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 !ِمن أسرار السعادة

 كتبه/ ٌاسر برهامً

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

فشعور اإلنسان بالحاجة إلى شًء ٌدفعه لطلبه والحصول علٌه، 

حصوله علٌه، لكنه وإذا حصل علٌه شعر باالستؽناء والسعادة ل

سرعان ما ٌتعود علٌه فٌطلب ؼٌره، أو ٌرى أن ما حصل علٌه 

قلٌل والبد ِمن زٌادة؛ فٌظل هكذا ٌبؽً )الِحَول( أي: التحول 

 والتؽٌر عن الحال الذي هو فٌه.

ولذا تجد َمن أكل أفخر األطعمة واألشربة ٌمل منه، خصوًصا مع 

ؼٌرها، وَمن وصل التكرار، وَمن تزوج أجمل النساء طمح إلى 

إلى ملك ورٌاسة تعود علٌها وطلب المزٌد ِمن توسٌع النفوذ 

فٌظل الشعور بالفقر مالزًما لإلنسان إلى أن واالنفراد بالسلطة؛ 

ٌهجم علٌه األجل فجؤة فٌترك كل ذلك الذي كان سبب شقابه 

 وفقره فً الدنٌا؛ لٌصبح الحساب علٌه سبب شقابه فً اآلخرة.

حاجته فً القرب ِمن هللا، وذكره وشكره، أما المإمن فإن 

وحسن عبادته، وإنما الدنٌا عنده كحذاٍء ٌلبسه فً رجله وال 

فٌكفٌه منها ما ٌبلؽه الكفاٌة؛ فال ٌشعر  ٌجعله تاًجا فوق رأسه؛

ا وإلًها؛ فهو ٌفتقر إلى ربه  بالفقر إلى الدنٌا، بل فقره إلى هللا رّبً

ه شؤنه، وٌقضً له حاجات تمام الفقر؛ ٌدبر له أمره، وٌصلح ل

الدنٌا واآلخرة، وٌفتقر إلى إلهه الحق؛ ٌحبه وٌخضع له وٌنقاد، 

وٌقوم له، وٌركع له وٌسجد له وٌذكره؛ فٌجد بذلك الؽنى باهلل 

 عَمن سواه؛ فإن الفقر إلى هللا هو عٌن الؽنى به.

ولذا ٌجد ؼاٌة سعادة الدنٌا فً ركعة ٌصلٌها ولو قام حتى تتورم 

فهو ٌجد فٌها أجل النعم التً تستوجب الشكر تشقق، قدماه وت

، فهً قرة العٌن وطمؤنٌنة )متفق علٌه(( أََفاَل أَُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا؟!)

َصلَّى هللاُ -القلب وشرح الصدر وسكٌنة النفس، قال رسول هللا 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ اَلةِ : )-َعلَ نًِ فًِ الصَّ ٌْ ةُ َع النسابً، )رواه أحمد و( َوُجِعلَْت قُرَّ

، ٌظل كذلك إلى أن ٌؤتٌه األجل وهو فً هذه وصححه األلبانً(

السكٌنة، فٌنتقل إلى سعادة األخرى وقرة العٌن التً ال تنقطع 

 والقرب منه. -سبحانه-باهلل 

كان فً الدنٌا ٌجد الشعور بالؽنى فً سجدة ٌتضرع فٌها فوجدها 

الشعور سبًبا لرفع الدرجات فً اآلخرة، كان فً الدنٌا ٌجد 

بالؽنى فً آٌة ٌقرإها وٌتدبرها فٌجدها فً اآلخرة سبًبا لسعادة 

 أََتّم وؼنى أعظم.

فإذا وصل اإلنسان لذلك هان علٌه ما ٌفقده ِمن الدنٌا ولم ٌجد ألم 

الفقر وتعاسة الحاجة التً ال تتوقؾ؛ فلم ٌنافس على الدنٌا، ولم 

الناس بها، ٌفرح بها إذا حصلت، ولم ٌفتخر بها، ولم ٌختل على 

ولم ٌشح بها ولم ٌبخل؛ فضاًل عن أن ٌعتدي وٌؤخذ ما لٌس ِمن 

 حقه.

ل قول النبً  ِه َوَسلَّم-وَتؤَمَّ ٌْ ُه ): -َصلَّى هللاُ َعلَ َمْن َكاَنِت اآلِخَرةُ َهمَّ

ًَ َراِؼَمة   ا َوِه ٌَ ْن ُ ِؼَناهُ فًِ َقْلبِِه َوَجَمَع لَُه َشْملَُه، َوأََتْتُه الدُّ
، َجَعلَ هللاَّ

ِه  ٌْ َق َعلَ ِه، َوَفرَّ ٌْ َن ٌْ َن َع ٌْ ُ َفْقَرهُ َب
ُه َجَعلَ هللاَّ ا َهمَّ ٌَ ْن َوَمْن َكاَنِت الدُّ

َر لَهُ  ا إاِلَّ َما قُدِّ ٌَ ْن ؤْتِِه ِمَن الدُّ ٌَ )رواه الترمذي، وصححه ( َشْملَُه، َولَْم 

ا أن الشعور بالؽنى هو سبب ِمن أعظم أسباب األلبانً( ًٌّ ، تجد َجلِ

ة، ولكن حاجة القلب الحقٌقٌة ال ُتَسدُّ إال بالتوجه إلى هللا السعاد

َماَواِت َواألَْرَض َحنًٌِفا َوَما وحده ) ًَ لِلَِّذي َفَطَر السَّ ْهُت َوْجِه َوجَّ

 .(07)األنعام:( أََنا ِمَن اْلُمْشِرِكٌنَ 

فما فً قلب المإمن ِمن الحب هلل واإلخالص له، والخوؾ منه، 

ده؛ هو أعظم أسباب الؽنى الذي هو أعظم وحده والرجاء له وح

ن  ٌْ أسباب السعادة، وهو ٌكون فً القلب، وأما َمن جعل فقره ب

عٌنٌه فال ٌزال مفتقًرا مهما امتألت جٌوبه وأرصدته، فال ٌزال 

 تعًٌسا مهما بلػ.

فهاّل أخذنا نصٌبنا ِمن كنوز رمضان "وجواهر العشر األواخر" 

ذة! وهاّل انتبهنا لسرعة انقضابها التً هً أؼلى ِمن كل ماٍل أو ل

 كما انقضى أكثر رمضان كؤنه ؼمضة عٌن أو لحظة!

 وهللا المستعان.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 (ٔٔمجاهدة النفس بكثرة السجود )

 كتبه/ عالء بكر

 ، أما بعد؛الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا

 وِمن أذكار الركوع والسجود: 

وحِ ) ذكر: - ، َربُّ اْلَماَلبَِكِة َوالرُّ وس   . )رواه مسلم(( ُسبُّوح  قُدُّ

(: أي المبرأ ِمن النقابص والشرٌك، وكل ما ال ٌلٌق ُسبُّوح  )

 باإللهٌة، ِمن سبحَت هللا، أي: نزهته. 

وس  ) زاهة عن كل (: أي المطهر ِمن كل عٌب، العظٌم فً النقُدُّ

 ما ٌستقبح. 

وحِ ) ، وُخص بالذكر -علٌه السالم-(: قٌل: المراد به جبرٌل الرُّ

تفضٌاًل له على سابر المالبكة. وقٌل: المراد صنؾ ِمن المالبكة، 

وُح َواْلَماَلبَِكُة َصّفًا اَل : )-تعالى-وهذا كقوله  قُوُم الرُّ ٌَ ْوَم  ٌَ

َتَكلَُّموَن إاِلَّ َمْن أَِذَن لَُه  ْحَمُن َوَقالَ َصَواًباٌَ -، وقوله (8ٖ)النبؤ:( الرَّ

ِهْم ِمْن ُكلِّ أَْمرٍ : )-تعالى وُح فٌَِها بِإِْذِن َربِّ لُ اْلَماَلبَِكُة َوالرُّ ( َتَنزَّ

. وٌحتمل الروح الذي به قوام كل حً، أي رب المالبكة (ٗ)القدر:

 ورب الروح، وهللا أعلم.

اِء َواْلَعَظَمةِ ُسْبَحاَن ِذي اْلَجَبُروِت ) ذكر: - ٌَ ( َواْلَملَُكوِت َواْلِكْبِر

 . )رواه أحمد وأبو داود والنسابً، وصححه األلبانً(

(: الجبروت ِمن الجبر وهو القهر، وهو ِمن ِذي اْلَجَبُروتِ )

(: َواْلَملَُكوتِ صفات هللا، ومعناه: الذي ٌقهر العباد على ما أراد. )

مالك كل شًء، وصٌؽة  (: صاحبِذي َاْلَملَُكوتِ ِمن الملك، )

اءِ الفعلوت للمبالؽة. ) ٌَ (: أي سبحان ذي الكبرٌاء، أي َواْلِكْبِر

 .-سبحانه وتعالى-العظمة والملك. وال ٌوصؾ بهذا إال هللا 

َنا َوبَِحْمِدَك، اللُهمَّ اْؼفِْر لًِ) ذكر: - (، قالت ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َربَّ

ِه َوَسلَّمَ - : َكاَن َرُسولُ هللاِ -رضً هللا عنها-عابشة  ٌْ  -َصلَّى هللاُ َعلَ

قُولَ فًِ ُرُكوِعِه َوُسُجوِدِه: ) ٌَ َنا ٌُْكثُِر أَْن  ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َربَّ

لُ اْلقُْرآَن. َوبَِحْمِدَك، اللُهمَّ اْؼفِْر لًِ َتؤَوَّ ٌَ  . )متفق علٌه((، 

َنا َوبَِحْمِدكَ ) ومعناه  (: أي وبحمدك سبحتك،ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َربَّ

بتوفٌقك لً سبحتك ال بحولً وقوتً، أو بسبب أنك موصوؾ 

 بصفات الكمال والجالل سبحك المسبحون. 

 فضل السجود وإطالته باللٌل:

ومما ٌنبؽً الحرص علٌه فً مجاهدة النفس قٌام اللٌل، وإطالة 

 -صلى هللا علٌه وسلم-القٌام والسجود فٌه، كما كان ٌفعل النبً 

فً عهد النبوة، والسلؾ الصالح  - عنهمرضً هللا-والصحابة 

فً شؤن المتقٌن:  -تعالى-ِمن العلماء والعباد ِمن بعدهم، قال 

ْسَتْؽفُِرونَ ) ٌَ ْهَجُعوَن . َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم  ٌَ ِل َما  ٌْ ( َكاُنوا َقلٌِاًل ِمَن اللَّ

ِجِع َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضا: )-تعالى-، وقال (8ٔ-0ٔ)الذارٌات:

ُهْم َخْوًفا َوَطَمًعا ْدُعوَن َربَّ إِنَّ َربََّك : )-تعالى-، وقال (ٙٔ)السجدة:( ٌَ

ِل َونِْصَفُه َوُثلَُثُه َوَطابَِفة  ِمَن  ٌْ وُم أَْدَنى ِمْن ُثلَُثًِ اللَّ
َك َتقُ ْعلَُم أَنَّ ٌَ

َهارَ  لَ َوالنَّ ٌْ ُر اللَّ ٌَُقدِّ  ُ  .(ٕٓ)المزمل:( الَِّذٌَن َمَعَك َوهللاَّ

ِ -رضً هللا عنها-وعن عابشة  ًَّ هللاَّ ِه -: "أَنَّ َنبِ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

َر َقَدَماُه"  -َوَسلَّمَ  ِل َحتَّى َتَتَفطَّ ٌْ قُوُم ِمَن اللَّ ٌَ ، وعن )متفق علٌه(َكاَن 

: "َكاَن الَ َتَشاُء -صلى هللا علٌه وسلم-أنه  -رضً هللا عنه-أنس 

ِل ُمصَ  ٌْ َتُه" أَْن َتَراهُ ِمَن اللَّ ٌْ َتُه، َوالَ َنابًِما إاِلَّ َرأَ ٌْ ا إاِلَّ َرأَ ًٌ )رواه لِّ

 .البخاري(

فً شرح رٌاض الصالحٌن  -رحمه هللا-قال الشٌخ ابن العثٌمٌن 

صلى هللا -"فٌه دلٌل على أن رسول هللا  للنووي ما مختصره أن:

كان أحٌاًنا ٌدٌم العمل الصالح حتى ال تراه إال على  -علٌه وسلم

لعمل، فكان ال تشاء تراه قابًما إال رأٌته، وال نابًما إال رأٌته، هذا ا

ٌتبع ما هو  -علٌه الصالة والسالم-وكذلك فً الصوم، ٌعنً أنه 

األفضل واألرضى هلل، وما هو أصلح و أنفع لبدنه؛ ألن اإلنسان 

 له حق على نفسه". 

ِ -رضً هللا عنها-وعن عابشة  ِه َصلَّى -: "أَنَّ َرُسولَ هللاَّ ٌْ هللاُ َعلَ

ٌَُصلًِّ إِْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة، َكاَنْت تِْلَك َصالََتُه  -َوَسلَّمَ  َتْعنًِ -َكاَن 

لِ  ٌْ ًة  -بِاللَّ ٌَ ْقَرأُ أََحُدُكْم َخْمِسٌَن آ ٌَ ْجَدَة ِمْن َذلَِك َقْدَر َما  ْسُجُد السَّ ٌَ َف

ْرَفَع َرْأَسُه!"  ٌَ  .)رواه البخاري(َقْبلَ أَْن 

ِه َوَسلَّمَ -"َما َكاَن َرُسولُ هللِا  وعنها قالت: ٌْ ِزٌُد فًِ  -َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ

ٌَُصلًِّ أَْرَبًعا َفاَل  ِرِه َعلَى إِْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة،  ٌْ َرَمَضاَن، َواَل فًِ َؼ
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ٌَُصلًِّ أَْرَبًعا، َفاَل َتْسؤَلْ َعْن  ، ُثمَّ  َتْسؤَلْ َعْن ُحْسنِِهنَّ َوُطولِِهنَّ

ٌَُصلًِّ َثاَلًثا"  ُحْسنِِهنَّ  ، ُثمَّ   .)متفق علٌه(َوُطولِِهنَّ

: -رضً هللا عنها-"وقولها قال الشٌخ العثٌمٌن فً شرحه: 

( قد ظن بعض  ٌَُصلًِّ أَْرَبًعا َفاَل َتْسؤَلْ َعْن ُحْسنِِهنَّ َوُطولِِهنَّ (

الناس أنها أربع مجموعة بسالٍم واحٍد، وهذا خطؤ؛ ألنه قد جاء 

أنها أربع ركعات ٌسلِّم ِمن كل ركعتٌن، وأربع ٌسلم مفصاًل مبًٌنا 

ٌَُصلًِّ أَْرَبًعا َفاَل  ِمن كل ركعتٌن، وثالث ركعات، فٌكون قولها: )

ٌَُصلًِّ... ( فٌه دلٌل على أنه إذا  ، ُثمَّ  َتْسؤَلْ َعْن ُحْسنِِهنَّ َوُطولِِهنَّ

ٌَُصلًِّ(، (  صلى األربع بسالمٌن استراح قلٌاًل؛ لقولها: )ُثمَّ  و)ُثمَّ

للترتٌب فً المهلة، ثم ٌصلً األربع على ركعتٌن، ثم ٌسلم. وأنا 

أشٌر فً هذه المسؤلة إلى أنه ال ٌنبؽً لإلنسان أن ٌتعجل فً 

فهم النصوص، بل ٌجمع شواردها حتى ٌضم بعضها إلى بعض 

 لٌتبٌن له األمر".

ًِّ  -رضً هللا عنها-وعن حذٌفة  بِ ُت َمَع النَّ ٌْ لَّى هللاُ صَ -قال: "َصلَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ْرَكُع ِعْنَد اْلِماَبِة، ُثمَّ  -َعلَ ٌَ لٍَة، َفاْفَتَتَح اْلَبَقَرَة، َفُقْلُت:  ٌْ َذاَت لَ

ْرَكُع بَِها، ُثمَّ  ٌَ ٌَُصلًِّ بَِها فًِ َرْكَعٍة، َفَمَضى، َفقُْلُت:  َمَضى، َفقُْلُت: 

َساَء، َفَقَرأََها، ُثمَّ اْفَتَتَح آلَ  اًل،  اْفَتَتَح النِّ ْقَرأُ ُمَتَرسِّ ٌَ ِعْمَراَن، َفَقَرأََها، 

َح، َوإَِذا َمرَّ بُِسَإاٍل َسؤَلَ، َوإَِذا َمرَّ  ٍة فٌَِها َتْسبٌِح  َسبَّ ٌَ إَِذا َمرَّ بِآ

ًَ اْلَعِظٌِم"، َفَكاَن  قُولُ: "ُسْبَحاَن َربِّ ٌَ َذ، ُثمَّ َرَكَع، َفَجَعلَ  ٍذ َتَعوَّ بَِتَعوُّ

اِمِه، ُثمَّ َقالَ: "َسِمَع هللاُ لَِمْن َحِمَدهُ"، ُثمَّ َقاَم ُرُكوُعُه َنْحًوا مِ  ٌَ ْن قِ

ًَ اأْلَْعلَى"،  ا َرَكَع، ُثمَّ َسَجَد، َفَقالَ: "ُسْبَحاَن َربِّ َطِوٌاًل َقِرًٌبا ِممَّ

اِمِه"  ٌَ  . )رواه مسلم(َفَكاَن ُسُجوُدهُ َقِرًٌبا ِمْن قِ

هل األفضل فً  "ولكن لو قال قابل:قال العثٌمٌن فً شرحه: 

الصالة أن أطٌل القٌام أو أن أطٌل السجود والركوع؟ قلنا: انظر 

ما هو أصلح لقلبك، قد ٌكون اإلنسان فً حال السجود أخشع 

وأحضر قلًبا، وقد ٌكون فً حال القٌام ٌقرأ القرآن وٌتدبر 

ما ال ٌحصل  -عز وجل-القرآن، وٌحصل له لطابؾ ِمن كتاب هللا 

كن األفضل أن ٌجعل صالته متناسبة، إذا فً حال السجود، ول

ر القٌام قصر  أطال القٌام أطال الركوع والسجود، وإذا قصَّ

صلى هللا -الركوع والسجود، حتى تكون متناسبة كصالة النبً 

 ، وهللا أعلم".-علٌه وسلم

 -علٌه الصالة والسالم-وعن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا 

اَلِة إِلَ قال: ) ِ أََحبُّ الصَّ اِم إِلَى هللاَّ ٌَ ِ َصاَلةُ َداُوَد َوأََحبُّ الصِّ ى هللاَّ

ٌَُصوُم  َناُم ُسُدَسُه َو ٌَ قُوُم ُثلَُثُه َو ٌَ ِل َو ٌْ َناُم نِْصَؾ اللَّ ٌَ اُم َداُوَد َكاَن  ٌَ ِص

ْوًما ٌَ ٌُْفِطُر  ْوًما َو  .)متفق علٌه(( ٌَ

أي "ولكن مع هذا إذا قام اإلنسان فً  :-رحمه هللا-قال العثٌمٌن 

ساعة ِمن اللٌل فإنه ٌرجى له أن ٌنال الثواب، وهذا الذي ذكره 

هو األحب إلى هللا واألفضل، لكن  -صلى هللا علٌه وسلم-النبً 

ٌكفً أن تقوم الثلث األخٌر أو الثلث األوسط أو النصؾ األول، 

 حسب ما تٌسر لك". 

 موقع أنا السلفً
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 !إٌاك وصوم الهوى: ترك  للحالل وفعل للحرام

 كتبه/ أسامة شحادة 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

-فالصٌام ركن ِمن أركان اإلسالم، والؽاٌة منه تقوٌة تقوى هللا 

فً القلوب، وقد عرفته شرابع األنبٌاء عْبر التارٌخ  -عز وجل

( ٌُّ ا أَ اُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذٌَن ِمْن ٌَ ٌَ ُكُم الصِّ ٌْ َها الَِّذٌَن آَمُنوا ُكتَِب َعلَ

قُونَ  ، وذلك ِمن خالل الخضوع ألمر (8ٖٔ)البقرة:( َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَّ

بترك الحالل ِمن الشراب والطعام والشهوة لمدٍة  -عز وجل-هللا 

فًعا للمإمنٌن والمإمنات معٌنٍة، وأٌاٍم معدودات، لٌكون ذلك دا

 على ترك الحرام.

وِر : )-صلى هللا علٌه وسلم-وفً قوله  َدْع َقْولَ الزُّ ٌَ َمْن لَْم 

َدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبهُ  ٌَ ِ َحاَجة  فًِ أَْن  َس هلِلَّ ٌْ )رواه ( َوالَعَملَ بِِه، َفلَ

، إشارة ألهمٌة ترك الحرام وأنه الؽاٌة الحقٌقٌة ِمن ترك البخاري(

لحالل ِمن الطعام والشراب، ومع صحة صوم َمن وقع فً ا

المعاصً عند جمهور العلماء؛ إال أن صومه مخدوش كما نص 

على ذلك ابن حجر فً "الفتح": "إن هذه المعاصً ٌزٌد قبحها 

فً الصٌام على ؼٌرها، وإنها تخدش فً سالمة الصٌام، بل 

ء ٌرى ربما اقتضت عدم الثواب علٌه"؛ لذلك كان بعض العلما

 بطالن الصوم بالمعاصً، وأن الواقع فٌها ٌلزمه القضاء.

وفً هذا الزمان الذي نرى فٌه إقبال جموع الشباب والشابات 

على تعظٌم فرٌضة الصٌام بالتزام صٌام رمضان والصالة فٌه 

ٌَجمعون مع ذلك ارتكاب عدٍد ِمن  الفرابض والتراوٌح، إال أنهم 

-جوهر الصٌام، وطاعة هللا  المعاصً واآلثام التً تتناقض مع

 .-عز وجل

تبرج النساء أو حجاب الموضة أو االختالط فً  وِمن ذلك:

اإلفطارات الرمضانٌة بحجة الزمالة أو العمل أو السهرات 

الرمضانٌة بصحبة الؽناء والموسٌقى، وربما الرقص، والدخان 

 واألرجٌلة والشٌشة، ومتابعة المسلسالت واألفالم.

ممارسات الؽش والخداع فً األسواق فً  :وِمن ذلك أًٌضا

رمضان وؼٌره، أو سوء القٌام بالعمل ِمن قِبل العمال 

والموظفٌن والمدراء والمسإولٌن، وتعطٌل مصالح الناس أو 

عْبر الفساد المالً أو اإلداري والسٌاسً الذي ٌنهب الثروات 

وٌخرب وضع المإسسات العامة وٌضٌق على الناس، وخاصة 

 لفقراء، حٌاتهم وسعادتهم.الضعفاء وا

الصوم الحقٌقً الؽاٌة الحقٌقة منه هً ترك الحالل مإقًتا؛ 

لتعوٌد النفس والبدن على ترك الحرام دوًما وأبًدا، وٌجب أن 

نستثمر الحالة اإلٌجابٌة بتعظٌم ركن الصٌام عند جمهور 

المسلمٌن لننشر أهمٌة الصوم الدابم عن الحرام، وأنه الؽاٌة 

صلى هللا -هدؾ األسمى، ولنذكرهم وأنفسنا بقوله العظمى وال

اِمِه إاِلَّ اْلُجوُع : )-علٌه وسلم ٌَ َس لَُه ِمْن ِص ٌْ ُربَّ َصابٍِم لَ

 .)رواه أحمد وابن ماجه، وصححه األلبانً(( َواْلَعَطشُ 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/


9 
 

 (ٕٔضان )حتى نفوز برم

 ومخافته -تعالى-رمضان... لتعظٌم شعابر هللا 

 كتبه/ جمال متولً

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

فنصوم ِمن طلوع الفجر وحتى ؼروب الشمس، وَمن صام 

، مهما اشتد علٌه الجوع أو العطش أو -سبحانه-احتساًبا لربه 

مفطرات ٌستحٌل علٌه أن ألي ِمن ال -ِمن ؼٌر مرض-الحاجة 

ٌقدم على شربة ماء، ولو كان قْبل الؽروب بطرفة عٌن، وٌحتاج 

كذلك لشربة ماء فٌرفع اإلناء إلى فمه فٌسمع نداء الفجر: )هللا 

 أكبر( فٌسقط اإلناء ِمن ٌده. 

، والوقوؾ عند -عز وجل-إنها عبادة التعظٌم والتبجٌل ألمر هللا 

 . -جلَّ جالله-حدوده 

بادة التً نحتاجها فً سابر حٌاتنا، وفً كل أحوالنا، فإن هذه الع

اُم َكَما ُكِتَب ) قال: -تعالى-هللا  ٌَ ُكُم الصِّ ٌْ َها الَِّذٌَن آَمُنوا ُكتَِب َعلَ ٌُّ ا أَ ٌَ

ُقونَ  ، ولن تتحقق هذه (8ٖٔ)البقرة:( َعلَى الَِّذٌَن ِمْن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَّ

وراء الصٌام ورمضان إال إذا استقر ؼاٌة "التقوى المرادة" ِمن 

فً القلب التعظٌم ألوامر رب العالمٌن، والوقوؾ عند حدوده؛ 

َها ِمْن َتْقَوى : )-تعالى-لذلك قال  ِ َفإِنَّ ْم َشَعابَِر هللاَّ ٌَُعظِّ َذلَِك َوَمْن 

 . (ٕٖ)الحج:( اْلقُلُوبِ 

ن َثمَّ ، ومِ -تعالى-فهذا التعظٌم وهذا اإلجالل ٌنبع ِمن مخافة هللا 

-فخوؾ هللا مخافة التعدي علً حدوده فً كل حاٍل وكل آن؛ 

هو العبادة التً ٌجب أن تمأل القلب وُتِشبعه حتى تمنعه  -تعالى

، أو التقصٌر فً فعل -تعالى-تماًما ِمن تضٌٌع فرابض هللا 

القربات والطاعات، وكذلك َتْحِجَزه وتصده عن مجرد االقتراب 

هو الحاجز  -عز وجل-فالخوؾ ِمن هللا  ،-تعالى-ِمن محارم هللا 

الصلب أمام دفعات الهوى، والطارق القوي المانع ِمن الؽفلة، 

 وحابط الصد للشهوات والفتن. 

جل -عباده المتصفٌن بالخشٌة منه  -تعالى-ولذلك وعد هللا 

، العارفٌن لمقام مخافته ومخافة ٌوم الحساب وِشدته، -جالله

ستضعاؾ، فلهم فً النهاٌة التمكٌن بؤنهم وإن طال بهم أمد اال

ُكُم اأْلَْرَض : )-تعالى-فً األرض والسٌادة فً الدنٌا، قال  َولَُنْسِكَننَّ

 .(ٗٔ)إبراهٌم:( ِمْن َبْعِدِهْم َذلَِك لَِمْن َخاَؾ َمَقاِمً َوَخاَؾ َوِعٌدِ 

والخوؾ ِمن  -تعالى-أما فً اآلخرة فؤصحاب الخشٌة ِمن هللا 

اب الفرحة الكبرى والسعادة العظمً سخطه وعذابه، هم أصح

، وخوفهم ِمن عقابه الذي الزمهم -جل جالله-بخشٌتهم لربهم 

 فً سابر شبونهم، فً عباداتهم ومعاملتهم، وأقوالهم وأفعالهم،

ا : )-تعالى-قال  ا ُكنَّ َتَساَءلُوَن . َقالُوا إِنَّ ٌَ َوأَْقَبلَ َبْعُضُهْم َعلَى َبْعٍض 

ا َقْبلُ فًِ أَْهلَِنا مُ  ُموِم . إِنَّ َنا َوَوَقاَنا َعَذاَب السَّ ٌْ ُ َعلَ ْشفِقٌَِن . َفَمنَّ هللاَّ

ِحٌمُ  ُه ُهَو اْلَبرُّ الرَّ ا ِمْن َقْبلُ َنْدُعوهُ إِنَّ  .(8ٕ-ٕ٘)الطور:( ُكنَّ

 -تعالى-فلن ٌخشى هللا فهذا ِمن أهم وأوثق عالمات اإلٌمان؛ 

به تعظٌمه لربه، وٌخافه حق الخشٌة والمخافة إال َمن وقر فً قل

-وإجالله حق التعظٌم، ومعرفة قدر مواله حق المعرفة، قال 

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماءُ : )-تعالى
ٌَْخَشى هللاَّ َما  ؛ لذلك كان (8ٕ)فاطر:( إِنَّ

-هو أشد الناس خوًفا ِمن هللا  -صلى هللا علٌه وسلم-النبً 

رضً هللا -، فعن َعابَِشَة -سبحانه وتعالى-وخشٌة له  -تعالى

إِنًِّ ألَْعلَُمُهْم بِاهللِ، قال: ) -صلى هللا علٌه وسلم-عن النبً  -عنها

ةً  ٌَ ُهْم لَُه َخْش  . )متفق علٌه(( َوأََشدُّ

اإلقبال  ومخافته: -تعالى-وكذلك ِمن أوثق عالمات التعظٌم هلل 

على الطاعات والحرص علٌها، وعدم تضٌٌعها، عن أَبً هرٌرة 

: -صلى هللا علٌه وسلم-لَ: َقالَ َرُسول هللا َقا -رضً هللا عنه-

( ، ة  ٌَ َمْن َخاَؾ أْدلََج، َوَمْن أْدلََج َبلََػ الَمْنِزلَ، أال إنَّ ِسْلَعَة هللاِ َؼالِ

ةُ  (: أْدلَجَ . ))رواه الترمذي، وصححه األلبانً(( أالَ إنَّ ِسْلَعَة هللا الَجنَّ

مة فً الطاعة أي سار ِمن أول اللٌِل، والمراد التشمٌر والهِ 

 والصالح.

