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بحفظ دي ِنه ،وش َّرف مَن شاء ِمن عبا ِده لخدم ِته ،واصطفى مَن أَحَ بَّ ِمن خل ِقه لوالي ِته ال ِّدين َّي ِة ،وجعلهم أئم ََّة ُه ًدى يستنيرون بنور الوحي ،وكان َّ
إن هللاَ تعالى قد َت َّ
الث ُ
بات
كفل
ِ
ِ
ِ
ُ
باألشخاص = كان
باألسباب األرض َّي ِة ،وارتبطوا
َّاني ،فإذا َت َخلَّوْ ا عنه و َتعلَّ ُقوا
اإللهي ،و َيب ُْذلون األسبابَ ُلنصر ِة
بأسباب ال َّتأيي ِد
والعاقبة لهم ما داموا يَتعلَّ ُقون
المنهج ال َّرب ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
واضحة جلي ًَّة!
زوالُهم سريعًا ،وبواد ُر هلك ِتهم
وعبادات ربَّان َّي ٍة ،وطالبه باإلتيان بهاَّ ،
َ
اإلخالل بها ،فما إن أَ َخ َّل َّ
َ
رسل
وحذره من
بتكاليف شرع َّي ٍة،
اإلنسان ،وكلَّفه
األرض ،وخلق بني
َّإنه لمَّا خلق هللاُ هذه
الن ُ
ٍ
اس بها أَ َ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
والسال ُمُ -د ً
الص ُ
عاة ناصحين ،وربَّانيِّين مُخلِصين ،وكان ِشعا ُرهم{ :يَا َقوْ م ََنا
بأمره
ونهيه ،فكانوا -عليهم َّ
الة َّ
هللا إليهم رسله ،وبعث إليهم أنبياءَ ه ،داعين لدي ِنه ،ومُذ ِّكرين ِ
ِ
اعي َّ
هللاِ وَآ ِم ُنوا ِب ِه} [األحقاف.]31 :
أَ ِجيبُوا َد ِ َ
بدين ربِّه ع َّز َّ
قدوات َّ
ألنفسهم ،وال عَ لَّقوا َّ
َحص َل بهم اال ِّت ُ
باع ،وقيا ُم
وجل ،فال َّتو ُّك ُل واالعتما ُد عليه ،وإن كانوا هم
فلم َيدْعُ وا
اس لي ُ
الن َ
ٍ
ِ
اس بذوا ِتهم ،بل ُك ُّل ٍّ
للن ِ
نبي يُعلِّ ُق أتباعَ ه ِ
ُ
األعمال على الكيف َّي ِة الَّتي يري ُدها هللا -ع َّز َّ
األتباع.
وجل -من
ِ
ِ
الص ُ
المنازل ال َعلِ َّي ِة الَّتي أَن َزلهم هللاُ إيَّاها ،فلم يَتج َّر ْأ أح ٌد منهم -وحاشاهم -على أن يدع َو َّ
بشخصه،
اس لذا ِته ،أو ليَتعلَّقوا
والسال ُم -كانوا في هذه
ومعَ َّأنهم -عليهم َّ
الن َ
ِ
الة َّ
ِ
ُ
ُ
دون أمر من ربِّه ،وهذه غاية ال َّتج ُّر ِد ،وسالمة َّ
الطريق ِة ،وحُ ُ
السال ُم.
أو ي َُخ ُّصوه
سن ال َّتربي ِة ،وعلوُّها؛ وهذا ظاه ٌر لِمَن َتأمَّل في ِسي َِرهم عليهم َّ
ٍ
بشيء َ ٍ
تعليق َّ
ُ
فاألشخاص يَم َرضون ويموتون ،ويَه َرمون ويَتغيَّرون ،ويُف َت ُن َ
ون ويُب ِّدلُون،
األشخاص ليس منهجً ا ربَّان ّيًا ،وال ُس َّن ًة نبوي ًَّة ،وال هديًا إيمان ّيًا،
بذوات
اس
ًإذا،
ُ
ِ
ِ
الن ِ
ُوت إ َّن َّ
َّاذا َت ْك ِسبُ َغ ًدا َومَا َت ْدري َن ْف ٌ َ َ
ُ
سم َ
ُ
ٌ
هللاَ عَ لِي ٌم َخ ِبي ٌر} [لقمان:
والخاتمة ال ُتعلَ ُم،
مجهول،
ُحس ُنون؛ فالغيبُ
يقول هللاُ تعالىَ { :ومَا َت ْد ِري َن ْف ٌ
ويَثبُتون وي ِ
س ِبأ ِّي أ ْر ٍ
ِ
ض َتم ُ ِ
.]34
ُ
ُ
ٌ
بن مسعو ٍد -رضي هللاُ عنه( :-مَن كان مُس َت ًّنا؛ َف ْليَس َت َّن بمَن قد مات؛ َّ
الجليل عب ُد هللاِ ُ
الفتنة) [رواه ابن عب ِد الب ِّر.
الحي ال ُتؤم َُن عليه
حابي
وهذا ِم
صداق لِمَا قاله َّ
فإن َّ
الص ُّ

