  َويَعَمُل  َقلِْيًال،  يَُقــْوُل  الُمْؤِمَن   ِإن َوَقْوُلُه: 

َكثِْيًرا، َويَْعَمُل َقلِْيًال.

كان األوزاعي إماًما جامًعا بين العلم والعمل. ❖
وكان األوزاعي أيًضا جامًعا بين الفقه والحديث. ❖

اللُهم ارَض عن األَْوَزاعِي 5 وارزقنا أخالقه، واحشرنا معه، واْجزِه 
 ُهم الل ي به يا رب العالمين، وصل ا خير الجزاء، وارزقنا ُحْســَن التأس عن

وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الغفور الشكور، والصالة والسالم على سيدنا محمد خيرةِ 
خلقهِ، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه، أما بعد:

فقد قال اهللا Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì ﴿ : 2 ﴾ [البقرة: 237].
وقال Y X W V ﴿ : 4 ﴾ [الزمر: 7].

 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿ وقــال 8 : 
 z  yx  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  kj

} | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [النمل: 40].
َمْن َال َيْشُكُر  َيْشُكُر اهللاَ  َقاَل: «َال  النبِي ژ  ُهَريَْرَة ƒ ، َعنِ  أَبِي  وَعْن 

اَس»(1). الن
اْسَتَعاَذ بِاهللاِ  وَعْن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ƒ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َمنِ 
ِإلَْيُكْم  َفأَْعُطوُه، َوَمْن َدَعاُكْم َفأَجِيُبوُه، َوَمْن َصَنَع  َفأَعِيُذوُه، َوَمْن َسأََل بِاهللاِ 
َمْعُروًفا َفَكافُِئوُه، َفِإْن لَْم َتجُِدوا َما تَُكافُِئوَنُه، َفاْدُعوا لَُه َحتى َتَرْوا أَنُكْم َقْد 

َكاَفأْتُُموُه»(2).
(1) سنن أبي داود (4811).
(2) سنن أبي داود (1672).
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وَعْن أَبِي َسِعيدٍ الُخْدرِيƒ  َقاَل: َقاَل رسول اهللا ژ : «ِإن أََمن الناسِ 
تِي  ِخًذا َخلِيــًال مِْن أُم فِــي ُصْحَبتِِه َوَمالِــِه أَُبو َبْكرٍ، َولَْو ُكْنــُت ُمت َعَلي
تُُه، َال َيْبَقَين فِي الَمْســجِدِ  ُة اِإلْســَالمِ َوَمَود َخْذُت أََبا َبْكرٍ، َولَِكْن أُُخوَالت

، ِإال َباب أَبِي َبْكرٍ»(1). ُسد َباٌب ِإال

حثنا ديننــا الحنيف علــى رد الجميل لصاحب المعروف بشــكر 
صنيعه ومقابلة المعروف بمثله أو بأحســن منــه، ومن عجز عن ذلك 
ْه إلى اهللا تعالى بالدعاء لمن أسدى إليه معروًفا، قال أبو حاتم بن  فليتوج
اَن 5 : (الواجب على المرء أن يشــكر النعمــة، ويحمد المعروف  ِحب
على حســب وســعه وطاقته، إن قــدر فبالضعــف وإال فبالمثل، وإال 
فبالمعرفة بوقوع النعمة عنده، مع بذل الجزاء له بالشــكر وقوله: جزاك 

اهللا خيًرا)(2).

وكان من أخالق األنبياء 1 الشكر لمن أسدى إليهم معروًفا، فقد 
قــال اهللا 8 حكاية عن ابنة شــعيب: ﴿ \ [ ^ _ ` 
 n  m  l  k  ji  h  g  f  e  d  c  b  a

w v u t sr q p o﴾ [القصص: 25].

(1) متفق عليه.
(2) روضة العقالء (ص 353 ـ 354).
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وكان رســول اهللا ژ يذكر خديجة # بخير وُيثنــي عليها، وُيْكرم 
أهلهــا وأصدقاءها، ويعتــرف بفضل أبي بكر ƒ عليــه، ولم ينَس ژ 
فضــل األنصار ومعروفهــم، وحينما اقترض من عبد اهللا بــن أبي ربيعة 
ه إليه وقال له: «َباَرَك اهللاُ لََك فِي أَْهلَِك َوَمالَِك، ِإنَما  المخزومي قرًضا رد

َلفِ الَْوَفاُء َوالَْحْمُد»(1). َجَزاُء الس
إن ُشــْكَر المعروف، واالعتراف بالفضل ألهله، ورد الجميل من 

أخالق المسلم.

ر فضلهم علينا اآلباء واألمهات، إذ  وأولى من يجُب علينا أن نقد
منا لهما؛ نظل عاجزين عن الوفاء بحقهما. مهما قد

وممن يجب االعتراف لهم بالفضل والجميل من علمنا وربانا.

وكذلك ينبغي لألزواج تقدير المعروف بينهم وعدم نسيان الفضل 
بينهم حتى بعد الطالق عند وقوعه.

لهم  والدعاء  بالشــكر  المعروف   ورد بالفضل  لهم  يعترف  وممن 
والة األمر، فمن لم يشكر الناس لم يشكر اهللا تعالى.

(1) مسند أحمد (16410).
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ُشْكر الناس ِمْن ُشْكر اهللا تعالى. ❖
االعتــراف بالفضل للوالديــن وللمعلمين ولــوالة األمر من أخالق  ❖

المسلم.
الرسول ژ قدوتنا في رد المعروف ومقابلة اإلحسان باإلحسان. ❖
لمن أسدى  ❖ والدعاء  بالفضل ألهله،  االعتراف  ينبغي لكل مســلم 

إليه معروًفا.

 ُهم الل ا على البر والتقوى، وصل وترضى، وأعن ْقنا لما تحب وف ُهمالل
وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، أمر عباده بأن يدعوه ويستغفروه، ويستعينوا 
به ويستهدوه، والصالة والسالم على سيدنا محمد عبده ورسوله، وعلى 

آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
فيقول اهللا 4 : ﴿7 8 9 ﴾ [الفاتحة: 6].

 >  =  <  ;  :  9 أيًضــا: ﴿8   2 ويقول 
?@ G F E D C B A﴾ [يونس: 9].

ويقــول 8 : ﴿/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 : ; > = <﴾ [اإلسراء: 9].

وعن أبي ذر الغفاري ƒ ، عن النبي ژ فيما يرويه عن ربه 8 : أنه 
قال: «يا عَِبادِي ُكلُكْم َضال ِإال َمْن َهَدْيُتُه، َفاْسَتْهُدونِي أَْهدُِكْم»(1).

ِإني   ُهم أن النبي ژ كان يقــول: «الل : ƒ وعن عبد اهللا بن مســعود
َقى، َوالَْعَفاَف َوالِْغَنى»(2). أَْسأَلَُك الُْهَدى َوالت

(1) صحيح مسلم (2577).
(2) صحيح مسلم (2721).
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َعْبدِي   ِإلَي َب  َتَقر «َوَما  قال رسول اهللا ژ :  قال:   ƒ أبي هريرة وعن 
َوافِلِ  بِالن ُب ِإلَي ا اْفَتَرْضُت َعَلْيِه، َوَما َيَزاُل َعْبدِي َيَتَقر مِم ِإلَي بَِشْيٍء أََحب
َفِإَذا أَْحَبْبُتُه: ُكْنُت َسْمَعُه الذِي َيْسَمُع بِِه، َوَبَصَرُه الذِي ُيْبِصُر  ُه،  ى أُِحبَحت
ُه،  َوِإْن َسأَلَنِي َألُْعِطَين التِي َيْمِشي بَِها،  َيْبِطُش بَِها، َورِْجَلُه  التِي  َوَيَدُه  بِِه، 

َولَئِنِ اْسَتَعاَذنِي َألُعِيَذنُه»(1).

المســلم أن  أنه على  الســابقة  القرآنية والحديثية  النصــوص  تُبين 
يلتمس هدى اهللا تعالى، ويبحث عن أسباب الهداية ليقوم بها؛ رجاء أن 
يوفق لالستقامة على الهدى، ولنيل رضا اهللا 8 ، فإذا أراد العبد التغيير 
4 ، فعليه أن يقوم بأســباب ذلك، قال  في ســلوكه، والقرب من ربِه 

تعالى: ﴿ |    {  ~   ے  ¡  ¢      £  ¤  ¥  ¦ ﴾ [الرعد: 11].
وأسباب الهداية كثيرة، نذكر من أهمها:

التوفيق منه، وانشــراح  إليه، وطلب  ـ ســؤال اهللا تعالى، والضراعة 
الصدر للحق.

ـ اإلكثار من قراءة القرآن وتدبر معانيه، ألن اهللا تعالى جعله ســبب 
 ﴾ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³  ﴿ :ِمــْن قائــل الهدايــة، فقال عز

[فصلت: 44].

(1) صحيح البخاري (6502).
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أسـَبـاُب الِهـَداَيـِة

ـ العناية بُســنة رســول اهللا ژ وســيرة أصحابه رضوان اهللا عليهم، 
النافع سبب  العلم  الدين، ألن  ه في  والتفق الصالحين األخيار،  ومجالسة 

خشية اهللا تعالى.
وعلى المسلم أن يقوم بهذه األسباب وهو يحسن الظن باهللا تعالى، 
ويعلم أنــه 8 ُيْقبُِل على عباده ويتقرب إليهم أكثــر مما يتقربون إليه، 
ْبُت  َتَقر ِإلَي بِِشْبرٍ  َب  َتَقر ففي الحديث القدســي نجد قوله تعالى: «َوِإْن 
ِإلَْيِه َباًعا، َوِإْن أََتانِي َيْمِشــي  ْبُت  ذَِراًعا َتَقر َب ِإلَي ِإلَْيِه ذَِراًعا، َوِإْن َتَقــر

أََتْيُتُه َهْرَولًَة»(1).

المسلم مطاَلٌب باألخذ بأسباب الهداية. ❖
اإلخالص في الدعاء من أسباب الهداية. ❖
القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم. ❖

َتَولْيت،  اللُهم اهدِنا فيَمن َهدْيت، وعافِنا فيَمن عافْيت، وَتَولنا فيَمن 
 ُهم الل مــا َقَضيت، وصل ا َشــر وبارِك لَنا فيما أَْعَطْيت، وقِنا واْصرِف َعن

وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) صحيح البخاري (7405).
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أنار دروب الســالكين، وأمرنا بأن نكون  العالمين،   الحمد هللا رب
ادقين، والصالة والســالم على ســيدنا محمد إمام المرسلين،  مع الص
إلى يوم  وقدوة المؤمنيــن، وعلى آله وصحبــه ومن تبعهم بإحســانٍ 

ين، أما بعد: الد
 ﴾I H G F E D C B ﴿ : 2 فقال اهللا

[التوبة: 119].

وقال 4 : ﴿3 4 5 6 87 9 : ; 
 H  G  ❁  E  D  C  BA  @  ?  >  =  ❁

 ﴾R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
[الزمر: 33 ـ 35].

 ِإال َقاَل: «َال تَُصاِحْب  النبِي ژ  الخدريƒ  ، َعنِ  أَبِي َســِعيدٍ  وَعْن 
.(1)« َتِقي ُمْؤمًِنا، َوَال َيأُْكْل َطَعاَمَك ِإال

(1) سنن أبي داود (4832).
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اِدِقينَ َوُكونُوْا َمَع الص

ُهنا الحق 4 في كتابه الكريم ويأمرنا بصحبة الصادقين، واتباع  يوج
يؤثر على صاحبه سلًبا  ي بهم، ألن الصاحب  منهجهم، واالقتداء والتأس
َمْن  أََحُدُكْم  َفْلَيْنُظْر  َخلِيلِــِه،  َعَلى دِينِ  ُجُل  الر» النبي ژ :  قاَل  أو إيجاًبا، 
ُيَخالُِل»(1). وعلى هذا ســار الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم أجمعين، 
 ه جلادق المصدوق ژ الذي جاء بالصدق من عند رب فقد صحبوا الص
ادقين المتقين الذي ينبغي  ن الحّق تبارك وتعالى منهج الصوعال. وقد بي
أن نسير عليه لنكون من الســعداء في الدارين. وقد حض رسول اهللا ژ 
على صحبــة الصادقين الذين تحققوا بهذا المنهج الذي رســمه اهللا لهم 
العزيز، وهو منهــج يقوم على الصدق والوســطية واالعتدال  في كتابه 
والُيســر والســماحة، ومعاملة النــاس جميًعا بالصدق واألمانة وســائر 
األخالق الفاضلة. وإن الحياة مع الصادقين فيها األمن واألمان والسعادة 
بينة ال لبــس فيها وال  الدنيا واآلخرة، ألنهــا واضحة  واالســتقرار في 
ادقين،  الص اهللا تبارك وتعالــى يحب غموض، بل ويبــارك اهللا فيها، ألن
تِي  َتَبــاَرَك َوَتَعالَى: َوَجَبْت َمَحب ويرضى عن صحبتهم، قال ژ : «َقاَل اهللاُ 

.(2)« َوالُْمَتَباذِلِيَن فِي ، َوالُْمَتَزاوِرِيَن فِي ، َوالُْمَتَجالِِسيَن فِي ، يَن فِي لِْلُمَتَحاب
ومْن َصِحــَب الصادقيــن وكان معهم، فإنه ســيتأثُر بهــْم ويقتدي 
الِحِ  الص الَْجلِيسِ  َمَثُل  «ِإنَما  قاَل ژ :  واســتقامتِِهْم،  وأخالقِِهْم  بسلوكِِهْم 

(1) سنن أبي داود (3904).
(2) موطأ مالك (1503).
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دروس المساجـد (2)

ا أَْن  ِإم الِْكيرِ، َفَحامُِل الِْمْسكِ  َوَنافِخِ  الِْمْســكِ  ــْوِء َكَحامِلِ  الس َوالَْجلِيسِ 
ا  ِإم الِْكيرِ  َوَنافُِخ  َبًة،  ا أَْن َتجَِد مِْنُه رِيًحا َطي َوِإم َتْبَتاَع مِْنُه  أَْن  ا  َوِإم ُيْحذَِيَك 

ا أَْن َتجَِد رِيًحا َخبِيَثًة»(1). أَْن ُيْحرَِق ثَِياَبَك َوِإم
فلنحرص على أن نكون من الصادقين ومــع الصادقين، لنكون من 

السعداء الفالحين الفائزين في الدنيا واآلخرة.

ادقين. ❖ المسلم يحرص على صحبة الص
ادقين فيها السعادة والطمأنينة والفوز في الدارين. ❖ الحياة مع الص
الدنيا واآلخرة  ❖ فازوا وسعدوا في  الكرام رضوان اهللا عليهم  الصحابة 

بصحبة الصادق المصدوق ژ .
الصاحب يتأثر بأخالق صاحبه. ❖

ا على ُصحبتهم، واحشــرنا معهم  اجعلنا مــن الصادقين، وأعن ُهمالل
آله  اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى   العالمين، وصل  يا رب

وصحبه أجمعين.

(1) متفق عليه.
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الحمد هللا أمر بــأداء األمانة ورعايتها، وبحفــظ الحقوق وصيانتها، 
والصالة والسالم على الصادق األمين، سيدنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه 

أجمعين، أما بعد:
فقال اهللا ª © ﴿ : 4 » ¬ ® ¯ ° ±﴾ [النساء: 58].

وقال 8 : ﴿9 : ; > = < ? @ 
G F E D C B A ﴾ [النساء: 29].

، أَنُه َقاَل: َجاءَ َرُجٌل ِإَلى َرُسولِ اهللاِ ژ  وَعْن َزيْدِ ْبنِ َخالِدٍ اْلُجَهنِي
َسَنًة،  ْفَها  َعر  ثُم َووَِكاَءَها،  «اْعرِْف عَِفاَصَها  فََقاَل:  اللَقَطةِ؟  َعنِ  فََســأََلُه 

َفِإْن َجاَء َصاِحُبَها، َوِإال َفَشأَْنَك بَِها».
َقاَل: فََضالُة اْلَغَنمِ يَا َرُســوَل اهللاِ؟ َقاَل: «هَِي لَــَك، أَْو ِألَِخيَك، أَْو 

ْئبِ». لِلذ
بِلِ؟ َقاَل: «َما لََك َولََها َمَعَها ِسَقاُؤَها، َوِحَذاُؤَها، َترُِد  َقاَل: فََضالُة اْإلِ

َها»(1). ى َيْلَقاَها َربَجَر َحت الَْماَء، َوَتأُْكُل الش

(1) موطأ مالك (46).
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دروس المساجـد (2)

َلُه َمالِك،  َقَطةُ: ِهَي َماٌل يوجد ســاقًطا غيــر َمُحوزٍ وَال ُيْعــرُف  الل
ويجب حفظه في يد أمين، واألولى أن تسلم اللقطة للجهات المختصة 

ر لصاحبها العثور عليها. بها ليتيس

ويجب تعريف المــال الملتقط (اإلبالغ عنه) بطــرق خاصة حتى 
ُيعرف صاحبه فَُيسلم له، وال يجوز ترك المال ضائًعا، وله أحكام فقهية 

خاصة.

ومن أخذ اللقطــة فهو أمين عليهــا؛ يرعى مصلحتهــا حتى يجد 
صاحبها، فِإن أَخذَها واجدها على َوجه االلتقاط َلِزَمُه حفظَها وتعريفها، 

َوِإن أَخذَها بقصد أْن يََتَملكها فَُهَو آثم َضاِمن.

واللَقَطة التي ُيمكــن أَن يَْطُلَبها َصاحبها ولها قــدر وقيمة يجب أَن 
ف زمًنا يَْغُلب على الظن أن صاحبها ال يبحــث عنها في أكثر منه،  تَُعــر
وذلك بأن ُيعلن عنها إجمــاًال دون إعطاء تفاصيلهــا، ويكون ذلك في 
المكان الذي ُيَظــن أَن َصاِحَبَها ُهَناَك أَْو ُيْمِكــن أْن يَْبُلغه الَخَبَر، ثم إْن 
َق بَِها  أَنَْفَقَها أَْو تََصد َمَضْت َسَنٌة َوَلْم يَأِْت َطالُِبَها فَُمْلَتِقطها ُمَخيٌر إْن َشاءَ 

عن صاحبها َوَضِمَنَها، أَوِ اسَتْبَقاَها إَلى أْن يَأْتَِي َصاِحُبها.
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اللقََطُة وأْحكَاُمهَا

اللقطة لها أحكام فقهية يجب االلتزام بها. ❖

تُعرف اللَقَطة َســَنًة ثم يتصدق بها عن صاحبهــا، أو يحتفظ بها، أو  ❖
يستهلكها ويضمنها لصاحبها إن ُوجِد.

األولى أن تســلم اللَقَطة للجهات المختصة باإلعالنات، والمختصة  ❖
بحفظ األشياء الضائعة.

 منا ما ينفعنا فــي الدنيا واآلخرة، وصلين، وعل ْهنــا في الد فق ُهم الل
اللُهم وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى 
آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنتحدث اليوم عن َعَلمٍ من أعالم الحديــث النبوي، أال وهو اإلمام 
الكبير محمد بن إسماعيل البخاري 5 ، الذي يصدق فيه قول اهللا 4 : 

﴿  â á à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴾ [المجادلة: 11].
ا َحدِيًثا، َفَحفَِظُه  اْمَرأً َسِمَع مِن َر اهللاُ  ودعوة النبي ژ حين قال: «َنض
فِْقٍه  فِْقٍه ِإلَى َمْن ُهَو أَْفَقُه مِْنــُه، َوُرب َحامِلِ  َغُه، َفُرب َحامِــلِ  ى ُيَبلَحت

لَْيَس بَِفِقيٍه»(1).
، وُكْنَيُتُه  الُبَخارِي الُمِغْيَرةِ،  ِإْبَراِهْيَم ْبنِ  ِإْســَماِعْيَل بنِ  ُد بُن  هو ُمَحم
أَُبو َعْبدِ اهللاِ، اْلَحافِــُظ، ِإَماُم أَْهلِ اْلَحدِيثِ فِي َزَمانِــهِ، َواْلُمْقَتَدى بِهِ فِي 

ُم َعَلى َسائِِر أَْضَرابِهِ َوأَقَْرانِهِ. أََوانِهِ، َواْلُمَقد
الٍ َســَنَة أَْرَبعٍ َوتِْســِعْيَن َومَئةٍ، َوَماَت أَُبوُه َوُهَو َصِغيٌر،  ُولَِد فِي َشو
فََنَشأَ فِي ِحْجِر أُمهِ، فَأَْلَهَمُه اُهللا ِحْفَظ اْلَحدِيثِ َوُهَو ابُن َعْشر ِسنِْين، َوَلْم 
الُمَباَرِك َوَوكِْيعٍ،  ادَِسَة َعْشَرَة ِمْن ُعُمِره إال َوَقْد َحِفَظ ُكُتَب اْبنِ  يَْبُلغ الس

(1) سنن أبي داود (3660).
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اإلمــاُم الُبَخــاِري (رحمه اهللا)

َوعرَف َكَالَم َهُؤَالِء، َخَرَج َوَعُمُرُه ثََمانِي َعْشَرَة َسَنًة َمَع أُمه َوأَِخيه أَْحَمَد 
، وَبْعَد الحج َرَجَع أُخوُه بأمــه، وبقَي اإلماُم البخاري  ــَة لْلَحج ِإَلى َمك

بمكة والحجاز لطلبِ الَحدِيْثِ.
َقاَل َقْبَل َمْوته بشهٍر: َكَتْبُت َعْن أَلفٍ َوثََمانِْيَن َرُجًال.

َرَوى َعْنــُه َخَالئُِق َوأَُمٌم، قاَل اإلماُم اْلِفَرْبــِري تلميذ اإلمام البخاري 
الذي روى عنه الصحيح: َســِمَع الصحيح من البخــاري معي نحو من 

سبعين أَْلًفا َلْم يَْبَق ِمْنُهْم أََحٌد َغْيِري.
 ْرِمِذيِحيحِ، َوَرَوى َعْنُه الت ُمْسلٌِم فِي َغْيِر الص ْن َرَوى َعنِ اْلُبَخارِي َوِمم

فِي َجاِمِعهِ.
َكاَن يَْنُظُر فِي الكتاب مرة واحدة فيحفظه من نظرة واحدة.

َوَقْد أَثَْنى َعَلْيهِ ُعَلَماُء َزَمانِهِ ِمْن ُشُيوِخهِ َوأَقَْرانِهِ:
َماُم أَْحَمُد: َما أَْخَرَجْت ُخَراَساُن ِمْثَلُه. فََقاَل اْإلِ

فََما  وغربها خلٌق،  اْألَْرضِ  َشْرقِ  ِمْن   ِإَلي َرَحَل  َسِعيدٍ:  ُقَتْيَبُة ْبُن  َوَقاَل 
دِ ْبنِ ِإْسَماِعيَل البخاري. ِمْثُل ُمَحم َرَحَل ِإَلي

َل َبْيَن  فََقب اجِ صاحــُب الصحيح َعَلى اْلُبَخــارِي َدَخَل ُمْســلُِم ْبُن اْلَحج
ا فََرَغ َقاَل  َتــُه، فََلمــاَرةِ اْلَمْجلِسِ فََذَكَر َلُه ِعل َســأََلُه َعْن َحدِيثِ َكف عينيه. ُثم

نَْيا ِمْثُلَك. َحاِسٌد، َوأَْشَهُد أَْن َلْيَس فِي الد ُمْسلٌِم: َال ُيْبِغُضَك ِإال
أَْعَلَم بَِحدِيثِ  ــماء  الس َرأَيُْت تَْحَت أَدِيمِ  اْبُن ُخَزيَْمَة: َما  َوَقاَل اإلماُم 

. دِ ْبنِ ِإْسَماِعيَل اْلُبَخارِي َرُسولِ اهللاِ ژ َوَال أحفظ َلُه ِمْن ُمَحم
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دروس المساجـد (2)

ــَخاِء َواْلَوَرعِ،  ــَجاَعةِ َوالس 5 فِي َغايَةِ اْلَحَياِء َوالش َكاَن اْلُبَخــارِي
ْغَبةِ فِي اْآلِخَرةِ َدارِ البقاء. نَْيا َدارِ اْلَفَناِء، َوالر ْهدِ فِي الد َوالز

قال البخاري: إني ألرجو أَْن أَْلَقى اهللاَ َوَلْيَس أََحٌد ُيَطالُِبنِي أَني اْغَتْبُتُه.

ثََالَث َعْشَرَة َرْكَعًة، َوَكاَن َلُه َماٌل َجيٌد  َلْيَلةٍ   ي فِي ُكلوَكاَن 5 ُيَصل
ْعَوةِ، َشِريَف النْفسِ. ا وجهًرا، َوَكاَن ُمْسَتَجاَب الد ُيْنِفُق ِمْنُه ِسر

َوَقْد تََرَك 5 بعده علًما نافًعا لجميع المسلمين َلْم يَْنَقِطْع بموته، 
ولو َلــْم يكن إال كتابه المعروف المشــهور بين المســلمين (صحيح 
البخاري) لكفاه، واسمه: (اْلَجاِمُع اْلُمْسَنُد الصحيُح المختصر من أمور 
َبْعَد  اْلُكُتبِ   رسول اهللا ژ وسننه وأيامه)، وهو وصحيح مســلم أََصح
اْلُقــْرآنِ العظيــم، وجملة ما فيه مــن األحاديث ســبعة آالف ومئتان 
وخمسة وسبعون حديًثا باألحاديث المكررة، وبإسقاط المكررة أربعة 

آالف حديث.

 َما لُِكلــاتِ، َوِإن ي َمــا األَْعَماُل بِالنوقد افتتــح صحيحه بحديث: «ِإن
اْمرِگ َما َنَوى، َفَمْن َكاَنْت هِْجَرتُُه ِإلَى ُدْنَيا ُيِصيُبَها، أَْو ِإلَى اْمَرأَةٍ َيْنِكُحَها، 

َفِهْجَرتُُه ِإلَى َما َهاَجَر ِإلَْيِه».
ْحَمــنِ، َخفِيَفَتانِ َعَلى  وختمــه بحديث: «َكلَِمَتــانِ َحبِيَبَتانِ ِإلَــى الر

َسانِ، َثِقيَلَتانِ فِي الِميَزانِ: ُسْبَحاَن اهللاِ َوبَِحْمدِهِ، ُسْبَحاَن اهللاِ الَعِظيمِ». الل
رحمه اهللا تعالى ورضي عنه.
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اإلمــاُم الُبَخــاِري (رحمه اهللا)

بذل اإلمام البخاري حياته لحفظ حديث رسول اهللا ژ وحماية سنته. ❖
من اآلثار الباقية لهذا اإلمام كتابه (صحيح البخاري). ❖

ُهــم ارَض عن البخاري، واحشــرنا وإياه في زمــرة حبيبنا ونبينا  الل
آله  اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمــد، وعلى   دٍ ژ ، وصل محم

وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي شــرع لنا سنة العقيقة شــكًرا له على نعمة األوالد، 
الذين هم قرة عين وزينة بين العباد، والصالة والسالم على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
َقاَل: َســِمْعُت َرُسوَل اهللاِ ژ يَُقوُل:   ƒ يب َعاِمٍر الض فعن َسْلَمان ْبن 

«َمَع الُغَالمِ َعِقيَقٌة، َفأَْهرِيُقوا َعْنُه َدًما، َوأَمِيُطوا َعْنُه األََذى»(1).
َوالُْحَسْينِ  الَْحَسنِ  َرُســوَل اهللاِ ژ َعق َعنِ   أَن»  : ƒ ٍاسَعب اْبنِ  وَعنِ 

َكْبًشا َكْبًشا»(2).
الَحَســنِ  أَبِي َطالِبٍ ƒ َقاَل: َعق َرُســوُل اهللاِ ژ َعنِ  وَعْن َعلِي ْبنِ 
ًة»، َقاَل:  َشْعرِهِ فِض قِي بِزَِنةِ  بَِشاةٍ، َوَقاَل: «َيا َفاِطَمةُ، اْحلِِقي َرأَْســُه، َوَتَصد

فََوَزَنْتُه فََكاَن َوْزُنُه دِْرَهًما أَْو َبْعَض دِْرَهمٍ(3).
َن  وَعْن ُعَبْيدِ اهللاِ ْبنِ أَبِي َرافِعٍ، َعْن أَبِيهِ َقاَل: «َرأَْيُت َرُســوَل اهللاِ ژ أَذ

َالةِ»(4). ِحيَن َولََدْتُه َفاِطَمةُ بِالص فِي أُُذنِ الَْحَسنِ ْبنِ َعلِي
(1) صحيح البخاري (5471).

(2) سنن أبي داود (2841).
(3) سنن الترمذي (1519).
(4) سنن الترمذي (5105).
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أحكـام العقيقـة

اســتقبال  تعالى يجب شــكرها، ويســتحب  اهللا  نعمة من  الولد  إن 
المولود، ذكًرا كان أو أنثــى، بالفرح وأداء ما شــرع اهللا تعالى من حقه 
كالتأذين في أذنه، وتحنيكه بتمر أو غيره مما يصلح لتغذيته، وتســميته 

باسم حسن، وحلق رأسه والصدقة بوزن شعره فضة أو ذهًبا.
ومن آكد ذلك سنة العقيقة فيســن ذبح عقيقة عنه في اليوم السابع 
لوالدته، ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في األضحية، فيجزئ ذبح الضأن 
إن أتم ســنًة، والبقر إْن أتم ثالث ســنوات ودخل في الرابعة، أو نحر 
اإلبل إن أتم خمس ســنين ودخل في السادســة والمعنى إن أتم ســنة 
ودخل في الثانية، ويشــترط فيها أن تكون سليمة؛ ال عوراء وال مريضة 

وال عرجاء وال عجفاء وال مقطوعة األذن.

العقيقة حق من حقوق المولود. ❖
العقيقة سنة مؤكدة عن االبن والبنت على حد سواء. ❖

هنا في الديــن، وعلمنا ما ينفعنا، وبارك لنــا فيما علمتنا،  فق ُهــم الل
وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي أكرمنا بنعمة اإلســالم، والصالة والسالم على خير 
األنام، وعلى آله وصحبه الكرام، أما بعد:

 } | { z y x w  v u    t﴿ : 4 فيقــول اهللا
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

©﴾ [النساء: 94].

َما اْمرِگ َقاَل  وَعْن عبد اهللا بــن ُعَمَر ^ قال: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «أَي
ِألَِخيــِه: َيا َكافُِر، َفَقْد َباَء بَِهــا أََحُدُهَما، ِإْن َكاَن َكَما َقــاَل، َوِإال َرَجَعْت 

َعَلْيِه»(1).
َحَلَف  «َمْن  َقــاَل:  النبِي ژ  ــاِك ƒ، َعنِ  ح الض ثَابِتِ ْبنِ  وَعْن 
َب  َنْفَسُه بَِشْيٍء ُعذ َقَتَل  َفُهَو َكَما َقاَل، َوَمْن  َكاذًِبا  اِإلْسَالمِ  ٍة َغْيرِ  بِِمل
َم، َولَْعُن الُمْؤمِــنِ َكَقْتلِِه، َوَمْن َرَمى ُمْؤمًِنا بُِكْفرٍ َفُهَو  بِِه فِي َنارِ َجَهن

َكَقْتلِِه»(2).

(1) صحيح مسلم (60).
(2) صحيح البخاري (6105).

175



555

ُحْرَمُة َتْكفيِر الُمسلِم

إن أعظــَم وأثَْمَن وأعــز ما يملكه اإلنســان دينه، فاتهامــه فيه، أو 
التشــكيك في صدقه من أكبر الذنوب، ولهذا كانــت اآلية الكريمة مع 
األحاديث الســابقة تنهــى وتزجر عن تكفير المســلم، ورميه بالفســق 

والفجور.

 Ø ×Ö Õ Ô ﴿ : 8 َر عكِرمة والحسن وقتادة قوله وقد فس
Ü Û Ú Ù ﴾ [الحجرات: 11] بأن المراد قول الرجل للرجل: يا 

منافق، يا كافر(1).

َر علماء اإلســالم أن التكفير حكم شرعي؛ ال يكون إال ببينات  وقر
يقررها القضاء.

ينتج عنه اســتباحة  بينة وال حجة قاطعة  التكفير بال  ع في  والتســر
وانتهاك  واالستقرار،  األمن  األعراض، وضياع  وانتهاك  واألموال،  الدماء 

المصالح العامة والخاصة.

رنا اإلســالم من جميع ذلك، فقال النبــي ژ : «َال َتْرجُِعوا  وقد حذ
اًرا، َيْضرُِب َبْعُضُكْم رَِقاَب َبْعضٍ»(2). َبْعدِي ُكف

وقال أيًضا: «ُكل الُْمْسلِمِ َعَلى الُْمْسلِمِ َحَراٌم: َدُمُه، َوَمالُُه، َوعِْرُضُه»(3).

(1) تفسير الطبري (300/22)، واالستذكار البن عبد البر (549/8).
(2) متفق عليه.

(3) صحيح مسلم (2564).
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دروس المساجـد (2)

ورمي الناس بالكفر والفســق مــن أعظم الظلم واألذيــة، وقد قال 
ْلَم ظُلَُماٌت َيْوَم الِْقَياَمةِ»(1). الظ ْلَم، َفِإن ُقوا الظالنبي ژ : «ات

التكفير حكم شرعي؛ ال يكون إال ببينات يقررها القضاء. ❖
َرت النصوص الشرعية من تكفير المسلمين. ❖ حذ
َرْمي الناس بالكفر والفسق من أعظم الظلم واألذية. ❖

اللُهم أكرمنا بمحاسن األخالق، واحفظنا بحفظك الكريم يا رب 
العالمين، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمــد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

(1) صحيح مسلم (2578).
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الحمد هللا الذي جعل اللباس زينة وســتًرا، وأسبغ علينا نعمه تترى، 
والصالة والســالم على ســيدنا محمد النبي الكريم، وعلى آله الطيبين 

وصحابته الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

 *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ : 4 اهللا  قال  فقد 
+ ,- . / 0 1﴾ [األعراف: 31].

 N ML K J I H G F E D﴿  : 8 وقــال
X W V U T S RQ P O﴾ [األعراف: 26].

النبِي ژ َقاَل: «ُكلُوا  هِ، َعنِ  ُشَعْيبٍ، َعْن أَبِيهِ، َعْن َجد وَعْن َعْمِرو ْبنِ 
قُوا َوالَْبُسوا فِي َغْيرِ َمِخيَلٍة َوَال َســَرٍف، َفِإن اهللاَ ُسْبَحاَنُه  َواْشــَرُبوا َوَتَصد

ُيِحب أَْن َيَرى أََثَر نِْعَمتِِه َعَلى َعْبدِهِ»(1).

َمْن  َة  الَْجن َيْدُخُل  َقاَل: «َال  النبِي ژ  َمْســُعودٍ، َعنِ  َعْبدِ اهللاِ ْبنِ  وعن 
ُجَل ُيِحب أَْن يَُكوَن  الر ةٍ مِْن كِْبرٍ» َقاَل َرُجٌل: ِإن َكاَن فِي َقْلبِِه مِْثَقــاُل َذر

(1) اآلداب للبيهقي (488).
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دروس المساجـد (2)

ثَْوُبُه َحَسًنا َوَنْعُلُه َحَسَنًة، َقاَل: «ِإن اهللاَ َجِميٌل ُيِحب الَْجَماَل، الِْكْبُر َبَطُر 
، َوَغْمُط الناسِ»(1). الَْحق

وَعنِ اْبنِ َعباسٍ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «الَْبُسوا مِْن ثَِيابُِكُم الَْبَياَض 
ْثِمُد:  ُنوا فِيَها َمْوَتاُكــْم، َوِإن َخْيَر أَْكَحالُِكُم اْإلِ ثَِيابُِكْم، َوَكف َفِإنَها مِْن َخْيرِ 

ْعَر»(2). َيْجلُو الَْبَصَر، َوُيْنبُِت الش

نتبين من النصوص الســابقة أن اللباس زينــة أنعم اهللا بها على بني 
آدم ُيواري العورة ويبهج المنظر ويبرز نعمة اهللا على العبد، فشرع اهللا لنا 
ل بالثياب في أعيادنــا وجميع حياتنا، وأوجب علينا اللباس الذي  التجم

يحصل به الستر ويناسب الوقار في الصالة، وغيرها.
لنا رسوُل اهللا ژ جماله ونظافته وتطيبه، فمن كان قادًرا على   وَسن
ل بشــيء منه ـ دون ســرف ـ فليفعل، وخاصــة عندما يقوم  أن يتجم
المسلم لصالته واقًفا بين يدي ربه عمًال بقوله تعالى: ﴿ $ % & 

' )﴾ [األعراف: 31] أي: عند الصالة كما فسر العلماء اآلية بذلك.

(1) صحيح مسلم (147)
(2) سنن أبي داود (3878).
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الِة َباُس في الصالل

فيجب على المصلي الستر الواجب، وما زاد يستحب، فيلبس أحسن 
ًبا مع المصلين؛ فكل ذلك من  ًبا إلى اهللا، وتعظيًما للصالة، وتأد ثيابه تقر

المقاصد الشرعية في اللباس.
ـرة كان األجر والثواب أكثر،  وكلما كانت الثياب جميلة نظيفة معطـ
قال اإلمام مالك في «الموطأ»: باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. 

ل بالثياب، منها: ثم ذكر نصوًصا في فضل التجم
ـي َألُِحب أَْن أَنُْظَر ِإَلى اْلَقارِک أَْبَيَض  ِإنـ» : ƒ قول عمر بن الخطاب

الثَيابِ»(1).
وَقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطابِ: «ِإَذا أَْوَسَع اُهللا َعَلْيُكْم، فَأَْوِسُعوا َعَلى أَنُْفِسُكْم. 

َجَمَع َرُجٌل َعَلْيهِ ثَِياَبُه»(2).
وفي صحيح البخاري 5 : َقاَل النبِي ژ : «ُكلُوا َواْشــَرُبوا َوالَبُسوا 
ِإْســَراٍف َوَال َمِخيَلٍة» َوَقاَل اْبُن َعباسٍ: «ُكْل َما ِشْئَت،  قُوا، فِي َغْيرِ  َوَتَصد

َوالَبْس َما ِشْئَت، َما أَْخَطأَتَْك اثَْنَتانِ: َسَرٌف، أَْو َمِخيَلٌة»(3).

(1) موطأ مالك (911/2).

(2) موطأ مالك (911/2).
(3) صحيح البخاري (140/7).
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نة، وِمْن ُشْكر نَِعمِ اهللا علينا. ❖ ل بالثياب من الس التجم

ينبغي لبس أحســن الثياب عند المســاجد والتطيــب لها تعظيًما  ❖
لشعائر اهللا.

ُيْجَتَنُب من الثياب ما ال يتم به الســتر لرقته أو لضيقه، وما ال يجوز  ❖
لبسه كالحرير بالنسبة للرجل.

ا بالعلم، وأكرمنا بالحلــم، واجعلنا من عبادك الصالحين،  ن زي ُهمالل
وصل اللُهم وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. وبعد:

 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿ : 8 قــال اهللا
Ø × Ö ﴾ [البقرة: 126].

وقــال 2 : ﴿  6 7 8 9 : ; > = < 
? ﴾ [إبراهيم: 35].

وقال 4 : ﴿. / 0 1 2 3 4 ﴾ [قريش: 4].

 T S R Q P O N M L ﴿ :شــأنه وقال جــل
U ﴾ [العنكبوت: 67].

وقال عز ِمْن قائــل: ﴿  z y x w } | { ~ ے 
̈ ﴾ [القصص: 57].  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

وقال تعالى: ﴿ » ¬ ® ﴾ [الحجر: 46].
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َقاَل: َقاَل  أَبِيهِ،  ، َعــْن  الَخْطِمي ِمْحَصنٍ  اهللاِ ْبنِ  ُعَبْيدِ  وَعْن َســَلَمَة ْبنِ 
َرُســوُل اهللاِ ژ : «َمْن أَْصَبَح مِْنُكْم آمًِنا فِي ِسْربِِه، ُمَعاًفى فِي َجَسدِهِ، عِْنَدُه 

ْنَيا»(1). َما ِحيَزْت لَُه الدقُوُت َيْومِِه؛ َفَكأَن

نَِعم اهللا علينا تترى، وآالؤه ال تعــد وال تحصى، قال تعالى: ﴿> = 
< ? @ F E D C BA ﴾ [النحل: 18].

وإن من أجل هــذه النعم وأعظمها نعمة األمن واالســتقرار، والطمأنينة 
واألمان في الدور واألوطان.

فاالســتقرار مطلب ضروري في حياة اإلنســان، ففي ظله يرغد 
غ الناس لعبادة ربهم، ويســعوا في مصالح  العيش ويعم الخير ويتفر
التي يسعى  الشريعة  دنياهم، لذلك جعله اإلســالم من أهم مقاصد 

إليها.
فالطمأنينة واالستقرار هما الشعار الحقيقي للفرد الواعي والمجتمع 
ــر، حيث ال حياة مــن دون طمأنينة، وال نهضــة من دون أمن  المتحض
واســتقرار، وهذا ُيحتم على كل فرد معرفة مقومــات وركائز الطمأنينة 

واالستقرار التي من شأنها أن تعززه وتقويه، ومن أهمها:

(1) سنن الترمذي (2346).
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َمأْنينُة َواالْسِتْقَرارُ الط

 اإليمان باهللا تعالى وإخــالص العبودية له، فاألمن واإليمان قرينان، 
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿  : 4 قــال 

+ ﴾ [األنعام: 82].
َد اإلسالم  ومن ركائز االستقرار: السمع والطاعة لولي األمر، فقد شد
 Ê É È Ç ﴿ :على أهمية هذا األصل والعمل به، قال تعالى

Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ [النساء: 59].

وا  َوأَد َخْمَســُكْم،  َوَصلوا  ُكْم،  َرب أَِطيُعوا  اُس  الن َها  أَي «َيا  وقال ژ : 
َة  َزَكاَة أَْمَوالُِكــْم، َوُصوُموا َشــْهَرُكْم، َوأَِطيُعــوا َذا أَْمرُِكــْم َتْدُخلُوا َجن

ُكْم»(1). َرب
وكذلك من مقومات االستقرار: الوالء واالنتماء للوطن الذي نستظل 

بظالله الوارفة، وننعم بخيراته المتكاثرة.
فتعزيز األمــن والطمأنينة واالســتقرار والمحافظة عليها مســؤولية 
مشــتركة بين الجميع، أفراًدا وأســر ومجتمعات ومؤسسات، من خالل 
 Á À ¿ ﴿ : 2 تنمية الوازع الديني وتعزيز االنتماء الوطني، قال

Â ﴾ [المائدة: 2].

(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم (1741).
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الطمأنينة واالستقرار نعمة كبيرة من نَِعم اهللا تعالى علينا. ❖
اإليمان واألمن قرناء ال يتحقق أحدهما دون اآلخر. ❖
رة. ❖ األمن واالستقرار عنوان المجتمعات المتحض
تحقيق األمن واالستقرار مسؤولية مشتركة بين الجميع. ❖

اللهم احفظ دولة اإلمــارات من الفتن ما ظهر منهــا وما بطن، وأَدِْم 
عليها األمن واألمان والخير والرخاء، وعلى سائر بالد المسلمين.

اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايد ونائبه وإخوانه حكام اإلمارات وولي عهده األمين، بفضلك وجودك 

يا رب العالمين.
وصلى اهللا على ســيدنا محمد، وآله وأصحابه أجمعين، والحمد هللا 

رب العالمين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى 
آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنتحدث اليوم عن َعَلمٍ من أعالم الحديث النبوي، أال وهو اإلمام أبو 
 Ü Û Ú  ﴿ : 4 داود السجســتاني 5 ، الذي يصدق فيه قول اهللا

â á à ß Þ Ý ﴾ [المجادلة: 11].
ا َحدِيًثا، َفَحفَِظُه َحتى  َر اهللاُ اْمَرأً َسِمَع مِن ژ حين قال: «َنض ودعوة النبي
َغُه، َفُرب َحامِلِ فِْقٍه ِإلَى َمْن ُهَو أَْفَقُه مِْنُه، َوُرب َحامِلِ فِْقٍه لَْيَس بَِفِقيٍه»(1). ُيَبل
 ، جِْسَتانِي الس  ، األَْزدِي ادٍ،  َشــد األَْشَعثِ بنِ  ُسَلْيَماُن بُن  َداُوَد  أَُبو  هو 

ُث الَبْصَرةِ. اِظ، ُمَحد ُم الُحف ةِ، ُمَقدن اِإلَماُم، َشْيُخ الس
َوَبَرَع فِي علم  َوَجَمَع، َوَصنــَف،  َوَرَحَل،  َومَئَتْينِ،  اثَْنَتْينِ  ُولَِد َســَنَة 

الحديث.
َث َعْنُه طائفة  ثين، وَحد َسِمَع الحديث ِمْن عددٍ كبير من األئمة الُمَحد
ــَنن) َوَعَرَضُه َعَلى اإلمام أَْحَمَد بنِ  َف كَِتاَبُه (السال يحصيهم إال اهللا، َصن

َحْنَبلٍ، فَاْسَتَجاَدُه، َواْسَتْحَسَنُه.

(1) سنن أبي داود (3660).

178



566

دروس المساجـد (2)

أَْلــفِ َحدِيْثٍ،  قال أبــو َداُود: َكَتْبُت َعْن َرُســْولِ اهللاِ ژ َخْمَس مَئةِ 
َننِ)،  الس) انَْتَخْبُت ِمْنَها أَْرَبَعَة آَالِف َحدِيْثٍ وثَمانِي مَئةِ َحدِيْثٍ في كَِتابِ 

ِحْيَح، َوَما ُيْشبُِهُه َوُيَقارُِبُه. َذَكْرُت الص
ُم فِي َزَمانِهِ،  ُه اِإلَماُم الُمَقدا، فقالوا: إن وَقْد أثَْنى عليه اْلُعَلَماُء ثََناًء َعِطَرً
اِظ اِإلْسَالمِ لَِحدِيْثِ َرُسْولِ اهللاِ ژ ، واْلَعالِم بِعَللِهِ َوأَسانِيدِهِ،  ه أََحُد ُحفوإن

َالحِ َوالَوَرعِ. إَلى الِعْلمِ أَْعَلى َدَرَجاِت الِعَباَدةِ َوالَعَفاِف، َوالص ُه َضموإن
َوَكاَن ِإْبَراِهْيــُم األَْصبَهانِي َوأَُبــو َبْكر بن َصَدَقَة يَْرفُعــْوَن ِمْن َقْدرِهِ، 

َويَْذُكُروَنُه بَِما َال يَْذُكُرْوَن أََحًدا فِي َزَمانِهِ ِمْثَلُه.
ا َصنــَف أَُبو َداُوَد  َلم : َوِإْبَراِهْيُم الَحْربِي ، اَغانِــي َوَقاَل أَُبــو َبْكٍر الص

َنن) أُلِْيَن ألَبِي َداُوَد الَحدِيُْث، َكَما أُلِْيَن لَِداُودَ  0 الَحدِيُْد. كَِتاَب (الس
نَْيا لِْلَحدِيْثِ،  َوَقاَل الَحافُِظ ُمْوَســى بُن َهاُرْوَن: ُخلَِق أَُبو َداُوَد فِي الد

َوفِي اآلِخَرةِ لِلَجنة، َما َرأَيُْت أَفَْضَل ِمْن أَبِي َداُوَد.
نَْيــا فِْقًها َوِعْلًما  ةِ الد ــاَن: أَُبو َداُوَد أََحــُد أَئِموَقــاَل أَُبو َحاتِمٍ بُن ِحب

َننِ. َعنِ الس َف َوَذبَوِحْفًظا، َوُنْسًكا َوَوَرًعا َوِإتَْقاًنا، َجَمَع َوَصن
َوُفُنْونِهِ  قال اإلمام الذهبي: َكاَن أَُبو َداُوَد َمــَع ِإَماَمتِهِ فِي الَحدِيْثِ 
الُفَقَهــاِء، فَِكَتاُبُه يَُدل َعَلى َذلَِك، َوُهَو ِمــْن ُنَجَباِء أَْصَحابِ  ِمْن كَِبارِ 
الَمَسائِلِ فِي الُفُرْوعِ  ًة، َوَسأََلُه َعْن دَِقاقِ  أَْحَمَد، َالَزَم َمْجلَِسُه ُمد اِإلَمامِ 

َواُألُصْولِ.
ـي بالبصرة ألربع  ومناقب أبي داود كثيرة، وُكتبه مشــهورة، توفـ

عشرة بقيت من شوال سنة خمس وسبعين ومئتين، 5 .
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اإلماُم أُبو َداُوَد (رحمه اهللا) 

رهم اهللا لحفظ ُسنة النبي ژ . ❖ اإلمام أبو داود أحد الذين سخ
كان 5 جامًعا بين العلم والعمل، وبين الحديث والفقه. ❖

ا خير الجزاء، وصل اللُهم وســلم  رحمه اهللا ورضــي عنه، وجزاه عن
على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا ذي الفضل واآلالء، أمرنا باإلحســان إلى األقرباء، والشــكر 
على النْعَماء، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه 

من استحقوا من ربهم الرضا والثناء، أما بعد:
 r  q  po  n  m  l  k  j  i﴿ اهللا 4 :  فقــال 

z y x wv u t s﴾ [الروم: 38].

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç﴿ : 2 وقــال 
 ﴾ Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ

[البقرة: 215].

وعن أبي َطْلَحَة األنصاريƒ  َقاَل: يَا َرُسوَل اهللاِ، ِإن اهللاَ تََعاَلى يَُقوُل 
 أََحب فِي كَِتابِهِ: ﴿  ! " # $ % & '﴾ [آل عمران: 92]، َوِإن
َها، َوُذْخَرَها ِعْنَد اهللاِ، فََضْعَها  َها َصَدَقٌة هللاِ أَْرُجو بِرَبْيُرَحاءَ، َوِإن أَْمَوالِي ِإَلي
يَا َرُســوَل اهللاِ َحْيُث ِشــْئَت، فََقاَل ژ : «َبخٍ، َذلَِك َماٌل َرائِــٌح، َذلَِك َماٌل 
َرائٌِح، َقْد َســِمْعُت َما قُْلَت فِيَها، َوأََرى أَْن َتْجَعَلَها فِــي األَْقَربِيَن»، َقاَل: 

هِ(1). أَفَْعُل يَا َرُسوَل اهللاِ، فََقَسَمَها أَُبو َطْلَحَة فِي أََقارِبِهِ َوَبنِي َعم

(1) صحيح البخاري (2318).
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َرُســوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  قال:   ƒ اْلُمَحارِبِــي َعْبــدِ اهللاِ  َطارِقِ ْبنِ  وعن 
ْفَلى، َواْبَدأْ  َدَقَة َخْيٌر لَُكْم، َوالَْيُد الُْعْلَيا َخْيٌر مَِن الَْيدِ الس الص قُوا، َفِإن َتَصد»

َك، َوأُْخَتَك َوأََخاَك، َوأَْدَناَك َفأَْدَناَك»(1). بَِمْن َتُعوُل: أََباَك َوأُم
َدَقَة  الص َقاَل: َقاَل َرُسوُل ژ : «ِإن ƒ يب َعاِمٍر الض وعن َســْلَماَن ْبنِ 

ِحمِ اْثَنَتانِ: َصَدَقٌة َوِصَلٌة»(2). َعَلى الِْمْسِكينِ َصَدَقٌة، َوَعَلى ذِي الر

د ديننا الحنيف على حق القرابة، ودعا إلى تقديمهم على غيرهم  أك
بعد عبادته  تبارك وتعالى  المولى   البر واإلحسان والمعروف، وحث في 
وتوحيده على رعاية الُقربى، واعتبر الرسول الكريم ژ أن الصدقة على 
َعَلى ذِي  َدَقةِ  َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «أَْفَضُل الص ذي القرابة تضاَعُف مرتين، 

ِحمِ الَْكاِشحِ»(3). أي: المعرض المعادي. الر
ه مــن جاءه متبرًعا بالوقــف أن يجعله في  وكان صلــوات اهللا عليه يوج
األقربين ليبين ژ حق القرابة، وأنهم أولــى من غيرهم بالمعروف، ألن كل 
واحد منــا يعرُف قرابَتــُه، ويدخُل بيوتَُهــْم، ويطلُِع علــى أحوالِِهْم، وجزاء 
الواصلين ألقربائهم وأرحامهم في الدنيا البركة في الرزق والعمر، قال رسوُل 
ُه أَْن ُيْبَسَط لَُه فِي رِْزقِِه، أَْو ُيْنَسأَ لَُه فِي أََثرِهِ، َفْلَيِصْل َرِحَمُه»(4). اهللاِ ژ : «َمْن َسر

(1) المعجم الكبير للطبراني (8100).
(2) سنن النسائي (2582).

(3) المستدرك على الصحيحين للحاكم (1475).
(4) متفق عليه.
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حمنِ  فإن الواصليــن ألرحامهم ينالون رَِضــا الر وأما في اآلخــرةِ 
َالَم، َوأَْطِعُموا  اُس، أَْفُشوا الس َها الن ژ : «َيا  أَي بيودخوَل الجنانِ، يقوُل الن

َة بَِسَالمٍ»(1). اُس نَِياٌم؛ َتْدُخلُوا الَْجن وا َوالنَعاَم، َوِصلُوا اْألَْرَحاَم، َوَصل الط
ومن الحكم المأثورة في صلة القرابة، واإلحســان إليهم: (عشيرتَُك 
ـُق، وأصُلَك الذي بهِ تتعلــُق، ويُدَك التي بها  ذي به تُحلـهم جناُحَك ال
ــدةِ، أكرْم كريَمُهْم،  ُة عنَد الش ذي بهِ تقوُل، هُم العدتصوُل، ولســاُنَك ال

ْر على معِسِرِهْم، وال يكْن أهُلَك أْشقى الخلقِ بَك). وُعْد سقيَمُهْم، ويس

الصدقة على ذي القرابة ثنتان صدقة وصلة. ❖
صلة أولي القربى أجرها عظيم في الدنيا واآلخرة. ❖
المحتاجين في الصدقات والوقف  ❖ بقرابته  يبدأ  أن  ينبغي لكل مسلم 

والمعروف.

والباذلين  إليهم،  والُمحســنين  لقرابتهم،  الواصلين  من  اجعلنا   ُهمالل
آله  اللُهم وسلم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى   المعروف لهم، وصل

وصحبه أجمعين.

(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم (4283).
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الحمد هللا الذي أرســل رســوله بالهــدى، والصالة والســالم على 
المبعوث رحمة للعالمين ســيدنا ونبينا محمــد، وعلى آله وصحبه ومن 

سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد: 

 K  J  I  HG  F  E  D  C  B﴿ يقــول 4 : 
O N M L ﴾ [األحزاب: 56].

َعَلْيِه  َواِحــَدًة َصلى اهللاُ  وَقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َمْن َصلى َعَلي َصَالًة 
ْت َعْنُه َعْشُر َخِطيَئاٍت، َوُرفَِعْت لَُه َعْشُر َدَرَجاٍت»(1). َعْشَر َصَلَواٍت، َوُحط

إن نبينا محمًدا ژ ســيد البشــر وأفضل الخالئق، أوجب اهللا علينا 
محبته، وأمرنا بالصالة عليه، ويكفيه شــرًفا وتعظيًما أن اهللا تعالى صلى 

عليه ومالئكته.

