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اإلميان سكينة واطمئنان

واملعصية جحود وشرود

املؤمن قلبه معلق بالسامء ،والعايص تائه يف رضوب األرضُ ،حرم التوفيق بشؤم معاصيه ،السعادة الدنيوية واألخروية ،لحث الدين عىل مكارم األخالق ،ومحاسن األعامل ،ومعايل األمور ،فلهذا قال
فعن عطاء الخراساين ،قال :لقيت وهب بن منبه يف الطريق ،فقلت :حدثني حديثا أحفظه عنك  -عىل سبيل التعجب املتقرر للعقول الزكيةَ { :-و َم ْن أَ ْح َس ُن ِم َن اللَّ ِه ِصبْ َغ ًة } أي :ال أحسن صبغة من صبغته.
يف مقامي وأوجز ،قال “ :أوحى الله إىل داود :يا داود ،أما وعزيت وعظمتي ،ال يشعر يب عبد من
عبادي دون خلقي ،أعلم ذلك من نيته ،فتكيده السموات السبع ومن فيهن ،واألرضون السبع يقول الشيخ فيصل الجاسم“ :والدين القويم يُكسب القلب والقول والعمل ِصبغة خاصة تظهر عىل كل من
ومن فيهن ،إال جعلت له منهن فرجا ومخرجا ،أما وعزيت وعظمتي ال يعتصم عبد من عبادي التزمه وسلكه ،فرتى السالك لهذا الرصاط اعتقاداته وأقواله وأفعاله عىل وفق مراد الله تعاىل ومحابه ،كام
مبخلوق دوين ،أعلم ذلك من نيته ،إال قطعت أسباب السموات من يده ،وأرضخت األرض من جاء يف الحديث الصحيح «فبي يسمع ،ويب يبرص ،ويب يبطش ،ويب مييش».
تحته ،وال أبايل يف أي واد هلك “ [حلية األولياء]25/4 :
الصبغة فيها معنى التميّز ،فيتميز املصطبغ بها عمن خالف الرصاط املستقيم بحسب مخالفته ،بحيث
وهذه ِّ
والعايص تألف نفسه املعايص فال فكاك له من ظلامتها ،ال تردعه بلوى وال تغسله محنة وال ال تلتبس معرفة املصطبغ بها ،وال يُخلط ويُلحق بغريه من أهل االنحراف لتم ّيزه .وهذا التميز منه ما تضفيه
يعترب بغريه وال يتعظ بتفلت عمره ودنو أجله ،يشيب الرأس وينحني الظهر والقلب والجوارح ال
الصبغة عىل صاحبها وال بد ،ومنه ما هو من لوازمها كمخالفة املرشكني وأهل الضالل والبدع ومجانبتهم
ِّ

يفارقها خبثها وال تتطهر من درنها ،أما املؤمن فهو أواب منيب ،لو سقط يف رش الخطيئة رسعان وترك مخالطتهم”.
ما يعود إىل واحة اإلميان ،شعاره دوما« :لك العتبى حتى ترىض»  ..قد انصبغت نفسه بصبغة

اإلميان الدامئة التي ال يعرتيها زوال وال يغسلها طول األيام.
واإلميان زينة لصاحبه يف الدنيا واآلخرة؛ ولن يبدو صاحبه جميالً بدونه ،وهذه الزينة يهبها الله تعاىل ملن
قال تعاىلِ :
{صبْ َغ َة اللّ ِه َو َم ْن أَ ْح َس ُن ِم َن اللّ ِه ِصبْ َغ ًة َونَ ْح ُن لَ ُه َعابِدونَ} [البقرة]138:
يف
ميا َن َو َزيَّ َن ُه ِ
يشاء من عباده ،ويضاعفها عليهم ،ويقذفها يف قلوبهم ،قال تعاىلَ { :ولَ ِك َّن اللَّ َه َح َّب َب ِإلَ ْي ُك ُ
م ا ِإل َ
م ال َّر ِ
م
م الْ ُك ْف َر َوالْف ُُسوقَ َوالْ ِع ْ
م َح ِكي ٌ
اشدُو َن فَضْ الً ِّم َن اللَّ ِه َونِ ْع َم ًة َواللَّ ُه َعلِي ٌ
صيَا َن أُ ْولَ ِئ َك ُه ُ
م َوكَ َّرهَ إِلَيْ ُك ُ
«صبغة الله»  ..قال ابن عباس :دين الله ،وإمنا سامه صبغة ألنه يظهر أثر الدين عىل املتدين قُلُو ِب ُك ْ
كام يظهر أثر الصبغ عىل الثوب ،وقيل ألن املتدين يلزمه وال يفارقه ،كالصبغ يلزم الثوب ،وقال } [الحجرات ]8-7:فزينة اإلميان هي أعىل زينة وأتم زينة.
مجاهد :فطرة الله ،وهو قريب من األول ،وقيل :سنة الله[ .تفسري البغوي]

ويف بيان معان من هذه الزينة يقول عبد الله بن عباس -ريض الله عنهام“ :-إن للحسنة ضياءا يف الوجه ونورا
يف القلب ،وسعة يف الرزق ،وقوة يف البدن ،ومحبة يف قلوب الخلق”.