October 2017 – Muharram - Safar 1439

يتبع التعلق باألشخاص
ُنده ٌ
أيضا( :أَ َال ال يُقلِّ َد ْن ٌ
ٌ
رجل ً
رجال َ
وقال ً
دينه؛ فإن آم ََن آم ََن ،وإن َك َف َر َك َف َر! فإن كان ال َّر ِزي ََّة ،ولم يتقبَّلوا البلي ََّة ،فكان منهم مُن ِك ٌرَ ،
وثالث حائ ٌر!
ش،
وآخ ُر م ِ
ُ
َ
َ
الفتنة) [أخرجه
الحي ال ُتؤم َُن عليه
الميت،
محالة؛ َف ْليُقلِّ ِد
مُقلِّ ًدا ال
ِ
الحي؛ ِفإ َّن َّ
ويترك َّ
ُ
َّ
َّ
َّ
ُ
وحبيبه الذي
ه
صاحب
في
م-
وسل
عليه
هللا
ى
صله
ت
تربي
برزت
األثناء
تلك
وفي
ِ
ِ
ِ
البيهقي
ُّ
الص ِّد ُ
يق -رضي هللاُ عنه،-
بكر ِّ
َتربَّى على عي ِنه ،وسقته ي ُده من َم ِع ِ
ين ُن ُب َّو ِته :أبو ٍ
الناس َّ
وات َّ
بالخبر ح َّتى هبَّ يَحُ ُّث ُ
ُ
الخطى ح َّتى دخل المسج َد ورأى ما فيه من
بالمناهج األرض َّي ِة فما إن َس ِمع
الشخص َّي ِة ،أو
فإذا كان األم ُر كذلك؛
بالذ ِ
فتعليق َّ ِ
ِ
ِ
والحق الَّذي ال ِم َ
ٌ
ُّ
األمر ،فدخل إلى حُ جر ِة ابن ِته أُ ِّم المؤمنين
واالندهاش ،فأَحَ بَّ أن يَتثب ََّت من
رية فيه هو الحَ يْر ِة
وس َّن ٌة غي ُر م َْر ِض َّي ٍة.
الوضع َّي ِة =
طريقة غي ُر سو َّي ٍةُ ،
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
ُ
َّ
َّ
تعليق َّ
ُ
ُ
ُسجى
طريق تعلي ِقهم عائشة -رضي هللا عنها ،-وإذا
ويكون ذلك عن
والخبير بمآلِهم،
العليم بحالِهم،
اس بربِّهم
بحبيبه وق َّر ِة عي ِنه -صلى هللا عليه وسلم -م ًّ
الن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّران؛ فهما قد أَسلَم الرُّوحَ إلى باريها ع َّز َّ
بوي؛ َّ
القرآني ،وبالمنهج َّ
وجل.
ألنهما
بالمنهج
الن ِّ
ِّ
الن وال يَتغي ِ
منهجان ال يَتب َّد ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
حال العبا ِد والبال ِد ،قال هللا تعالىَ { :و َت َو َّك ْ
الساع ِة ،وفيهما ما يُصلِحُ َ
ل
قيام
إلى
باقيان
َّ
ِ
ِ
فاقترب أبو بكر -رضي هللاُ عنه -من الجس ِد َّ
الطاهرُ ،ث َّم كشف عن وجهه َّ
ريف،
الش ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
ْ
َ
ُ
عَ لَى الحَ ِّي ال ِذي ال َيمُوت و ََسبِّحْ ِبحَ ْم ِد ِه}[الفرقان.]58 :
ُ
والقول ِص ٌ
دق ،فكبَّ عليه يُقبِّلُه َ
فإذا الخب ُر ٌ
بين عينيه وهو يبكيُ ،ث َّم قال:
يقين،
فإذا َتربَّى المُكلَّ ُف على أن ي َّ
وجل -عن طريق ( ِف َد َ
َّ
اك أَ ِبي وَأُمِّي ،مَا أَ ْط َيب ََك حَ ّيًا َو َم ِّي ًتا! م َ
َتلقى أوام َره ونواهيَه من ربِّه -ع َّز
َات مُحَ َّم ٌد -صلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ -ورَبِّ
ِ
ريف ،وكفكف دمعَهُ ،ث َّم خرج ِمن عن ِده ،وقلبُه َّ
العالمين بع َد ْال َك ْع َب ِة)ُ ،ث َّم َّ
الش َ
َ
غطى وجهَه َّ
والن ُ
حليفهَّ ،
َ
جاة َ
يتقطعُ
مَن جعله هللاُ سببًا لتعلي ِمه = كان الفالحُ
يدي ربِّ
بين ْ
ونفسه َت َّ
تفط ُر كم ًداَّ ،
حُ ً
ُ
لكنه يعل ُم َّ
موطن كم ٍد
وصبر ،ال
َوط ُن ِج ٍّد
زنا،
رحم ِته سبيلَه.
َوط َن م ِ
أن الم ِ
ُ
ٍ
َ
والصب َر َتجلُّ ًدا ،ف َتبي ََّن ال َّتعلُّ ُق ُّ
ُ
وموطن
الحق الَّذي َتربَّى عليه،
الج َّد َّ
ٍ
وحزن ،فأظهَر ِ
ومتى غيَّر المُعلِّ ُم وب َّدل طريق َته ،أو أَ َ
ين ما ليس
خطأَ في
منهج تلقي ِنه ،أو ابتدع في ال ِّد ِ
ِ
ثبات قد َتعوَّد عليه.
ٍ
ً
ُ
األتباع بع َد ذلك
ين بخط ِئه ،وعَ لِ َم
سبيال للبراء ِة منه ،و ِمن
منه = كان ذلك
تعليق ال ِّد ِ
ِ
ُ
ُ
َ
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
السال ُمَّ ،-
خروجه ظهرت ال َّتربية التي كان َتربَّى عليها َ
عصمة
َّأنه ال
بي -صلى هللا عليه
وأن وعن َد
لمخلوق إال مَن عَ َصمَه هللا من أنبيا ِئه و ُر ُسلِه -عليهم َّ
يدي الن ِّ
ِ
ٍ
بين ِ
لل ِمن َق ُ
َّاني ،ال طريق ِة العب ِد َ
بل و ِمن بع ُدَّ ،
ِّ
َّ
عصبُ وسلَّم ،-وظهر ِفقهُه -رضي هللاُ عنه -في َّ
الغ ِو ِّي!فال َّتعلُّ ُق
باع
وأنه ال
باألشخاص وال َّت ُّ
أن األم َر ِ
المنهج ال َّرب ِّ
ِ
ِ
الحق في ات ِ
لل ولدي ِنه ،وال َتعلُّ َق بأح ٍد من خل ِقه َّإال به ُس َ
باألشخاص م َ
بحانه.
َعات ،وال َّتعلُّ ُق
لهم = من
األمراض الف َّتاك ِة لألفرا ِد والمُجتم ِ