(1) سنن النسائي (1297).
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والبخيل من ُذكَِر عنده النبي ژ فلم يصــل عليه، قال ژ : «الَْبِخيُل 
.(1)« َعَلي لَْم ُيَصل َمْن ُذكِْرُت عِْنَدُه، ثُم

ه علينــا ژ أن نصلي عليه امتثاًال ألمــر اهللا تعالى، وتنقية  فمن حق
للنفوس، وتعطيًرا للسان بطيب ذكره، واحتساًبا لألجر والثواب.

الصالة على رسول اهللا،  فيها من  اإلكثار  مناســبات يحســن  وهناك 
 َيْومِ ُجُمَعٍة؛ َفِإن َالةِ فِي ُكل مَِن الص كيوم الجمعة لقوله ژ : «أَْكثُِروا َعَلي
تِي تُْعَرُض َعَلي فِي ُكل َيْومِ ُجُمَعٍة، َفَمْن َكاَن أَْكَثَرُهْم َعَلي َصَالًة  َصَالَة أُم

ي َمْنزِلًَة»(2). َكاَن أَْقَرَبُهْم مِن
وكذلك عند كتابة اســمه الشــريف، فعن أبي هريــرة ƒ قال: قال 
َما  لَُه  َتْسَتْغفُِر  الَْمَالئَِكةُ  َتَزلِ  لَْم  َعَلي فِي كَِتابٍ  «َمْن َصلى  رسول اهللا ژ : 

َداَم اْسِمي فِي َذلَِك الِْكَتابِ»(3).
وبعد الوضوء وعند الدعاء، لقوله ژ : «إَذا َصلى أََحُدُكْم َفْلَيْبَدأْ بَِتْحِميدِ 

بِي ژ ، ثُم لَْيْدُع َبْعُد بَِما َشاَء»(4). َعَلى الن لُْيَصل َناِء َعَلْيِه، ثُم اهللاِ َوالث
فالصالة على النبي ژ مطلوبة في كل وقت، ومن فضلها أنها كفارة 
لها وزيــادة في كمالها،  الرذائل، وإعالء  للنفس مــن  للذنوب، وتطهير 

َالَة َعَلي َزَكاٌة لَُكْم»(5). الص َفِإن وا َعَليمصداًقا لقوله ژ : «َصل

(1) مسند أحمد (1736).
(2) السنن الكبرى للبيهقي (5995).

(3) المعجم الوسيط (1835).
(4) سنن الترمذي (3477).

(5) مصنف ابن أبي شيبة (8704).



573

الةُ على النِبي ژ  الص

الصالة على رسول اهللا ژ من مظاهر ُحبه وتوقيره. ❖
الصالة على سيدنا محمد ژ لها فضائل عظيمة. ❖
ًكا بسنته. ❖ الصالة والسالم على رسول اهللا ژ تزيدنا ُقرًبا منه وتمس

الفائزين، وعلى حوضه من  النبي ژ من  اللُهم اجعلنا بالصالة على 
اللُهم وســلم على   الواردين، بفضلك وُجودك يا أكرم األكرمين، وصل

سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الزمان، نشــكره على جزيل الفضل واإلحســان،  الحمد هللا خالــق 
والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أهل الجود 

والعرفان. وبعد:
 | { z y x w v u h s﴿ : 2 قــال اهللا

{ ~ ے﴾ [الفرقان: 62].

وقال 4 : ﴿  ! ❁ # $ ﴾ [الفجر: 1 ـ 2].
وقال َعز ِمْن قائل: ﴿  l k j ❁ h g f ﴾ [الليل: 1 ـ 2].

وقال F E D ❁ B ﴿ : 8 ﴾ [الضحى: 1 ـ 2].
 *  )  (  ❁  &  %  $  #  ❁ وقال َجل وعال: ﴿  ! 

+ , - . / 0 ﴾ [العصر: 1 ـ 3].

وعن ابن عباس ^ قال: قال النبــي ژ : «نِْعَمَتانِ َمْغُبوٌن فِيِهَما َكثِيٌر 
ةُ َوالَْفَراُغ»(1). ح اسِ: الصمَِن الن

آَدَم  اْبنِ  َقَدُم  َتُزوُل  «َال  َقاَل:  النبِي ژ  َمْســُعودٍ ƒ ، َعنِ  اْبنِ  وَعنِ 

(1) صحيح البخاري (6412).
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ِه َحتى ُيْســأََل َعْن َخْمــسٍ: َعْن ُعُمرِهِ فِيَم أَْفَناُه،  َيْوَم الِقَياَمةِ مِْن عِْندِ َرب
َوَعْن َشــَبابِِه فِيَم أَْبَالُه، َوَمالِِه مِْن أَْيَن اْكَتَســَبُه َوفِيَم أَْنَفَقُه، َوَماَذا َعِمَل 

فِيَما َعلَِم»(1).
وَعنِ اْبنِ َعباسٍ ^ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ لَِرُجلٍ َوُهَو يَِعُظُه: «اْغَتنِْم 
َتَك َقْبَل َسَقِمَك، َوغَِناَءَك  َخْمًسا َقْبَل َخْمسٍ: َشــَباَبَك َقْبَل َهَرمَِك، َوِصح

َقْبَل َفْقرَِك، َوَفَراَغَك َقْبَل ُشْغلَِك، َوَحَياَتَك َقْبَل َمْوتَِك»(2).

أقســم اهللا تعالى بالوقت في آيات كثيرة؛ ليلفت األنظار إلى أهميته 
وشرفه، وينّبه العقول على عظيم شأنه، وجليل منفعته وآثاره، فهو أغلى 
شيء يملكه اإلنســان في هذه الحياة، بل هو رأس ماله الحقيقي الذي 
يجب أن ُيْستثمر، وقد ذكره رسول اهللا ژ في عداد النعم التي تفّضل اهللا 
بها على عباده، وحّذر من مغبة إهماله بما ال فائدة فيه، وأّكد مســؤولية 

اإلنسان عنه أمام اهللا 8 .
وكان رسول اهللا ژ شــديد الحرص على وقته، فال يمضي له وقٌت 
من غير عمــل هللا تعالى، وقــد أدرك الصالحون هــذه الحقيقة، فملؤوا 
أوقاتهم باألعمال الصالحة، واســتقبلوا أيامهم بما ُيرضي اهللا تعالى من 

الخير والمعروف واإلحسان.

(1) سنن الترمذي (2416).
(2) المستدرك على الصحيحين للحاكم (7846).
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وإن واجب اإلنســان تجاه وقته أن يحافــظ عليه، وأن يحرص على 
فالوقت ســريع  ينفعه في ســائر أحوالــه وأموره،  االســتفادة منه فيما 
االنقضــاء، وال يمكن اســترداده أو تأخيــره أو اقتراضــه أو توفيره أو 
مضاعفته، فعلى المســلم أن يغتنم الوقت الذي أمامــه فيما يعود عليه 

بالنفع في دينه ودنياه.
وإن العاقل من يحرص على االستفادة من وقته فيما ينفعه في سائر 
يــه، أو حق واجب يقضيه، أو  أحواله وأموره، فينفق وقته في فرض يؤد
في تربية أبنائــه ورعاية أهل بيتــه، أو علم يتعلمه، أو خيــر يفعله، أو 

مريض يعوده، أو رحم يصلها، أو صديق يزوره.

من أثمن ما يملكه اإلنسان في حياته الوقت. ❖
الوقت نعمة عظيمة يجب اغتنامها بما ُيرضي اهللا تعالى. ❖
إدارة الوقت هي استثماره وتوظيُفه. ❖

اللُهم بارك لنا في أوقاتنا، واجعلها عامرة بذكرك وشــكرك وعبادتك 
يا رب العالمين، وصل اللُهم وســلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي أنزل القرآن موعظة وشــفاًء، ونوًرا واهتداًء، وأشهد 
أن ال إٰله إال اهللا وحده ال شــريك له، خير الحافظين، وأرحم الراحمين، 
وأشهد أن سيدنا محمًدا عبد اهللا ورسوله، المحفوظ بإذن ربه من همزات 
الماكرين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم  الشياطين، ومن مكر 

بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
قال اهللا z y x w v u t﴿ : 4 } ﴾ [اإلسراء: 82].
ُد  ژ فََقاَل: يَــا ُمَحم بِيجِْبِريَل أَتَــى الن أَن : ƒ ٍوَعْن أَبِــي َســِعيد
اْشَتَكْيَت؟ فََقاَل: «َنَعْم» َقاَل: بِاْســمِ اهللاِ أَْرقِيَك مِْن ُكل َشْيٍء ُيْؤذِيَك، مِْن 

َشر ُكل َنْفسٍ، أَْو َعْينِ َحاِسدٍ، اهللاُ َيْشفِيَك، بِاْسمِ اهللاِ أَْرقِيَك(1).

ْقَيــةِ: هي ما ُيْقَرأُ عَلــى الَمريضِ أَوِ الَمْلُدوغِ أَوِ الَمْحُســودِ أَوِ  الر
الَمْســُحورِ من قرآن وأذكار لَِيْبَرأَ ِمْن ِعلتِهِ بإذن اهللا تعالى، وقْد تَُكوُن 

صحيح مسلم (2186).  (1)
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 ِحيحِ ِمْن بابِ الوقايــةِ لَِما يَخاُف أْن يَْغَشــاُه ِمَن اْلَمَضار قَْيــُة لِلص الر
والِعَللِ َواْلَمكروهاِت.

وِهَي جائزٌة إَذا كاَنْت بِآياٍت ِمَن القــرآنِ الكريمِ أَوِ األذكارِ واألَْدِعَيةِ 
الوارَدةِ، أو دعاء صح معناه، وسلم مبناه، َوتَُكوُن َمْذُموَمًة وَمْنِهيا  النبويةِ 
عْنَها إَذا كاَنْت بَِما َال ُيْدَرى َمْعناُه؛ من كالم باطل، أو اســتعانة بغير اهللا، 
أو اســتخدام لما هو ليس مشروًعا كطلب شعر أو ذبح حيوان فتلك من 

أباطيل المشعوذين.

َل  َوكَداوِي ِمَن األمراضِ واألســقامِ أَْمٌر َمشروٌع، وَال ُيَنافِي التوالت
عَلى اهللاِ 8 ، وأَْخَبَر النبــي ژ أن اهللاَ 8 َلْم ُيْنــِزْل داًء إال أنَزَل لُه 
ِشــفاًء فقاَل: «َتَداَوْوا، َفِإن اهللاَ لَْم ُيْنزِْل َداًء ِإال أَْنَزَل لَُه ِشَفاًء، َعلَِمُه َمْن 

َعلَِمُه، َوَجِهَلُه َمْن َجِهَلُه»(1).
اهللاِ  بتقديِر  وأنَها  ــفاِء،  الش أسباب  َســَبٌب من  قَْيَة  الر  أن  وَال َشك
ْحِر  الَحَسدِ والحاســديَن، وتُْبِطُل َكْيَد الس تعاَلى َال بذاتَِها تَْدفَُع َشــر
ُيحاوُر  إبراهيمَ  0 وهَو  ســيدَِنا  تعالى عَلى لسانِ  قال  اِحريَن،  والس
 Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹ قوَمــُه: ﴿ ¸ 

Å Ä﴾ [الشعراء: 78 - 80].

َها. ژ أَمَر بَِها وفََعَلَها وأََقر بِيالن حيحةِ أن وَقْد ثَبَت فِي األحاديثِ الص

َيغِ الواردةِ  واألفضل في الرقية أن تكون بالَكلِماِت واأللفاِظ والص

مسند أحمد (3578).  (1)
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أْســَرارِ  وِمْن  الُقرآنِ  أْســَرارِ  ِمْن  ُمباَرَكٌة، وفيَها  َطيَبٌة  فَِهَي  َقيةِ،  الر فِي 
ةِ ما يَْشِفي ِمْن ُكل داٍء. ُبوالن

ا ورد في ذلك: ما جاء َعنِ السيدة عائشة # : أن النبي ژ َكاَن  ومم
ْيــهِ ُثم َنَفَث فِيِهَما فََقــَرأَ فِيِهَما: َلْيَلةٍ َجَمَع َكف ِإَذا أََوى ِإَلــى فَِراِشــهِ ُكل

 ﴾S  R   Q  P ﴿ َو ﴿ 4  5  6  7﴾ َو ﴾$ # " ! ﴿
َوَما  َوَوْجِههِ  بِِهَما َعَلى َرأِْسهِ  ُثم يَْمَسُح بِِهَما َما اْسَتَطاَع ِمْن َجَســدِهِ يَْبَدأُ 

اٍت(1). أَقَْبَل ِمْن َجَسدِهِ، يَْفَعُل َذلَِك ثََالَث َمر

واألولى في الرقية أن يرقي المســلم نفســه بنفســه إذا أراد البركة 
النــاس، فهو أحرص على  والشــفاء من اهللا تعالى، وال يرجو ذلك من 
َرْت عليه الرقية فله أن  نفسه من غيره وأعرف بعلته من سواه، إال إذا تعذ
يســتعين بمن يثق به من أهله وخاصته، وهو هدي رسول اهللا ژ ؛ فَعْن 
َذاِت  اْلُمَعو َنْفِســهِ  َعَلى  ِإَذا اْشــَتَكى يَْقَرأُ  َعائَِشــَة # : أَن النبِي ژ َكاَن 

ا اْشَتد َوَجُعُه ُكْنُت أَقَْرأُ َعَلْيهِ َوأَْمَسُح بَِيدِهِ َرَجاءَ َبَرَكتَِها(2). َويَْنِفُث، فََلم

كما أن األَْوَلى أَْن يَْرقَِي أْهَل َبْيتِهِ بنفسه، َرفًْعا للَحَرجِ وَمْنًعا للِفْتَنةِ 
وِصياَنًة لألموالِ واألوقاِت.

وعلــى اإلنســان أن يتجنــب ويحذر مــن الوقوع فــي أيدي 
ُعوَن تسِخيَر اْلجِن، ويَْنِطُقوَن باأللغازِ والطالِسمِ،  الجاهلين، الذين يَد

ويأكلوَن أمواَل الناسِ بالباِطلِ.

صحيح البخاري (4729).  (1)
متفق عليه.  (2)
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جواز الرقية من اإلنسان لنفسه ولغيره. ❖
الرقية على النفس أفضل من االستعانة باآلخرين. ❖
ال يتنافى االستشفاء بالرقية مع االستشفاء لدى األطباء. ❖

نســأل اهللا أن يحفظنا من بين أيدينا، ومن خلفنا، ومن فوقنا، ومن 
اللُهم وسلم على سيدنا محمد،   تحتنا، وعن يميننا، وعن شمالنا، وصل

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى 
آله وصحبه الّطيبين، وبعد:

فنتحــدث اليوم عن َعَلمٍ مــن أعالم الحديث النبــوي، أال وهو 
اإلمام الكبير مسلم بن الحجاج 5 ، الذي يصدق فيه قول اهللا 4 : 

﴿  â á à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴾ [المجادلة: 11].
ا َحدِيًثا، َفَحفَِظُه  َر اهللاُ اْمَرأً َسِمَع مِن ودعوة النبي ژ حين قال: «َنض
َغُه، َفــُرب َحامِلِ فِْقٍه ِإلَى َمْن ُهَو أَْفَقُه مِْنــُه، َوُرب َحامِلِ فِْقٍه  ى ُيَبلَحت

لَْيَس بَِفِقيٍه»(1).
، وُكْنَيُته: أَُبو  ْيَساُبْورِيالن اجِ بنِ ُمْســلِمٍ الُقَشْيِري هو ُمْسلُِم بُن الَحج
ِحْيحِ).  ُة، َصاِحُب (الص ُد، الُحج الُحَسْينِ، اِإلَماُم الَكبِْيُر، الَحافُِظ، الُمَجو

ُولَِد َسَنَة أَْرَبعٍ َومَئَتْينِ.
َة ِمَن: الَقْعَنبِي وُهَو أَْكَبُر  ِعْشِريَْن ومئتين، فَســِمَع بَِمك َحج فِي َسَنةِ 

َشْيخٍ َلُه، ُثم اْرتََحَل َبْعَد أَْعَوامٍ إلى الِعَراقِ، َوالَحَرَمْينِ، َوِمْصَر.

(1) سنن أبي داود (3660).
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كان تام القامة، أبيض الرأس واللحية، وكان من كبار العلماء وأوعية 
ثين، َوَرَوى عنه كثيرون. العلم، َرَوى عْن َكثِْيٍر من العلماء والُمَحد

ا: وأثَْنى عليه اْلُعَلَماُء ثََناًء َعِطَرً
، َوُمْســلِم  ي نَْيا أَْرَبَعة: أَُبو ُزْرَعَة بِالر اظ الد ــار: ُحف ُد بُن َبش قاَل ُمَحم

د بن ِإْسَماِعْيَل بُِبَخاَرى. بَِسَمْرَقْنَد، َوُمَحم ارِِمي بَِنْيَساُبْوَر، َوَعْبد اهللاِ الد
َماء كَِتاب أَصّح  ْيَساُبْورِّي: َما تَْحَت أَديم السالن  قاَل الَحافُِظ أُبو َعلِي

ِمْن كَِتابِ ُمْسلِم.
ــاجِ فِي َمْعِرفَةِ  وَكاَن أَُبــو ُزْرَعَة َوأَُبو َحاتِم يقدَمان ُمْســلِم بن الَحج

ِحْيح َعَلى َمَشايِخ َعْصرِهَما. الص
ألَف اإلمام مســلم مجموعة من المؤلفات النافعــة المفيدة، وأجلها 
وأنفعها وأكثرها شــهرة صحيحه المسمى: (المســند الصحيح المختصر 
 بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا ژ )، وهو وصحيح البخاري أََصح
اْلُكُتبِ َبْعَد اْلُقــْرآنِ العظيم، قال اإلمام مســلم: صنْفُته من ثالثمئة ألف 
حديث مسموعة. وقد اْشَتَمل صحيحه على ثََمانَِية آَالف َحدِيث بالمكرر، 

ودون المكرر نحو أربعة آالف حديث.
وإتيانه  المشهور،  اإلمام مســلم صحيحه بحديث جبريل  ابتدأ   وقد 
ْســَالمِ، فََقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ :  ُد أَْخبِْرنِي َعنِ اْإلِ ژ وقولــه: يَا ُمَحم النبي
ًدا َرُســوُل اهللاِ ژ ، َوتُِقيَم  ُمَحم اهللاُ َوأَن ْســَالُم أَْن َتْشــَهَد أَْن َال ِإلَٰه ِإال «اْإلِ
َكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوَتُحج الَْبْيَت ِإنِ اْســَتَطْعَت ِإلَْيِه  َالَة، َوتُْؤتِــَي الز الص
ُقُه... إلى آخر الحديث. َسبِيًال»، َقاَل: َصَدقَْت، َقاَل: فََعجِْبَنا َلُه يَْسأَُلُه، َوُيَصد
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اإلَمــاُم ُمْسِلــٌم (رحمه اهللا)

الصحيحان (البخاري ومسلم) أصح الكتب في الحديث. ❖
بذل اإلمام مسلم حياته لحفظ ُسنة رسول اهللا ژ فأبقى اهللا ذكره. ❖

اللُهم ارَض عن اإلمام مســلم، واْجزِه عنا خيــر الجزاء على حفظه 
ــي به يا رب العالمين،  دٍ ژ ، وارزقنا ُحْســَن التأس ألحاديث نبينا محم
وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي أمــر عباده بالمحبــة والوئام، ونهاهــم عن التنازع 
والخصام، والصالة والســالم على خير األنام، سيدنا محمد، وعلى آله 

وأصحابه الكرام، أما بعد:
 .  -  ,  +*  )(  '  &  %  $ ﴿ اهللا 4 :  فقــال 

/﴾ [األنفال: 46].
وقال 2 : ﴿  : ; > = < ﴾ [النساء: 135].

 V U T S R Q P O N ﴿ : 8 وقال اهللا
 e d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y X W

n m l k j i h g f ﴾ [البقرة: 213].

 ، الَْحق َبَطُر  «الِْكْبُر  النبي ژ قال:  وعن عبد اهللا بن مسعود ƒ ، عن 
َوَغْمُط الناسِ»(1).

 َجالِ ِإلَى اهللاِ األَلَد أَْبَغَض الر وعن عائشة # ، عن النبي ژ قال: «ِإن
الَخِصُم»(2).

صحيح مسلم (93).  (1)
متفق عليه.  (2)

184



585

أدُب االْخِتالِف

يقول:  اهللا ژ  قال: ســمعُت رســول  اهللا بــن عمر ^  عبد  وعن 
«... َمــْن َخاَصَم فِي َباِطلٍ َوُهــَو َيْعَلُمُه، لَْم َيَزْل فِي َســَخطِ اهللاِ َحتى 

َيْنزَِع»(1).

االختالف في الرأي الذي باعثه إرادة وجه اهللا تعالى، وإصابة الحق، 
ونفــع المجتمع، وســببه التفاوت فــي المعارف والعلــوم، والتجارب 
ًعا فكريا،  تنو والفهوم، هو ظاهرة صحية، ألنه في هذه الحــاالت يمثل 
وثراء معرفيا، ويوجُِد للمشــكلة الواحدة أوجًها مــن الحلول، وللهدف 
الواحد أصناًفا من الوسائل، ويسمح برؤية القضية من أبعادها وزواياها، 
واالختالف يجمع نتائج العقول الكثيرة في بوتقة واحدة، وهو وســيلة 
لَِتْفتيق األذهان، وتوســيع المدارك، واالختالف الــذي يكون على هذا 

المنحى نافٌع مفيد.

ومن االختالف النافع: اختــالف الفقهاء رحمهم اهللا، فإنه مبني على 
ــنة، فإن فــي اختالفهم رحمة  اجتهاداتهم في فَْهمِ نصوص القرآن والس

باألمة، وسعة في التشريع.

أما إذا كان باعث االختــالف بين الناس هو اتبــاع الهوى، والكبر 
ــك بالرأي ولو  عن الحق، واإلعجاب الذي يدفع إلى التمس الذي يَُصد

سنن أبي داود (3597).  (1)
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تبيَن غلطه، والسعي في تحصيل المنافع الشخصية الضيقة وإن أدت إلى 
اإلضــرار باآلخرين، فهذا االختــالف مذموٌم، ألنه يقطــع آصرة اإلخاء 

والوئام، وُيوصل إلى التنازع والخصام، وُيورث العداوة.
ولالختالف آداٌب ينبغي مراعاتها، ومن ذلك:

أوًال: على المسلم أن ُيلزَم نفســه الخضوع للحق متى ما وضَح له، 
وال يتمادى فــي العناد والكبــر، َحَذًرا ِمــْن أن يناله الوعيــد في قول 
رســول  اهللا ژ : «َمْن َخاَصَم فِي َباِطلٍ َوُهَو َيْعَلُمُه، لَْم َيَزْل فِي َسَخطِ اهللاِ 

َحتى َيْنزَِع َعْنُه»(1).
ثانًيا: أْن يرجع إلى أهل االختصاص، فإْن كانت القضية شرعيًة رجَع 
إلى الفقهــاء العالِِمين، وإن كانــت طبيًة رجع إلى األطبــاء الماهرين، 

وهكذا.
ثالًثــا: أن يحترم مخالفه، وال يظهر االســتخفاف برأيه عند النقاش، 

وال يبحث له عن الزالت.
رابًعا: أن يجعل المسلم هدفه هو البحث عن الحقيقة.

النقاش أجمل الكلمات، وأن يتجنَب األلفاظ  خامًسا: أن يختار عند 
الجارحة.

سادًسا: ُحْسن االستماع، وعدم المقاطعة.

سنن أبي داود (3597).  (1)
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االختالف في الرأي ُسنة بشرية. ❖
االختالف محموٌد إن كان باعثه إرادة وجه اهللا تعالى، وإصابة الحق. ❖
لالختالف آداٌب ينبغي مراعاتها. ❖

 ُهم الل ف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا على الحق، وصلاللهم اْهدِنا وأل
وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد  هللا المتصف بالجود والســتر والحياء، والصالة والسالم على 
ســيدنا ونبينا محمد إمام األنبياء، وعلى آله األتقياء، وأصحابه النجباء، 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البقاء. وبعد:
 d c b a ` _ ^ ] \ ﴿ : 4 قال اهللا
 sr  q  p  o  n  m  l  k  ji  h  g  f  e

w v u t﴾ [القصص: 25].

ُشْعَبٌة من  َوالَْحَياُء  ُشْعَبًة،  وَن  َوِست يَماُن بِْضٌع  وقال رسول اهللاِ ژ : «اْإلِ
يَمانِ»(1). اْإلِ

وَن ُشْعَبًة، َفأَْفَضلَُها َقْوُل:  يَماُن بِْضٌع َوَسْبُعوَن أو بِْضٌع َوِست وقال ژ : «اْإلِ
يَمانِ»(2). رِيقِ، َوالَْحَياُء ُشْعَبٌة من اْإلِ َال ِإلَٰه إال اهللا، َوأَْدَناَها ِإَماَطةُ اْألََذى عن الط

َال َيأْتِي  «الَْحَياُء  النبــي ژ :  قال  قال:   ƒ ٍُحَصْيــن ِعْمَراَن بن  وعن 
إال بَِخْيرٍ»(3).

(1) صحيح البخاري (9).
(2) صحيح مسلم (35).

(3) صحيح البخاري (5766).
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الَحيَاءُ ِمنَ اِهللا َتَعالى

 8 َحلِيٌم َحيِي وَعْن َعَطــاٍء ƒ َقاَل: قــال رســول اهللا ژ : «ِإن اهللاَ 
ْتَر، َفِإَذا اْغَتَسَل أََحُدُكْم َفْلَيْسَتتِْر»(1). الَْحَياَء َوالس يٌر، ُيِحب ِست

التي حث عليها اإلســالم، وهو صفة من  النبيلة  الحياء من األخالق 
ُكْم  َرب ژ َقاَل: «ِإن بِيَعنِ الن ، ƒ صفات اهللا تعالى، فَعْن َسْلَماَن اْلَفارِِسي

ُهَما ِصْفًرا»(2). َكرِيٌم يستحيي من َعْبدِهِ إذا َرَفَع َيَدْيِه إليه أَْن َيُرد َحيِي
 ƒ كما أنه ُخُلــق من أخالق النبي ژ ، وعن أَبي ســعيدٍ الخدري
َقاَل: َكاَن رسول اهللا ژ أَشد َحَياًء مَِن الَعْذَراِء في ِخْدرَِها، َفإَذا َرأَى َشْيًئا 

َيْكَرُهُه َعَرْفَناُه في َوْجِهه(3).
والحياء: ملكة في اإلنسان تدعو صاحبها إلى ترك ما يخالف المروءة 
فه أهل العلم بأنه انقباض النفس عن القبيح(4)،  واألخالق الحســنة، وعر

وهو من خصائص اإلنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي(5).
وهو نوعان:

1 ـ حيــاء فطري: وهــو الذي خلقــه اهللا تعالى في النفــوس كلها؛ 
كالحياء من كشف العورة أمام الناس.

(1) المعجم الكبير للطبراني (670).
(2) سنن أبي داود (1488).

(3) متفٌق َعَلْيهِ.
(4) المفردات في غريب القرآن (1/ 140).

(5) فتح الباري (1/ 74).
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2 ـ وحياء إيماني: وهو الذي يمنع المؤمن من فعل المعاصي خوًفا 
من اهللا تعالى(1).

وقد دعا النبــي ژ إلى التحلي بُخُلــق الحياء وبيــن معانيه، فعن 
 قال: قال رسول اهللاِ ژ : «اْســَتْحُيوا من اهللاِ َحق ƒ ٍعبد اهللاِ بن َمْســُعود
الَْحَياِء» قال: ُقْلَنا: يا َرُســوَل اهللاِ ِإنا َنْسَتْحيِي َواْلَحْمُد هللاِ، قال: «ليس َذاَك، 
أَْس وما َوَعى، َوالَْبْطَن  الَْحَياِء: أَْن َتْحَفَظ الر اِالْستِْحَياَء من اهللاِ َحق َولَِكن
ْنَيا،  الَْمــْوَت َوالْبَِلى، َوَمْن أََراَد اْآلِخَرَة َتــَرَك زِيَنَة الد وما َحَوى، َولَْتْذُكرِ 

َفَمْن َفَعَل ذلك َفَقدِ اْسَتْحَيا من اهللاِ َحق الَْحَياِء»(2).
ـه 8 في كل أحواله، فــال يقدم على  ومعناه: أن يذكر المســلم ربـ

المعاصي؛ ألن اهللا تعالى شاهد عليه، وُمطلٌِع على ما في نفسه. 

 من الَْحَياِء َوَقاًرا، َوِإن وقال بشير بن كعب: مكتوب في اْلِحْكَمةِ: ِإن
من الَْحَياِء َسِكيَنًة(3).

فإذا كان الحياء زينــة في الناس جميًعا فإنه في المرأة أشــد جماًال 
وأكثر زينة، وقد أثنى القــرآن على امرأة وخلد ذكرها لما امتازت به من 

.﴾ ̀ حياء؛ قال 2 : ﴿ \ [ ^ _ 

(1) التعريفات  (1 / 126).
(2) سنن الترمذي (2458).

(3) صحيح البخاري (6117).
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الَحيَاءُ ِمنَ اِهللا َتَعالى

الخلق في حياتنا  آباء وأمهات أن نراعي هذا  فيجب علينا جميًعا 
فاتنــا وعاداتنا، ونبتعد عــن كل ما يخدش الحيــاء، ويخالف  وتصر

مكارم األخالق.

ك به. ❖ الحياء خلق يجب على المسلم أن يتمس
الحياء خلق إيماني يرتقي بسلوك المسلم إلى تحقيق مقاصد الخير،  ❖

ويردعه عن فعل ما ال يليق.

لنا بالطاعات، إنه نِْعَم المولى  أسأل اهللا تعالى أن يهبنا الحياء، ويجم
ونعم النصير، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.
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م، أمرنا باإلحسان إلى األيتام، وجعَل كافلهم  الحمد هللا الملك العال
مع النبي ژ في دار السالم، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد 

خير األنام، وعلى آله وصحبه الكرام، أما بعد:
 o  n  ml  k  j  i  h  g  ﴿ اهللا 2 :  فقــال 
 x  w  v  u  t  s  r  q  p
 ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y

§ ¨ ©﴾ [النساء: 36].

 /  .  -,  +  *  )  ('  &  %  ﴿  : 4 وقــال 
 ?  >  =  <;  :  9  8  76  5  4  3  2  10

@ ﴾ [البقرة: 220].

 K J I HG F E D CB A @ ﴿ : 8 وقــال
R Q P O NM L ﴾ [النساء: 2].

وقال i h g f ﴿ : 4 ﴾ [الضحى: 9].
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اليتيُم في اإلْسَالمِ

َما ُمْسلِمٍ  ژ يَُقوُل: «أَي بِيُه َســِمَع النأَن : ƒ وَعْن َمالِكِ ْبنِ اْلَحارِِث
ِإلَى َطَعامِِه َوَشَرابِِه َحتى َيْسَتْغنَِي، َوَجَبْت  ُمْسلَِمينِ  َضم َيتِيًما َبْيَن أََبَوْينِ 

َة»(1). ةُ الَْبت لَُه الَْجن
الَْيتِيمِ  َوَكافُِل  «أََنا  َرُســوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقاَل:  َسْعدٍ ^  َسْهلِ ْبنِ  وَعْن 

اَبَة َوالُوْسَطى(2). ب ةِ َكَهاَتْينِ» َوأََشاَر بُِأْصُبَعْيهِ، يَْعنِي: الس فِي الَْجن
وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ : أَن َرُجًال َشــَكا ِإَلى النبِي ژ َقْسَوَة َقْلبِهِ فََقاَل: 

«اْمَسْح َرأَْس الَْيتِيمِ، َوأَْطِعمِ الِْمْسِكيَن»(3).

حق اليتيم في اإلســالم عظيم، وقد أنــزل اهللا تعالى اآليات الكثيرة 
التي تحث على كفالة اليتامــى، وتدعو إلى مخالطتهم ورعايتهم وحفظ 
أموالهم وتنميتها، وتسليمها لهم كاملة غير منقوصة إذا بلغوا ِسن الرشد، 
ر تحذيًرا شــديًدا من التعدي على أموالهم، أو سلبها أو إنقاصها،  وتحذ
 \ [ Z Y X W V U T  ﴿ :قــاَل جــل شــأنه

[ ^_ ` a ﴾ [النساء: 10].

(1) مسند أحمد (19025).
(2) سنن الترمذي (1918).

(3) مسند أحمد (9255).
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ورتَب اإلســالم األجر الكبير والثواب العظيم على كفالة اليتيم، 
َلَها  بأْن يكوَن رفيَقُه فِي الجنةِ، فَيا  اْلَيتِيمِ  ر رســوُل اهللاِ ژ َكافَِل  وبش
ِمــْن ُصحبةٍ عظيمــةٍ، يتنافــس ألجلها المتنافســون، ويتســابق لها 

المتسابقون. 

وتكــوُن كفالُة اليتيــمِ باإلنفاقِ عليهِ وحْفــِظ مالِهِ وتقديــمِ الرعايةِ 
التربويةِ والّصحيةِ والنفسيةِ.

وقد حرصت دولة اإلمــارات العربية المتحدة علــى رعاية اليتامى 
وحفظ حقوقهم، فأنشــأت المؤسســات الحكومية واألهلية التي ترعى 
م لهم كل ما يحتاجون من رعاية وعناية واهتمام  اليتامى، وتقد شــؤون 

ليكونوا أفراًدا منتجين صالحين في هذا المجتمع. 

فلنحرص على كفالة اليتامى، فإنها أجر مستمر دائم، ورحمة من اهللا 
َيْمَسْحُه  لَْم  َيتِيمٍ  نازلة، وعطاٌء من اهللا عظيم، قاَل ژ : «َمْن َمَســَح َرأَْس 
ْت َعَلْيَها َيُدُه َحَســَناٌت، َوَمْن أَْحَسَن ِإلَى  َمر ِإال هللاِ؛ َكاَن لَُه بُِكل َشــْعَرةٍ 
َق َبْيَن أُْصُبَعْيهِ  ةِ َكَهاَتْينِ» َوفَر َيتِيَمٍة أَْو َيتِيمٍ عِْنَدُه ُكْنُت أََنا َوُهَو فِــي الَْجن

اَبةِ َواْلُوْسَطى(1). ب الس

(1) مسند أحمد (21132).
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حق اليتيم في اإلسالم عظيم. ❖
كافل اليتيم رفيق النبي ژ في الجنة. ❖

ى على حق اليتيم. ❖ الوعيد الشديد والعذاب العظيم لمن تعد

تتحقق رعاية اليتامى باإلنفاق عليهم وتربيتهم وحفظ أموالهم. ❖

ا على  اليتامى، والكافلين لهم، وأعن إلى  الُمْحسنين  اللُهم اجعلنا من 
آله  اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى   القيام بحقوقهم، وصل

وصحبه أجمعين.
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الحمــد هللا الذي يســتر العورات ويغفــر الزالت ويقيــل العثرات، 
والصالة والســالم على ســيدنا ونبينا محمد بن عبد اهللا أشــرف الخلق 

وقائدهم إلى الجنة، وعلى آله الطيبين وصحابته أجمعين، وبعد:
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴿ :من قائل يقول عز

Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î﴾ [النور: 19].

̂ : أَن َرُســوَل اهللاِ ژ َقاَل: «َيْدنُو أََحُدُكْم مِْن  ُعَمَر  وعن َعْبد اهللاِ ْبنِ 
ِه َحتى َيَضَع َكَنَفُه َعَلْيِه، َفَيُقوُل: َعِمْلَت َكَذا َوَكَذا؟ َفَيُقوُل: َنَعْم، َوَيُقوُل:  َرب
ُرُه، ثُم َيُقوُل: ِإني َســَتْرُت َعَلْيَك فِي  َعِمْلَت َكَذا َوَكَذا؟ َفَيُقوُل: َنَعْم، َفُيَقر

ْنَيا، َفأََنا أَْغفُِرَها لََك الَيْوَم»(1). الد
تِي  أُم قال: َســِمْعُت َرُســوَل اهللاِ ژ يَُقوُل: «ُكل ƒ وعن أبي ُهَريَْرَة
َعَمًال،  بِاللْيلِ  ُجُل  الر َيْعَمَل  أَْن  الُمَجاَهَرةِ  مَِن   َوِإن الُمَجاهِرِيَن،   ِإال ُمَعاًفى 
ثُم ُيْصبَِح َوَقْد َسَتَرُه اهللاُ َعَلْيِه، َفَيُقوَل: َيا فَُالُن، َعِمْلُت الَبارَِحَة َكَذا َوَكَذا، 

ُه، َوُيْصبُِح َيْكِشُف ِسْتَر اهللاِ َعْنُه»(2). َوَقْد َباَت َيْسُتُرُه َرب

(1) صحيح البخاري (6070).
(2) متفق عليه.
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̂ : أَن َرُســوَل اهللاِ ژ َقاَل: «الُمْســلُِم أَُخو  وعن َعْبد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر 
فِي  أَِخيِه َكاَن اهللاُ  َال َيْظلُِمُه َوَال ُيْســلُِمُه، َوَمْن َكاَن فِي َحاَجةِ  الُمْسلِمِ 
َج اهللاُ َعْنُه ُكْرَبًة مِْن ُكُرَباتِ َيْومِ  َج َعْن ُمْسلِمٍ ُكْرَبًة، َفر َحاَجتِِه، َوَمْن َفر

الِقَياَمةِ، َوَمْن َسَتَر ُمْسلًِما َسَتَرُه اهللاُ َيْوَم الِقَياَمةِ»(1).

إن اهللا 4 يحب الستر ويأمر به ويثيب عليه الثواب الجزيل.
التي أســبغها اهللا 8 على عباده ستر ذنوبهم وإخفاء  النعم  ومن 
عيوبهم، وما ســتر اهللا عبًدا في الدنيا إال ســتره في اآلخرة، وإن من 
ستر اهللا تعالى أنه يســتر الذين يجترحون السيئات ويقترفون الذنوب 
ويعصون اهللا تعالى آناء الليل وأطراف النهار، ورغم ذلك فهو يســتر 
عليهم في الدنيا ويغفر لهم في اآلخرة، وهذا من فضل اهللا الواســع 

الذي يؤتيه من يشاء.
واهللا تعالى يستر على جميع عباده إال المجاهرين منهم كما جاء 
في الحديث، قال اإلمام النووي: «وقوله: «إال المجاهرين» ُهُم الِذيَن 
َعَلْيِهْم  تََعاَلى  اُهللا  َســَتَر  َما  َوَكَشــُفوا  َوأَظَْهُروَها  بَِمَعاِصيِهــْم  َجاَهُروا 

ُثوَن بَِها لَِغْيِر َضُروَرةٍ َوَال َحاَجةٍ»(2). فََيَتَحد

(1) متفق عليه.
(2) شرح النووي على مسلم (119/18).
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والمجاهــرة بالمعاصي مســتجلبة لغضــب اهللا 8 ومســتدعية لعقابه 
وانتقامــه، فعلى من اقتــرف إثًما أو وقع فــي معصية أن يبــادر إلى التوبة 
واالستغفار، وأن يستر على نفسه حياء من خالقه ومن الناس؛ َقاَل النبِي ژ : 
ةِ األُولَى: ِإَذا لَْم َتْسَتحِ َفاْصَنْع َما ِشْئَت»(1). ُبو اُس مِْن َكَالمِ الن ا أَْدَرَك الن مِم ِإن»

ولقد أوجب اهللا 8 على المسلم أن يستر على نفسه وعلى غيره، وفي ستره 
إياه، ألن المعاصي تذل  الناس به واســتذاللهم  على نفسه تجنب الســتخفاف 
أهلها وتهينهم، وفي ســتره على غيره قيام بحقه عليه، فمن حق المســلم على 

أخيه المسلم أن يستر عيوبه وُيخفي ذنوبه ويترك التشهير به.
ر النبي ژ الذي ستر على مسلم بستر اهللا تعالى عليه يوم القيامة. وقد بش

أمر اهللا تعالى ورسوله ژ بالستر. ❖
المجاهرة بالمعاصي مســتجلبة لغضب اهللا تعالى، ومستدعية لعقابه  ❖

وانتقامه.
توعد اهللا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بالعذاب األليم. ❖

 ُهم الل اْهدِنا ألحســن األخالق، واسترنا بسترك الجميل، وصل ُهم الل
وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) صحيح البخاري (6120).
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العلم والعلماء، وجعلهــم ورثة األنبياء،  الحمد هللا الذي رفع قــدر 
والصالة والسالم على ســيدنا ونبينا محمد إمام األتقياء األنقياء، وعلى 

آله وأصحابه األصفياء، أما بعد:
فنعيش وإياكم اليوم مع سيرة َعَلمٍ من أعالم األمة في علم الحديث، 
إنه اإلمام ابن حجر العســقالني 5 ، الذي يصــدق فيه قول اهللا 2 : 

﴿ â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú ﴾ [المجادلة: 11]. 
ا َحدِيًثا، َفَحفَِظُه  اْمَرأً َسِمَع مِن َر اهللاُ  ودعوة النبي ژ حين قال: «َنض
فِْقٍه  فِْقٍه ِإلَى َمْن ُهَو أَْفَقُه مِْنــُه، َوُرب َحامِلِ  َغُه، َفُرب َحامِــلِ  ى ُيَبلَحت

لَْيَس بَِفِقيٍه»(1).
هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بــن علي بن أحمد الكناني 
العســقالني، أبو الفضل، اإلمام الحافظ المــؤّرخ الكبير، صاحب «فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري»، و«اإلصابة في تمييز الصحابة»، و«الدرر 
الكامنــة في أعيان المئــة الثامنة»، وغيــر ذلك من المصنفــات النافعة 

المفيدة القّيمة التي زادت على مئة وخمسين مؤلًفا.

(1) سنن أبي داود (3660).
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ُولد في الثاني عشــر من شــعبان ســنة ثالث وســبعين وسبعمئة 
ن، وما إن بلغ التاسعة  (773هـ) في مصر، ومات والده وهو َحَدُث الس
حتى كان قد حفظ القرآن، وســرعان ما أجاد الفقه والنحو، ودرس مدة 
طويلة من الزمــن على أعظم علماء عصره، من أمثــال: البلقيني، وابن 
الملقن، والعراقي، وعّز الدين بن جماعة، والتنوخي، ومحّب الدين بن 

هشام، والفيروزآبادي، وغيرهم.

العلم والسماع  البالد في ســبيل تحصيل  إلى عدد من  وقد رحل 
من العلماء.

وأقبل على التدريس والتصنيف، وبرع فــي الفقه والعربية، وصار 
إليه معرفة علم الحديث بفروعه،  حافظ اإلســالم في عصره، وانتهت 
فكان عالًما بالرجال واستحضارهم، وِعَلل الحديث، وغير ذلك، وصار 
هو المعّول عليه في هذا الشــأن في ســائر األقطار، وانتفع به الطلبة، 
وحضر دروســه وقرأ عليه غالب علماء مصر، ورحــل الناس إليه من 
َس في عدد من المدارس  أقطار البالد اإلســالمية، وتولى القضاء، وَدر

الشهيرة في مصر.

َحبــَب اهللا ِإَلْيهِ علم الَحدِيــث فأَقْبل َعَلْيــهِ بُِكليتِه، فعكف على 
بأنه أعلم  وانتفع بمالزمته وشهد له  بِهِ  اْلِعَراقِّي َوتخرج  الزين  شيخه 

أصحابه بالحديث.

فَْتاء والتدريس. َوأذن َلُه شيوخه كالبلقيني والعراقي فِي اْإلِ
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ابنُ َحَجٍر الَعْسقَالني (رحمه اهللا)

بَِجاِمع   ثــم اْألَْزَهر  بَِجاِمع  اْلعْدل، والخطابــة  بــدار  اإلفتاء  وتولى 
اْلعلَماء من كل  َكاَن ُرؤوس  َحتــى  َوَكُثرت طلبتــه  العــاص،  َعْمرو بن 
َمْذَهب من تالمذته، َوأخذ الناس َعنُه طبَقة بعد أُْخَرى، وقد َبَهَر العلماء 
ة  قه، َوُســْرَعة ِإْدَراكه واتســاع نظره ووفور آدابه، َمَع شــد بذكائــه وتفو
مأكله ومشــربه وملبســه، وكان  فِي  الحالل  تواضعه وحلمــه، وتحريه 
مجتهًدا في الصيام والقيام، والبذل، وُحْســن الِعشرة، راجًعا إلى الحق، 

َشِهَد لُه العلماء بِاْلِحْفِظ والثقة َواْألََماَنة والمعرفة التامة. 

مة بين تدريس الطلبة، والمطالعة والتأليف واإلفتاء. وكانت أوقاته مقس

مــات في أواخــر ذي الحجة من ســنة اثنتين وخمســين وثمانمئة 
(852هـ)، وعاش ما يقرب من ثمانين سنة، رحمه اهللا تعالى ورضي عنه.

الحافظ ابن حجر قدوة في الجد واالجتهاد. ❖
لم يبلغ الحافظ ما بلغه إال بتوفيق اهللا تعالى، وحرصه على الوقت،  ❖

وتقديره لمنزلة العلم.

اللُهم ارَض عن ابن حجر العسقالني، وارزقنا أخالقه، واحشرنا معه، 
اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمد،   واْجزِه عنا خير الجزاء، وصل

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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ل من عباده المتقين، والصالة والســالم على  الحمد هللا الذي فض
ســيدنا ونبينا محمد الصــادق الوعــد األمين، وعلى آلــه وصحبه 

أجمعين، وبعد:
عن أبي ُموَسى اْألَْشَعِريƒ  قال: قال رسول اهللاِ ژ : «ِإن من ِإْجَاللِ 
الَْغالِي فيه َوالَْجافِي  َغْيرِ  الُْقْرآنِ  الُْمْســلِمِ، َوَحامِلِ  ــْيَبةِ  ِإْكَراَم ذِي الش اهللاِ: 

ْلَطانِ الُْمْقِسطِ»(1). عنه، َوِإْكَراَم ذِي الس

التوقير: االحترام والتبجيل لآلخر.
وأهل الفضل: هم من تميزوا في الناس بالعلم والحكمة أو الصالح 
وكِبر الســن، أو من تولى أمور الناس ورعايتهم، واحتراُم أولئك واجٌب 
شرعي، وســلوك أخالقي يعالج البنية الســلوكية لِِقيم المجتمع الراقي، 
لَِما حباهم اهللا  التعامل معها  فلكل مجتمع رموز يجب احترامها وحسن 

تعالى به من فضل، أو لما يمثلونه من خصوصيات في مجتمعاتهم.

(1) سنن أبي داود (4843).
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َتوْقيُر أْهـِل الفَْضـِل

وقد ذكر الحديث أعاله أصناًفا ثالثة مــن رموز المجتمع، واعتبر 
إكرامهم من إكرام اهللا تعالى، وهم:

ـ ذو الشيبة المسلم: وهو من شــاب وَكبر في اإلسالم، وفي الحديث: 
ا َمْن لَْم َيْرَحْم َصِغيَرَنا َوَيْعرِْف َشَرَف َكبِيرَِنا»(1). َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «لَْيَس مِن
وقد وعد النبي ژ من أكرمهم بإكــرام مماثل، ففي الحديث: عن 
ِه  َشْيًخا لِِسن قال: قال رســول اهللاِ ژ : «ما أَْكَرَم َشاب ƒ  ٍأََنسِ بن َمالِك

ِه»(2) أي: عند شيخوخته. َض اهللا له من ُيْكرُِمُه عِْنَد ِسن إال َقي
الثاني الــذي ينبغي إكرامه فهم أهــل العلم وحفظة  ـ وأما الصنف 
القرآن الكريم، فمــن كان من أهل القرآن والعلم منتهًجا الوســطية في 
للقرآن؛ فقد وجــب احترامه وتوقيره،  ففي  التصور والفهم، غير هاجر 

إكرامهم طاعة هللا، وتعزيز للقيم األخالقية في المجتمع.

ـ وأما الصنف الثالث الــذي ينبغي إكرامه فهو ولي األمر؛ فعن أبي 
فِي  أَْكَرَم ُســْلَطاَن اهللاِ  «َمْن  َرُســوَل اهللاِ ژ يقول:  َبْكَرَة ƒ قال: سمعت 

ْنَيا، أَْكَرَمُه اهللاُ َيْوَم الِْقَياَمةِ»(3). الد
د القرآن الكريم أن طاعة ولــي األمر من طاعة اهللا تعالى وطاعة  وأك
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ : 2 رسوله  ژ، قال

Ð ﴾ [النساء: 59].

(1) سنن الترمذي (1920).
(2) سنن الترمذي (2022).
(3) مسند أحمد (20433).
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دروس المساجـد (2)

التأكيد النبوي على ضرورة احترام أهــل الفضل، لما له من أثر في  ❖
تماسك المجتمع.

توقير أهل الفضل نوع من العرفان بالجميل لهم لما بذلوه. ❖

ثقافة االحترام بين أفراد المجتمع، تؤســس لبناء مجتمع متماســك  ❖
متراحم.

اللُهم اجزِ خيًرا كل من صنع معروًفا، وأكرم أصحاب الفضل علينا، 
وأنعم عليهم بنعمك الظاهرة والباطنة، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا 

ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي جعل الدعاء باب الرجاء، والصالة والسالم على من 
حث على الدعاء في الشــدة والرخاء، سيدنا محمد خير من تعبد ودعا، 

وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد:
 Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ »﴿ : 4 يقول

Í Ì Ë Ê É È ÇÆ ﴾ [البقرة: 186].
َيْدُعو بَِدْعَوةٍ  وَعْن أَبِي َســِعيدٍ ƒ : أَن النبِي ژ َقاَل: «َما مِْن ُمْسلِمٍ 
ا أَْن  أَْعَطــاُه اهللاُ بَِها ِإْحَدى َثَالثٍ: ِإم لَْيَس فِيَهــا ِإْثٌم، َوَال َقِطيَعةُ َرِحمٍ، ِإال
ا أَْن َيْصرَِف َعْنُه مَِن  ِخَرَها لَُه فِي اْآلِخَرةِ، َوِإم ا أَْن َيد َل لَُه َدْعَوتُُه، َوِإم تَُعج

وِء مِْثَلَها». َقاُلوا: ِإًذا ُنْكثُِر، َقاَل: «اهللاُ أَْكَثُر»(1). الس

الدعاء: مــخ العبادة وســبب لكل خيــر، أمر اهللا تعالى بــه وتعهد 
باإلجابة، فقــال 8 : ﴿  / 0 1 ﴾ [غافــر: 60]. وله آداب ينبغي 

للداعي أن يتحلى بها لينال التوفيق والقبول بإذن اهللا تعالى:

(1) مسند أحمد (11133).
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دروس المساجـد (2)

َفَر أَْشَعَث  ُجَل ُيِطيُل الس ـ األول: تحري الحالل، فقد ذكر النبي ژ «الر
، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم َوَمْشــَرُبُه َحَراٌم  َيا َرب ــَماِء َيا َرب َيَدْيِه ِإلَى الس أَْغَبَر َيُمد

َوَمْلَبُسُه َحَراٌم َوُغذَِي بِالَْحَرامِ، َفأَنى ُيْسَتَجاُب لَِذلَِك»(1). 
اْآليَُة ِعْنَد َرُسولِ اهللاِ ژ : ﴿  ¹  تُلَِيْت َهِذهِ  َقاَل:   ^ َعباسٍ  اْبنِ  وَعنِ 
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴾ [البقرة: 168]. فََقاَم َسْعُد ْبُن أَبِي َوقاصٍ 
ْعــَوةِ، فََقاَل َلُه  فََقــاَل: يَــا َرُســوَل اهللاِ، اْدُع اهللاَ أَْن يَْجَعَلنِي ُمْســَتَجاَب الد
ْعَوةِ، َوالذِي َنْفُس  ژ : «َيا َســْعُد أَِطْب َمْطَعَمَك َتُكْن ُمْســَتَجاَب الد بِيالن
ُل مِْنُه َعَمَل  ُيَتَقب ْقَمَة الَْحَراَم فِــي َجْوفِِه َما  الَْعْبَد لََيْقذُِف الل بَِيدِهِ، ِإن دٍ  ُمَحم

اُر أَْولَى بِِه»(2). َبا َفالن ْحتِ َوالر َما َعْبدٍ َنَبَت لَْحُمُه مَِن الس أَْرَبِعيَن َيْوًما، َوأَي
ـ الثانــي: أن يبدأ في دعائه بحمد اهللا تعالــى والثناء عليه، والصالة 
والسالم على نبينا ژ ، ثم يدعو بحاجته، فقد َسِمَع َرُسوُل اهللاِ ژ َرُجًال 
تََعاَلى َوَلْم ُيَصل َعَلــى النبِي ژ ، فََقاَل  اهللاَ  ــدِ  َلْم ُيَمج يَْدُعو فِي َصَالتِهِ 
أََحُدُكْم  لَِغْيِرهِ: «ِإَذا َصلى  أَْو  َلُه  َدَعاُه فََقاَل   َرُسوُل اهللاِ ژ : «َعجَِل َهَذا» ُثم
 ژ ، ثُم بِي ي َعَلى النُيَصل َناِء َعَلْيِه، ثُم َوالث َوَعز ِه َجــل َفْلَيْبَدأْ بَِتْمجِيدِ َرب

َيْدُعو َبْعُد بَِما َشاَء»(3).
ـ الثالث: أن يظهر الداعي التذلــل والخضوع هللا 2 في كل حاالته، 
ُكْم َحيِي َكرِيٌم َيْسَتْحيِي مِْن َعْبدِهِ أَْن َيْرَفَع ِإلَْيِه َيَدْيِه  َرب وفي الحديث: «ِإن

ُهَما ِصْفًرا» أَْو َقاَل: «َخائَِبَتْينِ»(4). َفَيُرد
(1) صحيح مسلم (65).

(2) المعجم األوسط للطبراني (6495).
(3) سنن أبي داود (1481).
(4) سنن ابن ماجه (3865).



607

َعـاِء َفْضُل الد

ـ الرابع: أن يدعو بقلب حاضر موقن باإلجابة، وخاصة في الســجود، 
َعاَء»(1). ِه َوُهَو َساجٌِد، َفأَْكثُِروا الد ففي الحديث: «أَْقَرُب َما َيُكوُن الَْعْبُد مِْن َرب

ـ الخامس: عدم استعجال اإلجابة، فاإلنسان مخلوق للعبادة، والدعاء 
ِألََحدُِكْم  «ُيْسَتَجاُب  الحديث:  الدعاء، وفي  أن يسأم من  عبادة فال ينبغي 

َما لَْم َيْعَجْل َفَيُقوُل: َقْد َدَعْوُت َفَلْم ُيْسَتَجْب لِي»(2).
وخيــر الدعاء هــو الذي ورد فــي القــرآن العظيم، وأدعيــة النبي 

الكريم  ژ فإنها جامعة لخيري الدنيا واآلخرة.