وقال السعدي –رحمه الله -يف تفسريه :أي :الزموا صبغة الله ،وهو دينه ،وقوموا به قياما تاما ،روى ابن أيب شيبة يف كتاب اإلميان عن معاوية ابن قرة عن أيب الدرداء -ريض الله عنه -أنه كان يدعو« :اللهم
بجميع أعامله الظاهرة والباطنة ،وجميع عقائده يف جميع األوقات ،حتى يكون لكم صبغة ،إين أسألك إمياناً دامئاً ،وعلامً نافعاً ،وهدياً قيامً» ،وقال معاوية ابن قرة معلقا :فإن من اإلميان ما ليس
وصفة من صفاتكم ،فإذا كان صفة من صفاتكم ،أوجب ذلك لكم االنقياد ألوامره ،طوعا واختيارا بدائم ،ومن العلم ما ليس بنافع ،ومن الهدي ما ليس بقيم.
َري ِم َّام يَ ْج َم ُعونَ} [يونس.]58:
ومحبة ،وصار الدين طبيعة لكم مبنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة ،فحصلت لكم {ق ُْل ِبفَضْ ِل الل ِه َو ِب َر ْح َم ِت ِه فَ ِب َذلِ َك فَلْ َي ْف َر ُحوا ُه َو خ ْ ٌ
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الى كل

زوجة وزوج
ً
الخالفات الزوجية من أشد األمور التي تؤثر نفسيا على األبناء ،ألنها تزرع الخوف داخلهم نتيجة الشعور بفقد االستقرار واألمان ،فاألطفال في حاجة إلى
محيط أسري هادئ ،يشعرهم بالطمأنينة واألمن ،أما النزاعات واالختالفات فهي بمثابة عاصفة عاتية تدغدغ مشاعر الطفل ،وتقذف في قلبه الخوف
والقلق ،فاالبتسامة والحنان والمحبة والرعاية هي حق الطفولة ،وهي من واجبات الوالدين.

هناك العديد من املضاعفات النفسية والجسامنية التي تالزم األوالد الذين

البرشي وما يحمله من احتكاكات يومية ال تخلو من اختالفات يف وجهات النظر،

يعيشون يف ظل أجواء عنيفة داخل العائلة ،فحالة التوتر التي يعيش فيها

األمر الذي يجعل من الصعب -إن مل يكن من املستحيل -منعها ,فسبيل الحل هو

الطفل توقعه يف أزمات تجعله يفقد القدرة عىل السيطرة الذاتية والتأقلم,

إيجاد أسلوب للتفاهم ،الذي ال يقلل فقط من أثر تلك الخالفات عىل األبناء ،بل

وبالتايل تؤدي إىل خطر الفشل املدريس خاصة ،والفشل يف الحياة عامة.

يتجاوزه إىل تدريبهم عىل فن إدارة الخالفات يف حياتهم بشكل عام.

فاألبناء هم أول من يحصدون النتائج السلبية املرتتبة عىل املشكالت

إىل كل زوج وكل زوجة

الزوجية.
 .1ال يشك أحد يف أن أوىل حاجات الطفل يف هذه الحياة هي أن يكون له أب وأم
ومن الغريب أن نعرف أن الخالف الصامت الذي يحاول الوالدان إخفاءه

بينهام حب قوي ال ينتهي؛ ألن االثنني هام أساس حياته ،والطفل يرغب يف أن يكون

ظاهريا عن األبناء أشد تأثريا عىل األبناء من الخالف الصاخب؛ وقد عزت

عامله الخاص به متامسكًا ال تزق فيه وال تصدع ،وال يوجد حل لذلك إال أن تجعال

بعض اآلراء العلمية الحديثة أحد أسباب الربو يف سنوات الطفولة األوىل إىل

اليشء الوحيد الذي تتفقان عليه أنت وزوجك -إن مل تجدا أي نقاط أخرى لالتفاق-

الخالف املكتوم بني األبوين الذي يستشعره الطفل وإن كان خافيا.

هي مصلحة هذا الطفل الربيء.

وعىل الجانب اآلخر فالطفل الذي ينشأ يف كنف والدين يبدو أنهام غاية يف

 .2ال يوجد يف العالقات اإلنسانية بني البرش بصورة عامة ،وبني الزوجني بصورة

االتفاق -أو هكذا ميثالن أمامه -ينقص تربيته جانب كبري يحتاجه ملواجهة

خاصة ،قرارات نهائية قاطعة تستخدم فيها لغة «لقد رفضت رفضا قطعيا»..