َدخ ٌل عظي ٌم بقاءَ ألح ٍد َّإال ِ
ِ
ِ
ِّ
ين.
رك،
من
مداخل الش ِ
ِ
ِ
وتبديل ال ِّد ِ
ٌ
الموقف َتق َّرر عن َده -رضي هللاُ عنهَّ -
ين ،فقام
أن هذا
وفي هذا
ِ
موطن ُلنصر ِة ال ِّد ِ
وس ُ
ُ
ألتباعهم على
السال ُم-
تربية
وقد كانت
رعة ال َّدمع ِة-
ِ
األنبياء -عليهم َّ
وجهه -وهو مَن عُ ِرف عنه ال ِّر َّق ُة ُ
أساس تعلي ِقهم بربِّهم -ع َّز وهو ي َ
ِ
ِ
َمسحُ دموعَ ه ِمن على ِ
لكن في المسج ِد مَن أصابته المصيبةُ
ُ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
اسْ ،
اس ،فاستنصت الن َ
وجل -ألنهم -عليهم َّ
السال ُم -يَعلمُون أنهم سيموتون ،وسيبقى أتباعُ هم بع َدهم ،ث َّم يخرجُ إلى الن ِ
ُ
ُقاومَها أَ َال وهو عم ُر -رضي هللاُ عنه -فكان
فجعلوا لهم منهجً ا يسيرون عليهَ ،
وس َن ًنا ينهجونه في حيا ِتهم ،مُقت ِدين بهم في العظيمة ح َّتى َّإنه لم يستطعْ أن ي ِ
ُ
الص ِّد ُ
أعمالِهمُ ،م َّت ِب َ
يق
لس َن ِنهم.
بكر ِّ
عين َ
يقولَّ :إنما ذهب إلى ربِّه كما ذهب موسى وسيعو ُد .فقال له أبو ٍ
ُ
ْ
بكر
رضي هللا عنه :-اجلِ ْس يا عُ َم ُر .فلم يَجلِ ْس ،فك َّرر عليه فلم يفعل ،ف َتش َّه َد أبو ٍَ َّ
السال ُم -عن َدما قال للحواريِّين{ :م َْن أَ َ
نبي هللاِ عيسى -عليه َّ
فهذا ُّ
نص ِ
اري إِلى هللاِ}؛ -رضي هللاُ عنهَ -
فمال إليه َّ
اس ،وتركوا عم َر ،فقال( :أمَّا بع ُد؛ فمَن كان منكم
الن ُ
َّ
َّ
َ
َ
الل و ْ
كان الجوابُ ِمن الحواريِّينَ :
َاش َه ْد ِبأ َّنا م ُْسلِم َ
ُون}
{نحْ ُن أ َ
نصا ُر هللاِ آم ََّنا ِب ِ
يَع ُب ُد مُح َّم ًدا -صلَّى هللاُ عليه وسلَّمَّ -
فإن مُح َّم ًدا -صلَّى هللاُ عليه وسلَّم -قد مات،
َّ
َ
ُ
[آل عمران ،]52 :ولم يقولوا:
(نحن أنصا ُر َك) .بل قالوا{ :أَ َ
نصا ُر هللاِ} ،فقد ف ِهم ومَن كان يَع ُب ُد هللاَ َّ َ
يموت؛ قال هللاُ تعالىَ { :ومَا مُحَ َّم ٌد إ َّال َر ُس ٌ
ُ
ول َق ْد
حي ال
فإن هللا ٌّ
ِ
ُ
ً
ُ
ُّون َّ
الحواري َ
أن ُنصر َتهم لعيسى -عليه َّ
انقلَ ْب ُت ْم عَ لَى أَعْ َقاب ُك ْم َومَن ي َ
َّات أَوْ ُق ِت َل َ
السال ُم -ليست نصرة لذا ِته ،بل لِمَا يَح ِمله ِمن َخلَ ْت ِمن َق ْبلِ ِه ال ُّر ُس ُل أَ َفإِن م َ
َنقلِ ْب عَ لَ َى عَ ِق َب ْي ِه
ِ
َّ
َّ
ٌ
ُ
ُ
رسله به ربُّه -ع َّز وجل -إليهم ،فنصر ُتهم له هي نصرة
منهج أَ َ
لمنهج ربِّه الذي َفلَن ي َُض َّر هللاَ َش ْي ًئا و ََسيَجْ زي هللاُ َّ
ِ
ٍ
الشا ِك ِر َ
ين} [آل عمرآن.)]144 :
ِ
ُرضيه،
انتقاص
ذلك
في
وليس
به،
بعثه
ٌ
السال ُم ،-بل هذا ما ي ِ
لنبي هللاِ عيسى -عليه َّ
ِّ
(وكأنما أراد هللاُ
ُ
ُ
اس لربِّهم ع َّز َّ
عينه؛ ُ
َّ
حيث َّإنه عَ َّب َد َّ
نفسه ،و َت َق ُّر ُ
و َت َ
يقول احد المفسرين -رحمه هللا تعالى -مُعلِّ ًقا على هذه اآلي ِة:
وجل.
الن َ
رضى به ُ
َفط َم المسلمين عن َتعلُّ ِقهم َّ
بشخص
الشدي ِد
سبحانه بهذه الحادث ِة وبهذه اآلي ِة أن ي ِ
ِ
بي -صلَّى هللاُ عليه وسلَّم -الع َِطر ِة ،وتربي ِته َّ
والمُتأم ُِّل في سير ِة َّ
النبو َّي ِة ال َّزاهر ِة،
الن ِّ
َ
َ
بي -صلَّى هللاُ عليه وسلَّ
ً
َّ
َّ
َ
َّ
بع
الن
،
بع
بالن
رة
ُباش
م
هم
ل
َص
ي
وأن
هم،
بين
ي
وهو
م-
الن
حَ
ِ
ِّ
ٌّ
ِ
ِ
يَلحَ ُظ ً
أوضح ُصو َِره وأَجَ لِّها
ألصحابه،وقد برز ذلك في
يقينا هذا المنهجَ في تربي ِته
ِ
ولكن جاء ْ
ِ
ْ
فقط لِيُو ِمئَ إليه ويدع َو
الَّذي لم يُفجِّ ْره مُح َّم ٌد -صلَّى هللاُ عليه وسلَّم-
عن َدما ُت ِّ
الصحاب ِة -رضي هللاُ عنهم-
وف َي -صلَّى هللاُ عليه وسلَّم -وحصل ما حصل من َّ
َ َ
َ
ِّ
َ
القافلة إلى
سل ودَعَ وُا
البش َر إلى ِ
فيضه المُتدف ِق كما أومَأ إليه مَن قبْلَه من ال ُّر ِ
ُ
وعظيم َخ ْط ِبها ،وادلَ َه َّم أم ُرها ،ح َّتى َّإنهم لم يستوعبوا
المصيبة بهولِها،
لَمَّا أصابتهم
ِ
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االرتواء منه!
ِ
وكأنما أراد هللاُ سبحانه أن َ
يأخذ بأيديهم في َِصلَها م َ
ُباش ً
َّ
رة بالعرو ِة الوثقى ،العرو ِة
البشرُ ،ث َّم
أيدي
الَّتي لم يَع ِق ْدها مُح َّم ٌد -صلَّى هللاُ عليه وسلَّمَّ -إنما جاء ليعق َد بها َ
ِ
ُستمسكون!
ويمضي وهم بها م
َيدَعَ هم عليها
ِ
َ