ر ويرفع البالء. ❖ الدعاء يدفع الش
أفضل الدعاء ما كان من قلب موقن باإلجابة. ❖
االستمرار في الدعاء تواصل مع اهللا واستزادة من الخير. ❖

ْقنا إلى كل خير، إنك أنت السميع  ل منا خالص الدعاء، ووفتقب ُهم الل
العليم، وتُْب علينــا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللُهم وســلم على 

سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) صحيح مسلم (482).
(2) موطأ مالك (29).
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الحمد هللا الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولــد، ولم يكن له كفًوا 
أحد، له األسماء الحسنى، والصفات العلى، رب السماوات السبع ورب 
الفاتحين، وخير  الناصرين، وخير الراحمين، وخير  العرش العظيم، خير 
الغافريــن، وخيــر الحاكمين، وخيــر الرازقين، وخيــر الوارثين، وخير 
الفاصلين، والصالة والســالم على من علَمنا أدب الدعاء والثناء، وعلى 
آل بيته األطهار، وصحابته األخيار، ومن ســار علــى منهجهم إلى يوم 

القرار، وبعد:
فقال اهللا zy x w v u t s ﴿ : 4 } | { ~ ے¡ ¢ 
 μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶

Ï Î Í ÌË Ê É ÈÇ Æ ﴾ [البقرة: 255].
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê﴿ :سبحانه الحق وقال 

Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × ÖÕ Ô ﴾ [األنعام: 101].
وقال z y x w v u t s ﴿ : 2 } | { ~ ے ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨ © ﴾ [اإلسراء: 111].
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الثنَاءُ َعلَى اِهللا تعالى

وعن عبد اهللا بن مسعود ƒ ، عن النبي ژ قال: «َما مِْن أََحدٍ أَْغَيُر مَِن 
َم الَفَواِحَش، َوَما أََحٌد أََحب ِإلَْيِه الَمْدُح مَِن اهللاِ»(1). اهللاِ، مِْن أَْجلِ َذلَِك َحر

وعن عبد اهللا بن مسعود ƒ قال: «ُكْنُت أَُصلي َوالنبِي ژ ، َوأَُبو َبْكٍر، 
َالةِ َعَلى النبِي ژ ،  الص َناِء َعَلى اهللاِ، ُثما َجَلْسُت َبَدأُْت بِالث َوُعَمُر َمَعُه، فََلم

ُثم َدَعْوُت لَِنْفِسي، فََقاَل النبِي ژ : َسْل تُْعَطْه، َسْل تُْعَطْه»(2).
وعن أبي الزبير، قال: كان ابن الزبير، يقول في دبر كل صالة حين 
يسلم: «ال إلٰه إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على 
كل شــيء قدير، ال حول وال قوة إال باهللا، ال إلٰه إال اهللا، وال نعبد إال 
إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، ال إلٰه إال اهللا مخلصين له 
ُل بِِهن ُدُبَر  الدين ولو كره الكافــرون»، َوَقاَل: «َكاَن َرُســوُل اهللاِ ژ ُيَهل

ُكل َصَالةٍ»(3).

الثناء الحسن: يشــمل أنواع الحمد والمْدح والشكر كلها، وقد أثنى 
 ﴾ )  (  '  &  ﴿ فقــال:  نفســه،  الجليل على  العظيم  اهللا 
[الفاتحــة: 2]، وقــال: ﴿  ! " # $ % & ' ) 

(* + , - . / ﴾ [األنعام: 1].

متفق عليه.  (1)
سنن الترمذي (593).  (2)
صحيح مسلم (594).  (3)
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فاهللا مستحٌق للتســبيح والتحميد والثناء، وأعظُم وأكمُل تسبيحٍ وثناٍء 
 هو ثناُء اهللاِ على نفسه، وأما ثناء الخلق على ربهم فينتهي بموتهم، ويَِقل

بغفلتهم ونسيانهم، فهو ثناء ال يفي بعظيم حق اهللا تعالى ونعمه.
وثمرة ثناء العباد على ربهم تعود عليهم، فينعموا بالمعرفة، ويتلذذوا 
بمخاطبــة اهللا تعالى ومناجاته، ويســعدوا بذكر أوصــاف كماله وجماله 
وجالله، فتزكو بذلك نفوسهم، وتطهر ألسنتهم، وتَْحُسن أخالقهم، وتُرفع 
درجاتهم، وتعظم حسناتهم، فسبحان من تفضل علينا وألهمنا الثناء عليه، 

وأنطق ألسنتنا بذكره مَع غناه سبحانه عن مدح المادحين.
فعلى المسلم أن يجتهد في الثناء على اهللا 8 وحمده، معترًفا بفضله، 
الهًجا بذكــره، وأن يعلَم أن التحدث بنعم اهللا شــكر، وقد قال النبي ژ : 
ْنَيا َواْآلِخَرةِ: َقْلًبا َشاكًِرا، َولَِساًنا َذاكًِرا،  َفَقْد أُْعِطَي َخْيَر الد أَْرَبٌع َمْن أُْعِطَيُهن»

وَبَدًنا َعَلى الَْبَالِء َصابًِرا، َوَزْوَجًة َال َتْبِغيِه َخْوًفا فِي َنْفِسَها َوَال َمالِِه»(1).

ذكر اهللا والثناء عليه يورث أُنُْس الفؤاد، وطمأنينة البال. ❖
للثناء على اهللا ثمرات عظيمة وفوائد جليلة. ❖

وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعجم األوسط للطبراني (7212)،  (1)
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الحمد هللا الذي أنزل القرآن جامًعا لخيري الدنيا واآلخرة لمن تفّكر 
واعتبر، والصالة والســالم على ســيدنا محمد الذي الزم تالوة القرآن 

وصبر، وعلى آله وأصحابه الكرام الغرر. وبعد:

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼﴿ : 2 فقد قال اهللا 
 Ï Î Í❁Ë Ê É È Ç Æ Å

Õ Ô Ó ÒÑ Ð ﴾ [فاطر: 29 ـ 30].

 ﴾J   I   H G F E D C B ﴿ : 4 وقال 
[ۤص: 29].  

وقال t s r q p o n ﴿ : 8﴾ [القمر: 17].

وقال َعز ِمْن قائل: ﴿  2 3 4 ﴾ [المزمل: 4].

وَعْن َعْبدِ اهللاِ بن مســعود ƒ ، َعــنِ النبِي ژ َقاَل: «ِإن َهــَذا الُْقْرآَن 
وُر  َهَذا الُْقْرآَن َحْبُل اهللاِ، َوالن َمأُْدَبةُ اهللاِ َفاْقَبلُوا مِْن َمأُْدَبتِِه َما اْســَتَطْعُتْم، ِإن
َك بِِه، َوَنَجاٌة لَِمْن َتبَِعُه، َال َيزِيُغ  افُِع، عِْصَمٌة لَِمْن َتَمس َفاُء الن الُْمبِيُن، َوالش
ُم، َوَال َتْنَقِضي َعَجائُِبــُه، َوَال َيْخَلُق مِْن َكْثَرةِ  َفُيَقو َفُيْســَتْعَتُب، َوَال َيْعَوج
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، اْتلُوُه َفِإن اهللاَ َيأُْجُرُكْم َعَلى تَِالَوتِِه ُكل َحْرٍف َعْشَر َحَسَناٍت، أََما ِإني  د الر
َال أَقُوُل: ﴿ ! ﴾ َحْرٌف، َولَِكْن أَلٌِف َوَالٌم َومِيٌم»(1).

َقْوٌم فِي َبْيتٍ  َقاَل: «... َوَمــا اْجَتَمَع  النبِي ژ  وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ ، َعنِ 
َنَزلَــْت َعَلْيِهم   َبْيَنُهْم، ِإال مِْن ُبُيــوتِ اهللاِ، َيْتلُوَن كَِتــاَب اهللاِ، َوَيَتَداَرُســوَنُه 
ْتُهُم الَْمَالئَِكةُ، َوَذَكَرُهُم اهللاُ فِيَمْن عِْنَدُه...»(2). ْحَمةُ، َوَحف ِكيَنةُ، َوَغِشَيْتُهُم الر الس

القرآن الكريم: كالم اهللا تعالى، وتالوته من أفضل األعمال والعبادات 
التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وهي ســبب لحفظــه ورفعته في الدنيا 
واآلخرة، وبها ينال شــفاعة القرآن، ويرث الدرجات العالية في الجنان، 
وإن من هدي النبي ژ أن يختم المســلم قراءة القرآن الكريم كامًال كل 
̂ : «َفاْقَرأُْه فِي  أســبوع كما قال النبي ژ لعبد اهللا بن عمرو بن العاص 

َسْبعٍ َوَال َتزِْد َعَلى َذلَِك»(3).
وقد كره العلماء أن يختم المســلم قراءة القرآن الكريم في أقل من 

ثالثة أيام، لقوله ژ : «َال َيْفَقُه َمْن َقَرأَ الُْقْرآَن فِي أََقل مِْن َثَالثٍ»(4).

(1) المستدرك على الصحيحين (2040).
(2) صحيح مسلم (2699).

(3) متفق عليه.
(4) سنن أبي داود (1394).
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اْلقُْرآُن َمأُْدَبُة اِهللا

وقد حّث النبي ژ على تالوة القرآن الكريم، ورّغب فيها، وبّشر قارئ 
َفرة الكرام البررة، فينبغي على المؤمن والمؤمنة اإلكثار  القرآن بأنه مع الس
من قراءة القرآن، ولو وجد القارئ مشــقة في ذلك، فــإّن في القراءة خيًرا 
عظيًما وفائــدة كبيرة، وعلى اإلنســان أن يجتهد في تقويم لســانه بتالوة 
القرآن، وأن يتعاهده بالحفظ والتكرار، فهو أشد تفلًتا من اإلبل في ُعُقلها، 

وأن يجتهد في تزيين صوته مع ضرورة التحلي بآداب التالوة.

ُيكتب لقارئ القرآن الكريم بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ❖
قارئ القرآن الكريم من أهل اهللا وخاصته. ❖
َفرة الكرام البررة. ❖ يبعث الماهر في قراءة القرآن الكريم يوم القيامة مع الس
يشفع القرآن الكريم ألصحابه يوم القيامة. ❖

ْيَت به نفســك، أو أنزلته في  اسم هو لك، َسم بكل ُهمنســألك الل
كتابــك، أو علمته أحًدا من خلقك، أو اســتأثرَت به فــي علم الغيب 
عنــدك، أن تجعل القرآن العظيــم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وشــفاء 
رنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تالوته  ذك ُهمصدورنا، الل
آناء الليل والنهار على الوجه الذي ُيرضيك عنا، اللُهم اجعلنا ممن اتبع 
القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا 

محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى 
آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنعيش وإياكم مع نبذة عن إمام كبير، وعالمٍ قدير، أال وهو بشر بن 
 Ü  Û  Ú  ﴿ : 4 اهللا فيه قول  الذي يصدق  الحافي 5 ،  الحارث 

â á à ß Þ Ý ﴾ [المجادلة: 11].

َك اهللاُ، َواْزَهْد فِيَما  ْنَيا ُيِحب ويصدق عليه قول النبي ژ : «اْزَهْد فِي الد
اُس»(1).  َك الن اسِ ُيِحبفِي أَْيدِي الن

 ُثم ْحَمنِ بــنِ َعَطاٍء الَمــْرَوزِي هــو بِْشــُر بُن الَحارِِث بنِ َعْبــدِ الر
 ، انِيب اِهُد، الر ُث، الز الَمْشُهْوُر: بِالَحافِي، اِإلَماُم، الَعالُِم، الُمَحد ، الَبْغَدادِي

الُقْدَوُة، َشْيُخ اِإلْسَالمِ.

فَأََخَذ  الِعْلمِ،  َطَلبِ  فِي  َواْرتََحَل  َومَئةٍ.  َوَخْمِســْيَن  اثَْنَتْينِ  َسَنَة  ُولَِد 
ادِ بنِ َزيْــدٍ، َوُفَضْيلِ بنِ ِعَياضٍ،  َعْن: َمالِك بن أَنس، َوَشــِريْكٍ، َوَحم

وغْيِرِهم.

(1) سنن ابن ماجه (4102).
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ِبْشُر بنُ الحاِرِث الَحافي (رحمه اهللا)

، َوُعَمُر بُن  َقِطي الس ِري وتَتْلَمَذ عَلْيهِ، وَروى عنه َخْلٌق كثِْيٌر، منهم: الس
. ْيَساُبْورِيُء، َوِإْبَراِهْيُم بُن َهانِئ الن ُمْوَسى الَجال

َكاَن َرأًْسا فِي الَوَرعِ َواِإلْخَالصِ.
اتَقى  لَِمنِ  الَحدِيْثِ  أَفَْضَل ِمْن َطَلبِ  قاَل بِْشــُر بُن الَحارِِث: َال أَْعَلُم 

اهللاَ، َوَحُسَنْت نِيُته فِْيهِ.
: َما أَْخَرَجْت َبْغَداُد أَتَم َعْقًال ِمْن بِْشٍر، َوَال أَْحَفَظ  َقاَل ِإْبَراِهْيُم الَحْربِي
ِمْنُه َعْقٌل، َما ُعِرَف َلُه ِغيَبٌة لُِمْسلِمٍ، َما َرأَيُْت  لِلَِسانِه، َكاَن فِي ُكل َشــعَرةٍ 

أَفَْضَل ِمْنُه.
أَْعَجَبَك  َوِإَذا  أَْعَجَبَك الَكَالُم، فَاْصُمْت،  ِإَذا  ومن أجود ما قاله 5 : 
ْمُت، فََتَكلْم. قصد بذلك 5 أن يخالف اإلنسان هواه، وأن ال يتبع  الص

شهوته.
كاَن شديد المحاسبة لنفسه، وكانت توجيهاته ونصائحه دواء للقلوب.

ــَهَواِت  ى تَجَعَل َبيَنَك َوَبْيَن الشقال 5 : َال تَجُِد َحَالَوَة الِعَباَدةِ َحت
ا. َسد

اَرُقْطنِي َعْنُه: َزاِهٌد، َجَبٌل، ثَِقٌة، َلْيَس يَْروِي ِإال َحدِيًْثا َصِحْيًحا. قاَل الد
كاَن ُيْحسن الظن بالناس، ويتهم نفســه بالقصور، َجاءَ َرُجٌل ِإَليه 

َلُه، َوَجَعَل يَُقْوُل: يَا َسيدِي أََبا َنْصٍر. فََقب
َقاَل بِْشــٌر ألَْصَحابِــهِ: َرُجٌل أََحب َرُجــًال َعَلى َخْيٍر  ا َذَهَب،  فََلم

َمه، َلَعل الُمِحب َقْد َنَجا، َوالَمْحُبْوب َال يَْدرِي َما َحاُلُه. تََوه
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نَْيا ِإال َلْم ُيِحب الَمْوَت، َوَمْن َزِهَد  الد من أقواله: َلْيَس أََحٌد ُيِحب
فِْيَها أََحب لَِقاءَ َمْوَالُه.

ْهَرَة. الش َقى اهللاَ َمْن أََحبوقال: َما ات
يَئَة. وقال: َال تَْعَمْل لُِتْذَكَر، اْكُتمِ الَحَسَنَة َكَما تَْكُتُم الس

ا َمْوتَى تَْحَيا الُقُلُوُب بِِذْكِرِهم، وأن أقواًما  وقال: بَِحْسبَِك أن أقَْواَمً
أْحَياء تَْعَمى األبصار بالنظر إليهم.

فرحم اهللا بِْشًرا ورضي عنه.

ضرب بشر الحافي أروع األمثلة في محاسبة النفس، وعالج أمراضها. ❖
كان 5 قدوة في الجمع بين العلم والعمل. ❖

ُهــم ارَض عن بشــر بن الحــارث الحافي، وارزقنــا أخالقه،  الل
ي به  دٍ ژ، وارزقنا ُحْســن التأس واحشــرنا وإياه في زمرة نبينا محم
اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى   العالمين، وصل يا  رب 

آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي حث على اســتباق الخيرات، والصالة والسالم على 
ســيدنا ونبينا محمد من دعا إلى المبادرة بالطاعات، وعلى آله وصحبه 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

 IH  G  F  E  D  C  B  A@  ?  ﴿  : 4 اهللا  فيقول 
O N M L K J﴾ [البقرة: 148].

 ❁  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿  : 8 ويقــول 
, - . / 0 1 2﴾ [المؤمنون: 60 ـ 61].

ويقول 2 : ﴿  " # $ % & ' ) ( 
* + ,﴾ [آل عمران: 133].

وعن أبي ُهَريَْرَة ƒ َقاَل: َجاءَ َرُجٌل ِإَلى النبِي ژ فََقاَل: يَا َرُسوَل اهللاِ، 
َق َوأَْنَت َصِحيٌح َشــِحيٌح َتْخَشى  أَْعَظُم أَْجًرا؟ َقاَل: «أَْن َتَصد َدَقةِ  الص أَي
الَفْقَر، َوَتأُْمُل الِغَنى، َوَال تُْمِهُل َحتى ِإَذا َبَلَغتِ الُحْلُقوَم، قُْلَت: لُِفَالنٍ َكَذا، 

َولُِفَالنٍ َكَذا، َوَقْد َكاَن لُِفَالنٍ»(1).

(1) متفق عليه.

194



618

دروس المساجـد (2)

وَعنِ اْبنِ َعباسٍ ^ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ لَِرُجلٍ َوُهَو يَِعُظُه: «اْغَتنِْم 
َتَك َقْبَل َسَقِمَك، َوغَِناَءَك  َخْمًسا َقْبَل َخْمسٍ: َشــَباَبَك َقْبَل هَرمَِك، َوِصح

َقْبَل َفْقرَِك، َوَفَراَغَك َقْبَل ُشْغلَِك، َوَحَياَتَك َقْبَل َمْوتَِك»(1).

إن اهللا تعالى يأمر عباده المؤمنين في اآليات السابقة بالمسارعة إلى 
عمل الصالحات، والمســابقة إلى فعــل الخيرات، والمبــادرة إلى أداء 
د في  الطاعات في وقتها وقبل فوات أوانهــا، ألجل الفوز بأجرها والتزو

الدنيا لآلخرة.

﴾ أي:   &  %  $  # والمراد من قوله تعالى: ﴿  " 
سابقوا إلى ما يوجب مغفرة اهللا 4 ورضوانه من أعمال البر والخير 

والصالح.

بمنزلتهم عنده  ه  الطاعات، ونو السابقين في  اهللا 8 على  أثنى  ولقد 
 ® ¬ ❁ ª © ❁ § ¦ ﴿ : 8 يــوم القيامة فقــال

̄ ﴾ [الواقعة: 10 ـ 12].

ويكفيهم شــرًفا وفضًال أنهم مقربون من اهللا جل وعال في جنات 
النعيم.

(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم (7846).
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الُمَسارََعـُة إلى الَخْيراِت

وجاء لفظ (الســابقون) في اآلية عاما ليفيد أنهم لم يختصوا بالسبق 
في وجه معين من وجوه الخير والبر، وإنما هم ســابقون في كل ميدان 

تتسابق فيه النفوس الخيرة، وتتنافس فيه القلوب النيرة.

إليه، وغاية معينة  د يسعون  لهم هدف محد الخيرات  إلى  فالسابقون 
يرومون بلوغها قبل غيرهم من الماشين إليها، فلذلك تجدهم يسارعون 

إلى الطاعات من أجل إحراز فضل السبق إليها.

فة إلى المبادرة لفعل الطاعات واغتنام  ة النبوية المشرن وقد دعت الس
الفرص التي تُتاح لإلنسان قبل ضياعها وفواتها، ومن ذلك اغتنام مرحلة 
القوة والشباب، وحالة الصحة والعافية، ووقت الفراغ والراحة، ثم اغتنام 

الحياة وامتداد األجل. 

أمر اهللا 8 عباده باستباق الخيرات. ❖
بون من اهللا جل وعال في جنات النعيم. ❖ السابقون إلى الخيرات مقر
اللبيب من اغتنم الفرص لإلقدام على الطاعات، والتقرب إلى اهللا 8 . ❖

ْلها منا بقبول حسن  ْقنا للمســارعة في عمل الخيرات، وتقب وف ُهمالل
آله  اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى   العالمين، وصل يا  رب 

وصحبه أجمعين.
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الحمــد هللا رب العالمين، جعــل الجنة دارًا للمتقيــن، والصالة 
آله  والسالم على سيدنا ونبينا محمد سيد األولين واآلخرين، وعلى 

وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

 a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V ﴿ اهللا 4 :  قــال  فقد 
 r  qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b

y x w v u t s﴾ [محمد: 15].

 ❁  ®  ¬  «❁  ©  ¨  §  ¦  ¥﴿  : 8 وقــال 
 ¾  ½  ¼❁  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °

¿ Ã Â Á À﴾ [الحجر: 45 ـ 48].

 q p ❁ n m l ❁ j i h g f ﴿ : 2 وقــال
 }  |  {  ❁  y  x  w  v  ❁  t  s  r

~ ے﴾ [الدخان: 51 ـ 55].

195



621

ـُة وأَْهـلُهَـا الَجـنـ

َل ُزْمَرةٍ َيْدُخلُوَن  أَو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «ِإن ƒ وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة
َيلُوَنُهْم َعَلى أََشد َكْوَكبٍ  الذِيَن   ثُم الَبْدرِ،  لَْيَلَة  الَقَمرِ  َة َعَلى ُصوَرةِ  الَجن
َيْتفِلُوَن َوَال  ُطــوَن، َوَال  َيَتَغو ِإَضاَءًة، َال َيُبولُــوَن َوَال  ــَماِء  فِي الس ي ُدر
ُة  األَلُو َوَمَجامُِرُهْم  الِمْســُك،  َوَرْشُحُهُم  َهُب،  الذ أَْمَشــاُطُهُم  َيْمَتِخُطوَن، 
َرُجلٍ  الِعيــُن، َعَلى َخْلقِ  الُحوُر  َوأَْزَواُجُهُم  ـ  يــبِ  الط ـ األَْنُجوُج، ُعوُد 

َماِء»(1). وَن ذَِراًعا فِي الس َواِحدٍ، َعَلى ُصوَرةِ أَبِيِهْم آَدَم، ِست
ةِ  أَْهَل الَْجن َرُسوَل اهللاِ ژ َقاَل: «ِإن أَن :ƒ وَعْن أَبِي َســِعيدٍ اْلُخْدرِي
ي الَْغابَِر مَِن  ر لََيَتَراَءْوَن أَْهَل الُْغَرِف مِْن َفْوقِِهْم، َكَما َتَتَراَءْوَن الَْكْوَكَب الد
اْألُفُقِ مَِن الَْمْشرِقِ أَوِ الَْمْغرِبِ، لَِتَفاُضلِ َما َبْيَنُهْم» َقاُلوا: يَا َرُسوَل اهللاِ تِْلَك 
رَِجاٌل  َنْفِســي بَِيدِهِ  َقاَل: «َبَلى، َوالذِي  َمَنازُِل اْألَنْبَِياِء َال يَْبُلُغَهــا َغْيُرُهْم، 

قُوا الُْمْرَسلِيَن»(2). آَمُنوا بِاهللاِ َوَصد

الجنة: مطمــح اآلمال ومنتهــى األماني، خلقهــا اهللا تعالى لمن 
أطاعه من عباده في الدنيا، فهــي دار المتقين ومآل الصالحين، وقد 
أعد فيها من النعيم ما لم تره العيون، َقاَل ژ : «فِيَها َما َال َعْيٌن َرأَْت، 

َوَال أُُذٌن َسِمَعْت، َوَال َخَطَر َعَلى َقْلبِ َبَشرٍ»(3).

(1) صحيح البخاري (3327).
(2) صحيح مسلم (2831).
(3) صحيح مسلم (2825).
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وجاء في وصف بعض ذلك النعيم، أن طعام أهل الجنة وشرابهم 
فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، إذا اشتهى أحدهم منها 
شيًئا ســقط بين يديه ناضًجا شــهيا، وأما أنهارها ففيها أنهار من ماء 
غير آسن ال يتغير طعمه بطول المكث، وفيها أنهار من لبن ال يفسد 
للشــاربين، ال يصدع  لذة  أنهار مــن خمر  يتغير طعمــه، وفيها  وال 
الــرؤوس وال ُيذهــب العقول، وفيهــا أنهار من عســل مصفى من 

الشوائب واألكدار.

وأما ثياب أهل الجنة، فهي ثياب ســندس خضر وإستبرق طيب 
الملمس، ويحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ.

تزفهم  الذين  المتقــون  يزدحم عليه  فثمانيــة،  الجنة  أبواب  وأما 
مالئكة الرحٰمن إلى منازلهم في الجنة، فإذا ما دخلوها ومشــوا على 

موا من هوائها العليل، وريحها الطيب. أرضها تنس

وبين اهللا تعالى لنا أن أعظم لذة في الجنة هي النظر إلى اهللا 4 ، 
فالحسنى:  [يونس: 26].   ﴾ %  $  # قال جل وعال: ﴿  " 
هي الجنة، والزيادة: هي النظر إلى اهللا تعالى، فما من شــيء أعظم 

من هذا.
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ـُة وأَْهـلُهَـا الَجـنـ

الجنة دار المتقين ومآل الصالحين. ❖
أعّد اهللا ألهل الجنة ما ال عين رأت وال أذن ســمعت وال خطر على  ❖

قلب بشر.
أعظم نعيم في الجنة النظر إلى وجه اهللا تعالى. ❖

 عنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وصل عيم، ومتات النأدخلنا جن ُهمالل
اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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المسارعة في الخيرات، والصالة والسالم على  الحمد هللا حث على 
ســيدنا ونبينا محمد الرحمــة المهداة، وعلى آله وصحبــه أهل الفضل 

والمكُرمات. وبعد:

قــال اهللا 8 : ﴿  2 3 4 5 6 87 9 : ; 
> =< ? @ A﴾ [البقرة: 197].

وقال Z Y X  ﴿ : 2 ] \ [ ﴾ [البقرة: 184].

 ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿ وقــال 4 : 
Ð Ï Î Í ÌË Ê ﴾ [المائدة: 2].

 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ :وقال تبــارك وتعالــى
Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó ﴾ [البقرة: 215].

وعن ســعيد بن أبي بردة قال: قال ژ : «َعَلى ُكل ُمْسلِمٍ َصَدَقٌة» َقاُلوا: 
ُق» َقاُلوا: فَِإْن َلْم  فَِإْن َلــْم يَجِْد؟ َقاَل: «َفَيْعَمُل بَِيَدْيِه َفَيْنَفُع َنْفَســُه َوَيَتَصــد
يَْسَتِطْع أَْو َلْم يَْفَعْل؟ َقاَل: «َفُيِعيُن َذا الَحاَجةِ الَمْلُهوَف» َقاُلوا: فَِإْن َلْم يَْفَعْل؟ 
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ِعــيَطـوالَعَمـُل الت

َقــاَل: «َفَيأُْمُر بِالَخْيرِ» أَْو َقــاَل: «بِالَْمْعــُروِف» َقالوا: فَِإْن َلــْم يَْفَعْل؟ َقاَل: 
ُه لَُه َصَدَقٌة»(1). َفِإن ر َفُيْمِسُك َعنِ الش»

المســلم ال يقتصر عمله في الدنيــا على عبادته مــن واجبات ونوافل 
وقربات، فاألمر أوسع من ذلك للتنافس والتسابق في شتى ميادين الحياة، 
لنيل رضــا اهللا تعالى وإســعاد اآلخرين، ومــن هنا جــاءت أهمية العمل 
التطوعي الذي بات من األعمال الظاهرة اليوم في واقع الناس، وخاصة مع 

وجود األزمات والمحن التي تصيب البشرية نتيجة الحروب أو الكوارث.
والعمل التطوعي: هو تقديم العون والنفع إلى شــخص أو مجموعة 

أشخاص، يحتاجون إليه، دون مقابل مادي أو معنوي.
ُســون آالم النــاس  والمتطوعــون: هــم األشــخاص الذيــن يتحس
وحاجاتهــم، ويحاولون مســاعدتهم، ويســعون إلى التعــاون مع أفراد 
المجتمــع للرقي بهم إلــى حياة أفضــل، فيندفعون إلــى تقديم التبرع 
بجهودهم وأوقاتهم وأموالهم لخدمة هؤالء الناس، طلًبا لرضا اهللا 4 من 

خالل تحقيقهم الخير والنفع للناس.
وال شك أن للعمل التطوعي أهمية كبيرة وجليلة، وأغراًضا اجتماعية 
وتنموية وإنسانية إغاثية وخدمية، باعتباره مجموعة من األعمال اإلنسانية 

(1) صحيح البخاري (6022).
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الفرد واألســرة  في حياة  إيجابي  بشــكل  تؤثر  والمجتمعيــة،  والخيرية 
والمجتمع، حيث يجسد عمليا مبدأ التكافل االجتماعي، الذي حث عليه 
اإلسالم، الرتباطه بكل معاني الخير والعمل الصالح، وباعتباره ممارسة 

إنسانية، فقال تعالى: ﴿  o n m l﴾ [الحج: 77].

ودولة اإلمارات العربية المتحدة اليوم تعد من أفضل دول العالم في 
تُعنى بالعمل  التطوعي من خالل إنشاء مؤسسات وهيئات  مجال العمل 
التطوعي وتدريب األفراد والمتطوعين على كافة أشكال العمل التطوعي.

العمل التطوعي من مظاهر التكافل االجتماعي الذي َحث عليه اإلسالم. ❖
تنوع مجاالت العمل التطوعي يمكن الفرد من المشــاركة في الخير  ❖

حسب إمكاناته.
دولة اإلمارات العربية المتحدة دولة رائدة في مجال العمل التطوعي  ❖

محليا ودوليا.

 ُهم الل  لَِما تحبه وترضاه، وصل ا على البر والتقوى، ووفقنا  أعن ُهم الل
وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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ُه بمزيد اإلكرام،  الحمد هللا الذي هدانا لإلسالم، وخلق اإلنسان وخص
والصالة والســالم على خير األنام، وعلى آله وصحبه، ومن ســار على 

نهجه إلى يوم الدين. وبعد:
 g f e d c b a ` _  ﴿ : 8 فيقــول اهللا

o n m l k j i h﴾ [اإلسراء: 70].

ے﴾   ~  }  |  {z  yx  w  v  u  ¯  ﴿  : 4 وقــال 
[البقرة: 195].

الُْمْسلِمِ،  أَُخو  «الُْمْسلُِم  وعن أبي هريرة ƒ قال: قال رسول اهللا ژ : 
ْقَوى َهاُهَنا» َوُيِشيُر ِإَلى َصْدرِهِ ثََالَث  َال َيْظلُِمُه َوَال َيْخُذلُُه، َوَال َيْحِقُرُه، الت
ــر أَْن َيْحِقَر أََخاُه الُْمْسلَِم، ُكل الُْمْسلِمِ َعَلى  اٍت «بَِحْسبِ اْمرِگ مَِن الش َمر

الُْمْسلِمِ َحَراٌم: َدُمُه، َوَمالُُه، َوعِْرُضُه»(1).
وعن سلمة بن عبيد بن محصن قال: قال رسول اهللا ژ : «َمْن أَْصَبَح مِْنُكْم 
ْنَيا»(2). َما ِحيَزْت لَُه الدآمًِنا فِي ِسْربِِه، ُمَعاًفى فِي َجَسدِهِ، عِْنَدُه قُوُت َيْومِِه؛ َفَكأَن

(1) صحيح مسلم (2564).

(2) سنن الترمذي (2346).
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حرصت الشــريعة على حماية األنفس من كل مــا يعوقها عن أداء 
دورها في الحياة، فكان حفظ النفس من مقاصد الشريعة الكلية، ونقصد 
بالنفس حق الحياة ومســتلزماتها من تكريم، فقد حرم اهللا كل ما يهلك 
النفس، أو يلحق الضرر بها، ودعا إلــى كل ما فيه منفعة لها، فأباح كل 
ما فيه صــون لألنفس من أكل وشــرب وزينــة اللبــاس والتداوي من 
األمراض، وتوفير كل ما فيه فائدة للنفــس ومكوناتها من عقل وعرض 

وسائر األعضاء البدنية.
فالقرآن الكريم يدعو إلى المحافظة على حياة اإلنســان، فهو مؤتمن 
على حياته، مســؤول عنها أمام اهللا تعالى، أن ال يلقي بها إلى المهالك، 
وأن يأخذ بمواضع التيسير في مواطن الشدة، ويحرص على سالمة بدنه.

التعدي  ودعا اإلســالم إلى المحافظة علــى حياة اآلخرين وعــدم 
عليهم، فال دوام للحياة اإلنســانية إذا فقد اإلنســان األمــن على حياته 

واالطمئنان على بقائه.
ولعظم حرمة النفس عنــد اهللا تعالى، اعتبر االعتــداء على النفس 
الواحدة وإنقاذها  النفس  الواحدة اعتداء على األنفس جميًعا، وإحيــاء 
العقــاب في األولى  د  من الهالك إحيــاء لألنفس جميًعا، لذلك شــد
وأجزل الثواب فــي الثانية، فقــال 2 : ﴿  ( * + , - . 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /

9 : ;﴾ [المائدة: 32].
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ْفِس ِحْفـُظ الـنـ

وإحيــاء األنفس يكون بتوفيــر األمن لها وتكريمهــا، لتمكينها من 
الحياة الالئقة بها، وإنقاذها من الهالك في حاالت الكوارث.

حق الحياة مكفول لكل نفس وثابت بالنصوص الشرعية. ❖
حفــظ األنفس وحمايتها مــن كل اعتداء مقصد من مقاصد الشــرع  ❖

الثابتة.
عــدم التفريق بين األنفس فــي الرعاية والحفظ من هدي اإلســالم  ❖

وُحْسن تعايشه مع اآلخرين.

ها أنت خير من زكاها، أنت وليها  آتِ نفوســنا تقواها، وزك ُهمالل
وموالها، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمــد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.



630

(ˆG  ¬ªMQ)  pΩÓ s°ùdG póÑY  oøH tõ` p©dG

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى 
آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنعيش وإياكم مع نبذة عن إمام كبير، وعالمٍ قدير، أال وهو العز بن 
عبد الســالم 5 ، الذي خلد اهللا ذكره، والذي يصدق فيه قول اهللا 2  : 

﴿  â á à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴾ [المجادلة: 11].
َك اهللاُ، َواْزَهْد فِيَما  ْنَيا ُيِحب ويصدق عليه قول النبي ژ : «اْزَهْد فِي الد

اُس»(1). َك الن اسِ ُيِحبفِي أَْيدِي الن
َلمّي،  هو َعْبُد العزيز ْبن َعْبد الســالم ْبن أبي القاسم ْبن الَحَسن الس

الّدمشقّي، الشافعّي، شيخ اإلسالم، ُولِد سنة سْبعٍ وسبعين وخمسمئة.

الّدين ْبن عســاكر، وقرأ األصول والعربية.  َعَلى اإلمام فخر  تفقه 
ودّرس وأفتــى وصنف، وبــرع فِي المْذهــب الشــافعي، وبلغ رتبة 
االجتهاد، وقصده طلبة العلم من أرجاء البالد اإلسالمية، وتتلمذ على 
َمام َعَالء الّدين أَبي  ْســَالم اْبن َدقِيق اْلِعيد، َواْإلِ يديه أئمة كشــيخ اْإلِ

(1) سنن ابن ماجه (4102).
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المِ (رحمه اهللا) بنُ عبِد الس الِعـز

د  ْيخ تَاج الّدين ْبن الفركاح، والحافظ أَبي ُمَحم اْلَباجِّي، َوالش اْلحسن 
الدمياطي، وأبي شامة، وغيرهم.

وله الّتصانيــف المفيدة، والفتاوى الســديدة، وكان إماًما، ناســًكا، 
ورًِعا، عابًدا.

وكان جامًعا لُفُنون متعددة، عارًِفا باألصول والفروع والعربية، إضافًة 
إلى ما ُجبل عليه من ترك التكّلف، َمَع االلتزام بالدين.

سافر من الشام إلى مصر، فلما قدِمها تلّقاه َوالِْيَها الصالح نجُم الّدين 
أّيوب وبالغ فــي احترامه، وتولــى العز بن عبد الســالم بمصر القضاء 
والخطابة،  وأْكرمه َحافــظ الديار المصرية وزاهدها اإلمــام عبد اْلَعِظيم 
ــْيخ عز الّدين،  ا نفتي قبل ُحُضور الشاْلُمْنِذرِّي َواْمتنع من اْلفتيا َوَقاَل: ُكن

َوأما بعد ُحُضوره فمنصب اْلفتيا ُمَتَعّين فِيهِ.

ا في الفتوى، أفتى مّرة بَِشْيء ثم ظهر َلُه أَنه خطأ،  َظً وكان ورًعا ُمَتَحف
فََناَدى فِي مصر والقاهرة على َنفسه: من أفتى َلُه فَالن بَِكَذا فََال يْعمل بِهِ 

فَِإنُه خطأ.

ى عليه وظلمه،  وكان ال يحمل في قلبه علــى أحدٍ، حتى من تعــد
قال 5 : ِإني كل َلْيَلة أحالل اْلخلق وأبيت َوَلْيَس لي ِعْند أحد مْظلَمة، 
َوأرى أَن يكون أجري على اهللا تعالى َوَال يكون على الناس، عمًال بقوله 
أجري  يكون  َوأَن  [الشــورى: 40]   ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ﴿ تََعاَلــى: 

على اهللا َوَال يكون على خلقه أحب ِإَلّي.
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ــْيخ عز الّدين (اْلَقَواِعد اْلُكْبــَرى)، َوكتاب (مَجاز  َومن مؤلفات الش
ِريَعة،  اْلُقْرآن) َوَهَذانِ الكتابان َشاِهَدانِ بإمامته وعظيم َمْنِزَلته فِي ُعُلوم الش
اْلُمَتَعّلَقة  َالئِــل  ا، َوكتاب (الد َوله كتاب (َشــَجَرة المعارف) حســن جد
ا،  بِاْلَمَالئَِكــةِ والنبييــن 1 والخلق أَْجَمِعيــَن) وهو كتــاٌب بديع جد
َمام فِي أَدِلة اْألَْحَكام)، و (اْلَفَتاَوى الموصلية)، و (الفتاوى المصرية)  َو (اْإلِ

َمْجُموع ُمْشَتمل على فنون من اْلمَسائِل واْلَفَوائِد، وغيرها.
توّفي فِي اْلَعاِشــر من ُجَماَدى األولى سنة ِستيَن وِســتِمَئة بِاْلَقاِهَرةِ 

َودفن بالقرافة اْلُكْبَرى 5.

العز بن عبد السالم من كبار علماء المسلمين، جمع بين العلم والعمل. ❖
كان قدوة في الورع والتقوى والتحري في الفتوى. ❖

اللُهم ارَض عن اإلمام العز بن عبد السالم، وارزقنا أخالقه، واحشرنا 
دٍ ژ ،  معه، واْجزِه عنــا خير الجزاء علــى حفظه ألحاديث نبينــا محم
ي به يا رب العالمين، وصل اللُهم وسلم على سيدنا  وارزقنا ُحْسن التأس

ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على أشــرف المرسلين 
سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

 w v u t s r q p﴿ : 4 فيقول اهللا
ے﴾   ~  }  |  {  z  y  x

[آل عمران: 14].

الِحِ»(1). ُجلِ الص الُِح لِلر ويقول النبي ژ : «نِْعَم الَْماُل الص

التمتع بالمال حق من الحقوق الطبيعية لإلنسان، وأساسه الرغبة في 
التملك والحيازة، استجابة لغريزة حب البقاء، التي أودعها اهللا تعالى في 

عباده بقوله: ﴿  ! " # $ %﴾ [الكهف: 46] .
ولهذا أعطى القرآن الكريم للمال قيمته، بما له من شــأن في الحياة، 
وأكد أنه منة اهللا تعالى على اإلنسان، جعله زينة له في الحياة الدنيا، وأباح 

(1) صحيح ابن حبان (3210).
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لنا االنتفاع به، فقال سبحانه: ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ; 
> =< ? @ H G F E D C B A﴾ [األعراف: 32].

والشريعة اإلسالمية لم تهمل هذه المصلحة الضرورية، فقد شرعت 
من األحكام مــا يحفظها، فحثت على اكتســابه والســعي في تحصيله 
بالطرق المشــروعة، ونهت عــن التواكل والكســل، ونظمت العالقات 
االقتصادية اكتســاًبا وإنفاًقا، وشــرعت المعامــالت المختلفة من البيع 

والشركة وغيرها، مما يعد ضروريا ال غنى عنه في تحقيق تنمية الثروة.
ف فيه أن يكون عاقًال حين  ولحفظه اشترطت الشــريعة في المتصر
التصرف، لهــذا حجرت على الســفهاء والصبيان مــن أن يتصرفوا في 

األموال، أو أن يعقدوا عقًدا إال بترخيص ممن يديرون شؤونهم المالية.
الشريعة من االعتداء  رت  المال حذ نعمة  المحافظة على  وفي سياق 
الكنز واإلسراف، ومنعت أن يؤكل  بالسرقة والغصب، ونهت عن  عليها 
المال بيــن الناس بالباطــل وبغير الحق الــذي أحله اهللا لعبــاده فقال: 
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿

G F E D C ﴾ [النساء: 29].
ودعت الشريعة إلى ُحْسن اســتثماره وتوظيفه في مصلحة المجتمع 
 بتشريك اآلخرين في تنمية ومساعدة المحتاجين والفقراء، قال ژ : «ِإن
ــاسِ، َما لَْم  َها عِْنَدُهْم َمــا َكانُوا فِي َحَوائِجِ الن هللاِ عِْنــَد أَْقَوامٍ نَِعًمــا ُيِقر

َيَملوُهْم، َفِإَذا َملوُهْم َنَقَلَها مِْن عِْنَدهِْم ِإلَى َغْيرِهِْم»(1).

(1) المعجم األوسط (8350).
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المالُ ِقـواُم الَحيَـاِة

للمال حرمة خاصة في اإلسالم، فهو قوام الحياة وأساس النماء. ❖
المال في الحقيقة ملك هللا تعالى واإلنسان مستخلف فيه. ❖
تنمية المال وتوظيفه لفائدة المجتمع، تجسيد لوظيفة المال االجتماعية. ❖

 ُهم الل ه وترضاه، وصل ْقنا إلى ما تحب بارك لنا فيما رزقتنا، ووف ُهمالل
وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمــد هللا ذي الفضل واإلحســان، أكرمنا ببعثة النبــي العدنان، 
وجعــل احترامه وتوقيره من كمــال اإليمان، فالصالة والســالم عليه 
وعلــى آله وصحبــه األوفياء، ومن تبعهم بإحســان مــن أهل الحب 

والصفاء. وبعد:

 c b a ` _ ^ ] \ ﴿ :8 فقــد قــال اهللا
f e d﴾ [األنفال: 20].

 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿ َوَقــاَل 4 : 
L K J IH ﴾ [آل عمران: 31].

وقال w v u t s r q p ﴿ : 2 ﴾ [الحشر: 7].

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ :تعالــى وقال 
 ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z

[الحجرات: 2].

 K J I HG F E D C B﴿ :وقال سبحانه
O N M L ﴾ [األحزاب: 56].
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ِمْن ُحقُوِق رسوِل اِهللا ژ

وعن أبي ُهَريَْرَة ƒ : أَن َرُســوَل اهللاِ ژ َقاَل: «َمْن أََطاَعنِي َفَقْد أََطاَع 
اهللاَ، َوَمْن َعَصانِي َفَقْد َعَصى اهللاَ»(1).

وعن أنس بن مالك ƒ قال: قال رســول اهللا ژ : «َمــْن َرغَِب َعْن 
تِي َفَلْيَس مِني»(2). ُسن

وَعْن أََنسِ ْبنِ َمالِكٍ ƒ َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َال ُيْؤمُِن أََحُدُكْم 
َحتى أَُكوَن أََحب ِإلَْيِه مِْن َولَدِهِ َوَوالِدِهِ َوالناسِ أَْجَمِعيَن»(3).

وعن أبــي ُهَريَْرَة ƒ قــال: قال رســول اهللا ژ : «مــا نهيُتكم عنه 
فاْجَتنُِبْوُه، وما أمرتُكم به فأْتُوا منه ما استطعتم»(4).

̂ : أنه سمع النبي ژ يقول: «َمْن  وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
َصلى َعَلي َصَالًة َصلى اهللا َعَلْيِه بَِها َعْشًرا»(5).

أرسل اهللا تعالى سيدنا محمًدا ژ بالُهدى ودين الحق، وبعثه بين 
يدي الساعة بشــيًرا ونذيًرا، وداعًيا إلى اهللا بإذنه وسراًجا منيًرا، ففتح 

(1) صحيح مسلم (1835).
(2) صحيح البخاري (5063).

(3) صحيح مسلم (44).
(4) صحيح مسلم (1337).
(5) صحيح مسلم (408).
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ــا، وقلوًبا ُغْلًفا، وأدرك المؤمنون بفضله  اهللا به أعيًنا ُعْمًيا، وآذاًنا ُصم
خيري الدنيا واآلخرة.

النبي الكريم ژ حقوًقا على المسلمين،  وقد أوجب اهللا تعالى لهذا 
ال يتم اإليمان إال بها، ومنها:

ـ محبتــه ژ : وتظهر فــي االقتداء بــه، والتأدب بآدابــه الجميلة، 
والتخلق بأخالقه الكريمة، فإن من أحب شــيًئا آثره، وأطاع أمره، ومتى 

تحقق المسلم بهذه المحبة أثابه اهللا عليها مرافقة النبي ژ في الجنة.
ـ ومن حقوقه ژ أيًضا: احترامه وتوقيره، عند ذكر أحاديثه أو سماع 

اسمه أو قراءة سيرته ژ.
ـ وكذلك وجوب طاعتــه واتباعه في جميع ما جــاء به، والتزام 

سنته ژ ، وعدم مخالفته.
ـ والصالة والســالم عليه ژ عند دخول المســجد، وعند الخروج 
منه، وبعد إجابة المؤذن، وعند إقامة الصالة، وعند الدعاء، وفي التشهد 
في الصــالة، وفي صالة الجنــازة، وفــي الصباح والمســاء، وفي يوم 
الجمعة، وفي خطبة الجمعة، وفي ســائر الخطب الدينيــة، وعند كتابة 
اسمه، وعلى الصفا والمروة، وعند الوقوف على قبره الشريف ژ، وعند 
الذنــب.. وغير ذلك من  المغفرة، وعقب  الهم والشــدائد، وعند طلب 
المواطــن التي يســتحب فيها اإلكثار مــن الصالة والســالم على نبينا 

محمد ژ .
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أوجب اهللا تعالى لنبيه حقوًقا ينبغي تأديتها. ❖
حقوق النبي ژ من لوازم اإليمان. ❖

من حقوق الرسول ژ محبته وطاعته وتوقيره والصالة عليه. ❖

ُهــم ارزقنا محبة رســولك الكريــم ژ، وأكرمنا باتبــاع هديه،  الل
 واحشــرنا يوم القيامة تحت لوائه برحمتك يا أرحــم الراحمين، وصل

اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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العالميــن، والصالة والســالم على ســيدنا ونبينا   الحمــد هللا رب
محمد بن عبد  اهللا، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى 

يوم الدين، وبعد:
قال اهللا U T S R Q  ﴿ : 4 ﴾ [الحجرات: 13].

 [ Z Y X W V U T S R Q ﴿ : 2 وقــال
\ ﴾ [النور: 61].

وعن أبي هريرة ƒ : أن النبي ژ قــال: «َواهللاُ فِي َعْونِ الَْعْبدِ َما َكاَن 
الَْعْبُد فِي َعْونِ أَِخيِه»(1).

من آيــات اهللا 8 في َخْلِقــه أن جعلهــم مختلفين؛ منهــم القوي 
والضعيف، والصحيح والسقيم، والمعافى والمبتلى.

(1) صحيح مسلم (38).
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ِة ِعنَاَيُة اإلْسَالمِ ِبَذِوي االحتياجاِت الخاص

وقد اهتم اإلســالم اهتماًما بالًغا بكل فرد مــن أفراد المجتمع، 
 واجتث النفسية،  أحوالهم  فراعى  الخاصة؛  االحتياجات  ذوو  ومنهم 
التفاضل بين  التقــوى هي ميــزان  بالنقص، وجعل  الشــعور  منهم 

األفراد.
الشريعة  مراعاة  ة:  الخاص االحتياجات  بذوي  اإلسالم  ومن رحمة 
لهم في كثير من األحكام التكليفية، والتيســير عليهم، ورفع الحرج 
بالتوازن واالعتدال،  يتِســم  به  يتمتعون  الذي  التخفيف  عنهم، وهذا 

َف عن كل واحد منهم على قدر إصابته. فخف
ومن حقوقهم في ديننا الحنيــف: حفظ أموالهم، وضمان الكفاية 
المعيشية لهم والتي جعلها اهللا 8 واجبة على أوليائهم؛ لتوفير جميع 
ســبل التعلم والتعليم لهم بكل الوســائل المتاحة ليساهموا في بناء 

مجتمعهم.
وهذا ما نالحظه في دولة اإلمارات العربية المتحدة، فقد حرصت 
إنشاء مؤسســات اجتماعية وتعليمية وصحية  الرشــيدة على  القيادة 
تقدم لهذه الفئــة كل أنواع العناية والرعايــة واالهتمام؛ فمن واجب 
الوالدين أن يشــجعوا أبناءهم من ذوي االحتياجــات الخاصة على 
االنضمام لهذه المؤسســات لينالوا حظهم من التعليم والرعاية كبقية 

أفراد المجتمع.
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دروس المساجـد (2)

التقوى هي ميزان التفاضل بين األفراد. ❖
التيسير في التكاليف على ذوي االحتياجات الخاصة مبدأ أصيل في  ❖

الشريعة اإلسالمية.
العناية بذوي االحتياجات الخاصة مطلب شرعي وضرورة اجتماعية. ❖
إدماج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع واجب وطني. ❖

ْقنا لصالح األعمال، وأدخلنا الجنة بسالم، وصل اللُهم وسلم  وف ُهمالل
على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والســالم على أشــرف المرسلين 
سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 q p o n m l k j i  ﴿ : 4 قال اهللا
 ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r

ے ¡ ﴾ [التوبة: 18].

وقال رسول اهللاِ ژ : «َمْن َبَنى َمْســجًِدا َيْبَتِغي بِِه َوْجَه اهللاِ َبَنى اهللاُ لَُه 
ةِ»(1). مِْثَلُه فِي الَجن

̂ : أَن َرُســوَل اهللاِ ژ َقاَل: «َمْن َبَنى َمْسجًِدا  َعْبدِ اهللاِ  وَعْن َجابِِر ْبنِ 
ةِ»(2). هللاِ َكَمْفَحصِ َقَطاةٍ، أَْو أَْصَغَر، َبَنى اهللاُ لَُه َبْيًتا فِي الَْجن

وَعْن أَبِي َذرƒ  ، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َمْن َبَنى هللاِ َمْسجًِدا َولَْو 
ةِ»(3). َكَمْفَحصِ َقَطاةٍ َبَنى لَُه َبْيًتا فِي الَْجن

صحيح البخاري (450).  (1)
سنن ابن ماجه (738).  (2)

شعب اإليمان (2681).  (3)
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دروس المساجـد (2)

وَعنِ اْبنِ َعباسٍ # َقاَل: «الَْمَســاجُِد ُبُيــوُت اهللاِ فِي اْألَْرضِ، تُِضيُء 
َماِء ِألَْهلِ اْألَْرضِ»(1). َماِء َكَما تُِضيُء نُُجوُم الس ِألَْهلِ الس

وعن أبي ُهَريَْرة ƒ : أَن اْمَرأًَة ســوداء َكاَنْت تَُقم اْلَمْســجَِد فََفَقَدَها 
 َفَهال» َقاَل:  َماتَــْت.  ِإنَها  َلُه:  فَِقيَل  امٍ،  أَي َبْعَد  َعْنَها  فََســأََل  َرُســوُل اهللاِ ژ 

آَذْنُتُمونِي؟!» فَأَتَى َقْبَرَها فََصلى َعَلْيَها(2).

 المساجد: بيوت اهللا وخير بقاع األرض، رفع اهللا منزلتها، وعمارتها 
دليل على صدق اإليمان واستقامة السلوك.

وُجعلت المساجد في األرض ألداء الصالة فيها طاعة هللا ورسوله  ژ ، 
وتحقيًقا لمعنى التماسك والترابط والوحدة بين المسلمين.

أولى اإلسالم المســاجد اهتماًما كبيًرا، وأضفى عليها حرمًة خاصة، 
وإن من حرمتها وقدسيتها تعاهدها بالرعاية.

وكان نبينا وسيدنا محمد ژ يأمر بتنظيف المساجد وتطييبها، ويثني 
بالخير على من يسعى في خدمتها، وكان الصحابة الكرام @ يمارسون 
بون بها إلى اهللا تعالى، فكانوا يجمرون المساجد بالعود  ة، ويتقرن هذه الس
ـ أي يبخرونها بالطيب ـ وخاصة يــوم الجمعة، ويجتهدون في تنظيفها 

وفرشها وتوسعتها كلما ضاقت بالمصلين.

المعجم الكبير للطبراني (10608).  (1)
سنن ابن ماجه (1527)  (2)
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ِرَعاَيُة الَمَساِجِد

وعلى هــدي من ذلــك اهتمت قيادتنا الرشــيدة الحكيمــة بالرعاية 
المســتدامة للمســاجد، وإبراز حرمتها، وإحياء ُســنة نظافتهــا، وأتاحت 
الُفرص ألبناء الدولة لإلسهام في رعاية بيوت اهللا تعالى؛ حتى تبقى بيوت 
اهللا منارات حضارية، مــن مآذنها يصدع الحق، ومن منابرها يشــع النور 
والهدى، وفي رحابها يجتمع المؤمنون على الطاعة، ويلتقون على المحبة 

والمودة، وهذا كله ُيعد إسهاًما ملموًسا، ودوًرا فاعًال، يؤجر عليه فاعله.
وبدعم من قيادتنا الرشــيدة صدر قرار مجلس الــوزراء الموقر رقم 
(39) لســنة (2012 م) بشــأن نظام رعاية المســاجد، والمحافظة عليها 
وصون قدســيتها. وتهيب الهيئة العامة للشــؤون اإلســالمية واألوقاف 
بالمصلين جميًعا رعاية بيوت اهللا، وصونها من كل ما يشــوبها، وغرس 
 Ç ﴿ :مفاهيم طاعة اهللا وطاعة رسوله وأولي األمر، عمًال بقوله تعالى

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴾ [النساء: 59].

