


 كلمة عن العام اهلجري

احلمد هلل وحده و الصالة و السالم عىل من ال نبي بعده و بعد:
فإن الليايل و األيام و الشهور و األعوام متيض رسيعًا و تنقيض رسيعًا هي حمط أعاملنا و مقادير آجالنا،  لقد فاضل اهلل بني 
األوقات فجعل منها مواسم للخريات ليجتهد الناس فيها بسائر الطاعات و أنواع العبادات، و من هذه األزمنة الفاضلة 

التي أشار القرآن إىل عظيم منزلتها و أظهرت السنة علو مكانتها شهر اهلل احلرام.
لقد كانت اهلجرة مفصاًل هامًا يف تاريخ الدعوة اإلسالمية، حيث حتول املسلمون من مجاعة مضطهدة مستضعفة ، إىل جمتمع 

و دولة ذات عزة و منعة و استقالل.
إياهم  القريب يرى أصحابه يعذبون فال يملك إال أن يدعوهم إىل الصرب واعًدا  عليه السالم حتى األمس   كان الرسول 

باجلنة، ثم هو بعد اهلجرة يسريرّ جيًشا إىل عقر دار الروم يف مؤتة ردًا عىل قتل عمالء الروم ألحد رسله.
لقد خلرّد القرآن الكريم اهلجرة النبوية واصفًا إياها بالنرص لرسوله : ) ِإال َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اللَُّ إِْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا 
َثاِنَي اْثَنْيِن إِْذ ُهَما ِفي اْلَغارِ إِْذ َيُقوُل لَِصاِحِبِه ال َتْحَزْن ِإنَّ اللََّ َمَعَنا ( التوبة 40، و هذا شبيه ما جرى ملوسى عليه 
السالم ، إذ كان البحر من أمامهم و الفرعون بجنوده من ورائهم ، فأسقط يف أيدي قومه و أيقنوا أهنم مدركون ، فرد عليهم 

موسى بكل ثقة و إيامن : ) َكال ِإنَّ َمِعَي َربِّي َسَيْهِديِن ( الشعراء 62
و نستقي من اهلجرة عدة دروس منها : 

أن اهلل تعاىل أذن لنبيه و أصحابه باهلجرة ملا ضاقت عليهم األرض، و منعتهم قريش من إقامة دين اهلل.
 إن اهلجرة باملعنى الرشعي ليست جمرد االنتقال من بلد إىل آخر فحسب، بل هي هجرة عامة عن كل ما هنى عنه اهلل و رسوله 

صىل اهلل عليه و سلم ، حتى يكون الدين كله هلل.
هجرة من الذنوب و السيئات، هجرة من الشهوات و الشبهات، هجرة من جمالس املنكرات، هجرة من ضيق الدنيا إىل سعة 

اآلخرة.
إن طريق الدعوة إىل اهلل شاق حمفوف باملكاره و األذى ، لكن من صرب ظفر و من ثبت انترص؛ فمهام اشتدت الكروب و مهام 

ادهلمت اخلطوب يبقى املؤمن متوكاًل عىل ربه واثًقا بنرصه ألوليائه. 
فالهجرة

درس يف التضحية و الفداء 
درس يف التخطيط و األخذ باألسباب

درس يف املحبة 
درس يف اإلخالص

درس يف التوكل عىل اهلل

عىل  رب  الصَّ رضورة  مجلتها  من  و   ، كثرية  اهلجرة  من  املستفادة  الدروس  إنَّ 
الشدائد  و الصمود يف وجه الباطل ، و الوقوف إىل جانب احلق يف شجاعة 
وحزم و رصامة ، و إن هبجتنا هبذه الذكرى متتزج بعزمنا عىل االقتداء بصاحب 
الذكرى ، و التمسك هبديه وعقيدته، و االلتزام برشيعته ، معلمني و متعلمني، 

فهو القائل صىل اهلل عليه و سلم : " بلغوا عني ولو آية " صحيح

املراقب العام بترصف من عدة مصادر
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و ما تستقيم احلياة البرشية عىل منهج اهلل الرفيع ما مل تتحقق 
أن  إىل  مل تطمئن قلوهبم  ما  ، و  البرش  الكلية يف تصور  هذه 
جزاءهم عىل األرض ليس هو نصيبهم األخري ، و ما مل يثق 
الفرد املحدود العمر بأن له حياة أخرى تستحق أن جياهد هلا 
, و أن يضحي لنرصة احلق و اخلري معتمدًا عىل العوض الذي 

يلقاه فيها.