الحياة الواقعية مبكوناتها ،فالطفل ال بد أن يعرف أن هناك غضبا يحتاج

أو «إذا مل يستجب لطلبها فسوف تطلب الطالق»  ..فالوصول باألمور إىل حافة

للتنفيس أو التعبري عنه ،وأن هناك انفعاالت ثائرة تحتاج للتعبري ،بشكل ال

الهاوية هو وسيلة للتفاوض والضغط بني الدول ،أو للتعامل بني األفراد يف القضايا

يتجاوز حدود الالئق.

االقتصادية أو غريها ،ولكن ال تصلح أساسا للعالقة بني زوجني تقوم حياتهام عىل

ومبا أن منع الخالفات تاما مناف للطبيعة البرشية ,بل ولطبيعة االجتامع

التفاهم والحوار يف كل أمر من أمور حياتهام.
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 .3تجنب االختالف واملشاجرة الدامئة أمام األبناء والتعهد عىل ذلك ،فينبغي

يختاروا بني أحد األبوين ،وهذا جد عسري عىل وجدان الطفل.

أن ال تكون الخالفات الزوجية أمام األطفال هي الحالة الغالبة؛ إذ ال بأس أن
يرى األطفال خالفًا بني الحني واآلخر؛ لكن البد أن يروا حاالت الصفاء والود

 .10إذا فقدتا أعصابكام رسيعاً أو رفعتام صوتيكام ،سيتعلم أطفالكام أن يفعلوا

بني الزوجني أكرث وأغلب.

نفس اليشء ،فحاوال أن تتحكام قدر اإلمكان يف ردود أفعالكام ،وانتبها لأللفاظ التي

 .4عدم انتقاد أحد الزوجني لآلخر عىل أسلوبه يف تربية ابنه أو ابنته يف

تستخدمانها ،واألسلوب الذي تتحدثان به يك ال يخرج عن حدود اللياقة واآلداب

حضورهام ،وليؤجل هذا النقد إىل وقت آخر بعيدا ً عن األوالد.

املعروفة.
 .11يف حالة وجود أطفال صغار (حتى سن سبعة أو مثانية أعوام) ،غالباً يكون من

 .5مضاعفة التسامح بني الزوجني يف األوقات الحرجة ،والتغافل عن هفوات

األفضل عدم اختالف األبوين أمامهم ،ألن األطفال يف هذه السن يتسمون بالجمود

بعضهام وعدم تتبع األخطاء واملحاسبة عىل كل شاردة وواردة.

النفيس ،وال يستطيعون فهم أن الشخص ميكن أن يتجادل مع شخص آخر دون أن
يكرهه.