رعاية المساجد ُقربة وعبادة ُيْؤجر عليها فاعلها. ❖
نظافة المســاجد ورعايتها من تعظيم شعائر اهللا تعالى، فعلى المسلم  ❖

أن يهتم بها.
عمارة المساجد ِمن أشرف األعمال. ❖

ْقنا لخدمــة بيوتك، والعناية بها، واالهتمــام بنظافتها يا رب  وف ُهمالل
العالمين، وصل اللُهم وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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العلم والعلماء، وجعلهــم ورثة األنبياء،  الحمد هللا الذي رفع قــدر 
آله  إمام األتقياء األنقياء، وعلى  والصالة والســالم على ســيدنا محمد 

وأصحابه األصفياء، أما بعد:
فنعيش وإياكم اليوم مع ســيرة َعَلمٍ من أعالم األمة، وإمامٍ من أئمة 
الذين  العربي  5، فقد كان من  ابن  أبو بكر  إنه اإلمام  التفسير والفقه، 
 Ý Ü Û Ú  ﴿ : 4 نــذروا حياتهم للعلم فرفع اهللا شــأنهم، قال

â á à ß Þ ﴾ [المجادلة: 11].
دِ ْبنِ  ُد ْبُن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُمَحم هو اإلمام أبو َبْكر اْبن العربّي، واسمه ُمَحم

َعْبدِ اهللاِ ْبن أحمد الَمَعافِرّي، األندلسّي، اإلشبيلّي، الحافظ أحد األعالم.
ُولِد في شعبان سنة ثمانٍ وســّتين وأربعمئة (468هـ)، ُثم رحل َمَع 
أبا  الّشام ولقي بها اإلمام  وثمانين، ودخل  أبيه إلى المشرق سنة خمسٍ 
َبْكر محمد ْبن الوليد الطْرُطوشــّي، وتفّقه عنــده. ولقي بها جماعة من 

العلماء والمحّدثين.
ثّم حّج سنة تسعٍ وثمانين وأربعمئة، وعاد إلى بغداد، فصِحب اإلمام 
أبا بكر الّشاشّي، واإلمام أبا حامد الغزالّي، وغيرهم، وعاد إلى بلده سنة 

ثالثٍ وتسعين وأربعمئة بِعلمٍ كثير.
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أُبو َبْكٍر ابنُ الَعَربي (رحمه اهللا)

وكان من أهل التفنن في العلوم، واالســتبحار فيهــا، والَجْمع لها، 
ًما في المعارف كّلها، متكلًما في أنواعها، نافًذا في جميعها، حريًصا  مقد

َعَلى آدابها ونشرها، ثاقب الّذهن في تمييز الّصواب منها.

المعاشــرة، ولِين  َمَع ُحْســن  َذلــَك كّله آداب األخالق  يجمع إلى 
الَكَنف، وكْثرة االحتمال، وَكَرم النْفس، وُحْسن العهد، وثََبات الوّد.

روى كثيرًا من العلوم ببلده، وصنــف مصنفات كثيرة في الحديث، 
والفقه، واألصول، وعلــوم القرآن، واألدب، والنْحــو، والّتواريخ، ومن 
تصانيفه: كتاب «عارضة األَْحَوذِّي في شــرح التْرِمذّي»، وكتاب «أحكام 
القرآن» في خمســة مجّلــدات كبار، وكتــاب «القبس في شــرح موطأ 

مالك بن أنس» وغير َذلَك من الُكُتب.

روى َعْنُه خْلق من العلماء، وكان ممن بلغ ُرتبة االجتهاد، وأحد من 
انفرد باألندلس بُعُلّو اإلسناد.

وكان مع اشتغاله بالعلم ُمتسع الحال، كثير اإلفضال، مدحه الّشعراء، 
ة  وعمل َعَلى إشــبيلية ســوًرا من ماله، وولي قضاءهــا، وكان من األئم

الُمقتدى بهم.

تُُوفَي اْبُن الَعَربِّي بَفاس، فِي َشــْهِر َربِْيعٍ اآلِخِر، َسَنَة ثََالثٍ َوأَْرَبِعْيَن 
َوَخْمسِ مَئةٍ (543هـ)، وُدفن بفاس 5 .
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دروس المساجـد (2)

رين، وله مؤلفات  ❖ كان اإلمام ابن العربي المالكي من العلماء المتبح
كثيرة نافعة.

كان كريم النفس، سخي اليد، يبذل في وجوه الخير. ❖

أعلى اهللا ذكره بما ُحِفَظ من علومه وكتبه. ❖

اللُهم ارَض عن اإلمام ابن العربي، واجــزه عنا خير الجزاء على ما 
ترك لنا من علوم، وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.
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ُبل،  الحمد هللا الذي أرسل إلينا خير الرسل، فهدانا به إلى أفضل الس
ــي به في كبير األمــر وصغيره، والصالة  وأمرنا باتباعه وتوقيره، والتأس
والسالم على ســيدنا محمد النبي المكرم والشــفيع المعظم، وعلى آله 
وصحبه الذين اختارهم اهللا 8 لصحبة نبيه وتبليغ شــريعته، وعلى من 

تبعهم بإحسان من جميع أمته. وبعد:

فقد قال اهللا 4 : ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ 
 ﴾ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £

[التوبة: 128].

وقال 8 : ﴿ » ¬ ® ¯ ° ❁ ² ³ ´ 
º ¹ ¸ ¶ µ﴾ [الفتح: 8 ـ 9].

 {z y xw v u t s r q p ﴿ : 2 وقــال
| { ~ ے﴾ [الحشر: 7].

 IH G F E D C B A @ ? > ﴿ :وقال تعالى
L K J ﴾ [آل عمران: 31].
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دروس المساجـد (2)

وَعْن أََنسٍ ƒ َقــاَل: َقاَل النبِي ژ : «َال ُيْؤمِــُن أََحُدُكْم، َحتى أَُكوَن 
أََحب ِإلَْيِه مِْن َوالِدِهِ َوَولَدِهِ َوالناسِ أَْجَمِعين»(1).

إن اهللا تعالى من علينا بل على اإلنسانية كلها ببعثة نبينا محمد ژ ، 
له  هذا النبي الخاتم المبارك الذي طبعه اهللا تعالى على خير الطباع وفض

أيما تفضيل وأرسله بالحنيفية السمحة.
به ولزوم  ي  به وتصديَقه واتباعه والتأس الناس اإليماَن  فأوجب على 
ســنته وتوقيره وطاعته ومحبتــه، ومحبة آله واإلحســان إليهم، ومحبة 
أصحابه والثناء عليهم، وبذلك يكون المسلم شــاكًرا لنعمة إرسال هذا 

ًيا حقه على الوجه األتم. الرسول األعظم، مؤد
وقد كان الصحابة @ والتابعون يحرصون على تعظيم رسول اهللا ژ 
وتعظيم ســنته، ويرون الخير في ذلك، يتواصون بــه حتى يتركه األول 

لآلخر ديًنا وسلوًكا وعقيدة.
ومن أجل مظاهر تعظيم رسول اهللا ژ : حبه وإجالله وتوقيره وإكرام 
والتأدب  بســنته  ــك  التمس بيته واحترام أصحابه، والحرص على  أهل 

بآدابه وأخالقه.

(1) صحيح مسلم (2276).
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ُوُجوُب َتوْقيِر النبي ژ 

تعظيم رسول اهللا ژ حق واجب له على كل مسلم. ❖
من تعظيمه ژ كثرة الصالة والسالم عليه. ❖
ومن تعظيمه ژ التمسك بسنته وهديه وهدي أصحابه. ❖

ْقنا لُحْســنِ األدب مع رســولك، وارزقنا محبته والسير  وف ُهمالل
على هديه، وصل اللُهم وسلم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.
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ين، والصالة والسالم  ه من أراد به خيًرا في الد الحمد هللا الذي فق
على سيدنا ونبينا محمد قدوة العاملين، وعلى آله وصحبه والتابعين، 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

فقد قال اهللا 8 : ﴿ 0 1 2 3 ﴾ [طه: 114].

 å ä ãâ á à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴿ : 4 وقال
ç æ﴾ [المجادلة: 11].

 Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë Ê É È Ç Æ Å  ﴿ : 2 وقال
Ñ﴾ [الزمر: 9].

 Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  ÌË  Ê  ﴿ شــأنه :   وقال جل
Ó ﴾ [البقرة: 282].

وقال رسول اهللا ژ : «َمْن َســَلَك َطرِيًقا َيْطلُُب فِيِه عِْلًما َسَلَك اهللاُ بِِه 
الِْعْلمِ،  لَِطالِبِ  أَْجنَِحَتَها رًِضا  لََتَضُع  الَْمَالئَِكَة   َوِإن ةِ،  الَْجن ُطُرقِ  َطرِيًقا مِْن 
َوالِْحيَتاُن فِي  َوَمْن فِي األَْرضِ  ــَمَواتِ  َمْن فِي الس لَُه  لََيْسَتْغفُِر  الَْعالَِم   َوِإن
َجْوِف الَْماِء، َوِإن َفْضَل الَْعالِمِ َعَلــى الَْعابِدِ َكَفْضلِ الَْقَمرِ لَْيَلَة الَْبْدرِ َعَلى 
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ثُوا دِيَناًرا  ُيَور لَْم  َوِإن األَْنبَِياَء  األَْنبَِياِء،  َوَرَثةُ  الُْعَلَماَء   َوِإن الَْكَواكِبِ،  َسائِرِ 
ثُوا الِْعْلَم، َفَمْن أََخَذُه أََخَذ بَِحظ َوافِرٍ»(1). َوَال دِْرَهًما؛ َور

وعن أنس بن مالك ƒ قال: قال رسول اهللا ژ : «طلب العلم فريضة 
على كل مسلم»(2).

العلم: روح الحياة، وعماد الحضارات، وأساس األمجاد، ووسيلة التقدم 
لألفراد والمجتمعات، ولذلك حث اإلسالم على طلب العلم، وإعمال الفكر 
والعقل في كل ميادين الحياة، فأســهم هذا الحث في بروز علماء مسلمين 
برعوا في علوم الحضارة، ال تزال أسماؤهم راســخة في التاريخ إلى يومنا 
هذا، كابن ســينا في الطــب، والبيروني في الرياضيــات، وابن بطوطة في 
الجغرافيــا، وجابر بن حيان فــي الكيمياء، وابن خلدون فــي علم التاريخ 
واالجتماع، وعباس بــن فرناس في علــم الطيران.. وأما فــي علوم الدين 
والشريعة فقد برزت أســماء كثيرة لعلماء أجالء ال يزال المسلمون ينتفعون 
من علومهــم إلى يومنــا هذا، كأبــي حنيفــة النعمــان، ومالك بن أنس، 
والشــافعي، وأحمد بن حنبل، والبخاري، ومســلم، والقرطبي، وابن كثير.. 
وغيرهم كثير، مما كان له األثر الكبير في خدمة العلم والحضارة اإلنسانية.

إن التفاضــل الحقيقي في الدنيا يكون بالعلــم والعمل، والعلم في 
اإلسالم ثالثة أنواع:

(1) سنن أبي داود (3641).
(2) سنن ابن ماجه (224).
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ــنة والتفكر  ـ علم باهللا تعالى: ويتحصل من خالل تدبر القرآن وقراءة الس
في خلق السموات واألرض.

ـ وعلــم بشــريعته: ويتحقــق من خالل دراســة أحــكام العبادات 
والمعامالت واألخالق.

ـ وعلم بمخلوقات اهللا تعالى: عن طريق التعرف على طبائع األشــياء 
وخصائصها، والقوانيــن التي تحكم العالقة بينهــا؛ ألن تعلم هذه العلوم 
المادية يحقق عمارة األرض عن طريق استخراج ثرواتها واستثمار طاقاتها 

ويدخل هنا كل علم دنيوي مفيد ينفع اإلنسان فيه نفسه ووطنه والعالم.
فلنجتهد في طلب العلــم النافع، فإن طلب العلم خير ما ُيمضي فيه 
المرء عمره، وينفق من أجله أوقاته، ولنشّجع أوالدنا على األخذ بأسباب 
العلم، ولنحرص على االهتمام بتحصيلهم الدراســي، ومتابعة شؤونهم 
راع،  فكلكم  أهدافهــم،  تحقيق  والتعليمية، ومســاعدتهم على  التربوية 

وكلكم مسؤول عن رعيته.

رها. ❖ العلم أساس نجاح المجتمعات وسعادتها وتطو
طلب العلم النافع واجب على كل مسلم ومسلمة. ❖
تعليم األوالد وتشجيعهم على طلب العلم مطلب ضروري. ❖

ْمَتنا، وزدنا بالعلــم فضًال وبركة  ْمنا مــا ينفعنا، وانفعنا بمــا عل عل ُهمالل
وكرًما، وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا 
محمد، وعلى آله األطهار وصحابته األخيار. وبعد:

 (  ' &%  $  #  " يقــول اهللا 4 : ﴿  ! 
( * + , - .﴾ [الكهف: 46].

اْألَْرضِ  أَْهَل  اْرَحُمــوا  ْحَمُن،  الر َيْرَحُمُهــُم  اِحُمــوَن  الر» ويقول ژ : 
َماِء»(1). َيْرَحْمُكْم َمْن فِي الس

ْفَق َال َيُكوُن فِي َشْيٍء ِإال َزاَنُه، َوَال ُيْنَزُع مِْن َشْيٍء  الر ويقول ژ : «ِإن
ِإال َشاَنُه»(2).

والمالطفة  واللين  الرحمــة  لتشــمل  بالمعاني  زاخرة  الرفق: صفة 
والود والحب...، وهي حلية المؤمنيــن وزينة المتقين، ومن أوكد من 

(1) سنن أبي داود (4941).
(2) صحيح مسلم (2594).
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أَْوَالَدُكْم  يســتحق صفة الرحمة الصبي الصغير لقولــه ژ : «أَْكرُِمــوا 
َوأَْحِسُنوا أََدَبُهْم»(1).

ومرحلة الطفولة مرحلة مهمة في حياة اإلنســان، لذلك جاء الهدي 
تُبنى  المرحلة من عمر اإلنســان؛ كي  العنايــة بهذه  إلى  النبوي موجًها 
شخصيته على أســاس من التوازن والرحمة ومحبة اآلخرين، فبالرحمة 
نســاعد األطفال على اكتمال نموهم الجســدي والعقلي والنفسي، فَعْن 
أََنسِ ْبنِ َمالِكٍ ƒ ، َقاَل: «َخَدْمُت َرُسوَل اهللاِ ژ َعْشَر ِسنِيَن، َواهللاِ َما َقاَل 

، َوَال َقاَل لِي لَِشْيٍء: لَِم َفَعْلَت َكَذا؟ َوَهال َفَعْلَت َكَذا؟»(2). ا َقطلِي: أُف
وبالرحمة نســاعد الطفل على اكتشــاف ذاته وتنمية قدراته الذهنية 
ــه االجتماعــي ليتعامل مع محيطه باتزان  والبدنية، وبالرحمة ُنَنمي حس

ويتواصل معه بفاعلية وإيجابية.
وتأصيل قيمة الرفق في الطفل تتم عبر المراحل التالية:

ـ تجنب العنف عند تربية الطفل لما يتركه من أثر سيئ.
ـ التواصل مع األطفال فال نجعل بيننــا وبينهم قطيعة، بل علينا أن 
ندنو منهم ونحاورهم ونهتم بشــؤونهم ونشــركهم في مشــاغلنا؛ فقد 
ا، فيدنيهم منه ويقبلهم ويالعبهم،  ا خاص كان ژ يحنو على األطفال حنو

ُه(3). َلُه، َوَشم أن النبي ژ أخذ ابنه ِإْبَراهِيَم، َفَقب : ƒ فعن أنس

(1) سنن ابن ماجه (3671).
(2) صحيح مسلم (2309).

(3) صحيح البخاري (1303).
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ـ المالطفة في الكالم، فقد ذكر القرآن الكريم أن لقمان كان يحاور 
به، مع منتهــى الحرص على مقتضيــات اللطف في  مــه ويؤدابنه ويعل
الخطاب، وإن َســْمَت المالطفة من سنن ســيد األنام؛ فقد كان ژ يرد 
ُعهم على  ــالم على الصبيان، ويالطفهــم بالحديث الَعْذب، ويشــج الس

الكالم الحسن.
الرفق والرحمة  الخاصة، فمــن صميم  ـ مراعاة أصحاب االحتياجات 
بهم أن نساعدهم ونمد لهم من األسباب ما يساعدهم على العيش الكريم.

الرفق خلق رفيع يتحلى به المسلم في تعامله مع غيره. ❖
للرفق باألطفــال أثر طيب في بناء شــخصيتهم وتوازنهم النفســي  ❖

واالجتماعي.

ْقنا للرفــق بأوالدنا والقيام بحقوقهم علينا، وبارك لنا فيهم،  وف ُهمالل
واجعلهم من عبادك الصالحين، وصل اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا 

محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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العلم والعلماء، وجعلهــم ورثة األنبياء،  الحمد هللا الذي رفع قــدر 
آله  إمام األتقياء األنقياء، وعلى  والصالة والســالم على ســيدنا محمد 

وأصحابه األصفياء، أما بعد:
فنعيش وإياكم اليوم مع سيرة َعَلمٍ من أعالم المسلمين، وإمامٍ من 
الذي يصدق  النووي 5 ،  إنه اإلمام يحيى بن شــرف  الهدى،  أئمة 
 ﴾â á à ß Þ Ý Ü Û Ú  ﴿ : 2 فيه قول اهللا

[المجادلة: 11].

́ ﴾ [فاطر: 28]. وقوله 4 : ﴿  ¯ ° ± ² ³ 

ْيخ  َووِّي، الشهو يحيى ْبن شــرف ْبن ُمّري ْبن حسن ْبن ُحَســْين الن
ة  رين، َوحج اْلُمَتأَخ ْسَالم، أستاذ  اْإلِ الفقيه، شيخ  اْلَعالَمة، الحافظ،  اِإلَمام 

اهللا على الالحقين، والداعي ِإَلى َسبِيل الصالحين.

كان متحقًقــا بالّزْهد والقناعة، مصابًرا على أَنْــَواع اْلَخْير َال يصرف 
َساَعة فِي غير َطاَعة، َمَع التفنن فِي أَْصَناف اْلُعُلوم.

ولد في العشر األواســط من المحرم سنة إحدى وثالثين وست مئة 
(631هـ)، وتوفي سنة (676هـ).

207



659
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ظهَر عليه الصالح والنبوغ من صباه، قال شــيخه ياسين بن ُيوُسف 
ْرَكِشّي عندما رأى حاله: َهَذا ُيرجى أن يكون أعلم أَْهل زمانه. الز

ى  اْلُحم كان صبوًرا على البالء، وصبوًرا على طلــب العلم، أصابته 
ل ليلة خرَج فيها من الشــام، واســتمرت فيه  وهو ُمســافٌر للحج من أو

ر. ه وال تضج ى إلى يوم عرفة، قال والده: وما تأو اْلُحم
كاَن ُمثابًِرا على طلب العلم. 

حفَظ كتاب «الّتنبيه» فِي أربعة أشهر ونصف، وقرأ ِحْفًظا ُربع كتاب 
اثني عشــر درًســا على  الّســنة، كان يقرأ كّل يوم  ب» فِي باقي  المهذ»

المشايخ شرًحا وتصحيًحا، وبارَك اهللا له فِي وقته.
انتفع  ببركة صدقــه وإخالصه، وقــد  القبــول  لمؤلفاته  اهللا  َكَتــَب 
بتصانيفه أهل اإلســالم، فكتابه (رياض الصالحيــن) ال يكاد يخلو منه 
مســجٌد أو بيت، ومن كتبه (روضة الطالبين وعمــدة المفتين)، وكتاب 
(منهاج الطالبين وعمدة المفتين)، وكتاب في شرح صحيح مسلم الذي 
ســماه: (المنهاج شرح صحيح مســلم بن الحجاج)، وكتاب (األذكار)، 
بالمجموع) ولم يكمله، وسلك في  المعروف  المهذب  وكتاب (شــرح 
شرحه طريقة حسنة مهذبة جامعة ألشــتات الفضائل، وعيون المسائل، 
ومجامع الدالئل، ومذاهب العلماء، ومفردات الفقهاء، وتحرير األلفاظ، 
ومســالك األئمة الحفاظ، وبيان صحة الحديث من سقمه، وغيرها من 

الكتب الكثيرة.
كان 5 علــى جانب كبير من الزهد والتقشــف واالقتصاد في العيش 
والصبر على خشــونته، والــورع، وكان ال يأكل إال أكلة واحــدة في اليوم 
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والليلة بعد العشاء، وكان قليل النوم، كثير السهر في العبادة والتالوة والذكر 
والتأليف، تولى التدريس في دار الحديث األشرفية بدمشق.

ورْغَم أن النووي لم يعش إال (45) ســنة فقد كانت حياته عامرًة 
باألعمــال العظيمة، والمؤلفــات الجليلة، رحمه اهللا تعالى وأســكنه 

فسيح جناته.

اد الذين بذلوا حياتهم للعلم والعبادة. ❖ اإلمام النووي من العلماء الزه
َوَجــَدْت كتب اإلمام النووي قبــوًال، فََعم نفعها، وانتشــر في أقطار  ❖

األرض ذكرها.
صرف اإلمام النووي أوقاته في أنواع العلم والعمل. ❖

النووي وارزقنا أخالقه، واحشرنا معه، واْجزِه  اللُهم ارَض عن اإلمام 
دٍ ژ ، وارزقنا ُحْســن  ا خير الجزاء علــى حفظه ألحاديث نبينا محم عن
ي به يا رب العالمين، وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد،  التأس

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمــد هللا رب العالميــن، والصالة والســالم على الرحمــة المهداة 
والسراج المنير، سيدنا ونبينا محمد الذي أرسله اهللا تعالى رحمة للعالمين، 

وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين، وبعد:
فيقول اهللا d c b a ` ﴿ : 2 ﴾ [األنبياء: 107].

ويقــول 8 : ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦§ ¨ © ª ﴾ [التوبة: 128].

وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ َقاَل: قِيَل: يَا َرُسوَل اهللاِ اْدُع َعَلى اْلُمْشِركِيَن، َقاَل: 
اًنا، َوِإنَما ُبِعْثُت َرْحَمًة»(1). ي لَْم أُْبَعْث لَعِإن»

أََنا  ِإنَما  اُس  الن َها  أَي «َيا  َرُسوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقاَل:   ƒ ُهَريَْرَة أَبِي  وَعْن 
َرْحَمٌة ُمْهَداٌة»(2).

ْبَياَن؟  ُلوَن الص ژ فََقاَل: تَُقب بِيِإَلى الن وَعْن َعائَِشَة # َقاَلْت: َجاءَ أَْعَرابِي
ْحَمَة»(3). ژ : «أََوأَْملُِك لََك أَْن َنَزَع اهللاُ مِْن َقْلبَِك الر بِيُلُهْم، فََقاَل الن فََما ُنَقب

(1) صحيح مسلم (2599).
(2) الحاكم في المستدرك (100).

(3) متفق عليه.
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دروس المساجـد (2)

ْحَمنِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ، َعْن أَبِيهِ، َقاَل: ُكنا َمَع َرُسولِ اهللاِ ژ  وَعْن َعْبدِ الر
فَْرَخْيَها،  فَأََخْذَنا  َمَعَها فَْرَخانِ  فََرأَيَْنا ُحَمَرًة  لَِحاَجتِهِ  فَانَْطَلَق  فِي َســَفٍر، 
َهذِهِ  َفَجَع  «َمْن  فََقاَل:  النبِي ژ  فََجاءَ  تَْفِرُش،  فََجَعَلْت  اْلُحَمَرُة  فََجاءَِت 
«َمْن  فََقاَل:  قَْناَها  َقــْد َحر َنْملٍ  َقْريََة  َوَرأَى  ِإلَْيَها».  َولََدَها  وا  ُرد بَِولَدَِها؟ 
 َرب ارِ ِإال َب بِالن ــُه َال َيْنَبِغي أَْن ُيَعذَق َهذِهِ؟» ُقْلَنا: َنْحُن. َقاَل: «ِإن َحر

ارِ»(1). الن

إن النبي ژ قد جمع صفات الجمال والكمال البشــري، فقد زينه 
ــه بفضائل نبيلــة، ومن ذلك خلق  اهللا تعالى بمحاســن كريمة، وخص
الرحمة، فــكان رحمة ورأفة علــى الخلق أجمعين، إنســهم وجنهم، 
مسلمهم وغير مسلمهم، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، حيوانهم 

وجمادهم.
فلقد وهبــه اهللا تعالى قلًبــا عطوًفا يرق للضعيف، ويــرأف بالفقير، 

ويرحم اليتيم، ويحن على الشجر والحجر.
ومن مظاهر رحمته ژ :

ـ رحمته باألطفال: لقد كان ژ رحيًما باألطفال يالعبهم ويداعبهم، 
ويقبلهم ويمسح على رؤوسهم، ويحملهم بين يديه الشريفتين.

(1) سنن أبي داود (2675).
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ْحَمِة الُمْهَداِة ژ الر نَِبي

وورد عنه ژ : أنه حمل أمامة بنــت زينب ^ في الصالة، فكان 
إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.

وكان عليــه الصالة والســالم إذا دخل في الصالة وســمع بكاء 
صبي، أسرع في أدائها كراهة أن يشق على أمه.

ولما مات حفيده فاضت عيناه، وســئل عــن ذلك فقال ژ : 
مِْن عَِبادِهِ  َوِإنَما َيْرَحُم اهللاُ  عَِبادِهِ،  فِي قُلُوبِ  َرْحَمٌة َجَعَلَها اهللاُ  «َهذِهِ 

َحَماَء»(1). الر
ـ رحمتــه بالمرأة: كان ژ شــديد الرفق بالمرأة، ويأمر باإلحســان 
إليها، وأوصى بذلك في أحاديث عدة، منها قوله عليه الصالة والسالم: 

َساِء َخْيًرا»(2) اْسَتْوُصوا بِالن»
ـ رحمته بغير المســلمين: ففي محنة الطائف حيــن آذاه أهلها وأتاه 
ملــك الجبال فقال لــه: ِإْن ِشــْئَت أَْن أُطْبِــَق َعَلْيِهُم األَْخَشــَبْينِ؟ فََقاَل 
َوْحَدُه،  مِْن أَْصَالبِِهْم َمــْن َيْعُبُد اهللاَ  النبِي ژ : «َبْل أَْرُجو أَْن ُيْخــرَِج اهللاُ 

َال ُيْشرُِك بِِه َشْيًئا»(3)، ودعا لهم بالهداية رحمة بهم.

(1) متفق عليه.

(2) متفق عليه.

(3) متفق عليه.
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دروس المساجـد (2)

َجَمَع النبي ژ صفات الجمال والكمال البشري. ❖
كان النبي ژ رحمة ورأفة على الخلق أجمعين. ❖
شملت رحمة النبي ژ المسلمين وغيرهم. ❖

ُهم اْجزِ عنا سيدنا محمًدا خير الجزاء، ووفقنا لهديه قوًال وعمًال،  الل
 ُهم الل واحشرنا معه يوم القيامة بفضلك وجودك يا أكرم األكرمين، وصل

وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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المبعوث رحمة  والســالم علــى  العالمين، والصالة   الحمد هللا رب
للعالمين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 o n m l k j i h ﴿ : 4 فيقول اهللا
 |  {  zy  x  w  v  u  ts  r  q  p
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

¹﴾ [البقرة: 185].
ويقول َعز ِمْن قائل: ﴿ µ ´ ³ ¶ ﴾ [المطففين: 26].

اِمتِ ƒ : أَن َرُســوَل اهللاِ ژ َقــاَل يَْوًما، َوَحَضَر  وَعْن ُعَباَدَة ْبنِ الص
ْحَمَة  َرَمَضاُن: «أََتاُكْم َرَمَضاُن َشــْهُر َبَرَكٍة، فِيِه َخْيٌر، َيْغَشاُكُم اهللاُ َفُيْنزُِل الر
ِإلَى َتَنافُِســُكْم  ْعَوُة، َيْنُظُر اهللاُ  فِيَهــا الد فِيَها الَْخَطاَيا، َوُيْســَتَحب َوَيُحط
 ِقي الش ُكل ِقي الش َوُيَباهِيُكْم بَِمَالئَِكٍة، َفأَُروا اهللاَ مِْن أَْنُفِســُكْم َخْيًرا، َفِإن

َمْن ُحرَِم فِيِه َرْحَمَة اهللاِ»(1).

(1) المسند للشاشي (1224).
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دروس المساجـد (2)

ل آياٍت بيناٍت،  رمضان: شــهر الخيرات، ففيه بدأ القرآن الكريم يتنز
وهو أفضل شهور الدهر لما فيه من بركات، فرض اهللا تعالى صيامه على 
كل مســلم بالغ عاقل مقيم قادر خالٍ من الموانع الشــرعية، وقد صامه 

النبي ژ منذ أن ُفِرَض إلى أن توفي ژ.
وقد خص اهللا تبارك وتعالى شــهر رمضان بنزول القرآن العظيم 

فيه، فقال عز من قائل: ﴿ ! " # $ % ﴾ [القدر: 1].
األعمال  دون ســائر  إليه ســبحانه  بإضافتــه  الصيــاَم   واختص
 َعَملِ اْبــنِ آَدَم لَُه، ِإال الصالحة، َقاَل َرُســوُل اهللا ژ: «َقــاَل اهللاُ: ُكل

َياَم، َفِإنُه لِي َوأََنا أَْجزِي بِِه»(1). الص
وجعل اهللا تعالى صيام رمضان وقيامه سبًبا للمغفرة، َقاَل َرُسولُ  اهللاِ  ژ: 

َم مِْن َذْنبِِه»(2).  َمْن َصاَم َرَمَضاَن، ِإيَماًنا َواْحتَِساًبا، ُغفَِر لَُه َما َتَقد»
َقاَل  النيــران،  وفي رمضــان تُفتح أبــواب الجنان، وتُغلــق أبواب 
َياِطيُن،  الش َدتِ  َرَمَضاَن ُصف ُل لَْيَلٍة مِْن َشــْهرِ  َرُســولُ  اهللاِ ژ: «ِإَذا َكاَن أَو
أَْبَواُب  َحْت  َوفُت َباٌب،  مِْنَها  ُيْفَتْح  َفَلْم  ارِ،  الن أَْبَواُب  َقْت  َوُغل  ، الجِن َوَمَرَدُة 
أَْقبِْل، َوَيا َباغَِي  ةِ، َفَلْم ُيْغَلْق مِْنَها َباٌب، َوُيَنادِي ُمَنادٍ: َيا َباغَِي الَخْيرِ  الَجن

ارِ، َوَذلَك ُكل لَْيَلٍة»(3). أَْقِصْر، َوهللاِ ُعَتَقاُء مَِن الن ر الش

(1) متفق عليه.
(2) صحيح البخاري (38).
(3) سنن الترمذي (682).
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الدرس األول: استقبالُ شهِر رمضاَن المبارك

فيا فوز من اغتنم هذا الشهر الكريم، فصام نهاره وقام ليله، وأخلص 
ب إلــى اهللا تعالى بالطاعات،  هللا عمله، وأكثر من فعــل الخيرات، وتقر

وكف جوارحه عن المحرمات.

االستعداد لشهر رمضان المبارك بالعبادة والطاعة واألع مال الصالحة. ❖
رات للذنوب. ❖ صيام رمضان وقيام لياليه الكرام ُمكف
في رمضان تفتــح أبواب الجنان، ويدخــل الصائمون الجنة من  ❖

يان. باب الر
ا فيه على الصيام والقيام وغض  اللهم بارك لنا في شهر رمضان، وأعِن

ان. ي البصر وحفظ اللسان، وأكرمنا بدخول الجنة من باب الر
وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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المبعوث رحمة  والســالم علــى  العالمين، والصالة   الحمد هللا رب
للعالمين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

 o n m l k j i h ﴿ : 4 فقد قال اهللا
 } | { zy x w v u ts r q p
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[البقرة: 185].

َعباسٍ ^ َقاَل: «َكاَن َرُســوُل اهللاِ ژ أَْجــَوَد الناسِ، َوَكاَن  اْبنِ  وَعنِ 
أَْجَود َما َيُكوُن في َرَمَضاَن ِحيَن َيْلَقاُه جِْبرِيــُل، َوَكاَن َيْلَقاُه في ُكل لَْيَلٍة 
يحِ  مِْن َرَمَضاَن َفُيَدارُِســُه الُْقْرآَن، َفَلَرُســوُل اهللاِ ژ أَْجــَوُد بِالَْخْيرِ مَِن الر

الُْمْرَسَلةِ»(1).
َياُم  أن َرُســوَل اهللاِ ژ قــال: «الص : ̂ وعن عبــد اهللا بن عمــرو 
، َمَنْعُتُه  َيــاُم: أَْي َرب َوالُْقْرآُن َيْشــَفَعانِ لِْلَعْبدِ َيــْوَم الِْقَياَمةِ، َيُقوُل الص

(1) صحيح البخاري (1803).
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الدرس الثاني: رمضاُن شهُر القُرآِن

ْوَم  ْعنِي فِيِه، َوَيُقوُل الُْقْرآُن: َمَنْعُتُه الن َهارِ، َفَشــف ــَهَواتِ بِالن َعاَم َوالش الط
َعانِ»(1). ْعنِي فِيِه»، َقاَل: «َفُيَشف ْيلِ، َفَشفبِالل

بين رمضان والقرآن عالقة وثيقة من عدة وجوه، أهمها:
ـ العالقة التاريخية: ففي رمضــان ابتدأ نزول آي القرآن، ومعه ابتدأ 

نور الهداية، فصارت تالوته في رمضان أرجى وأوكد.

ومن أوجه الشبه بين القرآن ورمضان: مضاعفة الثواب فيهما، فعلى 
اإلنســان أن يشــكر اهللا تعالى على ما أعطى لعباده من أجر في ثواب 
َرُسوُل اهللاِ ژ :  َقاَل  َقاَل:   ƒ ٍَمْسُعود َعْبدِ اهللاِ ْبنِ  التالوة، كما في حديث 
أَْمَثالَِها،  بَِعْشــرِ  َوالَحَســَنةُ  َفَلُه بِِه َحَســَنٌة،  اهللاِ  َحْرًفا مِْن كَِتابِ  َقَرأَ  «َمْن 

َال أَقُوُل: ﴿ ! ﴾ َحْرٌف، َولَِكْن أَلٌِف َحْرٌف َوَالٌم َحْرٌف َومِيٌم َحْرٌف»(2).
كما أن المشقة في التالوة ســبب لرفع منزلة قارئ القرآن، فَعْن 
ــَفَرةِ  َمَع الس َعائَِشــَة # َقاَلْت: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «الَْماهُِر بِالُْقْرآنِ 
، لَُه  الُْقْرآَن َوَيَتَتْعَتُع فِيِه، َوُهَو َعَلْيِه َشــاق الَْبَرَرةِ، َوالــذِي َيْقَرأُ  الِْكَرامِ 

أَْجَرانِ»(3).

(1) مسند أحمد (6626).
(2) سنن الترمذي (2910).
(3) صحيح مسلم (244).
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دروس المساجـد (2)

فضل تالوة القرآن الكريم وزيادة ثوابه في رمضان. ❖
ضــرورة التدبر والتأمــل آلي القرآن الكريم، ألنــه مقصد مهم من  ❖

مقاصد التالوة.
لنيل  ❖ الكريم والعلم بأن ذلك سبب  القرآن  تعلم  الصبر على مشــقة 

األجر والثواب.
العكوف على تالوة القرآن بالليل والنهار سبب لنيل شفاعة القرآن. ❖

عه فينا، ويرزقنا  نســأل اهللا تعالى أن يجعلنا مــن أهل القرآن ويشــف
تالوته آناء الليل وأطراف النهار حتى ننال رضاه سبحانه.

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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الحمد هللا الذي جعل ديننا ُيســًرا، والصالة والســالم على سيدنا 
ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم 

الدين، وبعد:
 n m l k j i h  ﴿ : 4 فقــد قــال اهللا
 {  zy  x  w  v  u  ts  r  q  p  o
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¸ ¹﴾ [البقرة: 185].
بي ژ مـَــا َال أُْحصـِي  قــال: «َرأَْيُت الن ƒ وعن َعـاِمــِر ْبـنِ َربِيَعَة

ُك َوُهَو َصائٌِم»(1). َيَتَسـو
وعن ابن عباس ^ قال: «احتجم النبي ژ وهو َصائٌِم»(2).

̂ : «أَن َرُســوَل اهللاِ ژ َكاَن ُيْدرُِكُه الَفْجُر  وعن عائشـة َوأُم َســَلَمَة 
َوُهَو ُجُنٌب مِْن أَْهلِِه، ثُم َيْغَتِسُل، َوَيُصوُم»(3).

(1) سنن الترمذي (327).
(2) صحيح البخاري (1803).
(3) صحيح البخاري (1926).

211



674

دروس المساجـد (2)

هناك أمور تشــتبه على الصائم ويكثر الســؤال عنها، وهي ال تضر 
الصيام وال تؤثر على صحته.

فاالكتحال والقطرة في العين واألذن واألنف ال تفطر الصائم إال إذا 
وجد طعمها في حلقه فعليه القضاء.

وأما الحجامة فإنها ال تفطر الصائم سواء احتجم هو أو حجم غيره. 
ويدخل في حكم الحجامة سحب الدم أثناء الصيام فإنه اليفطر.

وكذلك الصائم إذا دخل إلــى حلقه غبار الطريق أو الدقيق، وكذلك 
كل ما ال يمكن االحتراز عنه أو ابتلع ريقه أو بلغمه أو استعمل السواك 
أو فرشاة األسنان أو خرج منه القيء بغير إرادته فكل ذلك اليؤثر على 

صحة صيامه.
وكذلك الصائم إذا شم العطور وكل ما له ريح طيب، فإنه ال يفطر، 

وينسحب هذا الحكم على الصائم إذا شم البخور بغير تعمد.
وأما اإلبر التــي يأخذها الصائم للعالج فال تفســد صومه، بخالف 

اإلبر المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب فهي مفطرة.
والصائم إذا اســتحم أو ســبح ولم يصل الماء إلــى حلقه فصيامه 

صحيح.
ر الغســل الواجب لمــا بعد الفجر فــال حرج عليه  وكذلــك لو أخ

وصومه صحيح.
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الدرس الثالث: أفعالٌ ال َتُضر بالصيامِ

ومنها التحاميل التي ال تصل إلــى المعدة فهذه ال تفطر الصائم وال 
يضر استعمالها في نهار رمضان.

ــاخ الربو والحبــوب التي توضع تحت اللســان  ويلحق بذلك بخ
لمرضى القلب فهذه جميعها ال تفطر الصائم.

مراعاة اإلسالم ألحوال الناس الضرورية والحاجية. ❖
التيسير والتخفيف ودفع الحرج والمشقة هو مقصد مهم من مقاصد  ❖

التشريع اإلسالمي.
أثناء  ❖ المختلفة  النفســية وحاجاته  اإلنسان  لتقلبات  مراعاة اإلســالم 

الصيام.
وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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الحمد هللا الذي ُيضاعف للمنفقين في رمضان، وُينعم بأفضل الثواب 
على أهل البر واإلحســان، والصالة والسالم على ســيدنا ونبينا محمد 

أجود الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد:
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  ﴿  : 4 قــال  فقد 
 e  d  cb  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V

f ﴾ [البقرة: 261].
 g f e d c b a ` _ ^ ] \  ﴿ : 2 وقال

q p o nm l k j i h﴾ [البقرة: 254].
وَعنِ اْبنِ َعباسٍ ^ َقاَل: «َكاَن َرُســوُل اهللاِ ژ  أَْجــَوَد الناسِ، َوَكاَن 
أَْجَوَد َما َيُكوُن في َرَمَضاَن ِحيَن َيْلَقاُه جِْبرِيــُل، َوَكاَن َيْلَقاُه في ُكل لَْيَلٍة 
يحِ  الر مَِن  بِالَْخْيرِ  أَْجَوُد  َفَلَرُســوُل اهللاِ ژ   الُْقْرآَن،  َفُيَدارُِســُه  َرَمَضاَن  مِْن 

الُْمْرَسَلةِ»(1).

(1) صحيح البخاري (6).
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الدرس الرابع: اإلنفاُق في رمضاَن

ا تهواه النفوس، قال 8 :  المال مما يطلبه اإلنســان ويكدح له، ومم
﴿ ® ¯ ° ± ﴾ [الفجر: 20]، فال ينفقه إال من قهر نفسه وتحرر 

من أغاللها.
ورمضان شهر الخير والجود، ومن أراد قرًبا من ربه جل وعال فعليه 

باإلنفاق في أعمال الخير والبر واإلحسان لتحقيق مرضاة اهللا تعالى.
د عليــه في رمضان  النبــي ژ  على اإلنفــاق عموًما وأك وقد حث
خصوًصا، فحث على الســعي والبذل في رمضان، واإلســهام في إفطار 
ا يدل على عظم الثواب، َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «َمْن  الصائمين ولو بتمرة مم

ائِمِ َشْيًئا»(1). ُه ال َيْنُقُص مِْن أَْجرِ الصَر َصائًِما َكاَن لَُه مِْثُل أَْجرِهِ َغْيَر أَن َفط
وقد أولى اإلســالم اهتماًما كبيًرا لإلنفاق وجعل الثواب فيه عظيًما، 
بل إن اهللا تعالى يبارك لمن تصدق وأنفق، َقــاَل ژ : «َما مِْن َيْومٍ ُيْصبُِح 
ُمْنفًِقا َخَلًفا،  ُهم أَْعــطِ  َفَيُقــوُل أََحُدُهَما: الل َيْنزَِالنِ  الِْعَباُد فِيِه ِإال َمَلــَكانِ 

ُهم أَْعطِ ُمْمِسًكا َتَلًفا»(2). َوَيُقوُل اآلَخُر: الل
وقد دعا النبي ژ إلى المبــادرة باإلنفاق وعدم التســويف أو التأخر في 
َدَقةِ أَْعَظُم أَْجًرا ؟  ژ  فََقاَل: يَا َرُسوَل اهللاِ، أي الص بِيذلك، فقد َجاءَ َرُجٌل ِإَلى الن
َق َوأَْنَت َصِحيٌح َشِحيٌح، َتْخَشــى الَْفْقَر َوَتأُْمُل الِْغَنى، َوَال تُْمِهُل  َقاَل: «أَْن َتَصد

َحتى ِإَذا َبَلَغتِ الُْحْلُقوَم قُْلَت: لُِفَالنٍ َكَذا، َولُِفَالنٍ َكَذا، َوَقْد َكاَن لُِفَالنٍ»(3).
(1) سنن الترمذي (807).

(2) صحيح البخاري (1442).
(3) صحيح البخاري(1419).
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دروس المساجـد (2)

وقد أنشأت دولة اإلمارات العربية المتحدة مؤسسات رسمية معتمدة 
لتقوم بجمع التبرعــات والصدقات والزكوات، ســعًيا إلى إيصالها إلى 
يها، ومن أبرز تلك المؤسســات الخيرية هيئــة الهالل األحمر  مســتحق
اإلماراتيــة التي تقوم بجهود مشــكورة، ومشــروعات خيريــة متنوعة 
لمساعدة الفقراء والمساكين، وسد حاجات المعوزين، وإفطار الصائمين، 
وإغاثة الملهوفين، وغير ذلك من أعمال البر واإلحســان، فحري بنا أن 
نتعاون معها إلنجاح مشــاريعها، ونحذر من وقوع أموالنا وتبرعاتنا في 

ونها. لين ال يستحق أيدي متسو
بارك اهللا لكم فيما أعطاكم، وأخلف عليكم ما تنفقون من أموالكم، 

ونسأل اهللا تعالى أن يتقبل منكم صدقاتكم وزكواتكم.

اإلنفاق يزيد في المال وال ينقصه، فهو كالحبة التي أنبتت سبع سنابل. ❖
يضاعف اهللا األجر في رمضان باإلنفاق فيه. ❖
المعتمدة في  ❖ الرسمية  المؤسســات  الخيرات يكون عبر  اإلنفاق في 

الدولة؛ مثل الهالل األحمر التي توصل التبرعات إلى مستحقيها.

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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الحمد هللا الذي جعل الوقف من أعمال الخير التي أرشــدنا إليها في 
 q p o n m l k j i h g  ﴿ :كتابه العزيز بقوله
r ﴾ [المزمل: 20]، والصالة والسالم على سيدنا محمد نبي البر واإلحسان، 

وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد قال اهللا 4 : ﴿  ! " # $ % & ') ( * + 

, - . / 0﴾ [آل عمران: 92].

وعن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ : أَن َرُسوَل اهللاِ ژ  َقاَل: «ِإَذا َماَت اِإلْنَساُن اْنَقَطَع 
َعْنُه َعَملُــُه ِإال مِْن َثَالَثٍة ِإال مِــْن َصَدَقٍة َجارَِيٍة أَْو عِْلمٍ ُيْنَتَفــُع بِِه أَْو َولَدٍ 

َصالِحٍ َيْدُعو لَُه»(1).
ُه َوُهَو َغائٌِب  َيْت أُمتُُوف ƒ َســْعَد ْبَن ُعَباَدَة أَن : ̂ وعن ابن َعباسٍ 
ِإن أُمي تُُوفَيْت َوأََنا َغائٌِب َعْنَها، أَيَْنَفُعَها َشْيٌء  َعْنَها، فََقاَل: يَا َرُســوَل اهللاِ 
َعْنَها؟ َقاَل: «َنَعْم» َقاَل: فَِإني أُْشِهُدَك أَن َحائِِطَي الِمْخَراَف  قُْت بِهِ  ِإْن تََصد

َصَدَقٌة َعَلْيَها(2).

(1) صحيح مسلم (1631).
(2) صحيح البخاري (2756).
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دروس المساجـد (2)

لفاعلها،  بالمثوبــة  الجارية، ووعــد  الصدقــة  حث اإلســالُم على 
واستمرار األجر له بعد رحيله عن الدنيا، وإن الوقف يعد من الصدقات 
ب إلى  الجارية، فأصله ثابت، وعطاؤه مستمر ال ينقطع، و يقصد به التقر
ع دائم بعقار أو مال، والتنازل عن ملكيته  اهللا تعالى، ذلك أن الوقف تبر
هللا تعالى، فال يجوز بيع العين الموقوفة وال هبتها وال التصرف بها، بل 
يحبس أصلها وينفــق من ريعها وعائداتها في المصارف الشــرعية التي 

حددها الواقف.
ويســهم الوقف في أعمال البر والخير واإلحسان، وخدمة المجتمع 
األيتام  بها، ووقف  والعناية  المســاجد وصيانتها  لبناء  كالوقف  وتنميته، 
والفقراء، ورعاية المرضى، وطلبة العلم، وكبار السن، وذوي االحتياجات 
الخاصة، والحفاظ على البيئــة، والرفق بالحيوان، ونحو ذلك من وجوه 

الخير واإلحسان.
ويحظى الوقف داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة باهتمام بالغ 
مــن القيادة الرشــيدة، وتحــرص الهيئة العامة للشــؤون اإلســالمية 
واألوقاف دائًما على إحياء ُســنة الوقف والدعوة له وتنميته، والتبصير 
الشريعة اإلسالمية،  تتوافق مع مقاصد  أســاليب معاصرة  بأهدافه وفق 
ا يؤدي إلى تقوية ينابيع الخير في النفوس، وتجسيد مبادئ التكافل  مم
االجتماعي، ويفتح آفاًقا تنموية للعمل الخيــري بما يعود بالنفع على 

األفراد والمجتمع. 
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الدرس الخامس: الوَْقُف َصَدَقٌة َجاِرَيٌة

ونحن مدعوون للمســاهمة في إحياء ُســنة الوقف لنحقق التعاون 
 Á À ¿ ﴿ :على البر الذي أمرنا اهللا تعالى به، فقال عز من قائل

Â﴾ [المائدة: 2].
الخيري  الوقــف  المشــاركة في تنمية  فلنحرص أشــد الحرص على 

لنحقق قول اهللا تعالى: ﴿  o n m l﴾ [الحج: 77].
ه ويرضاه. َقنا اهللا جميًعا لما يحبوف

الوقف من أعمال البر التي حث عليها رسول اهللا ژ . ❖
الوقف صدقة جارية، أصلها ثابت، وثوابها دائم ال ينقطع، فهي تنفع  ❖

اإلنسان في حياته وبعد مماته.
أعمال البر تتفاضل بحسب حاجة الناس وعموم النفع. ❖
يه. ❖ الوقف يحافظ على أصل المال وينم
ق والبر واإلحسان. ❖ الوقف يرسخ قيم اإلسالم ومبادئه  في التصد

لنا،  ْمَتنا، واجعله حجة  ْمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما عل عل ُهمالل
وصل اللُهم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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الحمد هللا الذي أكرم المســتغفرين باألســحار، القائمين بالذكر آناء 
النهار، والصالة والسالم على ســيدنا ونبينا محمد سيد  الليل وأطراف 

األبرار وإمام األخيار، وبعد:

فقــد قــال 2 : ﴿- . / 0 
1 2﴾ [آل عمران: 17].

وقال e d c ﴿ : 8 ﴾ [الذاريات: 18].

فِي   َفِإن ُروا  َتَســح» النبــي ژ :  قال  قال:   ƒ ٍَمالِــك أََنس بن  وعن 
ُحورِ َبَرَكًة»(1). الس

فه  َحُر: آخر الليل قبيل الفجر، والجمع أسحار، وهو وقت فضيل شر الس
اهللا تعالى بقبول الدعاء، وجعله وقًتا للصالحين من عباده، يناجون فيه ربهم 

بالذكر والقيام واالستغفار.

(1) متفق عليه.
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الدرس السادس: السحورُ في رمضاَن

وقد حث النبي ژ الصائم على االستعانة بالطعام في ذلك الوقت على 
ــَحرِ َعَلى  الصيــام؛ ففي الحديث: عن النبي ژ قال: «اْســَتِعيُنوا بَِطَعامِ الس

ْيلِ»(1). َهارِ، َوبِالَْقْيلُولَةِ َعَلى قَِيامِ الل ِصَيامِ الن
قال:   ƒ الخدري َســِعيدٍ  أبي  فعن  ر،  التسح إلى  المسلمين  وندب ژ 
ــُحوُر أَْكلُُه َبَرَكٌة َفَال َتَدُعوُه َولَْو أَْن َيْجــَرَع أحدكم َجْرَعًة من  قال ژ: «الس

رِيَن»(2). وَن على الُمَتَسحَماٍء، فإن اهللاَ 8 َوَمَالئَِكَتُه ُيَصل
يا له من فضل أن ينال العبد رحمة ربه، واســتغفار المالئكة لتناوله 
السحور، فعن عبد اهللا بن الحارث، عن رجل من أصحاب النبي ژ قال: 
اَها،  ِإي َبَرَكٌة أَْعَطاُكُم اهللاُ  ر فقال: «ِإنَها  دخلُت على النبي ژ وهو يتســح

َفَال َتَدُعوُه»(3).

ــَحر وقت فضيل يهرع إليــه الصائمون في الليــل للقيام والذكر  ❖ الس
ي على الصيام. والدعاء واالستغفار والطعام من أجل التقو

ر لنيل البركة والثواب. ❖ الحرص على التسح
الفوز برحمة اهللا تعالى واســتغفار المالئكة بكثرة االستغفار وتالوة  ❖

القرآن الكريم.
وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

(1) سنن ابن ماجه (1693).
(2) مسند أحمد (11086).
(3) سنن النسائي (2162).
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ي بها أنفسنا، وأفضل الصالة وأتم  الحمد هللا الذي شرع لنا سبًال نزك
التسليم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 k j i h g f e ﴿ : 4 فيقــول اهللا
l ﴾ [النور: 56].

ويقول p o n m l k j ﴿ : 8 ﴾ [التوبة: 103].

 g  f  e  d  c  b  a ﴿ وقــال 2 : 
 ﴾ s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h

[البقرة: 277].

ِإَلى الَيَمنِ، فََقاَل:   ƒ َبَعَث ُمَعاًذا أَن النبِي ژ   : ̂ َعباسٍ  اْبنِ  وَعنِ 
َفِإْن ُهْم أََطاُعوا  ِإلَٰه ِإال اهللاُ، َوأَني َرُســوُل اهللاِ،  أَْن َال  ِإلَى َشــَهاَدةِ  «اْدُعُهْم 
لَِذلَِك، َفأَْعلِْمُهــْم أَن اهللاَ َقدِ اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َخْمــَس َصَلَواٍت فِي ُكل َيْومٍ 
اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة فِي  َولَْيَلٍة، َفِإْن ُهْم أََطاُعوا لَِذلَِك، َفأَْعلِْمُهــْم أَن اهللاَ 

أَْمَوالِِهْم تُْؤَخُذ مِْن أَْغنَِيائِِهْم َوتَُرد َعَلى فَُقَرائِِهْم»(1).

(1) متفق عليه.
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الزكاة: نســبة محددة من المال تقدر بـ (2.5 ٪) يخرجها المسلم الغني، 
وهو الــذي يملك ُملًكا تاما زائــًدا عن حاجاته األساســية نصاًبا يقدر بنحو 
(85) جراًما من الذهب أو ما يعادلها، ويمضي على ملكه للنصاب عام قمري 

كامل، ولها تفاصيل وشروط يجب على المسلم سؤال أهل العلم عنها.
الزكاة وُجعلت فريضة من فرائض اهللا 8 ، وركًنا من  وقد ُشــرعت 
أركان اإلســالم، أوجبها اهللا تعالى لتحقيق معانٍ جليلــة، وقيم أخالقية 
اها طيبة بها نفسه، فقد ذاق َطْعَم اِإليمان، َقاَل ژ : «َثَالٌث  رفيعة، فمن أد
 ُه َال ِإلَٰه ِإال8 َوْحَدُه بِأَن يَمــانِ: َمْن َعَبَد اهللاَ  ، َفَقْد َذاَق َطْعَم اْإلِ َمْن َفَعَلُهن

.(1)« ... ٍ َبًة بَِها َنْفُسُه فِي ُكل َعام ُهَو، َوأَْعَطى َزَكاَة َمالِِه، َطي
ومن فوائد الزكاة:

 m l k j ﴿ : 4 يهــا، قــال اهللا ر النفــس وتزك ـ أنهــا تطه
p o n ﴾ [التوبة: 103].

̈ ﴾ [التغابن: 16] . وقال أيًضا: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 Ñ Ð Ï Î ﴿ : 8 ـ والزكاة سبب للبركة من اهللا تعالى، قال

Ö Õ ÔÓ Ò × ﴾ [سبأ: 39].
وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ : أَن َرُسوَل اهللاِ ژ َقاَل: «َقاَل اهللاُ: أَْنفِْق َيا اْبَن آَدَم 

أُْنفِْق َعَلْيَك»(2).
(1) سنن أبي داود (1582).

(2) متفق عليه.

الدرس السابع: زكـــاةُ الــمـــاِل 
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دروس المساجـد (2)

وعنه ژ : أنه قال: «َما َنَقَصْت َصَدَقٌة مِْن َمالٍ» (1).

ـ الزكاة ســبب لرحمــة اهللا تعالى فــي الدنيا واآلخــرة، قال 2 : 
 >  =  <  ;  :  98  7  6  5 ﴿

? @ B A ﴾ [األعراف: 156].