ُهْم إِلَى : )-تعالى-وقال  ٌُْإُتوَن َما آَتْوا َوقُلُوُبُهْم َوِجلَة  أَنَّ َوالَِّذٌَن 

َراِت َوُهْم لََها َسابِقُونَ  ٌْ ٌَُساِرُعوَن فًِ اْلَخ ِهْم َراِجُعوَن . أُولَبَِك  ( َربِّ

 .(ٔٙ-ٓٙ)المإمنون:

والخشٌة منه. اللهم  أن ٌمأل قلوبنا بتعظٌمه -عز وجل-نسؤل هللا 

 آمٌن.

 .-إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً
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 رمضان شهر االنتصارات

 كتبه/ حنفً مصطفى 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

فإن شهر رمضان المبارك مإثر على نفوس المإمنٌن أعظم 

الح القلب األثر فً علو الهمة وإصالح النفس وتزكٌتها، وإص

وتطهٌره، وزٌادة اإلٌمان فٌه بما فً هذا الشهر المبارك ِمن 

تنوع الطاعات واالقتراب ِمن رب األرض والسموات، والزٌادة 

فً الطاعة زٌادة فً اإلٌمان ومحبة الرحمن؛ فٌجد المإمن ِمن 

ذلك قوة إٌمانٌة تعٌنه على االنتصار على النفس اإلمارة بالسوء 

ا وأهوابها، واالنتصار على الشٌطان الرجٌم وشهواتها، وملذاته

ووساوسه، وخطراته ونزواته، واالنتصار على أصحاب السوء، 

والُبعد عن مواطن الحرام والشهوات، والبحث عن مواطن 

 الخٌرات، وأصحاب الخٌر والبر واإلحسان.

وكذلك االنتصار على األعداء فً مٌدان القتال فً أعظم 

فبقوة اإلٌمان باهلل وكثرة  رمضان؛االنتصارات كانت فً شهر 

الطاعات، ودعوات الصابمٌن القابمٌن الصالحٌن تحققت 

االنتصارات العظام، مثل: "ؼزوة بدر الكبرى" و"فتح مكة"، 

وكثٌر ِمن المعارك والفتوحات التً كانت فً شهر رمضان 

-تعالى-المبارك بنصٍر ِمن هللا؛ ألن الجزاء ِمن جنس العمل، قال 

ْنُصْرُكمْ إِْن : ) ٌَ  َ
، فلما نصرنا دٌن هللا فً (0)محمد:( َتْنُصُروا هللاَّ

شهر رمضان وعظمنا شعابر هللا، وكثر خٌرنا وقل شرنا كان 

 . -سبحانه-النصر ِمن عند هللا رحمة بنا وفضاًل ِمن ربنا 

فعلى األمة أن تفهم وتعً الدرس وتؤخذ باألسباب، فِمن نصر 

ٌكون النصر ِمن عند هللا، وأعظم دٌن هللا وتعظٌم شعابر هللا 

 أسباب النصر تكون فً شهر رمضان المبارك.

اللهم انصر اإلسالم وأعز المسلمٌن، واجعل بلدنا آمًنا مطمبًنا، 

وسابر بالد المسلمٌن، وأعنا فً شهر رمضان على فعل 

الخٌرات وترك المنكرات والقرب منك بالصٌام والقٌام، وتالوة 

 ل، وتقبلها منا ٌا رحمن.القرآن، وصالح األعما

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.
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 !ألزْمُه ِحجْرك

 كتبه/ عصام حسنٌن

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

م عظٌم، فضله كبٌر، ما جاء عن فِمن اآلثار العظٌمة التً لها الز

 أن المصحؾ كان ال ٌكاد ٌفارق حجره! -رضً هللا عنه-عثمان 

فقٌل له فً ذلك! فقال: "مبارك جاء عن مبارك!". أي كتاب 

، الكثٌرة خٌراته -عز وجل-مبارك جاء عن مبارك، أي هللا 

 وبركاته ورحماته بعباده الصالحٌن.

ُقوا لََعلَُّكْم  َوَهَذا ِكَتاب  : )-تعالى-قال هللا  ِبُعوهُ َواتَّ أَْنَزْلَناهُ ُمَباَرك  َفاتَّ

 . (٘٘ٔ)األنعام:( ُتْرَحُمونَ 

كثٌرة خٌراته وبركاته؛ فهو كتاب رحمة أي هذا الكتاب المبارك: 

وهدى، ونور وشفاء لما فً الصدور، وإمام وروح، َمن اهتدى 

اده به هدي، وَمن استنصر به فهو منصور، وَمن جعله أمامه ق

 إلى الجنة. 

بتالوته، وجعل فً ذلك فضاًل عظًٌما ٌحدو  -تعالى-وقد تعبدنا هللا 

إِنَّ : )-تعالى-بالنفوس المإمنة إلى أن ٌجعله تحفته، قال هللا 

ا  ا َرَزْقَناُهْم ِسّرً اَلَة َوأَنَفقُوا ِممَّ ِ َوأََقاُموا الصَّ ْتلُوَن ِكَتاَب هللاَّ ٌَ الَِّذٌَن 

رْ  ٌَ ًة  ٌَ ن َوَعاَلنِ ِزٌَدُهم مِّ ٌَ ُهْم أُُجوَرُهْم َو ٌَ ٌَُوفِّ ُجوَن تَِجاَرًة لَّن َتُبوَر . لِ

ُه َؼفُور  َشُكور    . (ٖٓ-7ٕ)فاطر:( َفْضلِِه إِنَّ

ٌُِحبَّ هللَا َوَرُسولَُه، : )-صلى هللا علٌه وسلم-وقال  هُ أَْن  َمْن َسرَّ

ْقَرأ فًِ اْلُمْصَحؾِ  ٌَ ، وقال حسنه األلبانً()رواه أبو نعٌم فً الحلٌة، و( َفْل

اَمِة : )-صلى هللا علٌه وسلم- ٌَ ْوَم اْلِق ٌَ ؤْتًِ  ٌَ ُه  اْقَرُءوا اْلقُْرآَن َفإِنَّ

ِه َوَسلَّمَ -، وَقالَ )رواه مسلم(( َشفًٌِعا أِلَْصَحابِهِ  ٌْ ُ َعَل
َمْن : )-َصلَّى هللاَّ

، َوالَحسَ  ِ َفلَُه بِِه َحَسَنة 
َنُة بَِعْشِر أَْمَثالَِها، اَل َقَرأَ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب هللاَّ

، َولَِكْن أَلِؾ  َحْرؾ  َواَلم  َحْرؾ  َوِمٌم  َحْرؾ   )رواه ( أَقُولُ الم َحْرؾ 

 . الترمذي، وصححه األلبانً(

ْوَم : )-صلَّى هللا علٌه وسلم-وقال  ٌَ ْلَقى َصاِحبُه  ٌَ إِنَّ اْلقُْرآَن 

ْنَشقُّ َعْنُه َقبُرهُ كَ  ٌَ اَمِة ِحٌَن  ٌَ قُولُ لَُه: َهلْ اْلقِ ٌَ اِحب، َف ُجِل الشَّ الرَّ

ُقولُ لَُه: أََنا َصاِحُبَك اْلقُْرآُن، الَِّذي  ٌَ قُولُ: َما أَْعِرفَُك َف ٌَ َتْعِرفُنًِ؟، َف

لََك، َوإِنَّ ُكلَّ َتاِجٍر ِمْن َوَراِء  ٌْ أَْظَمؤُتَك فًِ َنَهاِرَك َوأَْسَهْرُت لَ

ْوَم ِمْن  ٌَ َك اْل ٌُْعَطى اْلُمْلَك تَِجاَرتِِه، َوإِنَّ َوَراِء ُكلِّ تَِجاَرٍة، َقالَ: َف

ٌُْكَسى  ٌُوَضُع َعلَى َرأِسِه َتاُج اْلَوَقاِر، َو ِمٌنِِه، َواْلُخْلَد بِشَمالِِه َو ٌَ ب

ٌَُقالُ  قُواَلِن: بَم ُكِسٌَنا َهِذِه؟ َف ٌَ ا، َف ٌَ ْن ِن اَل َتقُوُم لَُهَما الدُّ ٌْ َوالَِداهُ ُحلََّت

)رواه الطبرانً فً األوسط، وحسنه ( َوَلِدُكَما اْلقُْرآنَ لَُهَما: بؤَْخِذ 

ٌَُقالُ لَِصاِحِب اْلقُْرآِن: : )-صلى هللا علٌه وسلم-، وقال األلبانً(

ا، َفإِنَّ َمْنِزلََك ِعْنَد آِخِر  ٌَ ْن لُ فًِ الدُّ لْ، َكَما ُكْنَت ُتَرتِّ اْقَرْأ َواْرَتِق َوَرتِّ

ٍة َتْقَرُإَها ٌَ  .أبو داود والترمذي، وصححه األلبانً()رواه أحمد و( آ

ولهذا الفضل العظٌم كان القرآن تحفة للسلؾ، ٌالزمونه وال 

رضً هللا -ٌفارقونه، وٌختمونه ختمات كثٌرة؛ فقد كان عثمان 

، ٌختم كل ٌوم ختمة، ولربما تال -تعالى-تاّلء لكتاب هللا  -عنه

 القرآن كله فً ركعة الوتر!

كان ٌختم فً رمضان ستٌن ختمة؛  -رحمه هللا-واإلمام الشافعً 

 ختمة باللٌل، وختمة بالنهار فً ؼٌر الصالة.

 ٌختم كل لٌلتٌن. -رحمه هللا-وكان سعٌد بن جبٌر 

ٌختم كل سبع، وفً رمضان كل ثالث،  -رحمه هللا-وكان قتادة 

 وفً العشر األواخر كل لٌلة.

هار كل ٌختم فً رمضان فً الن -رحمه هللا-وكان اإلمام البخاري 

 ٌوم ختمة، وٌقوم بعد التراوٌح كل ثالث لٌال بختمة.

لما حضره الموت بكى علٌه  -رحمه هللا -وأبو بكر بن عٌاش

أهله؛ فقال :"ال تبكوا فإنً ختمت القرآن فً هذه الزاوٌة ثالث 

عشرة ألؾ ختمة!". أي كان ٌختم فً كل ٌوم ختمة! وؼٌر ذلك 

 كثٌر.

زمانهم، والجتماع الهموم على وهذا ألنهم كانوا ٌعلمون شرؾ 

 همٍّ واحٍد.

وال شك أن الواحد مّنا فً زماننا هذا الذي تشعبت فٌه الهموم 

ٌستصعب ذلك، بل ٌقول: هذه قصص خٌالٌة، ال ٌمكن أن تكون 

 واقعٌة!

لكن لو قلنا: لو جعلنا المصحؾ مكان الهاتؾ الذكً الذي فً 

ٌْن صفحات اإلنترنت ، ومواقع التواصل أٌدٌنا لٌل نهار، نتبحر ب

 االجتماعً؛ لوجدنا أنفسنا نختم ختمات!
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المحور فً المسؤلة هو الشؽؾ بالقرآن، ومعرفة شرؾ الزمان، 

 واجتماع الهموم علً همٍّ واحٍد.

وها نحن فً شهر رمضان المبارك؛ فلنفرغ أنفسنا ِمن فضول 

األشؽال؛ ولنلزم المصحؾ حجرنا لعلنا نفوز بهذه األجور 

ذه الخٌرات والبركات، ولنستعن باهلل؛ فهو العظٌمة، وه

 المستعان وعلٌه التكالن.

 وهو حسبنا ونعم الوكٌل.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 (ٖٔحتى نفوز برمضان )

 -تعالى-رمضان... الستعادة عبادة المراقبة هلل 

 كتبه/ جمال متولً

 ، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ الحمد هلل

َرَة  ٌْ ًَ هللاُ َعْنهُ -فَعْن أَبًِ ُهَر َصلَّى هللاُ -َقالَ: َقالَ َرُسولُ هللاِ  -َرِض

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ٌَُضاَعُؾ اْلَحَسَنُة َعْشُر أَْمَثالَِها : )-َعلَ ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم 

ُه لًِ، -َعزَّ َوَجلَّ -إِلَى َسْبعِماَبة ِضْعٍؾ، َقالَ هللاُ  ْوَم َفإِنَّ : إاِلَّ الصَّ

 . )رواه مسلم(( َوأََنا أَْجِزي بِهِ 

 مرة أخرى مع هذا الحدٌث الصحٌح المبارك.

ُه لًِ، َوأََنا أَْجِزي بِهِ : )-تعالى-ما السر فً قوله  ْوَم َفإِنَّ ( إاِلَّ الصَّ

وال وحده،  -تعالى-فً حٌن أن كل العبادات والقربات هً هلل 

 . -سبحانه وتعالى-ٌجزي أو ٌثٌب علٌها إال هو 

أن سابر العبادات مهما كانت ٌمكن أن ٌطلع علٌها  السر هو:

البشر، وِمن الصعب إخفابها عنهم بشكٍل حقٌقً وعملً؛ إال 

التً ٌمكن إخفابها  -تقرًٌبا-عبادة الصوم، هً العبادة الوحٌدة 

ألي طعام أو شراب عن أقرب الناس إلٌك، وتتحجج بعدم تناولك 

بؤي حجج وتكون مقبولة، وتكون نٌتك حٌنبٍذ الصٌام، وال ٌطلع 

 . -جل جالله-على هذه النٌة إال هللا 

اإلفطار  -عٌاًذا باهلل تعالى-ِمن الٌسٌر على البعض  وفً المقابل:

ا، وادعاء الصوم!   سّرً

  -جل جالله-عبادة المراقبة هلل الفارق: 

ً نحتاج الستعادتها لقلوبنا فً ؼٌر هذه العبادة الهامة الت

على  -تعالى-رمضان، وهً دوام ِعلم العبد وتٌقنه باطالع هللا 

كل ما ٌصدر منه، وما ُتخفٌِه نفسه فً كل وقٍت وكل لحظٍة؛ فما 

ِمن كلمٍة، وال فعل فً الخفاء أو فً العلن إال وهو تحت سمع 

، قال -لهجل جال-وبصر َمن ال تخفى علٌه خافٌة فً الكون كله 

َولََقْد َخَلْقَنا اإْلِْنَساَن َوَنْعلَُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُه : )-تعالى-هللا 

ِه ِمْن َحْبِل اْلَوِرٌدِ  ٌْ -جلَّ جالله-، وقال هللا (ٙٔ)ق:( َوَنْحُن أَْقَرُب إِلَ

ْعلَُم َما فِ: ) ٌَ ْعلَُمَها إاِلَّ ُهَو َو ٌَ ِب اَل  ٌْ ً اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوِعْنَدهُ َمَفاتُِح اْلَؽ

ٍة فًِ ُظلَُماِت اأْلَْرِض َواَل  ْعلَُمَها َواَل َحبَّ ٌَ َوَما َتْسقُُط ِمْن َوَرَقٍة إاِلَّ 

ابٍِس إاِلَّ فًِ ِكَتاٍب ُمبٌِنٍ  ٌَ : -سبحانه-، وقال (7٘)األنعام:( َرْطٍب َواَل 

ُه َعلٌِم  بِذَ ) وا َقْولَُكْم أَِو اْجَهُروا بِِه إِنَّ ْعلَُم َوأَِسرُّ ٌَ ُدوِر . أاََل  اِت الصُّ

-، وقبلها مدح هللا (ٗٔ-ٖٔ)الملك:( َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطٌُؾ اْلَخِبٌرُ 

فً السر قْبل العالنٌة،  -تعالى-َمن دامت مراقبتهم هلل  -تعالى

إِنَّ الَِّذٌَن : )-سبحانه-وجعل لهم أجًرا جزٌاًل عظًٌما، فقال 

ُهْم بِاْلؽَ  ْخَشْوَن َربَّ ِب لَُهْم َمْؽفَِرة  َوأَْجر  َكبٌِر  ٌَ  .(ٕٔ)الملك:( ٌْ

فالعبد ٌعلم ٌقًٌنا أن ما ٌجول بخاطره، وما ٌخفٌه عن الخلق؛ 

عز -قال هللا  فإنه ال ٌخفى شًء ِمن ذلك على رب العالمٌن،

ُدورُ : )-وجل ٌُِن َوَما ُتْخفًِ الصُّ ْعلَُم َخابَِنَة اأْلَْع  .(7ٔ)ؼافر:( ٌَ

 -صلى هللا علٌه وسلم-إلحسان الذي ذكره النبً وهذا هو مقام ا

 -رضً هللا عنه-فعن عمر بن الخطاب  ،-علٌه السالم-لجبرٌل 

 -صلى هللا علٌه وسلم-سؤل رسول هللا  -علٌه السالم-أنَّ جبرٌل 

َك َتَراهُ، فإْن لَْم َتُكْن َتَراهُ عن اإلحسان؟ فقال: ) أْن َتْعُبَد هللاَ َكؤنَّ

َراكَ  ٌَ ُه   .)متفق علٌه( (فإنَّ

أن ٌجعلنا دابمً مراقبته وخشٌته. اللهم  -عز وجل-نسؤل هللا 

 آمٌن.

 . -إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 مفتاح الفوز بالعشر األواخر

 كتبه/ إٌهاب الشرٌؾ 

 على رسول هللا، أما بعد؛  الحمد هلل، والصالة والسالم

فقد َمنَّ هللا علٌنا فشهدنا العشر األواخر ِمن رمضان، وهً آخر 

فرصة لتحصٌل نفحات وبركات هذا الشهر الكرٌم؛ لذا البد ِمن 

صلى -مضاعفة الجهد فٌها وزٌادة العمل، كما كان هو حال النبً 

فً ؛ إذ كان ٌجتهد فً هذه العشر ما ال ٌجتهد -هللا علٌه وسلم

 .-كما ثبت فً الصحٌح-ؼٌرها 

-االفتقار إلى هللا  وإن ِمن أعظم أسباب الفوز ببركة هذه العشر:

، -جلَّ وعال-، وسإاله التوفٌق، واستشعار الحاجة إلٌه -تعالى

فالخٌر كله فً ٌدٌه سبحانه، وهذا االفتقار مفتاح المعونة والقوة 

 على العبادة، والقدرة على إحسانها.

ِ الَِّذي َهَداَنا ) أهل الجنة فً ثنابهم على هللا: ألم تَر إلى اْلَحْمُد هلِلَّ

 ُ
ا لَِنْهَتِدَي لَْواَل أَْن َهَداَنا هللاَّ ، وقولهم: (ٖٗ)األعراؾ:( لَِهَذا َوَما ُكنَّ

َفَمنَّ ، وقولهم: )(ٖ٘)فاطر:( الَِّذي أََحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضلِهِ )

َنا وَ  ٌْ ُ َعلَ ُمومِ هللاَّ  ؟!(0ٕ)الطور:( َوَقاَنا َعَذاَب السَّ

ٌُْدِخلَ أََحًدا ِمْنُكْم َعَملُُه : )-صلى هللا علٌه وسلم-وقول النبً  لَْن 

ةَ  ا َرُسولَ هللاِ َقالَ: )اْلَجنَّ ٌَ َواَل أََنا، إاِلَّ أَْن ( َقالُوا: َواَل أَْنَت؟ 

ًَ هللاُ ِمْنُه بَِفْضٍل َوَرْحَمةٍ  َدنِ َتَؽمَّ ؛ فكٌؾ بؤعمالنا ق علٌه()متف( ٌَ

 نحن؟!

ٌرتجزون وهم ٌحفرون  -رضً هللا عنهم-وكان الصحابة 

 الخندق:

 وهللا لوال هللا ما اهتدٌنا وال تصدقنا وال صـلٌـنا

 فلنستشعر إخوانً هذا المعنً: 

 لوال هللا ما صمنا!

 لوال هللا ما قمنا!

 لوال هللا ما تلونا وال دعونا!

هللا، واستمطر بذلك التوفٌق  استشعر الفقر والحاجة إلى

-والمعونة، وردد: "ال حول وال قوة إال باهلل"؛ ُتعان على الخٌر 

 .-بإذن هللا

 نسؤل هللا أن ٌجعلنا ِمن المقبولٌن المرحومٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 !كسر األؼالل فً ختام رمضان

 نور الدٌن عٌد كتبه/ 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

فإن ذنوب العبد نوع تقٌٌد، وما أشده وأثقله؛ فاكتسابه ثقل على 

ا السٌر، وقد ٌقطعه عن المقصود، وما أعظم حمله  الكاهل، ٌبطِّ

ُبوا بِلِقَ : )-تعالى-فً الدنٌا واآلخرة، قال  ِ َقْد َخِسَر الَِّذٌَن َكذَّ اِء هللاَّ

ْطَنا  ا َحْسَرَتَنا َعَلى َما َفرَّ ٌَ اَعُة َبْؽَتًة َقالُوا  َحتَّى إَِذا َجاَءْتُهُم السَّ

ِزُرونَ  ٌَ ْحِملُوَن أَْوَزاَرُهْم َعلَى ُظُهوِرِهْم أاََل َساَء َما  ٌَ ( فٌَِها َوُهْم 

 . (ٖٔ)األنعام:

نوب فهذا مشهد الحمل الثقٌل لهذا الذنب العظٌم؛ فهذه صفة الذ

حمل أبطؤ بصاحبه فً الدنٌا،  ٌوم العرض على رب العالمٌن:

وتحسروا به ٌوم القٌامة، وهم ٌحملون آثامهم على كواهلهم 

وظهورهم فً ذلٍّ وحسرة، فالحصٌؾ َمن ٌرعى مستقبله، 

وٌنفض عنه باطله وؼٌه وإثمه، حتى ٌستطٌع أن ٌبصر جنة 

 .-سبحانه وتعالى-ربه، وٌتجلى له موعود حبٌبه 

ثقل حملها، وإضعاؾ سٌر  وإن كان ِمن صفات الذنوب:

صاحبها؛ فإن لها صفة هً األعظم أثًرا، واألخطر تؤثًٌرا، وهً 

: -تعالى-"إحاطتها بصاحبها كاألؼالل فً رقاب األسٌر"، قال 

اِر ) َبًة َوأََحاَطْت بِِه َخِطٌَبُتُه َفؤُولَبَِك أَْصَحاُب النَّ ٌِّ َبلَى َمْن َكَسَب َس

، فهذا األسر ِمن الخطٌبة لفاعلها، (8ٔ)البقرة:( ٌَها َخالُِدونَ ُهْم فِ

ٌستلزم دفع عوض الفكاك، فَمن بخل بفكاك نفسه ِمن الرق 

واألسر؛ صار ذلٌل الشهوة والشبهة، مسترق الهوى، ضعٌؾ 

َتِعَس َعْبُد : )-صلى هللا علٌه وسلم-الرإٌة، بل أعمى! قال 

ْرَهمِ  ٌَناِر َوَعْبُد الدِّ ًَ  الدِّ َوَعْبُد اْلَقِطٌَفِة َوَعْبُد اْلَخِمٌَصِة إِْن أُْعِط

ًَ وان ُمنَِع َسِخطَ   . )رواه البخاري، وابن حبان واللفظ له(( َرِض

فالخطٌبة إذا عظمت أفسدت القلب؛ فلم ٌبَق له ذاك النور الذي 

ٌُبصر به، وٌسمع به، وٌبطش به، بل ٌسمع وٌبصر وٌبطش 

ْفَقُهوَن بَِها َولَُهْم : )-تعالى-قال  بباطله وهواه، ٌَ لَُهْم ُقلُوب  اَل 

ْسَمُعوَن بَِها أُولَبَِك َكاأْلَْنَعاِم  ٌَ ٌُْبِصُروَن بَِها َولَُهْم آَذان  اَل  ٌُن  اَل  أَْع

ٌُعترض (07ٔ)األعراؾ:( َبلْ ُهْم أََضلُّ أُولَبَِك ُهُم اْلَؽافِلُونَ  ، وال 

، بل إن عمل الكفار على ذلك بؤن هذا خاص بالكفار أصحاب النار

أصحاب النار لهم عقوبات هً عاملة فٌَمن تشبه بهم فٌها بنسٍب 

ِمن التشبه، وعلى مثل هذا قال السلؾ: "المعصٌة برٌد الكفر"، 

فكما أن الطاعة شعبة إٌمان، فالمعصٌة شعبة كفر، وإن لم تكن 

 فً أصله. 

به، وفساد نٌة العبد وعمله ٌفسد سٌره إلى هللا، ومشتهاه ومحا

فٌظل متقلًبا فً الشقاء والذنوب؛ إال أن ٌصارح نفسه، وٌراقب 

كفوا عنً، ال تقحمونً  قلبه، وٌصرخ فً هواه وذنوبه:

المهالك، كفاكم عبًثا بً، وتالعًبا بمصٌري، فإنً على مقربٍة ِمن 

ربً، ٌكاشفنً وٌحاسبنً وٌجازٌنً، وال طاقة لً بعتابه فضاًل 

التابب المنٌب فتنفرج الصخور،  عن عذابه، وال ٌزال هذا حال

وتكسر األؼالل ؼٌر أنه ال ٌزال أسًٌرا، حتى ٌرى ربه ِمن قلبه 

صدًقا؛ وقتها ٌا لسعادته، وٌا بشراه بما ٌصدقه ربه بصدق نٌته، 

ْؽفِْر لَُكْم ) ٌَ ا أُِخَذ ِمْنُكْم َو ًرا ِممَّ ٌْ ٌُْإِتُكْم َخ ًرا  ٌْ ُ فًِ قُلُوبُِكْم َخ
ْعلَِم هللاَّ ٌَ إِْن 

ُ َؼفُور  َرِحٌم   ، فال ٌنفع العبد عمل بال صدق نٌة، (0ٓ)األنفال:( َوهللاَّ

 وخالصها ِمن شواببها.