ً
ثالثا :تعظي ُم المُتعلَّ ِق به ،ورفعُه َ
مدحه.
فوق منزل ِته ،واإلطراءُ في ِ
الط ُ
رابعًاَّ :
اعة العمياءُ للمُربِّي في خط ِئه.
أن هذا َّ
ُ
األخطاء بحُ جَّ ِة َّ
خص
كثير من
األشخاص على ال َّت
يحمل
خامساَّ :أنه
الش َ
َ
ً
ِ
ِ
ساهل في ٍ
يعملُها.

َ
َ
ارتباط المسلمين باإلسالم م َ
َ
ُباش ً
َّ
يجعل
رة ،وأن
يجعل
وكأنما أراد هللاُ سبحانه أن
ِ
َ
عه َدهم معَ هللاِ م َ
ُباش ً
وسيط؛
يجعل مسؤول َّي َتهم في هذا العه ِد أما َم هللاِ بال
رة ،وأن
ٍ
يموت ال َّر ُ
ُباش َ
َ
سول -صلَّى
رة الَّتي ال يُخلِيهم منها أن
ح َّتى يستشعروا َت ِبع َتهم الم ِ
هللاُ عليه وسلَّم -أو يُق َت َل؛ فهم َّإنما بايَعوا هللاَ ،وهم أما َم هللاِ مسؤولون!)

يعمل ما دام َّأنه معَ هذا َّ
ُ
ُ
خص ،فمتى غاب أو مات ترك
سابعًاَّ :أنه
يجعل ال َّتابعَ
الش ِ
َ
العمل!
ال َّتابعُ

اس هذا المنهجَ وب ََنوْ ا َ
أمَّا إذا خالَف َّ
عص ِب
دينهم على ال َّتعلُّ ِق
باألشخاص وال َّت ُّ
الن ُ
ِ
لهم = كان ذلك سببًا َّ
ِّ
الس َّن ِة والجماع ِة
الل ،والبُع ِد عن
أهل ُّ
الحق .قال إما ُم ِ
للض ِ
(الث ُ
اإلما ُم أحم ُدِّ :
ٌ
ضالل ،وال ُّر ُ
ٌ
ابتداع).
اآلراء
كون إلى
باألشخاص
قة
ِ
ِ