َدَقةُ تُْطفِئُ الَخِطيَئَة َكَما  ـ والزكاة تُطفئ الخطايا، َقــاَل ژ : «َوالص
اَر»(2). ُيْطفِئُ الَماُء الن

ـ الزكاة ســبب لدخول الجنة، والنجاة من حر يوم القيامة، قال ژ : 
«ُكل اْمرِگ فِي ِظل َصَدَقتِِه َحتى ُيْفَصَل َبْيَن الناسِ» (3).

يها وفق مصارفها التي حددها القرآن  ويتم توزيع الزكاة على مستحق
 v u t s r q p﴿ :الكريــم بقولــه
 ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w

£ ¤ ¥¦ § ¨ © ﴾  [التوبة: 60].

وقد أنشــأت دولة اإلمارات العربية المتحدة مؤسسة صندوق الزكاة 
لتقوم بتســهيل أداء هــذا الركن من أركان اإلســالم، تأخــذ الزكاة من 

األغنياء وتقوم بتوزيعها على المصارف الشرعية المحددة.

ى زكاة ماله طيبة بها نفســه، وصرفها  فهنيًئا باألجر العظيم، لمن أد

(1) صحيح مسلم (2588).

(2) سنن الترمذي (2616).
(3) المستدرك على الصحيحين للحاكم (1517).
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فــي مصارفهــا الشــرعية، قــال 8 : ﴿¬ ® ¯ ° 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±

½ ¾﴾ [البقرة: 274].

إخراج الزكاة ُبرهان على إيمان صاحبها وُطهر نفسه. ❖
ب اإلنســان من ربــه وتزيد من إيمانــه، وتمحو الخطايا  ❖ الزكاة تقر

وترفع الدرجات.
، وســبب لتنمية المال  ❖ ــح في الــزكاة تطهير لباذلها من الُبْخل والش

وتكثير بركته.
الزكاة تحقق التكافل االجتماعي بين األفراد. ❖
المركز الرســمي لإلفتاء يجيب العلماء فيه عن استفساراتكم الفقهية  ❖

القصيرة على  النصيــة  وبالرســائل  المجاني 8002422  الرقم  على 
الرقم 2535.

َقَنا اهللا وإياكــم لطاعته ومرضاته، إنه نعم المولــى ونعم النصير،  وف
وصل اللُهم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

الدرس السابع: زكـــاةُ الــمـــاِل 
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الحمد هللا الذي أمرنا بالدعاء، ووعدنا باإلجابة فقال ســبحانه:  ﴿  / 
0 1 ﴾ [غافر: 60]، وصل اللُهم وســلم على ســيد الخلق وحبيب الحق 

سيدنا ونبينا محمد ژ ، وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

 Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ : 4 فقــد قــال
Í Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä ﴾ [البقرة: 186].

ائُِم َال تَُرد َدْعَوتُُه»(1). ويقول ژ : «الص

َوَعْن َعائَِشَة # َقاَلْت: ُقْلُت: يَا َرُسوَل اهللا ژ  َهَذا َشْهُر َرَمَضاَن فََماَذا 
أَُقوُل فِيهِ؟ َقاَل: «قُولِي: اللهم ِإنَك َعُفو تُِحب الَْعْفَو َفاْعُف َعني»(2).

َماِء  عن رســول اهللاِ ژ قال: «َيْنزُِل اهللا إلى الس ، ƒ وعن أبي ُهَريَْرَة
ُل فيقول: أنا الَْملُِك أنا الَْملُِك،  ْيلِ اْألَو لَْيَلٍة حين َيْمِضي ثُلُُث الل ْنَيا ُكل الد
من َذا الذي َيْدُعونِي َفأَْســَتجِيَب له؟ من َذا الذي َيْسأَلُنِي َفأُْعِطَيُه؟ من َذا 

الذي َيْسَتْغفُِرنِي َفأَْغفَِر له؟ فال َيَزاُل َكَذلَِك حتى ُيِضيَء الَْفْجُر»(3).

(1) مصنف ابن أبي شيبة (8902).
(2) سنن الترمذي (3513).
(3) صحيح مسلم (169).
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عاءُ في رََمضاَن الدرس الثامن: الد

ث عنها القرآن الكريم،  الدعاء: عبادة من العبادات المهمة، التي تحــد
ّنة النبوية الشريفة، وذكرت آدابها، وهي طريق العبد إلى ربه 8  َنْتها السوَبي
ومناجاته له، وعد اهللا تعالى عليها باالستجابة فقال: ﴿  / 0 1  ﴾.

واهللا 8 ال يرد من دعاه، وال يخيُب من رجاه، فعن َسْلَماَن ƒ قال: 
ُهَما  اهللاَ يســتْحيي أَْن َيْبُســَط الَْعْبــُد ِإلَْيــِه َيَدْيــِه فِيِهَما َخْيــًرا َفَيُرد ِإن»

َخائَِبَتْينِ»(1).
يها والدعاء فيها: والدعاء له أوقات فضيلة يستحب تحر

ــَحر، فعن َجابٍِر ƒ قال: ســمعُت النبي ژ  من أبرزها: ســاعة الس
َخْيًرا من أَْمرِ  لََساَعًة َال ُيَوافُِقَها َرُجٌل ُمْسلٌِم َيْسأَُل اهللاَ  ْيلِ  في الل يقول: «ِإن

اُه، َوَذلَِك ُكل لَْيَلٍة»(2). ْنَيا َواْآلِخَرةِ إال أَْعَطاُه ِإي الد
الَْعادُِل،  ومنها: وقت اإلفطار، يقول ژ : «َثالَثٌة َال تَُرد َدْعَوتُُهُم: اِإلَماُم 

ائُِم ِحيَن ُيْفِطُر، َوَدْعَوُة الَْمْظلُومِ»(3). َوالص
ومنها: ليلة القدر، لحديث َعائَِشــة # قالت: يَا َرُسوَل اهللاِ أََرأَيَْت ِإْن 
 َك َعُفوِإن ُهم َلْيَلــةٍ َلْيَلُة الَقْدرِ، َما أَُقوُل فِيَها؟ َقــاَل: «قُولِي: الل َعلِْمُت أَي

تُِحب الَْعْفَو َفاْعُف َعني»(4).

(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم (1830).
(2) صحيح مسلم (757).

(3) سنن الترمذي (3598).

(4) سنن الترمذي (3523).
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دروس المساجـد (2)

ومنها: ثلث الليل األخير، فعن أبي َســِعيدٍ َوأَبِي ُهَريَْرَة ^ قاال: قال 
ُل، َنَزَل ِإلَى  ْيلِ اْألَو ى ِإَذا َذَهَب ثُلُُث اللُيْمِهُل َحت رســول اهللاِ ژ : «ِإن اهللاَ 
َتائِبٍ؟ َهْل مِْن َسائِلٍ؟  ُمْســَتْغفِرٍ؟ َهْل مِْن  َفَيُقوُل: َهْل مِْن  ْنَيا،  الد َماِء  الس

َهْل مِْن َداعٍ؟ َحتى َيْنَفجَِر الَْفْجُر»(1).
فلنغتنم شهر رمضان بالدعاء ألنفســنا وأهلنا وأوطاننا ووالة أمورنا 

بالخير والسداد.

رمضان موطن استجابة الدعاء، فليكثر الصائمون منه؛ فإن لهم دعوة  ❖
. ال ترد

الدعاء عبادة تحقق الصلة باهللا تعالى والقرب منه. ❖
للدعاء آداب ال بد للداعي أن يتحلى بها. ❖

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

(1) صحيح مسلم (172).
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الحمد هللا الذي أذن لنا بذكره، ورضي منا بشكره، والصالة والسالم 
على ســيدنا ونبينا محمد، خير ذاكر، وأكرم شــاكر، وعلى آله وصحبه 

األكابر. وبعد:
 ﴾k j i h g f e﴿ : 4 فيقــول اهللا

[آل عمران: 191].

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨§ ﴿  : 8 اهللا  ويقول 
¯ ° ±﴾  [األحزاب: 35].

وعن أبي ُبْرَدَة، عن أبي ُموَســى ƒ قال: قال النبي ژ : «َمَثُل الذي 
تِ»(1). َوالَْمي ُه َمَثُل الَْحي ذِي َال َيْذُكُر َربُه َوال َيْذُكُر َرب

الصالحات واالجتهــاد في تحصيل  للتنافس في عمل  رمضان موســم 
القربات، فهو شــهر الخيرات والبركات، ومضاعفة األجر والحســنات، فيه 

(1) صحيح البخاري (6044).
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دروس المساجـد (2)

ل الرحمات الربانية، وتتجلى النفحات النورانية، والصائم في هذا الشهر  تتنز
الفضيل يسارع إلى مرضاة اهللا تعالى، ويسابق في اغتنام األجر والثواب.

ب به المسلم إلى ربه 8 ، ذكر اهللا تعالى  وال شك أن من أعظم ما يتقر
الذي تحيا به القلوب، وتَُحط به الخطايا والذنوب، وتُرفع به الدرجات.

نة النبوية المطهرة على فضل  ولقد دلت نصوص القرآن الكريم والس
الذكر وعموم نفعه، والثناء على أهله والحث على اإلكثار منه.

والذكر هو رياض المؤمــن ومرتعه، فَعْن أَبِي ُهَريْــَرَة ƒ َقاَل: َقاَل 
َوَما  َفاْرَتُعوا» ُقْلُت: يَا َرُسوَل اهللاِ  ةِ  الَجن َرُسوُل اهللاِ ژ : «ِإَذا َمَرْرتُْم بِرَِياضِ 
َقاَل:  َرُســوَل اهللاِ؟  يَا  تُْع  الر َوَما  ُقْلــُت:  «الَمَســاجُِد»  َقاَل:  الَجنةِ؟  رِيَاُض 

«ُسْبَحاَن اهللاِ، َوالَحْمُد هللاِ، َوَال ِإلَٰه ِإال اهللاُ، َواهللاُ أَْكَبُر»(1).
وإن الذاكــر هللا 8 يكون في معية ربه تعالى حــال ذكره، فعن أبي 
َتَعالَى: أََنا َمَع َعْبــدِي َحْيُثَما  النبِي ژ قال: «َقــاَل اهللاُ  ُهَريَْرة ƒ ، َعــنِ 

َكْت بِي َشَفَتاُه»(2). َذَكَرنِي َوَتَحر
وإن من أفضــل الذكر في رمضان تــالوة القرآن الكريــم، ولنا في 
َقاَل: «َكاَن  َعباسٍ ^  اْبنِ  رســول اهللا ژ أســوة حســنة في ذلك، فَعنِ 
َرُســوُل اهللاِ ژ أَْجَوَد الناسِ، َوَكاَن أَْجَوَد َما َيُكوُن فِي َرَمَضاَن ِحيَن َيْلَقاُه 
جِْبرِيــُل، َوَكاَن َيْلَقــاُه فِــي ُكل لَْيَلــٍة مِــْن َرَمَضــاَن َفُيَدارُِســُه الُقْرآَن، 

يحِ الُمْرَسَلةِ»(3). َفَلَرُسوُل اهللاِ ژ أَْجَوُد بِالَخْيرِ مَِن الر
(1) سنن الترمذي (3509).

(2) صحيح البخاري (7523).
(3) صحيح البخاري (6).
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الدرس التاسع: َفْضُل الذْكِر في رَمضاَن

فينبغــي للصائــم أن ُيكثر من تالوة كتــاب اهللا تعالــى وتدبر معانيه 
ر في آياته. والتفك

كمــا كان رســول اهللا ژ يعتكف في العشــر األواخر مــن رمضان 
ليجتمع قلبه وفكره على ربه 8 ، ويكثر من ذكره ومناجاته.

هذا ولقد ســن النبي ژ أذكاًرا كثيرة، فيها الخيــر العظيم والثواب 
الجزيل، منها: أذكار الصباح والمســاء، فحري بالصائم أن يواظب عليها 
 : ƒ في رمضان وغيره من األوقات، ومنها كذلك: ما ورد عن أبي هريرة
ةٍ،  َمر مَِئَة  َيْومٍ  َوبَِحْمدِهِ، فِي  َقاَل: ُســْبَحاَن اهللاِ  َقاَل: «َمْن  أَن َرُسوَل اهللاِ ژ 

ْت َخَطاَياُه، َوِإْن َكاَنْت مِْثَل َزَبدِ الَبْحرِ»(1). ُحط
فعلى الصائــم أن يالزم ذكــر اهللا تعالــى دائًما، وال يغفــل عنه أو 
يتكاسل، وليكن ذلك أفضل ما يشغل به نفسه ووقته بعد أداء الفرائض، 

حتى يكتب عند اهللا من الذاكرين اهللا كثيًرا والذاكرات.

فضل الذكر في رمضان عظيم. ❖
أفضل الذكر تالوة القرآن الكريم. ❖
مضاعفة األجر والثواب للذاكر في رمضان. ❖

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

(1) متفق عليه.
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الحمُد هللاِ عَلى آالئِهِ ونعمائِهِ، وكبيِر فضلِهِ وامتنانِهِ، والصالة والسالم 
على سيدنا ونبينا محمد، وعَلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعيَن، وبعد:

 ﴾a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿  : 4 اُهللا  فيقــوُل 
[النحل: 114].

ويقول عز ِمْن قائل: ﴿ E D C B A﴾ [األعراف: 69].
وقال اهللا تبارك وتعالى: ﴿ ( * + , ❁ . / 

0 1 2 3 4﴾ [قريش: 3 ـ 4].
وقال اهللا 8 على لســان نبيه إبراهيم 0 في دعائه لبلــدِهِ وأهلِهِ: 

﴿ 6 7 8 9 :﴾ [إبراهيم: 35].
وَقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َمْن أَْصَبَح مِْنُكْم آمًِنا في ِســْربِه، ُمَعاًفى في 

ْنَيا»(1). َجَسدِهِ، عِْنَدُه قُوُت َيْومِِه، َفَكأَّنَما ِحْيَزْت لَُه الد

أمَرَنا اُهللا تعاَلى أَْن نشُكَرُه عَلى نَِعِمهِ، وِمْن ُصورِ ُشكِر نَِعمِ اهللاِ أَْن نذُكَرَها 
 r q p﴿ :ِــُه ژ بقولِهث بَِها، وَقْد أمــَر اُهللا تبارَك وتعاَلى نبي ونتحد

s ﴾ [الضحى: 11] وقاَل ُعَمُر ْبن َعْبدِ اْلَعِزيِز 5 : ذِْكُر النَعمِ ُشْكٌر(2).

(1) سنن الترمذي (2346).
(2) شعب اإليمان للبيهقي (9874).
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راُبِط االجتماعيالدرس العاشر: نعمُة االْسِتْقَراِر والت

التِــي َنعيُش فيَها وينبِغي التذكيــُر بَِها دائًما نعمُة  النَعمِ  وِمْن أعظمِ 
االســتقرارِ واالزدهارِ، فَيا َلَها ِمْن نِعمــةٍ ُعظَمى، يتفيُأ النــاُس ظالَلَها، 
ويَا  َلَها ِمْن غايةٍ ُكبَرى يسَعى اإلنساُن إَلى تحقيِقَها لِينَعَم بالعيشِ الرغيدِ 
المديدِ، وَقْد بيَن القرآُن الكريُم أثَر االستقرارِ عَلى الحضارةِ  واالستقرارِ 
ے   ~  }  | { z  y  x  w ﴿ : 8 فقــاَل  واالزدهارِ 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ [القصص: 57].

ومن عوامل االستقرار: التآلف بين الناس، والترابط االجتماعي الذي أمر 
اهللا تعالى به بقوله: ﴿F E D C B A﴾ [آل عمران: 103].

وإن َما ننَعُم بهِ ِمنِ استقرارٍ وازدهارٍ هَو ثمرُة العدلِ والطمأنينةِ فِي دولتَِنا 
ُهْم ويحبوَنَنا، ندُعو َلُهْم ويدعوَن  ُنحب المباركةِ، فقد امتن اهللا علينا فيها بقادةٍ 
وَنُكْم، َوُيَصلوَن َعَلْيُكْم  وَنُهــْم َوُيِحب ذِيَن تُِحبتُِكُم ال لَنا، َقــاَل ژ : «ِخَياُر أَئِم
الرشيدة االستقرار واالزدهار لشعبها،  قيادتنا  َعَلْيِهْم»(1) فقد حققت  َوتَُصلوَن 
َزْت قَِيَم التالُحمِ والمحبةِ بيَن الشعبِ  وسَعت لتحقيقِ ســعادةِ مواِطنِيَها، فعز
وقيادتِهِ، وارتَقْت فِي خدمةِ الناسِ ونْفِعِهْم وإســعادِِهْم وإدخالِ السرورِ عَلى 
ِإلَى اهللاِ  قلوبِِهْم؛ فناَلْت بذلَك ُحب اهللاِ تعاَلى، قاَل النبِــي ژ :«أََحب الناسِ 
َتَعالَى ُســُروٌر تُْدِخلُُه َعَلى  ِإلَى اهللاِ  َتَعالَى أَْنَفُعُهــْم لِلناسِ، َوأََحب األَْعَمــالِ 
العربيةِ  َرِت اإلماراُت قائمَة الدولِ  ُمْسلِمٍٍ»(2) ونتيجة لهذا االستقرار فقد تصد
البِر والوفاِء،  للسعادةِ والرَضا بيَن الشعوبِ، وهذا يحتُم عليَنا القياَم بواجبِ 
ز الثقَة والوالءَ لهَذا الوطنِ المعطاِء، ونِقف جبهًة واحدًة متماسكًة َخْلَف  فنعز
ُوالةِ أُمورَِنــا، مبتعديَن َعنِ الوالءاِت المتنافرةِ، واألحــزابِ المتناحرةِ، فِمْن 

(1) صحيح مسلم (1855).
(2) الطبراني في المعجم الكبير (861).



696

دروس المساجـد (2)

ُتُه والحرُص  ُحقوقِ هَذا الوطنِ العزيــِز عليَنا تأصيُل االنتماِء إليهِ، ومحب أَهم
عليهِ، ويقتِضي ذلَك أْن ُيشــارَِك الجميُع فِي بنائِهِ، وأَْن يعمَل كل إنســانٍ َما 
اســتطاَع ِمْن أجلِ حمايةِ مكتســباتهِ وصيانةِ خيراتِهِ ومقدراتِــهِ، فالوطُن ُهَو 
تواُصٌل وامتداٌد لحياةِ اآلباِء واألجدادِ، وُهــَو أمانٌة فِي أعناقَِنا جميًعا، فعليَنا 
َك بُِهويتِِهم، وأن ُنربيهْم عَلى  مسوطنِِهم والت أَْن نغرَس فِي نفوسِ أبنائَِنا ُحب
فِي المحافظةِ عَلى ُمكتســباِت هَذا الوطــنِ وخيراتِهِ،  التفانِي واإلخــالصِ 
والقيامِ بِمســؤولياتِِهم تجاَه وطنِِهْم بُِكل ِصــدقٍ وأمانةٍ، ِمْن خاللِ الحرصِ 
عَلى العْلمِ والتَعلمِ، واإلتقانِ فِــي الوظيفةِ والعملِ، والتعاونِ فيَما بيَنُهْم فِي 
بْذلِ الخيِر والمعروِف ألهلِِهْم ومجتمِعِهْم، ومقابلةِ اإلحسانِ باإلحسانِ، قاَل 

́﴾   [الرحمن: 60]. تعاَلى: ﴿° ± ² . 

وجوب شكر اهللا تعالى على جميع نعمه. ❖
نعمة االستقرار واالزدهار من أعظم النعم التي يجب علينا المحافظة عليها. ❖
البر والوفــاء والوالء للوطن وقيادته الرشــيدة حماية للمكتســبات  ❖

وحفاظ على الخيرات.
الوطن أمانة في أعناق الجميع، وعلى كل واحد فينا تحمل مسؤولياته. ❖

َقَنا  تُوف وأَْن  والطمأنينةِ،  نعمَة االستقرارِ  تُديَم عليَنا  أَْن   اللهم فنسأَلَُك 
لَِما فيِه خيُر البالدِ واألوطانِ.

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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المبعوث رحمة  والســالم علــى  العالمين، والصالة   الحمد هللا رب
للعالمين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

 ;  :  9  8  7  6  5  4  3﴿ : 4 قال  فقد 
> = < ? @﴾ [البقرة: 183].

ٌة، َوِإَذا َكاَن َيــْوُم َصْومِ أََحدُِكْم َفَال  َياُم ُجن وقال رســول اهللا ژ : «َوالص
ُه أََحٌد، أَْو َقاَتَلُه َفْلَيُقْل: ِإني اْمُرٌؤ َصائٌِم. َوالذِي  َيْرفُْث َوَال َيْصَخْب، َفِإْن َساب
ائِمِ أَْطَيُب عِْنَد اهللاِ مِْن رِيحِ الِْمْسكِ...»(1). دٍ بَِيدِهِ لََخلُوُف َفمِ الص َنْفُس ُمَحم
ورِ  قال: قال رسول اهللا ژ : «َمْن لَْم َيَدْع َقْوَل الز ƒ وعن أبي ُهَريَْرَة

َوالَعَمَل بِِه، َفَلْيَس هللاِ َحاَجٌة فِي أَْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبُه»(2).

شرع اهللا تعالى الصيام ليكتسب المؤمن صفة التقوى، ويرقى بها.
والتقوى: هي فعل المأمور به والمندوب إليه، واجتناب المنهي عنه. 

(1) صحيح البخاري (1904).

(2) صحيح البخاري (1903).
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فالمراد من التقوى وقاية النفس من النــار وال يتحقق إال بما ذكر. وقد 
أرشــد النبي ژ إلى بعض األمــور التي تحقق هــذه المنزلة في نفس 
 الصائم، فنهى عن ســوء الخلــق، وأمر بالصبر على المســيئين، وحث
الصائم على تذكير نفسه بأنه صائم، وأن أي فعل من سباب أو فحش قد 
ُه أحٌد  ُت عليه ثمار صيامه؛ ففي الحديث: أن النبي ژ قال: «فإن ساب ُيَفو

ْل: إني صائم». أو قاتله فليُقُ
وأشــار إلى فئة من الناس ربما فعلوا هذه العبادة من غير تدبر لها، 
وال طلب لمقاصدها، فتراهم صائمين عن الطعام والشــراب؛ وهي أموٌر 
عــون عن األمور المحرمة  مباحة في غيــر وقت الصوم، ولكّنهم ال يتور

كالغيبة والنميمة والسباب والغضب وقول الزور وشهادة الزور.
فينبغي للمسلم أن يبتعد عن سيئ األخالق ويتحلى بأحسنها ليبلغ ما 

أراده اهللا تعالى من الصيام والوصول إلى التقوى.

التقوى هي المقصد األسمى من صيام شهر رمضان. ❖
الحرص على التحلي بالخلق الحسن، لتحقيق مقاصد الصيام. ❖
الصيام تدريب عملي على مراقبة اهللا تعالى. ❖

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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المبعوث رحمة  والســالم علــى  العالمين، والصالة   الحمد هللا رب
للعالمين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فقد قال اهللا 8 : ﴿& ' ) ( *+ , - .﴾ [الدخان: 3].
وفي شــهر رمضان يبــارك اهللا تعالى في أرزاق النــاس كما في 

حديث سلمان الفارسي ƒ : «َشْهٌر َيْزَداُد فِيِه رِْزُق الُْمْؤمِنِ»(1).
في  فإن  ُروا  َتَســح» النبــي ژ :  قال  قال:   ƒ َمالِــك أََنس بن  وعن 

ُحورِ َبَرَكًة»(2). الس

البركة: ثبوت الخير اإلٰلهي في الشيء، والمبارك: ما فيه ذلك الخير(3).
ورمضان هو شــهر البركة لثبوت البركة فيه كثبوت الماء في البِْرَكة؛ 
ففيه أنــزل اهللا 4 القرآن الكريــم، وبارك في تلك الليلــة فجعلها ليلة 
القدر، فقــال 2 : ﴿ ! " # $ % ❁ ' ) ( * + ❁ - 

(1) صحيح ابن خزيمة (1887).
(2) متفق عليه.

(3) مفردات الراغب األصفهاني (ص 49).
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 > ❁ < ; : 9 8 7 6 5 4 ❁ 2 1 0 / .
? @ B A ﴾ [القدر: 1 ـ 5].

ألف شــهر، وهو شهر  أفضل من  الليلة  تلك  بركة  تعالى  اهللا  فجعل 
«من  الحديث:  ففــي  األعمال،  ثواب  في  بــه  وتعالى  تبارك  اهللا  يبــارك 
ِسَواُه،  فِيَما  َفرِيَضًة  ى  أَد َكَمْن  كان  الَْخْيرِ  ِخَصالِ  من  بَِخْصَلٍة  فيه  َب  َتَقر

سواه»(1). فيما  َفرِيَضًة  َسْبِعيَن  ى  أَد َكَمْن  كان  فيه  َفرِيَضًة  ى  أَد َوَمْن 
سها في  ُســها المسلم، ويتلم وهذه الزيادة نوع من البركة التي يتحس
ــَحِر أكلٌة  أْكَلَة الس طعامه وشــرابه وَنْفِســهِ وماله، وأخبرنا النبي ژ أن
مباركة، كما أن وقت الســحر وقت مبارك، ففي الحديث القدســي: َعنِ 
ْنَيا فيقول: هل  ــَماِء الد لَْيَلٍة إلى الس النبي ژ قال: «َيْنزُِل اهللا 8 في كل 

من َسائِلٍ َفأُْعِطَيُه؟ هل من ُمْسَتْغفِرٍ َفأَْغفَِر له؟ حتى َيْطلَُع الَْفْجُر»(2).
فكل تلك األمور تتحقق ببركة رمضان.

على المسلم أن يغتنم شهر رمضان ألنه شهر مبارك. ❖
وقت السحر من األوقات المباركة التي ينبغي استغاللها بالطاعات. ❖

ياتنا  اللهم ارزقنــا البركة في أرزاقنا وفي أعمارنا وفــي أزواجنا وُذر
بفضلك وجودك يا كريم.

وصّلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسّلم.
(1) صحيح ابن خزيمة (1887).

(2) متفق عليه.
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المبعوث رحمة  والســالم علــى  العالمين، والصالة   الحمد هللا رب
للعالمين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى 

بهديه إلى يوم الدين. وبعد:

 { z y x w v u t  ﴿ : 2 فيقول اهللا
| ﴾ [النور: 24].

ٌة، َوِإَذا َكاَن َيْوُم َصــْومِ أََحدُِكْم َفَال  َياُم ُجن ويقول الرســول ژ : «الص
ُه أََحٌد أَْو َقاَتَلُه، َفْلَيُقْل: ِإني اْمُرٌؤ َصائٌِم»(1). َيْرفُْث َوَال َيْصَخْب، َفِإْن َساب

 م إاليستشــعر الصائم في رمضان أنه مراقب من اهللا 8 ، فال يتكل
بخير، ويحفظ لسانه عن الخوض في الباطل، قال تعالى : ﴿ : ; > 

= < ? @ A ﴾ [ۤق: 18].

(1) متفق عليه.
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الُخْدري ƒ : أن الرسول ژ قال:  وفي الحديث: عن أبي َســِعيدٍ 
فِيَنا  اهللاَ  َفَتُقوُل: اتقِ  َساَن  ُر الل َها تَُكف األَْعَضاَء ُكل ِإَذا أَْصَبَح اْبُن آَدَم َفِإن»

َفِإنَما َنْحُن بَِك، َفِإنِ اْسَتَقْمَت اْسَتَقْمَنا، َوِإنِ اْعَوَجْجَت اْعَوَجْجَنا»(1).
وقد يمتد اللســان إلى توجيه االتهام والطعن في اآلخرين، وهو من 
 b  a  `  ﴿  : 4 قــال  عنــه،  المنهي  الُبْهتــان  قبيــل 
k j i h g f e d c﴾ [األحزاب: 58].

رنا ســيدنا ونبينا محمد ژ من مخاطر اللسان إذا انفلت  ولقد حذ
َلُمَؤاَخُذوَن بَِما  َوِإنا  من رقابة صاحبه، وسأل معاٌذ ƒ النبي ژ فقال: 
ارِ  اَس فِي الن الن َك َيا ُمَعاُذ، َوَهْل َيُكــب ُم بِهِ؟ فََقــاَل: «َثِكَلْتَك أُمَنَتَكل

َعَلى ُوُجوهِِهْم أَْو َعَلى َمَناِخرِهِْم ِإال َحَصائُِد أَلِْسَنتِِهْم»(2).
وفي رمضان يكون اللسان أكثر خطورة ألنه يذهب بثواب الصيام، 
̂ ، َقاَل: َقاَل  ولم يجنِ الصائــم إال الجوع والعطش، فَعنِ ابن عمــر 
ُه مِْن ِصَيامِِه الُْجوُع والعطُش، َوُرب َقائِمٍ  َصائِمٍ َحظ َرُسوُل اهللا ژ: «ُرب

َهُر»(3). ُه مِْن قَِيامِِه الس َحظ
فلنحفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة، والتكلم في ما ال يعنينا، ولنكن 
معرضين عن اللغو، فقد وصــف اهللا تعالى المؤمنين بقوله: ﴿   + , 

- . /﴾ [المؤمنون: 3].

(1) سنن الترمذي (2407).

(2) سنن الترمذي (2616).
(3) المعجم الكبير للطبراني (13413).
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الدرس الثالث عشر: ِحْفُظ اللساِن في رمضاَن

أهمية الكلمة وأثرها في عالقة المسلم مع اهللا 8 . ❖
على الصائمين والصائمات المحافظة على ســالمة الصيام من الغيبة  ❖

ت اللسان. والنميمة وغيرها من َزال
على المسلم الصائم أن ينتقي أطايب الكالم. ❖

اللهم احفظ ألسنتنا من كل ما ُيحبط أعمالنا ويذهب حسناتنا...
وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

 d  c  b a  `  _^ ] \  [  Z ﴿ : 4 فقد قال 
k j i h g f e ﴾ [فصلت: 34].

ورِ  قال: قال رسول اهللاِ ژ : «َمْن لَْم َيَدْع َقْوَل الز ƒ وعن أبي ُهَريَْرَة
َوالَعَمَل بِِه، َفَلْيَس هللاِ َحاَجٌة فِي أَْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبُه»(1).

النبوية، والعبادة وسيلة لتحقيق  البعثة  إن األخالق مقصد من مقاصد 
ذلك المقصد، بإصــالح النفوس وتقويم ما اعوج مــن ُخُلق، وعليه كان 

ه نحو ُحْسن الخلق في التعامل مع الناس. الخطاب في اآلية يوج
د الدعوة لتأصيل تلكم األخالق، فيبين النبي ژ أن  وفي رمضان تتجد
من معاني الصيام اإلمساك عن كل خلق سيئ، ولذلك فقد أوصى النبي ژ 
بضبط النفس وكبح جَِماحها إذا ما أرادت أن تتلبس بشــهوة ممنوعة أثناء 

(1) صحيح البخاري (1903).
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الدرس الرابع عشر: رمضاُن وإْعَداُد األخالِق الفَاِضلَِة

الصيام، ألن الصيام تربيٌة وقائيٌة، وتوجيٌه ســلوكي نحو االستقامة الدائمة، 
فإذا اعتادت النفس ترك المباح من المأكوالت والمشروبات طاعة هللا تعالى 
كانت على ترك الذنوب والمعاصي أقدر، لذلك جاء في الحديث: عن أبي 
ٌة، فال َيْرفُْث وال َيْجَهْل، َوِإنِ  َياُم ُجن َرُســوَل اهللاِ ژ قال: «الص أَن : ƒ ُهَريَْرَة
َتْينِ، َوالذِي َنْفِسي بيده لَخلُوُف َفمِ  اْمُرٌؤ َقاَتَلُه أو َشاَتَمُه َفْلَيُقْل: إني َصائٌِم َمر
َتَعالَى من رِيحِ الِْمْسكِ، َيْتُرُك َطَعاَمُه َوَشَراَبُه َوَشْهَوَتُه  ائِمِ أَْطَيُب عِْنَد اهللاِ  الص

َياُم لي وأنا أَْجزِي بِِه َوالَْحَسَنةُ بَِعْشرِ أَْمَثالَِها»(1). من أَْجلِي الص
فمن تــرك المحرمــات كالغيبــة والنميمــة، والمباحــات كالطعام 
والشــراب؛ طاعة هللا تعالى، وامتثــاًال ألمره؛ فقد اســتحق هذا الثواب 

العظيم المذكور في األحاديث.
فلنلتزم بما أمر اهللا تعالى به من ُحْسنِ الخلق؛ فإنه من مقاصد الصيام.

األخالق دعوة قرآنية ومنزلة ســامية يجب التحلي بها، وبخاصة في  ❖
شهر رمضان.

ال يبلغ العبُد كماَل اإليمان إال إذا استقامت أخالقه. ❖
للصوم مقاصد أخالقية؛ على المسلم أن يحرص على تحقيقها. ❖

َقنا ألحسن األخالق، فإنه ال يهدي ألحسنها سواه. نسأل اهللا تعالى أن يوف
وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

(1) صحيح البخاري (1894).
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آله  الحمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وعلى 
وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

 j    h g f e  ﴿ : 4 فقد قال اهللا
p o n m l k﴾ [الحج: 77].

وَعــْن َجابِِر ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ^ َقــاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «ُكل َمْعُروٍف 
َصَدَقٌة، َوِإن مَِن الَمْعُروِف أَْن َتْلَقى أََخاَك بَِوْجٍه َطْلقٍ، َوأَْن تُْفرَِغ مِْن َدلْوَِك 

فِي ِإَناِء أَِخيَك»(1).
الَْمْعُروِف  َتْحِقَرن مَِن  َقاَل لَِي النبِــي ژ : «َال  َقاَل:   ƒ وَعْن أَبِي َذر

َشْيًئا، َولَْو أَْن َتْلَقى أََخاَك بَِوْجٍه َطْلقٍ»(2).
وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «ُكل ُسَالَمى مَِن الناسِ َعَلْيِه 
ُجَل  ــْمُس، َيْعدُِل َبْيَن اِالْثَنْينِ َصَدَقٌة، َوُيِعيُن الر َيْومٍ َتْطلُُع فِيِه الش َصَدَقٌة، ُكل
َبةُ َصَدَقٌة،  ي تِِه َفَيْحِمُل َعَلْيَها، أَْو َيْرَفُع َعَلْيَها َمَتاَعُه َصَدَقٌة، َوالَكلَِمةُ الط َعَلى َداب
رِيقِ َصَدَقٌة»(3). َالةِ َصَدَقٌة، َوُيِميُط األََذى َعنِ الط ُخْطَوةٍ َيْخُطوَها ِإلَى الص َوُكل

(1) صحيح البخاري (6021).
(2) صحيح مسلم (144).

(3) صحيح البخاري (2989).
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الدرس الخامس عشر: كـل معروٍف َصَدقـٌة

وعن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي ُبْرَدَة َقاَل: َقاَل النبِي ژ : «َعَلى ُكل ُمْسلِمٍ َصَدَقٌة» 
َقاُلوا: فَِإْن  ُق»  َنْفَسُه َوَيَتَصد َفَيْنَفُع  َلْم يَجِْد؟ َقاَل: «َفَيْعَمُل بَِيَدْيِه  َقاُلوا: فَِإْن 
َلْم يَْســَتِطْع أَْو َلْم يَْفَعْل؟ َقاَل: «َفُيِعيُن َذا الَحاَجةِ الَمْلُهوَف» َقاُلوا: فَِإْن َلْم 
يَْفَعْل؟ َقاَل: «َفَيأُْمــُر بِالَخْيرِ» أَْو َقاَل: «بِالَْمْعُروِف» َقالــوا: فَِإْن َلْم يَْفَعْل؟ 

ُه لَُه َصَدَقٌة»(1). َفِإن ر َقاَل: «َفُيْمِسُك َعنِ الش

دلت اآلية واألحاديث على أن فعل المعروف شيء هين يسير، فعن 
ٌن»(2). ٌن: َوْجٌه َطلِيٌق، َوَكَالٌم لَي َشْيٌء َهي ابن عمر ^ قال: «الْبِر

ب  ق بفضــل المال، يقر فالقول الحســن، والخلق الجميــل، والتصد
̂ : أَن َرُجًال َجاءَ ِإَلى َرُسولِ اهللاِ ژ ،  اإلنسان من اهللا تعالى، فَعنِ اْبنِ ُعَمَر 
أََحــب ِإَلى اهللاِ؟ َوأَي اْألَْعَمــالِ أََحب ِإَلى  أَي الناسِ  فََقاَل: يَا َرُســوَل اهللاِ 
 اسِ، َوأََحبأَْنَفُعُهْم لِلن ِإلَى اهللاِ  اهللاِ 8 ؟ فََقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «أََحب الناسِ 
ِإلَى اهللاِ ُسُروٌر تُْدِخلُُه َعَلى ُمْسلِمٍ، أَْو َتْكِشُف َعْنُه ُكْرَبًة، أَْو َتْقِضي  اْألَْعَمالِ 
 ِإلَي َعْنُه َديًنا، أَْو َتْطُرُد َعْنُه ُجوًعا، َوَألَْن أَْمِشــَي َمَع أَخٍ لِي فِي َحاَجٍة أََحب
 مِْن أَْن أَْعَتِكَف فِي َهَذا الَْمْسجِدِ ـ َيْعنِي: َمْسجَِد الَْمدِيَنةِ ـ َشْهًرا، َوَمْن َكف
َغَضَبُه َسَتَر اهللاُ َعْوَرَتُه، َوَمْن َكَظَم َغْيَظُه، َولَْو َشاَء أَْن ُيْمِضَيُه أَْمَضاُه، َمَألَ اهللاُ 
8 َقْلَبُه أَْمًنا َيْوَم الِْقَياَمةِ، َوَمْن َمَشــى َمَع أَِخيِه فِي َحاَجــٍة َحتى أَْثَبَتَها لَُه 

َراِط َيْوَم َتزِل فِيِه اْألَْقَداُم»(3). أَْثَبَت اهللاُ 8 َقَدَمُه َعَلى الص
(1) صحيح البخاري (6022).

(2) شعب اإليمان (7702).
(3) المعجم األوسط (6026).



708

دروس المساجـد (2)

ومــن ثمرات المعــروف فــي الدنيا الفــوز بالجنــة ونعيمهــا، َقاَل 
ْنَيا ُهْم أَْهُل الَْمْعُروِف فِي اْآلِخَرةِ...»(1). َرُسوُل اهللاِ ژ : «أَْهُل الَْمْعُروِف فِي الد

ومن ثمرات صنع المعروف مغفرة اهللا تعالى فقد أخبرنا نبينا محمد  ژ أن 
 اهللا تعالى غفــر لرجل صنع معروًفــا مع كلب عطشــان، فَعْن أَبِي ُهَريْــَرَة: أَن
َرُســولَ  اهللاِ ژ َقاَل: «َبْيَنَما َرُجٌل َيْمِشي بَِطرِيقٍ اْشــَتد َعَلْيِه الَعَطُش َفَوَجَد بِْئًرا 
َرى مِــَن الَْعَطشِ، َفَقاَل  َخَرَج َفِإَذا َكْلٌب َيْلَهــُث َيأُْكُل الث َفَنَزَل فِيَها َفَشــرَِب ثُم
ي، َفَنَزَل الْبِْئَر َفَمَألَ  ذِي َكاَن َبَلَغ مِنُجُل: لََقْد َبَلَغ َهَذا الَْكْلَب مَِن الَْعَطشِ مِْثُل ال الر
ُه َماًء ثُم أَْمَسَكُه بِفِيِه َحتى َرقَِي َفَسَقى الَْكْلَب َفَشَكَر اهللاُ لَُه َفَغَفَر لَُه» َقاُلوا: يَا  ُخف

َرُسوَل اهللاِ َوِإن َلَنا فِي َهِذهِ اْلَبَهائِمِ َألَْجًرا؟ فََقاَل: «فِي ُكل َكبِدٍ َرْطَبٍة أَْجٌر»(2). 
المعروف  الدنيا، واجعلنا من أهل  المعروف في  فاللهم وفقنا لصنع 

في اآلخرة.

نَْيا ُهْم أَْهُل اْلَمْعُروِف فِي اْآلِخَرةِ. ❖ أَْهُل اْلَمْعُروِف فِي الد
صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ❖
كل معروف يفعله اإلنسان صدقة. ❖

 ْله منا يا أكرم األكرمين، وصل ا على صناعة المعروف، وتقب أعِن ُهم الل
اللُهم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

(1) مصنف ابن أبي شيبة (25429).
(2) صحيح مسلم (4162).
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الحمد هللا حمد الشــاكرين، والصالة والســالم على إمام الصابرين، 
سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فيقول اهللا 4 : ﴿ ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨ © ❁ 
» ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ [البقرة: 45 ـ 46].

 Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â﴿ : 8 ويقــول اهللا
Ì Ë﴾ [البقرة: 153].

امٍ  أَي َوَثَالَثةُ  ْبرِ،  الص «َشْهُر   : ̂ لعبد اهللا بن عمرو  َرُسوَل اهللاِ ژ  وقال 
ْهرِ»(1). َشْهرٍ؛ َصْوُم الد مِْن ُكل

شــهر رمضان هو شــهر الصبر، ألن الصائم يحبس نفســه طاعة هللا 
د عليها خالل َســَنتِهِ، فإذا كان  تعالى عن الحــرام، وعن مباحات تََعــو
اليــوم يصبر عن  المســلم قد صبر قبل رمضــان عن المعاصــي، فهو 

(1) سنن النسائي (2408).
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دروس المساجـد (2)

المباحات أيًضا؛ فقد اكتمل الصبر عنده ألن الصيام نصف الصبر، لقول 
ْبرِ»(1). ْوُم نِْصُف الص النبي ژ : «َوالص

فالصائم يصبر على الجوع والعطش، فيمســك عن الطعام والشراب 
من الفجر إلــى الغروب، فيمتنع عــن الطعام وهو جائــع، ويمتنع عن 
الشراب وهو يشــعر بالعطش، يتعلم في ذلك ُخُلَق الصبر الجميل، قال 

تعالى:﴿ Ä Ã Â﴾ [المعارج: 5].
 æ å  ﴿ : 2 وإن اهللا  4 قــد وعد الصابرين بثوابٍ عظيــمٍ، قال

ê é è ç﴾ [الزمر: 10].

الصابرون ُيَوفْوَن أجرهم بغير حساب. ❖
الصيام يعلم المسلم الصبر عن المباحات. ❖
بالصيام تكتمل منزلة الصبر، فإذا قــدر الصائم على ترك المباحات  ❖

فإنه على ما سواها أقدر.
ربنا أفرْغ علينا صبًرا وتوفنا مسلمين.

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

(1) سنن الترمذي (3519).
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الحمد هللا العافي عن الناس، والصالة والســالم على ســيد الناس، 
سيدنا ونبينا محمد ژ، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فيقــول اهللا 4 : ﴿ 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = 
< ?﴾ [النساء: 149].

 4  3  2  1  0  /  . ﴿  : 8 ويقــول 
5 6 87 9 : ;﴾ [آل عمران: 134].

َلْيَلَة  وقالت أم المؤمنين َعائَِشــُة # : يا نبي اهللاِ، أََرأَيْــَت إن َوافَْقُت 
اْلَقْدرِ ما أَُقوُل؟ قال: «َتُقولِيَن: اللهم ِإنَك َعُفو تُِحب الَْعْفَو، َفاْعُف عني»(1).

الَعْفو: هو التغاضي عن الذنب والصفح عن المخطئ، وهو صفة من 
صفات المحســنين، وخلق من أخالق الكرام، وال يقــدر عليه إال ذوو 

العزم والمروءة.

(1) سنن الترمذي (3513).
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وقد أمر اهللا تعالى نبيه ژ أن يأخذ بالعفــو ويعرض عن الجاهلين، 
فقال سبحانه: ﴿ K J I H G F E﴾ [األعراف: 199].

والعفو من األخالق الحميدة التي ُيرغب بها الشــارع؛ ألنها تُوِصل 
إلى التقوى، قال Ê É È Ç ﴿ : 2﴾ [البقرة: 237].

وبين القرآن الكريــم أن العداوات قد تُنال من النــاس فيما بينهم، 
 g f e d  ﴿ : 4 فطلب منهم الصفح والعفــو، فقال

k j i h ﴾ [التغابن: 14].

والعفو والصفح في رمضان آكد من غيره، ألنه شهر الصفح وطلب 
العفو من اهللا تعالى، وقد َعلَم النبي ژ الصائمين القائمين أن يقولوا في 

دعائهم ليلة القدر: «اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعُف عني».

 ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿ : 8 وثواب العفو عظيم، قال
» ¬ ﴾ [الشورى: 40].

وعلــى المســلم أن يتخلق بالعفــو والصفح، ويحــذر من الهجر 
والخصومة، ألن الهجــر مظنة لحجب األعمال أو حبســها، فعن أبي 
فَِقيَل:  َواْلَخِميــَس،  اإلثَْنْيــَن  يَُصــوُم  َكاَن  النبِــي ژ   أن  : ƒ ُهَريْــَرَة
يَا  َرُســوَل اهللاِ ِإنَك تَُصوُم اإلثَْنْيــَن َواْلَخِميَس؟ فََقــاَل: «ِإن َيْوَم اإلْثَنْين 
َدْعُهَما  َيُقوُل:  ُمَتَهاجَِرْيــنِ،   ِإال ُمْســلِمٍ،   لُِكل فِيِهَما  َيْغفُِر اهللاُ  َوالَْخِميس 

َحتى َيْصَطلَِحا»(1).

(1) سنن ابن ماجه (1740).
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العفو فضيلة ال ينالها إال من استقام إيمانه وَقوِيَْت عزيمته، وهو في  ❖
رمضان آكد.

العفو عند المقدرة من الشجاعة األدبية التي يتحلى بها المسلم. ❖
ر قبول األعمال  ❖ الخصومة من األســباب التي تحجب الرحمة وتؤخ

الصالحة.

نسأل اهللا تعالى أن يهبنا العفو، ويجعلنا من عباده المحسنين.
وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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الحمد هللا الذي أمرنا بحفظ العهود وأداء الحقوق، والصالة والسالم 
على ســيدنا ونبينا محمد في كل غروب شــمس وشــروق، وعلى آله 

وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿  : 4 اهللا  فيقــول 

Ð﴾ [النساء: 59].

 cb a ` _ ^ ] \ [ Z﴿ :ِمْن قائل ويقول َعز
 po  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d

y x w v u t s r q﴾ [النساء: 83].

أََطاَع  َفَقَد  وعن أبي هريرة ƒ قال: قال رسول اهللا ژ: «َمْن أطاَعنِي 
اهللا، َوَمْن أََطــاَع أَمِْيرِي َفَقد أطاَعنِي، َوَمْن َعَصانِــْي َفَقد َعَصى اهللا، َوَمْن 

َعَصى أمِْيري َفَقد َعَصاني»(1).
اَعَة  ْمَع والط قال: قال رسول اهللا ژ: «َعَلْيَك الس ƒ وعن أبي هريرة

فْي ُعْسرَِك وُيْسرَِك، وَمْنَشطَك وَمْكَرهَك، وأثرة َعَليَك»(2).

(1) متفق عليه.
(2) صحيح مسلم (1836).
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يَها إلى  ه القــرآن الكريم المســلم إلى واجبــات ينبغــي أن يؤدينب
التي  يها، ومن أعظم تلــك الحقوق  أصحابها، وحقوق تجب لمســتحق
 É È Ç ﴿ : 8 تســتوجب العمل بمقتضاها، ما جاء فــي قوله

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ [النساء: 59].

فقد أجمع علماء اإلســالم على أن اهللا 4 في هذه اآلية قد أوجب 
علينا طاعة ولي األمر، فقد ربط جل وعال طاعتــه باإليمان باهللا تعالى، 
فخاطبنا قائًال: ﴿ É È Ç﴾، ثم قرن ســبحانه طاعة والة األمور 
بطاعته تعالى وطاعة رسوله ژ، وذلك ألنها تعد نيابة عنها، وتابعة لها، 

 .﴾Ð Ï Î Í Ì   Ë Ê  ﴿ :8  فقال

 تعد الســمع والطاعة لوالة األمور، فطاعتهم  أمَر  لقد عظم اإلسالم 
الحصين  والحصن  األســمى،  والمالذ  الوثقى،  والعــروة  اآلمن،  الحرَم 
لألفراد في الوطن الواحد، فهي ســبيل إلقامة الدين، وحماية النفس من 
كل معتد أثيم، وحفظ المال والعرض والعقل الســليم، فمن أطاع ولي 
األمر سلم من الشرور، وتقرب إلى اهللا تعالى بأعظم القربات واألجور، 

قال الشاعر: 
عادة والُمَنى امتثالِإن شئَت أن تحظى بالس ُحْسن  في  األمرِ  والَة  َفأِطْع 

ومن الحقوق الواجبة علينا تجاه والة أمرنا؛ الدعاء لهم بالخير، قال 
وَنُكــْم، َوُيَصلوَن  وَنُهْم َوُيِحب ذِيــَن تُِحبتُِكُم ال رســول اهللا ژ: «ِخَياُر أَئِم
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 2 ومعنى: وتصلــون عليهم: أي: تدعون اهللا  َعَلْيِهْم»،  َوتَُصلوَن  َعَلْيُكْم 
لهم، ونحن ندعو اهللا تعالى لوالة أمورنا بالسداد والتأييد.

ومن حقوق والة أمرنا علينا كذلك: تعظيم مكانتهم في النفوس، 
فقد نص العلماء على أن «تعظيم أولي األمر واجب»(1).

ومن حقوقهم علينــا أيًضا: ذكر خيراتهم وشــكرها، والوفاء لهم 
والوالء، فنحن بفضل اهللا تعالى ثم بفضلهم؛ ننعم بالعيش الرغيد في 
العبادات، وتحقق لإلنسان  ى فيه  وطن آمن، تقام فيه الصلوات، وتؤد
فيه الكرامة وما يرجوه من الكماليات، ويغــدو العامل فيه إلى عمله 
وهو مطمئن البال على أســرته، قرير العين مــن حصوله على لقمته، 
ز من اجتماعنا على  فحري بنا ونحن ننعم بهذه الحياة الطيبة، أن نعز
والة أمرنا، ونســعى إلى تحقيق ما يصبون إليه من رفعة هذا الوطن 
ومســاعدة المواطن، فإن هذا من خير التعــاون وأعظمه، قال تعالى: 

.﴾Â Á À ¿  ﴿

(1) ابن عابدين في حاشيته (220/2).
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ــنة النبويــة وإجماع  ❖ طاعة ولــي األمر واجبــة بالقرآن الكريم والس
المسلمين.

طاعة ولي األمر سبب لكل خير، وسبيل لكل تطور ورقي. ❖
طاعة ولي األمر من أعظم أســباب ما نعيشــه في دولــة اإلمارات  ❖

العربية المتحدة من نعم وخير واستقرار ورفاهية.
وجوب شكر اهللا تعالى على ما وهبنا إياه من نعمة القيادة الحكيمة،  ❖

كما يجــب علينا أن نستشــعر أفضالهم علينا وعلــى غيرنا في هذا 
الشهر، وأن ندعو اهللا تعالى لهم مخلصين.

نسأل اهللا تعالى أن يوفق قيادتنا الرشيدة إلى كل خير، وأن ي وفقنا 
لطاعة والة أمورنا، والوفاء والوالء لحكامنا؛ حتى ننعم  بإقامة شعائر 
الدين، وحفظ النفس من كل معتدٍ أثيمٍ، وأن نعيش بسعادة واستقرار، 

واطمئنان وازدهار.

ْقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته... اللهم وف
وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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الحمُد هللاِ رب العالميَن، والصالة والســالم عَلى سيدَِنا ونبينا 
إَلى يومِ  تَبَِعُهْم بإحسانٍ  أجمعيَن، وَمْن  آلِهِ وصحبِهِ  محمدٍ، وعَلى 

ينِ، أما بعد: الد
 ¹ ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ﴿ : 4 فيقــول اهللا 

Á À ¿ ¾ ½ ¼ ❁ º ﴾ [الكهف: 107 ـ 108].

 ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ذِْكره: ﴿¯   ويقول جل
º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴾ [يۤس: 12].

 Ý Ü Û ❁ Ù Ø × Ö Õ Ô﴿ :ِمْن قائل ويقول َعز
ã â á à ❁ Þ ﴾ [النجم: 39 ـ 41].

تُِكُم  َعْن َرُســولِ اهللاِ ژ َقــاَل: «ِخَياُر أَئِم ، ƒ ٍَمالِك وَعْن َعْوِف ْبنِ 
وَنُكْم، َوُيَصلوَن َعَلْيُكــْم َوتَُصلوَن َعَلْيِهْم»(1)، أي:  وَنُهــْم َوُيِحب ذِيَن تُِحبال

يدعون لكم وتدعون لهم.

صحيح مسلم (1855).  (1)
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وَعــْن أََنسِ ْبنِ َمالِكٍ ƒ َقاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «ِإن مَِن الناسِ 
لِْلَخْيرِ،  َمَغالِيَق   ر َمَفاتِيَح لِلش الناسِ  َوِإن مَِن   ، ر َمَغالِيَق لِلش لِْلَخْيرِ،  َمَفاتِيَح 
َفُطوَبــى لَِمْن َجَعَل اهللاُ َمَفاتِيــَح الَْخْيرِ َعَلى َيَدْيِه، َوَوْيــٌل لَِمْن َجَعَل اهللاُ 

ر َعَلى َيَدْيِه»(1). َمَفاتِيَح الش
ْنَساُن اْنَقَطَع  وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ : أَن َرُسوَل اهللاِ ژ ، َقاَل: «ِإَذا َماَت اْإلِ
ُيْنَتَفُع بِِه، أَْو َولَدٍ  َعْنُه َعَملُُه ِإال مِْن َثَالَثٍة: ِإال مِْن َصَدَقٍة َجارَِيــٍة، أَْو عِْلمٍ 

َصالِحٍ َيْدُعو لَُه»(2).

الذين  القادة والعظماء  أولئك  الشــعوب وأجياُلها،  تنســى ذاكرُة  ال 
ن اهللا تعالى لهم في األرض، فأسسوا لشــعوبهم وللعالم، دوًال قوية  مك
البنيان، واضحة األركان، هانئة باإليمان والعدل والتســامح واإلحسان، 
المؤسس  القائد  له  المغفور  للدين وللوطن ولإلنســان،  وهذا ما شــاده 
الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان ـ طيب اهللا ثراه ـ إذ انتقل إلى رحاب 

مواله مساء (19) من شهر رمضان لعام (1425 هـ).
وقد دعا مجلس الوزراء الموقر الشــعب اإلماراتــي إلى جعل يوم (19) 
من شهر رمضان المبارك «يوم العمل اإلنساني اإلماراتي» وفاًء وعرفاًنا للقائد 
المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهللا ثراه وأدخله فسيح جناته.