فإذا تجلت له حقٌقة خبثه، وعظم جناٌته؛ أشفق على نفسه، 

وبادر بمعالجة أمره، فٌتبع ما اسودت به الصفحات بَذنوب طاعة 

أبصر ِمن ٌحمله على ما  ثم َدلو استؽفار ثم ببر َمعٌن ِمن ندم،

لطؾ هللا بعباده، ورحمته بخلقه، وهو ٌعتقهم، وٌرحمهم وٌؽفر 

لهم، فٌبادر إللصاق نفسه بهم، واصطفافه معهم، حتى ٌصٌبه ما 

ْشَقى بِِهْم َجلٌُِسُهمْ أصابهم ) ٌَ ، فٌستشعر )متفق علٌه(( ُهُم اْلَقْوُم اَل 

، قرب ربه منه، وحبه له، ورأفته به، وأن هللا هو معٌنه وحبٌبه

وسٌده وحده ال شرٌك له، فٌرى أساور الحدٌد تتطاٌر ِمن حوله، 

وٌبصر الضٌاء ٌنتشر فً دربه، وٌشم بؤنفه عبٌر الرحمات، 

وٌرى بقلبه مؽفرة السٌبات، وٌبصر بعٌنه تزاحم المعونات، حتى 

َوإَِذا إذا ما نادى سمع المجٌب، وإذا ما ناجى شعر بالقرٌب )

اِع إَِذا َدَعاِن َسؤَلََك ِعَباِدي َعنًِّ فَ  إِنًِّ َقِرٌب  أُِجٌُب َدْعَوَة الدَّ

ْرُشُدونَ  ٌَ ٌُْإِمُنوا بًِ لََعلَُّهْم  ْسَتِجٌُبوا لًِ َوْل ٌَ ، فٌكثر (8ٙٔ)البقرة:( َفْل

ِمن بكابه، ومناجاته لربه بعد أن أراه توبته علٌه وصدقه على 

 صدق نٌته، فهذا حالً وحالك ِمن الذنوب وتؤثٌرها؛ فهل ٌا ترى

 نحقق التوبة والصدق حتى نرى ما رأى التاببون؟!

فاهلل أسؤل أن ٌتوب علٌنا، وأن ٌرزقنا الصدق والقبول، وأن 

ٌعتقنا مع َمن أعتق، وٌرحمنا مع َمن رحم، إنه رءوؾ رحٌم، 

 جواد كرٌم.
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ًَ أَْقَوُم( ) ْهِدي لِلَّتًِ ِه ٌَ  (ٗ)إِنَّ َهَذا اْلقُْرآَن 

 للصحابة فً تعلم القرآن -صلى هللا علٌه وسلم-ترؼٌبه 

 كتبه/ رضا الخطٌب

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

على تربٌة أصحابه على  -صلى هللا علٌه وسلم-فمع حرصه 

وعدم انشؽال الصحابة بشًٍء آخر ؼٌر القرآن،  تعاهد القرآن

كان كذلك ٌستخدم معهم أسالٌب التشوٌق المختلفة لٌستثٌر 

 مشاعَرهم وٌدفعهم لإلقبال على القرآن واالنشؽال به.

ِه َوَسلَّمَ -عن عقبة بن عامر قال: َخَرَج َرُسولُ هللاِ  ٌْ  -َصلَّى هللاُ َعَل

فَِّة، َفَقالَ: ْوٍم إِلَى ُبْطَحاَن، ) َوَنْحُن فًِ الصُّ ٌَ ْؽُدَو ُكلَّ  ٌَ ٌُِحبُّ أَْن  ُكْم  ٌُّ أَ

ِر إِْثٍم، َواَل َقْطِع  ٌْ ِن فًِ َؼ ٌْ ِن َكْوَماَو ٌْ ًَ ِمْنُه بَِناَقَت ؤْتِ ٌَ أَْو إِلَى اْلَعقٌِِق، َف

ا َرُسولَ هللاِ ُنِحبُّ َذلَِك، َقالَ: )َرِحٍم؟ ٌَ ْؽُدو أََحُدُكْم إِ (، َفُقْلَنا:  ٌَ لَى أََفاَل 

ر  لَُه ِمْن  ٌْ ِن ِمْن ِكَتاِب هللاِ َعزَّ َوَجلَّ، َخ ٌْ َت ٌَ ْقَرأُ آ ٌَ ْعلَُم، أَْو  ٌَ اْلَمْسِجِد َف

ر  لَُه ِمْن أَْرَبٍع، َوِمْن  ٌْ ر  لَُه ِمْن َثاَلٍث، َوأَْرَبع  َخ ٌْ ِن، َوَثاَلث  َخ ٌْ َناَقَت

 . )رواه مسلم(( أَْعَداِدِهنَّ ِمَن اإْلِبِلِ 

ُرُكْم َمْن َتَعلََّم القُْرآَن َوَعلََّمهُ ُمَهًٌجا نفوَسهم: )وكان ٌقول لهم  ٌْ ( َخ

ْقَرأُ اْلقُْرآَن َوُهَو َماِهر  بِِه َمَع ، وٌقول: ))رواه البخاري( ٌَ الَِّذي 

ِه َشاقٌّ لَُه أَْجَرانِ  ٌْ ْقَرُإهُ َوُهَو َعلَ ٌَ َفَرِة اْلِكَراِم اْلَبَرَرِة، َوالَِّذي  ( السَّ

 .رمذي، وصححه األلبانً()رواه أحمد والت

 دعوُته صلى هللا علٌه وسلم للناس بالقرآن:

بالقرآن،  -صلى هللا علٌه وسلم-وِمن مظاهر تؤثر الرسول 

وإدراكه ألهمٌته وأثره العظٌم فً النفوس، أنه كان ٌدعو الناس 

ٌُْسمعهم القرآَن وقال  به أكثر ما كان ٌدعوهم بكالِمه ُهَو، فكان 

ْسَمَع َوإِْن له رُبه: ) ٌَ أََحد  ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن اْسَتَجاَرَك َفؤَِجْرهُ َحتَّى 

 ِ ، وقصته مع عتبة بن ربٌعة أََحُد أبمة الكفر (ٙ)التوبة:( َكاَلَم هللاَّ

 فً مكة مشهورة ومعلومة.

ٌعرض نفسه على الناس فً موسم  -صلى هللا علٌه وسلم-وكان 

ملنً إلى قومه؛ "هل ِمن رجل ٌح الحج قْبل الهجرة فٌقول لهم:

ألُبلَِّػ كالَم ربً فإن قرًٌشا منعونً أن أُبلَِّػ كالم ربً"، وقال 

ةً ألصحابه: ) ٌَ ، وكان كثًٌرا ما )رواه البخاري(( َبلُِّؽوا َعنًِّ َولَْو آ

ٌخطب الجمعة بالقرآن، وهو َمن هو فً البالؼة، وٌكفً أنه قد 

ة قالت: أوتً جوامع الكلم، روى مسلم عن أم هشام بنت حارث

َصلَّى -"َوَما أََخْذُت ق َواْلقُْرآِن اْلَمِجٌِد إاِلَّ َعْن لَِساِن َرُسوِل هللاِ 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ْوِم ُجُمَعٍة َعلَى اْلِمْنَبِر، إَِذا َخَطَب -هللاُ َعلَ ٌَ ْقَرُإَها ُكلَّ  ٌَ  ،

 . )رواه مسلم(النَّاَس" 

ًِّ ْبِن َكْعٍب  ِ  أَنَّ  :-رضً هللا عنه-وَعْن أَُب َصلَّى هللاُ -َرُسولَ هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ اِم  -َعلَ ٌَّ َ َرَنا بِؤ ْوَم اْلُجُمَعِة َتَباَرَك، َوُهَو َقابِم ، َفَذكَّ ٌَ "َقَرأَ 

ْؽِمُزنًِ، َفَقالَ: َمَتى أُْنِزلَْت َهِذِه  ٌَ ْرَداِء أَْو أَُبو َذرٍّ  ِ"، َوأَُبو الدَّ هللاَّ

وَرةُ؟! إِنًِّ لَْم أَْسَمعْ  ا السُّ ِه أَِن اْسُكْت، َفلَمَّ ٌْ َها إاِلَّ اآْلَن، َفؤََشاَر إِلَ

وَرةُ َفلَْم ُتْخبِْرنًِ؟ َفَقالَ  اْنَصَرفُوا، َقالَ: َسؤَْلُتَك َمَتى أُْنِزلَْت َهِذِه السُّ

ْوَم إاِلَّ َما لََؽْوَت، َفَذَهَب إِلَى َرُسوِل  ٌَ َس لََك ِمْن َصاَلتَِك اْل ٌْ : لَ ًٌّ أَُب

 ِ ِه َوَسلَّمَ صَ -هللاَّ ٌْ ،  -لَّى هللاُ َعَل ًٌّ َفَذَكَر َذلَِك لَُه، َوأَْخَبَرهُ بِالَِّذي َقالَ أَُب

ِه َوَسلََّم: ) ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ًٌّ َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ )رواه ابن ماجه، ( َصَدَق أَُب

. فالقرآن له أعظم األثر فً النفوس، والسلطان وصححه األلبانً(

 ذ باأللباب والعقول.على القلوب، وٌؤخ

ا أَْنَزْلَنا فً معرض االمتنان: ) -عز وجل-وقال  ْكفِِهْم أَنَّ ٌَ أََولَْم 

ِهْم إِنَّ فًِ َذلَِك لََرْحَمًة َوِذْكَرى لَِقْوٍم  ٌْ ْتلَى َعلَ ٌُ َك اْلِكَتاَب  ٌْ َعلَ

 . (ٔ٘)العنكبوت:( ٌُْإِمُنونَ 

 .-إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 
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 !موقؾ العرب تجاَه قضٌِة القدس مرٌب  

 كتبه/ رجب أبو بسٌسة 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

 فإنً ألتساءل: هل هذه إرهاصات ما ٌتردد حول صفقة القرن؟!

 أم ٌؤس  وإحباط؟

 فة؟أم القضٌة أصبحت مكلِّ 

 أم انشؽال  بؤحوالِهم الداخلٌِة وأزماتِهم؟

 أم كل ما سبق؟!

ٌجب أن تعوَد قضٌُة "القدس" فً المقدمة؛ وإال فضٌاع األقصى 

ٌُباُع فً سوق النخاسٌن "حكاًما  ٌعنً أنَّ الجمٌَع س

ومحكومٌن"، ولن تبقى ُدول  وال ُعروش  وال كراِسً، وال ؼنٌمة 

ٌهوِد فً مصَر والحجاز والشام، وال مؽنم! خصوصا مع أطماِع ال

 وهذا ال ٌخفى على أحٍد! 

ُر أبًدا، وِمن العجٌب أنك  ٌَُبرَّ االنشؽالُ عن قضٌِة القدس أمر  ال 

تجُد كل الدول العربٌة تفتُح على شعوبها أبواًبا ِمن الفِتِن 

واالنحالِل بِدعوى االنفتاِح على العالَم، حتى وصلنا إلى درجٍة 

ُة العربٌُة أمام الحضارة الؽربٌة، ووصل ِمن ذابت فٌها الشخصٌ

َها أصبحت َتَراَها النموذَج الكاملَ!  اْنبَِهاِرَها بها أَنَّ

َرَؾ  وٌا لٌتنا أََخْذنا ِمن الؽرِب َمَواِطَن القوة، لكن لأِلَسؾ أخذنا التَّ

وَتْقلٌَِد الفسق واالنفتاح على الشهواِت والملذات، حتى أصبح 

كما ٌحلو لهم أْن -مثقفً الَعرب والنخبِة أهمُّ ما عنَد بعِض 

وا أنفَسهم! ٌُِعٌُق التطابَق والمماثلَة -ٌَُسمُّ : التخلَُّص ِمن كِل ما 

َة، والسعً فً ِركاِب الؽرِب والٌهوِد حتى لو كان على  ٌَّ والتبع

 حساِب َثَوابِِت الدٌن!

انا وشرٌعِتنا ِمن َعدوِّ  ٌَ نا وأصبَح بعُضنا الٌوَم أََضرَّ على قضا

األَصلًِ والحقٌقً؛ ألنهم ٌتكلمون بؤَلسنتِنا وٌعٌشون معَنا 

َفُجْرأَُتهم على ثوابتِنا ُهو ما َفتح شهٌَة أعداء األمة ِمن الٌهود 

واألَمرٌكان فً المزٌِد والمزٌد ِمن أطماعهم، وال ٌخفى على أحٍد 

الضؽوُط الحاِصلَة على قضٌِة القدس؛ فؤعداإنا ما فعلوا ذلك إال 

ٌه التً وقعنا فٌها، وأزعم ِمن ب اب استؽالِل الؽٌبوبِة وحالِة التِّ

أننا ما وقعنا فً ذلك بسبب كٌِد عدواٍن فقط، بل بسبِب ُبعِدنا عن 

تِنا، وصدق هللا  ٌَّ ُقلْ حٌث قال: ) -عز وجل-دٌنِنا وشرٌعتِنا وُهو

 َقة!، نعم... َؼٌبوبة  ُمْطبِ (٘ٙٔ)آل عمران:( ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسُكمْ 

قُوا اَل ) بطرٌق الَفوِز: -سبحانه-وقد أخبرنا  َوإِْن َتْصبُِروا َوَتتَّ

ًبا ٌْ ُدُهْم َش ٌْ ُكْم َك ُضرُّ ، لكن كٌؾ الوصول إلى (ٕٓٔ)آل عمران:( ٌَ

طرٌق الفوز؟! هذا ما ٌجب علٌنا البحث عنه؛ لنعلْم جمًٌعا أن 

َراِن فٌَِمن اعَتَصم باهلل وشرٌ ٌَُإثِّ  عتِه.المكَر والكٌَد ال 

تؤمل... حالة االستِمراء للواقع األلٌم، ومصاحبة الذل والهوان، 

وكٌؾ أن البعض ٌسلك مسلَك التسوٌِػ فً نفوِس النشِء 

والشباِب؛ بدعوى المعاٌشة و السالم، وهً كما ٌعلُم الجمٌُع 

 حٌل  صلعاُء رأٌناها رأْي العٌِن فً العراِق وسورٌا وأفؽانستان.

لْ دعم راعً  البقِر للٌهود واستخداَمُه "للفٌِتو" ضدَّ أيِّ وَتؤَمَّ

ك، ثمَّ بعد ذلك  ٌَُصبُّ فً صالِح الجسِد المتهالِك الُمتَفكِّ  ًّ قراٍر أَُمِم

ٌطلِقُون شعاراتهم الزابفة التً ٌروجها بعُض السفهاء، 

 وَسَماِسرِة الَخَراب فً بالد العرب! 

 الحال الراهن: 

ان ومزاج الشعوب، وفً المطلوب فٌه تؽٌٌُر تركٌبِة السك

الحقٌقة قد نجحوا نجاًحا ملحوًظا، حتى قال أحد المسإولٌن 

العرب البارزٌن عِن القضٌِة الفلسطٌنٌة: "إِما أْن ٌؤتوا للنقاِش 

 حولَ السالِم أو ٌسكتوا!". 

"إن المسجَد األَقصى مكانه أَصاًل  وقال أحد الماِرقٌن عن الهوٌة:

 .فً الطابؾ، ولٌس فً فلسطٌن!"

أَما حالُ الشباب فً الوطن العربً فٌفتُح شهٌَة كلِّ عدوٍّ لِما ٌرٌُد 

فعلَه حتى لو أرادوا فعل...! فشباب ٌؽضُب إلصابِة العب، ال 

 ٌتحرك لقتاٍل وال لحرٍب... وٌقولون ماذا نصنع؟! 

 اصنع ما صنعَت عندما أُصٌَب الالعب!  نقول لك:

 النصَح أَصاًل!  واألعجب أنَّ بعض الشباب أصبح ال ٌطٌقُ 
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حالة الصمت الُمطبِق والَخَرس الَجماِعً تجاَه  ثم أِضْؾ إلى ذلك:

قضٌِة نقل السفارِة األمرٌكٌة "للقدِس!"؛ حتى ُمَجرُد الشجب 

 واالستنكار واإلِدانة أَصبح أمًرا بعٌَد الَمنال مع َضعفِه!

 مسإول عربً بارز ٌقول: ال نستطٌُع أن نصنَع شًٌبا.

 اذا أنت مسإول  إذن؟!والسإال: لم

ٌُوَجُد عبَر التارٌِخ الماِضً  ٌا قوم... القدُس قضٌُة عقٌدٍة، وال 

تِه إال َذلَّ وُهِزَم؛ فالعَرُب ال  ٌَّ َط فً عقٌدتِه وُهو والحدٌث أحد  َفرَّ

 ٌُصلُِحهم إال الدٌُن، وال ٌرَفُعُهم إال إٌاهُ. 

ا أََذلَّ َقْوٍم فَ قالَها أجَداُدنا:  ا ُكنَّ نا هللاُ بهذا الدٌِن، فَمْهَما "إنَّ ؤََعزَّ

 ". -سبحاَنه وتعاَلى-ابتَؽٌَنا العزَة فً ؼٌِره أََذلََّنا هللاُ 

، وكلٌّ بَِقْدِرِه،  ِجُد أَنَّ الكلَّ مشارك  ٌَ ِة  اِظُر فًِ حاِل األُمَّ والنَّ

واألوضاُع األخٌرةُ فً فلسِطٌن َشاِهَدة  على َمَدى َتَخاُذِل الجمٌِع 

اًما  وَمْحُكوِمٌن إالَّ َمن َرِحم َربًِّ، وَقلٌل  َما ُهم.  حكَّ

ْك ساِكًنا تجاَه هذِه  ولألسؾ: ٌُحرِّ ثَت إلٌِه ال  البعُض إذا َتَحدَّ

أُ  ٌَُبرِّ ٌُْلقًِ باللَّوِم على ؼٌره، و القضٌِة، وٌبخلُ حتى بالقلٌل، و

نفَسه ِمن ُكلِّ تقصٌٍر، وتجد بعض الشباب العربً إَِذا تاَبْعَتُه 

مع "رامز تحَت الصفر"، واالستعداد لـ"كؤِس  -مثاًل -متفاِعاًل 

العالم"، ومتابعة مسلسل "نسر الصعٌد"، وحضور االحتفاالت 

فً جدة و ُدَبً والقاهرة بكِل قوٍة وحماٍس ونَشاط... فوهللاِ هذا ال 

ُه نوع  ِمن أنواِع عدِم التوفٌِق والخذالِن.  ٌُفَهُم ِمْنُه إالَّ أَنَّ

جٌل... إن االهتمامات بقضاٌا األمة توفٌق  قبلَ كل شًٍء؛ أٌها ال

 فاسؤلْ نفسك: لماذا أنت ؼٌر مهتم؟! 

اًما وَمحُكوِمٌن، َوُعْد بَِنا إِلى الكتاِب  فاللهم أَصلِْح حالَ العرِب ُحكَّ

ِة عوًدا َجِمٌاًل. نَّ  والسُّ

 ولنا أمل... !

 موقع أنا السلفً
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 (ٗٔحتى نفوز برمضان )

 رمضان... شهر الصبر

 كتبه/ جمال متولً

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

-قال: إِنًِّ َسِمْعُت َرُسولَ هللاِ  -رضً هللا عنه-فعن أبً هرٌرة 

قُولُ: ) -صلى هللا علٌه وسلم ْبرِ ٌَ اٍم ِمْن َصْوُم َشْهِر الصَّ ٌَّ ، َوَثاَلَثِة أَ

ْهرِ  -. وقال هللا )رواه أحمد، وصححه األلبانً(( ُكلِّ َشْهٍر، َصْوُم الدَّ

َ َمَع : )-تعالى
اَلِة إِنَّ هللاَّ ْبِر َوالصَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اْسَتِعٌُنوا بِالصَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ابِِرٌنَ   .(ٖ٘ٔ)البقرة:( الصَّ

آلٌة مقصود به الصٌام؛ قال بعض العلماء: إن الصبر فً ا

فارتباط الصبر بالصٌام ارتباط وثٌق؛ إذ أن عبادة الصوم فً 

أصلها صبر على اإلمساك عن الطعام والشراب والشهوات، 

وسابر عبادات رمضان وأخالقٌات الصٌام ال ٌمكن القٌام بها ِمن 

ؼٌر الصبر، فالصوم صبر، وقٌام اللٌل ٌحتاج لصبر النفس على 

و كان قٌاًما على الهدي النبوي الشرٌؾ، وتالوة القٌام خاصة ل

 القرآن الكرٌم تحتاج إلى الصبر، وكذا سابر الطاعات.

فؽض  وأًٌضا عبادات االنتهاء عن المحرمات تحتاج إلى الصبر؛

البصر ٌحتاج للصبر، وحبس اللسان عن اللؽو ٌحتاج إلى 

الصبر، وكظم الؽٌظ مع َمن ٌجهل على الصابم ٌحتاج إلى 

ر، وحبس النفس عن االنطالق عموًما فً العبث وسابر الصب

ا؛  ًٌّ ا ودنٌو ًٌّ األفعال وتضٌٌع األوقات فٌما ال طابل ِمن ورابه أخرو

 كل ذلك ٌحتاج إلى الصبر. 

وِمن هنا كان الصٌام، وخاصة فً شهر رمضان تربًٌة للقلب 

 والنفس لتحقٌق الصبر بؤنواعه فً سابر حٌاة العبد:

ومكروه، بحبس نفسه وضبطها وكبحها عن صبره عن كل حرام 

 عدم االؼترار واالفتتان به.

بحمل نفسه على القٌام بها  -تعالى-صبره على طاعة هللا 

 وإتٌانها وفعل مستحّباتها وتحمل مشقتها.

له وقضابه فٌه واستقباله بنفٍس  -تعالى-صبره على ابتالء هللا 

 راضٌٍة مطمبنٍة محتسبة األجر ِمن هللا.

لى أذى الناس حال دعوتهم للدٌن ونهٌهم عن المنكر صبره ع

عموًما، وخصوًصا أصحاب الحقوق منهم: كالوالدٌن، واألزواج، 

واألرحام، والجٌران، واألوالد، واحتساب األجر علً آذاهم له؛ إذ 

أن عبادة الصبر ِمن عبادات القلب التً ٌجب أال تفارق المإمن، 

-وجنته، قال  -تعالى-وكان الصبر أساس الفوز برحمة هللا 

ٌُلَقَّاَها إاِلَّ ُذو َحظٍّ : )-تعالى ٌُلَقَّاَها إاِلَّ الَِّذٌَن َصَبُروا َوَما  َوَما 

 . (ٖ٘)فصلت:( َعِظٌمٍ 

-والصبر خٌر ُمعٌن للعبد على جمٌع عوابق اإلقبال على هللا 

والتعلق بمعالً األمور دًٌنا ودنٌا، والتحرر الصادق ِمن ، -تعالى

ات وهوى النفس المنحرؾ ال ٌمكن إال بعبادة الصبر أسر الشهو

مبشًرا أهل  -تعالى-؛ لذلك قال هللا -تعالى-والتحمل فً سبٌل هللا 

ِر ِحَسابٍ الصبر: ) ٌْ اِبُروَن أَْجَرُهْم بَِؽ ٌَُوفَّى الصَّ َما   .(ٓٔ)الزمر:( إِنَّ

 فالمإمن الصابر هادئ النفس مطمبن القلب فً سرابه وضرابه،

قال: قال  -رضً هللا عنه-دٌث الشرٌؾ عن صهٌب كما فً الح

َعَجًبا أِلَْمِر اْلُمْإِمِن، إِنَّ أَْمَرهُ : )-صلى هللا علٌه وسلم-رسول هللا 

اُء َشَكَر،  َس َذاَك أِلََحٍد إاِلَّ لِْلُمْإِمِن، إِْن أََصاَبْتُه َسرَّ ٌْ ، َولَ ر  ٌْ ُكلَُّه َخ

ًرا لَُه، َوإِْن أََصاَبْتهُ  ٌْ ًرا لَهُ  َفَكاَن َخ ٌْ اُء، َصَبَر َفَكاَن َخ )رواه ( َضرَّ

 .مسلم(

 أن ٌجعلنا ِمن عباده الصابرٌن. اللهم آمٌن. -عز وجل-نسؤل هللا 

 .-إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً
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 أحداث وقعت فً شهر رمضان

 ر كتبه/ عالء بك

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

فال شك أن شهر رمضان شهد خالل تارٌخ اإلسالم الطوٌل ِمن 

أوله إلى أٌامنا الحالٌة الكثٌر والكثٌر ِمن األحداث العظٌمة، 

والوقابع الكبٌرة؛ مما ٌحتاج إلى كثٌر وقت، وكبٌر جهد لجمعه 

لة جزًءا ِمن هذه األحداث وإحصابه، ولكن نذكر هنا فً عجا

 والوقابع. 

 فمنها: 

فً  -صلى هللا علٌه وسلم-بدء نزول القرآن الكرٌم على النبً  -

أحد لٌالً شهر رمضان فً السنة الثالثة عشرة قْبل هجرة النبً 

وهذا بال شك ِمن أعظم  إلى المدٌنة، -صلى هللا علٌه وسلم-

بشرٌة بؤكمله. وقد األحداث فً تارٌخ اإلسالم، بل فً تارٌخ ال

سجل القرآن الكرٌم هذا الحدث الجلٌل فً سورة بؤكملها هً 

َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي سورة القدر، وقال تعالى فً سورة البقرة: )

َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقانِ  ٌِّ اِس َوَب ( أُْنِزلَ فٌِِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّ

ا إِنَّ : )-تعالى-، وقال (8٘ٔ)البقرة: ا ُكنَّ لٍَة ُمَباَرَكٍة إِنَّ ٌْ ا أَْنَزْلَناهُ فًِ لَ

ٌُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكٌمٍ   . (ٗ-ٖ)الدخان:( ُمْنِذِرٌَن . فٌَِها 

-وهً الؽزوة العظٌمة التً نصر هللا  ؼزوة بدر الكبرى: -

نصًرا مإزًرا على  -على قلتهم وضعفهم-فٌها المسلمٌن  -تعالى

والتً نزل فً شؤنها العدٌد  -وتهمعلى كثرتهم وق-كفار قرٌش 

رت كل نصر وفتح  ِمن آٌات القرآن الكرٌم، وهً الؽزوة التً ٌسَّ

ن القبابل.  ٌْ  بعدها، وجعلت المسلمٌن فً عزٍة وهٌبٍة ب

فً شهر رمضان ِمن  -كما هو معلوم-وقد وقعت هذه الؽزوة 

نة الثانٌة ِمن الهجرة، وُسمٌت ببدر الكبرى تمًٌٌزا لها عن  السَّ

ؼزوة بدر األولى )أو الصؽرى( التً وقعت قبلها، وفٌها خرج 

ِمن أصحابه؛ لتعقب  ٕٓٓومعه  -صلى هللا علٌه وسلم-النبً 

ومطاردة قوة ِمن المشركٌن بقٌادة كرز بن جابر الفهري أؼارت 

 على المدٌنة، وقد استطاع المشركون الفرار، فلم ٌقع قتال. 

نة الثانٌة ِمن وذلك  فرض زكاة الفطر ِمن رمضان: - فً السَّ

الهجرة، وهً طهرة للصابم مما قد ٌكون وقع منه فً رمضان 

ِمن صؽابر، وطعمة للمساكٌن تؽنٌهم عن السإال فً ٌوم العٌد. 

والزكاة صورة عظٌمة ِمن صور التكافل االجتماعً فً اإلسالم 

ال تجدها فً ؼٌره، تجعل للفقٌر حّقًا فً مال الؽنً، وتفتح للؽنً 

ها أبواًبا ِمن البركة والنماء فً الرزق والكسب فً الدنٌا، بؤداب

وتمنحه الرحمة والمؽفرة فً اآلخرة، وهً تقوي أواصر المحبة 

ن أفراد المجتمع، وتزٌل الحقد والكراهٌة ِمن نفوس  ٌْ والترابط ب

ن طبقات المجتمع  ٌْ الفقراء والمحتاجٌن، وتقلل ِمن الفوارق ب

 الواحد. 

اشر ِمن رمضان فً السنة الثامنة ِمن فً الع فتح مكة: -

الهجرة، وبه تطهرت الكعبة ِمن الوثنٌة، وأزٌل ما كان فٌها ِمن 

ِمن ألد  -صلى هللا علٌه وسلم-األصنام، وتخلص به النبً 

أعدابه، وكان المفتاح لما بعده ِمن الفتوحات، وجاءت الوفود 

 بعده إلى المدٌنة تعلن دخولها فً اإلسالم. 