ُفس ُد الحُ بَّ في هللاِ تعالى؛ ُ
ً
حيث َّ
ثامناَّ :
إن المحب ََّة مبني ٌَّة على
أن ال َّتعلُّ َق
باألشخاص ي ِ
ِ
مبني
باألشخاص
عاون ،أمَّا ال َّتعلُّ ُق
ال َّتوا ِّد وال َّت
ُ
فعكس ذلك كلِّه :فهو ٌّ
ِ
ناصح ،واأللف ِة وال َّت ِ
ِ
ِّ
واألقوال.
باع
واألشكال،
الهيئات
على
ِ
ِ
ِ
ِ
وتجانس الط ِ

ين َّ
أن
والمواقف ،يظه ُر ل ُك ِّل مُربٍّ وداعي ٍة ،و ُك ِّل مُوجِّ ٍه
فبع َد هذه األدلَّ ِة
ِ
ٍ
وعامل لل ِّد ِ
عصب َّ
ُ
ُّ
َ
األصل هو تعبي ُد َّ
وات
للذ ِ
الن ِ
اس ،وتعليقهم بربِّهم وبدي ِنهم ،ال بال َّتعل ِق وال َّت ُّ ِ
واألشخاص.
ِ

ُ
أي قي ٍد.
المقيت للمُتعلَّ ِق به،
تاسعًا :ال َّتقلي ُد
بدون ِّ
ِ

الحصر:
وضيح ال
سبيل ال َّت
باألشخاص له مفاس ُد ع َّد ٌة ،منها على
وال َّتعلُّ ُق
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ُ
أو ًَّالَّ :
يجعل
خاطئة؛ ممَّا
ين ولو كانت
أن أخطاءَ هم وأفكا َرهم ُت َ
حسبُ على ال ِّد ِ
ُ
يبتدع وال ي َّتبعُ .
المُكلَّ َف

ُ
سادساَّ :
االنتكاسات.
يكون سببًا في
باألشخاص قد
أن ال َّتعلُّ َق
ِ
ً
ِ

َّ
َّ
وجل -للعب ِد؛ ُ
عاش ًراَّ :
بغيره ،و َت َر َك
لترك هللاِ -ع َّز
أن هذا سببٌ
ِ
حيث َّإنه َتعلق قلبُه ِ
س َبشيء َ
دون هللاِ َو َكلَه هللاُ إليه.
بحانه ،-فمَن َتعلَّق
ال َّتعلُّ َق به ُ
ٍ
ُ
ُ
أقول( :مَن كان يعب ُد هللاَ ويُؤ ِم ُن به؛ َّ
يموت ،ومَن كان
فإن هللاَ حَ ٌّي ال
الختام
وفي
ِ
َ
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
والخسران
الخذالن طريقه،
ويكون
بغيره ويَتعلق به = فإنهم يموتون ويذهبون،
يُؤ ِم ُن ِ
َ
حليفه.

ُ
ِّ
بالحق.
وترك ال َّتعلُّ ِق
عصبُ للمُتعلَّ ِق به،
ثانيًا :ال َّت ُّ
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س  :ضابط مشروعية الجلوس يف صالة الفرض ،هل هو
عدم القدرة على القيام فحسب؟ أم يشمل كذلك القدرة
مع املشقة والتألم؟ .وجزاكم اهلل خريا.؟
فمن املعلوم أن القيام يف الصالة املفروضة مع القدرة عليه ركن من أركانها ال تصح إال به،
وال يجوز تركه إال عند العجز عنه ،أو حصول مشقة زائدة يصعب تحملها عادة؛ فإذا عجز
املصيل عن القيام أو عن أي ركن آخر من أركان الصالة أو حصلت له مشقة زائدة أداه عىل
م {التغابن ،}16:وقال
استَطَ ْعتُ ْ
الكيفية التي يستطيع أداءه عليه؛ قال الله تعاىل :فَاتَّقُوا اللَّ َه َما ْ
النبي صىل الله عليه وسلم :صل قامئا ،فإن مل تستطع فقاعدا ،فإن مل تستطع فعىل جنب.
رواه البخاري ،وزاد النسايئ :فإن مل تستطع فمستلقيا.

س :ما يعترب من االختالط املحرم وما ال يعترب؟
أن مجرد اجتامع الرجال والنساء يف مكان واحد ليس من االختالط املحرم ،ولكن إذا اشتمل
هذا االجتامع عىل يشء من املحاذير الرشعية كان اختالطا محرما ،جاء يف املوسوعة
الفقهية :يختلف حكم اختالط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الرشيعة ،أو عدم
موافقته ،فيحرم االختالط إذا كان فيه:
أـ الخلوة باألجنبية ،والنظر بشهوة إليها.
ب ـ تبذل املرأة ،وعدم احتشامها.
ج ـ عبث ،ولهو ،ومالمسة لألبدان ،كاالختالط يف األفراح ،واألعياد ،فاالختالط الذي يكون
فيه مثل هذه األمور حرام ملخالفته لقواعد الرشيعة .وذهاب الصحابية إىل األسواق ولو
كانت لغري املسلمني ،ومشاركتها يف الجهاد ال يلزم منه الوقوع يف االختالط املحرم ،فقد
كانت الواحدة منهن ـ ريض الله عنهن ـ حريصة عىل اجتناب كل ما ميكن أن يؤدي للفتنة،
وهذا معلوم يف هديهن وسريتهن.
وتطبيب املرأة للرجل عند الرضورة أو الحاجة جائز إذا التزمت بالرشع .وال يعترب من
االختالط املحرم.