 .6مراعاة مشاعر اآلخر وفهمها ألن من أسباب الجفاء الذي يباعد بني الزوجني
إهاملهام الثناء ،أي اإلشادة كل منهام عىل إيجابيات صاحبه.
 .7كونا منوذجني يحتذى بهام ،فاألطفال يتعلمون من آبائهم الكثري ،فمن
املمكن أن يتعلموا أن تعدد اآلراء أمر صحي ،وأن االختالف يف الرأي ال يجعل
صاحبه (جيدا ً) أو (سيئاً) ،فينبغي أن يكون الخالف خالفًا يتجادل فيه الزوجان
إلثبات صحة رأي كل منهام أو الدفاع عن نفسه .وال يتحول إىل سباب أو شتام،
أو أن يحاول كل طرف إيذاء الطرف اآلخر باإلهانة أو السب أو الرضب أو نحو
ذلك ،أو التذكري بأخطاء أو عيوب سابقة.
 .8تعودا أن ينتهي األمر يف الخالف بالوصول إىل حل يريض الطرفني ،وذلك
أمام األطفال .وهذا يف غاية األهمية؛ إذ من خالل ذلك يتعلم األطفال أسلوب
حل املشكالت ،كام يتعرفون عىل الواقع أيضً ا.
 .9الحذر من إقحام األطفال يف قضية الخالف ،فقد مييل أحد األبوين
خصوصا األم -إىل استاملة أطفالهام ليكونوا يف صف أحدهام .هذا املوقفً
له آثارا خطرية عىل نفسية األطفال ،ويضعهم يف موقف صعب؛ إذ عليهم أن
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*البشارة األوىل*:
يف الظُّلَمِ إِ َىل الْ َم َسا ِج ِد  ،بِال ُّنو ِر التَّا ِّم يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة” .رواه أبو داود والرتمذي وصححه األلباين
قال ال َّنب ِِّي ﷺ ”:بَ ِّ ِ
ني ِ
رش الْ َمشَّ ائِ َ
*البشارة الثانية*:
ري ِم َن ال ُّدنْيَا َو َما ِفي َها” .رواه مسلم
قال ال َّنب ِِّي ﷺَ ”:ركْ َعتَا الْ َف ْج ِر َخ ْ ٌ
*البشارة الثالثة*:
رش َح َس َن ٍ
الصالَ َة كَالْقَانِ ِتَ ،ويُ ْكتَ ُب ِم َن
اتَ ،والْقَا ِع ُد ِ
يف الْ َم ْسجِد يَ ْنتَ ِظ ُر َّ
قال ال َّنب ِِّي ﷺ َ ”:م ْن َخ َر َج ِم ْن بَ ْي ِت ِه إِ َىل الْ َم ْس ِج ِد كُ ِت َب لَ ُه ِبك ُِّل ُخطْ َو ٍة يَ ْخطُو َها َع ْ ُ
نيَ ،حتَّى يَ ْر ِج َع إِ َىل بَ ْي ِت ِه” .أخرجه أحمد
صلِّ َ
الْ ُم َ
*البشارة الرابعة* :
الصالَ َة لِ ُدل ِ
ُوك الشَّ ْم ِس إِ َىل غ ََسقِ اللَّيْ ِل َوقُ ْرآ َن الْ َف ْج ِر إِ َّن قُ ْرآ َن الْ َف ْج ِر كَا َن َمشْ ُهودا ً “ .اإلرساء 78 :
قال جل يف عاله ”:أَ ِقمِ َّ
*البشارة الخامسة* :
رص” .رواه مسلم
قال َر ُسولُ اللَّ ِه ﷺ ”:لَ ْن يَلِ َج ال َّنا َر أَ َح ٌد َص َّىل قَبْ َل طُلُو ِع الشَّ ْم ِس َوقَبْ َل ُغ ُرو ِب َها ،يَ ْع ِنى الْ َف ْج َر َوالْ َع ْ َ
*البشارة السادسة* :
يف َج َام َع ٍة فَ َكأَمنَّ َا َص َّىل اللَّ ْي َل كُلَّ ُه” .رواه مسلم
الص ْب َح ِ
قال ال َّنب ِِّي ﷺ َ ”:م ْن َص َّىل الْ ِعشَ ا َء ِ
ص َف اللَّ ْيلَِ ،و َم ْن َص َّىل ُّ
يف َج َام َع ٍة فَ َكأَمنَّ َا قَا َم نِ ْ
*البشارة الثامنة* :
م ا ْر َح ْم ُه” .رواه أحمد
َس ِ
يف ُم َ
م ا ْغ ِف ْر لَ ُه ،اللَّ ُه َّ
م َعلَ ْي ِه :اللَّ ُه َّ
صالَّهُ َ ،صل َّْت َعلَ ْي ِه الْ َمالَئِ َكةَُ ،و َصالَتُ ُه ْ
قال ال َّنب ِِّي ﷺ َ ”:م ْن َص َّىل الْ َف ْج َر ث ُ َّ
م َجل َ
*البشارة التاسعة* :
م َص َّىل َركْ َعتَ ْنيِ ،كَان َْت لَ ُه كَأَ ْج ِر َح َّج ٍة َو ُع ْم َر ٍة تَا َّم ٍة تَا َّم ٍة تَا َّم ٍة”.
