أيلول ٢٠١٧م  -ذو الحجه هـ  - ١٤٣٨محرم هـ  | ١٤٣٩العدد المائة وثامن عشر

اﻟجهةر اﳌﺒﺎرﻛﺔ
إإن الهجرة المباركة كانت درساً في الصبر والتوكل على هللا تعالى ولم تكن طلبا للراحة والهرباً من العدو والتهرباً من الدعوة وأعبائها بل كانت بأمر من هللا تعالى في
وقت أشد ماتكون البشرية في ذلك الزمن أحوج إلى رسالته ،وأش َّد ما تكون ضرورة إلى دينه ،بعد أن صار الكثير من الناس في ظلمات الشرك والجهل والكفر ،فأرسل
َّ َ ْ ُ
ُ َّ َ ُ
ض ال إِ ٰلَ َه إِ َّال ُه َو يُحْ ى َويُ ِم ُ
يت
هللا عبده محمداً صلى هللا عليه وسلم إلى الناس جميعاً ،قال هللا تعالىُ :ق ْل ٰيأَ ُّي َها ٱلنَّ ُ
اس إِنّى َرسُ ول ٱللِ إِليْك ْم َج ِميعًا ٱل ِذى ل ُه مُلك ٱلسَّ ٰ َموٰ ِت َوٱألرْ ِ
ِ
ٱللِ َو َرسُ ولِ ِه ٱلنَّب ّى ٱألم ّّي ٱلَّ ِذى ي ُْؤ ِم ُن ب َّ
وا ب َّ
َ ْ
ٱللِ َو َكلِ ٰ َم ِت ِه َوٱتَّ ِبعُو ُه لَ َعلَّ ُك ْم َت ْه َت ُدونَ [األعراف158:
ِ
ِ
].فأ ِمنُ ِ
فوجدهم يعبدون آلهة شتى ،منهم من يعبد األشجار ،ومنهم من يعبد األحجار والشمس والقمر والمالئكةوالجن ،ويلجؤون إليهم في كشف الشدائد والكربات ،ويرغبون إليهم
في جلب النفع والخيرات ،ويذبحون لهم ،وينذرون لهم ،ووجد الرسول صلى هللا عليه وسلم بعض الناس يتحاكمون إلى الكهان والسحرة والعرافين ،ويغشون الفواحش
والمحرمات ،ويسيئون الجوار ،ويقطعون األرحام ،ويكسبون األموال ال يبالون بالحالل و بالحرام ،الربا والبيع عندهم سواء ،والغصب والميراث قرناء ،فجاء رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم بدعوة الناس إلى شهادة أن ال إله إال هللا ،وأن محمداً رسول هللا ،بكل ما تضمنته هذه الشهادة من معنى ،بإفراد هللا وحده بالعبادة وعدم اإلشراك باهلل
شىء وبينَ لهم أن هللا المعبود بحق اليوصف بصفات البشر فهو الخالق وما سواه مخلوق وهو الموصوف بالصفات التى تليق به فهو األول قبل كل شىء وهللا الموجود قبل
الكل بال مكان والزمان والجهة واليحتاج إلى شىء بل الكل محتاج إليه قال تعالىُ :ق ْل َت َعالَوْ ْا أَ ْت ُل َما َحرَّ َم َرب ُُّك ْم عَ لَي ُْك ْم أَ َّال تُ ْشر ُك ْ
وا ِب ِه َشيْئاً [األنعام ،]151:وإفراد الرسول
ِ
]صلى هللا عليه وسلم باالتباع ،قال تعالىَ :و َما ءا ٰ َت ُك ُم ٱلرَّ سُ ُ
ول َف ُخ ُذو ُه َو َما َن ٰ َه ُك ْم عَ ْن ُه َفٱن َته ْ
ُوا [الحشر7:
جاء نبي الرحمة صلى هللا عليه وسلم يدعو الناس إلى العفاف والطهر والخلق الكريم و.
اإلستقامة وصلة األرحام وحسن الجوار والكف عن المظالم والمحارم ،ويدعوهم إلى التحاكم إلى الكتاب العزيز ،ال إلى الكهان وأمر الجاهلية ،وكسب المال من وجوه
الحالل ،وإنفاقه في الطرق المشروعة والمباحة ،وجعل الناس كلهم أمام شريعة هللا سواء ،يتفاضلون بالتقوى ،قال هللا تعالىُ :ق ْل إِنَّ َما َحرَّ َم َرب َّي ْٱل َفوٰ ِح َش َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما
َّ َ ْ
ْ
ْ
ب ََطنَ َو ْ ْ
ْ ٰ َ ً َ ُ ُ ْ َ َّ
ْ
َ َ
ْ ّ َ ُ ْ ُ ْ َّ َ
ان َوإِي َتآء
ٱإلث َم َوٱل َب ْغ َى ِب َغي ِْر ٱل َحق َوأن تش ِركوا ِبٱللِ َما ل ْم يُ َن ّزل ِب ِه سُ لطنا َوأن َتقولوا عَ لى ٱللِ َما ال َتعْل ُمونَ [األعراف ،]33:وقال تعالى :إِ َّن ٱلل يَأمُرُ ِبٱل َع ْد ِل َوٱإلحْ َس ِ
ِ