شعور                          يف  هلا  املنكرون  و  باآلخرة  املؤمنون  يستوي  ما  و 
و ال خلق و ال سلوك و ال عمل ، فهام صنفان خمتلفان من 
تلتقيان يف األرض يف عمل  اخللق، و طبيعتان متميزتان ال 

و ال تلتقيان يف اآلخرة يف جزاء ، و هذا هو مفرق الطريق. 

الكلية االعتقادية  إياك نستعني ( و هذه هي  نعبد و  إياك   (
التي تنشأ عن الكليات السابقة يف السورة ، فال عبادة إال هلل 

و ال استعانة إال باهلل . 

و هنا كذلك مفرق طريق ،  مفرق طريق بني التحرر املطلق 
من كل عبودية و بني العبودية املطلقة للعبيد ؛ و هذه الكلية 
من  التحرر   ، الشامل  الكامل  البرشي  التحرر  ميالد  تعلن 
من  التحرر  و   , النظم  عبودية  من  والتحرر  األوهام  عبودية 

عبودية األوضاع .
, و اهلل وحده هو الذي  إذا كان اهلل وحده هو الذي يعبد  و 
النظم          استذالل  من  البرشي  الضمري  ختلص  فقد   , يستعان 
و األوضاع و األشخاص , كام ختلص من استذالل األساطري 

و األوهام و اخلرافات. 

و هنا يعرض موقف املسلم من القوى اإلنسانية و من القوى 
الطبيعية. 

بالقياس إىل املسلم - فهي نوعان:  فأما القوى اإلنسانية - 
أن  جيب  هذه  و   ، اهلل  منهج  تتبع  و  باهلل  تؤمن   , مهتدية  قوة 
الصالح؛                 و  احلق  و  اخلري  عىل  معها  يتعاون  و  يؤازرها 
و قوة ضالة ، ال تتصل باهلل و ال تتبع منهجه ، و هذه جيب أن 

حيارهبا ويكافحها و يغري عليها. 
أو  ضخمة  الضالة  القوة  هذه  تكون  أن  املسلم  هيولن  ال  و 
عاتية ، فهي بضالهلا عن مصدرها األول - قوة اهلل - تفقد 
طاقتها،  هلا  حيفظ  الذي  الدائم  الغذاء  تفقد  احلقيقة؛  قوهتا 
, فام يلبث  و ذلك كام ينفصل جرم ضخم من نجم ملتهب 
كتلته من  كانت  نوره مهام  و  ناره  يفقد  و  يربد  و  ينطفئ  أن 
بمصدرها  متصلة  ذرة  ألية  تبقى  حني  عىل   ، الضخامة 
قليلة غلبت  فئة  ) كم من  نورها:  و  املشع قوهتا و حرارهتا 
األول                             القوة  بمصدر  باتصاهلا  غلبتها   ،) اهلل  بإذن  كثرية  فئة 

و باستمدادها من النبع الواحد للقوة و للعزة مجيعًا . 

وأما القوى الطبيعية فموقف املسلم منها هو موقف التعرف 
و الصداقة , ال موقف التخوف و العداء.

إرادة  عن  صادرتان  الطبيعة  قوة  و  اإلنسان  قوة  أن  ذلك 
متناسقتان   , اهلل و مشيئته  بإرادة  ، حمكومتان  اهلل   و مشيئته 

متعاونتان يف احلركة و االجتاه. 

إن عقيدة املسلم توحي إليه أن اهلل ربه قد خلق هذه القوى 
إىل  سبيله  أن  و   ; متعاونًا  مساعدًا  صديقًا  له  لتكون  كلها 
كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها و يتعرف إليها , و يتعاون 

و إياها و يتجه معها إىل اهلل ربه و رهبا .
و إذا كانت هذه القوى تؤذيه أحيانا , فإنام تؤذيه ألنه مل يتدبرها 

و مل يتعرف إليها , و مل هيتد إىل الناموس الذي يسريها . 

و لقد درج الغربيون - ورثة اجلاهلية الرومانية - عىل التعبري 
عن استخدام قوى الطبيعة بقوهلم : "  قهر الطبيعة " ،  و هلذا 
الصلة  املقطوعة  اجلاهلية  نظرة  عىل  الظاهرة  داللته  التعبري 

باهلل و بروح الكون املستجيب هلل . 
املوصول   , الرحيم  الرمحن  بربه  القلب  املوصول  املسلم  أما 

الروح بروح هذا الوجود املسبحة هلل رب العاملني .