سنن ابن ماجه (237).  (1)
صحيح مسلم (14).  (2)
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الذكرى ستبقى ماثلة في وجداننا، وأمثال زايد الخير والعطاء  وهذه 
لن يطوي التاريخ ذكراهم، فهو مؤسس دولة، وُرّبان وطن، وحكيم نافذ 
البصيرة والبصر، وإن القائد المؤسس، كان أحد ُصناع التاريخ المعاصر 
مما يحتم علينا اتخاذ ســيرته منهًجا في اإلنجازات الوطنية واإلنسانية، 

م الحياة وتطويرها. وفي تقد

لقد مّكن اهللا للشيخ زايد، وإلخوانه حكام اإلمارات، فأقاموا دولة 
التي ننعم في مرابعها إخوة مترابطيــن، واالتحاد أهم إنجاز  االتحاد 
القادة، وكان طيب اهللا ثراه يقول: «أومن بضرورة مشاركة الشعب في 
تحّمل المســؤولية وفي الشــورى.. إن هدفنا في الحيــاة هو تحقيق 
العدالة والحــق، ومناصرة الضعيف على القــوي.. إن الثروة الحقيقية 
هي ثروة الرجال، وليــس المال والنفط، وال فائدة فــي المال، إذا لم 

ر لخدمة الشعب». يسخ
هكذا ســتبقى يا زايد الخير والعطاء، يا رمــز األصالة واالنتماء في 
قلوبنا حيا، وألسنتنا تلهج هللا بالدعاء لك، رحمك اهللا وأنزلك في جنان 

الفردوس.
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فضل مكانة اإلمام العادل، ومنزلته في جنات الفردوس. ❖
لها له المالئكة. ❖ بقاء آثاره من الصالحات الباقيات بعد وفاته تسج
تخليد التاريخ لذكره في نفوس البشرية. ❖
زايد قائد وقدوة، وسيرة ومسيرة. ❖

االتحاد،  دولة  زايد بن سلطان مؤســس  الشــيخ  والدنا  ارحم   ُهمالل
وإخوانه شــيوخ اإلمارات الذين انتقلوا إلى رحمتــك، واجعل ذلك في 
اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا   العالمين. وصل موازين حسناتهم يا رب 

محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي أجزل المثوبة للقائمين بيــن يديه، المعلقين آمالهم 
ون سجًدا  بفضله والمتوكلين عليه، إليه ســبحانه يفرون، وعلى بابه يَِخر
ويبكون، والصالة والســالم على ســيد األولين واآلخرين سيدنا ونبينا 

محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعــد:

 V UT S R Q ❁ O N M L K ﴿ : 4 فيقول اهللا
 ﴾ e  d  c  ❁  a  `  _  ^  ]  \  ❁  Z  Y  X  W

[الذاريات: 15 ـ 18].

ُه َدأَُب  َفِإن ْيلِ  الل وعن بَِاللٍ ƒ : أَن َرُسوَل اهللاِ ژ  قال: «َعَلْيُكْم بِِقَيامِ 
ْيلِ قُْرَبٌة ِإلَى اهللاِ، َوَمْنَهاٌة َعنِ اِإلْثمِ، َوَتْكفِيٌر  قَِياَم الل الِِحيَن َقْبَلُكْم، َوِإن الص

اِء َعنِ الَجَسدِ»(1). َئاتِ، َوَمْطَرَدٌة لِلد ي لِلس
وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ : أَن َرُســوَل اهللاِ ژ  َقاَل: «َمْن َقاَم َرَمَضاَن ِإيَماًنا 

َم مِْن َذْنبِِه»(2). َواْحتَِساًبا، ُغفَِر لَُه َما َتَقد

(1) سنن الترمذي (3549).
(2) الموطأ (112).
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الدرس العشرون: َفْضُل قيامِ الليِل وإحياِءالَعْشِر األواِخِر من رمضان 

بِي ژ  ِإَذا َدَخَل الَعْشُر َشد مِْئَزَرُه،  وَعْن َعائَِشــَة # ، َقاَلْت: «َكاَن الن
َوأَْحَيا لَْيَلُه، َوأَْيَقَظ أَْهَلُه»(1).

فِي الوِْترِ  لَْيَلَة الَقْدرِ  ْوا  َرُسوَل اهللاِ ژ ، َقاَل: «َتَحر وَعْنها # أيًضا: أَن
مَِن الَعْشرِ األََواِخرِ مِْن َرَمَضاَن»(2).

قيام الليل مــن األعمال الفاضلــة التي حث القــرآن الكريم عليها، 
وواظب النبي ژ  على فعلهــا، ولما كانت التقوى مقصد الصائمين، فقد 
وصف اهللا  8 المتقين بأنهم ﴿g f e d﴾  [السجدة: 16]. 
وجعل النبي ژ  قيام الليــل هو الطريق إلى المراتــب العليا في جنات 
النعيم، وحث النبي ژ  على إشــراك األسرة في ذلك الميدان، فعن أبي 
ْيلِ َفَصلى،  قال: قال رســول اهللاِ ژ : «َرِحَم اهللاُ َرُجًال َقاَم مَِن الل ƒ ُهَريَْرَة
اْمَرأًَة َقاَمْت مَِن  َوأَْيَقَظ اْمَرأََتُه، َفِإْن أََبْت، َنَضَح فِي َوْجِهَها الَْماَء، َرِحَم اهللاُ 

ْيلِ َفَصلْت، َوأَْيَقَظْت َزْوَجَها، َفِإْن أََبى، َنَضَحْت فِي َوْجِهِه الَْماَء»(3). الل
وفي رمضان جعــل النبي ژ  القيــام بصالة التراويح من أســباب 
ر من الذنوب. ولما كان قد مضى من رمضان  المغفرة الشــاملة، والتطه
أكثره فقد جعل اهللا ســبحانه العشر األواخر مناســبة الستدراك ما فات، 

(1) صحيح البخاري (2024).

(2) صحيح البخاري (2017).
(3) سنن أبي داود (1308).
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دروس المساجـد (2)

ففيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شــهر، ولذلــك كان النبي ژ  
لياليها، ويوقظ  يجتهد فيها ما ال يجتهد في غيرها،فيشــد مئزره إلحياء 

أهله للقيام فيها.
فلنحرص على فضيلة قيام الليل في هذا الشهر الفضيل، وخاصة في 
العشــر األواخر منه، ولنحافظ على صالتي العشاء والفجر في جماعة، 
فإنه من فضل اهللا ســبحانه أن جعل فضيلة قيام الليــل تتحقق بصالتي 
ر عليه القيــام، أو تثاقل عنه، فعن  العشــاء والفجر في جماعة لمن تعذ
ــان ƒ : أن النبي ژ  قال: «َمْن َصلى الِْعَشــاَء فِي َجَماَعٍة  ُعْثَمان بن َعف
ْبَح فِي َجَماَعــٍة َفَكأَنَما َصلى  ى الصْيلِ، َوَمــْن َصلَمــا َقاَم نِْصَف اللَفَكأَن

ُه»(1). ْيَل ُكل الل

ًيا برسول اهللا ژ . ❖ قيام الليل صفة أهل التقوى تأس
م من الذنوب. ❖ ر ما تقد إن قيام رمضان ُيَكف
الحرص على إحياء العشر األواخر من رمضان. ❖
التأكيد على التعاون األسري بين الرجل وزوجته إلحياء سنة قيام الليل. ❖

ا على الصيام والقيام، وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد،  أعِن ُهم فالل
وعلى آله وصحبه وسلم.

(1) صحيح مسلم (260).
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الحمد هللا الذي ساق عباده إليه بخشــيته، وجعل جزاء خوفه جنتين 
من رحمته، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث برسالته، 

وعلى آله وصحابته، أما بعد:
فقال اهللا L K ﴿ : 8﴾ [البقرة: 40].

وقال تعالى: ﴿ Ë Ê É ÈÇ Æ Å﴾ [آل عمران: 28].

وقال w v u t ﴿ : 4 ﴾ [البروج: 12].

وقال 2 : ﴿ ! " # $% & ' ) ( * ❁ 
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

A @ ? > = < ; : 9 8﴾ [الحج: 1 ـ 2].

وقال C B A @ ? ﴿ : 8﴾ [الرحمن: 46].

وعن أنس ƒ ، قال: َخَطَب َرُســوُل اهللاِ ژ ُخْطَبًة َما َســِمْعُت ِمْثَلَها 
، َقاَل: «لَْو َتْعَلُموَن َما أَْعَلُم؛ لََضِحْكُتْم َقلِيًال َولََبَكْيُتْم َكثِيًرا»(1). َقط

(1) متفق عليه: صحيح البخاري (4621)، وصحيح مسلم (426).
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دروس المساجـد (2)

وعن أبــي ذر ƒ ، قال: قال رســول اهللا ژ : «ِإني أََرى َمــا الَ َتَرْوَن، 
؛ َما فِيَها َمْوِضُع أَْرَبعِ  لََها أَْن َتئِط َماُء َوُحق تِ السَوأَْسَمُع َما الَ َتْسَمُعوَن؛ أَط
أََصابِــَع ِإال َوَمَلــٌك َواِضٌع َجْبَهَتــُه َســاجًِدا هللاِِ، َواهللاِ لَْو َتْعَلُمــوَن َما أَْعَلُم 
َساِء َعَلى الُْفُرشِ، َولََخَرْجُتْم  ْذتُْم بِالن لََضِحْكُتْم َقلِيًال، َولََبَكْيُتْم َكثِيًرا، َوَما َتَلذ

ُعَداتِ َتْجأَُروَن ِإلَى اهللاِ؛ لََودِْدُت أَني ُكْنُت َشَجَرًة تُْعَضُد»(1). ِإلَى الص
أَْنَعُم َوَصاِحُب  وعن أبي سعيد ƒ، قال: قال رسول اهللا ژ : «َكْيَف 
ْفخِ َفَيْنُفُخ» فََكأَن َذلَِك  الَْقْرنِ َقدِ الَْتَقَم الَْقْرَن، َواْسَتَمَع اِإلْذَن َمَتى ُيْؤَمُر بِالن
ثَُقَل َعَلى أَْصَحابِ النبِي ژ، فََقاَل َلُهْم: «قُولُوا: َحْسُبَنا اهللاُ َونِْعَم الَْوكِيُل، 

ْلَنا»(2). َعَلى اهللاِ َتَوك
وعن أبي هريرة ƒ، قال: قال رسول اهللا ژ : «َمْن َخاَف أَْدلََج، َوَمْن 

ةُ»(3). ِسْلَعَة اهللاِ الَْجن ِسْلَعَة اهللاِ َغالَِيٌة، أَالَ ِإن أَْدلََج َبَلَغ الَْمْنزَِل، أَالَ ِإن

إن الخوف من اهللا تعالى وخشيته من أهم األسباب التي تحث العباد 
على طاعته ومراقبته والقيام بأمره.

ر العباد نفســه، وأمر بخشــيته، وأخبرهم أن بطشــه شديد،  فاهللا حذ
وأخذه أليم، وأنه ســيجمعهم مع األولين واآلخرين لميقات يوم معلوم، 

(1) سنن الترمذي (2312).

(2) سنن الترمذي (2431).

(3) سنن الترمذي (2450).
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الدرس الحادي والعشرون: الخوُف ِمنَ اِهللا تعالى

وذلك يوم مشهود، ُحفاة ُعراة ُغرًال، في صعيد واحد قياًما لرب العالمين، 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، القلوب واجفة، واألبصار خاشعة، 
والخالئق فزعة، قد أحاط الهول بهــم، فتصل القلوب الحناجر، وتنقطع 
األصوات فال تسمع إال همًسا، ويشــتغل كل امرئ بما فيه، ويفر من أمه 
وأبيــه، وصاحبته وبنيه، ويجيء الــرب 2 لفصل القضــاء بين العباد، 

.2 ويناديهم: لمن الملك اليوم؟ فال مجيب إال الرب
فيا عباد اهللا! اتقوا اهللا في الدنيا يقيكم عذابه في اآلخرة، ويدخلكم جنته.

وخوف اهللا في الدنيا يقتضي إحسان العمل، والمسارعة إليه.

وجوب الخوف من اهللا تعالى، واالستعداد للقائه. ❖
من خاف اهللا في الدنيا أمَنُه اهللا في اآلخرة. ❖
الخوف حاجز بين العبد والمعاصي. ❖
من خاف اهللا، ونهى نفسه عن هواها، دخل الجنة. ❖
القنوط فترك  ❖ خوف اهللا دافع للعمل الصالح، فمن أوقعه الخوف في 

العمل، فخوفه مذموم.

اللهم إنا نســألك علم الخائفين منك، وخوف الَعالمين بك، ويقين 
المتوكلين عليك...

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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الحمد هللا أكرم مأمول، أمر بالتوبة ووعد بالقبول، والصالة والسالم 
على المبعوث رحمة للعالمين، ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه 

أجمعين. وبعد:

فقد قال اهللا 8 :﴿  ! " # $ % & ' ) ( * 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8  7

O N M L K JI H G F E D ﴾ [التحريم: 8].

ِإلَى  اُس تُوُبوا  الن َها  أَي وعن ابن ُعَمَر ^ قال: قال رسول اهللاِ ژ : «َيا 
ةٍ»(1). ي أَتُوُب فِي الَْيْومِ ِإلَْيِه مَِئَة َمراهللاِ، َفِإن

(1) صحيح مسلم (2702).
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الدرس الثاني والعشرون: رَمضاُن والتوَبُة

التوبة: هي اإلقالع عن الذنــب لُقبحه، والندم على فعله، والعزم 
على عدم العــود إليه، ورد الحقوق إلى أصحابهــا، أو طلب البراءة 

منهم.

إلــى أن تقوم  التوبة لعباده  أنه فتح بــاب  ومن كرم اهللا تعالــى 
الساعة؛ فعن أبي  ُموَســى  ƒ ، عن النبي ژ قال: «ِإن اهللاَ 8 َيْبُسُط 
ُمِسيُء  لَِيُتوَب  َهارِ  بِالن َيَدُه  َوَيْبُســُط  َهارِ،  الن ُمِسيُء  لَِيُتوَب  ْيلِ  بِالل َيَدُه 

ْمُس مِْن َمْغرِبَِها»(1). ى َتْطلَُع الشْيلِ، َحتالل
بل إن الحديــث يعبر عن فرح اهللا تعالى بتوبــة العبد فهو يحب 

عود عباده إليه قال تعالى: ﴿   ª » ¬ ®﴾ [البقرة: 222].

وقال رسول اهللاِ ژ : «هللاُ أََشــد َفَرًحا بَِتْوَبةِ َعْبدِهِ ِحيَن َيُتوُب ِإلَْيِه، 
َفاْنَفَلَتْت مِْنُه َوَعَلْيَها َطَعاُمُه  َفَالةٍ،  مِْن أََحدُِكْم َكاَن َعَلى َراِحَلتِِه بِأَْرضِ 
َها، َقْد أَيَِس مِْن  َوَشَراُبُه، َفأَيَِس مِْنَها، َفأََتى َشــَجَرًة، َفاْضَطَجَع فِي ِظل
 َراِحَلتِِه، َفَبْيَنا ُهَو َكَذلَِك ِإَذا ُهــَو بَِها، َقائَِمًة عِْنَدُه، َفأََخَذ بِِخَطامَِها، ثُم
ةِ  َك، أَْخَطأَ مِْن ِشــد أَْنَت َعْبــدِي َوأََنا َرب الَْفَرحِ: اللُهم ةِ  َقاَل مِْن ِشــد

الَْفَرحِ»(2).

(1) صحيح مسلم (2759).
(2) صحيح مسلم (2747).
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دروس المساجـد (2)

فيجب على اإلنسان أن يتوب من جميع ذنوبه توبة عامة، ومما يعلم 
من الذنــوب توبة خاصة، ويرد الحقوق إلــى أصحابها إن وجدت، وال 

ر التوبة فإن اآلجال ال يعلمها إال اهللا، فيجب المبادرة بالتوبة فوًرا. يؤخ

التوبة واجبة عند الذنب، ويتأكد وجوبها في رمضان. ❖
فضيلة االستغفار ومنزلته؛ فهو من العبودية هللا تعالى. ❖
من تاب توبة صادقة؛ تاب اهللا عليه ولو كانت ذنوبه كثيرة. ❖
التوبة الصادقة توجب رد الحقوق إلى أصحابها. ❖

اللهم تُْب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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المبعوث رحمة  والســالم علــى  العالمين، والصالة   الحمد هللا رب
للعالمين سيدنا  ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى 

بهديه إلى يوم الدين. وبعد:

 |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿  : 4 اهللا  فيقــول 
{ ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª ﴾ [الزمر: 53].

َلَواُت  َرُســوَل اهللاِ ژ كان يقــول: «الص  أَن  : ƒ ُهَريْــَرَة وعن أبــي 
 َراُت ما َبْيَنُهن الَْخْمُس، َوالُْجُمَعةُ إلى الُْجُمَعةِ، َوَرَمَضاُن إلى َرَمَضاَن؛ ُمَكف

إذا اْجَتَنَب الَْكَبائَِر»(1).

أخبرت اآلية الكريمة أن اهللا تعالى واســع المغفــرة، وأنه ال ذنب 
يقف في ميزان المغفرة إن تاب العبد، ألن اإلنسان مجبول على الخطأ، 

(1) صحيح مسلم (233).
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ــاٌء، َوَخْيُر  َبنِي آَدَم َخط قــال: قال رســول اهللاِ ژ : «ُكل ƒ ٍفعن أََنس
اُبوَن»(1). و ائِيَن الت الَْخط

وقد شــرع اهللا تعالى من العبادات ما يدفع تلك الخطايا، وجعلها 
منها: مــا هو يومــي كالصلوات  كفارات للذنــوب، وهــذه األعمال 
بَِبابِ  َنَهــًرا   أَن لو  «أََرأَْيُتْم  قال عنهــا رســول اهللا ژ :  التي  الخمس، 
َخْمًســا، ما َتُقوُل ذلك ُيْبِقي من َدَرنِِه؟»  أََحدُِكْم َيْغَتِســُل فيه ُكل َيْومٍ 
َلــَواتِ الَْخْمسِ،  قالوا: َال ُيْبِقي من َدَرنِهِ شــيًئا. قــال: «َفَذلَِك مِْثُل الص

َيْمُحو اهللا بها الَْخَطاَيا»(2).
ومنها: ما هو أســبوعي كالجمعة، وفي فضــل غفرانها للذنوب قال 
ُطْهرٍ،  اْسَتَطاَع من  ُر ما  َوَيَتَطه الُْجُمَعةِ،  َرُجٌل يوم  النبي ژ : «َال َيْغَتِســُل 
ُق بين اْثَنْينِ،  َيْخُرُج فال ُيَفر من ِطيبِ َبْيتِِه، ثُم هُِن من ُدْهنِِه أو َيَمس َوَيد
َبْيَنُه  َمــاُم، إال ُغفَِر له ما  َم اْإلِ ُيْنِصــُت إذا َتَكل ي ما ُكتَِب له، ثُمُيَصل ثُم

َوَبْيَن الُْجُمَعةِ اْألُْخَرى»(3).
ومنها: ما هو ســنوي كالصوم في رمضان، وفــي فضل الصوم قال 
َسْبِعيَن  ارِ  َد اهللا َوْجَهُه عن الن َبع اهللاِ  النبي ژ : «من َصاَم َيْوًما في َســبِيلِ 

َخرِيًفا»(4).

(1) سنن ابن ماجه (4251).
(2) متفق عليه.

(3) صحيح البخاري (843).
(4) صحيح البخاري (2840).
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الدرس الثالث والعشرون: رمضاُن وسعُة المغفرِة

رات  ومن فضل اهللا تعالى على الصائــم أن أدرك هذه الثالث الُمَكف
في رمضان، ففيه يصلي المكتوبات ويحضــر الجمعات وهو صائم في 
رمضان، وهذا الفضل ال يتحقــق إال مرة في كل عــام، فصيام رمضان 
إيماًنا واحتســاًبا يكفر ما تقدم مــن ذنوب الصائم قــال ژ : «َمْن َصاَم 

َم مِْن َذْنبِِه»(1). َرَمَضاَن ِإيَماًنا َواْحتَِساًبا ُغفَِر لَُه َما َتَقد

فَْضل اهللا تعالى على الصائمين بسعة مغفرته وخاصة في رمضان. ❖
تكريم المسلم بأعمال تمحو عنه آثار خطئه خاصة في رمضان. ❖
للصالة والصيام والجمعة أجر عظيم، فينبغي المحافظة عليها. ❖

اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وأكرمنا بفضلك وجودك 
َك وكرمك يا أرحم الراحمين. وَمن

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

(1) صحيح البخاري (38).
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فهم بالنظر إلى وجهه  الحمد هللا الذي جعل الجنة داًرا للمتقين، وشر
الكريم، والصالة والســالم على خاتم األنبياء والمرســلين سيدنا ونبينا 

محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
 ❁  r  q  p  o  n  m  l﴿  : 8 فقد قال اهللا 
 ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  x  w  v  u  t
 ®  ¬  «  ª  ❁  ¨  §  ¦  ¥  ¤  ❁  ¢
 ¼ » º ¹¸ ¶ μ ´ ³ ² ±° ¯
 É  È  Ç  Æ  ❁  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ❁

Ë Ê ﴾ [الزخرف: 67 ـ 73].

 q p ❁ n m l ❁ j i h g f ﴿  : 4 وقــال
 |  {  ❁ y  x  w  v  ❁  t  s  r
 ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ❁ے ~ }

» ¬ ❁ ¯ ° μ ´ ³ ²± ¶ ﴾ [الدخان: 51 ـ 57].

اُن، َيْدُخُل  ي َباًبا ُيَقـاُل لَُه: الر ةِ  في الَْجن وقال رســول اهللا ژ : «ِإن
الِْقَياَمةِ، َال َيْدُخـــُل َمَعُهْم أََحـٌد َغْيـُرُهـْم، ُيَقاُل:  ائُِموَن َيـْوَم  مِْنـُه الص
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الدرس الرابع والعشرون: رمضاُن والَجنُة

ائُِموَن؟ َفَيْدُخلُوَن مِْنُه، َفِإَذا َدَخَل آِخُرُهــْم أُْغلَِق، َفَلْم َيْدُخْل  أَْيــَن الص
مِْنُه أََحٌد»(1).

بين الصيام والتقوى والجنة ترابط، فالصيام َعَناء ومن ثماره التقوى، 
والتقــوى ثوابها الجنة، فقد أخبر القرآن الكريــم بما للمتقين في الجنة 
من منازل، وأخبر النبــي ژ بأن اهللا تعالى خصص باًبا من أبواب الجنة 

ألهل الصوم سماه الريان.

ره اهللا تعالى لمن أراد له الخير، والجنة هي دار  فالصوم باب للجنة، يس
القرار، فعن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «َقاَل اهللاُ: أَْعَدْدُت لِِعَبادِي 
الِِحيــَن َما َال َعْيٌن َرأَْت، َوَال أُُذٌن َســِمَعْت، َوَال َخَطَر َعَلى َقْلبِ َبَشــرٍ،  الص

َفاْقَرُؤوا ِإْن ِشْئُتْم: ﴿x w v u t s r q p ﴾ [السجدة: 17]»(2).
ومن فضل اهللا تعالى علــى المؤمنين في الجنة النظــر إلى وجه اهللا 
َة َيُقوُل اهللاُ َتَباَرَك َوَتَعالَى:  ةِ الَْجن بِي ژ: «ِإَذا َدَخَل أَْهُل الَْجنالكريم، قال الن
َة  الَْجن تُْدِخْلَنا  أَلَْم  ُوُجوَهَنا؟  ْض  تَُبي أَلَْم  َفَيُقولُوَن:  أَزِيُدُكْم؟  َشــْيًئا  تُرِيُدوَن 
مَِن  ِإلَْيِهْم   أََحب َشــْيًئا  أُْعُطوا  َفَما  الِْحَجاَب،  َفَيْكِشــُف  ارِ؟  الن مَِن  َنا  َوتَُنج

ِهْم 8 »(3). َظرِ ِإلَى َرب الن

(1) صحيح البخاري (1896).
(2) صحيح البخاري (3244).

(3) صحيح مسلم (297).
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فمن صام رزقه اهللا التقوى، ومن ُرزِق التقوى فقد ُرزِق القبول، ومن 
م بجنات وعيــون، وتمتع بما ال عيــن رأت وال أذن  ُرزِق القبــول تنع

سمعت وال خطر على قلب بشر، وما ذلك إال بشرى للصائمين.

الصوم يحقق التقوى، وهي سبيل الفوز بجنة رب العالمين. ❖
في الجنة ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر. ❖
نعيم الجنة أبدي ال يفنى. ❖
ر للعمل ألجلها ويسابق  ❖ ر الجنة دائًما ويشــم على المســلم أن يتذك

للفوز بها.

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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الحمد هللا وعد بالجنة من كان صبوًرا، وشرح بتالوة القرآن صدوًرا، 
وأدخل بذكره على القلوب سروًرا، وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا 
محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، 

أما بعد:
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ : 4 فقــال اهللا

Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾ [غافر: 40].

وَعْن َطْلَحَة ْبنِ ُعَبْيدِ اهللاِ ƒ : أَن أَْعَرابِيا َجاءَ ِإَلى َرُســولِ اهللاِ ژ ثَائَِر 
َالةِ؟ فََقاَل:  ِمَن الص أْسِ، فََقاَل: يَا َرُسوَل اهللاِ أَْخبِْرنِي َماَذا فََرَض اُهللا َعَلي الر
 َع َشــْيًئا»، فََقاَل: أَْخبِْرنِي َما فََرَض اُهللا َعَلي و أَْن َتط َلَواتِ الَخْمَس ِإال الص»
َع َشْيًئا»، فََقاَل: أَْخبِْرنِي بَِما  و أَْن َتط َيامِ؟ فََقاَل: «َشــْهَر َرَمَضاَن ِإال ِمَن الص
َكاةِ؟ فََقاَل: فَأَْخَبَرُه َرُســوُل اهللاِ ژ َشَرائَِع اِإلْسَالمِ،  ِمَن الز فََرَض اُهللا َعَلي
ا فََرَض اُهللا َعَلي َشْيًئا،  ُع َشْيًئا، َوَال أَنُْقُص ِمم ِذي أَْكَرَمَك، َال أَتََطوَقاَل: َوال

َة ِإْن َصَدَق»(1). فََقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «أَْفَلَح ِإْن َصَدَق، أَْو: َدَخَل الَجن

(1) صحيح البخاري (1792).
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ذكرت اآليــة أن اإليمان إذا اقتــرن باألعمال الصالحة فإنه ســبب 
لدخول الجنة، ثم بيَن النبي ژ ما هــو واجب من تلك األعمال، فذكر 

الشهادتين والصالة والصوم والزكاة والحج لمن استطاع.

د ذلك فأشار إلى فضائل تلك األعمال، وأن  ثم إن النبي ژ راح يؤك
المحافظة عليها سبب من أسباب دخول الجنة.

ب إلى اهللا تعالى بأســمائه  ومن األعمــال التي تُدخــل الجنة: التقــر
وصفاته، فقال ژ: «ِإن هللاِ تِْســَعًة َوتِْسِعيَن اْسًما مَِئًة إال َواِحًدا، من أَْحَصاَها 

َة»(1). دخل الَْجن
إلى  المســلم  يقود  بالمعرفــة والمعاملة  تلــك األســماء  وإحصاء 
ُد اِالْستِْغَفارِ: اللهم  ژ : «َسي استشعار لذة المناجاة واالستغفار، قال النبي
أنت َربي َال إلٰه إال أنت َخَلْقَتنِي وأنا َعْبُدَك، وأنا على َعْهدَِك َوَوْعدَِك ما 
اْســَتَطْعُت، أَُبوُء لك بِنِْعَمتَِك َوأَُبوُء لك بَِذْنبِــي َفاْغفِْر لي فإنه َال َيْغفُِر 
نُــوَب إال أنت، أَُعوُذ بَِك من َشــر ما َصَنْعُت. إذا قال حين ُيْمِســي  الذ
َفَماَت  ــةِ، وإذا قال حين ُيْصبُِح  الَْجن َة أو كان من أَْهلِ  الَْجن َفَماَت دخل 

من َيْومِِه مثله»(2).

(1) صحيح البخاري (5964).
(2) صحيح البخاري (6323).
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الدرس الخامس والعشرون: أعمالٌ ُتْدِخُل الَجنَة

المصائــب، فعن أبي  الجنــة: الصبر علــى  ومن أســباب دخــول 
ُهَريَْرَة ƒ ، َعــنِ النبِي ژ قال: «َمْن َماَت لَُه َثَالَثٌة مِــَن الَولَدِ، لَْم َيْبلُُغوا 

َة»(1). ارِ، أَْو: َدَخَل الَجن الِحْنَث، َكاَن لَُه ِحَجاًبا مَِن الن
ثم أوصى النبي ژ بعمل لو تحلى به المسلم فهو سبب للجنة وهو 

حفظ الجوارح عن المحرمات.

وأخيًرا فإن كل عمل صالح هو ســبب لدخول الجنة، جعلنا اهللا من 
أهلها.

اإليمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنة. ❖
فضل الصلوات الخمس، وضرورة االلتزام بها وأدائها كما شــرع اهللا  ❖

ا يدخل الجنة. ورسوله، فذلك مم

إلــى رحمتك وجنتك،  بنا  تقر التي  الصالحة  ارزقنا األعمــال   ُهم الل
ْقنا، واهدنا يا أرحم الراحمين، وصلى  ا، ووف واْهدِنا إلى ما ترضى به عن

اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

(1) صحيح البخاري، قبل (1315).
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نا بليلة القدر، وجعلها خيًرا من  الحمد هللا عالم الســر والجهر، خص
ألف شهر، والصالة والسالم على ســيدنا ونبينا محمد ما اتصلت عين 

بنظر ووعت أذن بخبر، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
 ❁  +  *  )  (  '  ❁  %  $  #  " فقد قــال اهللا 8 : ﴿  ! 
 ❁ < ; : 9 8 7 6 5 4 ❁ 2 1 0 / . -

< ? @ B A ﴾ [القدر: 1 ـ 5].

ِإيَماًنا  الَْقْدرِ  لَْيَلَة  َقاَل: «َمْن َقــاَم  النبِي ژ  وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ ، َعنِ 
َم مِْن َذْنبِِه»(1). َواْحتَِساًبا؛ ُغفَِر لَُه َما َتَقد

ليلة القدر: هبة من اهللا تعالى ألهل األرض، وجائزة خص بها عباده، 
الكريم، وجعل  القرآن  بالبركة ونزول  بألف شــهر، وأكرمها  فقد جعلها 
فيها تواصًال بين أهل الســماء من المالئكة، وأهل األرض من القائمين 

العابدين، قال تعالى: ﴿4 65 7 ﴾.

(1) صحيح البخاري (1802).
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ولفضلها بين لنا النبي ژ موقعها من الشهر، فََعْن السيدة َعائَِشَة # 
َويَُقوُل:  َرَمَضاَن،  ِمْن  األََواِخِر  اْلَعْشِر  ُيَجاوُِر في  َرُسوُل اهللاِ ژ  َكاَن  َقاَلْت: 

ْوا لَْيَلَة الَْقْدرِ في الَْعْشرِ األََواِخرِ مِْن َرَمَضاَن»(1). َتَحر»
والعاقل مــن يجتهد رمضان كلــه، ويجد في العشــر األواخر منه، 

والسعيد من وافق هذه الليلة، واللبيب من سعى إلدراكها.
وعن أهم مــا يطلبه المرء في الدعاء ســألت الســيدة َعائَِشــُة # 
َما أَْدُعو؟  النبي ژ فَقاَلْت: يَا َرُســوَل اهللاِ، أََرأَيَْت ِإْن َوافَْقُت َلْيَلــَة اْلَقْدرِ 

ُهم ِإنَك َعُفو تُِحب الَْعْفَو، َفاْعُف َعني»(2). َقاَل: «َتُقولِيَن: الل

الَْقْدرِ في الَْعْشرِ  وقد ذكر النبي ژ جانًبا من وقتها وأماراتها فقال: «لَْيَلةُ 
َم من  فإن اهللاَ َتَباَرَك َوَتَعالَى َيْغفُِر له ما َتَقد اْبتَِغاَء ِحْسَبتِِهن البواقي، من َقاَمُهن
َر، وهي لَْيَلةُ وِْترٍ تِْسعٍ أو َسْبعٍ أو َخامَِسٍة أو َثالَِثٍة أو آِخرِ لَْيَلٍة»(3). َذْنبِِه وما َتأَخ
الليلة، ليلــة التصالح وترك التخاصم، كــي ال يضيع الفضل  وهذه 
اِمتِ ƒ : أَن َرُســوَل اهللاِ ژ َخــَرَج ُيْخبُِر بَِلْيَلةِ  فيها، فعن ُعَباَدَة بن الص
اْلَقْدرِ فََتَالَحى َرُجَالنِ من اْلُمْسلِِميَن، فقال: «إني َخَرْجُت ِألُْخبَِرُكْم بَِلْيَلةِ 
لَُكْم،  َخْيًرا  َيُكــوَن  أَْن  َوَعَســى  َفُرفَِعْت،  َوفَُالٌن  َتَالَحى فَُالٌن  َوِإنُه  الَْقْدرِ، 

ْسعِ َوالَْخْمسِ»(4). ْبعِ َوالت الَْتِمُسوَها في الس

ى ليلة القدر فيها. (1) الموطأ (693). قولها: ُيَجاوُِر: أي يعتكف في العشر األواخر يتحر
(2) سنن الترمذي (3523).

(3) مسند الشاميين (1119).
(4) صحيح البخاري (49).



742

دروس المساجـد (2)

والقيام  والذكر  فيهــا،  والدعاء  إحيائهــا، واغتنامها،  فلنحرص على 
وتالوة القرآن.

الحرص على اغتنام ليلة القدر بالقيام والذكر والقرآن والدعاء وغير  ❖
ذلك من الطاعات.

الليالي األخيرة من رمضان والجد فيها بالطاعات طلًبا لثواب  ❖ إحياء 
ليلة القدر، وعدم االتكال على ليلة بعينها.

االبتعاد عن الجدل والتخاصم ألنها تؤثــر على الطاعات من حيث  ❖
الرفع والقبول.

اللُهم اجعلنا ممــن يقوم ليلة القدر إيماًنا واحتســاًبا، وممن تقبلَت 
دعاءهم وجميع أعمالهم فيها وسائر المسلمين يا رب العالمين.

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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المبعوث رحمة  والســالم علــى  العالمين، والصالة   الحمد هللا رب
للعالمين ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى 

بهديه إلى يوم الدين. وبعد:
 j     h g f e  ﴿ : 4 فيقــول اهللا

p o n m l k﴾ [الحج: 77].

 ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿ ويقول 8 : 
Ð Ï Î Í ÌË Ê ﴾ [المائدة: 2].

وفي الحديث: قال َرُســوُل اهللاِ ژ : «الُْمْســلُِم أَُخو الُْمْسلِمِ َال َيْظلُِمُه 
َج عن  وال ُيْســلُِمُه، َوَمْن كان في َحاَجةِ أَِخيِه كان اهللا في َحاَجتِِه، َوَمْن َفر
َج اهللا عنه ُكْرَبًة من ُكُرَباتِ َيْومِ الِْقَياَمةِ، َوَمْن َسَتَر ُمْسلًِما  ُمْســلِمٍ ُكْرَبًة َفر

َسَتَرُه اهللا يوم الِْقَياَمةِ»(1).

(1) صحيح البخاري (2442).
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دروس المساجـد (2)

رمضان شهر المواساة وقضاء حوائج المحتاجين، وهو شهر التعاون 
والتراحم. وإن فِْعل الخير مبدأ إنســاني دعا القرآن الكريم إليه، وشجع 
أصحاب اإليمان على التعاون بشــأنه، وقد جــاء األمر بفعل الخير بعد 
ذكر جملة من الشــعائر، للداللــة على أن فعل الخيــر ال يقل عنها في 
المنزلة والثواب، والقرآن الكريم يكرر الدعوة لفعل الخير بلفظ التعاون 
بين بني البشــر، فيأمرنا بالتعاون في ميدان البر وينهانا عن التعاون في 

ميدان الشر.

وإن من كرم اهللا تعالى على عباده أن جعل الماشي في حاجة المسلم 
في معيتِهِ 2 ، مؤيًدا له ومعيًنا ومثيًبا، وكفى به أجًرا وفضًال، فمن سعى 
الناس على اختالف مشاربهم وأجناسهم، قضى اهللا له  في قضاء حوائج 
حوائجه وثبته على الصراط، فَعْن َعائَِشــَة # َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : 

«َواهللاُ فِي َعْونِ الَْعْبدِ َما َكاَن الَْعْبُد فِي َعْونِ أَِخيِه»(1).
وإن السعي في قضاء حوائج الناس منزلة حث عليها النبي ژ ، فَعْن 
 ي أُوَتى َفأُْسأَُل َوُيْطَلُب ِإلَيَقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «ِإن ƒ أَبِي ُموَسى
ِه َما  َنبِي َعَلى لَِسانِ  َفْلُتْؤَجُروا َوَيْقِضي اهللاُ  َوأَْنُتْم عِْندِي، َفاْشــَفُعوا  الَْحاَجةُ 

أََحب أو ما شاء»(2).

(1) صحيح مسلم (38).
(2) صحيح ابن حبان (531).
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الدرس السابع والعشرون: َفْضُل قضاِء حوائِج الناِس

كما أن السعي في قضاء حوائج الناس سبب للبركة وزيادة الرزق، 
الِعَبادِ،  لَِمَنافِعِ  َعمِ  ُهــْم بِالن أَْقَواًما اْخَتص فقد روي في الحديث: «ِإن هللاِ 
لََها ِإلى  ُهــْم فِيَها َمــا َيْبُذلُوَنَها، َفــِإَذا َمَنُعوَهــا َنَزَعَها مِْنُهــْم َفَحو ُيِقر

َغْيرِهِْم»(1).
وفي هذه األيــام الرمضانية يقوم كرام النــاس بتفقد المحتاجين 
وإطعــام الجائعين، والبحث عن المســاكين، فيواســونهم ويقضون 
حوائجهم، ومن ذلك ما تقوم به هيئة الهــالل األحمر اإلماراتية من 
مشــروع إفطار الصائم وكســوة العيد، وحفظ النعمــة وزكاة الفطر. 

يها. فساهموا معها فهي تُوِصل صدقاتكم إلى مستحق

قضاء حوائج الناس مبدأ إنساني دعا إليه اإلسالم وحث عليه. ❖
ي برسول اهللا ژ في حرصه على قضاء حوائج الناس. ❖ التأس
ل اهللا سبحانه به. ❖ ثواب قضاء حوائج الناس عظيم تكف

ْقنا لقضــاء حوائج النــاس وإدخال الســرور على عبادك  اللهــم وف
بتوفيقك يا أكرم األكرمين.

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

(1) المعجم األوسط للطبراني (13925).
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الحمد هللا الذي شــرع زكاة الفطر، ُطهرة للصائم ومواساة للفقير، 
آله وصحبه أجمعين.  النذير، وعلى  البشــير  والصالة والســالم على 

وبعد:
فعن عبد اهللا بن ُعَمَر ^ َقاَل: «َفَرَض َرُسوُل اهللاِ ژ َزَكاَة الْفِْطرِ َصاًعا 
ِغيرِ  َكرِ َواألُْنَثى، َوالص َوالذ ، مِْن َتْمرٍ، أَْو َصاًعا مِْن َشِعيرٍ َعَلى الَْعْبدِ َوالُْحر
ِإلَى  الناسِ  َقْبَل ُخــُروجِ  ى  تُــَؤد أَْن  َوأََمــَر بَِها  الُْمْســلِِميَن،  مَِن  َوالَْكبِيرِ 

َالةِ»(1). الص

إن زكاة الفطر واجبة على كل مســلم ذكــر أو أنثى، صغير أو كبير، 
يجد ما يفضل عن قوته وقوت من تجب عليــه نفقته يوم العيد وليلته، 
ــر من  وفيها إظهار شــكر نعمة اهللا بإتمام الصيام والقيام، وفعل ما تيس

األعمال الصالحة.

(1) صحيح البخاري (1503).
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الدرس الثامن والعشرون: زََكــاةُ الِفْطــِر

وقد ذهب جمهور اْلُفَقَهاُء إلــى أَن اْلَواجَِب ِإْخَراُجُه فِي اْلِفْطَرةِ َصاٌع 
اْلِفْطــَرةِ منها مما يقتات ويدخر  ِإْخَراُج  يَُجوُز  التِي  األْصَناِف  ِمْن َجِميعِ 

من غالب قوته وقوت أهله مثل التمر واألرز والشعير.

ر وزن  ي الرجل المعتدل، وُقد حفنة بَِكف اُع أربعة أمداد، والُمد َوالص
َر  المد بنصــف كيلو تقريًبا، قد يزيــد وقد ينقص عن ذلك قليــًال، وُقد

الصاع بـنحو (2) كيلوجرام تقريًبا.

وقد ذهب العلماء إلــى جواز دفع اْلِقيمة في صَدقــة الفطر، مراعاة 
لحال الفقير لَِيَتَيسر له أَْن يشتِرَي أَي شيء يِريده في يوم العيد؛ قال ابن 
عبد البــر المالكي في الكافي: (وقد روي عنــه ـ أي: عن مالك ـ وعن 

طائفة من أصحابه أنه تجزئ القيمة عمن أخرجها في زكاة الفطر).

القيمة وهي ما يعادل (2) كيلوجرام من غالب  وعليه فيجوز إخراج 
قوت البلد، وقيمتها لهذا العام (20) عشرون درهًما إماراتيا.

ي أن يخرج زكاة الفطر يوم العيد بعد طلوع فجره  ويندب للمزك
الفطر بيوم أو يومين،  يــوم  العيد، ويجوز إخراجها قبل  قبل صالة 
وكذلــك يجوز إخراجها من أول شــهر رمضان المبــارك في البلد 
الذي يوافيه تمام رمضان وهو فيه كمــا ذكر ابن عرفة من المالكية 
ووافقه السادة الشافعية، وال تسقط بمضي زمنها ألنها حق للمساكين 
رها مع  ترتبــت في ذمته، وال يأثم مــا دام يوم الفطر باقًيا فــإن أخ
فقير، واألولى  أو  أثم، وتدفع لمسلم مسكين  القدرة على إخراجها 

لعادم قوت يومه.
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تجب زكاة الفطر على كل من ملك يوم العيد فضًال على قوته وقوت  ❖
من تلزمه نفقتهم.

زكاة الفطر ُطهــرة للصائم، وفرحة للفقير، وتعميم للســرور في يوم  ❖
العيد.

ال ينبغي للمؤمن إخراج الرديء في الزكاة، ألن اهللا طيب ال يقبل إال  ❖
طيًبا.

ن يســتمعون القول فيتبعون أحســنه   ﴿    ے ¡  اللهم اجعلنا مم
¢ £¤ ¥ ¦ § ¨﴾ [الزمر: 18]  .

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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الحمد هللا الذي جعل في ديننا أيام فرح وســرور، والصالة والسالم 
على رسولنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

 ¶ μ ´ ³ ² ± °   ﴿   : 4 فقد قال اهللا
¸ ¹﴾ [البقرة: 185]  .

وعن أنس بن مالك ƒ قال: «كاَن َرُسوُل اهللاِ ژ ال َيْغُدو َيْوَم الفِْطرِ 
حتى يأُكَل َتَمَراٍت»(1).

̂ : «أن رُســوَل اهللاِ ژ كاَن ُيَصلي في  وعن عبــد اهللا بــن عمــر 
الة»(2). َيْخُطُب َبْعَد الص األْضَحى والفِطر، ثم

ُر  َفُيَكب الْفِْطرِ  َيــْوَم  َيْخُرُج  : «أَن َرُســوَل اهللاِ ژ َكاَن  ْهِري الز وَعنِ 
َالَة َقَطَع  َالَة، َفــِإَذا َقَضى الص ى َيْقِضَي الصى، َوَحتى َيأْتِــَي الُْمَصلَحت

ْكبِيَر»(3). الت

(1) صحيح البخاري (953).

(2) صحيح البخاري (957).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (5621).
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فيه بفطرهــم بعد صيامهم،  لعباده عيًدا يفرحون  لقد شــرع اهللا تعالى 
وسن للمســلمين فيه صالة العيد، وذلك بعد انتهاء رمضان، وهي من تمام 

ذكر اهللا تعالى، وهي سنة مؤكدة ال ينبغي لمسلم  مكلف تركها.

ويكون الخروج إلــى مصلى العيد على أحســن هيئة متزيًنا بما 
بالنبي ژ ، وإظهاًرا  ــًيا  تأس نظيًفا، وذلك  ثيابه  ُيباح، البًسا أحســن 

لنعمة اهللا تعالى عليه.

وقد شرع اهللا تعالى لعباده التكبير عند إكمال عدة رمضان، من غروب 
الشــمس ليلة العيــد إلى صــالة العيد، قــال 2 :   ﴿    ° ± 

μ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹﴾ [البقرة: 185].

وصفته أن يقــول: اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبــر، ال ِإٰلَه إال اهللا، واهللا 
أكبر اهللا أكبر، وهللا الحمد.

ر إلــى المصلى ليحصل لــه الدنو من اإلمــام، وفضل انتظار  وُيَبك
الصالة، ويســن مخالفة الطريق، وهو أن يذهب مــن طريق ويرجع من 
بِــي ژ ِإَذا َكاَن َيْوُم عِيدٍ  َكاَن الن» : ̂ أخرى، لقــول جابر بن عبــد اهللا 

رِيَق»(1). َخالََف الط

(1) صحيح البخاري (986).
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الدرس التاسع والعشرون: عيُد الِفْطِر

وُيَسن أن يأكل تمرات وتًرا ـ ثالًثا أو خمًسا أو أكثر من ذلك يقطعها 
َحتى  على وتر ـ لقول أنس ƒ : «َكاَن َرُسوُل اهللاِ ژ َال َيْغُدو َيْوَم الْفِْطرِ 

َيأُْكَل َتَمَراٍت... َوَيأُْكلُُهن وِْتًرا»(1).

من رحمة اهللا بنا أن شرع لنا أعياًدا للفرح والسرور. ❖
مشروعية التكبير في عيد الفطر تنتهي بصالة العيد. ❖
المصلى في  ❖ إلى  الذهاب  قبل  بأكل تمرات  االقتداء برســول اهللا ژ 

عيد الفطر.
على المســلم أن يحذر من الغفلة عن ذكر اهللا تعالى وشــكره، وأن  ❖

يعمر هذه األوقات بالطاعة، وفعل الخير.

اللُهم اجعل أيامنا أيام فرح وسعادة، وخير وبركة، بفضلك وجودك 
يا أكرم األكرمين.

وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

(1) صحيح البخاري (953).
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المبعوث رحمة  والســالم علــى  العالمين، والصالة   الحمد هللا رب
للعالمين ســيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه 

إلى يوم الدين. وبعد:

فيقول اهللا 4 : ﴿  ! " # $ % & ' ) ( 
 ﴾3 2 1 0 / . - , + *

[فصلت: 30].

 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö﴿ :ويقول 8 أيًضــا
â á à ﴾ [األحقاف: 13].

ثْنِي  وعن عبد اهللاِ بن ُســْفَياَن، عن أبيه، قال: ُقْلُت: يَا َرُســوَل اهللاِ َحد
َي اهللاُ، ثُم اْســَتِقْم» ُقْلُت: يَا َرُســوَل اهللاِ، َما  بِأَْمٍر أَْعَتِصُم بِهِ، َقاَل: «قُْل: َرب

؟ فَأََخَذ بِلَِسانِ َنْفِسهِ(1). أَْخَوُف َما تََخاُف َعَلي

(1) سنن الترمذي (2410).
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اعاِت بعَد رمضاَن الدرس الثالثون: االستقامُة على الط

عليه. والثبات  الصحيح  المنهج  التزام  االستقامة: 
يقود  الذي  الطريق  ألنها  االســتقامة  إلى  الكريم  القرآن  دعا  ولقد 
في  ويجتهد  ويجد  ويســتغفر  يتوب  قد  الناس  وبعض  النجاة،  إلــى 
مغادرة  من  يــوم  أول  بعد  ويفتر  نشــاطه  يخبو  لكنه  رمضان  شــهر 
الشهر الكريم، والنبي ژ حث على المداومة، فعن السيدة َعائَِشَة # : 
«أَْدَوُمَها  قال:  اهللاِ؟  إلى   أََحب اْألَْعَمالِ   أَي النبي ژ :  ُسئَِل  قالت:  أنها 

.(1)« َقل َوِإْن 
فعلينــا أن نحافظ على صــالة الجماعة في المســجد بعد رمضان،  
ونتعهد القرآن الكريم بالتالوة والتدبر في كل يوم ولو كان بمقدار يسير.

وقد عاب النبي ژ فعــل من ترك عبادة كان يفعلهــا، فعن عبد اهللاِ بن 
َعْمِرو بن اْلَعاصِ ^ قال: قال لي رســول اهللاِ ژ : «يا َعْبَد اهللاِ َال َتُكْن مِْثَل 

ْيلِ»(2). ْيَل َفَتَرَك قَِياَم الل فَُالنٍ كان َيُقوُم الل
فاجعل للطاعة وقيام الليل وتالوة القرآن نصيًبا في مسيرة حياتك، وال 
قَْت  العشــاء، بعد أن تذو الفجر وجماعة  الكســل، فتترك صالة  إلى  تركن 

حالوة الوقوف بين يدي اهللا تعالى شهًرا كامًال.

(1) صحيح البخاري (6100).
(2) متفق عليه.
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دروس المساجـد (2)

وإن الثبات على الطاعة واالســتقامة على الطريق الصحيح مدعاة 
لتنزل المالئكة لتثبيتك وتبشــيرك، يقــول اهللا 2 : ﴿= < ? 
 LK J I HG F E D C B A @

P O N M﴾ [إبراهيم: 27].

كما أن الثبات على الطاعة أمان للمســلم في الدنيا واآلخرة، قال اهللا 
 ﴾ â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴿ :تعالى

[األحقاف: 13].

الثبات على الطاعات دعوة قرآنية تُفضي بالمسلم إلى األمان واالطمئنان. ❖

المداومة على العبادة، ترفع درجات المسلم. ❖

االستقامة دليل على اتزان المسلم وطريق للنجاة من الفتن واألزمات. ❖

الصالحين  االســتقامة على دينك، واجعلنا من عبادك  ارزقنا   ُهم الل
برحمتــك يا أرحم الراحميــن، وصلى اهللا على ســيدنا ونبينا محمد، 

وعلى آله وصحبه وسلم.
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ا لحاجات المجتمع  الحمد هللا الذي أوجب الزكاة ُطْهَرًة ونماء، وسد
ودواء، والصالة والســالم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه 

أجمعين، أما بعد:
فقال اهللا n m l k ﴿ : 4 ﴾ [البقرة: 43].

 g  f  e  d  c  b  a ﴿  : 2 وقــال 
 ﴾s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h

[البقرة: 277].

̂ : أن امرأة أتت رســول اهللا ژ فقالت: إن أمي  وعن ابن عبــاس 
لــو كان عليها ديــٌن أكنتِ  ماتت وعليها صوم شــهر، فقــال: «أرأيتِ 

تقضينه؟» قالت: نعم، قال: «َفَدْيُن اهللا أحق بالقضاء»(1). 

(1) صحيح مسلم (1148)
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دروس المساجـد (2)

ةِ َواْلَماِشــَيةِ  َهبِ َواْلِفض َكاَة فِي الذ ت اآليات واألحاديــث أن الزدل
اْلَحــْرِث فتجب يوم الحصاد، فمن  َزَكاُة  اْلَحْولِ، وأَما  تََمامِ  تَجُِب عْنَد 
رها عن موعدها من غير ُعْذر فهــو آثٌم؛ ألنها حق للفقير وال يجوز  أخ
تأخير الحق عن صاحبه، وتبقى في ذمته، وعليه أن يبادر بقضائها فإن 
اإلنسان ال يأمن الموت، ومن مرت عليه ســنوات كثيرة ولم يخرجها 
وجب عليه اإلخراج عن ما مضى من الســنين لتعلقها بذمته عند تمام 

الحول.
وأما زكاة الفطر فــإن كان المزكي وقت وجوبهــا وهو يوم العيد 
قادًرا على إخراجها فيجب عليه إخراجهــا؛ وتبقى ديًنا في ذمته، وأما 
إن كان ال يملك يوم العيد ما يزيــد عن قوته وقوت من تلزمه نفقتهم 
فتسقط عنه وال يطالب بإخراجها فيما بعد، ألن غناه حدث بعد وقت 

الوجوب.
ْن تجب عليــه فتبقى ديًنا في ذمته؛  ط في زكاة الفطر مم ومن فر
ويجب عليه أْن يؤديها أبًدا، ويخرجها الرجل عن نفسه وعن كل من 

وجبت عليه نفقتهم.
ومما ينبغي أن ُيَتنبه له: أن الزرع إذا بلَغ َحد اْألَْكلِ َواْسَتْغَنى َعنِ 
َعَلى  َق بِهِ  على مالِِكه أْن يَْعِرَف ِمْقَدار الزكاة فيه، وَما تََصد اْلَماِء فإن
َكاَة  َق بِهِ الز اْلُفَقَراِء أَْو أَْهَداُه أَْو َوَهَبُه ِألََحدٍ َبْعَد َذلك وَلْم يَْنوِ بَِما تََصد

فُهَو َمْحُسوٌب عليه، َويَجُِب عَلْيه أْن ُيْخِرَج زكاته.
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قضاءُ زكاِة الماِل وزكاِة الِفْطِر

ن المالك من اإلخراج. ❖ يجب إخراج الزكاة فور وجوبها إن تمك
ر الزكاة عن وقتها أو تهاون بها وجب عليه أن يخرجها عن ما  ❖ من أخ

مضى.
من عزل الزكاة عن مالــه، فتلفت قبل إيصالها لمســتحقها من غير  ❖

تفريط ال ُيطالب بإخراجها.
من كان وقت وجوب زكاة الفطر ُمْعِســًرا ســقطت عنــه، ومن كان  ❖

ُموِسًرا وقت الوجوب ولم يخرجها وجب عليه قضاؤها.

ها أنت خير مــن زكاها، أنت وليها  آتِ نفوســنا تقواها، وزك ُهمالل
وموالها موالنا رب العالمين، وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى 

آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد، 
وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

قال اهللا d c b a ` ﴿ : 4 ﴾ [األنبياء: 107].

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ﴿  :8 وقــال 
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

Í Ì Ë Ê É﴾ [آل عمران: 164].

وقال جل شأنه : ﴿: ; > = < ? @ A﴾ [األحزاب: 47].

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿  : 2 وقــال 
¥ ¦§ ¨     ©   ª ﴾ [التوبة: 128].

 G F E D C B A @ ? > ﴿ : ِمْن قائل وقال َعز
L K J IH ﴾ [آل عمران: 31].

 J I H G F E D﴿ : وعــال وقال جل
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K

 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
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دروس المساجـد (2)

 g f e d c ba ` _ ^ ]

p o n ml k j i h﴾ [األعراف: 157].

وَعْن أَبِي َقَتاَدَة ƒ : أَن النبِي ژ ُســئَِل َعْن َصْومِ يَْومِ َاإلثَْنْينِ، َقاَل: 
«َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه، َوُبِعْثُت فِيِه، أَْو أُْنزَِل َعَلي فِيِه»(1).