قال ال َّنب ِِّي ﷺ َ ”:م ْن َص َّىل الْ َغ َدا َة الفجر ِ
س ،ث ُ َّ
يف َج َام َع ٍة ،ث ُ َّ
م قَ َع َد يَ ْذكُ ُر اللَّ َه َحتَّى تَطْلُ َع الشَّ ْم ُ
رواه الرتمذي وصححه األلباين
*البشارة العارشة* :
م يَ ُك َّب ُه َع َىل
الص ْب ِح فَ ْه َو ِ
قَالَ َر ُسولُ اللَّ ِه ﷺ َ “ :م ْن َص َّىل َصالَ َة ُّ
ِش ٍء يُ ْد ِركْ ُه ،ث ُ َّ
يف ِذ َّم ِة اللَّ ِه ،فَالَ يَطْلُ َب َّن ُك ُ
ِش ٍء ،فَ ِإنَّ ُه َم ْن يَطْلُ ْب ُه ِم ْن ِذ َّم ِت ِه ب َ ْ
م اللَّ ُه ِم ْن ِذ َّم ِت ِه ب َ ْ
م” .رواه مسلم
َو ْج ِه ِه ِ
يف نَا ِر َج َه َّن َ
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" -٨٦اﻟﻌﺠﺐ ﻛﻞ اﻟﻌﺠﺐ ﻣﻤﻦ ﻳﺮى ﺧﻄﺎً ﺣﺴﻨﺎً أو ﻧﻘﺸﺎً ﺣﺴﻨﺎً ﻋﲆ ﺣﺎﺋﻂ ﻓﻴﺴﺘﺤﺴﻨﻪ،ﻓﻴﴫف ﺟﻤﻴﻊ ﻫﻤﻪ إﱃ اﻟﺘﻔﻜﺮ ﰲ
اﻟﻨﻘﺎش و اﻟﺨﻄﺎط،و أﻧﻪ ﻛﻴﻒ ﻧﻘﺸﻪ و ﺧﻄﻪ و ﻛﻴﻒ اﻗﺘﺪر ﻋﻠﻴﻪ!و ﻻﻳﺰال ﻳﺴﺘﻌﻈﻤﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ و ﻳﻘﻮل :ﻣﺎ أﺣﺬﻗﻪ و ﻣﺎ أﻛﻤﻞ
ﺻﻨﻌﺘﻪ و أﺣﺴﻦ ﻗﺪرﺗﻪ!ﺛﻢ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻟﻠﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ و ﰲ ﻏريه ﺛﻢ ﻳﻐﻔﻞ ﻋﻦ ﺻﺎﻧﻌﻬﺎ و ﻣﺼ ّﻮرﻫﺎ ﻓﻼ ﺗﺪﻫﺸﻪ ﻋﻈﻤﺘﻪ و ﻻ
ﻳﺤريه ﺟﻼﻟﻪ و ﺣﻜﻤﺘﻪ– ".أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ
ّ
 " -٨٧ﻟﻠﻌﺒﺪ ﺑني ﻳﺪي اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻗﻔﺎن  :ﻣﻮﻗﻒ ﺑني ﻳﺪﻳﻪ ﰲ اﻟﺼﻼة  ،وﻣﻮﻗﻒ ﺑني ﻳﺪﻳﻪ ﻳﻮم ﻟﻘﺎﺋﻪ  .ﻓﻤﻦ ﻗﺎم ﺑﺤﻖ اﳌﻮﻗﻒ اﻷول
ﻫ ّﻮن ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻮﻗﻒ اﻵﺧﺮ  ،وﻣﻦ اﺳﺘﻬﺎن ﺑﻬﺬا اﳌﻮﻗﻒ ومل ﻳﻮﻓﻪ ﺣﻘﻪ ﺷﺪد ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ اﳌﻮﻗﻒ– ".اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
 " -٨٨واﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻟﻚ أن ﺗﺆذي ﻛﻠﺒﺎً وﻻ ﺧﻨﺰﻳﺮاً ﺑﻐري ﺣﻖ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺆذي ﻣﺴﻠام ؟" –اﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎض
 " -٨٩أﺑﻠ َﻎ ﰲ ذﻣﻚ ﻣﻦ ﻣﺪﺣﻚ مبﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻚ ؛ ﻷﻧﻪ ﻧﺒﻪ ﻋﲆ ﻧﻘﺼﻚ  ،وأﺑﻠ َﻎ ﰲ ﻣﺪﺣﻚ ﻣﻦ ذﻣﻚ مبﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻚ ؛ ﻷﻧﻪ ﻧﺒﻪ ﻋﲆ
ﻓﻀﻠﻚ– ".اﺑﻦ ﺣﺰم
 " -٩٠ﻛﻔﻰ ﺑﺎﳌﺮء ﺧﻴﺎﻧﺔ أن ﻳﻜﻮن أﻣﻴ ًﻨﺎ ﻟﻠ َﺨ َﻮﻧﺔ– ".ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ دﻳﻨﺎر
 " -٩١ﻟﻮ ﻧﻈﺮت ﰲ أﻛرث اﻟﻨﺎس ﻟﻮﺟﺪت أن أﻛرثﻫﻢ إمنﺎ ﻳُﺆىت ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ اﻟﱪ وﻗﻠﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ اﻷﻋامل وﻣﺎ ﻗﺪ اﺳﺘﺤﻠﺖ اﻟﻨﻔﺲ
ﻣﻦ ﺣﺐ اﳌﺤﻤﺪة ﻣﻦ اﳌﺨﻠﻮﻗني– ".اﻟﺤﺎرث اﳌﺤﺎﺳﺒﻲ
 " -٩٢اﻟﻬﻮى ﴍﻳﻚ اﻟﻌﻤﻰ– ".إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أدﻫﻢ
 " -٩٣رب ﻋﻤﻞ ﺻﻐري ﺗﻌﻈﻤﺔ اﻟﻨﻴﺔ ورب ﻋﻤﻞ ﻛﺒري ﺗﺼﻐﺮه اﻟﻨﻴﺔ– ".ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك
" -٩٤ﻻ ﺗﺼﺤﺐ إﻻ أﻣﻴﻨﺎ أو ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻓﺈن اﻷﻣ َني ﻳﺤﻤﻠﻚ ﻋﲆ اﻟﺼﺪق و اﳌﻌ َني ﻳﻌﻴﻨﻚ ﻋﲆ اﻟﻄﺎﻋﺔ– ".أﺑﻮ ﻋﺜامن اﳌﻐﺮيب
"اﻟﱪ ﺗﺠﺎرة اﻷﺣﺮار  ،و اﻟﺘﻮاﺿﻊ رﺑﺤﻬﻢ– ".أﺑﻮ اﻟﺨري اﻟﺤﺒﴚ
ِ -٩٥