-------

تفسري يف ظالل القران - لسيد قطب

ِإيَّاَك َنْعُبُد وِإيَّاَك َنْسَتِعيُن )5(

في ظالل آية
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قال يف املعجم الكبري : " حدثنا حممد 
بن عمرو بن خالد احلراين ، ثنا أيب، 
األسود،  أيب  عن   ، هليعة  بن  ثنا 
وكان  قال:  الزبري،  بن  عروة  عن 
صىل   - اهلل  رسول  بايع  من  أول 
أبو  العقبة،  يوم   - وسلم  عليه  اهلل 
رسول  يا  وقال:  التيهان،  بن  اهليثم 
 - حبااًل  الناس  وبني  بيننا  إن  اهلل، 
واحلبال احللف ، واملواثيق - فلعلنا 
وقد  قومك  إىل  ترجع  ثم  نقطعها، 
قطعنا احلبال وحاربنا الناس، قال : 
فضحك رسول اهلل - صىل اهلل عليه 
وسلم - من قوله،  وقال : " الدم الدم اهلدم اهلدم " ، فلام ريض أبو اهليثم بام رجع إليه رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - من 
قوله ؛ أقبل عىل قومه فقال : يا قوم هذا رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - أشهد أنه لصادق ‘ وإنه اليوم يف حرم اهلل وأمنه، 
وبني ظهري قومه وعشريته ، فاعلموا أنكم إن خترجوه برتكم العرب عن قوس واحدة ، فإن كانت طابت أنفسكم بالقتال 
ا ، وإن خفتم  يف سبيل اهلل ، وذهاب األموال واألوالد ، فادعوه إىل أرضكم ؛ فإنه رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - حقًّ
خذالنا ، فمن اآلن ، فقال عبد اهلل : قبلنا عن اهلل وعن رسوله ما أعطانا ، وقد أعطيناك من أنفسنا الذي سألتنا يا رسول 
اهلل ، فخل بيننا يا أبا اهليثم وبني رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - فلنبايعه ، فقال أبو اهليثم : أنا أول من بايع ، ثم تبايعوا 
كلهم ، وصاح الشيطان من رأس اجلبل ، فقال : يا معرش قريش هذه اخلزرج ، واألوس حتالف حممًدا عىل قتالكم ، ففزعوا 
عند ذلك، وراعهم ، فقال رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - : " ال يرعكم هذا الصوت ؛ فإنام هو عدو اهلل إبليس ، ليس 
يسمعه أحد ممن ختافون " ، وقام رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - فرصخ بالشيطان ، فقال : " يا بن أرب هذا عملك ، 

فسأفرغ لك " .
الراوي: عروة -  املحدث: اهليثمي - املصدر: جممع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 50/6

)املعجم الكبري ج19/ص250(

مبايعة أهل المدينة للرسول
                       - صلى اهلل عليه وسلم - 

نفحات من السيرة 
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شرح الحديث ، وفوائده :
الصادق،  بأنه  له  اهلل  شهد  أي  الصادق"،  "وهو   : قوله 

و"املصدوق" بمعنى املصدق فيه.
قوله - صىل اهلل عليه وسلم – " جيمع خلقه يف بطن أمه ": 
حُيتمل أن يراد أن جيمع بني ماء الرجل واملرأة ، فيخلق منهام 
الولد ، كام قال اهلل تعاىل : } خلق من ماء دافق * َيُْرج من 

بني الصلب والرتائب { الطارق: 6 – 7.
قيل:  أنه  وذلك  كله،  البدن  من  جيمع  أنه  املراد  أن  وحُيتمل 
إن النطفة يف الطور األول ترسي يف جسد املرأة أربعني يوًما 
-وهي أيام التومحة- ثم بعد ذلك جيمع ويدر عليها من تربة 
فيأخذ يف  الثاين،  الطور  املولود، فتصري علقة، ثم يستمر يف 
الكرب حتى تصري مضغة، وسميت مضغة ألهنا بقدر اللقمة 
التي متضغ، ثم يف الطور الثالث يصور اهلل تلك املضغ ويشق 
فيها السمع والبرص والشم والفم، ويصور يف داخل جوفها 
يف  ُرُكم  يصوَّ الذي  }هو  تعاىل:  اهلل  قال  واألمعاء،  احلوايا 
األرحام كيف يشاء ال إله إال هو العزيُز احلكيُم{ آل عمران: 
6، ثم إذا تم الطور الثالث - وهو أربعني - صار للمولود 