س :إذا تقدم للمرأة مسلم عاص فهل تقبل به؟
فقد أرشد النبي صىل الله عليه وسلم إىل املعيار الصحيح الختيار الزوج ،بقوله صىل الله
يف األْ َ ْر ِ
ض،
م َم ْن تَ ْرضَ ْو َن ُخلُ َقهَُ ،و ِدي َنهُ ،فَ َز ِّو ُجو ُه ،إِالَّ تَ ْف َعلُوا تَ ُك ْن ِفتْ َن ٌة ِ
عليه وسلم :إِذَا أَتَاكُ ْ

ِيض .رواه ابن ماجه ،والرتمذي.
َوف ََسا ٌد َعر ٌ
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لكن إذا تقدم للمرأة مسلم عاص ،فرضيته لها زوجا فزواجهام صحيح  ،قال الشيخ ابن
باز -رحمه الله :-نكاح الفاسق للمرأة املسلمة ،أو الكتابية املحصنة ،صحيح.
لكن األوىل واألفضل أن تحرص املرأة عىل اختيار الزوج الصالح ،صاحب الدين ،والخلق،
ولن تعدم مثله ،فالخري يف األمة كثري -بفضل الله ،-مع التنبيه إىل أ ّن الحكم عىل
رصا يف بعض
الخاطب ينبغي أن ينظر فيه إىل مجموع صفاته ،وأخالقه ،فرمبا كان مق ً
األمور ،لكنه يف الجملة صاحب دين ،وخلق ،فالعربة بكون الخاطب مريض الدين،

والخلق والله أعلم

س :هل صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم صالة تسمى
بصالة الحاجة؟ وإن صحت فكيف يتم أداؤها؟ ؟
فقد ورد يف سنن الرتمذي وابن ماجه وغريهام من حديث عبد الله بن أيب أوىف أن النبي
صىل الله عليه وسلم قال« :من كانت له إىل الله حاجة أو إىل أحد من بني آدم فليتوضأ
فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتني ثم لينث عىل الله وليصل عىل النبي صىل الله عليه
وسلم ثم ليقل ال إله إال الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب
العاملني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسالمة من كل إثم
ال تدع يل ذنبا إال غفرته وال هام إال فرجته وال حاجة هي لك رضا إال قضيتها يا أرحم الراحمني
« زاد ابن ماجه يف روايته « ثم يسأل الله من أمر الدنيا واآلخرة ما شاء فإنه يقدر» .فهذه
الصالة بهذه الصورة سامها أهل العلم صالة الحاجة .وقد اختلف أهل العلم يف العمل
بهذا الحديث بسبب اختالفهم يف ثبوته فمنهم من يرى عدم جواز العمل به لعدم ثبوته
عنده ألن يف سنده فائد بن عبد الرحمن الكويف الراوي عن عبد الله بن أيب أوىف وهو مرتوك
عندهم .ومنهم من يرى جواز العمل به ألمرين .1 .أن له طرقا وشواهد يتقوى بها .2 .أنه يف
فضائل األعامل وفضائل األعامل يعمل فيها بالحديث الضعيف إذا اندرج تحت أصل ثابت
ومل يعارض مبا هو أصح .وهذا الحاصل هنا  .وهذا الرأي أصوب إن شاء الله تعاىل وعليه
جامعة من العلامء  .وأما كيفية أدائها فهي هذه الكيفية املذكورة يف الحديث .والله أعلم.

ـ هل تريد مرافقة النبي صلى اهلل عليه وسلم يف الجنة ؟
قال صىل الله عليه وسلم ( :أنا وكافل اليتيم يف الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى) .رواه البخاري.

(ملن شاء منكم أن يستقيم) :

اإلرادة والعزمية مبدأ كل يشء,وإذا فقدها اإلنسان فقد كل يشء,منهج أهل
السنة والجامعة إثبات اإلرادة لإلنسان ,قال الله {والله خلقكم وما تعملون}
فنسب العمل لهم {ملن شاء منكم أن يستقيم} أي ملن يشاء بإرادته  ،من يريد
ترك املعصية يحتاج قوة اإلرادة  ،من يريد فعل الخري يحتاج قوة اإلرادة  ،شهوة
النفس تغلبها بقوة اإلرادة  ،الغضب تغلبه بقوة اإلرادة
جميع ًا وال تفرقوا ) :

أمرت الرشيعة باالجتامع ,و يد الله مع الجامعة ،فالصالة تؤدى جامعة  ,والعلم
الرشعي أفضله ما كان مجتمعاً عليه (وما اجتمع قوم يف بيت ) ,حتى الطعام
أمر الله باالجتامع (اجتمعوا عىل طعامكم )  ،أهل السنة يسمون (أهل السنة
والجامعة )  ،و الشيطان يبعد عن الجامعة (وهو عن االثنني أبعد ) .

.من أماني الشيطان الرجيم :

أن يضل الناس ضالالً بعيدا ً ( ال هداية معه) ( ويريد الشيطان أن يضلهم
ضالالً بعيدا ً) فمن حقق له أمنيته فهو جنديه املخلص .
بكم تضرع ًا) :

الترضع  :إلحاح وبكاء وذل وانكسار وخشوع وخضوع وإخبات  ،والله يحب
االفتقار من عبده حتى تخرج أمراض القلوب كلها .
( .5تتنزل عليهم املالئكة أال تخافوا وال تحزنوا) :
ساعة االحتضار يتنازع امل َّيت (نازعان)  :الخوف مام أمامه  ،والحزن عىل ما
وراءه  ،فث َّبت الله املؤمن بقوله ( :أالّ تخافوا وال تحزنوا) فيموت هادئاً مطمئناً
ثابتاً .

إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجور ًا)

(وأنت خري الفاتحني) :

(الفتاح) من أسامء الله  ،وله صور :
أن يفتح الله عىل قلب عبده بالعلم  ،ويفتح لعبده ما أغلق عىل غريه  ،ويفتح له
باب رزق  ،ويفتح له باب تدبر القرآن  ،ويفتح قلبه بالصرب يف األقدار  ،ويفتح
عليه بالحكمة يف القول والفعل والرأي  ،ويفتح عليه كشف الشبهات  ،ويفتح
له باب الصواب  ،ويجعله مفتاحاً للخري  ،ويفتح له الفراسة  ،ويفتح له باب
الصالحات  ،ويفتح عىل عبده خري الخريين  ،ويفتح عليه ما حارصه من همٍ
وغمٍ  ،ويفتح لعبده بني مسالك الظلم  ،ويفتح عليه بأعامل القلوب .

(ودخل جنته وهو ظالم لنفسه) :

ومثله  :ودخل بيته وهو ظامل لنفسه  ،ودخل غرفته وهو ظامل لنفسه  ،ودخل
سيارته وهو ظامل لنفسه  ،وكتب وقال وهو ظامل لنفسه .

(إنه كان صادق)

مدح الله إسامعيل (مبدحة غريبة) ( إنه كان صادق الوعد ) فإذا تأملت حياتنا عرفت
أن صدق الوعد أعظم مدح .

(وال الضالني)

ضال العلامء ( :الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها)
ضال األغنياء ( :إمنا أوتيته عىل علم)
ضال الوزاء ( :ياهامان ابن يل رصحا)
ضال النساء ( :عجوزا ً يف الغابرين)
ضال املفكرين ( :فكر وقدر فقتل كيف قدر)
ضال امللوك ( :ما أريكم إال ما أرى)
ضال البلغاء ( :ليخرجن األعز منها األذل)
ضال البخالء ( :أن اغدوا عىل حرثكم)
الضالل ال يعرف جنساً أو نوعاً دون آخر .

من صور الهجر املعارصة للقرآن الكريم :
هجر قراءته  ،وهجر تدبره  ،وهجر حفظه  ،وهجر االستشفاء به  ،وهجر البكاء
والتبايك يف خلوته  ،وهجر التحاكم إليه  ،وهجر االستشهاد به  :فيستشهد مبا
عداه  ،وهجر الدعوة إليه  :فيدعو لنفسه أو حزبه أو مذهبه  ،وهجر االستدالل
به  ،وهجر تعليمه وتحفيظه  ،وهجر تفسريه ورشحه .
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والبدن ،فهي تخلص القلب
والروح
عجيبا -على
October
القلب2017
– Muharram
تأثيرا Safar
إن للصدقة 1439
من خصلة الشح وحب املال واإلمساك به ,وتقرب الروح من ربها عز وجل
فهو املحبوب األول الذى يتقرب إليه اإلنسان بكل ما يملك ،وتأثيرها
على البدن ظاهر لكل ذي لب ،فتجد البخيل الشحيح يخرج من عند طبيب
إلى آخر ،وتجد املتصدق بدنه “بقدرة اهلل” خالصا من األسقام واألمراض.

والصدقة لها من الفوائد واآلثار غري ذلك ،منها:
1ـ الصدقة بــاب من أبـواب الجـنـة .
2ـ الصدقة أفضل األعامل الصالحات  ،وأفضل الصدقة إطعام الطعام .
4ـ الصدقة تظل صاحبها يوم القيامة وتفك صاحبها من النار .
5ـ الصدقة تطفئ غضب الرب  ،وحـر القبور .
6ـ الصدقة خري ما يهدى للميت  ،وأنفع ما تكون له  ،ويربيها الله عز وجل.
7ـ الصدقة تطهـري  ،وتزكية للنفس  ،ومضاعفة الحسنات .
8ـ الصدقة سبب رسور املتصدق  ،ونرضة وجهه يوم القيامة .
9ـ الصدقة أمان من الخوف يوم الفزع األكرب ،وعدم الحزن عىل ما فات .
10ـ الصدقة سبب ملغفرة الذنوب  ،وتكفري السيئات .
11ـ الصدقة من املبرشات بحسن الخامتة  ،وسبب لدعاء املالئكة.