شــاء اهللا تعالى أن يهيئ لإلنسانية من يســمو بها في أعلى مدارج 
الكمال اإلنساني، فكان مولد النبي ژ في مكة يوم اإلثنين الثاني عشر 
من شــهر ربيع األول عــام الفيل، والمســلمون في مشــارق األرض 
ومغاربها يســتقبلون هــذا اليوم المبــارك في كل عام بمشــاعر الفرح 
العبرة من ذلك الفضل اإلٰلهي الذي أكرمهم  والحب، وهم يســتمدون 
اهللا 8 به، حيث كان مولده وبعثته عليه الصالة والســالم بشــير خير، 
ومشرق هداية، ومطلع سعد، فأقيم الحق والعدل، وعم السالم واألمان، 

والرحمة واإلحسان.
ببعثته ژ ،  بمنــه وفضله عليهم  المؤمنين  تعالى عباده  اهللا  ر  وقد ذك
ليعرفوا قدر هذه النعمة فيشــكروا اهللا تعالى ويحمــدوه عليها، ويلتزموا 

بما جاء به رسول اهللا ژ علًما وعمًال، ومنهًجا وسلوًكا.
إنهــا ِمنة كبرى ونعمة عظمــى أن جعلنا اهللا من أتباع ســيد األنبياء 

والمرسلين، الذي أرسله ربه 8 رحمة للعالمين.

(1) صحيح مسلم (197).
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َموْلُد النبي ژ 

وإن من حق رسول اهللا ژ علينا أن نذكره بالحب والشوق والحنين 
أَُكوَن  َحتى  أََحُدُكْم،  ُيْؤمِــُن  «َال  النبِي ژ :  َقاَل  َقاَل:   ƒ ٍفَعْن أََنس إليه، 

أََحب ِإلَْيِه مِْن َوالِدِهِ َوَولَدِهِ َوالناسِ أَْجَمِعيَن»(1).
والمحبة الصادقة للنبي ژ تكون بالقلب واللسان والجوارح:

أما محبة القلب: فتكــون باالعتقاد الكامل بنبوتــه ژ ، ورفع ذكره 
وتفضيله على سائر الخلق أجمعين، كما يستلزم تقديم محبته على سائر 

المحبوبات كلها.

وأما محبة اللسان: فتكون بالثناء عليه بما هو أهله، ويدخل في ذلك 
الصالة والســالم عليه، كما يشــمل األدب في زيارة مســجده الشريف 

والسالم عليه أمام قبره ژ .

وأما محبــة الجوارح: فتكون بطاعته ژ ومتابعتــه واجتناب ما نهى 
عنه، فمن فعل ذلك فقد عظم النبي ژ وعرف له قدره.

مولد النبي ژ وبعثته ِمنة كبرى ونعمة عظمى. ❖
االحتفاء الحقيقي بمولد النبي ژ باتباعه واالقتداء بسنته. ❖
ذكرى المولد النبوي مناسبة عظيمة للتعرف على سيرته ژ . ❖

(1) متفق عليه.
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دروس المساجـد (2)

محبة النبي ژ عبادة ُيتقرب بها إلى اهللا تعالى. ❖
من عالمة الُحب اإلكثار من الصالة والسالم على النبي ژ . ❖

اللُهم أعِْد هذه الذكــرى على دولتنا وعلى بالد المســلمين بالخير 
ــك وُحب نبيك بفضلك  العالمين، وارزقنا ُحب والبركة والرخــاء يا رب
وجودك يا  أكرم األكرمين وصل اللُهم وســلم على سيدنا ونبينا محمد، 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي أســرى بعبده ليًال من المسجد الحرام إلى المسجد 
العال، والصالة والسالم على سيدنا  األقصى، ثم عرج به إلى السموات 
ونبينا محمد صاحب الشفاعة العظمى، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 

بهديه إلى يوم الدين. وبعد:

فقد قال اهللا 8 : ﴿  ! " # $ % & ' ) 
 ﴾6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )

[اإلسراء: 1].

 ❁ h g f ❁ d c b ❁ ` _ ^ ] ﴿ : 2 وقال
 z  y  x  w  v  ❁  t  s  r  q  p  ❁  n  m  l  k  j

} ﴾ [النجم: 13 - 18].

وقال H G F E D C B A ﴿ : 4﴾ [اإلسراء: 60].

َوُهَو  بِالُْبَراقِ  «أُتِيُت  َقاَل:  َرُسوَل اهللاِ ژ   أَن  : ƒ ٍَمالِك أََنس ْبن  وعن 
ــٌة أَْبَيُض َطوِيٌل َفْوَق الِْحَمــارِ َوُدوَن الَْبْغلِ، َيَضُع َحافِــَرُه عِْنَد ُمْنَتَهى  َداب
َطْرفِِه، َفَركِْبُتُه َحتى أََتْيُت َبْيَت الَْمْقــدِسِ، َفَرَبْطُتُه بِالَْحْلَقةِ التِي َيْربُِط بِِه 
ْيُت فِيِه َرْكَعَتْينِ، ثُم َخَرْجُت، َفَجاَءنِي  َدَخْلُت الَْمْســجَِد َفَصل اْألَْنبَِياُء، ثُم
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دروس المساجـد (2)

َفَقاَل  َبــَن،  الل َفاْخَتْرُت  لََبــنٍ،  مِــْن  َوِإَناٍء  َخْمــرٍ  بِِإَنــاٍء مِْن  جِْبرِيُل ‰ 
جِْبرِيُل ‰ : اْخَتْرَت الْفِْطَرَة»(1).

ــَماِء، َفاْسَتْفَتَح جِْبرِيُل،  َعَرَج بَِنا ِإلَى الس وقال رســول اهللا ژ : «ثُم
ٌد، قِيَل: َوَقْد  َفِقيَل: َمْن أَْنَت؟ َقاَل: جِْبرِيُل، قِيــَل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: ُمَحم
َب بِي َوَدَعا  ِإلَْيِه، َفُفتَِح لََنا َفــِإَذا أََنا بِآَدَم َفَرح ِإلَْيِه؟ َقاَل: َقْد ُبِعَث  ُبِعَث 
انَِيةِ» فكان يلقى في كل سماء من  ــَماِء الث َعَرَج بَِنا ِإلَى الس لِي بَِخْيرٍ ثُم
الثانية بعيســى ابن مريم ويحيى بن  فالتقى في  شــاء اهللا من األنبياء، 
زكريــا، وفي الثالثة بيوســف، وفــي الرابعة بإدريس، وفي الخامســة 
اهللا  بإبراهيم صلوات  الســابعة  بموســى، وفي  السادسة  بهارون، وفي 
ْدَرةِ الُْمْنَتَهى، َوِإَذا  َذَهَب بِي ِإلَى الس وســالمه عليهم أجمعين. قال: «ثُم
ا َغِشَيَها مِْن أَْمرِ اهللاِ َما  َوَرقَُها َكآَذانِ الْفَِيَلةِ، َوِإَذا َثَمُرَها َكالِْقَاللِ، َقاَل: َفَلم
َيْنَعَتَها مِْن ُحْسنَِها،  َيْســَتِطيُع أَْن  اهللاِ  َرْت، َفَما أََحٌد مِْن َخْلقِ  َتَغي َغِشــَي 

َفأَْوَحى اهللاُ ِإلَي َما أَْوَحى»(2).

َرى، وهو ســير الليل أو عامته، وفي الشرع: الرحلة  اإلسراء: من الس
التي أكرم اهللا بهــا نبيُه محمًدا ژ من المســجد الحرام إلى المســجد 

األقصى في جزء من الليل.

(1) صحيح مسلم (162).

(2) صحيح مسلم (162).
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اإلســراء والمعـراج

وأما المعراج: فهو اآللة التي ُيعرج بها وهي المصعد، وشــرًعا: هو 
العروج برسول اهللا ژ من األرض إلى السماء.

وقعت رحلة اإلسراء والمعراج قبيل الهجرة، وكانت نتيجة لمقدمات 
وتحديات سبقت هذه الرحلة المباركة، فجاءت تثبيًتا وتطميًنا للنبي ژ.

وقد حفلت هذه الحادثة بالدروس والعبر، منها: إبراز مكانة النبي ژ 
بين األنبياء، وأن األنبياء إخوة، دينهم واحٌد وهو توحيد اهللا 8 وعبادته 

وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وإن اختلفت شرائعهم. 

وفي ليلة اإلسراء والمعراج فرَض اهللا تعالى الصالة فكان ذلك دليًال 
على أهميتها وســمّو منزلتها، وقد خّفف اهللا تعالى الصالة من خمسين 
إلى خمس صلوات في اليوم والليلة، فهي خمس في األداء وخمســون 
في األجر، وفي هذا دليل على ُيســر اإلسالم ورحمته، وفضل اهللا تعالى 

وتكرمه على عباده.

وفي تلك الرحلة المباركة قّدم جبريــل ‰ إلى النبي ژ في بيت 
المقدس إناءين: إناء مــن خمر وإناء من لبن، فاختار الرســول ژ إناء 
اللبن، فقال له جبريل: لقد اخترَت الفطرة، في إشــارة إلى أن اإلســالم 
يتوافق تماًما مع فطرة اهللا التي فطر الناس عليها، ولهذا كان ديًنا صالًحا 

لكل زمان ومكان.
بون يوم القيامة  ه ژ في رحلة المعراج على أقــوام ُيَعذوقد أطلــع اُهللا نبي
بســبب معاصٍ خطيرة وأمراض اجتماعية عكفوا عليها فــي الدنيا، وفي هذا 
تحذير للعباد أال يقعوا في مثل تلك اآلثام، وأن يبتعدوا عن كل ما يدعو إليها.
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رحلة اإلســراء والمعراج كانت تكريًما للنبي ژ بعد الصبر العظيم  ❖
والتحمل الشديد الذي لقيه من قومه.

نبينا محمد ژ أفضل األنبياء والرسل. ❖
الصالة هي الفريضة الوحيدة التي ُفرضت في السماء ألهميتها. ❖
اإلسالم هو دين الفطرة. ❖

ُهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الل
اللهم أعِْد هذه الذكرى على دولة اإلمــارات باألمن واألمان والخير 

والبركة وعلى سائر بالد المسلمين.
وصلى اهللا على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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الحمد هللا الــذي جعل فريضة الحــج مرة في العمــر، والصالة 
والسالم على سيدنا ونبينا محمد خير من حج البيت واعتمر، وعلى 

آله وأصحابه أجمعين. وبعد:
 _ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ : 4 يقول اهللا
 l  k  j  i  h  g  f  ❁  d  c  b  a  `
 x  w  v  ut  s  r  q  p  o  n  m

z y﴾ [الحج: 27 ـ 28].

ويقــول 8 أيًضــا: ﴿  ! " #$ % & ' ) ( 
* + , - . / 0﴾ [البقرة: 197].

اُس  الن َها  َقاَل: َخَطَبَنا َرُسوُل اهللاِ ژ فََقاَل: «أَي وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة 3 
ــوا»، فََقــاَل َرُجــٌل: أَُكل َعامٍ  َفُحج ، َقــْد َفــَرَض اهللاُ َعَلْيُكــُم الَْحج
يَا  َرُســوَل اهللاِ؟ فََســَكَت َحتى َقاَلَها ثََالًثا، فََقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «لَْو 
قُْلُت: َنَعْم؛ لََوَجَبْت، َولََما اْســَتَطْعُتْم» ُثم َقــاَل: «َذُرونِي َما َتَرْكُتُكْم، 
َفِإنَما َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم بَِكْثَرةِ ُســَؤالِِهْم َواْختَِالفِِهْم َعَلى أَْنبَِيائِِهْم، 

242
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دروس المساجـد (2)

َنَهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء  َوِإَذا  َفأْتُوا مِْنُه َما اْســَتَطْعُتْم،  أََمْرتُُكْم بَِشــْيٍء  َفِإَذا 
َفَدُعوُه»(1).

العاقل  الدين اإلســالمي، فرضه اهللا على المسلم  الحج: أحد أركان 
الصحيح البالغ، الذي يملك نفقات السفر ذهاًبا وإياًبا ونفقة العيال مدة 

غيابه، وهو فرض مرة في العمر.
التي أمرنا  ى تامة األركان على الصفة  العبادات أن تؤد وشرط قبول 
بها المولى 2 ، وبينها لنا رسول اهللا ژ ، فمن واجب كل من عزم على 
أداء فريضة الحج أن يســتعد ألداء هذا الركن بمعرفة مناســكه وطريقة 
أدائه، وأن يبــادر بالتوبة الصادقة مع النية الخالصــة، وأن يصلح ما قد 
الذمة، عفيف  الناس مــن خالف، حتى يخرج بــريء  بينه وبين  يكون 

اللسان، يرجو ما عند اهللا من غفران وعفو وإحسان.
والحج رحلة إيمانيــة مباركة، خالية من كل لغو وجدال وفســوق 
وعصيان، شعارها اإلخالص هللا في خشوع وســكينة ورجاء، ذلك هو 
 الَْمْبُروُر لَْيَس لَــُه َجَزاٌء ِإال الحــج المبرور الذي قال عنه ژ : «الَْحــج
َعامِ،  اْلَمْبُرور؟ َقــاَل: «ِإْطَعاُم الط اْلَحــج َما بِر َة» َقاُلوا: يَــا َنبِي اهللاِ  الَْجن

َالمِ»(2). َوِإْفَشاُء الس

(1) صحيح مسلم (1337).
(2) صحيح البخاري (1820).
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الـحـــج

يتنافــى وحرمة المكان، وهو  فال خوض في حديث وال قيام بفعل 
أدب عام يؤدي إلى الغفران من الذنوب، يقول ژ : «َمْن َحج َهَذا الَبْيَت، 

ُه»(1). َفَلْم َيْرفُْث، َولَْم َيْفُسْق؛ َرَجَع َكَيْوم َولََدْتُه أُم
والحج رحلة ميمونة مباركة مشحونة بالذكريات والمواعظ واألسرار، 

فوراء كل مشعر رحمة وخير، وفي كل موقف أسرار وتجليات.

الحــج ركن من أركان اإلســالم، وفــرض واجب على كل مســلم  ❖
مستطيع.

للحج فوائد كثيرة تعود على الفرد والمجتمع. ❖

الحرام، واكتب لهم األجر والمثوبة والستر  اللُهم وفق حجاج بيتك 
والسالمة يا رب العالمين.

وصل اللُهم وســلم على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه 
أجمعين.

(1) مسند أحمد (14482).
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الحمُد هللاِ العليمِ الخبيِر، والصالة والســالم على ســيدنا محمد من 
جاء باليسر والتيسير، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقــال اهللا 2 : ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ 
[آل  عمران: 97].

̄ ﴾ [البقرة: 185].  ® ¬ « ª © ¨ §  ﴿ : 4 وقال

وقال جل شأنه: ﴿ z } | { ~ ے ¡¢ ﴾ [الحج: 78].

وقال 8 : ﴿ ! " # $ % &' ) ( * + 
 ; : 9 8 76 5 43 2 1 0 / . - ,

> = ﴾ [البقرة: 203].

يَن ُيْسٌر، َولَْن  الد َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «ِإن ، ƒ وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة
ُدوا َوَقارُِبوا، َوأَْبِشُروا، َواْسَتِعيُنوا بِالَْغْدَوةِ  َغَلَبُه، َفَسد  يَن أََحٌد ِإال الد ُيَشاد

لَْجةِ»(1). ْوَحةِ َوَشْيٍء مَِن الد َوالر

صحيح البخاري (39).  (1)

243
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يسيُر في الحجالت

 ِإال أَْمَرْينِ  َبْيَن  َرُســوُل اهللاِ ژ  َر  ُخي َقاَلْت: «َما  أَنَها  َعائَِشَة # :  وَعْن 
أََخَذ أَْيَسَرُهَما، َما لَْم َيُكْن ِإْثًما، َفِإْن َكاَن ِإْثًما َكاَن أَْبَعَد الناسِ مِْنُه»(1).

بِي ژ َسْوَدُة،  الن َفاْسَتأَْذَنتِ  الُمْزَدلَِفَة  «َنَزلَْنا  َقاَلْت:  َعائَِشَة #  وَعْن 
أَْن َتْدَفَع َقْبــَل َحْطَمةِ الناسِ، َوَكاَنتِ اْمَرأًَة َبِطيَئــًة، َفأَذَِن لََها، َفَدَفَعْت 
ــى أَْصَبْحَنا َنْحُن، ثُم َدَفْعَنا بَِدْفِعِه، َفَألَْن  اسِ، َوأََقْمَنا َحتَقْبَل َحْطَمةِ الن
أَُكوَن اْســَتأَْذْنُت َرُســوَل اهللاِ ژ َكَما اْسَتأَْذَنْت َســْوَدُة، أََحب ِإلَي مِْن 

َمْفُروحٍ بِِه»(2).
َوَقَف فِي  أَن َرُســوَل اهللاِ ژ   : ƒ ِالَعاص َعْمِرو ْبنِ  َعْبدِ اهللاِ ْبنِ  وَعْن 
ةِ الَوَداعِ بِِمًنى لِلناسِ يَْســأَُلوَنُه، فََجاءُه َرُجٌل فََقاَل: َلْم أَْشُعْر فََحَلْقُت  َحج
َلْم أَْشُعْر فََنَحْرُت  آَخُر فََقاَل:  أَْذَبَح؟ فََقاَل: «اْذَبْح َوَال َحَرَج» فََجاءَ  أَْن  َقْبَل 
َم َوَال  ژ َعْن َشْيٍء ُقد بِيَقْبَل أَْن أَْرِمَي؟ َقاَل: «اْرمِ َوَال َحَرَج» فََما ُسئَِل الن

َر ِإال َقاَل: «اْفَعْل َوَال َحَرَج»(3). أُخ
وَعــْن َكْعبِ ْبــنِ ُعْجَرَة ƒ ، َقــاَل: أَتَــى َعَلي النبِــي ژ َزَمَن 
الُحَديْبَِيةِ، َوالَقْمُل يََتَناثَُر َعَلى َوْجِهي، فََقاَل: «أَُيْؤذِيَك َهَوام َرأِْسَك؟» 
َة َمَساكِيَن، أَوِ  امٍ، أَْو أَْطِعْم ِست ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: «َفاْحلِْق، َوُصْم َثَالَثَة أَي

اْنُسْك َنِسيَكًة»(4).

صحيح البخاري (3590).  (1)

صحيح البخاري (1681).  (2)
صحيح البخاري (83).  (3)

صحيح البخاري (4190).  (4)
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إن اهللا تعالــى أكرمنا بشــريعة اإلســالم التي تقوُم على الســماحة 
بالتيسير  نبينا محمٌد ژ يوصي  العباد، وكاَن  الحرج عن  والتيسير ورفع 

ُروا»(1). ُروا َوَال تَُنف ُروا، َوَبش ُروا َوَال تَُعس األمور، فيقول ژ : «َيس في كل
ومن بين الفرائــضِ والعبادات التي قامت على التيســير ورفع الحرج 
فريضة الحــج، فكثير من أحكامهــا مبنية على التخيير، والتخيير أســاس 
ًة واحدًة، وهــَي مقيدٌة  العمر مــر التيســير؛ فالحج عبــادة مفروضٌة فــي 
ة التيسير على العبادِ. باالستطاعة، فال يطالُب بها إال المستطيع، وهذا في قم

، يالحظ بوضوح التيســير  بي ژ في الحجل فعل النالذي يتأم وإن
على من كاَن معه بفعلِهِ وقولِهِ ژ .

ومن أهم مظاهر التيسير على الناس في الحج:
ـ اختيار أحد األنساك الثالثة في أداء الحج (اإلفراد والتمتع والِقران) 

وفي ذلك توسعة وتيسير على الحجاج.
الركن األعظم فــي الحج يحصل ولو بلحظة  الوقوف بعرفة وهو  ـ 
واحدة، لمن لم يقف فيهــا بعد الزوال، َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َمْن أَْدَرَك 
ُه،  َحج ــَالَة، َوأََتى َعَرَفاَت َقْبَل َذلَِك لَْيًال أَْو َنَهــاًرا، َفَقْد َتم َمَعَنا َهذِهِ الص

َوَقَضى َتَفَثُه»(2).

صحيح البخاري (69).  (1)
سنن أبي داود (1950).  (2)



775

يسيُر في الحجالت

ـ جواز ترك المبيت بمنى ألصحاب األعذار وجمع الرمي في آخر 
 ، ƒ ِلِب اَس ْبَن َعْبدِ الُْمط الَْعب أَن» : ̂ يومٍ من أيام الرمي، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
َة لََيالِي مًِنى، مِْن أَْجلِ ِسَقاَيتِِه،  اْســَتأَْذَن َرُســوَل اهللاِ ژ ، أَْن َيبِيَت بَِمك

َفأَذَِن لَُه»(1).
ـ دخول طواف اإلفاضة وهو طــواف الركن في الحج، ورمي جمرة 

العقبة بعد منتصف الليل من يوم النحر تخفيًفا وتيسيًرا على الحجاج.
ــنة يوم العيد  ـ جواز تقديم بعض أعمال يوم العيد على بعض، فالس
رمي جمرة العقبة أوًال، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف 
النبي ژ ، وَمن قدم بعض هذه األشياء على بعض  اإلفاضة، هكذا فعل 
̂ ، َقاَل: َقــاَل َرُجٌل لِلنبِي ژ : ُزْرُت َقْبَل  جاز له ذلك، َعنِ اْبنِ َعباسٍ 
أَْن أَْرِمَي؟ َقاَل: «َال َحَرَج» َقاَل آَخُر: َحَلْقُت َقْبَل أَْن أَْذَبَح؟ َقاَل: «َال َحَرَج» 

َقاَل آَخُر: َذَبْحُت َقْبَل أَْن أَْرِمَي؟ َقاَل: «َال َحَرَج»(2).
ْبُن  ـ تقديم الضعفاء والنســاء للذهاب من مزدلفة، َوقْد َكاَن َعْبُد اهللاِ 
بَِلْيلٍ  بِاْلُمْزَدلَِفةِ  ِعْنَد الَمْشــَعِر الَحَرامِ  أَْهلِهِ، فََيِقُفوَن  ُم َضَعَفَة  ُيَقد ُعَمَر ^ 
فََيْذُكُروَن اهللاَ َما َبَدا َلُهْم، ُثم يَْرجُِعوَن َقْبَل أَْن يَِقَف اِإلَماُم َوَقْبَل أَْن يَْدفََع، 
فَِمْنُهْم َمْن يَْقَدُم ِمًنى لَِصَالةِ الَفْجِر، َوِمْنُهْم َمْن يَْقَدُم َبْعَد َذلَِك، فَِإَذا َقدُِموا 
َرَمــْوا الَجْمــَرَة، َوَكاَن اْبــُن ُعَمــَر ^ يَُقــوُل: «أَْرَخــَص فِــي أُولَئَِك 

َرُسوُل اهللاِ ژ »(3).

متفق عليه.  (1)
البخاري (6666).  (2)
البخاري (1676).  (3)
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ـ مشروعية الرمي قبل الزوال وفي الليل فيه تيسيٌر على الحجاج.
ــل بالمبيت بمنى ليلتين بنص القرآن الكريم لمشــقة  ـ جواز التعج

المبيت بمنى.
التيســيِر، وهذا ما بيَنُه رسوُل اهللا ژ  ـ والتخييُر في الفديةِ من بابِ 
َة َمَســاكِيَن، أَْو اْنُســْك  امٍ، أَْو أَْطِعْم ِســت بقولــه: «َفاْحلِْق، َوُصْم َثَالَثَة أَي

َنِسيَكًة»(1).

اإلسالم دين يقوم على التيسير ورفع الحرج. ❖
من ُيْسر اإلسالم أن الحج واجب على المستطيع. ❖
من التيســير في الحج اختيار أحد األنســاك الثالثة (اإلفراد والِقران  ❖

والتمتع).
من التيســير في الحج جواز طواف اإلفاضــة والرمي بعد منتصف  ❖

ليلة النحر.
من التيسير في الحج تقديم وتأخير أفعال يوم العيد. ❖
من التيسير في الحج دفع الفدية على التخيير. ❖
من التيسير في الحج ذهاب النساء والضعفة ومن معهم من مزدلفة. ❖

البخاري (4190).  (1)
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يسيُر في الحجالت

ــر  ــر على عبادك الذهــاَب إلى الحج ألداء الفريضة، ويس يس ُهمالل
ا مبروًرا وســعًيا  هم واجعله حج عليهم أداء النســك، وتقبل منهــم حج
مشــكوًرا، وارحم والدنا الشــيخ زايد وإخوانه شــيوخ اإلمارات الذين 

انتقلوا إلى رحمتك.
وبارك اللُهم في ولي أمرنا صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
ونائبه وإخوانــه حكام اإلمــارات وولي عهده األميــن، ووفقنا لطاعتك 

وطاعة من أمرتنا بطاعته يا أرحم الراحمين.
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الحمــد هللا رب العالميــن، والصالة والســالم على ســيدنا ونبينا 
محمد  ژ الدال على النعيم المقيم، والهادي إلى الصراط المســتقيم، 
ورضي اهللا تعالى عن الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحســان إلى يوم 

الدين، وبعد:

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿  : 4 اهللا  قــال  فقــد 
 k  j  i  h  g  f  ❁  d  c  b  a  `  _
 x  w  v  ut  s  r  q  p  o  n  m  l

z y ﴾ [الحج: 27 ـ 28].

وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «َمْن َحج هللاِ َفَلْم َيْرفُْث، 
ُه»(1). َولَْم َيْفُسْق، َرَجَع َكَيْوم َولََدْتُه أُم

َيْرفُْث،  َفَلْم   َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َمْن َحج َقاَل:   ƒ وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة
َم مِْن َذْنبِِه»(2). َولَْم َيْفُسْق، ُغفَِر لَُه َما َتَقد

(1) صحيح البخاري (1521).

(2) صحيح البخاري (1819).
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ِليَْشهَـُدوا َمنَاِفــَع لَـهُـْم

وَعْن أَبِــي ُهَريَْرَة ƒ : أَن َرُســوَل اهللاِ ژ َقاَل: «الُعْمــَرُة ِإلَى الُعْمَرةِ 
ةُ»(1). الَجن الَمْبُروُر لَْيَس لَُه َجَزاٌء ِإال اَرٌة لَِما َبْيَنُهَما، َوالَحج َكف

من تأمل في منافع الحج وعظم ثوابه، وجد الخير الكثير في الدنيا 
واآلخرة، ففيه من الطاعات كذكر اهللا تعالى والطواف والسعي والمناسك 
والهدي، وبذل المال في الحج ما هو ســبب لرضــوان اهللا تعالى، وأما 

منافع الدنيا فمنها: التجارة والسياحة والتعارف والتواصل.

ومن فوائد الحج:
الحاج  ـ 1 التذلل هللا تعالى، وذلك ألن  أن في الحج والعمرة إظهار 

والمعتمر يترك أســباب الترف والتزين ويلبــس اإلحرام ويظهر 
فقره لربه.

أن في تأديتهما شــكًرا لنعمة المال والبدن، وهما أعظم ما يتنعم به  ـ 2
اإلنسان من نعم الدنيا.

اجتماع المسلمين من أقطار الدنيا في مكان واحد فيتعرف بعضهم  ـ 3
الفوارق بينهم، حيث ال فرق بين غني وفقير،  على بعض، وتذوب 

وال بين عربي وعجمي، إال بالتقوى والعمل الصالح.
الحج المبرور يغفر الذنوب ويعود صاحبه من بعده كيوم ولدته أمه. ـ 4

(1) صحيح البخاري (1773).
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الحج ســبب في الغنى وبســط الرزق، فَعْن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َمْسُعودٍ ƒ  ـ 5
َيْنفَِيانِ  َفِإنُهَما  َوالُعْمَرةِ،   َبْيَن الَحج َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َتابُِعوا  َقاَل: 
ةِ،  َوالفِض َهبِ،  َوالذ الِكيُر َخَبــَث الَحدِيدِ،  َيْنفِي  نُوَب َكَما  َوالذ الَفْقَر 

ةُ»(1). الَجن ةِ الَمْبُروَرةِ َثَواٌب ِإال َولَْيَس لِْلَحج
ل. ـ 6 ب العملي على تهذيب النفس والصبر والتحم التدر

الحج رحمة للخلق في تكفير الذنوب ورفع الدرجات. ❖
ف على ثقافات المســلمين على اختالف  ❖ الحج نافذة من نوافذ التعر

جنسياتهم.
الحج والعمرة سبب في تحقيق البر؛ الهادي إلى دخول الجنة. ❖
الحج فيه تدريب على الصبر والتواضع وخدمة المسلمين. ❖

ا  َقنا لرضاه، وأن يرزقنا منافع الحج، وأن يرزقنا حج نسأل اهللا أن يوف
منا صالح األعمال،  يتقبل  مبروًرا، وذنًبا مغفوًرا، وسعًيا مشــكوًرا، وأن 
وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) سنن الترمذي (810).
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إلى األقرباء، والشكر  أمرنا باإلحسان  الفضل واآلالء،  الحمد هللا ذي 
على نعمه، والصالة والسالم على سيدنا محمد الموصوف بالصلة لقرابته 
والوفاء، وعلى آله وصحبه من استحقوا من ربهم الرضا والثناء، أما بعد:

 ^ ❁ \ [ Z ❁ X W V ﴿ : 2 فقــال اهللا
_ ` a ﴾ [الكوثر: 1 ـ 3].

امِ عِْنَد  أَْعَظَم األَي ژ َقاَل: «ِإن بِــيَعنِ الن ، ƒ وَعْن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُقْرٍط
ْحرِ»(1). اهللاِ َتَباَرَك َوَتَعالَى َيْوُم الن

 ْحِر َقاَل: «ِإنژ يَْوَم الن بِيَقــاَل: َخَطَبَنا الن ƒ ٍوَعنِ اْلَبَراِء بنِ عازِب
َي ثُم َنْرجَِع َفَنْنَحَر، َفَمْن َفَعَل َذلَِك  َل َما َنْبَدأُ بِِه فِي َيْومَِنا َهــَذا أَْن نَُصل أَو
َلُه ألَْهلِِه،  َما ُهَو لَْحٌم َعجَي َفِإن َتَنا، َوَمْن َذَبَح َقْبَل أَْن ُيَصل َفَقْد أََصاَب ُســن

لَْيَس مَِن النُسكِ فِي َشيٍء»(2).
اْألَْضَحى  اهللاِ ژ  َرُسولِ  َمَع  َشِهْدُت  َقاَل:   ، ̂ َعْبدِ اهللاِ  َجابِِر ْبنِ  وَعْن 
فََذَبَحُه  ا َقَضــى ُخْطَبَتُه َنــَزَل ِمْن ِمْنَبــِرهِ وأُتَِي بَِكْبــشٍ  ـى، فََلم بِاْلُمَصلـ

أبو داود (1502).  (1)
متفق عليه.  (2)
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لَْم  ْن  َوَعم َعني،  َهَذا  أَْكَبُر،  َواهللاُ  اهللاِ،  «بِْســمِ  َوَقاَل:  بَِيدِهِ،  َرُســوُل اهللاِ ژ 
تِي»(1). مِْن أُم ُيَضح

وَعْن أم المؤمنيَن َعائَِشــَة # َقاَلْت: َدَخَل أَُبو َبْكٍر، َوِعْنَدي َجارِيََتانِ 
َقاَلْت:  ُبَعاَث،  يَــْوَم  األَنَْصاُر  تََقاَوَلتِ  بَِمــا  تَُغنَيانِ  ِمْن َجَوارِي األَنَْصــارِ، 
ْيَطانِ فِي َبْيتِ َرُسولِ  اهللاِ ژ ؟!  َيَتْين، فََقاَل أَُبو َبْكٍر: أََمَزاميُر الشَوَلْيَسَتا بُِمَغن
َوذلَِك فِي يَْومِ عيدٍ، فََقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «يا أََبا َبْكــرٍ ِإن لُِكل َقْومٍ عيًدا 

َوهَذا عيُدَنا»(2).

أيها المســلمون: تقبل اهللا طاعتكم؛ ففي صباح هذا اليومِ اجتمعتم 
على طاعة الرحمن، وســألتم اهللاَ فأعطاكم، ودعوتموه فاستجاَب لكم، 
واســتغفرتموه فغفَر لكم، وأكثرتم مــَن التكبيِر والتحميــدِ والتهليلِ، 
ــركم بذلَك نبيكم ژ ؛  فأجزَل لكم األجــَر والمثوبَة والعطاءَ، وقد بش
 أَْرَبٌع: ُســْبَحاَن اهللاِ، َوالَْحْمُد هللاِ، َوال ِإلَٰه ِإال ِإلَى اهللاِ  فَقاَل: «أََحب الَْكالمِ 

اهللاُ، َواهللاُ أَْكَبُر»(3).
وعيُد األضَحى بَال شك هَو عيٌد كريٌم ونعمة عظيمُة ومنٌة كريمٌة مَن 
اهللا تعالى، جعَلُه الكريُم ســبحاَنُه مناسبًة للفرحِ والتواصلِ والتزاورِ؛ ففي 

أبوداود (2810).  (1)
متفق عليه. وُبعاث: يوم جرْت فيه حرٌب بين األوس والخزرج في الجاهلية، وكان الظهور   (2)

لألوس، والغناء إنما كان في الشجاعة والفخر ونحو ذلك مما ال مفسدة فيه.
البخاري (5991).  (3)
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المســلُم أرحاَمُه،  الناسِ، فيزوُر  بْيَن  التواصُل  يتألــُق  المبارِك  اليومِ  هذا 
ليفوَز بصلةِ اهللاِ وتوفيقهِ ورضاه، ويبادُر إلى صلتِهمِ ولو قطعوه، َقاَل ژ : 
«لَْيَس الَواِصُل بِالُْمَكافِگ، َولَِكنِ الَواِصُل الذِي ِإَذا قُِطَعْت َرِحُمُه َوَصَلَها»(1).

ويجتمُع مَع أحبابِهِ وجيرانِهِ، وُيْحِســُن إَلى الفقراِء واألراملِ، ويتفقُد 
أحواَل اليتاَمى، ويزوُر األصدقــاءَ والجيراَن، فاأليدي متصافحٌة والقلوُب 
متسامحٌة، َقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «َما مِْن ُمْسلَِمْينِ َيْلَتِقَيانِ َفَيَتَصاَفَحانِ ِإال ُغفَِر 
لَُهَما َقْبَل أَْن َيْفَترَِقا»(2). ويستمتُِع في هذا اليومِ بالمْلَبسِ الجديدِ، والمأَْكلِ 
الهنــيِء، واللهوِ المبــاحِ، فإظهاُر الفرحِ مشــروٌع، ترويًحا َعــنِ النْفسِ، 
واستشعاًرا لنعمةِ اهللاِ تعاَلى وفضلِهِ، وإدخاًال للسرورِ عَلى األهلِ واألوالدِ، 
الثالثَة المقبلَة َال يجوُز صياُمَها، كَما َال يجوُز  ولذلَك فإن أياَم التشــريقِ 

اُم أَْكلٍ َوُشْربٍ»(3). ْشرِيقِ أَي اُم الت صياُم يومِ العيدِ، قاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «أَي

التِي هَي ســنٌة  اليومِ األضحية  وأفضلِها فِي هَذا  ومن أجل األعمالِ 
مؤكدٌة عَلى ُكل مســتطيعٍ، وهَي من أحب األعمال إلى الكبيِر المتعال، 
«َما  َقاَل رسوُل اهللاِ ژ :  لِذْكِرهِ،  وشرَعَها سبحانه تعظيًما لشعائِِرهِ، وإعالًء 
ِإنَها لََتأْتِي  مِ،  الد مِْن ِإْهَراقِ  أََحب ِإلَى اهللاِ  ْحرِ  َيْوَم الن َعِمَل آَدمِي مِْن َعَملٍ 
َم لََيَقُع مَِن اهللاِ بَِمَكانٍ  الــد َيْوَم الِْقَياَمةِ بُِقُرونَِها َوأَْشــَعارَِها َوأَْظَالفَِها، َوِإن

َقْبَل أَْن َيَقَع مَِن األَْرضِ، َفِطيُبوا بَِها َنْفًسا»(4).

صحيح مسلم (22).  (1)
سنن أبي داود (5212).  (2)
صحيح مسلم (1141).  (3)
سنن الترمذي (1413).  (4)
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وقْد حافَظ عليها رســوُل اهللاِ ژ ، وحافَظ عليها صحابُته رضوان اهللا 
ي  ُيَضح بِي ژ  الن َقــاَل: «َكاَن   ، ƒ ٍَمالِك أََنسِ ْبنِ  عليهم أجمعين، فعن 

ي بَِكْبَشْينِ»(1). بَِكْبَشْينِ، َوأََنا أَُضح
التْشــريقِ، أْي  امِ  أَي ِإَلى آخِر  الِعيدِ  ِمْن بعدِ صالةِ  يبدأُ  ْبحِ  وَوقَْت الذ

ْشرِيقِ َذْبٌح»(2). امِ الت أَي رابعِ أيامِ العيدِ، َقاَل ژ : «ُكل

َر عليَهــا، ويأُكَل منَها،  أَْن يْشــَهَد أُضحيَتُه، وُيكب ي  وُينَدُب للمضح
َق منَها. وُيهدَِي ألقاربِهِ وجيرانِهِ، ويتصد

والتكبيُر شعيرٌة ِمْن شــعائِر العيدِ، ُيعظُم المســلُم فيَها ربُه سبحاَنُه 
ُدُه، ويســتحب في عيد األضحى التكبير عقب خمس عشرة صالة  وُيمج

مكتوبة أولها ظهر يوم النحر وآخرها صبح اليوم الرابع من أيام العيد.

يوم عيد األضحى من أعظم األيام عند اهللا تعالى. ❖

ذبح األضاحي من أحب األعمال إلى اهللا تعالى. ❖

إظهار الفرحِ وإدخال السرور على األهلِ واألوالدِ مطلوٌب ومشروٌع. ❖

التكبير في يوم العيد وأيام التشريق ُسنٌة. ❖

صحيح البخاري (5553).  (1)
مسند أحمد (17206).  (2)
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عيُد األْضَحى

ِمْن أفضــلِ الطاعاِت وأجل الُقربــاِت عنَد اهللاِ تعاَلى فِــي هَذا اليومِ  ❖
والجيرانِ،  التواصُل مَع األرحــامِ، والتزاوُر والتالقِي مَع األحبــابِ 

وإدخاُل السرورِ عَلى الفقراِء والمساكينِ، وقضاُء حاجاِت المعوزيَن.
ا، اللُهم احَفْظ  اجَعْل هَذا العيَد عيًدا ســعيًدا مبارًكا برَضاَك عن اللهم
أرَحَم  َيا  إلَى بالدِهِــْم ســالِِميَن غانميَن برحمتِــَك  ُهــْم  حجاَجَنا، ورد
الذين  الشــيخ زايد وإخوانه شــيوخ اإلمارات  احميَن، وارحم والدنا  الر

انتقلوا إلى رحمتك.
وبارك اللُهم في ولي أمرنا صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
ونائبه وإخوانــه حكام اإلمــارات وولي عهده األميــن، ووفقنا لطاعتك 

وطاعة من أمرتنا بطاعته يا أرحم الراحمين.
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ب به إليه في  الحمد هللا الذي أســبغ علينا نعمه، وشــرع لنا ما نتقر
أعيادنا، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد خير خلقه، وعلى آله 

وصحبه أجمعين، ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد:

 ﴾« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ﴿ : 4 فقد قال اهللا
[األنعام: 162].

 ﴾ À  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴿ : 8 وقال
[الحج: 37].

 ^  ❁  \  [  Z  ❁  X  W  V  ﴿ وقــال 2 : 
_ ` a ﴾ [الكوثر: 1 ـ 3].

أَْقَرَنْينِ،  أَْمَلَحْيــنِ  بِي ژ بَِكْبَشــْينِ  ى الن قــال: «َضح ƒ وعن أنس
َر، َوَوَضَع رِْجَلُه َعَلى ِصَفاِحِهَما»(1). ى َوَكب َذَبَحُهَما بَِيدِهِ، َوَسم

َيْوَم  وعن عائشة # : أن رسول اهللا ژ قال: «َما َعِمَل آَدمِي مِْن َعَملٍ 
مِ، ِإنــُه لََيأْتِي َيْوَم الِقَياَمــةِ بُِقُرونَِها  ِإلَى اهللاِ مِْن ِإْهــَراقِ الد ْحــرِ أََحب الن

(1) متفق عليه.
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أحكــام األضحيـة

َم لََيَقُع مِــَن اهللاِ بَِمَكانٍ َقْبــَل أَْن َيَقَع مَِن  الد َوأَْشــَعارَِها َوأَْظَالفَِهــا، َوإن
األَْرضِ، َفِطيُبوا بَِها َنْفًسا»(1).

إن اهللا 8 شــرع لنا يوم عيد األضحى بعد الصالة أن نذبح األضحية 
قرباًنا هللا تعالى، وشكًرا له على نعمه، وإظهاًرا لُسنة نبيه ژ .

وتــدل النصوص الســابقة على معظــم أحكام األضحيــة وفضلها 
بعده،  ُسنة لعمل رسول اهللا ژ وأصحابه وعمل األمة من  وآدابها. وهي 

بل هي شعيرة ظاهرة من شعائر اإلسالم.
البقر.  وتكون من بهيمــة األنعــام: الضأن أو المعــز أو اإلبــل أو 
البالد  البقــر، وفي بعض  المعــز ثم اإلبل ثم  واألفضل فيها الضأن ثم 
البقر أطيب فيفضل على اإلبــل، والذكر أفضل من األنثى،  يكون لحم 

والفحل أفضل من الخصي إال إذا كان الخصي أسمن وكل مجزئ.
تُذبح األضحية يوم عيد األضحى بعد صالة العيد أو اليومين بعده، 

ويشترط فيها السالمة من العيوب كالعور والعرج والهزال والمرض.
ويشترط السن المحدد في كل نوع، والسالمة من العيوب، ويستحب 
األكل منها والتصدق واإلهداء دون تحديد، وال يباع شيء منها، ويجوز 

ادخار لحمها فوق ثالث لمن أراد.

(1) سنن الترمذي (1493).
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األضحية للقادر عليها أفضل أعمال البر يوم النحر. ❖
ق واإلهداء دون تحديد. ❖ األكل والتصد يستحب
تجزئ أضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته. ❖
المة من العيوب. ❖ يجب في األضحية مراعاة الس

وصل اللُهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الذي من علينا بنعمة األوطان، وأدام علينا فيها الفضل 
واإلحســان، والصالة والســالم على نبينا وحبيبنا محمد ســيد ولد 

عدنان، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان، أما بعد:

َة: «َما  اسٍ ^ َقاَل: َقــاَل َرُســوُل اهللاِ ژ لَِمكَعب فَعْن عبد اهللا ْبــنِ 
َما  ، َولَــْوال أَن َقْومِــي أَْخَرُجونِي مِْنكِ  ِإلَي أَْطَيَبكِ مِْن َبَلــدٍ، َوأََحبكِ 

َسَكْنُت َغْيَرِك»(1).
أَُكوُن  َلْيَتنِي  َعائَِشــة # : أن ورقة بن نوفل قال للنبي ژ :  وعن 
َقاَل:  َقْوُمَك، فََقاَل َرُسوُل اهللاِ ژ : «أََو ُمْخرِجِي ُهْم؟»  ُيْخِرُجَك  ِإْذ  َحيا 

َنَعْم... الحديث(2).

ْب ِإلَْيَنا الَمدِيَنَة  َحب ُهم وعن َعائَِشة # : أن َرُسوَل اهللاِ ژ قال: «الل
.(3)« َة أَْو أََشد َنا َمك َكُحب

(1) سنن الترمذي (3926).
(2) صحيح البخاري (3).

(3) صحيح البخاري (1889).

IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhód  »æWƒdG  Ωƒ«dG  ¢ShQO
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وَعــْن أََنسٍ ƒ : أَن النبِي ژ َكاَن ِإَذا َقدَِم ِمْن َســَفٍر، فََنَظَر ِإَلى 
َكَها ِمْن  ةٍ َحرُجــُدَراِت الَمدِيَنةِ(1)، أَْوَضَع َراِحَلَتــُه، َوِإْن َكاَن َعَلى َداب

َها(2). ُحب

دلت هذه األحاديث على أن ُحب الوطن والتعلق به أمر غريزي 
فطري، وقــد جــاءت الشــريعة اإلســالمية باســتـمراره وتكميلـه 

والمحافظة عليه.

قال الحافظ ابن حجر في شــرح حديث أنس: «فيــه َدالَلة على 
َمشُروِعية ُحب الوَطن والَحنِين ِإَليهِ»(3).

وقــال أحد العلمــاء في قــول النبــي ژ في حديـــث ورقـة: 
«أََو ُمْخرِجِي ُهْم؟»: «فِي َهَذا َدلِيٌل َعَلى ُحّب اْلَوَطنِ َوِشـــّدةِ ُمَفاَرَقتِهِ 

َعَلى النْفسِ»(4).

إن الوطن أرض ومجتمع وقيادة ومبادئ وقيم، ومن هنا فقد جاء 
التي  المكونات  اإلسالم بتكميل محبة األوطان لتشــمل جميع هذه 

َتينِ، َجمع جِدار. (1) ُجُدرات: َجمع ُجُدر بَِضم
(2) صحيح البخاري (1886).

(3) فتح الباري (783/3).
(4) الروض األنف (421/2).
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يَْجَعْل حــب الوطن مجرد دعوى فارغة  ال يقوم الوطن إال بها، فلم 
من المضمون أو شعاًرا لتحقيق مآرب شخصية أو حزبية أو طائفية، 
بالمواقف  والمبــادئ، ومكلًال  بالقيم  ًجــا  متو عاما  عنواًنا  بل جعله 

والسلوك.

فحث الشــرع الحنيف الفرد على أن يكون مواطًنا صالًحا، فأمره 
بالبّر  الوطــن  وإعمار  الرشــد،  على  واالســتقامة  الخيــر،  بمالزمة 
واإلحســان، ومالزمة األخالق الحسنة والســلوك القويم، والتمسك 
بالعلم والمعرفة، ونشــر  والتزود  والمبــادئ األصيلة،  النبيلة  بالقيم 
الخبرات  وتوظيف  اإليجابيــة،  الصحيحة  والثقافــة  الصافية  العقيدة 

واإلمكانات وتسخيرها في خدمة الوطن.
ي الروابط المتينة  ما من شأنه أن يقو كما جاء الشرع باألمر بكل
بين أفــراد المجتمع عموًما، وينشــر بينهم مشــاعر المحبة والوئام، 
فحّث على إفشــاء الســالم والتخلــق باإليثار والتعــاون والتكاتف 
والنصيحة والصفــح والعفو واحترام الكبيــر والعطف على الصغير 
ومواساة المصاب وتســلية المحزون ومساندة المحتاج وبّر الوالدين 
الجيــران وإكرام الضيوف وُحْســن  وصلة األرحام واإلحســان إلى 
الخير لآلخرين  األوالد ومحبة  تربية  وُحْســن  التعامل مع األصدقاء 
والظلم  والنميمة  الغيبة  واجتناب  األعراض،  والعطاء وصيانة  والبذل 
والحقد والحســد والبغضاء واألنانية والحزبية والطائفية وكل ما من 

ق الصفوف. شأنه أن يوِغَر الصدور ويفر
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كما أَمر الشرع الحنيف بالمحافظة على الوطن، وحماية مكتسباته 
وإنجازاتــه، وبذل الجهد في تحقيق اســتقراره، والدفاع عنه من كل 
الصحيحة،  بالثقافــة  قيادتــه، وتحصينه  الكلمــة حول  كيد، وجمع 
وتجنيبه الثقافات السلبية الدخيلة، ومساندته ضد كل اعتداء قولي أو 

فعلي يمس ترابه أو سيادته.

إن هذا الفهم الشمولي كالمجهر الدقيق يبّين لنا المحبة الحقيقية 
للوطن ومظاهرها الصادقة من جهة، ويكشف لنا زيف الدعاوى التي 

تسعى لإلضرار بالوطن من جهة أخرى.

فبعد تلك المظاهر الصادقة يتبّين لنــا الُمخل بالمحبة الحقيقية 
للوطــن، فليس من محبة الوطن في شــيء من يغتــال عقول أبنائه 
باألفكار المســمومة أو األخالق الفاسدة أو بالمخدرات، وليس من 
د على قيادته ويســيء إلى دولته  محبة الوطن في شــيء من يتمــر
الوطن في شيء  ض عليها، وليس من محبة  ه صورتها ويحر ويشــو
من يســيء إلى نفســه أو غيره بأي خلق بعيد عن روح اإلســالم 

وسماحته.
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حب الوطن والتعلق به فطرة غريزية جاءت الشــريعة الستمرارها  ❖
وتكميلها.

الوطن أرض نعيش عليها وقيادة حكيمة ومبادئ أصيلة ومجتمع  ❖
مترابط.

المواطن الصالح من يؤدي مسؤولياته ويلتزم بالخلق الجميل مع  ❖
نفسه وغيره.

هم طاعًة  ❖ من أعظم مظاهــر حب الوطن توقيــر والة األمــر وبِر
ومحبًة ووالًء.

ْق ولي أمرنا وكن له عوًنا وناصًرا وحافًظا، اللُهم أيده ونائبه  َوف ُهم الل
ُهــم احفظ دولتنا،  وإخوانهما حــكام اإلمارات وولي عهــده األمين؛ الل
واجعلها سخاء رخاء، وسائر بالد المســلمين، بفضلك وجودك يا رب 

العالمين.
والحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم على سيدنا ونبينا محمد، 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمد هللا الحكيم في شــرعه وَقــَدره، الذي أمر المســلم بلزوم 
الجماعــة وطاعة والة أمره، والصالة والســالم على خاتم رســل اهللا 
وصفوته من َخْلقه، وعلى آله وصحبه ومن استن بُسنته واحتذى بأثره، 

أما بعد: 
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ : 4 فيقــول اهللا

[النساء: 59].  ﴾ Ð

 cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿  : 8 ويقــول 
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d
 ﴾ y  x  w  v  u  t  s  r  q  po

[النساء: 83]. 

وَعْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ ، َعْن َرُســولِ اهللاِ ژ : أَنُه َقاَل: «َمْن أََطاَعنِي َفَقْد 
أََطاَع اهللاَ، َوَمــْن َعَصانِي َفَقْد َعَصى اهللاَ، َوَمْن أََطــاَع األَمِيَر َفَقْد أََطاَعنِي، 

َوَمْن َعَصى األَمِيَر َفَقْد َعَصانِي»(1).

(1) مسلم (1835).
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َعَلى  َرُســوَل اهللاِ ژ  َباَيْعَنا  َقاَل:   ƒ ِاِمت الص ْبنِ  ُعَباَدَة  وَعــْن 
أَْهَلُه. األَْمَر  نَُنازَِع  ال  َوأَْن  والَْمْكَرهِ،  الَْمْنَشــطِ  فِي  اَعةِ  َوالط ــْمعِ  الس

الحديث(1).

«َعَلْيَك  َرُســوُل اهللاِ ژ :  َقـاَل  َقـــاَل:   ƒ ُهـَريَْرَة أَبِـــي  وَعـْن 
َوأََثَرةٍ  َوَمْكَرهَِك،  َوَمْنَشــِطَك  َوُيْسرَِك،  ُعْسرَِك  فِي  اَعَة  َوالط ــْمَع  الس

َعَلْيَك»(2).
َخَلَع  «َمْن  قال:  اهللاِ ژ  َرُســوَل   أن  : ̂ عمر  بن  اهللاِ  َعْبدِ  وَعْن 
َولَْيَس فِي  َماَت  َوَمْن  لَُه،  َة  الِْقَياَمةِ ال ُحج َيْوَم  لَِقَي اهللاَ  َطاَعٍة  َيًدا مِْن 

ًة»(3). َجاهِلِي مِيَتًة  َماَت  َبْيَعٌة  ُعُنِقِه 
مِيَتًة  َيُموُت  َفِإنُه  لِْلَجَماَعةِ،  ُمَفارٌِق  َوُهَو  َماَت  «َوَمْن  رواية:  وفي 

ًة»(4). َجاهِلِي
مِـْن  َكرَِه  «َمْن  َقـــاَل:  النبِي ژ  َعـنِ   ، ̂ َعبـاسٍ  اْبـنِ  وَعـــنِ 
مِيَتًة  َماَت  ِشْبًرا  ــْلَطانِ  الس َمْن َخـَرَج مَِن  َفِإنُه  َفْلَيْصبِْر،  َشــْيًئا  أَمِيرِهِ 

ًة»(5). َجاهِلِي

(1) صحيح البخاري (7199)، وصحيح مسلم (1709).
(2) صحيح مسلم (1836).
(3) صحيح مسلم (1851).
(4) سنن أحمد (386/9).

(5) صحيح البخاري (7053)، وصحيح مسلم (1849).
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اشتملت هذه النصوص الشــرعية على تأكيد األمر بالسمع والطاعة 
لوالة األمــر بالمعروف، ولزوم الوفــاء لهم، والتــزام بيعتهم، والوعيد 
الشــديد على مخالفتهم ومنازعتهم أو اإلخــالل بمقتضى بيعتهم، وأن 
طاعتهم فرض متعين في كل حال في المنشط والمكره، واليسر والعسر، 

وفي األثرة. 
ــْمعِ َوالطاَعةِ فِي َجِميــعِ األَْحَوالِ: في  قــال العلماء: جاء األمر بالس
العسر: أي في الضيق والشــدة، وفي اليسر: أي في الرخاء والغنى، وفي 
المنشــط: أي فيما يحب المرُء ويوافق هواه، وفي المكره: أي فيما يكره 
ويخالف هــواه ممــا ليس بمعصيــة، وفــي األثرة: وِهــَي االْســتِْئَثاُر 
نَْيا دونكم، فالســمع  وا بِالد اْخَتص نَْيا، أَيِ: َوِإنِ  الد َواالْختَِصاُص بُِأُمــورِ 
المسلمين، وانتظام أمورهم  والطاعة واجبة، َوَســَبُب ذلك اْجتَِماُع َكلَِمةِ 

ومصالحهم في الدين والدنيا.
وجعل الشــرع الحنيف طاعة والة األمر ديًنا وُقربــة وعبادة وعهًدا 
ـا ُملزًما يحرم نقضه أو اإلخالل به، ورتب الوعيد الشــديد  ا ودنيويـديني
ــره على أســاس مصلحي نفعي يحرفه عن  بهذا العهد أو فس لمن أخل

حقيقته وداللته الشرعية.
َيْنُظُر اهللاُ  فعن أبي ُهَريَْرَة ƒ قال: َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َثالَثٌة الَ 
يِهْم، َولَُهْم َعــَذاٌب أَلِيٌم»، قال: «َوَرُجٌل  ِإلَْيِهْم َيْوَم الِقَياَمــةِ، َوال ُيَزك
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َباَيَع ِإَماًما ال ُيَبايُِعُه ِإال لُِدْنَيا، َفــِإْن أَْعَطاُه مِْنَها َرِضَي، َوِإْن لَْم ُيْعِطِه 
مِْنَها َسِخَط»(1).

وفي رواية: «َفِإْن أَْعَطاُه مِْنَها َوَفى، َوِإْن لَْم ُيْعِطِه مِْنَها لَْم َيفِ»(2).