أﻋﺪﻫﺎ:اﻟﺸﻴﺦأﺣﻤﺪﻋﺮﻓﺎت
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س :ما هو الدعاء عند نزول املطر ورؤية الربق والرعد ؟ الثاني  :ما هو الحديث

وال يجب عىل املرأة أن تلبس أكرث من ثوب يف الصالة بل متى سرتت جميع بدنها إال الوجه والكفني فقد حصل

الدال على أن يف وقت نزول املطر الدعاء مستجاب ؟

املقصود ولو كان ذلك بثوب واحد .

م َصيِّبًا نَا ِف ًعا )
م كَا َن إِذَا َرأَى املَطَ َر قَالَ  ( :اللَّ ُه َّ
جاء عن َعائِشَ َة ريض الله عنها أَ َّن َر ُسولَ اللَّ ِه َص َّىل الل ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َ

قال الشيخ ابن عثيمني رحمه الله « :يجزئ املرأة سرت عورتها ،ولو بثوب واحد ،فلو تلفلفت املرأة بثوب يسرت رأسها

رواه البخاري (. )1032
م َصيِّبًا َه ِنيئًا ) صححه األلباين .
ويف لفظ أليب داود ( )5099أنه كان يقول  ( :اللَّ ُه َّ
والصيب  :ما سال من املطر وجرى  ،وأصله من  :صاب  ،يصوب ؛ إذا نزل  .قال الله تعاىل { أو كصيبٍ من السامء
} البقرة ، 19 /ووزنه فيعل من الصوب.
ينظر  « :معامل السنن «  ،للخطايب (. )146/4
ويستحب التعرض للمطر  ،فيصيب شيئا من بدن اإلنسان ملا ثبت َع ْن أَن ٍَس ريض الله عنه أنه قال  « :أَ َصابَ َنا َونَ ْح ُن
م ث َ ْوبَ ُه َ ،حتَّى أَ َصابَ ُه ِم َن
س َر ُسولُ الل ِه َص َّىل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َ
َم َع َر ُسو ِل الل ِه َص َّىل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َ
م َمطَ ٌر  ،قَالَ  :فَ َح َ َ
اىل ) «  .رواه مسلم (.)898
م َص َنعْتَ َهذَا ؟ قَالَ ِ ( :ألَنَّ ُه َح ِديثُ َع ْه ٍد ِب َربِّ ِه تَ َع َ
الْ َمطَ ِر  ،فَ ُقلْ َنا  :يَا َر ُسولَ الل ِه لِ َ
م َع َىل اآلكَامِ َوالظِّ َرابِ َ ،وبُطُونِ
م َح َوالَيْ َنا َوالَ َعلَيْ َنا  ،اللَّ ُه َّ
وكان صىل الله عليه وسلم إذا اشتد املطر قال  ( :اللَّ ُه َّ
األَ ْو ِديَ ِة َ ،و َم َناب ِِت الشَّ َج ِر ) رواه البخاري (. )1014
أما الدعاء عند سامع الرعد  :فقد ثبت َع ْن َعبْ ِد اللَّ ِه بْنِ ال ُّزبَ ْريِ ريض الله عنه  « :أَنَّ ُه كَا َن إِذَا َس ِم َع ال َّر ْع َد تَ َر َك الْ َح ِديثَ
م يَقُولُ  :إِ َّن َهذَا لَ َو ِعي ٌد شَ ِدي ٌد ِألَ ْه ِل
َ ،وقَالَ ُ :سبْ َحا َن الَّ ِذي يُ َسبِّ ُح ال َّر ْع ُد ِب َح ْم ِد ِه َوالْ َمالَ ئِ َك ُة ِم ْن ِخي َف ِت ِه [الرعد ، ]13 :ث ُ َّ
األْ َ ْر ِ
ض «  .رواه البخاري يف «األدب املفرد» ( ، )723ومالك يف «املوطأ» ( )3641وصحح إسناده النووي يف
«األذكار» ( ، )235واأللباين يف «صحيح األدب املفرد» (.)556
وال نعلم فيه شيئا مرفوعا إىل النبي صىل الله عليه وسلم .
وكذا  ،مل يثبت يشء من األذكار أو األدعية عن النبي صىل الله عليه وسلم عند رؤية الربق فيام نعلم  ،والله أعلم .
ثانيا:
وقت نزول الغيث هو وقت فضل ورحمة الله من الله عىل عباده  ،وتوسعة عليهم بأسباب الخري  ،وهو مظنة
إلجابة الدعاء عنده .
وقد جاء يف حديث سهل بن سعد مرفوعاً  :أن النبي صىل الله عليه وسلم قال  ( :ثنتان ما تردان  :الدعاء عند
النداء  ،وتحت املطر ) .
رواه الحاكم يف «املستدرك» ( )2534والطرباين يف «املعجم الكبري» ( )5756وصححه األلباين يف «صحيح
الجامع» (.) 3078
والدعاء عند النداء  :أي وقت األذان  ،أو بعده .
وتحت املطر  :أي عند نزول املطر.
والله أعلم ..