ذا الفتح درجة عالٌة وؼٌر مسبوقة فً تارٌخ وقد شهد ه

، وشدة تواضع -ال التشفً واالنتقام-البشرٌة ِمن سماحة اإلسالم 

، ال الزهو والعجب حتى إنه عفا مع -صلى هللا علٌه وسلم-النبً 

مقدرته عَمن عادوه وقاتلوه وأخرجوه وأصحابه ِمن وطنهم 

هذا الفتح وأطلق سراحهم، فدخلوا فً اإلسالم طواعٌة، وفً 

 نزلت اآلٌات فً سورة النصر وؼٌرها. 

كانت عودة  وفً شهر رمضان ِمن السنة التاسعة ِمن الهجرة: -

ِمن ؼزوة )تبوك( بعد تؤٌٌد هللا له  -صلى هللا علٌه وسلم-النبً 

فٌها تؤًٌٌدا عظًٌما، وفً نفس الشهر فً نفس السنة كان قدوم 

 إلسالم.وفد )ثقٌؾ( وقد أعلنوا دخولهم فً دٌن ا

فً السابع عشر ِمن  :-رضً هللا عنه-مقتل علً بن أبً طالب  -

-رمضان ِمن السنة األربعٌن ِمن الهجرة قُتل علً بن أبً طالب 

عند  -ِمن الخوارج-؛ قتله عبد الرحمن بن ملجم -رضً هللا عنه

 خروجه لصالة الفجر وهو صابم. 

نٌعة فً ذكرى مبالؽة الشٌعة الشدٌدة وأفعالهم الش وِمن العجٌب:

 ٓٙفً عاشوراء سنة  -رضً هللا عنهما-مقتل الحسٌن بن علً 
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ا، بٌنما ال تحظى ذكرى مقتل على  ًٌّ عندهم  -رضً هللا عنه-هجر

 بشًٍء! 

تولٌة الحسن بن علً رضً هللا عنهما الخالفة عقب مقتل أبٌه، 

الذي تنازل بعد ستة أشهر عن  وهو خامس الخلفاء الراشدٌن:

؛ حقًنا لدماء المسلمٌن، -رضً هللا عنه-لمعاوٌة هذه الخالفة 

هـ بعام ٓٗوقد أثنى الجمٌع على صنٌعه هذا، وسمً عام 

 -صلى هللا علٌه وسلم-الجماعة، وتحقق به ما أخبر به النبً 

ٌْن  -رضً هللا عنه-عن الحسن  أنه سٌد، وسٌصلح هللا به ب

ٌعة وهو عند الش-فبتٌن عظٌمتٌن ِمن المسلمٌن. وفعل الحسن 

التً أختاره -حجة علٌهم؛ فهو تنازل عن اإلمامة  -ِمن أبمتهم

-مختاًرا، كما قبلها علً قبله باختٌار الصحابة له  -الصحابة لها

، ثم جعل الحسن اإلمامة -ال بنص إلهً كما ٌدعً الشٌعة!

ا لما جاز له ذلك،  ًٌّ ا إله )الخالفة( لمعاوٌة، ولو كانت نّصً

معاوٌة وسابر الصحابة إال الٌسٌر!  والعجٌب أن الشٌعة ٌكفرون

 ؟! أال ٌسعهم ما وسعه! -رضً هللا عنه-فؤٌن هم ِمن فعل الحسن 

 بدء فتح المسلمٌن لألندلس:

حٌث كان أول َمن دخلها طرٌؾ بن البربري الذي بعثه موسى 

بن النصٌر فً سرٌة قوامها مابة فارس وأربعمابة راجل، تم 

إفرٌقٌا إلى أرض أسبانٌا، فً نقلهم على أربع مراكب ِمن شمال 

ا، وقد عاد طرٌؾ بعدها إلى موسى بن  7ٔرمضان سنة  ًٌّ هجر

النصٌر موفًقا، منوًها على تلك البالد التً لم ٌدخلها المسلمون 

 ِمن قْبل. 

ا ) 7ٕرمضان سنة  8ٕوفً  ًٌّ كانت  م(:0ٌٔٔولٌو  7ٔهجر

حملة القابد طارق بن زٌاد التً أرسلها موسى بن النصٌر، 

 فدخل طارق األندلس بعد أن هزم ملك القوط اإلفرنج.

كان توسع  م(: 0ٕٔهجرٌا )ٌونٌو  7ٖوفً رمضان سنة 

 موسى بن النصٌر فً الفتح وتوؼله بنفسه فً األندلس. 

أحد المعارك المشهورة فً تارٌخ األندلس، وقد  معركة الزالقة:

 07ٗوقعت هذه المعركة فً أول جمعة ِمن رمضان سنة 

ا. والزالقة: أرض باألندلس قرب مدٌنة قرطبة فً إقلٌم هجرًٌّ 

بطلٌوس ؼرب األندلس، وقد انتصر فٌها المسلمون بقٌادة 

بمعاونة ٌوسؾ بن تاشفٌن سلطان -المعتمد بن عباد أمٌر قرطبة 

انتصاًرا عظًٌما على ملك اإلفرنج )األذفونش(، وهو  -المؽرب

ع مدٌنة قرطبة الفونس السادس ملك قشتالة، الذي حاول انتزا

 ِمن أٌدي المسلمٌن. 

 موقعة عٌن جالوت:

عٌن جالوت بلدة ِمن أعمال فلسطٌن، شهدت فً رمضان سنة 

ا، انتصار الجٌش المصري بقٌادة سٌؾ الدٌن قطز  8٘ٙ ًٌّ هجر

، الذٌن اجتاحوا -المخربٌن المدمرٌن-انتصاًرا عظًٌما على التتار

والمفاسد ما تقشعر منه بالد المسلمٌن وأحدثوا فٌها ِمن المظالم 

األبدان. فكان انكسارهم على ٌد الجٌش المصري بداٌة النهاٌة 

لهم، ومضى قطز إلى دمشق فدخلها، وقد أعاد لإلسالم عزته، 

 فاستقبله أهلها خٌر استقبال. 

وفً العصر الحدٌث كان انتصار العاشر ِمن رمضان )السادس 

لى مصر، بعد احتالل الذي مهَّد لعودة أرض سٌناء إ ِمن أكتوبر(:

دام ست سنوات، وقضى لألبد على خرافة الجٌش اإلسرابٌلً 

 الذي ال ٌقهر.

 موقع أنا السلفً
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 شهر رمضان وهدفنا الثالث

 كتبه/ زٌن العابدٌن كامل

 بعد؛ الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما 

فقد ذكرنا فً المقال السابق أنه ٌتحتم علٌنا جمًٌعا أن نضع خطة 

لدخول سباق شهر رمضان المبارك، وأن نحدد أهدافنا التً نرٌد 

أن نحققها ونصل إلٌها، وحددنا هدفنا األول، وهو: "الوصول 

إلى أعلى مراتب ومقامات التقوى"، ثم كان هدفنا الثانً: 

 "الفوز بالمؽفرة". 

م نذكر الهدؾ الثالث لنا فً شهر رمضان، أال وهو: والٌو

: -صلى هللا علٌه وسلم-قال النبً  "الفوز بالعتق ِمن النٌران":

لَةٍ ) ٌْ اِر، َوَذلَك ُكلُّ لَ ِ ُعَتَقاُء ِمَن النَّ )رواه الترمذي والنسابً، ( َوهلِلَّ

ِ ِعْندَ : )-صلى هللا علٌه وسلم-، وقال وصححه األلبانً( ُكلِّ  إِنَّ هلِلَّ

لَةٍ  ٌْ )رواه أحمد وابن ماجه، وقال األلبانً: ( فِْطٍر ُعَتَقاَء، َوَذلَِك فًِ ُكلِّ لَ

 .حسن صحٌح(

التوحٌد الخالص،  وقد تعددت أسباب العتق ِمن النٌران، فمنها:

والمحافظة على الصالة فً جماعٍة مدة أربعٌن ٌوًما بشرط 

 إدراك تكبٌرة اإلحرام.

 التً العصر والفجر فً الجماعة.المحافظة على ص ومنها:

المحافظة على أربع ركعات قْبل الظهر، وعلى أربع  ومنها:

 ركعات بعدها.

 رد الؽٌبة عن أخٌك المسلم.ومنها: 

 حضور مجالس العلم والذكر.ومنها: 

-المحافظة على بعض األذكار المخصوصة، قال النبً ومنها: 

َت الصُّ : )-صلى هللا علٌه وسلم ٌْ ْبَح، َفقُلْ َقْبلَ أَْن ُتَكلَِّم أََحًدا إَِذا َصلَّ

َك إِْن ِمتَّ ِمْن  اٍت، َفإِنَّ اِر َسْبَع َمرَّ اِس: اللَُّهمَّ أَِجْرنًِ ِمَن النَّ ِمَن النَّ

 ُ
ْوِمَك َذلَِك َكَتَب هللاَّ َت  -َعزَّ َوَجلَّ -ٌَ ٌْ اِر، َوإَِذا َصلَّ لََك ِجَواًرا ِمَن النَّ

َة،  اْلَمْؽِرَب َفقُلْ َقْبلَ  اِس: اللَُّهمَّ إِنًِّ أَْسؤَلَُك اْلَجنَّ أَْن ُتَكلَِّم أََحًدا ِمَن النَّ

لَتَِك تِْلَك  ٌْ َك إِْن ِمتَّ ِمْن لَ اٍت، َفإِنَّ اِر َسْبَع َمرَّ اللَُّهمَّ أجرنً ِمَن النَّ

 ُ
ارِ  -َعزَّ َوَجلَّ -َكَتَب هللاَّ  )رواه أحمد، وحسنه الحافظ( لََك ِجَواًرا ِمَن النَّ

 .ابن حجر(

ٌُْمِسً: وَمْن قال حٌن ٌصبح أو ٌمسً: ) ٌُْصبُِح أَْو  َمْن َقالَ ِحٌَن 

اللَُّهمَّ إِنًِّ أَْصَبْحُت أُْشِهُدَك َوأُْشِهُد َحَملََة َعْرِشَك َوَماَلبَِكَتَك، 

ًدا َعبْ  ُ اَل إِلََه إاِلَّ أَْنَت َوأَنَّ ُمَحمَّ
َك أَْنَت هللاَّ ُدَك َوَجِمٌَع َخْلقَِك أَنَّ

 ُ ِن أَْعَتَق هللاَّ ٌْ َت اِر، َفَمْن َقالََها َمرَّ ُ ُرُبَعُه ِمَن النَّ
َوَرُسولَُك أَْعَتَق هللاَّ

ُ َثاَلَثَة أَْرَباِعِه، َفإِْن َقالََها أَْرَبًعا 
نِْصَفُه، َوَمْن َقالََها َثاَلًثا أَْعَتَق هللاَّ

ارِ  ُ ِمَن النَّ  . سنه الحافظ ابن حجر()رواه أبو داود، وح( أَْعَتَقُه هللاَّ

صلى هللا -أن النبً  -رضً هللا عنه-وعن عبد هللا بن مسعود 

ارِ قال: ) -علٌه وسلم ُ َعلَى النَّ
َمُه هللاَّ ًنا َقِرًٌبا َحرَّ ٌِّ ًنا لَ ٌِّ ( َمْن َكاَن َه

 .)رواه الحاكم، وقال األلبانً: صحٌح لؽٌره(

صلى هللا -ى "وِمن َثمَّ كان المصطف: -رحمه هللا-قال المناوي 

فً ؼاٌة اللٌن؛ فكان إذا ذكر أصحابه الدنٌا ذكرها  -علٌه وسلم

معهم، وإذا ذكروا اآلخرة ذكرها معهم، وإذا ذكروا الطعام ذكره 

 .اهـمعهم" 

لذا البد أن نتساهل ونتسامح، ونلٌن فً المعاملة مع ؼٌرنا؛ 

فهذه جملة أعمال تحقق لنا الهدؾ الثالث فً السباق، وننجو ِمن 

اِر : )-تعالى-، قال هللا -بفضل هللا تعالى-النار  َفَمن ُزْحِزَح َعِن النَّ

ا إاِلَّ َمَتاُع اْلُؽُرورِ  ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ َة َفَقْد َفاَز َوما اْلَح )آل ( َوأُْدِخلَ اْلَجنَّ

 .(8٘ٔعمران:

 موقع أنا السلفً
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 (٘ٔتى نفوز برمضان )ح

 رمضان... شهر القٌام

 كتبه/ جمال متولً

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

َرَة  ٌْ ِ  -رضً هللا عنه-فَعْن أَبًِ ُهَر ِه -أَنَّ َرُسولَ هللاَّ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

َم  َمْن َقاَم َرَمَضاَن إٌَِماًنا َواْحتَِساًبا،َقالَ: ) -َوَسلَّمَ  ُؼفَِر لَُه َما َتَقدَّ

، وهكذا المإمن الراؼب فً الفوز ببركات )متفق علٌه(( ِمْن َذْنبِهِ 

ن ٌدي  ٌْ رمضان، ونفحاته وفضابله؛ فنهاره صٌام، ولٌله قٌام ب

 . -جلَّ جالله-الرحمن 

صلى هللا -والحدٌث الشرٌؾ فٌه الُبشرى العظٌمة ِمن رسول هللا 

 -تعالى-قٌام الحقٌقً المخلص هلل وال ألهل الصٌام، -علٌه وسلم

فٌه ِمن طول قٌام،  -صلى هللا علٌه وسلم-كما كان هدي النبً 

فً  -تعالى-وكثرة تسبٌح فً الركوع، واإللحاح واالفتقار هلل 

؛ فحري بصاحب هذا القٌام -عز وجل-السجود، وُحسن تبتل هلل 

ن أن ٌفوز بالجابزة، وهً مؽفرة كل الذنوب السابقة، وخاصة مَ 

إذ كانت صالة  -تعالى-صلى قٌامه مع الجماعة فً بٌوت هللا 

صلى هللا علٌه -التراوٌح فً األصل فً المسجد؛ إال أن النبً 

لم ٌستمر علٌها خشٌة أن تصٌر صالة مفروضة على  -وسلم

 األمة فتعجز عن أدابها.

ِه َصلَّى هللاُ َعلٌَْ -أَنَّ َرُسولَ هللاِ  :-رضً هللا عنها-فعن َعابَِشة 

ِل َفَصلَّى فًِ اْلَمْسِجِد، َفَصلَّى ِرَجال   -َوَسلَّمَ  ٌْ َخَرَج ِمْن َجْوِؾ اللَّ

ُثوَن بَِذلَِك، َفاْجَتَمَع أَْكَثُر ِمْنُهْم،  َتَحدَّ ٌَ اُس  بَِصاَلتِِه، َفؤَْصَبَح النَّ

ِه َوَسلَّمَ -َفَخَرَج َرُسولُ هللاِ  ٌْ انِ -َصلَّى هللاُ َعَل لَِة الثَّ ٌْ ِة، َفَصلَّْوا فًِ اللَّ ٌَ

ْذُكُروَن َذلَِك، َفَكُثَر أَْهلُ اْلَمْسِجِد ِمَن  ٌَ اُس  بَِصاَلتِِه، َفؤَْصَبَح النَّ

ابَِعُة  لَُة الرَّ ٌْ ا َكاَنِت اللَّ الَِثِة، َفَخَرَج َفَصلَّْوا بَِصاَلتِِه، َفلَمَّ لَِة الثَّ ٌْ اللَّ

ْخُرْج إِ  ٌَ ِهْم َرُسولُ هللاِ َعَجَز اْلَمْسِجُد َعْن أَْهلِِه، َفلَْم  ٌْ َصلَّى هللاُ -لَ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ا َقَضى اْلَفْجَر أَْقَبلَ -َعلَ ، َحتَّى َخَرَج لَِصاَلِة اْلَفْجِر، َفلَمَّ

َد، َفَقالَ: ) اِس، ُثمَّ َتَشهَّ ًَّ َشؤُْنُكُم َعلَى النَّ ْخَؾ َعلَ ٌَ ُه لَْم  ا َبْعُد، َفإِنَّ أَمَّ

لََة، َولَِكنًِّ َخِشٌ ٌْ ِل َفَتْعِجُزوا اللَّ ٌْ ُكْم َصاَلةُ اللَّ ٌْ ُت أَْن ُتْفَرَض َعلَ

 . )متفق علٌه(( َعْنَها

بشرى وجابزة  -صلى هللا علٌه وسلم-ومع ذلك، فقد جعل النبً 

أخرى لَمن صلى القٌام فً جماعة والتزمها حتى ٌنصرؾ اإلمام 

ِمن صالته، وال ٌنصرؾ القابم قْبل انصراؾ اإلمام، وهً أن 

رضً هللا -فعن أبً ذر  له قٌام اللٌلة كلها، -تعالى- ٌكتب هللا

ُه َمْن َقاَم َمَع قال: ) -صلى هللا علٌه وسلم-أن رسول هللا  -عنه إِنَّ

لَةٍ  ٌْ اُم لَ ٌَ ْنَصِرَؾ ُكتَِب لَُه ِق ٌَ )رواه الترمذي، وصححه ( اإلَِماِم َحتَّى 

 . األلبانً(

إٌماًنا  أن ٌجعلنا مَمن قام رمضان -عز وجل-نسؤل هللا 

 واحتساًبا، اللهم آمٌن. 

 .-إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً
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 (ٕٔمجاهدة النفس بكثرة السجود )

 كتبه/ عالء بكر

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

 سجود التالوة:

"السجود"، سجدة واحدة  :-تعالى-الطاعات المقربة هلل  ِمن

عقب قراءة آٌة ِمن آٌات السجود فً القرآن الكرٌم فً الصالة 

وفعله،  -صلى هللا علٌه وسلم-أو خارجها؛ ثبت ذلك ِمن قوله 

وهذا مجمع علٌه، وهً سجدة مستحبة للقارئ والمستمع، 

بعدها وال تسلٌم،  سجدة ٌكبر قبلها، وٌكبر للرفع منها، وال تشهد

-عن النبً  -رضً هللا عنه-ففً صحٌح مسلم عن أبً هرٌرة 

ْجَدَة َفَسَجَد اْعَتَزلَ قال: ) -صلى هللا علٌه وسلم إَِذا َقَرأَ اْبُن آَدَم السَّ

ُجوِد َفَسَجَد َفلَُه  لَُه أُِمَر اْبُن آَدَم بِالسُّ ٌْ ا َو ٌَ قُولُ:  ٌَ ْبِكً،  ٌَ َطاُن  ٌْ الشَّ

ُة،  ارُ اْلَجنَّ ًَ النَّ ُت َفلِ ٌْ ُجوِد َفؤََب  (. الوٌل: الهالك. َوأُِمْرُت بِالسُّ

ًِّ -رضً هللا عنه-وعن ابن مسعود  بِ ِه -: َعِن النَّ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

َر أَنَّ  -َوَسلَّمَ  ٌْ ْجِم َفَسَجَد فٌَِها، َوَسَجَد َمْن َكاَن َمَعُه َؼ ُه َقَرأَ َوالنَّ أَنَّ

ًخا أََخَذ َكّفًا مِ  ٌْ ْن َحًصى أَْو ُتَراٍب َفَرَفَعُه إِلَى َجْبَهتِِه، َوَقالَ: َش

ُتُه َبْعُد قُتِلَ َكاِفًرا"  ٌْ ْكفٌِنًِ َهَذا! َقالَ َعْبُد هللاِ: "لََقْد َرأَ  .)متفق علٌه(ٌَ

ًَّ -رضً هللا عنهما-وعن ابن عباس  بِ ِه -: "أَنَّ النَّ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

ْجمِ  -َوَسلَّمَ  ، َوَسَجَد َمَعُه الُمْسلُِموَن َوالُمْشِرُكوَن َوالِجنُّ َسَجَد بِالنَّ

. وزاد الطبري فً األوسط أن هذا كان )رواه البخاري(َواإلِْنُس" 

 بمكة. 

"فؤفاد اتحاد قصة ابن عباس  :-رحمه هللا-قال الحافظ ابن حجر 

 وابن مسعود". 

(: كان مستند ا: -رحمه هللا-وقال الشوكانً  بن "قوله: )َوالِجنُّ

إما مشافهة  -صلى هللا علٌه وسلم-عباس فً ذلك إخبار النبً 

له، وإما بواسطة؛ ألنه لم ٌحضر القصة لصؽره، وأًٌضا فهو ِمن 

 األمور التً ال ٌطلع علٌها إال بتوقٌؾ".

ًِّ  -رضً هللا عنه-وعن زٌد بن ثابت  بِ -قال: "َقَرْأُت َعلَى النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ْسُجْد فٌَِها" َوا -َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ ْجِم َفلَْم  ، )متفق علٌه(لنَّ

السجود فً هذه الحالة ال ٌدل  -صلى هللا علٌه وسلم-وتركه 

على تركه مطلًقا؛ الحتمال أن ٌكون السبب فً الترك إذ ذاك كون 

 القارئ لم ٌسجد أو كان الترك لبٌان الجواز. 

وبه  -ٌعنً بٌان الجواز-"وهذا أرجح االحتماالت  قال فً الفتح:

 جزم الشافعً". 

ًِّ  -رضً هللا عنه-وعن أبً هرٌرة  بِ َصلَّى -قال: "َسَجْدَنا َمَع النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َماُء اْنَشقَّتْ فًِ ) -هللاُ َعلَ )رواه ( اْقَرْأ بِاْسِم َربِّكَ ( َو)إَِذا السَّ

َسْت صقال: ") -رضً هللا عنهما-، وعن ابن عباس مسلم( ٌْ ( لَ

ًَّ ِمْن َعَزابِِم ا بِ ُت النَّ ٌْ ُجوِد، َوَقْد َرأَ  -صلى هللاُ علٌه وسلَّم-لسُّ

ْسُجُد فٌَِها"   .)رواه البخاري(ٌَ

"المراد بالعزابم ما وردت العزٌمة : -رحمه هللا-قال الشوكانً 

فً فعله كصٌؽة األمر مثاًل". وقال أًٌضا: "وإنما لم تكن السجدة 

ع؛ فلوال التوقٌؾ فً )ص( ِمن العزابم؛ ألنها وردت بلفظ الركو

 ما ظهر أن فٌها سجدة". 

ًُّ  -رضً هللا عنهما-وعن ابن عمر  بِ َصلَّى هللاُ -قال: "َكاَن النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ْسُجُد، َوَنْسُجُد  -َعلَ ٌَ ْجَدةُ َف وَرَة الَّتًِ فٌَِها السَّ ْقَرأُ السُّ ٌَ

ِجُد أََحُدَنا َمَكاًنا لَِمْوِضِع َجبْ  ٌَ . )متفق علٌه(َهتِِه" َمَعُه، َحتَّى َما 

ِر َصاَلٍة".  ٌْ  ولمسلم فً رواٌة: "فًِ َؼ

ْوَم الُجُمَعِة َعلَى الِمْنَبِر  -رضً هللا عنه-وعن عمر  ٌَ أنه: َقَرأَ 

اُس  ْجَدَة َنَزلَ، َفَسَجَد َوَسَجَد النَّ ْحِل َحتَّى إَِذا َجاَء السَّ بُِسوَرِة النَّ

ْجَدَة، َقالَ: َحتَّى إَِذا َكاَنِت الُجُمَعُة الَقابِ  لَُة َقَرأَ بَِها، َحتَّى إَِذا َجاَء السَّ

ُجوِد، َفَمْن َسَجَد، َفَقْد أََصاَب َوَمْن لَْم  ا َنُمرُّ بِالسُّ اُس إِنَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ "

ْسُجْد ُعَمُر  ٌَ ِه َولَْم  ٌْ ْسُجْد، َفالَ إِْثَم َعلَ ُ َعْنهُ -ٌَ
ًَ هللاَّ )رواه " -َرِض

: "إن هللا لم ٌفرض علٌنا السجود إال أن . وفً لفظٍ البخاري(

 نشاء". 

ومواضع هذه السجدات فً القرآن خمسة عشر موضًعا، هً: 

(، )النحل: اآلٌة ٘ٔ(، )الرعد: اآلٌة ٕٙٓ)األعراؾ: اآلٌة 

(، )الحج: 8٘(، )مرٌم: اآلٌة 0ٓٔ(، )اإلسراء: اآلٌة 7ٗ

(، ٕ٘ (، )النمل: اآلٌةٓٙ(، )الفرقان: اآلٌة 00، 8ٔاآلٌتان: 

(، 0ٖ(، )فصلت: اآلٌة ٕٗ(، )ص: اآلٌة ٘ٔ)السجدة: اآلٌة 

 (. 7ٔ(، )العلق: اآلٌة ٕٔ(، )االنشقاق: اآلٌة ٕٙ)النجم: اآلٌة 
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ٌسبح الساجد "سبحان ربً األعلى"، وله  وفً سجود التالوة:

أن ٌقول ِمن أذكار السجود فً الصالة ما ٌشاء، وله أن ٌدعو 

ر القارئ  السجود لم ٌسقط ما لم ٌطل الفصل، بما شاء. وإن أخَّ

ٌُقضى.  فإن طال فإنه ٌفوت وال 
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 !الدعاء روح الحٌاة

 كتبه/ أسامة شحادة

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

ذلك الموقؾ الذي فتح عٌنً فال زلت أذكر ِمن سنوات بعٌدة 

على معنى الدعاء وكونه روح الحٌاة؛ كنُت برفقة ضٌؾ كرٌم 

ا لشارع مستشفى الخالدي، الذي تتزاحم  ًٌّ فً عمان، وذهبنا سو

فٌه العٌادات والمراكز الطبٌة، وٌعانً القادمون له ِمن أزمة 

مواقؾ السٌارات، فما كان ِمن ضٌفً إال أن دعا هللا أن ٌٌسر لنا 

 وقًفا، وفعاًل استجاب هللا لدعابه.م

جرى حوار بٌنً وبٌنه عن الدعاء، وهل ٌدعو اإلنسان رّبه 

لمثل هذه األمور البسٌطة؟ فذّكرنً بنهج السلؾ الذٌن كانوا 

كل شًء، وِمن ذلك ما روي عن أم  -عز وجل-ٌسؤلون هللا 

أنها قالت: "َسلُوا هللَا ُكلَّ  -رضً هللا عنها-المإمنٌن عابشة 

ْر"  ٌَسَّ َت ٌَ ْرهُ لَْم  ٌَسِّ ٌُ ْسَع، َفإِنَّ هللاَ إِْن َلْم  ٍء َحتَّى الشِّ ًْ )رواه البٌهقً، َش

ن وحسنه األلبانً( ٌْ . والشسع هو: سٌر النعل الذي ٌكون ب

 األصابع.

للكون كله؛  -عز وجل-ومتى تعّود القلب استحضار ملك هللا 

ه تحققت له كبٌِره وصؽٌِره، وتعّود اللسان سإاله وطلب حاجات

؛ ألن السإال والطلب دلٌل االفتقار -عز وجل-حقٌقة العبودٌة هلل 

، وهذا ٌكشؾ -عز وجل-والذل، واالعتراؾ بالملك والحكم هلل 

َعاُء ُهَو اْلِعَباَدةُ : )-صلى هللا علٌه وسلم-عن معنى قوله  ( الدُّ

 .)رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه األلبانً(

د الرب فً قلب العبد علًما ومعرفة بعظمة هللا وكلما تحقق توحٌ

وسعة ملكه، وقدرته، وجوده وكرمه ورحمته؛ انعكس ذلك على 

حال العبد دعاًء وسإااًل واستؽفاًرا؛ ولذلك قال اإلمام ابن قٌم 

"وأحّب خلقه إلٌه أكثرهم وأفضلهم له سإااًل، وهو الجوزٌة: 

لٌه فً السإال أحّبه ٌحب الملّحٌن فً الدعاء، وكلما ألّح العبد ع

 وقّربه وأعطاه".