ام بررة أوفياء،  اهللا سبحانه علينا في دولة اإلمارات بحك وقد من
النفوس، شــهدت لهم أخالقهم  القلــوب، عزيزين على  قريبين من 
بالعــدل والوفاء، والتفاني في  العظيمة  النبيلة وإنجازاتهم  ومواقفهم 
إسعاد رعاياهم والسهر على راحتهم، وضربوا في ذلك أروع األمثلة، 
فكان أثرهم علينا عظيًما، وحقهم علينا كبيًرا، قل لهم نظير، وشــهد 

لهم بالخير القريب والبعيد.

الُيسر والُعسر،  التزام طاعتهم في كل حال في  فمن حقهم علينا: 
 ر والوفاء لهم بالبيعة، ومعاونتهم على الخير، والنصيحة لهم في الس
بالتي هي أحســن مع التعظيــم والتوقير، والثناء عليهــم بالجميل، 
والدعاء لهم بالتوفيق والنجاح والفالح، وجمع الكلمة عليهم، وترك 
ُيثمر ذلك كله عن  الخروج عليهم بأي وجه بالقول أو الفعل، ممــا 
اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، وشــيوع األلفــة والمحبة، وتحقيق 
العدل، وإقامة الحق، واســتدامة االســتقرار، وتكريــس الجهود في 

االزدهار والتنمية، وتحقيق عموم المصالح الدينية والدنيوية.

(1) البخاري (2358).
(2) مسلم (108).
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طاعــة والة األمر بالمعروف فرض متعين فــي كل حال وعهد ملزم  ❖
ال يجوز نقضه.

الطاعة على أساس مصلحي نفعي  ❖ الحنيف من تفســير  الشرع  ر  حذ
يحرفه عن حقيقته الشرعية.

عظم أثر طاعة والة األمر على الفرد والمجتمع. ❖

ْق ولي أمرنا وكن له عوًنا وناصًرا وحافًظا، اللُهم أيده ونائبه  َوف ُهم الل
ُهــم احفظ دولتنا،  وإخوانهما حــكام اإلمارات وولي عهــده األمين؛ الل
واجعلها سخاء رخاء، وسائر بالد المســلمين، بفضلك وجودك يا رب 

العالمين.
والحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم على سيدنا ونبينا محمد، 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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ل علينا بالنَعم الجســيمة، ومــن علينا بالقيادة  الحمد هللا الذي تفض
الشــكر  الرغيد، وأوجب علينا  الحكيمة، وأنعم علينا باالتحاد والعيش 
ووعدنا عليه بالمزيد، والصالة والسالم على نبينا وحبيبنا محمد صاحب 
القول الســديد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابــه الغّر الميامين، 

وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فيقول اهللا A @ ? > = < ﴿ : 4 ﴾ [النحل: 18]. 

ويقول Z Y X W V U ﴿ : 8 ﴾ [البقرة: 172].

 H  GF  E  D  C  B  A﴿ : 2 ويقــول 
 ﴾ T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I

[آل عمران: 103]. 

وَنُكْم،  وَنُهــْم َوُيِحب ذِيَن تُِحبتُِكــُم ال وقال َرُســول اهللاِ ژ : «ِخَياُر أَئِم
َوتَُصلوَن َعَلْيِهْم َوُيَصلوَن َعَلْيُكْم(1)»(2).

(1) أي: تدعون لهم ويدعون لكم.
(2) صحيح مسلم (1855).
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وَعــْن أَبِي ُهَريَْرَة ƒ : أَن َرُســوَل اهللاِ ژ قــال: «ِإن اهللاَ َيْرَضى لَُكْم 
قُوا»(1). َثالًثا»، وذكر منها: «َوأَْن َتْعَتِصُموا بَِحْبلِ اهللاِ َجِميًعا َوال َتَفر

الُْمْؤمِنِيَن  َقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َمَثُل  َقاَل:  َبِشيٍر ^  ْبنِ  النْعَمانِ  وَعنِ 
هِْم، َوَتَراُحِمِهْم، َوَتَعاُطفِِهْم َمَثُل الَْجَســدِ؛ ِإَذا اْشــَتَكى مِْنُه ُعْضٌو  فِي َتَواد

ى»(2). َهرِ َوالُْحم َتَداَعى لَُه َسائُِر الَْجَسدِ بِالس
وَعْن أَبِي ُموَســى ƒ ، َعنِ النبِي ژ َقاَل: «الُمْؤمُِن لِْلُمْؤمِنِ َكالُْبْنَيانِ 

َيُشد َبْعُضُه َبْعًضا» َوَشبَك َبْيَن أََصابِِعهِ(3).
اُكْم َوالُْفْرَقَة،  ژ قال: «َعَلْيُكْم بِالَْجَماَعةِ، َوِإي بيأن الن : ƒ وعن عمر
ةِ  ــْيَطاَن َمَع الَْواِحدِ، َوُهَو مِْن االْثَنْينِ أَْبَعُد، َمْن أََراَد ُبْحُبوَحَة الَْجن الش َفِإن

َفْلَيْلَزمِ الَْجَماَعَة»(4).

 ر بِنعم اهللا تعالى التي ال تُعد جاءت هذه النصوص الشــرعية تُذك
بُِشــكرها، كما جاء فيها الحــض على االعتصام  وال تُحصى، وتأمر 
بحبلِ اهللا جميًعا والتحذيــر من التفرق واالختالف، وتمثيل المؤمنين 

(1) صحيح مسلم (1715).
(2) صحيح مسلم (2586).

(3) صحيح البخاري (481).
(4) سنن الترمذي (2165).
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بالجســد الواحــد والبنيــان المرصــوص، واألمر بلــزوم الجماعة، 
والحرص على تأليف القلوب ووحدة الصفوف، وفضل األئمة الذين 
يجمعهم برعيتهم رباط الُحب واأللفة، وأن ذلك كله نعمة كبرى من 

اهللا سبحانه تستحق منا جزيل الشكر.

 يقــول عبد اهللا بن مســعود ƒ : «يَا أَيَها النــاُس؛ َعَلْيُكــْم بِالطاَعةِ 
اْلَجَماَعةِ  تَْكَرُهوَن فِي  َمــا   َوِإن بِهِ،  أََمَر  الِذي  َحْبُل اهللاِ  فَِإنُهَما  َواْلَجَماَعةِ، 

وَن فِي اْلُفْرَقة»(1). ا تَْسَتِحب اَعةِ ُهَو َخْيٌر ِممَوالط

ويقول عبد اهللا بن المبارك 5 :
فاعتصموا اهللا  حبــُل  الجماعــة   داناإن لمــن  الوثقى  بعروتــه  منــه 
عــن ديننــا رحمــًة منــه ودنياناكم يدفــع اهللا بالســلطان معضلًة
لنا ســبٌل لــم تأمن  ألقوانــالــوال األئمة  نهًبــا  أضعفنــا  وكان 

ولقد َمن اهللا ســبحانه علينا في دولة اإلمارات بِنعم عظيمة، من 
قبُل في فرقة  الحكيمــة واالتحاد، فقد كنا من  القيادة  أعظمها: نعمة 
لنا  اهللا  ر  بين األمم، فســخ لنا ذكر وشــأن  وضعف وفقر، ولم يكن 
وراحتنا  فــي خدمتنا  والنفيس  الغالي  بذلوا  بــررة،  أوفياء  أمر  والة 
وســعادتنا، حتى تغّيــرت أحوالنا، فجمع اهللا بهم شــملنا في دولة 
واحدة، وتحررنا بسببهم من الفقر والجوع، والخوف والجهل، حتى 
صرنا فــي بحبوحة من العيش ورخاء ورغد، وصار لنا شــأن رفيع 

(1) المعجم الكبير للطبراني (8972). 
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ويقصدنا  بالبنان،  إلينا  وُيشــار  المثل،  بنا  ُيضرب  األمم، وصار  بين 
القاصي والداني.

إن هذه النعــم العظيمــة التي وهبهــا اهللا لنا من القيــادة الحكيمة 
واالتحاد تتطلب منا دوام الشكر.

فنشــكر المنعم 4 علــى ما أغــدق علينا بــه من النعــم، وذلك 
باالعتراف بها باطًنا، والتحدث بها ظاهًرا، وتسخيرها فيما يحب سبحانه 
ويرضى، وحقيقة الشكر كما قال بعض أهل العلم: ظهور أثر النعمة على 
لســان العبد ثناًء واعتراًفا، وعلى قلبه شــهوًدا ومحبــة، وعلى جوارحه 

انقياًدا وطاعة.

ثم نشــكر والة أمرنا الذين كانوا ســبًبا فيما نحن فيــه من الخير، 
وذلك: باالعتــراف بفضلهم وجهودهم، وذكرهــم بالجميل، ومحبتهم، 
وتعظيمهم وتوقيرهم، والدعاء لهــم، وطاعتهم بالمعروف، ومؤازرتهم، 
وااللتفاف حولهم، والدفاع عنهــم، والمحافظة على إنجازاتهم وإرثهم، 

وعدم مفارقة بيعتهم طرفة عين.
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القيــادة الحكيمــة واتحاد الصفــوف وتآلف القلــوب نعمة عظمى  ❖
تستحق منا دوام الشكر.

التزام تعاليم الدين الحنيف موجب للتآلف والوحدة واالجتماع. ❖

شكر اهللا سبحانه على نِعمه: يكون باالعتراف له بالفضل جل وعال،  ❖
وُحْسن عبادته في القول والعمل واالعتقاد.

شكر والة األمر يتمثل في مشاعر جياشة ومواقف نبيلة قوامها الوفاء  ❖
والوالء.

ْق ولي أمرنا وكن له عوًنا وناصًرا وحافًظا، اللُهم أيده ونائبه  َوف ُهم الل
ُهــم احفظ دولتنا،  وإخوانهما حــكام اإلمارات وولي عهــده األمين؛ الل
واجعلها سخاء رخاء، وسائر بالد المســلمين، بفضلك وجودك يا رب 

العالمين.
والحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم على سيدنا ونبينا محمد، 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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َد َرُســوَلُه بِاْلِهْجــَرةِ َوالتْمِكينِ،  اْلَحْمــُد هللاِ الَقوِي اْلَمتِيــنِ، الِذي أَي
لِيَن َواآلِخِريَن، اْلَمْبُعوِث  دِ األَودٍ َســي َنا ُمَحمــالُم َعَلى َنبِي الُة والس والص
َرْحَمــًة للَعاَلِميــَن، َوَعَلى آلِهِ الطيبيــَن الطاهريَن، وأْصحابِــهِ أجمعيَن، 

ا بْعُد: ين، أم ابعيَن لهْم بِِإْحَسانٍ ِإَلى يَْومِ الدوالت
 }  |  {  z  y  x  w  vu ﴿ اهللا 2 :  فقــال 
 ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 º ¹¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯

« ¼½ ¾ ¿ Å Ä Ã ÂÁ À ﴾ [التوبة: 40].

 ji h g f e d c b a `﴿ : 4 وقــال
q p o nm l k﴾ [األنفال: 30].

وقال 8 : ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
 ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

Ö Õ × ﴾ [الحشر: 8 ـ 9].
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فََقاَل:  اْلَحــْزَوَرةِ،  َعَلى  النبِــي ژ  َوَقَف  َقاَل:   ƒ ُهَريْــَرَة أَبِي  وَعْن 
«َعلِْمــُت أَنكِ َخْيُر أَْرضِ اهللاِ َوأََحــب األَْرضِ ِإلَى اهللاِ، َولَــْوَال أَن أَْهَلكِ 

أَْخَرُجونِي مِْنكِ َما َخَرْجُت»(1).
َلْو أَن أََحَدُهْم  اْلَغارِ:  وَعْن أبِي َبْكٍر ƒ َقاَل: ُقْلُت لِلنبِي ژ َوأََنا فِــي 
َك َيا أََبا َبْكرٍ بِاْثَنْينِ اهللاُ َثالُِثُهَما»(2). َنَظَر تَْحَت َقَدَمْيهِ ألَْبَصَرَنا، فََقاَل: «َما َظن

النبِي ژ َقاَل: «الُْمْســلُِم َمْن َســلَِم  ̂ ، َعنِ  َعْمٍرو  وَعْن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ 
الُْمْسلُِموَن مِْن لَِسانِِه َوَيدِهِ، َوالُْمَهاجُِر َمْن َهَجَر َما َنَهى اهللاُ َعْنُه»(3).

دٍ ژ المباركةِ دروًسا كثيرًة وعبًرا عظيمًة؛  دنا محمفِي هجرةِ ســي إن
فَقْد مكَث النبي ژ بمكَة ثالثَة عشَر عاًما يدُعو إَلى اهللاِ تعاَلى بالحكمةِ 
والموعظةِ الحســنةِ، فقاَمــْت قريٌش بمنــعِ النبي ژ ِمْن تبليغِ رســالةِ 
دِيَد، فأذَن اُهللا لُه وألصحابهِ  هِ 8 ، وَكاَن رسوُل اهللاِ ژ يَْلَقى األََذى الشرب
الةِ وأتم التسليمِ،  المنورة على ســاكنها أفضل الص بالهجرةِ إلى المدينةِ 
؛ فََباَدَر الناُس إَلى  اُهللا لُه فيها أنصاًرا من األوسِ والخــزرجِ  بعد أّن َهيأَ 
النبي ژ ،  الهجرةِ، وشــعرْت قريٌش بخطر الهجرةِ، فَتآَمَرْت علــى قتلِ 
َق َدُمُه فِي  َقبِيَلــةٍ ِمْنُهْم فًَتى فََيْقُتُلوُه فََيَتَفر َفُقوا َعَلى أَْن يَأُْخُذوا ِمْن ُكلَوات

مسند أحمد (19230).  (1)
صحيح البخاري (3653).  (2)

صحيح البخاري (10).  (3)
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 h g f e d c b a `﴿ :شــأنه اْلَقَبائِــلِ، قاَل جل
q p o nm l k ji﴾ [األنفــال: 30]. َوَلِكن اهللاَ 
ُســْبَحاَنُه َحِفَظ َنبِيــُه ِمْن َمْكِرِهْم؛ إذ َخــَرَج َرُســوُل اهللاِ ژ َعَلْيِهْم َوُهْم 
ُه َعَلى ُرُؤوِســِهْم َوُهَو يَْتُلو  َرابِ فََجَعَل يَُذر ال يََرْوَنُه، فَأََخــَذ َحْفَنًة ِمَن الت
 p  o  n  m  l  k  j  i﴿ :تبــارك وتعاَلــى قوَل اهللاِ 
t s r q ﴾ [يــۤس: 9] . وباَت ســيُدَنا علــيƒ  فِي فراشِ 
رسولِ اهللاِ ژ لُِيوِهَم المشركيَن ببقائِهِ، وكذلَك لَِيُرد ودائَع الناسِ ألهلَِها، 
وبالرغمِ من عداوة قريــشٍ لُه ژ فَقْد أَبى الخروَج قْبــَل أْن يرد للناسِ 

أماناتِِهْم، قال ژ : «أَد األََماَنَة ِإلَى َمنِ اْئَتَمَنَك، َوَال َتُخْن َمْن َخاَنَك»(1).
َوَمَضى َرُســوُل اهللاِ ژ إَلى َبْيتِ أَبِي َبْكٍر، فََخَرَجا َلْيًال َحتى أَتََيا َغاَر 
ثَْورٍ فََدَخالُه، َوَبَذَلْت ُقَريٌْش ُكل الُوْســعِ فِي َطَلبِِهَمــا، ولكن اهللاَ بقدرتهِ 
سلم نبيه وصاحَبه، وَصَرَف اُهللا َعْنُهَما َكْيَد ُقَريْشٍ، َوَمَكَثا فِي اْلَغارِ ثَالَث 
لَيالٍ. وفي الطريقِ لحَق بهما سراقة بن مالك لينال الجائزة التي رصدتها 
 : ƒ أُبو بكٍر القبــضِ على محمد وصاحبــه، يقوُل ســيُدَنا  قريٌش في 
فَاْرتََحْلَنا َواْلَقْوُم يَْطُلُبوَنا، فََلْم ُيْدرِْكَنا أََحٌد ِمْنُهْم َغْيُر ُسَراَقَة ْبنِ َمالِكٍ َعَلى 
 َلُب َقْد َلِحَقَنا يَا َرُســوَل اهللاِ. فََقاَل: «َال َتْحَزْن ِإنَلُه. فَُقْلُت: َهَذا الط فََرسٍ 
َمَعَنا»(2) فتعثَر فرُسُه حتى طلَب األماَن ِمَن النبي ژ فُأْعِطَي لُه، وعاَد  اهللاَ 

يُرد الناَس عْنُهَما بعَد أْن كاَن طالًبا لهَما.
ا وصَل النبي ژ المدينَة اســتقبَلُه أهُل طيبَة بالفرحِ والســرورِ،  ولم

سنن أبي داود (3534).  (1)
صحيح البخاري (3652).  (2)
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الذِي َدَخَل فِيِه َرُسوُل اهللاِ ژ  الَْيْوُم  ا َكاَن  َقاَل: لَم  ƒ ٍَمالِك فَعْن أََنسِ ْبنِ 
الَْمدِيَنَة أََضاَء مِْنَها ُكل َشْيٍء(1).

وَقْد تََجلْت في الهجرةِ النبويةِ أَْسَمى اْلَمَعانِي َوالِقَيمِ، َواْشَتَمَلْت َعَلى 
ُروسِ َوالِعَبِر، وكاَن منها: أَْعَظمِ الد

َوانْتَِظاُر  بِهِ،   نَوِإْحَســاُن الظ َعَلْيهِ،  لِ  َوكالت بِاهللاِ، َوُحْســُن  الَيِقينِ  ُة  ُقو
الَفَرجِ َبْعَد الُعْسِر، وأن منِ استغاث باهللا أغاثَُه، ومن دعاُه لباه، ومن سأَلُه 

أعطاُه، فَُهَو 2 َمالُِك َهَذا الَكْونِ، الَقادُِر َعَلى ُكل َشْيٍء.
بِاألَْســَبابِ، فقْد خطَط ژ  َواألَْخُذ  اِإلْعَدادِ  ومْن دروِســها: ُحْســُن 
اهللاَ 8  مهمتِهِ، سائًال  ُمْحَكًما، وكاَن حريًصا عَلى إنجازِ  تخطيًطا  لرحلتِهِ 
التوفيَق، فاختاَر الرفيَق المصاحَب لــُه فِي الهجرةِ، وفِي ذلكِ دليٌل على 
عظمِ مْنزلةِ الصحابِي الجليلِ أبِي بكٍر ƒ ، وقْد خلَد القرآُن ذْكَرُه صاحًبا 
َبَعَثنِي  بقولِهِ: «ِإن اهللاَ  َد الرســوُل ژ على فضلهِ  ژ فِي الغارِ، وأك للنبي
ِإلَْيُكْم َفُقْلُتْم: َكَذْبَت. َوَقاَل أَُبو َبْكرٍ: َصَدَق. َوَواَســانِي بَِنْفِســِه َوَمالِِه»(2). 
واستعانا بعبدِ اهللاِ بنِ أبي بكٍر ^ ليتســمَع لهَما َما يقوُل الناُس فيِهَما، 
َوَطاَقاتِِهْم، وكاَنْت  ــَبابِ  َوفي هذا تعليٌم لنا بضرورةِ االْســتَِفاَدةِ ِمَن الش
ُز مكانَة المرأةِ  أســماُء بنُت أبِي بكــٍر ^ تأتيِهَما بالطعــامِ، وهَذا يعــز
ودوَرَها فِــي ُنْصَرةِ اْلَحق َوتَْرِســيخِ الِقَيمِ َوِإْعَمارِ اْلُمْجَتَمــعِ بُِكل َخْيٍر، 
الطِريقِ، وفيه دليٌل على  َعَلى  يَُدلَهَما  أَُريِْقٍط  ْبَن  َعْبَد اهللاِ  اْسَتأَْجَرا  وكذلَك 

أهمية األخِذ باألسبابِ في التوكلِ على اهللاِ تعالى.

سنن الترمذي (3618).  (1)
صحيح البخاري (3661).  (2)
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َة، تأصيٌل لحب الوطنِ في النفوسِ،  لمك النبي ومخاطبتِهِ  وفي وداعِ 
ودعوٌة نبويٌة صادقٌة لترجمــةِ هذا الحّب إلى بذلٍ وعطاٍء وتضحيةٍ وفداٍء 

في سبيلِ الوطنِ وسالمتهِ واستقرارِهِ.
اْلُمَهاجِِريَن  مــَن  نتخَذ  أْن  َوِعَظاتِها:  الهجــرةِ  ُدُروسِ  أَْعَظمِ  ِمْن   وإن
َواُألْلَفةِ،  َواْلَمَحبــةِ  اِإليَثارِ  قَِيمِ  َواألَنَْصارِ @ اُألْســَوَة اْلَحَســَنَة فِي َزْرعِ 
َواْلِحــْرصِ َعَلى َنِســيجِ اْلُمْجَتَمــعِ َوتََراُبِطه، َوَنْشــِر األَْخالقِ اْلَحَســَنةِ 
َك بما أنعَم اُهللا بهِ  والخيِر والتقَوى، ونتمس َوالَفَضائِل، والتعاونِ عَلى البِر
علينا مْن نعمةِ االتحاد، ملتزميَن بذلَك طاعَة اهللاِ وطاعَة رســولِهِ وطاعَة 
والةِ أمورَِنا في التآُلفِ َواْجتَِماعِ الَكلَِمةِ َوبَِناِء ُمْجَتَمعٍ ُمَتَرابٍِط يَُســوُد فِيهِ 

أَْحَسُن األَْخالقِ َوأَْجَمُل اْلِخَصالِ.
حابُة رضواُن اهللاِ عليهم أجمعيَن،  وإن كانتِ الهجرُة فضًال فاَز بهِ الص
قاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َال هِْجَرَة َبْعَد الَْفْتحِ»(1) إال أنُه باستطاعةِ كل مسلمٍ 
تحصيُل بعضِ معانِي الهجرةِ ِمْن حيُث الفضُل والثواُب، وذلَك بهجرانِ 
واجتنابِ ما نهى اُهللا تعالى عْنُه، قاَل ژ : «... َوالُْمَهاجُِر َمْن َهَجَر ما َنهاُه 

اهللاُ َعْنه»(2).
فحري بنا أن تســتوقَِفَنا في بدايــةِ كل عامٍ هجــري حادثَُة الهجرةِ 
ِر، لَِما تحمُلُه  ِر والتَذك ا قْدًرا ِمَن التبصةِ للنظِر والتأملِ، وتستدِعي منبويالن

ِمْن دالالٍت عظيمةٍ ومعانٍ وِعَبٍر جليلةٍ.

صحيح البخاري (2783).  (1)
صحيح البخاري (10).  (2)
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الثقُة واليقيُن باهللاِ تعالى وحسُن التوكلِ عليهِ من أهم دروسِ الهجرةِ. ❖
الهجرُة َحــَدٌث عظيٌم َملِــيٌء بِالــدالالِت واْلِعَبِر، تَْســَتْرِعي التأمَل  ❖

الهَمَم، ويتعلُم مْنَها المسلُم كيَف  العزائَم، وتشــحُذ  ي  والنَظَر، وتقو
يصوُغ حياتَُه عَلى أساسٍ ِمَن المبادِک واْلِقَيمِ.

علَمْتَنــا الهجــرُة أن اإلعداَد والتخطيَط ســبٌب ِمْن أســبابِ النجاحِ  ❖
والتأييدِ.

ف والتآلفِ  ❖ عاونِ ووحــدة الصينبغي االقتــداُء بالصحابةِ @ في الت
وجمعِ الكلمةِ.

لنا حــدٌث يقتِضي التغييــَر نحَو األفضــلِ، وتْرَك  ❖ الهجرُة بالنســبةِ 
المعاِصي إَلى الطاعةِ، وتْرَك الكَسلِ إَلى الجد والعملِ.

اللهم اجعْل عاَمَنا هَذا عاًما سعيًدا، تعم فيِه الخيراُت والبركاُت عَلى 
المســلميَن أجمعيَن،  بالدِ  قيادًة وشــعًبا، وعَلــى جميعِ  الحبيبةِ  دولتَِنا 
وارحم اللهم والدنا الشــيخ زايد وإخوانه شيوخ اإلمارات الذين انتقلوا 

إلى رحمتك.
وبارك اللهم في ولي أمرنا صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
ونائبه وإخوانــه حكام اإلمــارات وولي عهده األميــن، ووفقنا لطاعتك 

وطاعة من أمرتنا بطاعته يا أرحم الراحمين.
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ةِ والكبرياء، رفع قدَر  العــز أهل المجــد والثناء، صاحبِ  الحمُد هللاِ 
الم على سيدنا محمد إمام األنبياء وقدوة  الة والس والعلماِء، والص العلمِ 
العلماء، وعلى آله وصحبه من استحقوا من ربهم الرضا والثناء، أما بعد:

 ä  ãâ  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú ﴿ : 2 اهللا فقال 
ç æ å ﴾ [المجادلة: 11].

 Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ﴿  : 4 وقــال 
Ñ Ð﴾ [الزمر: 9].

́ ﴾ [فاطر: 28]. وقال 8 : ﴿  ¯ ° ± ² ³ 
وقاَل تعاَلى فِي قصةِ نبيهِ موَســى 0 مــَع العبدِ الصالِحِ: ﴿ \ [ 
 l  k  j  i  h  ❁  f  e  d  c  b  a  `  _  ^
 }  |  {  z  y  x  ❁  v  u  t  s  r  q  p  o  ❁  m

~ ے ¡ ¢ ﴾ [الكهف: 66 ـ 69].
َم الُقْرآَن  َقاَل: «َخْيُرُكْم َمْن َتَعل بِــيَعنِ الن ، ƒ ان وَعْن ُعْثَماَن بن عف

َمُه»(1). َوَعل

صحيح البخاري (5027).  (1)
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وعن أبي الدرداء ƒ ، قاَل: ســمعُت رسوَل اهللاِ ژ يقوُل: «َمْن َسَلَك 
ةِ، َوِإن الَْمَالئَِكَة  الَْجن بِِه َطرِيًقا مِْن ُطُرقِ  َطرِيًقا َيْطلُُب فِيِه عِْلًما َسَلَك اهللاُ 
الِْعْلــمِ، َوِإن الَْعالَِم لََيْســَتْغفُِر لَُه َمْن فِي  لََتَضــُع أَْجنَِحَتَها رًِضا لَِطالِــبِ 
الَْعالِمِ  الَْماِء، وإن َفْضَل  َوالِْحيَتاُن فِي َجْوِف  َوَمْن فِي اْألَْرضِ  ــَمَواتِ  الس
َعَلى الَْعابِــدِ َكَفْضلِ الَْقَمرِ لَْيَلَة الَْبْدرِ َعَلى َســائِرِ الَْكَواكِبِ، َوِإن الُْعَلَماَء 
ثُوا الِْعْلَم، َفَمْن  ثُوا دِيَناًرا َوَال دِْرَهًما؛ َور اْألَْنبَِياَء لَْم ُيَور َوَرَثةُ اْألَْنبَِياِء، َوِإن

أََخَذُه أََخَذ بَِحظ َوافِرٍ»(1).
وَعْن أَبِــي أَُماَمــَة الَباِهلِيƒ  ، َقــاَل: ُذكَِر لَِرُســولِ اهللاِ ژ َرُجَالنِ 
أََحُدُهَما َعابِــٌد َواآلَخُر َعالٌِم، فََقاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «َفْضــُل الَعالِمِ َعَلى 
َوَمالئَِكَتُه  َكَفْضلِي َعَلــى أَْدَناُكْم» ثم قاَل َرُســوُل اهللاِ ژ : «ِإن اهللاَ  الَعابِدِ 
ْمَلــَة فِي ُجْحرَِهــا َوَحتى الُْحوَت  ى النــَمَواتِ َواألََرِضيَن َحت َوأَْهــَل الس

مِ الناسِ الَْخْيَر»(2). وَن َعَلى ُمَعللَُيَصل
يَُقوُل:  َرُســوَل اهللاِ ژ  َســِمْعُت  َقاَل:   ƒ ِاِمت الص ُعَباَدَة ْبنِ  وَعْن 
تِي َمْن لَْم ُيجِــل َكبِيَرَنا، َوَيْرَحْم َصِغيَرَنا، َوَيْعرِْف لَِعالِِمَنا  لَْيَس مِْن أُم»

ُه»(3). َحق

سنن أبي داود (3157).  (1)
سنن الترمذي (2685).  (2)
مسند أحمد (22755).  (3)
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للعلم وأهلهِ مكانة عظيمة سامية مرموقة في هذا الدين العظيم، فقد 
أثنى اهللا على العلماء والمعلمين، ورفع قدرهــم، وأعلى مكانتهم، ولم 
ًدا بطلب االزدياد من شــيء إال مَن العلم، فقال  ــه محميأمر اهللا 2 نبي
 سبحانه: ﴿ 0 1 2 3﴾ [طــه: 114]. ويكفي المعلم فخًرا وشرًفا أن
ًتا، َولَِكْن  ًتا، َوَال ُمَتَعن اهللاَ لَْم َيْبَعْثنِي ُمَعن ژ ُبعث معلًما، فقــاَل: «ِإن بيالن

ًرا»(1).  ًما ُمَيس َبَعَثنِي ُمَعل
ويكفي المعلم ثواًبا وأجًرا أن أهل الســموات واألرض يدعون له، 
ويســتغفرون له، وأعظم بذلك من فضل عظيم، وهذا ما جعَل النبي ژ 
يفتخر بأنه ُبعث ُمَعلًما، وإذا كانت هذه هي مكانة المعلم عند اهللا وعند 
رسوله ژ ، فحري بنا جميًعا أن نعرف قدره ومكانته، ونبذل له االحترام 
د عليه  والتقديــر والعناية به، وننزلــه المنزلة الالئقــة به، وهذا مــا أك

حابة رضوان اهللا عليهم أجمعين. رسول  اهللا ژ ، وسار عليه الص
ثَابِتٍ ƒ فََقاَل  َزيْدِ ْبنِ  ̂ : أَنُه أََخَذ بِِرَكابِ  َعباسٍ  اْبنِ  وَقْد ُروَي َعنِ 
َلُه: ال تَْفَعْل يَا اْبَن َعم َرُسولِ اهللاِ ژ . فََقاَل: َهَكَذا أُِمْرَنا أَْن َنْفَعَل بُِعَلَمائَِنا(2).

وعلى هذا المنهج الرباني سارِت القيادُة الرشيدُة في دولتنا المباركة، 
َمــتِ المعلم، ورفعــت قدره، وســنت القوانيــن التي بوأت  حيــث َكر

المعلمين مكانة متميزة مرموقة.

صحيح مسلم (1478).  (1)
ابن عساكر في تاريخ دمشق (326/19).  (2)
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أَْن يتَحلْوا بِمكارمِ األخالقِ وأشرافَِها،  فينبغي عَلى أبنائَِنا الطالبِ 
ُمعلِميِهْم، وهذا  قْدَر  وأرفِعَها، وأَْن يعرُفوا  اآلدابِ  ُبوا بأحسنِ  يتأد وأَْن 
ما يغرس فيهــم آباؤهم وأمهاتُهــم ومن يعلمهم في مدارســهم من 
معلمين ومعلمات؛ إْذ تقُع عَليهم مســؤوليٌة كبيرٌة فِي إعدادِ األجيالِ، 
وبناِء العقولِ، وتَهذيبِ األخالقِ، وتنشئتهم على معاملة الناسِ بجميل 
ــهِ، َقاَل  األدب فــي توقيــر الكبيــر، وتقديــر المعلم، ومعرفــةِ حق
َفُقولُوا  َرأَْيُتُموُهْم  َفِإَذا  الِْعْلَم،  َيْطلُُبوَن  أَْقَواٌم  َرُسوُل اهللاِ ژ : «َســَيأْتِيُكْم 
ةِ َرُســولِ اهللاِ ژ ، َواْقُنوُهْم». أَْي: َعلُموُهْم(1).  لَُهْم: َمْرَحًبا َمْرَحًبا بَِوِصي
وإلى جميع أبنائنا في مدارســهم ومعاهدهم وجامعاتهم نقول: اهللا اهللا 
في المعلمين، فــإن لهم عليكم حــق التقدير والتوقيــر ومخاطبتهم 
بــأدب، والتواضع لهــم، والتعلم واالســتفادة منهــم، والصبِر عَلى 
ُلُه، وَال يَجنِي ثََمَرتَُه،  هِ، فالعلُم َال ُيحصَمَشــاق لِ  تحصيلِ العلمِ، وتََحم
ةِ  ـى بالصبــِر، وتواضَع لمــن يعلُمُه، كما جــاء في قص َمْن تَحلـ إال
موســى  0 مع العبد الصالح، مع أن موسى نبي من األنبياِء وكليُم 
اهللا تعالى، ومع ذلــك كان منه هذا األدب والتوقير لمــن جاءَ يتعلُم 

منه، وصدق من قال:
ظليالإن المعلــَم فــي الوجــود كنخلٍة الرطيــب  الثمر  مــع  تؤتِي 
ــٌم معل يقــال:  إذ  فخــًرا  رســواليكفيــه  كاَن  األجيـــال  ــُم  فمعل

سنن ابن ماجه (247).  (1)
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مكانة المعلم في ديننا عظيمة. ❖
نبينا ژ ُبِعث معلًما. ❖
الماء  ❖ الســموات واألرض والحيتان في  له من في  المعلم يســتغفر 

والنمل في جحره.
الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم قدوتنا في توقير المعلمين ومعرفة  ❖

حقهم.
من آداب المتعلم مع المعلم التواضع والتقدير والصبر. ❖
مت  ❖ دولة اإلمــارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها الرشــيدة كر

المعلمين.
ا على توقير المعلمين  ْمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأعِن اللهم عل
والعلمــاء ومعرفة قدرهم يــا رب العالمين، وارحم والدنا الشــيخ زايد 

وإخوانه شيوخ اإلمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك.
وبارك اللهم في ولي أمرنا صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
ونائبه وإخوانــه حكام اإلمــارات وولي عهده األميــن، ووفقنا لطاعتك 

وطاعة من أمرتنا بطاعته يا أرحم الراحمين.
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الحمد هللا الذي جعل من الماء كل شيء حي، والصالة والسالم على 
ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحســان إلى يوم 

الدين، أما بعد:

 Q P O N M L K ﴿ :8 فقد قــال اهللا
X W V U T SR﴾ [البقرة: 60].

وقال W V U T S R Q P O N ﴿ : 4 ﴾ [الملك: 30].

 `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ : 2 وقــال 
c b a﴾ [الفرقان: 48].

وعن ابن عباس ^ يصف استسقاء رسول اهللا ژ : «َخَرَج َرُسوُل اهللاِ ژ 
ًعا، َحتى أََتــى الُْمَصلى َولَْم َيْخُطْب ُخَطَبُكْم َهذِهِ،  ًال، ُمَتَواِضًعا، ُمَتَضر ُمَتَبذ
ْكبِيرِ، ثُم َصلــى َرْكَعَتْينِ، َكَما  عِ، َوالت َضــر َعاِء، َوالت َولَِكْن لَــْم َيَزْل فِي الد

ُيَصلي فِي الِْعيدِ»(1).

(1) سنن أبي داود (1165).
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َقاَل:  َيْسَتْسِقي،  َخَرَج  َيْوَم  بِي ژ  الن «َرأَْيُت  َقاَل:  تَِميمٍ،  َعبادِ ْبنِ  وَعْن 
َل رَِداَءُه، ثُم َصلى  َحو َظْهَرُه، َواْسَتْقَبَل الِقْبَلَة َيْدُعو، ثُم َل ِإلَى الناسِ  َفَحو

لََنا َرْكَعَتْينِ َجَهَر فِيِهَما بِالِقَراَءةِ»(1).

إن اهللا 8 يبتلي عباده بالضراء ليســألوه ويســتغفروه ويلجؤوا إليه 
بالســراء ليشــكروه ويطيعوه  فيعطيهم ويغفر لهــم ويكفيهم، ويبتليهم 

ويتقربوا إليه فيزيدهم ويثيبهم ويتقبل منهم.
وإن مما يبتليهم به قحوط المطر، فإذا رأى الناس ذلك فيســن لهم 

صالة االستسقاء، ألن منزل المطر هو اهللا تعالى.
والمســلم العاقل هو الذي يرد األمور إلى خالقها ويأخذ باألســباب؛ 
فمن األســباب مجيء موســم المطر وما يتعلق بذلك من مظاهر مناخية 
يأتي المطر معها بإذن اهللا تعالى ال بتأثيرها، وإذا جاء المطر فيجب شــكر 
اهللا تعالى عليه ونسبته إلرادته وقدرته ورحمته بعباده، قال 4 : ﴿ ¬ ® 

¯ ° ± º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² «﴾ [الشورى: 28].

وإذا تخلف المطر يسن اللجوء إليه 8 بصالة ركعتين يخرج الناس 
ضحوة ألدائها في الفضاء أو في المســاجد حســب حال الناس، وذلك 
بدعوة من ولــي األمر، يكبر اإلمــام ويجهر في القراءة، فــإذا فرغ من 

(1) صحيح البخاري (1025).
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صالةُ االْسِتْسقَاِء

ثم  المظالم،   بالتوبــة ورد رهم وأوصاهــم  النــاس وذك الركعتين وعظ 
الناس مثله،  ل رداءه وفعل  بالدعاء واالبتهال وحو  القبلة وألح اســتقبل 

فإن اهللا تعالى بجوده وكرمه يسقيهم. فإن تأخرت السقيا أعادوا ذلك.
ويسن الصيام قبل صالة االستسقاء للقادر عليه.

َدة عن رسول اهللا ژ يدعو لها ولي األمر. ❖ ة مؤكصالة االستسقاء ُسن
صالة االستسقاء ركعتان، وقتها بعد طلوع الشمس. ❖
ر المطر بعد االستسقاء تُعاد الصالة. ❖ إذا تأخ
يجب على المسلم االعتقاد بأن اهللا تعالى هو الذي ينزل الغيث. ❖
االجتهاد بالدعاء واللجوء إلى اهللا مظنة استجابة الدعاء. ❖

ْمنــا ما ينفعنا، وصل اللُهم وســلم على  ْهنا في ديننا، وعل فق ُهــم الل
آله وصحبه ومن تبعهم بإحســان إلى يوم  ســيدنا ونبينا محمد، وعلى 

الدين.
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دٍ، وعَلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعيَن،  َنا ُمَحمْم وبارِْك عَلى ســيدَِنا ونبيوســل صل ُهم الل
، وَعْن سائِر الصحابِةِ  اِشدِيَن أَبِي َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َوَعلِي َعنِ اْلُخَلَفاِء الر ُهمَواْرَض الل

األكرميَن، وَعنِ التابعيَن وَمْن تبَعُهْم بإحسانٍ إَلى يومِ الدينِ.
ُهم ِإنا َنْســأَُلَك ُموجَِبــاِت َرْحَمتَِك، َوَعَزائَِم  ا صالَِح أعمالَِنا، اللــْل ِمنتقب ُهم الل
ُهم ِإنا َنْسأَُلَك اْلَفْوَز بِاْلَجنةِ  الل ، بِر ِإثْمٍ، َواْلَغنِيَمَة ِمْن ُكل َالَمَة ِمْن ُكل َمْغِفَرتَِك، َوالس
 ْجَتُه، وَال َديًْنا إال فَر ا ِإال َغَفْرتَُه، َوَال َهم َال تََدْع َلَنا َذنًْبــا ِإال ُهم ارِ، اللَوالنجاَة ِمَن الن
نَْيا َحَسَنًة،  َنا آتَِنا فِي الد العالميَن، َرب ــْرتََها يَا رب َقَضْيَتَها ويس قضْيَتُه، َوَال َحاَجًة ِإال

َوفِي اآلِخَرةِ َحَسَنًة، َوقَِنا َعَذاَب النارِ.
ْيــخ خليفـة بن زايد آل  نهيان  أَْمِرَنا َرئِيَس الدولةِ، صاحب السمو الش ْق َولِيَوف ُهم الل

اَم اِإلَماَراتِ َوَولِي َعْهدِهِ األَِميَن. ْد ِإْخَواَنُه ُحك ُه َوتَْرَضاُه، َوأَي َوَنائَِبُه لَِما تُِحب
ُهم اْرَحمِ  اغِفْر للمســلميَن والمســلماِت، األحياِء منُهْم واألمــواِت، الل ُهم الل
الذيــَن انتقُلوا إَلى  ــْيخ َمْكُتوم، وإخواَنُهَما شــيوَخ اإلماراتِ  ــْيخ َزايِد، والش الش
ُهم اْشــَمْل بعفوَِك وغفرانَِك ورحمتَِك آباءََنا وأمهاتَِنا وجميَع أرحاِمَنا  رحمتَِك، الل

وَمْن كاَن لُه فضٌل عليَنا.
ُهم أَدِْم َعَلى دولةِ اإلماراِت األَْمَن واألََماَن َوعَلى َسائِِر بَِالدِ العالمين. الل

وصلى اهللا على ســيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد هللا 
رب العالمين.
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كتاب: دروس المســاجد (2).. ثمرة عمل بشري دؤوب؛ 
من علماء الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف وفقهائها 
على مســتوى فروع الهيئة بإمارات الدولة، وبإشراف مباشر 

من السادة مدراء الفروع.

ة والمطلعيــن على هذا الجهد تقديم  لذلك نهيب باألئم
اقتراحاتهم لتطوير هذا العمل؛ سعًيا لتحقيق المصلحة العامة.

مع تحيات
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
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الصفحةاسم الدرس
11فضل ال إلَه إال اهللا

14ُبني اإلسالُم على خمسٍ
17الوسطيُة واالعتداُل

21محمٌد رسوُل اهللا ژ
25اْغَتنِْم َخْمًسا َقْبَل َخْمسٍ

ر في آياِت اهللا (عز وجل) 28التفك
ْبـُع الَمثانــي 32الس

 ƒ يق د 35أبو بكٍر الص
ْوَجْينِ 38معاييُر اختيارِ الز

41َوفِي أَنُْفِسُكْم أَفََال تُْبِصُروَن
43الــُوُضــــوُء

ريعةِ اإلسالميةِ 46  التيسيُر في الش
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الفهرس

الصفحةاسم الدرس
 ƒ اب49عمُر بُن الخط

واجِ 52تيسيـُر الــز
55قل آمنُت باهللاِ ثم اْسَتِقْم

الةِ 58أركاُن الص
61تَــْرُك الُفُضـــولِ

 ƒ ان 63عثماُن بُن عف
وجين ُة بين الز 66المود

ـالةِ 69الُخشـوُع في الص
ـــُة 72الـِعـف

 ƒ ٍبُن أبي طالب 75علي
ِ ِحم ْوَجانِ وِصَلُة الر 78الز

81اإليماُن وأثَُرُه في َسعادةِ اإلنسانِ
لوات َدُة من الص َنُن المؤك 84الس

87أََال َوِإن فِي الَجَسدِ ُمْضَغًة
 ƒ 90ُمعاذ بن َجَبل

وجيةِ 93ِمَن الحقوقِ الز
97َحـالَوُة اإليمانِ

100ترشيُد االستهالِك
103َوَقَفاٌت مع سورةِ الَعْصر

ƒ ِام َبْيُر بُن الَعو 106الز
109فضُل تربيةِ البناِت

ضا عنِ اهللا تعالى 112الر
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الصفحةاسم الدرس
115الـُغـْســـُل

يْــن 118قضــاء الـد
 ƒ اح 121أبو ُعَبْيَدَة بُن الجر

124االقتصاُد في النَفَقةِ
127اإليماُن والِقَيُم األخالقيُة

ْهــوِ 131سجــوُد الس
134القناعُة كنٌز ال يَْفَنى

 ƒ 137أُبو ُهَريَْرَة
141ال تكونوا إمعة

144ِمْن ُشَعبِ اإليمانِ
147ُسُجوُد التالَوةِ

150تكريُم اإلسالمِ للمرأةِ
 ƒ اص154سعُد بن أبي وق

157العدُل بيَن األوالدِ
161وِعْنَده مفاتُِح الَغْيبِ
164أْعُطوا الطريَق حقه

 ƒ ِامت 167ُعبادة بُن الص
ِ 170بِر الوالَديْن

173االعتصاُم باهللا (عز وجل)
الحاُت 176الباقياُت الص

180تزكيُة النْفسِ
 ƒ حمنِ بُن عوٍف 183عبُد الر
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الصفحةاسم الدرس
187التواُصُل َمَع اآلخريَن

190لـقـــاُء اهللاِ (عز وجل)
ُروعِ 193زكـــاُة الــز

196التعــاُيــُش
 ƒ ٍ199عبُد اهللاِ بُن مسعود

ـــر 203كِـْتَمــاُن الس
205الُحــب في اهللا (عز وجل)

208ِمْن عالماِت محبةِ رسولِ اهللا ژ 
 ƒ ٍ211سعيُد ْبُن َزيْد

214الطالُق أبغُض الحاللِ
217ُحْسن الظن بِاهللاِ تََعاَلى

ـــُة نِْعـَمـٌة ح 219الص
222واقِْصْد في َمْشيَِك

225أم المؤمنين خديجُة بنُت ُخَويْلِدٍ (رضي اهللا عنها) 
229َحل الِخالفاِت بيَن الناسِ
232وإذا استَعْنَت فاْسَتِعْن باهللاِ

235فَْضُل بناِء المساجدِ
238أم المؤمنيَن عائشُة (رضي اهللا عنها) 

241االبتسامُة َصَدَقٌة
َجـــــاُء 246الـر

249حقوُق العاملِ ورب العملِ
يــنِ في الد 252الُغُلـو
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دروس المساجـد (2)

الصفحةاسم الدرس
ْهراُء (رضي اهللا عنها)  255فاطمُة الز

ِ 258زكــاُة األْسُهــم
ماوية 261عالقُة اإلسالمِ بالشرائعِ الس

264من دروس الزكاة
267الوَِقايُة خيٌر ِمَن الِعالجِ
 ƒ 270مصعب بن عمير

ٍ م 273اإلسالُم ديُن َنَماٍء وتقد
ب إلى اهللا عّز وجل  275من طرق التقر

278األْعَذاُر الُمْسِقَطُة لَصالةِ الُجُمَعةِ
281آداُب ُدخولِ الَمَساجِدِ

284عبُد اهللا بُن ُعَمَر بنِ الخطاب (رضي اهللا عنهما) 
288العقُل ميزاُن اإلنسان

ازِقِيَن 291واُهللا خيُر الر
295الِحْكَمُة ضالُة الُمؤمنِ
298النظافُة قِيمٌة حضاريٌة

 ƒ 302طلحُة بُن ُعَبْيدِ اهللا
304آداب الحــوار
307ُكـُنـوُز الَجنـةِ

ــارُة الَيميـنِ 310َكـف
313اإلسالُم ديُن األَملِ

316اإلمام أبو حنيفة (رحمه اهللا)
ِ 319آداُب الطعام
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الصفحةاسم الدرس
322اإلْحَساُن

325أدُب الُمْسَتْفتي
نةِ النَبويةِ 328َمْنِزَلُة الس

331اإلمــاُم َمــالـُك بُن أََنسٍ (رحمه اهللا) 
334ِحـْفـــُظ األَمــاَنـــةِ

337َداُر الُمتـِقـيــَن
ْزقِ 340أسباُب الَبَركةِ في الر

343المحافظُة على البِيَئةِ
افِِعي (رحمه اهللا)  347اإلماُم الش

ـــُل ـَجـم351الـت
354آياُت اهللاِ (عز وجل) في الَكْونِ

357َطاعـُة ولـي األْمــِر

ـعــاُوُن الوظيـفــي361الت
364اإلماُم أحمُد بُن َحْنَبل (رحمه اهللا) 

367الوفاُء ألصحابِ الَفْضلِ
370ذكُر اهللاِ تعالى

فْــُق بالَحْيــوانِ 373الر
377زكـــاُة الَماشـَِيــةِ

380عبُد اهللاِ بُن عباسٍ (رضي اهللا عنهما) 
383التْيِسـيـــُر

ِ 387آداُب تِـالوةِ القـرآنِ الكريم
390َغـــض الَبـَصـــِر
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الصفحةاسم الدرس
394التَطـيـــُر

397الُمَداَوَمُة على الطاَعةِ
400آداُب االقْتِــَراضِ

403ُخُطــوَرُة اإلَشاَعــةِ
 ƒ ٍ406بِالُل بُن َرَباح

408آداُب الـمــَزاحِ
412اْحَفِظ اهللا يَْحَفْظَك
415ُمَحاَسَبــُة الـنـْفسِ
َحــى 418َصــالُة الض

 ƒ 421أُبو ُموَسى األْشَعِري
424فَْضُل الَوقْفِ

427الَيِقيـُن بِاهللا (عز وجل)
430وقَفاٌت َمَع ُسوَرةِ اإلْخالصِ

433ُحْســُن الَخـاتَِمــةِ
ƒ َفْيُل بُن َعْمٍرو436الط

440االْستِْغَفــاُر
443َمالِمُح الَفْوزِ والُخْسرانِ في الُقرآنِ

446مكــاَنـُة النبِـي ژ 
449إيجابيُة اإلسالمِ في ُحْسنِ التَعاُملِ مع اآلَخِر

452َطـَلــُب الَحــَاللِ
ِ 455ُشـْكــُر النَعـــم

459الَبـْيــُع الَمـْبــُروُر
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462ِعَياَدُة الَمِريضِ، فَْضُلها وآَداُبها

 ƒ ٍ465َزيُْد بُن ثَابِت
رورِ َعَلى الناسِ 468إدخاُل الس
471الُقرآُن هدايُة اهللاِ للَعالميَن

474الَحَسُن الَبْصِري (رحمه اهللا) 
ِ ِحـــم 477ِصـَلــُة الـر

480سَعـُة َرْحَمـةِ اهللا (عز وجل)
484َحـق الَجــارِ

فِ 487أَمـاَنــُة الُمـَوظـ
ُد بُن الُمْنَكدِرِ (رحمه اهللا) 490ُمَحم

493الـَوفَـاُء بالـنـْذرِ
496ِمْن ُمْعجَِزاِت النبِي ژ 
499آداُب حديثِ الَمَجالِسِ
503ِعَنايَُة اإلْسالمِ بِالُفَقَراِء

506مالُك بُن دينارٍ (رحمه اهللا) 
509المسلُم َمْن َسلَِم المسلموَن ِمْن لَِسانِهِ َويَدِهِ

ْهُد وفَْضُله 512الز
515آداُب الَجَنـائــِز

517ُسْفَياُن بُن ُعَيْيَنَة (رحمه اهللا) 
520آداُب الـتــَزاُورِ

لــيُم 523الـَقــْلُب الس
ِ 526التداوِي في اإلْسَالم
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الصفحةاسم الدرس
ـَدَقــةِ 529آداُب الص

ْحمنِ األْوَزاِعي (رحمه اهللا) 532عبُد الر
535االْعتَِراُف بالَفْضلِ
539أسـَبـاُب الِهـَدايَـةِ

ادِقِيَن 542َوُكوُنْوا َمَع الص
545اللَقَطُة وأْحَكاُمَها

548اإلمــاُم الُبَخــارِي (رحمه اهللا)
552أحكـام العقيقـة

ِ 554ُحْرَمُة تَْكفيِر الُمسلم
الةِ َباُس في الص557الل

561الطَمأْنينُة َواالْستِْقَراُر
565اإلماُم أُبو َداُوَد (رحمه اهللا) 
568األقَْرُبوَن أْوَلى بالَمْعُروِف

الُة على النبِي ژ  571الص
574إَداَرُة الـَوقْـــتِ
ـْرِعيـُة قَْيُة الش 577الر

581اإلَمــاُم ُمْسلِــٌم (رحمه اهللا)
584أدُب االْختِالِف

588الَحَياُء ِمَن اهللاِ تََعالى
ِ 592اليتيُم في اإلْسَالم

ــْتـــــُر 596الس
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599ابُن َحَجٍر الَعْسَقالني (رحمه اهللا)

602تَْوقيُر أْهـلِ الَفْضـلِ
َعـاِء 605فَْضُل الد

608الثَناُء َعَلى اهللاِ تعالى
611اْلُقْرآُن َمأُْدَبُة اهللاِ

614بِْشُر بُن الحارِِث الَحافي (رحمه اهللا)
617الُمَساَرَعـُة إلى الَخْيراِت

620الَجـنــُة وأَْهـُلَهـا

ِعــي َطـو624الَعَمـُل الت
627ِحْفـُظ الـنـْفسِ

المِ (رحمه اهللا) بُن عبدِ الس 630الِعـز
633الماُل قِـواُم الَحَيـاةِ

636ِمْن ُحُقوقِ رسولِ اهللاِ ژ
ةِ 640ِعَنايَُة اإلْسَالمِ بَِذوِي االحتياجاِت الخاص

643رَِعايَُة الَمَساجِدِ
646أُبو َبْكٍر ابُن الَعَربي (رحمه اهللا)

649ُوُجوُب تَْوقيِر النبي ژ 
652الـِعـْلـُم آفَــــاٌق

فْــُق باألطَْفــالِ 655الـر
658اإلماُم يَْحَيى بُن َشَرٍف النَووِي (رحمه اهللا)

ْحَمةِ الُمْهَداةِ ژ الر 661َنبِي
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الصفحةاسم الدرس
667الدرس األول: استقباُل شهِر رمضاَن المبارك

670الدرس الثاني: رمضاُن شهُر الُقرآنِ
ِ 673الدرس الثالث: أفعاٌل ال تَُضر بالصيام

676الدرس الرابع: اإلنفاُق في رمضاَن
679الدرس الخامس: الَوقُْف َصَدَقٌة َجارِيٌَة
682الدرس السادس: السحوُر في رمضاَن

684الدرس السابع: زكـــاُة الــمـــالِ
عاُء في َرَمضاَن 688الدرس الثامن: الد

ْكِر في َرمضاَن 691الدرس التاسع: فَْضُل الذ

راُبِط االجتماعي694الدرس العاشر: نعمُة االْستِْقَرارِ والت
697الدرس الحادي عشر: َرمضاُن شهُر التْقوى

699الدرس الثاني عشر: الَبَرَكـُة في َرَمضـاَن
701الدرس الثالث عشر: ِحْفُظ اللسانِ في رمضاَن

704الدرس الرابع عشر: رمضاُن وإْعَداُد األخالقِ الَفاِضَلةِ
706الدرس الخامس عشر: كـل معروٍف َصَدقـٌة
ْبِر 709الدرس السادس عشر: َرمضاُن شهُر الص

ْفُح 711الدرس السابع عشر: الَعـْفـُو والص
714الدرس الثامن عشر: ُحقوُق ولي األْمِر



831

الفهرس

الصفحةاسم الدرس
718الدرس التاسع عشر: يوُم العملِ اإلنساني اإلماراتي

722الدرس العشرون: فَْضُل قيامِ الليلِ وإحياِء الَعْشِر األواِخِر من رمضان
725الدرس الحادي والعشرون: الخوُف ِمَن اهللاِ تعالى

728الدرس الثاني والعشرون: َرمضاُن والتوَبُة
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761َمْولُد النبي ژ 
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يسيُر في الحج772الت

778لَِيْشَهـُدوا َمَنافِــَع َلـُهـْم
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