Sept 2017 –Thul-Hijja 1438 - Muharram 1439

يتبع الجهةر املباركة

ِذى ْٱل ُقرْ ب َٰى َو َي ْن َه ٰى عَ ِن ْٱل َفحْ َشاء َو ْٱل ُم ْن َك ِر َو ْٱل َب ْغى َي ِع ُظ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َت َذ َّكرُ ونَ

][.النحل90:

دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس إلى هذا المعنى العظيم،
وقام بهذا الواجب الكبير ،دعا إلى دين قويم يرقى به اإلنسان إلى أعلى
المنازل ،ويسعد به في اآلخرة سعاد ًة أبدية في النعيم المقيم ،فاستجاب
له القلة المؤمنة المستضعفة في مكة ،فأذاقهم المشركون أنواع العذاب،

[].التوبة40:
إن حادثة هجرة المصطفى صلى هللا عليه وسلم تمد المسلمين بالعبر والعظات
والدروس والتوجيهات ،وقد شاء هللا تعالى أن تكون بأسباب مألوفة للبشر ،يتزود
فيها للسفر ،ويركب الناقة ،ويستأجر الدليل ،ولو شاء هللا لحمله على البراق ،ولكن
لتقتدي به أمته بالصبر والتحمل لمشقات الدنيا والعمل الدؤوب لألخرة التى هي

كالحرق بالناروإنزال أشد ألوان العذاب ،واشتد الكرب في مكة ،وضيّق

العقبى ،فينصر المسلم دينه باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة

الخناق على المسلمين المستضعفين ،وائتمر المشركون بمكة أن يقتلوا

الحسنة ،وإن حال المسلمين في العالم حريَ باالستفادة من معاني الهجرة النبوية

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،ورصده المشركون عند بابه ليضربوه