وكفيها وقدميها وبقية بدنها ،وال يخرج منه إال الوجه أجزأ» انتهى من «الرشح املمتع» (. )74/2

ما هي أحكام سجود التالوة ؟
اختلف العلامء يف حكمه ،فذهب الجمهور إىل أنه سنة ،وذهب األحناف إىل الوجوب ،وإمنا ذهب الجمهور إىل
سنيته ،ألن النبي صىل الله عليه وسلم فعله وتركه ،فدل ذلك عىل عدم الوجوب ،ثم إنه قد ورد عن عمر ريض الله
عنه أنه قال :يا أيها الناس إنا نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ،ومن ترك فال إثم عليه .رواه البخاري .ومن أهل
العلم من اشرتط الطهارة لهذا السجود ،ومنهم من أجازه ولو كان املرء عىل غري طهارة ،ومنشأ الخالف بينهم هو:
هل هي صالة أم ال ؟ فمن رآها صالة اشرتط فيها الطهارة ،ومن مل يرها صالة مل يشرتطها فيها.
وقد كان ابن عمر ريض الله عنهام يسجده وهو عىل غري وضوء .رواه البخاري  .والشك أن فعله عىل طهارة أوىل
وأحوط.
وأما صفته فإنه إذا مر القارئ بآية فيها سجدة ،كرب ثم سجد ،وقال يف سجوده كام يف الرتمذي «سجد وجهي للذي
خلقه وشق سمعه وبرصه بحوله وقوته» وزاد الحاكم «فتبارك الله أحسن الخالقني» .ثم كرب لرفعه من السجود،
ودليل هذا التكبري أنه قد ورد عنه عليه الصالة والسالم أنه كان يكرب يف كل خفض ورفع ،وال يشرتط تسليم عىل
الصحيح ،كام يجوز للقارئ أن يسجد يف األوقات املنهي عن الصالة فيها عند املحققني من أهل العلم.
والله تعاىل أعلم.
س :إذا دخلت املسجد للصالة مع الجماعة ووجدتهم قد صلوا وأنا لم أسمع األذان هل
أؤذن أم أصلي بإقامة فقط؟

يكفي أذان مؤذن املسجد لتلك الصالة؛ ألن األذان من الواجبات الكفائية التي إذا قام بها البعض سقطت عن
الباقني ،وعليه فإنك تصيل صالتك بإقامة فقط .وبالله التوفيق وصىل الله عىل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س  :ماهو العمل عندما ينسى الرجل صالة الفجر مث ً
ال ،وال يتذكر إال عندما أقيمت صالة
الظهر ،أو نسي صالة الظهر ولم يتذكر إال عندما دخل وقت صالة العصر ،هل يدخل مع
اإلمام بنية الفرض الفائت أم بنية الوقت الحاضر ،ويقضي بعد ذلك الوقت الفائت؟

يصيل الصالة التي نسيها وراء اإلمام ،وال يرضه اختالف نيته عن نية اإلمام عىل الصحيح من قويل العلامء.
ذلك وال بأس إن شاء الله.
مس َح ولك َّنه إذا كان عىل طهارة فطهارته باقي ٌة أل َّن هذه الطهارة ثبتَتْ مبُ َ
قتض دلي ٍل رشعي وما ثبتَ
تَ َّت املدة فال ْ
األصل بقا ُء ما
َ
دليل عىل انتقاض الوضوء بتامم مدة املسح وأل َّن
رشعي وال َ
رشعي فإنَّه ال يرتفع إالَّ بدلي ٍل
بدلي ٍل
ٍ
ٍ

ما حكم صالة املرأة بدون لباس داخلي رغم سرتها لكامل جسدها بثوب

رتط للمسح عىل الخف َّْني وهناك رشوط أخرى ذكرها بعض
كان عىل ما كان حتى َّ
يتبني زوالُه فهذه الرشوط التي تُش َ

فضفاض خاص للصالة؟

أهل العلم ويف بعضها نظر .