 א

12ـ املتصدق من خيار الناس  ،والصدقة ثوابها لكل من شارك فيها.
13ـ صاحب الصدقة موعود بالخري الجزيل  ،واألجر الكبري.
14ـ املنفقون من صفات املتقني  ،والصدقة سبب ملحبة عباد الله للمتصدق.
15ـ الصدقة أمارة من أمارات الجود  ،وعالمة من عالمات الكرم  ،والســخاء.
16ـ الصدقة سبب يف استجابة الدعوة  ،وكشف الكربة.
17ـ الصدقة تدفع الـبـالء  ،وتسد سـبعـني بـابـا من السـوء يف الدنيا .
18ـ الصدقة تزيد يف العـمر ،وتزيد يف املـال  ،وسبب يف الرزق والنرص .
19ـ الصدقة عـالج  ،و دواء  ،وشـفاء .
20ـ الصدقة متنع الحـرق  ،والغـرق  ،والسـرق  ،ومتنع ميتة السوء .
21ـ الصدقة أجرها ثابت ولو كانت عىل البهائم أو الطيور .
الدنيا كما قال تعالى{ :رب لوﻻ
…….ولهذا يختار امليت الصدقة لو رجع إلى ُّ
فأصدق}؟
أخرتني إلى أجل قريب
ّ
ولم يقل ألعتمر او ألصلي او ألصوم
قال أهل العلم :ما ذكر امليت الصدقة إﻻ لعظيم ما رأى من أثرها بعد
موته فأكثروا من الصدقة فإن املؤمن يوم القيامة في ظل صدقته
15
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أقوال مأثورة عن قلوب موصولة
أعدها الشيخ :أحمد عرفات
« -116إن ذكر الله ليس استحضارا لغائب إمنا هو حضورك أنت من غيبة وإفاقتك أنت من غفلة – ».الشيخ محمد الغزايل
« -117مراعاة األوقات من عالمات التيقظ – ».أبو القاسم النرصآباذي
 « -118ما أعلم معصية أقبح من ترك ذكر هذا الرب» – سهل التسرتي
القلب ق ْد ت َر َّح َل عنه حب الله واالستعداد للقائهَّ ،
“ « -119،متى َ
وحل فيه حب املخلوق ،والرضا بالحياة الدنيا ،والطأمنينة بها
رأيت َ
فاعلم أنه قد ُخسف به” – ابن القيم
« -120واحرستاه ملعا َقب ال يدري أن أعظم العقوبة عدم اإلحساس بها!» – ابن الجوزي
« -121من مل يأنس مبحادثة الله عن محادثة املخلوقني فقد قل علمه وعمى قلبه و ضيع عمره – ».مالك بن دينار
»-122القناعة ترك التشوف إىل املفقود و االستغناء باملوجود – ».أبو عبد الله بن خفيف
« -123االنبساط للناس مجلبة لقرناء السوء واالنقباض عنهم مكسبة للعداوة .فكن بني املنقبض و املنبسط – ».محمد بن إدريس
الشافعي
« -124إن الحياء و األنس يطوفان بالقلب  ،فإذا وجدا فيه الزهد و الورع حطا و إال ارتحال ».الرسي السقطي
»-125إن الله يدعو املدبرين عنه ،فكيف ال يقبل املقبلني إليه؟» – رابعة العدوية
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بجو مفعم بالحيوية والنشاط فتحت الصديق أبوابها لعام دراسي جديد متمنين لجميع طالبها سنة دراسية مكللة بالنجاح و عامرة بطاعة الرحمن.

مشتاق الحبته استقبلت مدرسة الصديق طالبها كام عودتنا كل عام ،بأبهى الصور وبج ٍو مفعم بالحيوية والنشاط وال ننىس أفضل التنظيم حيث تم توزيع
بفرحة طفل بيوم العيد …بلهفة
ٍ
الطالب يف صفوفهم بسهولة وسالسة بتعاون من لجنة النشاطات وكادر التعليم
من أجل تجديد الخبرات التعليمية وإنمائها مدرسة الصديق تستقطب الدكتورة ايناس ابوناصرللعمل كمساعدة ثانية ملديرة املدرسة.
مدرسة الصديق تعزز مسيرتها األكاديمية بانضمام مجموعة جديدة من املعلمات واملساعدات واملتطوعات

مدرسة الصديق تبدأ عامًا دراس ِّيًا جديدًا راجين من اهلل العليم
خير ونجاح.
ان يكون عام ٍ

حرضات األهايل والطالب؛ نرحب بكم ونستقبل العام الجديد بابتسامة
مرشقة مدركني ان الله يرفع الذين أوتوا العلم درجات ،فطلب العلم يرفع
من قيمة الطالب ويحقق الهدف املنشود لسعادة االنسان ،حيث يقول النبي
محمد صىل الله عليه وسلم“ :من سلك طريقاً يطلب فيه عل ًام ،سهَّل الله له
نجدُّ ونجتهد ونتعاون لتحقيق هدف نرش العلم
طريقاً إىل الجنة” فهيا بنا ِ
وتوعية أفراد مجتمعنا ليصبح لدينا جي ًال ربَّان ِّياً قدوته النبي صىل الله عليه
وسلم واصحابه الطاهرين .ويف الختام ،يل رجا ًء من أولياء األمور املحرتمني
حفظهم الله  ،بأن ميدوا لنا يد التعاون وأن يكونوا لنا سنداً بعد الله عز وجل
يف أداء األمانة وإسداء النصائح حتى نستطيع أن نحقق ما خططنا له وحتى
نصل لللنتيجة املرج َّوة بإذن الله ،وجزاكم الله خرياً
مديرة مدرسة الصديق

مدرسة الصديق تتبنى منهاج تالوة جديد لتمكين الطالب من قراءة القرآن الكريم بطالقة واتقان :
السالم عليكم ورحمة الله و بركاته
بفضل الله و منِّه فقد تبنت مدرسة الصديق هذا العام منهاج تالوة جديد لتمكني طالبنا االعزاء من قراءة القرآن الكريم بطالقة واتقان يف تدرج مناسب ألعامرهم وقدراتهم .ان شاء
الله وعرب سنوات الدراسة يف مدرسة الصديق ،سنحرص عىل أن ُيتِمَّ الطالب تالوة عدة اجزاء من القران الكريم عرب االستامع مشافه ًة و حفظ عدة سور من كتاب الله مع مراعا ٍة للفهم
و التالوة الصحيحني .هدفنا إعداد بُنا ٍة لغ ٍد قرآين ُخ ُل ُقه القرآن و مييش عىل خطى املعلم رسولنا األمني.
د أيناس أبو نارص -مساعدة مديرة مدرسة الصديق
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