المباركة ،بفهم أمر الدين والفصل بين الدين الحق وأهله وبين المتاجرين المتطرفين

ضربة رجل واحد ،فخرج عليه الصالة والسالم عليهم وهو يتلو صدر

المنفرين عن الدين بأساليب وفتاوى ليس لها في الدين من أصل بل تخالف الدين،

سورة « يس»،وذرَّ على رؤوسهم التراب ،وأخذ هللا بأبصارهم عنه فلم
يروه ،وأخذهم النعاس ولجأ هو وصاحبه أبو بكر الصديق في غار ثور
ثالثة أيام حتى هدأ الطلب ،وفتشت قريش في كل وجه ،وتتبعوا األثر
حتى وقفوا على الغار ،فقال أبو بكر :يا رسول هللا لو أن أحدهم نظر إلى
»!موضع قدميه ألبصرنا ،فقال« :يا أبا بكر ،ما ظنك باثنين هللا ثالثهما؟
أي ان هللا تعالى مطلع علينا التخفى عليه خافية ثم يمَّما نحو المدينة،
فكانت هجرة المصطفى صلى هللا عليه وسلم نصراً لإلسالم والمسلمين،
حيث أبطل هللا مكر المشركين وكيدهم في تقديرهم القضاء على اإلسالم
بمكة ،وظنهم القدرة على قتل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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َّ
ٱللُ إ ْذ أَ ْخ َر َج ُه ٱلَّ ِذينَ َك َفرُ ْ
ََ
وا َثا ِن َي ْٱث َني ِْن إِ ْذ ُه َما
قال هللا تعالى :إِ َّال َت ُ
نصرُ و ُه فق ْد َن َص َر ُه ِ
ِفى ْٱل َغ ْ ُ ُ
نز َل َّ
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ار إِذ يَقول لِ َص ِ ِ
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ْ
ْ
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ُ
ُ
َّ
َّ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
لَّ ْم َت َروْ هَا َو َج َعل كلِ َمة ٱل ِذينَ كفرُ وا ٱلسُّ فل ٰى َوكلِ َمة ٱللِ ِه َى ٱلعُليَا َوٱلل عَ ِزيز َح ِكي ٌم

في ذكرى الهجرة المباركة علينا أن نعلم أن الدين اإلسالمي دين علم وعمل وثقافة
ومعرفة ودعوةللحق مؤيدة بالبراهين العقلية والنقلية المنورة للقلوب فلن يصلح
حال المسلمين في هذا العصر إال باألمور التي صلح بها السلف الصالح من العلم
والمعرفة الصحيحة لدين هللا والتحذير من المضللين أصحاب الفتاوى السيئة التى
جلبت الويالت للمسلمين ،وبالخلق الكريم ،والصدق مع هللا ،والتوكل عليه ،والصبر
على المكاره ،وإحسان العبادة ،على وفق ما جاء به النبي صلى هللا عليه وسلم في
السنة المطهرة ،قال صلى هللا عليه وسلم« :اتق هللا حيثما كنت ،وأتبع السيئة الحسنة
»تمحها ،وخالق الناس بخلق حسن

أرض هللا وأحب أرض هللا إلى هللا ولوال أني أخرجت منك ما خرجتكلمات تهتز لها قلوب
!! الجبارة وتقشعر منها الحجارة الصماء

قبل ما يزيد على  1438عام وفي مثل هذه األيام تماماً  ,وقف الحبيب
محمد صلى هللا عليه وسلم على قمم تالل وجبال مكة مودعاً مسقط
ً
فصال من ألوان العذاب
رأسه ومكان نشأته ،عنوة وقسراً ليطوي بذلك
والتنكيل به وبمن آمن به من الفقراء والمساكين من قبل أهل بلده وأقاربه
وأبناء قبيلته ال لشيء إال ألنه يدعوهم لعبادة الواحد القهار ...يا سبحان
هللا  ..وهل هذه جريمة ال تغتفر وتستحق كل هذا العداء ؟! وبحق من
!! بمن لقب دائماً حتى األمس بالصادق األمين!! ما الذي بدل وحول
الموازين حتى يتهم بالجنون والسحر وعدم الواقعية!! لكن الحبيب

صحيح ان هجرته صلى هللا عليه وسلم تاريخ أمة بدأ حين الهجرة ولن ينتهي هذا التاريخ «
« حتى تقوم الساعة
انها األمانة وانها الرسالة التي ال مساومة فيها وال هوادة ! والكل يعرف أن الرسول الكريم
لو أراد جاهاً أو ً
ماال أو نكاحاً لكان له ذلك لكنه ليس من أجل هذا ُخلق وال ألجل ذلك بُعث,
 .وانما ليكون رحمة للعالمين
صحيح ان هجرته صلى هللا عليه وسلم تاريخ أمة بدأ حين الهجرة ولن ينتهي هذا التاريخ
حتى تقوم الساعة لكن أهم عبرة في الهجرة النبوية انه خرج ليعود معززاً مكرماً وليس