يجب عىل املرأة أن تسرت جميع بدنها يف الصالة إال الوجه والكفني .
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التأمني النبوي الخماسي على الحياة
التأمني الذي يغفل عنه كثري من الناس يا عباد الله ال تغفلوا عن التأمني
الحالل
التأمني األول :قال رسول الله صىل الله عليه وسلم ( :من صىل الصبح فهو
يف ذمة الله )
التأمني الثاين v :قال رسول الله صىل الله عليه وسلم ( :من قرأ آية الكريس
ُدبر كل صال ٍة مكتوبة مل مينعه من دخول الجنة إال أن ميوت )
التأمني الثالث:من قال “اللهم أنت ريب ال اله إال أنت خلقتني وأنا عبدك
وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من رش ما صنعت ،أبوء لك
بنعمتك عيل وأبوء بذنبي ،فاغفر ىل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت “ قال صىل
الله عليه وسلم :من قالها من النهار موقناً بها فامت من يومه قبل أن ُمييس
فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقناً بها قبل أن يُصبح فهو من
أهل الجنة
التأمني الرابع:ضد املصائب الفُجائيه :قال رسول الله صىل الله عليه وسلم (
من قال حني ُمييس  :بسم الله الذي ال يرض مع اسمه يشء يف األرض وال يف
السامء وهو السميع العليم ثالث مرات مل يصبه فجأة بالء حتى يُصبح ومن
قالها حني يصبح ثالث مرات مل يصبه فجأة بالء حتى مييس )
التأمني الخامس:التأمني الشامل” :هذا تأمني شامل يحفظك ضد كل املخاطر
الدينيه والدنيويه عام ًة ( اللهم يامن ال تضيع ودائعه أستودعك نفيس وديني
وبيتي وأهيل ومايل وخواتيم أعاميل فاحفظنا مبا تحفظ به عبادك الصالحني)!

حكم بليغة
قال الحسن البرصي:
من استوى يوماه فهو مغبون ،ومن كان يومه رشا ً من أمسه فهو محروم ،ومن
مل يكن يف مزيد فهو يف نقصان ،ومن كان يف نقصان فاملوت خري له.
قال ابن القيم:
«السنة شجرة ،والشهور فروعها واأليام أغصانها والساعات أوراقها واألنفاس
مثرها ،فمن كانت أنفاسه يف طاعة فثمرته شجرة طيبة ،ومن كانت أنفاسه يف
معصية فثمرته حنظل».
قال الشافعي رحمه الله:
من تعلم القرآن :عظمت قيمته.

ومن نظر يف الفقه :نبل قدره.
ومن كتب الحديث :قويت حجته.
ومن نظر يف اللغة :رق طبعه.
ومن نظر يف الحساب :جزل رأيه.
ومن مل يصن نفسه :مل ينفعه علمه( .طبقات الشافعية للسبيك)

العتاب يفسد األحباب
قال «إياس بن معاوية»:
خرجت يف سفر ومعي رجل من األعراب فلام كان يف بعض النواحي لقيه ابن
عم له فتعاتبا وإىل جانبهام شيخ من الحي فقال لهام الشيخ :انعام عيشاً ،إن
املعاتبة تبعث التجني ،والتجني يبعث املخاصمة واملخاصمة تبعث العداوة
وال خري يف يشء مثرته العداوة.
فقلت للشيخ :من أنت؟ فقال :أنا ابن تجربة الدهر .فقلت :ما أفادك الدهر؟
قال :العلم به .فقلت :فأيَّتُه أحمد؟ قال :أن يُبقي املرء أحدوثة حسنة بعده.

وإنك لعلى خلق عظيم
بينام رسول الله صىل الله عليه و سلم مييش يف أحد طرق مكة املكرمة إذ
رأى عجوزا و بجانبها متاع  ،فقالت له :يا أخا العرب احمل عيل هذا املتاع.
فقال رسول الله صىل الله عليه و سلم :بل احمله عنك فحمله و سار معها.
فقالت له املرأة العجوز :إن يف مكة رجل ادعى النبوة اسمه محمد فإياك أن
تؤمن به و تصدقه .فقال لها :أنا محمد فقالت :أشهد أن ال اله إال الله و أنك
رسول الله« .وانك لعىل خلق عظيم»

قال اإلمام الشافعي -رضي اهلل عنه: -
إذا شئت أن تحيا سليام من األذى وحظك موفور وعرضـــك صيــن
فال ينطـلـــق منــك اللسان بسوءة فكلك سوءات و للناس ألسن
و عينــك إن أبـدت إليــك معـايبــا فصنها وقل ياعني للناس أعني
و عارش مبعروف و سامح من اعتدى ودافع و لكن بالتي هي أحسن
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