وسإاله وطلب حاجات اإلنسان منه ال  -جلَّ وعال-ودعاء هللا 

بدعابه فقال:  -عز وجل-ٌنافً األخذ باألسباب، فقد أمرنا هللا 

ُكُم اْدُعونًِ أَْسَتِجْب لَُكمْ ) ، ولكنه أمرنا أًٌضا (ٓٙ)ؼافر:( َوَقالَ َربُّ

وا : )-تعالى-رة، منها قوله باألخذ باألسباب فً آٌاٍت كثٌ َوأَِعدُّ

لِ  ٌْ ٍة َوِمْن ِرَباِط اْلَخ  . (ٓٙ)األنفال:( لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُوَّ

بخصوص الدعاء  -صلى هللا علٌه وسلم-وِمن تطبٌقات النبً 

فً ؼزوة  -علٌه الصالة والسالم-ما صنعه  واألخذ باألسباب:

أخذ باألسباب المادٌة  بدر، والتً كانت فً شهر رمضان، حٌث

ٌّؤهم للقتال، واستمع لمشورة الحباب بن  فصّؾ أصحابه وه

المنذر؛ فجعل ببر بدر خلفه لٌشرب منها المسلمون دون 

 المشركٌن، ثم لجؤ للدعاء واإللحاح فٌه.

فالموّحد الموّفق ٌكون الدعاء حاضًرا على لسانه وقلبه دوًما فً 

ص دٌنه ودنٌاه مًعا، مع شإونه كلها؛ صؽٌرها وكبٌرها، ما ٌخ

، -عز وجل-أخذه باألسباب الصحٌحة؛ مّما ٌقوي صلته باهلل 

، وحفظه ورحمته له بتٌسٌر أموره -عز وجل-وٌشعره بمعٌة هللا 

 واستجابة دعابه، وبذلك ٌكون دعاإه هو روح حٌاته.

كما كان ٌقول والمحروم هو َمن ُحرم نعمة وبركة الدعاء، 

: "أنا ال أحمل هّم اإلجابة، ولكن أحمل -رضً هللا عنه-الفاروق 

 هّم الدعاء!". 

؛ فتجده -عز وجل-َمن كان دعاإه لؽٌر هللا وأسوأ ِمن ذلك: 

ِمن الصالحٌن واألولٌاء، وبذلك  -تعالى-ٌدعو وٌستؽٌث بؽٌر هللا 

 .-والعٌاذ باهلل!-ٌُحرم أجر العبادة، وٌقع فً إثم الشرك 
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 !علً بنات"... وفرصة التؽٌٌر"

 كتبه/ وابل رمضان

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

فقد انتشر خالل األسبوعٌن الماضٌٌن مقطع فٌدٌو ٌحكً قصة 

لً بنات" بعد أن تبرع بكل ماله وفاة الملٌونٌر المسلم "ع

للفقراء فً أفرٌقٌا وؼٌرها ِمن بالد المسلمٌن، وقد انتشر هذا 

المقطع بصورٍة كبٌرٍة، وتؤثر به عدد  كبٌر  ِمن المسلمٌن؛ كباًرا 

 وصؽاًرا.

م، حٌنما تم تشخٌص إصابته ٕ٘ٔٓبدأت قصة "بنات" فً عام 

ته؛ وقد أُبلػ بالسرطان، وهنا حدث تؽٌٌر إٌجابً شامل فً حٌا

بنات فً البداٌة أنه لم ٌعد لدٌه سوى سبعة أشهر للعٌش؛ إال 

أنه عاش فً النهاٌة أكثر ِمن عامٌن، قضاها فً خدمة 

 المسلمٌن الفقراء فً جمٌع أنحاء العالم.

وقد عاش بنات فً السنوات التً سبقت مرضه، حٌاة باذخة 

وممتلكات  ملٌبة بالسٌارات السرٌعة، والمالبس باهظة الثمن،

أخرى ال تعد وال تحصى، ولكن بعد أن أدرك أنه مرٌض، قال: 

إنه أدرك أنه كان ٌسٌر فً الطرٌق الخاطا، وفً فٌلم وثابقً 

وصؾ بنات مرضه بؤنه "هدٌة"، وعند سإاله عن اختٌاره 

لكلمة "هدٌة"، قال: "إنها هدٌة؛ ألن هللا أعطانً فرصة 

 للتؽٌٌر". 

 ة وقفات:ولنا مع هذه القصة المإثر

 توفٌق محض ِمن هللا: -

وتوفٌقه لعبده؛ إلهامه التزود ِمن  -تعالى-فِمن إكرام هللا 

الطاعات وأعمال الخٌر قْبل موته ووفاته، وذلك ِمن عالمات 

حسن الخاتمة، حٌث ٌوفق العبد قْبل موته لالبتعاد عما ٌؽضب 

، والتوبة ِمن الذنوب والمعاصً، واإلقبال على -سبحانه-الرب 

الطاعات وأعمال الخٌر، ثم ٌكون موته بعد ذلك على هذه الحال 

ُ : )-صلى هللا علٌه وسلم-الحسنة، َقالَ َرُسولُ هللاَّ  إَِذا أََراَد هللاَّ

ًرا َعَسلَهُ  ٌْ ُ لَُه َعَماًل ( قٌِلَ: َوَما َعَسلُُه؟ َقالَ: )بَِعْبٍد َخ
ْفَتُح هللاَّ ٌَ

ْقبِ  ٌَ هِ َصالًِحا َقْبلَ َمْوتِِه، ُثمَّ  ٌْ  . )رواه أحمد، وصححه األلبانً(( ُضُه َعلَ

 ِمن المحن تؤتً المنح: -

فالمحن تإدي بصاحبها إلى مراجعة النفس ومعرفة مسارها، 

م عٌوبه؛ فٌصبح  وِمن أٌن أُتٌت؟ فٌصحح اإلنسان مساره، وٌقوِّ

شخًصا آخر، ٌقر بخطبه وٌعترؾ بذنبه، وٌتوب إلى ربه، وهذا 

ٌحبه، لكنه ٌجده ٌخطا وٌتنكب  كمثل رجل عنده ولد فهو

الطرٌق، وما زال ٌتنكب حتى ٌخشى علٌه ِمن العثرات فهو ِمن 

فرط حبه له، وإشفاقه علٌه، ٌقسو علٌه وٌلزمه بؤموٍر شدٌدة 

 حتى ٌصنع منه رجاًل. 

 هذه هً حقٌقة الدنٌا: -

فمهما تنعم المرء وامتلك ِمن كنوزها فلن ٌخرج منها إال بالعمل 

ك على اإلنسان أن ٌعرؾ هذه الحقٌقة، وأن الدنٌا الصالح؛ لذل

ن لحظة وأخرى تنقلب على صاحبها؛ ولذلك قال النبً  ٌْ صلى -ب

ُكْم، َولَِكْن أَْخَشى : )-هللا علٌه وسلم ٌْ ِ َما الَفْقَر أَْخَشى َعلَ َفَوهللاَّ

ا، َكَما ُبِسَطْت َعلَى َمْن كَ  ٌَ ْن ُكُم الدُّ ٌْ ُكْم أَْن ُتْبَسَط َعلَ ٌْ اَن َقْبلَُكْم، َعلَ

ُكْم َكَما أَْلَهْتُهمْ  ٌَ  . )متفق علٌه(( َفَتَناَفُسوَها َكَما َتَناَفُسوَها، َوُتْلِه

ة اإلٌمانٌة كنز المإمن: -  اإلخوَّ

ِمن أعظم نعم هللا على العبد أن ٌجد إخوة فً هللا ٌعٌنونه على 

ر  ٌُذكِّ تقوى هللا وطاعته، ٌتواصون بالحق وٌتواصون بالصبر، و

ة اإلٌمانٌة لٌسْت مجرَد كلمة تلفظها بع ضهم بعًضا، واألخوَّ

ٌُرجى ِمن هللا ثواُبه، فعن  األفواه، بل هً معًنى عظٌم ، ودٌن 

صلى -أنه قال: سمعُت رسول هللا  -رضً هللا عنه-معاذ بن جبل 

ُ َعزَّ َوَجلَّ: الُمَتَحابُّوَن فًِ َجاَللًِ ٌقول: ) -هللا علٌه وسلم
َقالَ هللاَّ

َهَداءُ لَهُ  ٌُّوَن َوالشُّ بِ ْؽبُِطُهُم النَّ ٌَ )رواه الترمذي، ( ْم َمَنابُِر ِمْن ُنوٍر 

، وقد جعل هللا األخوَة فٌه أوثَق ُعرى اإلٌمان؛ وصححه األلبانً(

كما روى الطبرانً ِمن  -صلى هللا علٌه وسلم-فقد قال النبً 

َوااَلةُ فًِ هللاِ، إِنَّ أَْوَثَق ُعَرى اإْلٌَِماِن: اْلمُ حدٌث ابن عباس: )

)رواه ( َواْلُمَعاَداةُ فًِ هللاِ، َواْلُحبُّ فًِ هللاِ، َواْلُبْؽُض فًِ هللاِ 

، وِمن أهم ثمرات اإلخوة اإلٌمانٌة أنك الطبرانً، وصححه األلبانً(

فً الوقت الذي ٌنفض عنك أهل الدنٌا؛ تجد أهل اإلٌمان ٌلتفون 

 حولك ٌدعمونك وٌواسونك وٌساندونك. 

  نؽتر وال نٌؤس:ال -
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ِ  -رضً هللا عنه-فعن أََنٍس  ِه -قال: َكاَن َرُسولُ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ
َصلَّى هللاَّ

قُولَ: ) -َوَسلَّمَ  ٌَ ْت َقْلبًِ َعلَى ِدٌِنكَ ٌُْكثُِر أَْن  ا ُمَقلَِّب اْلقُلُوِب َثبِّ ٌَ ،)

ا بَِك َوبَِما ِجْبَت بِِه َفَهلْ  ِ آَمنَّ
ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ َنا؟ َقالَ:  َفقُْلُت:  ٌْ َتَخاُؾ َعلَ

َشاءُ ) ٌَ َؾ  ٌْ ٌَُقلُِّبَها َك  ِ ِن ِمْن أََصابِِع هللاَّ ٌْ َن أُْصُبَع ٌْ ( َنَعْم، إِنَّ اْلقُلُوَب َب

، فالمإمن ٌسؤل ربه الثبات على )رواه الترمذي، وصححه األلبانً(

بٌده تصرٌؾ  -جلَّ وعال-اإلٌمان والثبات على الحق، فاهلل 

قلوب كٌؾ ٌشاء، هذا ٌقلب قلبه فٌرتد عن األمور وتقلٌب ال

دٌنه، وهذا ٌقلب قلبه فٌسلم، وهذا ٌقلب قلبه فٌقع فً المعاصً، 

 ، هو الذي ٌصرفها كٌؾ ٌشاء.-جلَّ وعال-فالقلوب بٌد هللا 

 فرصة التؽٌٌر: -

هذا الرجل فرصة للتؽٌٌر؛ لعله  -تعالى-فقد منح هللا وأخًٌرا... 

 ا. اطلع على قلبه فوجد فٌه خٌرً 

 فما هو حال قلوبنا؟! 

 وهل نستحق أن ُنعطى مثل هذه الفرصة؟ 

 سإال ٌجب أن نقؾ أمامه كثًٌرا... !

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 (ٖٔمجاهدة النفس بكثرة السجود )

 كتبه/ عالء بكر

 ، أما بعد؛الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا

 سجود الشكر:

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب سجدة الشكر لَمن تجددت له 

رضً -نعمة أسعدته أو ُصرفت عنه نقمة أهمته، فعن أبً بكرة 

ًَّ -هللا عنه بِ ِه َوَسلَّمَ -: "أَنَّ النَّ ٌْ َكاَن إَِذا أََتاهُ أَْمر   -َصلَّى هللاُ َعلَ

َر بِِه، خَ  هُ أَْو ُبشِّ ُسرُّ ٌَ ِ )رواه " -َتَباَرَك َوَتَعاَلى-رَّ َساِجًدا، ُشْكًرا هلِلَّ

 .أبو داود والترمذي، وحسنه األلبانً(

قال: َخَرَج َرُسولُ  -رضً هللا عنه-وعن عبد الرحمن بن عوؾ 

َبْعُتُه َفَدَخلَ  -صلى هللا علٌه وسلم-هللاِ  َه َنْحَو َصَدَقتِِه َفاتَّ َفَتَوجَّ

ُجوَد، َحتَّى َظَنْنُت أَنَّ هللاَ َفاْسَتْقَبلَ اْلقِبْ  -لََة، َفَخرَّ َساِجًدا، َفؤََطالَ السُّ

َقْد َقَبَض َنْفَسُه فٌَِها، َفَدَنْوُت ِمْنُه َفَجلَْسُت َفَرَفَع َرأَسُه  -عز وجل

ا َمْن َهَذا؟َفَقالَ: ) ٌَ ْحَمِن، َقالَ: َما َشؤُنَك؟ قُْلُت  ( قُْلُت: َعْبُد الرَّ

ُكوَن هللاُ َرُسولَ هللاِ سَ  ٌَ َقْد  -عز وجل-َجْدَت َسْجَدًة َخِشٌُت أَْن 

أََتانًِ  -علٌه السالم-إِنَّ ِجْبِرٌلَ َقَبَض َنْفَسَك فٌَِها! َفَقالَ: )

َرنًِ، َفَقالَ: إِنَّ هللاَ  ُت  -عز وجل-َفَبشَّ ٌْ َك َصلَّ ٌْ قُولُ: َمْن َصلَّى َعلَ ٌَ

َك َسلَّْمتُ  ٌْ ِه، َوَمْن َسلََّم َعلَ ٌْ ِه، َفَسَجْدُت هللِ  َعلَ ٌْ  -عز وجل-َعلَ

 . )رواه أحمد، وحسنه األلبانً(( ُشْكًرا

أنه سجد حٌن جاءه خبر قتل  -رضً هللا عنه-وعن أبً بكر 

. وسجد علً بن أبً طالب )رواه سعٌد بن منصور(مسٌلمة الكذاب 

)رواه أحمد حٌن وجد ذا الثنٌة فً قتلى الخوارج  -رضً هللا عنه-

صلى هللا علٌه -وسجد كعب بن مالك فً عهد النبً . فً مسنده(

 لما بشر بتوبة هللا علٌه، وقصته متفق علٌها.  -وسلم

وكره مالك سجود الشكر، وهً رواٌة عن أبً حنٌفة، والرواٌة 

ٌُإثر عنه   -صلى هللا علٌه وسلم-األخرى عنه أنه مباح؛ ألنه لم 

 . -صلى هللا علٌه وسلم-عندهما مع تواتر النعم علٌه 

فً نٌل األوطار شرح منتقى األخبار  -رحمه هللا-قال الشوكانً 

"وإنكار ورود  بعد ذكر األحادٌث الواردة فً سجود الشكر:

ِمن مثل هذٌن  -صلى هللا علٌه وسلم-سجود الشكر عن النبً 

ِمن هذه الطرق  -صلى هللا علٌه وسلم-اإلمامٌن، مع وروده عنه 

 ِمن الؽرابب!".  -وذكرناها-التً ذكرها المصنؾ 

 سجود السهو:

خطؤ  -دون ؼٌره-ِمن فضابل السجود التً لٌسْت لؽٌره أنه ٌجبر 

السهو فً الصالة أو الشك فً عدد ركعاتها، فال ٌضٌع على 

المصلً ثواب صالته بخطؤ السهو أو الشك فٌها، مع ما فً ذلك 

 ِمن إرؼام للشٌطان الذي ٌسعى دابًما إلفساد صالة العبد.

لسهو سجدتان ٌسجدهما المصلً آخر صالته التً سها وسجود ا

فٌها أو شك، واألفضل متابعة الوارد فً ذلك فٌسجد قْبل التسلٌم 

فٌما جاء فٌه السجود قبله، وٌسجد بعد التسلٌم فٌما ورد فٌه 

 السجود بعده، وٌخٌر فٌما عدا ذلك. 

-حدٌث أبً سعٌد الخدري  واألحادٌث فً ذلك عدٌدة، منها:

ْدِر َكْم مرفوًعا: ) - عنهرضً هللا ٌَ إَِذا َشكَّ أََحُدُكْم فًِ َصاَلتِِه، َفلَْم 

َقَن، ُثمَّ  ٌْ ْبِن َعلَى َما اْسَت ٌَ كَّ َوْل ْطَرِح الشَّ ٌَ َصلَّى َثاَلًثا أَْم أَْرَبًعا، َفْل

ٌَُسلَِّم، َفإِْن َكاَن َصلَّى َخْمًسا َشَفْعَن َلُه  ِن َقْبلَ أَْن  ٌْ ْسُجُد َسْجَدَت ٌَ

َطانصَ  ٌْ )رواه ( اَلَتُه، َوإِْن َكاَن َصلَّى إِْتَماًما أِلَْرَبٍع َكاَنَتا َتْرِؼًٌما لِلشَّ

ًَّ -رضً هللا عنه-. وعن ابن مسعود مسلم( بِ َصلَّى هللاُ -: أَنَّ النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ا َسلََّم قٌِلَ لَُه: أَِزٌَد ِفً  -َعلَ ْهَر َخْمًسا، َفلَمَّ َصلَّى الظُّ

اَلةِ  ِن. َوَما َذاَك؟؟ َقالَ: )الصَّ ٌْ َت َخْمًسا، َفَسَجَد َسْجَدَت ٌْ ( َقالُوا: َصلَّ

 . )متفق علٌه(

َنَة: "َصلَّى َلَنا َرُسولُ هللاِ  ٌْ ِه َوَسلَّمَ -وَعْن اْبِن ُبَح ٌْ  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ْجلِْس، َفَقاَم النَّ  ٌَ لََواِت، ُثمَّ َقاَم َفلَْم  ِن ِمْن َبْعِض الصَّ ٌْ اُس َمَعُه، َرْكَعَت

ِن َوُهَو  ٌْ َر، َفَسَجَد َسْجَدَت ا َقَضى َصاَلَتُه، َوَنَظْرَنا َتْسلٌَِمُه َكبَّ َفلَمَّ

ْسلٌِِم، ُثمَّ َسلََّم"  ، َقْبلَ التَّ -. وعن ابن مسعود )متفق علٌه(َجالِس 

ْسُجْد مرفوًعا: ) -رضً هللا عنه ٌَ ُجلُ أَْو َنَقَص، َفْل إَِذا َزاَد الرَّ

 .)رواه مسلم(( نِ َسْجَدَتٌْ 

 موقع أنا السلفً
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ًَ أَْقَوُم( ) ْهِدي لِلَّتًِ ِه ٌَ  (٘)إِنَّ َهَذا اْلقُْرآَن 

 كتبه/ رضا الخطٌب

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

حرًٌصا على تعلٌم أصحابه  -صلى هللا علٌه وسلم-فقد كان النبً 

َن ألفاظ القرآن ومعانٌه، فقد قال له رُبه: ) ٌِّ ْكَر لُِتَب َك الذِّ ٌْ َوأَْنَزْلَنا إِلَ

ُرونَ  َتَفكَّ ٌَ ِهْم َولََعلَُّهْم  ٌْ لَ إِلَ اِس َما ُنزِّ ، وجعل القرآُن (ٗٗ)النحل:( لِلنَّ

: "تعلٌم الكتاب والحكمة"، -صلى هللا علٌه وسلم-ِمن مهامه 

هذا فً أربع آٌات ِمن القرآن العظٌم، وال رٌب أن هذا التعلٌم و

فوق )التحفٌظ( بدلٌل أنه معطوؾ على تالوة اآلٌات علٌهم: 

ٌَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ ) ٌِهْم َو ٌَُزكِّ اتِِه َو ٌَ ِهْم آ ٌْ ْتلُو َعلَ )آل ( ٌَ

 ، فالتعلٌم أخص ِمن التالوة.(ٗٙٔعمران:

التعلٌم هو الذي َعبَّرْت عنه بعُض األحادٌث إن هذا التعلم و

صلى -بـ)التدارس(، ففً صحٌح مسلم عن أبً هرٌرة أن النبً 

ٌُوِت هللِا، قال: ) -هللا علٌه وسلم ٍت ِمْن ُب ٌْ َوَما اْجَتَمَع َقْوم  فًِ َب

ِهِم ا ٌْ َنُهْم، إاِلَّ َنَزلَْت َعلَ ٌْ َتَداَرُسوَنُه َب ٌَ ْتلُوَن ِكَتاَب هللاِ َو ِكٌَنُة، ٌَ لسَّ

ْتُهُم اْلَماَلِبَكُة، َوَذَكَرُهُم هللاُ فٌَِمْن ِعْنَدهُ  ْحَمُة َوَحفَّ ْتُهُم الرَّ ٌَ  (.َوَؼِش

التعرؾ على ألفاظه ومبانٌه، وعلى  ومعنى تدارس القرآن:

مفاهٌمه ومعانٌه، وما ٌرشد إلٌه ِمن الِعَبر، وما ٌدل علٌه ِمن 

 األحكام واآلداب. 

ٌُّن لسنن هللا  ن:وقٌل مدارسة القرآ القراءة والفهم، والتدبر والتب

فً النفس واآلفاق، ومعرفة الوصاٌا واألحكام، وأنواع الترؼٌب 

والترهٌب، والوعد والوعٌد، وما إلى ذلك مما ٌحتاج المسلمون 

 إلٌه.

ٌُعلم أن النبً  :-رحمه هللا-وٌقول ابن تٌمٌة  صلى -"ٌجب أن 

ٌَّن ألصحابه م -هللا علٌه وسلم ٌَّن لهم ب عانً القرآن، كما ب

ِهمْ : )-تعالى-ألفاظه، فقوله  ٌْ لَ إِلَ اِس َما ُنزِّ َن لِلنَّ ٌِّ ( ٌتناول هذا لُِتَب

لَمً: "حدثنا الذٌن كانوا  وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السُّ

ٌقربوننا القرآن: كعثمان بن عفان، وعبد هللا بن مسعود، 

 -صلى هللا علٌه وسلم-وؼٌرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا منه 

عشر آٌات لم ٌجاوزوها حتى ٌتعلموا ما فٌها ِمن العلم والعمل؛ 

قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمًٌعا"؛ ولهذا كانوا ٌبقون 

: "كان الرجل -رضً هللا عنه-مدة فً حفظ السورة. وقال أنس 

 -ىتعال-إذا قرأ البقرة وآل عمران جلَّ فً أعٌننا، وذلك أن هللا 

اتِهِ قال: ) ٌَ ُروا آ بَّ دَّ ٌَ َك ُمَباَرك  لِّ ٌْ ، وقال: (7ٕ)ص:( ِكَتاب  أَْنَزْلَناهُ إِلَ

ُروَن اْلقُْرآنَ ) َتَدبَّ ٌَ ُروا اْلَقْولَ ، وقال: )(8ٕ)النساء:( أََفالَ  بَّ دَّ ٌَ ( أََفلَْم 

، وتدبر الكالم بدون فهم معانٌه ال ٌمكن! وكذلك (8ٙ)المإمنون:

ا لََّعلَُّكْم َتْعقِلُونَ إِنَّ : )-تعالى-قال  ًٌّ ، (ٕ)ٌوسؾ:( ا أَْنَزْلَناهُ ُقْرآًنا َعَربِ

وعقل الكالم متضمن لفهمه، وِمن المعلوم أن كل كالم فالمقصود 

منه: فهم معانٌه دون مجرد ألفاظه؛ فالقرآن أولى بذلك، ولهذا 

ا". ن الصحابة فً تفسٌر القرآن قلٌالً جّدً ٌْ  كان النزاع ب

ِمن مباشرة  -صلى هللا علٌه وسلم-ٌمنع رسولَ هللا فإذا طرأ ما 

ل بعض أصحابه للقٌام بهذه المهمة، وِمن هذا ما  ذلك بنفسه؛ وكَّ

قال: "كان إذا َقِدَم  -رضً هللا عنه-ورد عن عبادة بن الصامت 

دفعه إلى رجل مّنا  -صلى هللا علٌه وسلم-مهاجر  على رسوِل هللا 

أن رسول هللا  -رضً هللا عنه-ى ٌُعلمه القرآَن"، وعن أبً موس

بعث معاًذا وأبا موسى إلى الٌمن،  -صلى هللا علٌه وسلم-

ٌَُعلِما الناَس القرآَن".  فؤمرهما أن 

كان حرًٌصا على  -صلى هللا علٌه وسلم-وِمن هنا نقول بؤنه 

 تعلٌم أصحابه القرآن؛ لفًظا ومعنى.