ضعفاً وهرباً للمنفى كما اعتقد وظن عُ باد الالت والعُزى وهذا ما حدث ً
فعال فيما بعد عندما
عاد الرسول صلى هللا عليه وسلم مع عشرات اآلالف من المؤمنين يوم فتح مكة  ,وقال

المصطفى صلى هللا عليه وسلم يضطر أن يرحل عن أطهر بقعة على

 «.كلمته المشهورة  « :اليوم يوم المرحمة

وجه البسيطة وعن بيت هللا الحرام وعن أقدس المقدسات  ...انها الكعبة
المشرفة التي بنت اسسها المالئكة ً
أوال ثم رفع قواعدها ابراهيم الخليل

الرسول صلى هللا عليه وسلم كان بامكانه أن يدفع عن نفسه العذاب والمضايقات وأساليب
القمع التقليدية لكنه أصر على مقارعة األصنام وعُ بادها حتى لو كلف ذلك المقاطعة من

واسماعيل ثانياً فينظر الحبيب محمد صلى هللا عليه وسلم إلى مكة بكل

قبل أهل مكة له والتباعه في شعاب ابي طالب مدة ثالث سنوات  ,حتى لو طلق أبناء عمه

ألم وحسرة وضعف كله قوة ويقول مقولته المشهورة «وهللا إنك لخير

بناته ( أم كلثوم وزينب ) كأساليب ضغط وفتنة وزيادة في التنكيل بالرسول الكريم  ...حتى
ُ
بنار ذات لهب  ..حتى لو قالوا عنه كذاباً وهو أصدقهم  ...وحتى
لو أغلقت الطرقات بوجهه ٍ
لو قالوا عنه مجنون وهم أحكمهم  ...حتى لو قالوا عنه مسحور وهو الوحيد الذي يمكنه
أن يداويهم من سحر الجاهلية والعصبية القبلية المقيتة  ...حتى لو جلدوا بالل وقتلوا ياسر
وسُ ميه ..حتى لو توسلوا إلى عمه وسنده أبو طالب كورقة ضغط  ...كل هذا وذاك يمكنه أن
يخرج الرسول صلى هللا عليه وسلم من وطنه ومن بلده لكنه أبداً ال يمكنه أن يثنيه عن دينه
وعن تبليغ رسالته  !!..هذا هو الدرس األول واألهم من الهجرة النبوية الشريفة وهذه هي
!!.العبرة التي يجب على كل المتغطرسين في كل الدنيا أن يعوها جيداً في كل زمان ومكان
هذه هي سنة المصلحين والصالحين قديماً وحديثاً ممن يبغي تغيير واقع جاهلي أكل عليه
الدهر وشرب وكل من يدعو إلى اصالح مجتمع فاسد حتماً سيتهم بالجنون أو السحر أو
التآمر على دين اآلباء واألجداد أو يتهم بإشعال نار الفتنة وتفكيك وحدة القبيلة وغير ذلك
من المصطلحات التي تدغدغ العواطف كالحق الذي يراد به باطل  ,وفي حقيقة األمر ال
القبيلة وال مصلحة القوم تهمهم وال غير ذلك من االدعاءات المزعومة والمعسولة وإنما
 !!.هي الحرقة على ضياع المنصب والرئاسة والزعامة
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س :ما حكم الرسائل التي تأتي يف نهاية العام وبداية العام
الجديد ،وتكون متضمنة للدعاء أو طلب العفو أو الحث
على محاسبة النفس ...وما شابه ذلك؟
اإلجابة :أما بعد :فإن التذكري بالخري والتعبد لله تعاىل بشتى أنواع العبادات -من دعاء
واستغفار ومحاسبة النفس وغريها -من األمور املرشوعة يف أصلها .ولكن يبقى النظر
يف تخصيص وقت معني بيشء من هذه األمور ،مع عدم ورود دليل رشعي عىل هذا
التخصيص ،فيُخىش أن تكون املواظبة عىل ذلك التخصيص من البدع اإلضافية « .ومن هنا
نقول :إنه ينبغي للمسلم اجتناب تخصيص نهاية العام أو بداية العام الجديد بيشء من
العبادات؛ فكل خري يف اتباع من سلف ،ولكن لو فُعلت أحياناً وبدون مواظبة ،فال بأس بها؛
ألن املداومة تجعلها مشتبهة بالسنن ،ومن ضوابط البدع عند العلامء قولهم« :كل عمل مل
يعمله النبي -صىل الله عليه وسلم -مع وجود املقتيض وعدم املانع من فعله ،ففعله اآلن
بدعة

فالسنة أن يصام هذا اليوم يوم عاشوراء ،والسنة أن يصام قبله يوم أو
بعده يوم ،ملا روي عنه -عليه الصالة والسالم -أنه قال( :صوموا يوماً قبله
ويوماً بعده) ،ويف لفظ( :يوماً قبله أو يوماً بعده) ويف حديث آخر( :لنئ
عشت إىل قابل ألصومن التاسع يعني مع العارش) ،فهذا هو األفضل ،أن
ري عظيم ملوىس واملسلمني،
يصام العارش ألنه يوم عظيم حصل فيه خ ٌ
وصامه نبينا محمد -عليه الصالة والسالم ،-فنحن نصوم التاسع بنينا -عليه
الصالة والسالم ،-وعمالً مبا رشع -عليه الصالة والسالم ،-ونصوم مع يوماً
قبله أو يوماً بعده مخالفةً ،واألفضل التاسع مع العارش لحديث (لنئ عشت
إىل قابل ألصومن التاسع) فإن صام العارش والحادي عرشة أو صام الثالث
فكله حسن يعني صام التاسع والعارش والحادي عرش كله طيب ،فإن صام
الشهر كله فهو أفضل له.
س :ما هي أسباب تسمية الشهور الهجرية بأسمائها ؟

س :ما حكم الرسائل التي تصل عن طرق التواصل
االجتماعي للتهنئة بالعام الهجري الجديد ؟

أما رسائل التهنئة بالعام الهجري :فال حرج من إجابة املهنئ أو الرد عليه ال ابتداؤه،
إن هنأك أحد ،ف ُر َّد عليه وال تبتدئ أحدا ً بذلك ،هذا هو الصواب يف هذه املسألة ،لو
قال لك إنسان مثالً( :نهنئك بهذا العام الجديد) .قل( :هنأك الله بخري وجعله عام خري
وبركة)» .وكل هذا يف بداية السنة الهجرية