 .-إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 

 موقع أنا السلفً
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 (ٙٔحتى نفوز برمضان )

 (ٕرمضان... شهر القٌام )

 كتبه/ جمال متولً

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

فالقٌام فً رمضان تربٌة لقلب المإمن أال ٌحرم نفسه ِمن هذه 

امته فٌما بعد رمضان؛ إذ أن قٌام العبادة الهامة لصالحه واستق

اللٌل سبب فً صالح القلوب، وٌكفر السٌبات، وٌمنع ِمن ارتكاب 

المعاصً واآلثام، وهو شهادة الصالح الربانٌة للعبد، وعنوان 

، والحفظ والوقاٌة ِمن الشٌطان، -تعالى-إخالصه الصادق هلل 

 وثمراته فً الدنٌا واآلخرة عدٌدة وعظٌمة، منها ما ٌلً: 

فَمن أراد أن ٌصلح قلبه وتستقٌم نفسه على الطاعات،  -ٔ

وتبتعد عن الذنوب والسٌبات؛ فعلٌه التزام صالة ما ٌتٌسر له 

صلى -أن رسول هللا  -رضً هللا عنه-فعن أبً أمامة  ِمن اللٌل:

الِِحٌَن قال: ) -هللا علٌه وسلم ُه َدأَُب الصَّ ِل َفإِنَّ ٌْ اِم اللَّ ٌَ ُكْم بِقِ ٌْ َعلَ

َباِت، َوَمْنَهاة  لإِِلْثمِ َقبْ  ٌِّ ُكْم، َوَمْكَفَرة  لِلسَّ ( لَُكْم، َوُهَو قُْرَبة  إِلَى َربِّ

 . )رواه الترمذي، وحسنه األلبانً(

َرَة أفضل صالة بعد الفرٌضة صالة اللٌل:  -ٕ ٌْ رضً -َعْن أَبًِ ُهَر

َضلُ أَفْ : )-صلى هللا علٌه وسلم-َقالَ: َقالَ َرُسولُ هللَاَّ  -هللا عنه

لِ  ٌْ اَلِة َبْعَد اَْلَفِرٌَضِة َصاَلةُ اَللَّ  . )رواه مسلم(( اَلصَّ

عن قٌام اللٌل واحد ِمن اثنٌن ٌستحقان المنافسة والؽبطة:  -ٖ

ًِّ  -رضً هللا عنهما-اْبِن ُعَمَر  بِ  -صلى هللا علٌه وسلم-َعِن النَّ

ِن: َرُجل  آَتاهُ هللاُ َقالَ: ) ٌْ ْتلوهُ آَناَء الَ َحَسَد إاِلَّ فًِ اْثَنَت ٌَ  اْلقُْراَن َفُهَو 

ِل َوآَناَء  ٌْ ٌُْنفِقُُه آَناَء اللَّ َهاِر، َوَرُجل  آَتاهُ هللاُ َماالً َفُهَو  ِل َوآَناَء النَّ ٌْ اللَّ

َهارِ   . )متفق علٌه(( النَّ

ب ِمن الجنة وٌباعد عن النار، وِمن أبواب  -ٗ قٌام اللٌل ٌقرِّ

رضً -عن ُمَعاٍذ  :-تعالى-هللا  الخٌر وِمن سمات أهل القرب ِمن

َة  -هللا عنه ٌُْدِخلُنً الَجنَّ ا َرُسولَ هللاِ، أَْخبِْرنً بَِعَمٍل  ٌَ َقالَ: قُْلُت: 

اِر؟ َقالَ: ) ٌَُباِعُدنً ِمَن النَّ ٌَسٌر  َعلَى َو ُه لَ لََقْد َسؤلَت َعْن َعظٌٍم، وإنَّ

َرهُ هللاُ  ٌَسَّ ِه... ثم َقالَ: -َتَعاَلى-َمْن  ٌْ أالَ أُدلَُّك َعلَى أْبواِب  َعلَ

لِ  ٌْ ُجِل ِمْن َجْوِؾ اللَّ ِر؟... َوَصالَةُ الرَّ ٌْ َتَتَجاَفى ( ُثمَّ َتال: )الَخ

ا َرَزْقَناُهْم  ُهْم َخْوًفا َوَطَمًعا َوِممَّ ْدُعوَن َربَّ ٌَ ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع 

ًَ لَُهْم  ٌٍُن َجَزاًء بَِما ٌُْنفِقُوَن * َفاَل َتْعلَُم َنْفس  َما أُْخِف ِة أَْع ِمْن قُرَّ

ْعَملُونَ  ٌَ . )رواه أحمد والترمذي، وصححه األلبانً( ؟؟(-)السجدة:؟؟( َكاُنوا 

أي ٌتباعدون عن المفارش وأماكن النوم ِمن أجل الصالة، 

 . -تعالى-والتقرب هلل 

رضً هللا -َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قٌام اللٌل هو شرؾ المإمن:  -٘

أََتانًِ ِجْبِرٌلُ : )-صلى هللا علٌه وسلم-: َقالَ َرُسولُ هللا َقالَ  -عنه

،  -علٌه السالم- ٌِّت  َك َم ُد، ِعْش َما ِشْبَت َفإِنَّ ا ُمَحمَّ ٌَ َفَقالَ لًِ: 

َك ُمَفاِرقُُه،  َك َمْجِزيٌّ بِِه، َوأَْحبِْب َمْن ِشْبَت َفإِنَّ َواْعَملْ َما ِشْبَت َفإِنَّ

هُ اْستِْؽَناُإهُ َعِن النَّاسِ  َواْعلَْم أَنَّ َشَرؾَ  ِل، َوِعزِّ ٌْ اُم اللَّ ٌَ ( اْلُمْإِمِن قِ

 . )رواه الحاكم، وصححه األلبانً(

صالة اللٌل سبب ِمن أسباب إجابة الدعوات لخٌرّي  -ٙ

 الدنٌا واآلخرة: 

صلى هللا -َقالَ: َسِمْعُت رسولَ هللاِ  -رضً هللا عنه-عن جابر  -ٔ

ٌَُوافِقَُها َرُجل  ُمْسلِم ،  إِنَّ ) ٌقول: -علٌه وسلم ِل لََساَعًة اَل  ٌْ فًِ اللَّ

اهُ، َوَذلَِك ُكلَّ  ٌَّ ا َواآْلِخَرِة، إاِلَّ أَْعَطاهُ إِ ٌَ ْن ًرا ِمْن أَْمِر الدُّ ٌْ ْسؤَلُ هللاَ َخ ٌَ

لَةٍ  ٌْ  . )رواه مسلم(( لَ

-هللاِ  َقالَ: َقالَ َرُسولُ  -رضً هللا عنه-َعْن أَبًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ  -ٕ

ْنِزلُ هللاُ ) :-صلى هللا علٌه وسلم لٍَة إِلَى  -َتَباَرَك َوَتَعاَلى-ٌَ ٌْ ُكلَّ لَ

ا ٌَ ْن َماِء الدُّ نزواًل ٌلٌق بجالله تعالى، وبالكٌفٌة التً ٌشاإها - السَّ

لُ،  -هو سبحانه دون استٌعاب العقول لها ِل اأْلوَّ ٌْ إَِذا َذَهَب ُثلُُث الَّل

قُولُ: أََنا اْلمَ  ٌَ ْدُعونًِ َفؤَْسَتِجٌَب لَُه؟ َف ٌَ لُِك، أََنا اْلَملُِك، َهلْ ِمْن َداٍع 

ْسَتْؽفُِرنًِ َفؤَْؼِفَر  ٌَ ُه؟ َهلْ ِمْن ُمْسَتْؽفٍِر  ٌَ ْسؤَلُنًِ َفؤُْعِط ٌَ َهلْ ِمْن َسابٍِل 

ْسَتْرِزقُِنً  ٌَ ِه؟ َمْن َذا الَِّذي  ٌْ ُتوُب َفؤَُتوَب َعلَ ٌَ لَُه؟ َهلْ ِمْن ُمْذنٍِب 

ْبَقى َفؤَرْ  ٌَ رَّ َفؤَْكِشَفُه َعْنُه؟ فاَل  ْسَتْكِشُؾ الضُّ ٌَ ُزَقُه؟ َمْن َذا الَِّذي 

ْدُعو بَِدْعَوٍة إاِلَّ اْسَتَجاَب هللاُ  ٌَ َزالُ  -عز وجل-ُمْسلِم   ٌَ لَُه... فاَل 

ٌُِضًَء اْلَفْجرُ  )الحدٌث مجموع ِمن عدة رواٌات صحٌحة ِمن ( َكَذلَِك َحتَّى 

 .نن، ومسند أحمد(مجمع الزوابد، والس

 أن ٌجعلنا ِمن القابمٌن القانتٌن. اللهم آمٌن. -عز وجل-نسؤل هللا 

  -إن شاء هللا-وللحدٌث بقٌة 
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 (ٗشهر رمضان وهدفنا الرابع )

 كتبه/ زٌن العابدٌن كامل

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

األهداؾ التً ٌنبؽً للمسلم أن  فما زلنا نلقً الضوء على أهم

ٌحققها خالل سباق شهر رمضان المبارك، ذكرنا فً المقاالت 

السابقة ثالثة أهداؾ ربٌسٌة وهً: الوصول إلى أعلى مراتب 

ومقامات التقوى، ثم الفوز بالمؽفرة، ثم الفوز بالعتق ِمن 

 النٌران.

والٌوم نذكر الهدؾ الرابع لنا فً شهر رمضان، أال وهو: 

هذٌب النفس والتخلص ِمن األقوال واألفعال والعادات "ت

أن رسول هللا  -رضً هللا عنه-السٌبة"، فعن علً بن أبً طالب 

اللَُّهمَّ اْهِدِنً كان ٌقول فً دعابه: ) -صلى هللا علٌه وسلم-

ْهِدي ألَْحَسنَِها إاِل أَْنَت، َواْصِرْؾ َعنًِّ  ٌَ ُه ال  ألَْحَسِن األَْخالِق، َفإِنَّ

 ٌِّ َبَها إاِل أَْنتَ َس ٌِّ ٌَْصِرُؾ َعنًِّ َس  .)رواه مسلم(( َبَها ال 

بؤن نهذب أنفسنا ونزكٌها  -تبارك وتعالى-ولقد أمرنا هللا 

اَها . َوَقْد َخاَب َمْن ) ونطهرها ِمن المعاٌب، فقال: َقْد أَْفلََح َمْن َزكَّ

اَها  ، فالفالح فً تزكٌة النفس، والخسران فً(ٓٔ-7)الشمس:( َدسَّ

 إهمالها وتركها بدون تزكٌة. 

"الكٌس َمن دان نفسه وعمل لما بعد الموت،  وفً األثر:

والعاجز َمن اتبع نفسه هواها، وتمنى على هللا األمانً"، ولهذا 

ه الصالحون على ضرورة محاسبة النفس، فقال مٌمون بن  نبَّ

مهران: "إن التقً أشد محاسبة لنفسه ِمن سلطاٍن َعاٍص، وِمن 

ا حتى ٌكون شرٌك ش ًٌّ حٌح"، وقال أًٌضا: "ال ٌكون العبد تق

لنفسه أشد محاسبة ِمن الشرٌك لشرٌكه! ولهذا قٌل: النفس 

كالشرٌك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بمالك"، وقال الحسن 

البصري: "إن المإمن وهللا ما تراه إال ٌلوم نفسه على كل 

ضً قدًما حاالته، ٌستقصرها فٌندم وٌلوم نفسه، وإن الفاجر لٌم

 ال ٌعاتب نفسه!". 

وال شك أن المسلم طوال حٌاته هو فً احتٌاج لتهذٌب نفسه 

حتى تستقٌم له، فتكون نفًسا مطمؤنة راضٌة طٌبة، تدعوه إلى 

الخٌر وتحببه فٌه، وتنهاه عن المنكر وتنفره منه، وهذا التهذٌب 

رها  لن ٌكون إال إذا عاد المرء إلى نفسه فعلمها وأدبها وذكَّ

قصٌرها فً حق ربها، وهذا ٌحتاج إلى تدرٌب ومجاهدة، ففً بت

َر الحدٌث: ) ٌْ َتَحرَّ الَخ ٌَ إّنما الِعْلُم بالّتَعلُِّم وإّنما الِحْلُم بالّتَحلُِّم وَمْن 

ٌَُوقَّهُ  ِق الّشرَّ  تَّ ٌَ )رواه الدارقطنً فً األفراد، وحسنه ( ٌُْعَطُه ومْن 

ُهْم ُسُبلََنا َوالَّ : )-تعالى-، وقال هللا األلبانً( نَّ ٌَ ِذٌَن َجاَهُدوا فٌَِنا َلَنْهِد

َ لََمَع اْلُمْحِسنٌِنَ 
 . (7ٙ)العنكبوت:( َوإِنَّ هللاَّ

إذن التؽٌٌر ِمن األمور الممكنة، ولكنه ٌحتاج إلى مجاهدة النفس 

على ذلك، فنستطٌع فً رمضان أن نتخلص ِمن الؽٌبة، 

واالنفعال، وِمن والنمٌمة، والؽش، والكذب، والتدخٌن، والؽضب 

 ِمن األقوال واألفعال والعادات. -عز وجل-كل ما ٌؽضب هللا 

أننا إذا صمنا أن  -صلى هللا علٌه وسلم-وقد علَّمنا رسول هللا 

نحاِفظ على أخالقنا، وال نبادر باالستجابة لنزؼات الشٌاطٌن 

صلى هللا -بٌننا؛ حتى وإن بدرت ِمن اآلخرٌن نحونا إساءة، فقال 

ْصَخْب، : )-لمعلٌه وس ٌَ ْرفُْث َوالَ  ٌَ ْوُم َصْوِم أََحِدُكْم َفالَ  ٌَ َوإَِذا َكاَن 

قُلْ إِنًِّ اْمُرإ  َصابِم   ٌَ ُه أََحد  أَْو َقاَتلَُه، َفْل ، )متفق علٌه(( َفإِْن َسابَّ

اَمِة وقال: ) ٌَ ْوَم الِق ٌَ ًَّ َوأَْقَربُِكْم ِمنًِّ َمْجلًِسا  ُكْم إِلَ إِنَّ ِمْن أََحبِّ

 .)رواه الترمذي، وصححه األلبانً(( اِسَنُكْم أَْخاَلًقاأَحَ 

ِمن أنفسنا خًٌرا، فإن الشقً َمن حرم  -تعالى-فعلٌنا أن نري هللا 

 فً رمضان رحمة هللا ومؽفرته.

 وهللا المستعان.
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 !عاداتهم عبادات

 به/ عصام محمود زهرانكت

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

ُ َعْنهُ -فعن أََنِس ْبِن َمالٍِك 
ًَ هللاَّ قال: َكاَن َرُجل  ِمَن اأْلَْنَصاِر  -َرِض

ْقَرأُ بَِها لَُهْم فًِ  ٌَ ُهْم فًِ َمْسِجِد قَُباٍء، َوَكاَن ُكلََّما اْفَتَتَح ُسوَرًة  ُإمُّ ٌَ

ْقَرأُ بِِه، اْفَتَتَح بِـ: )الصَّ  ٌَ ا  ُ أََحد  اَلِة ِممَّ ْفُرَغ ِمْنَها، قُلْ ُهَو هللاَّ ٌَ ( َحتَّى 

ْصَنُع َذلَِك فًِ ُكلِّ َرْكَعٍة، َفَكلََّمُه  ٌَ ْقَرأُ ُسوَرًة أُْخَرى َمَعَها، َوَكاَن  ٌَ ُثمَّ 

وَرِة ثُ  َك َتْفَتتُِح بَِهِذِه السُّ َها ُتْجِزُبَك أَْصَحاُبُه، َفَقالُوا: إِنَّ مَّ اَل َتَرى أَنَّ

ا أَْن َتَدَعَها َوَتْقَرأَ بِؤُْخَرى،  ا َتْقَرأُ بَِها َوإِمَّ َحتَّى َتْقَرأَ بِؤُْخَرى، َفإِمَّ

ُكْم بَِذلَِك َفَعْلُت، َوإِْن َكِرْهُتْم  َفَقالَ: َما أََنا بَِتاِرِكَها، إِْن أَْحَبْبُتْم أَْن أَُإمَّ

ُرهُ، َتَرْكُتُكْم، َوَكا ٌْ ُهْم َؼ ُإمَّ ٌَ ُه ِمْن أَْفَضلِِهْم، َوَكِرُهوا أَْن  َرْوَن أَنَّ ٌَ ُنوا 

 ًُّ بِ ا أََتاُهُم النَّ ِه َوَسلَّمَ -َفلَمَّ ٌْ ُ َعلَ
ا أَْخَبُروهُ اْلَخَبَر، َفَقالَ: ) -َصلَّى هللاَّ ٌَ

ؤُْمُرَك بِِه أَْصَحاُبَك؟ َومَ  ٌَ ْمَنُعَك أَْن َتْفَعلَ َما  ٌَ ْحِملَُك َعلَى فاَُلُن، َما  ٌَ ا 

وَرِة فًِ ُكلِّ َرْكَعٍة؟ َها. َفَقالَ: )لُُزوِم َهِذِه السُّ ُحبَُّك ( َفَقالَ: إِنًِّ أُِحبُّ

ةَ  اَها أَْدَخلََك اْلَجنَّ ٌَّ )رواه البخاري معلًقا مجزوًما به، ووصله الترمذي ( إِ

 .بسنٍد صحٌح(

عن سرِّ  الرجل -صلى هللا علٌه وسلم-فً هذا الحدٌث سؤل النبً 

لزومه سورة اإلخالص فً كل ركعة؛ فكانت اإلجابة رابعة: "إِنًِّ 

 أُِحبَُّها!"، تؤمل لو كانت إجابة الرجل: إنً ال أحفظ ؼٌرها! 

فاز بالجنة ِمن جهٍة ال تخطر بباٍل، ونٌته تجاوزت همم الجبال، 

صلى -قال  فاألكٌاس عاداتهم عبادات، والحمقى عباداتهم عادات،

ًَ ِمَن : )-وسلم هللا علٌه ٌَُصلِّ ُقوَم َف ٌَ ْنِوي أَْن  ٌَ َمْن أََتى فَِراَشُه َوُهَو 

ٌُْصبَِح ُكتَِب لَُه َما َنَوى، َوَكاَن َنْوُمُه  ُنُه َحتَّى  ٌْ ِل، َفَؽلََبْتُه َع ٌْ اللَّ

هِ  ِه ِمْن َربِّ ٌْ  . )رواه النسابً وابن ماجه، وصححه األلبانً(( َصَدَقًة َعلَ

ؾ ٌجعلك تختصر الكثٌر ِمن الوقت والجهد التركٌز فً الهد -

إلتمام ؼاٌتك، والتخلص ِمن األفكار التافهة ٌجعلك تنجز هدفك 

 الذي تحلم به بؤسرع وقت.

رضً هللا -وقصدي هناك ال هنا... ربما كانت طرٌقة صاحبنا  -

ؼرٌبة وتثٌر التساإل والتعجب! لكنه لم ٌفعل ذلك لٌثر  -عنه

إخالصه فً حبه لسورة اإلخالص؛  انتباه أصحابه، وال لٌظهر

ٌّر أهل اإلخالص؛ فٌنبؽً علٌنا  قمة اإلخالص وسكونه الذي ح

 أن ال نحدث ضجًٌجا فً عباداتنا؛ لسان الواحد منا "أنا هنا!". 

 -صلى هللا علٌه وسلم-عن علٍم، كان  -رضً هللا عنه-فعلها  -

ن السورتٌن أو أكثر. ٌْ  أحٌاًنا ٌجمع فً الركعة الواحدة ب

أهل التمٌز، أسلوبهم بدٌع، إذا شرعوا فً أمر ال ٌتراجعون:  -

"َما أََنا بَِتاِرِكَها"، على ثقٍة ِمن أمرهم، لهم رأي ثاقب واضح: 

د  َصلَّى هللاُ "َوإِْن َكِرْهُتْم َتَرْكُتُكْم"، وإْن خالفهم الناس ) َوُمَحمَّ

َن النَّاسِ  ٌْ ِه َوَسلََّم َفْرق  َب ٌْ ، وهكذا أهل التمٌز ي()رواه البخار( َعلَ

 فً كل عصر.

إن الدٌن القابم بالقلب هو األصل، وأن القلب محل النظر:  -

األعمال الظاهرة هً الفروع، وأنه إذا لم تكن أعمال فإن ذلك 

صلى هللا -دلٌل على خلو القلب ِمن اإلٌمان، وتؤمل قول النبً 

اَن َمْن َشِهَدها إِذا ُعِملَِت الَخِطٌَبُة فًِ األَْرِض ك: )-علٌه وسلم

ٌَها كاَن َكَمْن  َفَكِرَهها َكَمْن ؼاَب َعْنها، وَمْن ؼاَب َعْنها َفْرِض

، سبحان هللا! ؼابب  عن )رواه أبو داود، وحسنه األلبانً(( َشِهَدها

ساحة الجرٌمة، لكنه أول المتهمٌن واسمه فً سجل المذنبٌن، 

الحكم له  وآخر حضر الجرٌمة بنفسه ورآها بعٌنه ومع ذلك ٌؤتً

بالبراءة! والسبب فً ذلك كله القلب الذي أنكر فسلِم، أو رضً 

 فؤثم!

 -سبحانه-وإن للقلب كسًبا ككسب الجوارح وعماًل كعملها، وهللا 

: -سبحانه-فقال  أخبر أنه ٌإاخذ على كسب القلب ثواًبا وعقاًبا،

ٌَُإاِخُذُكْم بَِما َكَسَبْت ُقلُوُبُكمْ )  . (ٕٕ٘)البقرة:( َولَِكْن 

 أسؤل هللا أن ٌرزقنً وإٌاكم اإلخالص.
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 (ٗٔمجاهدة النفس بكثرة السجود )

 كتبه/ عالء بكر

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

 فضل السجود مع الساجدٌن:

فضل على صالة  -والسجود منها-عة لصالة الفرض فً جما

-عن أبً هرٌرة  المنفرد؛ ثبت ذلك فً أحادٌث كثٌرة، منها:

ُؾ مرفوًعا: ) -رضً هللا عنها ُجِل فًِ الَجَماَعِة ُتَضعَّ َصالَةُ الرَّ

تِِه، َوفًِ ُسوقِِه، َخْمًسا َوِعْشِرٌَن ِضْعًفا، َوَذلَِك  ٌْ َعلَى َصالَتِِه فًِ َب

ُه: إَِذا َتوَ  ؤَ، َفؤَْحَسَن الُوُضوَء، ُثمَّ َخَرَج إِلَى الَمْسِجِد، الَ أَنَّ ضَّ

، َوُحطَّ  ْخُط َخْطَوًة، إاِلَّ ُرفَِعْت لَُه بَِها َدَرَجة  ٌَ الَةُ، لَْم  ٌُْخِرُجُه إاِلَّ الصَّ

ِه، َما َداَم  ٌْ ، َفإَِذا َصلَّى، لَْم َتَزِل الَمالَبَِكُة ُتَصلًِّ َعلَ َعْنُه بَِها َخِطٌَبة 

َزالُ أََحُدُكْم فًِ  ٌَ ِه، اللَُّهمَّ اْرَحْمُه، َوالَ  ٌْ هُ: اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَ فًِ ُمَصالَّ

الَةَ  رضً هللا -، وعن ابن عمر )متفق علٌه(( َصالٍَة َما اْنَتَظَر الصَّ

َصاَلةُ اْلَجَماَعِة أَْفَضلُ ِمْن َصاَلِة اْلَفذِّ بَِسْبٍع مرفوًعا: ) -عنهما

 .)متفق علٌه(( َجةً َوِعْشِرٌَن َدرَ 

َما ِمْن َثاَلَثٍة ِفً مرفوًعا: ) -رضً هللا عنه-وعن أبً الدرداء 

َطاُن  ٌْ ِهُم الشَّ ٌْ اَلةُ إاِلَّ َقِد اْسَتْحَوَذ َعلَ ٍة َواَل َبْدٍو اَل ُتَقاُم فٌِِهُم الصَّ ٌَ َقْر

ةَ  ٌَ ْبُب اْلَقاِص ؤُْكلُ الذِّ ٌَ َما  َك ِباْلَجَماَعِة َفإِنَّ ٌْ رواه أبو داود، وحسنه )( َفَعلَ

 . األلبانً(

ْلَقى هللاَ  قال: -رضً هللا عنه-وعن ابن مسعود  ٌَ هُ أَْن  "َمْن َسرَّ

، َفإِنَّ  ٌَُناَدى بِِهنَّ ُث  ٌْ لََواِت َح ٌَُحاِفْظ َعلَى َهُإاَلِء الصَّ َؼًدا ُمْسلًِما، َفْل

ِه َوَسلََّم ُسنَ  ٌْ ُكْم َصلَّى هللاُ َعلَ ٌِّ ُهنَّ َمْن هللاَ َشَرَع لَِنبِ َن اْلُهَدى، َوإِنَّ

ٌَُصلًِّ َهَذا اْلُمَتَخلُِّؾ  ٌُوتُِكْم َكَما  ُتْم فًِ ُب ٌْ ُكْم َصلَّ ُسَنَن اْلُهَدى، َولَْو أَنَّ

ُكْم لََضلَْلُتْم، َوَما  ٌِّ َة َنبِ ُكْم، َولَْو َتَرْكُتْم ُسنَّ ٌِّ َة َنبِ تِِه، لََتَرْكُتْم ُسنَّ ٌْ فًِ َب

َتَطهَّ  ٌَ ْعِمُد إِلَى َمْسِجٍد ِمْن َهِذِه ِمْن َرُجٍل  ٌَ ُهوَر، ُثمَّ  ٌُْحِسُن الطُّ ُر َف

ْرَفُعُه بَِها  ٌَ ْخُطوَها َحَسَنًة، َو ٌَ اْلَمَساِجِد، إاِلَّ َكَتَب هللاُ لَُه بُِكلِّ َخْطَوٍة 

َتَخلَُّؾ َعْنَها إِ  ٌَ ُتَنا َوَما  ٌْ َبًة، َولََقْد َرأَ ٌِّ ُحطُّ َعْنُه بَِها َس ٌَ الَّ َدَرَجًة، َو

َن  ٌْ ٌَُهاَدى َب ٌُْإَتى بِِه  ُجلُ  َفاِق، َوَلَقْد َكاَن الرَّ ُمَنافِق  َمْعلُوُم النِّ

 " ؾِّ ٌَُقاَم فًِ الصَّ ى  ِن َحتَّ ٌْ ُجلَ . وفً رواٌة: "إِْن )رواه مسلم(الرَّ

ِه َوَسلَّمَ -َرُسولَ هللاِ  ٌْ َعلََّمَنا ُسَنَن اْلُهَدى، َوإِنَّ ِمْن  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ُن فٌِِه"سُ  ٌَُإذَّ اَلَة فًِ اْلَمْسِجِد الَِّذي   . )رواه مسلم( َنَن اْلُهَدى الصَّ

ولصالة العشاء والصبح فً جماعة فضل مخصوص، ففً 

َمْن َصلَّى اْلِعَشاَء فًِ ) الحدٌث عن عثمان بن عفان مرفوًعا:

ْبحَ  ِل، َوَمْن َصلَّى الصُّ ٌْ َما َقاَم نِْصَؾ اللَّ فًِ َجَماَعٍة  َجَماَعٍة َفَكؤَنَّ

لَ ُكلَّهُ  ٌْ َما َصلَّى اللَّ َمْن َشِهَد . وفً رواٌة: ))رواه مسلم(( َفَكؤَنَّ

لٍَة، َوَمْن َصلَّى الِعَشاَء  ٌْ اُم نِْصِؾ لَ ٌَ الِعَشاَء فًِ َجَماَعٍة َكاَن لَُه قِ

لَةٍ  ٌْ اِم لَ ٌَ )رواه الترمذي، وصححه ( َوالَفْجَر فًِ َجَماَعٍة َكاَن لَُه َكِق

 . بانً(األل

ْعلَُموَن َما فًِ مرفوًعا: ) -رضً هللا عنه-وعن أبً هرٌرة  ٌَ َولَْو 

ْبِح، أَلََتْوُهَما َولَْو َحْبًوا رضً -، وعنه )متفق علٌه(( اْلَعَتَمِة َوالصُّ

َس َصالَة  أَْثَقلَ قال: ) -صلى هللا علٌه وسلم-أن النبً  -هللا عنه ٌْ لَ

ْعلَُموَن َما فٌِِهَما أَلََتْوُهَما  َعلَى الُمَنافِقٌَِن ِمَن الَفْجرِ  ٌَ َوالِعَشاِء، َولَْو 

 .)متفق علٌه(( َولَْو َحْبًوا
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ًَ أَْقَوُم( ) ْهِدي لِلَّتًِ ِه ٌَ  (ٙ)إِنَّ َهَذا اْلقُْرآَن 

 متابعته ألصحابه فً القرآن 

 ه/ رضا الخطٌب كتب

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

ٌتابع أصحابه فً أمر القرآن  -صلى هللا علٌه وسلم-فقد كان 

ومدى تعاهدهم له، وكان حرًٌصا على أال ٌمر علٌهم ٌوم دون 

: -صلى هللا علٌه وسلم-أن ٌقرإوا القرآن، وتؤمل معً قوله 

َن َصاَلِة َمْن َناَم َعْن ِحْزبِ ) ٌْ ٍء ِمْنُه، َفَقَرأَهُ فٌَِما َب ًْ ِه، أَْو َعْن َش

لِ  ٌْ َما َقَرأَهُ ِمَن اللَّ ْهِر، ُكتَِب لَُه َكؤَنَّ ، )رواه مسلم(( اْلَفْجِر، َوَصاَلِة الظُّ

ُد اْلقُْرآنَ وذكر عنده أحد أصحابه فقال: ) َتَوسَّ ٌَ )رواه  (َذاَك َرُجل  اَل 

ُد اْلقُْرآنَ . ومعنى: )انًأحمد والنسابً، وصححه األلب َتَوسَّ ٌَ (: أي اَل 

ٌوًما  -صلى هللا علٌه وسلم-ٌقوم به اللٌل وال ٌنام عنه. وقال 

ٌَن ِباْلقُْرآِن ِحٌَن ألصحابه: ) ٌِّ إِنًِّ أَلَْعِرُؾ أَْصَواَت ُرْفَقِة اأْلَْشَعِر

ِل، َوأَْعِرُؾ َمَناِزلَُهْم ِمْن أَْصَواتِِهمْ  ٌْ ْدُخلُوَن ِباللَّ ِل، ٌَ ٌْ ، بِاْلقُْرآِن بِاللَّ

َهارِ   . )رواه مسلم(( َوإِْن ُكْنُت لَْم أََر َمَناِزلَُهْم ِحٌَن َنَزلُوا بِالنَّ

صلى هللا -ومع هذه المتابعة والحث على تعاهد القرآن، فإنه 

رضً هللا -كان كذلك ٌتابع أثر القرآن على الصحابة  -علٌه وسلم

وٌكفٌك فً تؤكٌد هذا  فٌهم، ، ومدى تمثل ثمرته الحقٌقٌة-عنهم

-المعنى ذلك الحدٌث الذي ٌروٌه جبٌر بن نفٌر عن أبً الدرداء 

ِ  -رضً هللا عنه ا َمَع َرُسوِل هللاَّ ِه -أنه قال: ُكنَّ ٌْ ُ َعَل
َصلَّى هللاَّ

َماِء ُثمَّ َقالَ: ) -َوَسلَّمَ  ٌُْخَتَلُس َفَشَخَص بَِبَصِرِه إِلَى السَّ َهَذا أََواُن 

ءٍ  الِعْلمُ  ًْ ْقِدُروا ِمْنُه َعلَى َش ٌَ اِس َحتَّى اَل  اُد ْبُن ِمَن النَّ ٌَ ( َفَقالَ ِز

ُه  ِ لََنْقَرأَنَّ ا َوَقْد َقَرْأَنا الُقْرآَن َفَوهللاَّ ٌُْخَتلَُس ِمنَّ َؾ  ٌْ : َك لَبٌٍِد األَْنَصاِريُّ

كَ  ُه نَِساَءَنا َوأَْبَناَءَنا، َفَقالَ: "َثِكلَْتَك أُمُّ اُد، إِْن ُكْنُت  َولَُنْقِرَبنَّ ٌَ ا ِز ٌَ

ُهوِد  ٌَ ْوَراةُ َواإلِْنِجٌلُ ِعْنَد ال َك ِمْن فَُقَهاِء أَْهِل الَمِدٌَنِة، َهِذِه التَّ أَلَُعدُّ

: َفَلقٌُِت ُعَباَدَة ْبَن  ر  ٌْ َوالنََّصاَرى َفَماَذا ُتْؽنًِ َعْنُهْم؟!". َقالَ ُجَب

اِمِت، قُْلُت: أاََل َتْسَمُع إِلَى َما ٌَ  ْرَداِء؟ الصَّ قُولُ أَُخوَك أَُبو الدَّ

ْرَداِء، إِْن  ْرَداِء َقالَ: "َصَدَق أَُبو الدَّ َفؤَْخَبْرُتُه بِالَِّذي َقالَ أَُبو الدَّ

ٌُوِشُك أَْن  اِس؟ الُخُشوُع،  ٌُْرَفُع ِمَن النَّ ِل ِعْلٍم  َك بِؤَوَّ َثنَّ ِشْبَت أَلَُحدِّ

)رواه الترمذي، ِه َرُجاًل َخاِشًعا" َتْدُخلَ َمْسِجَد َجَماَعٍة َفاَل َتَرى ِفٌ

 .وصححه األلبانً(

 ِ َنا َرُسولُ هللاَّ ٌْ ِ، َقالَ: َخَرَج َعلَ َصلَّى هللاُ -وَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ،  -َعلَ ًُّ ًُّ َواأْلَْعَجِم َوَنْحُن َنْقَرأُ اْلقُْرآَن، َوفٌَِنا اأْلَْعَرابِ

ٌَُقاُم اْلِقْدُح اْقَرُءوا فَ َفَقالَ: ) ٌُقٌُِموَنُه َكَما  ِجًُء أَْقَوام   ٌَ ُكلٌّ َحَسن  َوَس

لُوَنهُ  َتؤَجَّ ٌَ لُوَنُه َواَل  َتَعجَّ  . )رواه أبو داود، وصححه األلبانً(( ٌَ

شدٌد الحرص على أال تكون  -صلى هللا علٌه وسلم-لقد كان 

ن قراءة القرآن باأللسنة والحناجر فقط، فلكً ٌتم الوصال بٌْ 

القلب والقرآن وٌنعكس ذلك على السلوك؛ ال بد ِمن التفهم 

فإن لم ٌحدث ذلك، واكتفى المرء والتؤثر والتجاوب مع اآلٌات؛ 

بالقراءة التً ال تتجاوز حنجرته فإن هذه القراءة ستكون فً 

 واٍد، بٌنما ٌكون عمله وسلوكه فً واٍد آخر.