س :متى يبدأ صيام شهر املحرم أو صيام عاشورا ،هل يبدأ
يف أول املحرم ،أو يف وسطه ،أو يف آخره ،وكم عدد صيامه؟
ألني سمعت أن صيام عاشورا يبدأ من واحد املحرم إىل
عشرة املحرم
يقول النبي -صىل الله عليه وسلم( :-أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله
املحرم) وهو عاشوراء ،واملعنى أنه يصومه كله من أوله إىل أخره ،من
أول يوم منه إىل نهايته ،هذا معنى الحديث ،ولكن يخص منه يوم التاسع
والعارش ،أو العارش والحادي عرش ملن مل يصمه كله ،ألن النبي -صىل الله
عليه وسلم -كان يصوم عاشوراء يف الجاهلية ،وكانت تصومه قريش أيضاً،
فلم قدم املدينة -عليه الصالة والسالم -وجد اليهود يصومونه ،فسألهم
م نجى الله فيه موىس وقومه ،وأهلك فرعون وقومه،
عن ذلك فقالوا :إنه يو ٌ
فصامه شكرا ً لله صامه موىس شكرا ً لله ونحن نصومه ،وقال النبي -صىل
الله عليه وسلم( :-نحن أحق وأوىل مبوىس منكم) وصامه وأمر بصيامه،
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صفر :ألن
ُمحرمُ :س ِّم َي بذلك ألن العرب قبل اإلسالم حرموا القتال فيهَ .
َصفَر أي تخلو من أهلها ،لخروجهم فيه ليقتلواَ .ربيع
ديار العرب كانت ت ْ
ِ
األول :ألن تسميته جاءت يف الربيعَ .ربيع اآلخر :جاءت الربيعُ .جامدى
األوىل :جاء يف الشتاء حيث يتجمد املاء ُجامدى ِ
اآلخرة :جاء فيه شتاء.
َرجب :ألن العرب كانوا يعظمونه برتك القتال فيه .شَ عبان :ألن العرب كانت
تتشعب فيه (أي تتفرق)؛ للحرب والغارات بعد قعودهم يف شهر رجب.
َرمضان :شديدة الحر ،يقال :رمضت الحجارة ..إذا سخنت بتأثري الشمس.
شَ وال :فرتة تش َّولت فيها ألبان اإلبل (نقصت وجف لبنها) .ذُو القعدة :ألن
العرب كانت تقعد فيه عن القتال عىل اعتباره من األشهر الحرم .ذُو الحجة:
ألن العرب عرفت الحج يف هذا الشهر.
س :ايهما صحيح :نقول شهر محرم ( بدون الف و الم)  -بدون
ال التعريف ؟ أو نقول شهر املحرم  -باضافة ال التعريف ؟
من االخطاء الشائعة لدى الناس اطالق اسم ( محرم ) عىل الشهر االول من
السنة الهجرية والصحيح ان نقول (املحرم) ألنه مل يرد يف السنة النبوية
او االدب العريب اال معرفا بـ أل التعريف
عن أيب بكرة ريض الله عن ُه عن ال َّنبي صىل الله عليه وسلم« :السنة اثنا عرش
شهرا ً منها أربعة ُح ُرم :ثالثة متواليات ذو القعد ِة وذو الحجة و املحرم،
ورجب ُمرض الذي بني جامدى وشعبان» (رواه البخاري )

« االستغفار أكرب الحسنات وبابه واسع
 ..فمن أحس بتقصري يف قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلبه  ..فعليه بالتوحيد واالستغفار ..
ففيهام الشفاء إذا كان بصدق وإخالص « ..

« أفضل الدعاء  ..اللهم إني أسألك األنس بقربك «

يتحقق ملؤمن فيها أربع ..
 .2علم من غري طلب
 .1عز من غري عشرية		
		
 .2غنى من غري مال
 .4انس من غري جامعه .
هل تريد حسنات كالجبال ؟

إبك على خطيئتك

ني يَ َدي َها َوتَ َذكَّ َرت ِح َساب َها فيام لها وعليها لبعث حزنها
يم بَ َ
ُوس ِف َ
لو تَفكَّرت ال ُّنف ُ
َ
ِ
َ
بريد دمها إليها  ،أ َما يحق البُكاء ملن طال عصيان ُه؟  :نهاره يف املعايص وقد
خف ميزانه وبني يديه املوت الشديد فيه من
طال ُخرسانه وليله يف الخطايا فقد َّ
العذاب ألوانه
َ
الليل واترك التكاسل
* ُق ِم

لله در أقوام هجروا لذيذ املنام وتنصلوا ملا نصبوا له األقدام وانتصبوا للنصب يف
الظالم يطلبون نصيباً من اإلنعام إِذا ج ّن الليل سهروا وإذا جاء النهار اعتربوا وإذا
نظروا يف عيوبهم استغفروا واذا تفكروا يف ذنوبهم بكوا وانكرسوا
قال صىل الله عليه وسلم ( :كلمتان حبيبتان إىل الرحمن ،خفيفتان عىل اللسان،
ثقيلتان يف امليزان ،سبحان الله وبحمده  -سبحان الله العظيم) .رواه البخاري

قال صىل الله عليه وسلم ( :من شهد الجنازة حتى يُصىل عليها فله قرياط،
ومن شهدها حتى تدفن فله قرياطان .قيل :وما القرياطان؟ قال :مثل الجبلني
العظيمني) .متفق عليه

إندم على ذنوبك

التواضع يرفع العلامء ،والحياء يرفع الخلق ،واملال يرفع اللئام ،والصمت
يرفع الزلل ،والهزل يرفع الكلفة!
 غض البرص يأيت بالفراسة ،واالستغفار يأيت بالرزق ،والحياءيأيت بالخري،والغضب يأيت بالندم ،ولني الكالم يأيت باملسألة.