صلى -رسول هللا بٌنما كان ولٌس أدل على ذلك ِمن هذه الواقعة: 

ا َرُسولَ  -هللا علٌه وسلم ٌَ م مؽانم حنٌن إذ قام رجل فقال:  ٌقسِّ

ِه َوَسلَّمَ -هللاِ، اْعِدلْ، َقالَ َرُسولُ هللاِ  ٌْ لََك َوَمْن : )-َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ َو

ْعِدلُ إِْن لَْم أَْعِدلْ؟ َقْد ِخْبُت َوَخِسْرُت إِْن لَْم أَْعِدلْ   ( َفَقالَ ُعَمُر ْبنُ ٌَ

اِب  ًَ هللاُ َعْنهُ -اْلَخطَّ ا َرُسولَ هللاِ، اْبَذْن لًِ فٌِِه أَْضِرْب -َرِض ٌَ  :

ِه َوَسلَّمَ -ُعُنَقُه، َقالَ َرُسولُ هللاِ  ٌْ َدْعُه، َفإِنَّ لَُه : )-َصلَّى هللاُ َعلَ

اِمِهمْ  ٌَ اَمُه َمَع ِص ٌَ ْحقُِر أََحُدُكْم َصاَلَتُه َمَع َصاَلتِِهْم، َوِص ٌَ ، أَْصَحاًبا 

ْمُرقُوَن ِمَن اإْلِْساَلِم َكَما  ٌَ ُهْم،  ٌَ ٌَُجاِوُز َتَراقِ ْقَرُءوَن اْلُقْرآَن، اَل  ٌَ

ِة... ٌَّ ِم ْهُم ِمَن الرَّ ْمُرُق السَّ  . )رواه مسلم((  ٌَ

إن أعظم أثر لقراءة القرآن هو انضباط السلوك، واقتراب الفعل 

قلبً ِمن القول؛ فإن لم ٌحدث َدلَّ ذلك على عدم الوصال ال

دابم التحذٌر ِمن ذلك،  -صلى هللا علٌه وسلم-ولقد كان  بالقرآن،

وعندما أخبر بالفتن التً ستمر بها األمة، ربط ذلك بعدم االنتفاع 

صلى هللا علٌه -بالقرآن، فعن أبً سعٌد الخدري أن رسول هللا 

ٌُْحسِ قال: ) -وسلم ، َقْوم   تًِ اْختاَِلؾ  َوفُْرَقة  ُكوُن فًِ أُمَّ ٌَ ُنوَن َس

ُهْم،  ٌَ ٌَُجاِوُز َتَراقِ ْقَرُءوَن اْلقُْرآَن اَل  ٌَ ٌُِسٌُبوَن اْلفِْعلَ،  اْلقٌِلَ َو

ِة...  ٌَّ ِم ْهِم ِمَن الرَّ ٌِن ُمُروَق السَّ ْمُرقُوَن ِمَن الدِّ )رواه أبو داود، ( ٌَ

 . وصححه األلبانً(
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 (0ٔحتى نفوز برمضان )

 (ٖرمضان... شهر القٌام )

 كتبه/ جمال متولً

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

قٌام اللٌل ِمن أسباب ُسكنى أجمل ؼرؾ الجنة  -0

 وبٌوتها: 

صلى هللا علٌه -قال: قال رسول هللا  -رضً هللا عنه-عن علً 

 : -وسلم

ٌَُرى ُظُهوُرَها ِمْن ُبُطونَِها َوُبُطوُنَها ِمْن  إِنَّ فًِ) ِة ُؼَرًفا  اْلَجنَّ

لشفافٌتها وزٌادة فً إمتاع أصحابها بالجنة وهم فً -( ُظُهوِرَها

ا َرُسولَ هللاِ؟ َقالَ َرُسولُ -ؼرفهم ٌَ  ًَ ًٌّ َفَقالَ: لَِمْن ِه ، َفَقاَم أَْعَرابِ

اَلَم، لَِمْن أََطا: )-صلى هللا علٌه وسلم-هللاِ  َب اْلَكاَلَم، َوأَْفَشى السَّ

ام   ٌَ اُس نِ ِل َوالنَّ ٌْ َعاَم، َوَصلَّى ِباللَّ )رواه أحمد والترمذي، ( َوأَْطَعَم الطَّ

 . وصححه األلبانً(

-قٌام اللٌل صالة القانتٌن القابمٌن الخاشعٌن هلل  -8

 : -تعالى

َرَة  -ٔ ٌْ ِ َقالَ: َقالَ َرسُ  -رضً هللا عنه-َعْن أَبًِ ُهَر صلى -ولُ هللاَّ

لََواِت اْلَمْكُتوَباِت َلْم : )-هللا علٌه وسلم َمْن َحاَفَظ َعَلى َهُإاَلِء الصَّ

ٌُْكَتْب ِمَن  ٍة لَْم  ٌَّ لٍَة ِماَبَة آ ٌْ ٌُْكَتْب ِمَن اْلَؽافِلٌَِن، َوَمْن َقَرأَ فًِ لَ

. أي َمن قرأ فً صالته )رواه الحاكم، وصححه األلبانً(( اْلَؽاِفلٌِنَ 

دقٌقة،  ٘ٔاللٌل مابة آٌة أثناء القٌام، وهذا ال ٌستؽرق أكثر ِمن ب

 ولٌس كما ٌتوهم البعض أنها طوٌلة وشاقة! 

اِريِّ  -ٕ ِ  -رضً هللا عنه-َعْن َتِمٌٍم الدَّ صلى -َقالَ: َقالَ َرُسولُ هللاَّ

لٍَة، ُكتَِب لَُه قُنُ : )-هللا علٌه وسلم ٌْ ٍة فًِ لَ ٌَ لَةٍ َمْن َقَرأَ بِِماَبِة آ ٌْ ( وُت لَ

 . )رواه أحمد، وصححه األلبانً(

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص  -ٖ َقالَ:  -رضً هللا عنهما-َعْن َعْبِد هللاَّ

 ِ اٍت لَْم : )-صلى هللا علٌه وسلم-َقالَ َرُسولُ هللاَّ ٌَ َمْن َقاَم بَِعْشِر آ

ٍة ُكتِ ٌَ َب ِمَن اْلَقانِتٌَِن َوَمْن َقاَم ٌُْكَتْب ِمَن اْلَؽافِلٌَِن َوَمْن َقاَم بِِماَبِة آ

ٍة ُكتَِب ِمَن اْلُمَقْنَطِرٌنَ  ٌَ  .)رواه داود، وصححه األلبانً(( بِؤَْلِؾ آ

 لتطبٌق الحدٌث والعمل به: 

جزء تبارك )الجزء التاسع والعشرون(، والذي عدد سوره 

آٌة، وجزء عّم )الجزء  ٖٔٗ( سورة، تحتوي على ٔٔ)

رة أؼلبها ِمن السور القصٌرة، سو ٖٙالثالثون( وعدد سوره 

آٌة، بقً لك  77٘آٌة؛ المجموع  ٗٙ٘وعدد آٌات هذا الجزء 

آٌات فقط ربما لو قرأت سورة الناس مرة  ٘أٌها المقنطر 

آٌات تكون تجاوزت األلؾ آٌة؛ فٌمكنك  ٙأخرى، وعدد آٌاتها 

اآلن أن تحقق هذا الحدٌث بؤن تقرأ الجزأٌن اللذٌن ٌحفظهما 

، وإن لم تكن تحفظهما فٌمكنك -وهلل الحمد والمنة-أؼلب الناس 

أن تقرأ ِمن المصحؾ، ثم تنتهً صالتك ومعك قنطار ِمن األجر 

 ! -بإذن هللا-

قٌام اللٌل ٌحل عقد الشٌطان وٌطٌب النفس  -7

  وٌزكٌها:

الشٌطان ٌعقد على مإخرة رأس النابم ثالث عقد، ثم ٌضرب 

فجر بإنزال النعاس علٌه، علٌها؛ لٌصده عن قٌام اللٌل وصالة ال

فٌستٌقظ بعدها خبٌث النفس كسالن، فإن هو استٌقظ وذكر هللا 

، َفَعْن أَِبً -بإذن هللا-وتوضؤ وصلى ركعتٌن انحلت تلك العقد 

َرَة  ٌْ ُ َعْنهُ -ُهَر
ًَ هللاَّ  -صلى هللا علٌه وسلم-أَنَّ َرُسولَ هللاَّ  -َرِض

َطاُن َعَلى َقاَقالَ: ) ٌْ ْعِقُد الشَّ ِة َرْأِس أََحِدُكْم إَِذا ُهَو َناَم َثاَلَث ُعَقٍد ٌَ ٌَ فِ

 َ
َقَظ َفَذَكَر هللاَّ ٌْ ل  َطِوٌل  َفاْرقُْد َفإِْن اْسَت ٌْ َك لَ ٌْ ْضِرُب ُكلَّ ُعْقَدٍة َعلَ ٌَ

ؤَ اْنَحلَّْت ُعْقَدة  َفإِْن َصلَّى اْنَحلَّْت ُعْقَدة   اْنَحلَّْت ُعْقَدة  َفإِْن َتَوضَّ

ْفِس َكْساَلنَ َفؤَْصَبَح َنشِ  ْفِس َوإاِلَّ أَْصَبَح َخبٌَِث النَّ َب النَّ ٌِّ ( ًٌطا َط

 .)متفق علٌه(

ِ قٌام اللٌل ٌمنع تالعب الشٌطان بالعبد:  -ٓٔ َعْن َعْبِد هللاَّ

ًِّ  -رضً هللا عنه-بن مسعود  بِ ِه -قال: ُذِكَر ِعْنَد النَّ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

لَُه  -َوَسلَّمَ  ٌْ َطاُن َحتَّى أَْصَبَح، َقالَ: )َرُجل  َناَم لَ ٌْ َذاَك َرُجل  َبالَ الشَّ

ِه، أَْو َقالَ: فًِ أُُذنِهِ  ٌْ  . )متفق علٌه(( فًِ أُُذَن

 قٌام اللٌل ِمن أهم أسباب المنع ِمن الحرام: -ٔٔ
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َرَة  ٌْ ًِّ  -رضً هللا عنه-َعْن أَبًِ ُهَر بِ صلى -َقالَ: َجاَء َرُجل  إَِلى النَّ

ِل، َفإَِذا أَْصَبَح َسَرَق، فَ  -هللا علٌه وسلم ٌْ ٌَُصلًِّ بِاللَّ َقالَ: إِنَّ فاَُلًنا 

قُولُ َقالَ: ) ٌَ ْنَهاهُ َما  ٌَ ُه َس  . )رواه أحمد، وصححه األلبانً(( إِنَّ

َمن ترك زوجته وفراشه وقام لصالة اللٌل فهو  -ٕٔ

 : -تعالى-حبٌب هللا 

علٌه صلى هللا -عن النبً  -رضً هللا عنه-عن أبً الدرداء 

ُ قال: ) -وسلم
ُهُم هللاَّ ٌُِحبُّ ِهْم -َعزَّ َوَجلَّ -َثاَلَثة   ٌْ ْضَحُك إِلَ ٌَ ، َو

ِ َعزَّ  ْسَتْبِشُر بِِهْم، الَِّذي إَِذا اْنَكَشَفْت فَِبة  َقاَتلَ َوَراَءَها بَِنْفِسِه هلِلَّ ٌَ َو

ُ َعزَّ 
ْنُصَرهُ هللاَّ ٌَ ا أَْن  ٌُْقَتلَ، َوإِمَّ ا أَْن  ْكِفٌِه،  َوَجلَّ، َفإِمَّ ٌَ َوَجلَّ َو

َر لًِ َنْفَسُه، َوالَِّذي لَُه اْمَرأَة   َؾ َصبَّ ٌْ قُولُ: اْنُظُروا إِلَى َعْبِدي َك ٌَ َف

ْذُكُرِنً  ٌَ َذُر َشْهَوَتُه َف ٌَ ِل َف ٌْ قُوُم ِمَن اللَّ ٌَ ، َف ٌِّن  َحَسن  َحْسَناُء َوفَِراش  َل

ٌَُناِجٌنًِ َولَْو َشاَء َلَرَقَد، َوالَِّذي ٌَ  ُكوُن فًِ َسَفٍر َوَكاَن َمَعُه َرْكب  َو

اءٍ  اٍء أَْوَضرَّ َحِر فًِ َسرَّ ( َفَسَهُروا َوَنَصُبوا ُثمَّ َهَجُعوا َفَقاَم فًِ السَّ

 . )رواه البٌهقً، وحسنه األلبانً(

 أن ٌجعلنا ِمن القابمٌن القانتٌن. اللهم آمٌن. -عز وجل-نسؤل هللا 
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 "معركة "الزالقة

 كتبه/ عالء بكر

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

فتعد معركة )الزالقة( ِمن المعارك المشهورة فً تارٌخ 

فٌها المسلمٌن نصًرا  -تعالى-المسلمٌن فً األندلس، نصر هللا 

ٌُضرب به المثل  . كبًٌرا 

وٌقع سهل الزالقة على قٌد ثالث مراحل ِمن شمال مدٌنة 

)بطلٌوس( إلى ٌسار نهر )جرٌرو(، أحد أفرع وادي )ٌانة(، 

على مقربة ِمن حدود البرتؽال الحالٌة، وقد ذكر ابن األثٌر فً 

تارٌخه أن المعركة وقعت فً الجمعة األولى ِمن شهر رمضان 

ا، ووافقه ابن خلكا 07ِٗمن عام  ًٌّ نة، ولكنه ذكر هجر ن فً السَّ

أنها وقعْت فً المنتصؾ ِمن شهر رجب، وورد فً )الحلل 

الموشٌة فً ذكر األخبار المراكشٌة(، وفً )روض القرطاس( 

ا، وهو ما  07ٗرجب عام  ٕٔأنها كانت فً ٌوم الجمعة  ًٌّ هجر

رجحه محمد عبد هللا عنان فً كتابه: )دولة اإلسالم فً 

بٌنما ذكر المراكشً أنها وقعْت فً األندلس( الجزء الثالث، 

ا.  8ٓٗرمضان عام  ًٌّ  هجر

 سبب المعركة: 

بدأت األحداث بتطاول ملك اإلفرنج "ألفونسو السادس"، 

المسمى بـ)االذوفونش( ملك قشتالة، على المعتمد بن عباد 

سلطان المسلمٌن فً األندلس، وحاكم قرطبة، وتهدٌده له بنزع 

ل وأرسل إلى المعتمد رسالة قرطبة ِمن أٌدي المسلمٌن، ب

فً مجلسً الذباب،  -بطول مقامً-ساخرة، ٌقول له فٌها: "كثر 

واشتد علً الحر، فاتحفنً ِمن قصرك بمروحة أروح بها على 

 نفسً، وأطرد بها الذباب عن وجهً!". 

ورؼم أن المعتمد كان أقل ِمن ملك اإلفرنج عدًدا وعدة، ولكنه 

 خرة، حٌث كتب له على ظهرها:أؼلظ فً الرد على رسالته السا

"قرأت كتابك، وفهمت خٌالءك وإعجابك، وسؤنظر لك فً مراوح 

إن شاء هللا -ِمن الجلود اللمطٌة، تروح منك، ال تروح علٌك 

 ". -تعالى

 طلب المساعدة ِمن سلطان المؽرب: 

قرر المعتمد أن ٌطلب مساعدة سلطان المؽرب، الملقب بؤمٌر 

ن"، فؤرسل له فً ذلك، فجاءه الرد المسلمٌن "ٌوسؾ بن تاشفٌ

لنصرة هذا  -أي مستجٌب-ِمن ابن تشفٌن: "أنا أول منتدب 

الدٌن"، ولما علم بعض رجال المعتمد بطلب المعتمد ِمن ابن 

تاشفٌن أخذوا ٌحذرونه ِمن قدوم ابن تاشفٌن ِمن المؽرب إلى 

األندلس خشٌة أن ٌتطلع بعد ذلك إلى ملك األندلس، فٌنتزعها 

لمعتمد، وألحوا علٌه فً ذلك قابلٌن: "السٌفان ال ٌجتمعان ِمن ا

فً ؼمٍد واحٍد"، فؤجابهم بمقالته المشهورة التً صارت تضرب 

مثاًل: "رعً الجمال خٌر لً ِمن رعً الخنازٌر!". ٌعنً: أنه إذا 

أصبح مؤكواًل البن تاشفٌن وصار أسًٌرا عنده ٌرعى له الجمال 

ن مؤكواًل لملك اإلفرنج، وٌصٌر فً الصحراء خٌر له ِمن أن ٌكو

 أسًٌرا عنده ٌرعى له الخنازٌر فً قشتالة. 

سارع ابن تاشفٌن إلً عبور البحر إلى األندلس لٌشارك أهل 

األندلس فً قتال اإلفرنج، ولما علم "ألفونسوا" بمسٌر ابن 

تاشفٌن ساءه ذلك، فؤرسل إلً ابن تاشفٌن رسالة ٌهدده 

ا موجًزا: وٌتوعده، فكتب ابن تاشفٌن ع لى ظهر الرسالة رّدً

 "الذي ٌكون ستراه". 

استقبل المعتمد ٌوسؾ بن تاشفٌن بحفاوة، وتعانقا وتعاهدا، 

وأظهر كل منهما لصاحبه المودة والمحبة، وأهدى المعتمد إلى 

ابن تاشفٌن الهداٌا الفاخرة، واتفقا على التقدم نحو أشبٌلٌة، 

لمواجهة جٌش وراسلوا ملوك الطوابؾ فً إمداد الحملة 

 اإلفرنج. 

 ألفونسو ٌحاول مخادعة المعتمد: 

وكان الٌوم ٌوم -لما اقترب الجمعان أرسل ألفونسوا إلى المعتمد 

أن ؼًدا ٌوم الجمعة، وهو عٌدكم، وبعده السبت ٌوم  -خمٌس

الٌهود، وهم كثٌر فً محلتنا، وبعده ٌوم األحد، وهو عٌدنا؛ 

كن المعتمد لم ٌركن إلى كالم فلٌكن لقاإنا للحرب ٌوم االثنٌن، ول

ملك اإلفرنج؛ خشٌة أن تكون منه خدعة، حتى ٌؤمن المسلمون 

القتال حتى ٌوم االثنٌن، فال ٌؤخذوا أهبتهم واستعدادهم له، 

فٌهاجمهم جٌش اإلفرنج، وٌصٌب ِمن المسلمٌن ؼرة، فدعا 

المعتمد جٌشه وجٌش ابن تاشفٌن إلى أن ٌكون الجمٌع على أتم 
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للقتال ِمن ٌوم الجمعة، وبالفعل جاءت األخبار ِمن االستعداد 

فرسان االستطالع فً جٌش المعتمد بوجود تحركات ؼٌر عادٌة 

فً جٌش اإلفرنج أثناء لٌلة الجمعة، وبالفعل هاجم جٌش اإلفرنج 

جٌش المعتمد فجؤة، حٌث كان جٌش المسلمٌن ِمن وحدتٌن: 

اد، وله مٌمنة قوات األندلس فً المقدمة ٌقودها المعتمد بن عب

ومٌسرة، وقوات المرابطٌن )المؽربٌة( فً المإخرة، فٌهم 

فرسان ِمن البربر من سابر القبابل، بٌنما ٌتولى ٌوسؾ بن 

تاشفٌن قوة ِمن نخبة ِمن قواته؛ فهاجم ألفونسوا جٌش ابن عباد 

أواًل طمًعا فً كسره أواًل، ثم االنفراد بجٌش ابن تاشفٌن بعدها، 

 واشتد القتال وحمً الوطٌس.  فصدهم المسلمون،

ووجد المسلمون فً جٌش اإلفرنج شدة وقوة وعنؾ، فاختل 

نظامهم، وتقهقر بعضهم، وفٌهم ابن ِمن أبناء المعتمد، وكادت 

تدور علٌهم الدابرة، ولكن المعتمد صبر صبًرا ال نظٌر له، 

وأثخنته الجراح، حٌث نال ضربة على رأسه، وجرحت ٌده 

حد جانبٌه، وهلك تحته ثالثة أفراس، كلما الٌمنى، وطعن فً أ

موا له ؼٌره.   هلك جواد قدَّ

وكان ابن تاشفٌن قد أبطؤ فً االشتراك فً المعركة بجنوده؛ إذ 

ولكن استبعد أن ٌجرإ ملك اإلفرنج على الؽدر بالمسلمٌن، 

سرعان ما ظهر فً أرض المعركة، لنجدة األندلسٌٌن، فصدم 

به شمل ابن عباد وَمن معه،  النصارى بجمعه وردهم، فانتظم

-واستردوا ثباتهم، وعاد الفارون إلى صفوفهم، وأنزل هللا 

السكٌنة على جنود المسلمٌن، فتؽٌر وجه المعركة،  -تعالى

والحت تباشٌر النصر، ولم ٌقترب النهار ِمن نهاٌته إال وقد 

استطاع المسلمون إخراج جٌش اإلفرنج ِمن محله، فولى جنود 

 هم فارٌن. اإلفرنج ظهور

وقد لجؤ ابن تاشفٌن إلى خطٍة مبتكرٍة، حٌث تجاوز النصارى 

المهاجمٌن، وقصد بقواته االحتٌاطٌة معسكر النصارى ذاته، 

فهاجمه بشدة، ووثب على مإخرة وفٌه حراسة ضعٌفة؛ 

القشتالٌٌن فمزقها، ثم أضرم فً معسكرهم النار، مما أجبر 

ً المإخرة ِمن الهالك، ألفونسو على االرتداد إلنقاذ معسكره ف

فاصطدم بالمرابطٌن، ولم ٌستطع الرجوع إلى معسكره إال بعد 

خسابر فادحة، واستإنؾ القتال، فلم ٌقَو النصارى عن مناهضة 

المسلمٌن، وكثر فٌهم القتل، فؤدرك ألفونسو وقادته أنهم 

ٌواجهون الموت، فبادر بالتراجع، حتى أدرك تاّلً قرًٌبا؛ فاعتصم 

به، فلما دخل اللٌل هرب ومعه القلٌل ِمن جنوده  -وَمن معه-

منهزمٌن تحت جنح الظالم بعد هالك أكثر جٌشه، واتبعهم 

المسلمون بعد أن استولوا على ما كان فً محلهم ِمن اآلالت 

 والسالح والعتاد وؼٌر ذلك. 

وأمضى المسلمون اللٌل فً مٌدان القتال ٌرقبون حركات 

رسان فً صباح الٌوم التالً إلً النصارى، وعمدت قوة ِمن الف

مطاردة المتخلفٌن ِمن النصارى، وعمدت قوة أخرى إلى جمع 

 األسالب وكانت عظٌمة ووفٌرة. 

وقد رجع ابن عباد وجنوده ومعه ابن تاشفٌن وجنوده منتصرٌن 

-نصر مبًٌنا، ذاعت أنباإه فً سابر جنبات األندلس؛ فؤعز هللا 

ن جدٌٍد، وأعلى كلمتهم، فسر به المسلمٌن فً األندلس مِ  -تعالى

بهم أهل األندلس ؼاٌة السرور، وكثر الدعاء لهما والثناء 

 علٌهما فً المساجد وعلى المنابر.

 وهلل الحمد والمنة.

 موقع أنا السلفً
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 صلى هللا-التواصل المجتمعً وأثره فً حٌاة النبً 

 -علٌه وسلم

 كتبه/ صبحً فتحً الشلمة

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

وخاصة فً المواقؾ  -صلى هللا علٌه وسلم-فالمتتبع لحٌاة النبً 

ا أن النبً  ًٌّ صلى هللا -الفاصلة ِمن حٌاة الدعوة ٌرى واضًحا جل

ا متواصاًل مع المجتمع بؤس -علٌه وسلم ًٌّ ره، وكافة كان اجتماع

ٌِّن  طبقاته وأطٌافه؛ ٌتضح ذلك ِمن خالل ثالثة مواقؾ نذكرها لنب

أن الدعوة الحقة ال تقوم لها قابمة وال تصل إلى الناس إال ِمن 

خالل التواصل مع المجتمع، وتبلٌػ الحق للخلق، وإسماع الناس 

 المنهج السلفً الحق الذي كان علٌه النبً والصحب الكرام.

ولك أن تحكم... فً أصعب موقؾ تعرض له  الموقؾ األول:

وبعد تعرضه لحادثة هً  -صلى هللا علٌه وسلم-رسول هللا 

األولى ِمن نوعها فً حٌاته فؤصٌب بالهلع والجزع، وذلك عندما 

نزل علٌه جبرٌل فً ؼار حراء، وضمه وجذبه إلٌه، وقال له: 

وٌقول لها: زملونً  -رضً هللا عنها-اقرأ. فٌذهب إلى خدٌجة 

 زملونً. فطمؤنته وهدأت ِمن روعه، ولكن انظر ماذا قالت له؟ 

 قالت: "وهللا ال ٌخزٌك هللا أبًدا!". لماذا؟ 

)تواصل مع مجتمع العابلة واألقارب: األب  ألنك تصل الرحم: -

 واألم، والعم والعمة، والخال والخالة، وأوالدهم وأوالد أوالدهم(. 