وازْدَرها
* إمقت نفسك
ِ

الدنيا مسألة حسابية ..

من شروط التوبة

ليست املشكلة أن تخطىء,حتى لو كان خطئك جسيام
إمنا العمل الجبار الذي ينتظرك حقا هو أن التعود للخطأ أبدا.

* َ
تَف َّ
يَوم القِيَامَةِ
كر يف ِ

تفكروا يف الحرش واملعاد وتذكروا حني تقوم األشهاد: إن يف القيامة لحرسات
وإن يف الحرش لزفرات وإن عند الرصاط لعرثات وإن عند امليزان لعربات
وإن الظلم يومئذ ظلامت والكتب تحوي حتى النظرات وإن الحرسة العظمى
عند السيئات فريق يف الجنة يرتقون يف الدرجات وفريق يف السعري يهبطون
الدركات وما بينك وبني هذا إالَّ أن يقال: فالن مات  ،وتقول: َر ِّب ارجعون
فيقال: فات !
* بادر باألعمال الصالحة

طوىب ملن بادر ُعمره القصري فع َّمر به دار املصري وتهيأ لحساب الناقد البصري
قبل فوات القدرة وإعراض النصري
قال عليه الصالة والسالم: «بادروا باألَعامل سبعاً هل تنتظرون إِلّ فقرا ً ُمنسياً
أو غنى مطغياً أو مرضاً مفسدا ً أو موتاً مجهزا ً أو هرماً ُمفندا ً أو الدجال فرش
غائب يُنتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر»

أيها العبد: تفكّر يف ُعمر مىض كثريه ويف قدم ما يزال تعثريه ويف هوى قد
هوى أسريه ويف قلب مشتت قد قل نظريه وتفكر يف صحيفة قد اسودت ويف
نفس كلام نصحت صدت ويف ذنوب ما تحىص لو أنها ُع َّدت

من تفكر يف ذنوبه تاب ورجع ومن تذكر قبيح عيوبه ذل وتواضع ومن علم أن
الهوى يسكن تصرب ومن تلمح إساءته مل يتكرب
قال صىل الله عليه وسلم ( :ما تواضع احدا لله إال رفعه الله عز وجل) .صححه
األلباين

* جاهد نفسك
أيها العبد: حاسب نفسك يف خلوتك وتفكر يف انقراض مدتك واعمل يف
زمان فراغك لوقت شدتك وتدبر قبل الفعل ما ميُىل يف صحيفتك وانظر:
هل نفسك معك أو عليك يف مجاهدتك لقد سعد من حاسبها وفاز والله من
حاربها وقام باستيفاء الحقوق منها وطالبها وكلام ونت عاتبها وكلام تواقفت
جذبها وكلام نظرت يف آمال هواها غلبها قال عليه الصالة والسالم :»الكيس
من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتنى عىل
الله األماين »
* إحذر النار