، ولٌن الكالم، وعذب )تواصل بصدق المنطق وتصدق الحدٌث: -

 المقال مع جمٌع الناس(.

وهو العاجز؛ تقضً مسؤلته، وترحم زلته،  وتحمل الكل: -

وتسعد قلبه )تواصل على مستوى فبة ِمن الناس تستحق العطؾ 

 والشفقة(.

)تواصل مع عطاء وكرم، وبذل خصال كرٌمه  وتقرى الضٌؾ: -

 البد وأن ٌتحلى بها الداعٌة(.

فالمصابب كثٌرة وتتوالى مع األٌام  الدهر: وتعٌن على نوابب -

وكثرة العدد )تواصل مع البإساء؛ ٌعٌش آالمهم وٌخفؾ عنهم، 

وٌتحمل معهم، فٌواسٌهم بالمال والمقال ومعاٌشة الحال(، 

صلى هللا -والؽرٌب العجٌب أن هذه الصفات اتصؾ بها النبً 

القرآن قْبل البعثة؛ فما بالك وقد أضاء هللا قلبه ب -علٌه وسلم

 والحكمة، وهو الرحمة المهداة متتم مكارم األخالق؟! 

صلى -ولك أن تحكم... أول كلمات قالها النبً  الموقؾ الثانً:

عندما قِدم المدٌنة فً الهجرة، ماذا قال؟ قال  -هللا علٌه وسلم

كان أول شًء سمعته تكلم به  -رضً هللا عنه-عبد هللا بن سالم 

 أن قال: 

)تواصل مجتمعً عام مع َمن  شوا السالم:أٌها الناس أف -

عرفت، وَمن لم تعرؾ "إلقاء السالم وإفشاء السالم"؛ فالسالم 

ِمن أعظم أسباب المحبة وهو سبب الستجالب المودة، وهو 

 سبب دخول الجنة(.

)تواصل مجتمعً مبنً على الكرم والعطاء،  وأطعموا الطعام: -

ر النفوس وتكفٌها، وال فالطعام قوام الحٌاة وببذله على حبه تؤس

 تعرضها للمسؤلة فتعٌش كرٌمة آمنة فً مجتمٍع متكافٍل متحاٍب(.

)تواصل مجتمعً مع األقارب، وهم أولى وصلوا األرحام:  -

 الناس بالبر واإلحسان، والزٌارة والدعوة، وكل أوجه الصلة(.

)تواصل مع  وصلوا باللٌل والناس نٌام تدخلوا الجنة بسالم: -

 نه على التواصل مع الناس، وأن ٌتبعوا شرعته وهدٌه(.هللا لٌعٌ

ولك أن تحكم... فً فتح مكة وقد دخل النبً  الموقؾ الثالث:

الكرٌم مكة وقد فتحها هللا علٌه بعد أن ُطرد منها شر طردة، 

وُمنع ِمن دخولها سنوات، وقتل أصحابه فً الوصول إلٌها، 

لى هللا علٌه ص-ولكن أن تتخٌل ما حدث عندما دخلها النبً 

؛ دخل متواضًعا هلل! وفً ذات الوقت اجتمع صنادٌد قرٌش -وسلم

 -صلى هللا علٌه وسلم-مترقبٌن ما ٌحدث لهم، فجاءهم النبً 

وقال لهم: ما تظنون أنً فاعل بكم؟ فماذا قالوا؟ قالوا: خًٌرا، أخ 

كرٌم وابن أخ كرٌم. فقال: ال تثرٌب علٌكم الٌوم ٌؽفر هللا لكم، 

فانتم الطلقاء! )تواصل مع مجتمع بؤسره؛ فقٌره وؼنٌه، اذهبوا 

ربٌسه ومرإوسه؛ عفو شامل، ٌشمل الجمٌع لكرٌم أخالق النبً 

، فكانت النتٌجة أن أسلم أهل مكة كلهم -صلى هللا علٌه وسلم-

جمًٌعا، ودخلوا اإلسالم عن بكرة أبٌهم، وانتشر اإلسالم بعدها 

 فً ربوع الجزٌرة العربٌة(. 
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ا ِمن خالل هذه  النهاٌة: ونحن فً ًٌّ وبعد أن ظهر لنا واضًحا جل

أنه  -صلى هللا علٌه وسلم-المواقؾ الفارقة ِمن حٌاة المصطفى 

كان متواصاًل مع الناس لم ٌكن معزواًل عنهم، بل كان ٌعٌش 

أحالمهم، وأفراحهم وأتراحهم، وٌحمل همومهم؛ فعلٌنا نحن 

ن الناس،  معاشر اإلخوة الدعاة أن ننطلق بؤخالقنا ٌْ وقٌمنا ب

نتواصل مع الؽنً والفقٌر، والربٌس والمرإوس، والوجهاء 

ٌِّن لهم دعوتنا ومنهجنا  والنقباء والمسإولٌن وؼٌرهم؛ نب

 وطرٌقنا كً ٌسمعوا منا ال عنا.

وهللا هو الهادي إلى سواء السبٌل، وآخر دعوانا أن الحمد هلل 

 رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً
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 !ماذا علمنً شهر رمضان؟

 كتبه/ حنفً مصطفى

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

فشهر رمضان المبارك ٌترك آثاًرا وثماًرا فً قلوب المإمنٌن 

الصابمٌن القابمٌن، وفً أعمالهم وجوارحهم، ومعامالتهم 

ربهم وإٌمانهم؛ ٌفٌض علٌهم ِمن معانً اإلٌمان وصلتهم ب

ما ٌحٌر العقول والقلوب  -تعالى-والتوحٌد، والتقوى والمحبة هلل 

 فً عظٌم أثره وثمرته؛ لكثرة بركته واألعمال الصالحة فٌه. 

أن التقوى خٌر زاد، وهً أثر وثمرة العبادات  علمنً رمضان:

 والدعوات واألذكار. 

رآن العظٌم سبب السعادة الحقٌقٌة، أن الق وعلمنً رمضان:

 واكتساب الحسنات ورفع الدرجات. 

أن القرب ِمن هللا بكثرة الصلوات والسجدات  وعلمنً رمضان:

هو سر هدوء النفس، وراحة القلب وسكٌنته، وزكاة النفس 

 وسعادتها.

أن العبرة بخواتٌم األعمال فً آخر األعمار،  وعلمنً رمضان:

ل قصر رمضان، وسرعة انقضابها وأن األعمار قصٌرة مث

ومرورها ٌجعل فً القلب همة ترقٌه، وعمل صالح ٌزكٌه قْبل 

 فوات األعمار، وانتهاء األوقات المباركة.

أن الجنة البد لها ِمن عمٍل صالٍح، ونٌة طٌبة،  وعلمنً رمضان:

 وُحسن صلة باهلل، وذكر ودعاء لرب األرض والسماء.

ة اإلٌمان وحالوته وطعمه؛ حب العبادة ولذ وعلمنً رمضان:

لصدق النٌة وفضل الوقت، وحسن الؽاٌة والهدؾ فً مرضاة هللا 

 وطلب جنته.

البهجة والفرحة السامٌة الراقٌة العالٌة بتمام  وعلمنً رمضان:

العبادات على أحسن ما ٌكون؛ فتكون الفرحة على قدر تمام 

 وكمالها.   األعمال

ونفعها فً الدنٌا أن سر قبول األعمال  وعلمنً رمضان:

 واآلخرة ال ٌكون إال بإخالص النٌة ابتؽاء وجه هللا الكرٌم. 

أن تٌسٌر األمور وقضاءها وتمامها ال ٌكون  وعلمنً رمضان:

 إال بالصبر والصالة، واالستعانة باهلل العظٌم.

أن ما كان هلل دام و اتصل وما كان لؽٌره  وعلمنً رمضان:

بعد رمضان لتتبٌن ما كان هلل انقطع وانفصل؛ فماذا أنت صانع 

 وما كان لؽٌره؟! 

أن أحب األعمال إلى هللا أدومه وإن قل؛ فال  وعلمنى رمضان:

تترك الصٌام والقٌام، وتالوة القرآن وأعمال البر واإلحسان بعد 

 رمضان. 

أن حالوة الذكر والصالة واألعمال الصالحة وعلمنً رمضان: 

الدنٌا وما فٌها ِمن شهواتها أطٌب وألذ وأحلى، وأهنؤ وأسعد ِمن 

 وملذاتها ولو كثرت! 

أن االستقامة على شرع هللا وأمره هو الخٌر  وعلمنً رمضان:

 كله، وهو طرٌق الجنة والنجاة ِمن النار.

أن َمن جدَّ وجد، وَمن زرع حصد، وَمن  وعلمنً رمضان:

أرضى هللا فاز برضاه، وأن َمن عمل خًٌرا؛ وجد أجًرا وفضاًل 

 أن َمن أساء ولم ٌحسن؛ فال ٌلومن إال نفسه.وجنة، و

أن أصحاب الهمم العالٌة هم أهل السبق فً  وعلمنً رمضان:

الدنٌا واآلخرة، وأن أهل المعروؾ والبر واإلحسان هم السابقون 

 إلى الجنان ورضا الرحمن. 

فاللهم تقبل صٌامنا وقٌامنا، وصالح أعمالنا، وأعنا على الدوام 

 اإلحسان. على الخٌر والبر و

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 هل ٌجب على المؤموم أن ٌكبر لالنتقال خلؾ اإلمام؟

 السإال: 

التكبٌر فً  أثناء صاله الجماعة: هل ٌجب على المؤموم ذكر -ٔ

 الصالة خلؾ اإلمام؟

هل الصالة تكون باطلة فً حال نسٌان المؤموم للتكبٌر؟ وهذا  -ٕ

بالطبع بخالؾ تكبٌرة اإلحرام، فؤنا أعلم أنه ال صالة للمؤموم 

 واإلمام بدون تكبٌرة اإلحرام.

 الجواب:

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

عل وقول جمٌع الواجبات خلؾ اإلمام: فٌجب على المؤموم ف

كتكبٌرة االنتقال، وتسبٌحات الركوع والسجود، والحمد بعد 

قوله: "سمع هللا لَمن حمده"، والتشهد األوسط واألخٌر، وال 

تبطل الصالة بنسٌانها، أما تكبٌرة اإلحرام وجمٌع األركان: 

كالفاتحة، والركوع، والسجود، وؼٌرها ِمن األركان؛ فال تصح 

 الصالة بدونها.

 موقع أنا السلفً
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 هل ٌصح وقؾ المقبرة؟ وهل تعتبر صدقة جارٌة؟

 :السإال

 هل ٌصح وقؾ المقبرة؟ وهل تعتبر هذه صدقة جارٌة؟

 الجواب:

   الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

ة بمجرد دفن مسلم فٌها تصٌر وقًفا، وهً إذا كانت عامة فالمقبر

لفقراء المسلمٌن أو لَمن لٌس لهم مقبرة منهم؛ فهً صدقة 

 جارٌة.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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هل الدم النازل بعد تركٌب اللولب ٌعتبر دم حٌض أم 

 استحاضة؟

 السإال:

تركٌب لولب فً آخر ٌوم فً الدورة، وكانت تنزل وقتها  تم

كدرة، ولكن بعد تركٌب اللولب بربع ساعة بدأ ٌنزل دم أحمر، 

أٌام، فسؤلت األطباء فقالوا: إنه دم معلوم السبب  ٖواستمر لمدة 

 فٌعتبر استحاضة، فتتوضؤ لكل صالة وتصلً. فهل هذا صحٌح؟

 الجواب:

 على رسول هللا، أما بعد؛الحمد هلل، والصالة والسالم 

 ٌوًما. ٘ٔبل ٌعتبر هذا حًٌضا؛ ما لم ٌتجاوز الدم 

 موقع أنا السلفً
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حكم إعطاء نسبة ِمن المال ألحد األطباء مقابل 

 ترخٌصه لمعمل تحالٌل طبٌة

  السإال: 

لطبٌب البشري طلب ٌشاركنً أنا صاحب معمل تحالٌل طبٌة، وا

   فً المعمل، فهل ٌجوز المشاركة أو إعطاء نسبة له؟

 الجواب:

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

 فالبد أن ٌعمل حتى ٌستحق نسبة.

 موقع أنا السلفً
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 فطر على أذان المإذن خطؤحكم صٌام َمن أ

 السإال:

حدث أن أفطر عدد  كبٌر  ِمن الناس على إذاعة اإلسكندرٌة  -ٔ

قْبل موعد األذان نتٌجة خطؤ ِمن المسبولٌن فً اإلذاعة، فما حكم 

 صٌام هذا الٌوم؟

ا عدم طلوع الفجر ٌلزمه  -ٕ ما حكم القول بؤن َمن أفطر لٌال ظاّنً

؟ وهل هذا القضاء؛ ألنه هجم على الطعام  أو الشراب دون تحرٍّ

 القول صحٌح؟

 الجواب:

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

رضً -فالراجح أن قضاء هذا الٌوم ال ٌلزمهم؛ لحدٌث أسماء  -ٔ

ًِّ  -هللا عنها بِ ِه َوَسلَّمَ -قالت: "أَْفَطْرَنا َعَلى َعْهِد النَّ ٌْ  -َصلَّى هللاُ َعلَ

ْوَم َؼٌْ  ْمُس" ٌَ ٌَرد فٌه األمر )رواه البخاري(ٍم، ُثمَّ َطلََعِت الشَّ ، ولم 

 بالقضاء. 

اُس فًِ َزَماِن ُعَمَر  ِد ْبِن َوْهٍب، َقالَ: "أَْفَطَر النَّ ٌْ رضً -وَعْن َز

ِت َحْفَصَة، َفَشِرُبَوا -هللا عنه ٌْ ُت ِعَساًسا أُْخِرَجْت ِمْن َب ٌْ ، َقالَ: َفَرأَ

ْمُس ِمْن َسَحاٍب َفَكؤَنَّ َذلَِك َشقَّ َعَلى فًِ َرَمَضاَن، ُثمَّ  َطلََعِت الشَّ

ْوَم؟ َفَقالَ ُعَمُر: َولَِم؟ َفَوهللاِ َما  ٌَ اِس، َوَقالُوا: َنْقِضً َهَذا اْل النَّ

ْفَنا إِلِْثٍم"  . واألحوط )أخرجه عبد الرزاق فً مصنفه بسنٍد صحٌح(َتَجنَّ

 القضاء.

ا عدم طلوع الفجر أن صومه الراجح أن َمن أفطر لٌاًل ظانًّ  -ٕ

 صحٌح؛ لما سبق.

 موقع أنا السلفً
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 حكم إخراج الفدٌة عن أٌام العادة الشهرٌة

 السإال: 

ستلد خالل هذه األٌام، ومنعتها الطبٌبة  -إن شاء هللا-زوجتً  -ٔ

لوقت علٌها أٌام ِمن سنواٍت ِمن الصٌام؛ لضعفها، وفً نفس ا

سابقٍة لم تصمها؛ بسبب العادة الشهرٌة، وضعفها الشدٌد، فهً 

ال تقوى على أي عمٍل حال الصٌام، فهل علٌها فدٌة أم قضاء 

وفدٌة أم ماذا؟ ولو علٌها فدٌة ما قٌمتها؟ وهل تفدي أًٌضا عن 

 رمضان الحالً أم تنتظر إمكانٌة القضاء حتى رمضان القادم؟ 

أًٌضا: أخت زوجتً لها حوالً أربعة أعوام لم تصم رمضان  -ٕ

ن والدة ورضاعة وحمل، وهكذا... فماذا علٌها أن تفعل:  ٌْ ما ب

 هل تخرج فدٌة أم تنتظر القضاء؟

 الجواب:

   الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

فعلٌها فدٌة األٌام التً تفطرها بسبب الحمل أو الرضاعة، 

كجم من األرز(؛  ٓٓٗ.ٔالفدٌة هً: نصؾ صاع لكل مسكٌن )و

هذا هو األحوط، وٌجزئ أن تخرج ُمد قمح أو دقٌق عن كل ٌوٍم 

 جرام قمح أو مكرونة بداًل ِمن األرز(. ٓ٘ٙ)ما ٌساوي 

أما أٌام العادة الشهرٌة؛ فعلٌها القضاء حٌن تتعافى، ولو مرَّ 

 علٌها عدة سنوات.

 موقع أنا السلفً
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شبهة حول أن اإلٌمان والتقوى ِمن أسباب سعة الرزق 

 بٌنما ٌوجد كثٌر ِمن الكفار والعصاة أؼنٌاء! وجوابها

 :السإال

ٌقول المسلمون: إن المعاصً تمنع الرزق والبركة، فً حٌن  -ٔ

هم ٌفعلون المعاصً باللٌل أننا نرى كثًٌرا ِمن الكفار أؼنٌاء، و

والنهار، وكذلك أهل المعاصً ِمن المسلمٌن كثٌر منهم أؼنٌاء؟ 

وٌقول المسلمون أًٌضا: إن التقوى ِمن أسباب كثرة الرزق، 

 والكفار أًٌضا أؼنٌاء؟

: أن ِمن -وؼٌره-هل صحٌح ما جاء فً تفسٌر ابن كثٌر  -ٕ

ع هللا علٌه الناس َمن ٌكون األفضل له أن ٌكون فقًٌرا، ولو  وسَّ

لكان فاسًدا، والعكس صحٌح؛ فلهذا جعل هللا هذا ؼنً وهذا 

فقٌر. ولكن السإال: ألٌس الواقع فعاًل أن اإلنسان ٌكون صالًحا 

وهو ؼنً ثم ٌنحرؾ إذا قلَّ رزقه أو ٌكون صالًحا وهو فقٌر ثم 

ٌنحرؾ بالؽنى؟ فكٌؾ ٌقال بعد ذلك: إن هللا ٌعطً فالًنا الرزق 

لؽنى؛ ألن الفقر ٌضره وٌضله، وٌمنع فالًنا ِمن الؽنى؛ الكثٌر وا

  ألن المال ٌضله وٌجعله ٌنحرؾ؟

 الجواب:

  الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

َوَلَقْد عن سنته فً خلقه، فقال: ) -عز وجل-فقد أخبر هللا  -ٔ

اِء لََعلَُّهْم  أَْرَسْلَنا إِلَى أَُمٍم ِمْن َقْبلَِك َفؤََخْذَناُهمْ  رَّ بِاْلَبؤَْساِء َوالضَّ

ُعوا َولَِكْن َقَسْت ُقلُوُبُهْم  ُعوَن . َفلَْواَل إِْذ َجاَءُهْم َبؤُْسَنا َتَضرَّ َتَضرَّ ٌَ

ُروا بِِه  ا َنُسوا َما ُذكِّ ْعَملُوَن . َفلَمَّ ٌَ َطاُن َما َكاُنوا  ٌْ َن لَُهُم الشَّ ٌَّ َوَز

ِهْم أَْبَواَب  ٌْ ٍء َحتَّى إَِذا َفِرُحوا بَِما أُوُتوا أََخْذَناُهْم َفَتْحَنا َعلَ ًْ ُكلِّ َش

 ِ َبْؽَتًة َفإَِذا ُهْم ُمْبلُِسوَن . َفقُِطَع َدابُِر اْلَقْوِم الَِّذٌَن َظلَُموا َواْلَحْمُد هلِلَّ

 . (٘ٗ-ٕٗ)األنعام:( َربِّ اْلَعالَِمٌنَ 

من له فً خلقه شإون ٌدبرها؛ فهو ٌبتلً المإ -تعالى-فاهلل 

َوأُْملًِ لَُهْم لٌرفع درجته، وٌفتح على الكافر لٌملً له ثم ٌؤخذه )

ِدي َمتٌِن   ٌْ ، ثم هو ٌجعل الكفار فً المعٌشة (8ٖٔ)األعراؾ:( إِنَّ َك

الضنك رؼم سعة الدنٌا علٌهم، والمإمنٌن فً سعادٍة وطمؤنٌنٍة 

رؼم ضٌق الحال؛ فالسعادة لٌسْت فً سعة الدنٌا وضٌقها، بل 

 ِمن الخالق العلٌم.هً هبة 

هذا األثر رؼم ضعؾ إسناده صحٌح المعنى، ولكنه لٌس  -ٕ

ا لكل الخلق؛ فقد ٌصلح هللا َمن ٌصلح للخٌر بالفقر أو  عاّمً

بالؽنى، فهذا األمر لَمن أراد هللا إصالحه، وعلم أنه ٌستحق ذلك، 

-أما خبٌث القلب؛ فهو فاسد فً الؽنى والفقر، وهو أعلم 

ٌن، وأعلم بالظالمٌن، وٌضع األشٌاء فً بالشاكر -سبحانه

 مواضعها.

 موقع أنا السلفً
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ٌُِرِد -صلى هللا علٌه وسلم-لماذا ٌحمل قول النبً  : )َمْن 

ٌِن( على اإلرادة الكونٌة دون  ٌَُفقِّْهُه فًِ الدِّ ًرا  ٌْ هللاُ بِِه َخ

 ؟الشرعٌة

 السإال:

ٌِن(  ٌَُفقِّْهُه فًِ الدِّ ًرا  ٌْ ٌُِرِد هللاُ بِِه َخ )متفق قرأت فً حدٌث: )َمْن 

، أن اإلرادة فٌه إرادة كونٌة، وكذا فً الحدٌث اآلخر: )َمْن علٌه(

ٌُِصْب ِمْنُه(  ًرا  ٌْ ُ بِِه َخ
 ، أنها إرادة كونٌة. )رواه البخاري(ٌُِرِد هللاَّ

لحدٌثٌن إرادة كونٌة مع أن هللا ٌحب والسإال: لماذا اإلرادة فً ا

لعباده الفقه فً الدٌن، وٌحب لهم الحسنات التً تقع بالبالء 

ن اإلرادة  ٌْ الذي ٌصٌبهم به؟ وكٌؾ نمٌز فً النصوص ب

 الشرعٌة واإلرادة الكونٌة؟

 الجواب:

   الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

ن السابقٌن هً اإلرادة الكونٌة؛ ألن فاإلرادة المذكورة فً الحدٌثٌ

خصص بإرادة الخٌر البعض دون البعض،  -سبحانه وتعالى-هللا 

والشرع خطاب لجمٌع المكلفٌن، أن إرادة هللا الشرعٌة أن تفعلوا 

 جمًٌعا ما أمركم به. 

ن اإلرادة الشرعٌة والكونٌة ٌكون حسب السٌاق. ٌْ  والتمٌٌز ب

 موقع أنا السلفً
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هل صٌام النذر والكفارة ٌجب على التراخً أم على 

 الفور؟

 السإال: 

هل صٌام الكفارات وصٌام النذر على التراخً كصٌام القضاء  -ٔ

 أم على الفور؟ 

ن إذا ما كان اإلنسان  -ٕ ٌْ وهل هناك تفصٌل فً المسؤلة ب

عنى أن َمن أفطر عمًدا ٌلزمه القضاء بم-مقصًرا بفطره أم ال 

وهل هناك دلٌل على هذا  -على الفور دون َمن كان معذوًرا

 القول؟ وجزاكم هللا خًٌرا.

 الجواب:

    الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

نعم، صٌام الكفارات والنذر على التراخً؛ إال لو حدد فً  -ٔ

 ال ٌكون على التراخً عن هذا الٌوم. النذر ٌوًما معًٌنا، فإنه

القضاء عموًما واجب على التراخً؛ سواء كان األمر بؽٌر  -ٕ

 -صلى هللا علٌه وسلم-عذٍر أم بعذٍر؛ لعموم الدلٌل، فقد قال النبً 

ْوًما َمَكاَنهُ للمجامع فً رمضان بعد أن أمره بالكفارة: ) ٌَ ( َوُصْم 

 ، وهذا مع تفرٌطه.بانً()رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه األل

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 هل رصؾ الطرق ٌعتبر ِمن الصدقات الجارٌة؟

 :السإال

 هل ِمن الصدقة الجارٌة رصؾ الطرق فً بالد المسلمٌن؟

 الجواب:

   د؛الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بع

 نعم، هو ِمن الصدقات الجارٌة؛ لوجود النفع العام.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 وعلومه الكرٌم القرآن

 ( )تفسٌر سورة إبراهٌم(. د/ ٌاسر برهام4ًاآلٌة ) -112

 
( من تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة 22 -19اآلٌات ) -117

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 24 -21اآلٌات ) -118

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 28 -25اآلٌات ) -119

 مًالقصص(. د/ ٌاسر برها

( من تفسٌر الطبري )تفسٌر سورة 28 -25اآلٌات ) -111

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة  ( من28 -25اآلٌات ) -111

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

( من تفسٌر ابن كثٌر )تفسٌر سورة 32 -29اآلٌات ) -112

 القصص(. د/ ٌاسر برهامً

التربٌة وآثارها فً ضوء وصاٌا لقمان )تأمالت فً  -119 

 آٌات(. د/ ٌاسر برهامً

تأمالت إٌمانٌة فً قصة مؤمن آل ٌاسٌن )تأمالت فً  -111

 آٌات(. د/ ٌاسر برهامً

تأمالت فً سورة طه )تأمالت إٌمانٌة(. الشٌخ/ محمود  -115 

 عبد الحمٌد

إٌمانٌة(. الشٌخ/  تأمالت فً سورة الحج )تأمالت -116

 محمود عبد الحمٌد

تأمالت فً سورة النور )تأمالت إٌمانٌة(. الشٌخ/  -117

 محمود عبد الحمٌد

أول ما نزل فً األطعمة )دقٌقة قرآنٌة(. الشٌخ/ سعٌد  -111 

 محمود

 
تفسٌر السعدي(. الشٌخ/  -( )سورة النساء93اآلٌة ) -157

 إٌهاب الشرٌف

تفسٌر السعدي(. الشٌخ/  -( )سورة النساء94اآلٌة ) -158

 إٌهاب الشرٌف

تفسٌر السعدي(.  -( )سورة النساء96 -95اآلٌتان ) -159

 الشٌخ/ إٌهاب الشرٌف

 

 

 حدٌث

باب التوسع فً المجلس )األدب الُمْفَرد(. د/ ٌاسر  -175

 برهامً

بٌعة الرضوان )من فضائل أصحاب الشجرة أهل  -119 

رضً هللا عنهم( و )من فضائل األشعرٌٌن رضً هللا عنهم( 

مختصر صحٌح مسلم(. الشٌخ/ سعٌد  -)فضائل الصحابة

 محمود

)من فضائل أبً سفٌان بن حرب رضً هللا عنه( و  -121

مان وصهٌب وبالل رضً هللا تعالى عنهم( )من فضائل سل

مختصر صحٌح مسلم(. الشٌخ/ سعٌد  -)فضائل الصحابة

 محمود

 

 

 ورقابق وتربٌة تزكٌة

 أحسن الوداع. د/ أحمد فرٌد

 أسباب المغفرة. د/ أحمد فرٌد

 ٌقظة العشر األواخر. د/ ٌاسر برهامً 

 األٌام األخٌرة فً رمضان. الشٌخ/ سعٌد الروبً 

 وبشر الصائمٌن. الشٌخ/ سعٌد صابر 

 

 

 سٌرة وتراجم

 أبو ذر الغفاري )من أعالم الصحابة(. د/ أحمد فرٌد -137

 الزبٌر بن العوام )من أعالم الصحابة(. د/ أحمد فرٌد -138

 

 

http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78475
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78476
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78476
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78489
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78489
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78501
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78501
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78509
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78509
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78523
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78523
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78528
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78528
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78508
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78508
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78522
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78522
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78486
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78486
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78507
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78507
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78527
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78527
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78526
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78526
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78484
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78484
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78519
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78519
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78525
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78525
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78490
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78490
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78485
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78485
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78485
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78485
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78521
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78521
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78521
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78521
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78502
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78502
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78492
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78492
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78491
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78491
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78474
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78474
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78520
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78520
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78477
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=78510