إخواين: لقد خاب من آثر شهوة من حرام فإن عقباها تجرع حميم آن وخرس
 والله  -من أطلق نفسه فيام تريد بعد أن سمع الزبانية وأغالل الحديد وهلككل الهلك وبار كل البوار من اشرتى لذة ساعة بعذاب النار قال أبو هريرة
ريض الله عنه: قال النبي صىل الله عليه وسلم:»أوقد عىل النار ألف سنة حتى
احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى
اسودت فهي سوداء مظلمة»
Sept 2017 –Thul-Hijja 1438 - Muharram 1439
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وﺷﻬﺮ ﻣﺤﺮم
لقد أنعم المولى جل وعال عباده بمواسم الخيرات التي تتابع عليهم
فبعد أن صام المسلمون شهر رمضان ثم جاءت أشهر الحج إلى البيت
بتوفيق من الرحيم الرحمن ها
الحرام فأدى المسلمون شعيرة الحج
ٍ
هم اآلن في موسم من مواسم الخير أال وهو شهر محرم الذي هو
الشهُور ِعن َد ّ
أحد األشهر الحرم التي قال هللا تعالى فيها{إ َّن ِع َّد َة ُّ
للاِ
ِ
ِ
للاِ يَوْ َم َخلَ َق السَّ َما َوات َو َ
ْاث َنا عَ َش َر َشهْرً ا ِفي ِك َتاب ّ
األرْ َ
ض ِم ْن َها
ِ
ال َت ْظلِم ْ
ين ْال َقيِّ ُم َف َ
أَرْ َب َع ٌة حُ رُ ٌم َذلِ َك ال ِّد ُ
يه َّن أَ ُنف َس ُك ْم } ( )36سورة
ف
ُوا
ِ
ِ
التوبة وقال النبي صلى هللا عليه وسلم ( السنة اثنا عشر شهراً منها
أربعة حرم ثالث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب
مضر الذي بين جمادى وشعبان ) وسمي محرماً تأكيداً لتحريمه قال
بن عباس في تفسير قوله تعالى ( فال تظلموا فيهن أنفسكم ) أي في
الشهور االثني عشر ثم خصت .األربعة الحرم ألن الذنب فيهن أعظم
كما أن األجر فيهن أعظم
ويستحب اإلكثار من الصيام في هذا الشهر لقول النبي صلى هللا
عليه وسلم ( أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر هللا الذي تدعونه
المحرم  ،وأفضل الصالة بعد الفريضة قيام الليل ) وأفضل الصيام
في هذا الشهر هو صيام يوم العاشر منه فعند البخاري ومسلم وأحمد
من حديث بن عباس رضي هللا عنهما قال  :لما قدم النبي صلى هللا
عليه وسلم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ( ما هذا
اليوم الذي تصومونه ؟ قالوا  :هذا يو ٌم عظيم أنجى هللا فيه موسى
وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكراً هلل فنحن نصومه
فقال النبي صلى هللا عليه وسلم ( فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر
بصيامه ) فكان صيامه فرضاً على األمة حتى فرض صيام شهر
رمضان َفجُ ِع َل صوم عاشوراء لالستحباب فكان النبي صلى هللا عليه
وسلم يصومه ويقول ( من شاء فليصم ومن شاء فليفطر ) متفق عليه
ولما سئل عن فضل صوم يوم عاشوراء قال ( أحتسب على هللا أن
يكفر السنة التي قبله ) رواه مسلم ويستحب أن يصوم اليوم التاسع
11

عباس رضي هللا عنهما  :حين صام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
معه لقول بن
ٍ
يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا  :يا رسول هللا إنه يو ٌم تعظمه اليهود والنصارى
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( فإذا كان العام المقبل إن شاء هللا صمنا اليوم
التاسع ) قال بن عباس  :فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  ،قال الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم يستحب صوم التاسع والعاشر جميعاً
ألن النبي صلى هللا عليه وسلم صام العاشر ونوى صوم التاسع  ،وفي المسند عن
عباس أيضاً أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ( صوموا يوم عاشوراء وخالفوا
بن
ٍ
اليهود صوموا قبله يوماً وبعده يوماً ) وفي رواية ( أو بعده ) فيكون أفضله صوم
عاشوراء ويوماً

قبله ويوماً بعده  ،ويليه صوم العاشر ويوماً قبله أو يوماً بعده  ،ويجوز صوم
العاشر مفرداً ألن النبي صلى هللا عليه وسلم صامه مفرداًوأما ما أحدثه المبتدعة
وشق للجيوب وإثار ٍة للشحناء فهذا من الضالل المبين
لطم للخدود
ٍ
في هذا اليوم من ٍ
واالنحراف عن الصراط المستقيم وكذلك ما يفعله في المقابل من جعل هذا اليوم يوم
وتوسيع على األهل واألوالد وال شك أن هذا أيضاً من الضالل المبين
عي ٍد وفرح
ٍ
والواجب االستمساك بهدى النبي صلى هللا عليه وسلم والحذر من الضالالت والبدع
.