أهيا  }يا  تعاىل:  اهلل  قال   ، الروح  فيه  نفخت  ؛  أشهر  أربعة 
الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب{ 
يعني أباكم آدم } ثم من نطفة { يعني ذريته ، والنطفة : املني، 
وأصلها املاء القليل ، ومجعها نطاف ، } ثم من علقة { وهو 
}ثم  غليًظا  دًما  تصري  النطفة  وتلك   ، املتجمد  الغليظ  الدم 
َقة ٍ{  ]احلج:5[. قال  َقٍة وغري خُمَلَّ من مضغٍة{ وهي حلمة} خُمَلَّ
ابن عباس خملقة:  أي : تامة ، وغري خملقة  أي : غري تامة بل 
ناقصة اخللق ، وقال جماهد : مصورة وغري مصورة ، يعني 
السقط . وعن أنس بن مالك - ريض اهلل تعاىل عنه-: " وكل 
اهلل بالرحم ملًكا ، فيقول : أي رب نطفة ، أي رب علقة ، 
أي  قال:   ، يقيض خلقها  أن  اهلل  أراد  فإذا   ، أي رب مضغة 
رب ، ذكر أم أنثى ، أشقي أم سعيد ، فام الرزق ، فام األجل ، 

فيكتب كذلك يف بطن أمه " متفق عليه .
وهلذا قيل : السعادة قبل الوالدة .

قوله - صىل اهلل عليه وسلم - : " فيسبق عليه الكتاب " أي 
الذي سبق يف العلم ، أو الذي سبق يف اللوح املحفوظ ، أو 

الذي سبق يف بطن األم . وقد تقدم أن املقادير أربعة .

الحديث الرابع
                من األحاديث النووية

ثنا رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم -  عن أيب عبد الرمحن - عبد اهلل بن مسعود ، ريض اهلل عنه – قال : حدرّ
وهو الصادق املصدوق : » إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوًما نطفًة ، ثم يكون علقًة مثل ذلك ، 
ثم يكون مضغًة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح ، ويؤمر بأربع كلامت : بَكتب رزقه ، وأجله، 
وعمله ، وشقي أو سعيد ، فواهلل الذي ال إله غريه ، إن أحد كم ليعمل بعمل أهل اجلنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إال ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النار ، فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة ، فيدخلها« . )رواه 

البخاري ومسلم(
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قوله - صىل اهلل عليه وسلم - : " حتى ما يكون 
بينه وبينها إال ذراع " هو متثيل وتقريب ، واملراد 
املراد  ، وليس  الزمان من آخر عمره  قطعة من 
حقيقة الذراع وحتديده من الزمان ، فإن الكافر 
إذا قال : ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ثم مات 
عمره  آخر  يف  تكلم  إذا  واملسلم   ، اجلنة  دخل 

بكلمة الكفر دخل النار .
بدخول  القطع  عدم  عىل  دليل  احلديث  ويف 
، أو  الرب  أنواع  النار ، وإن عِمل سائر  أو  اجلنة 
عِمل سائر أنواع الفسق ، وعىل أن الشخص ال 
يتكل عىل عمله ، وال يعجب به ؛ ألنه ال يدري 
 - اهلل  يسأل  أن  أحد  لكل  وينبغي   . اخلامتة  ما 
سبحانه وتعاىل - حسن اخلامتة ، ويستعيذ باهلل 
فإن   . العاقبة  ورش  اخلامتة  سوء  من   - تعاىل   -
قيل : قال اهلل تعاىل : :} إن الذين آمنوا وعملوا 
الصاحلات إنا ال ُنَضيِّع أجر َمن أحسن عماًل { 

الكهف: 30
املخلص  من  الصالح  العمل  أن  اآلية  ظاهر 
يقبل، وإذا حصل القبول بوعد الكريم أمن مع 

ذلك من سوء اخلامتة .
فاجلواب من وجهني : أحدمها أن يكون ذلك معلًقا عىل رشط القبول وحسن اخلامتة ، و حيتمل أن من آمن وأخلص العمل 
ال يتم له دائاًم إال بخري ، وأن خامتة السوء إنام تكون يف حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل الصالح املشوب بنوع من 
الرياء والسمعة ، ويدل عليه احلديث اآلخر " إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة فيام يبدو للناس " أي : فيام يظهر هلم صالح 

مع فساد رسيرته وخبثها ، و اهلل أعلم .
ويف احلديث دليل عىل استحباب احللف لتأكيد األمر يف النفوس ، وقد أقسم اهلل تعاىل : } فورب السامء واألرض إنه حلق {

الذاريات: 23 ، وقال اهلل تعاىل : :}قل بىل وريب لتبعثن ثم لتنبؤن بام عملتم { التغابن: 7 .
واهلل تعاىل أعلم . 
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الصالة في النعال: 
قال الشيخ األلباين - رمحه اهلل - يف صفة الصالة أن رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - )كان يقف حافيًا أحيانًا ومنتعاًل 

أحيانًا( وأباح ذلك ألمته فقال - صىل اهلل عليه وسلم -:
)إذا صىل أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهام بني رجيل وال يؤذي هبام غريه( صحيح األلباين، وأكد الصالة فيهام أحيانًا فقال: 

)خالفوا اليهود فإهنم ال يصلون يف نعاهلم وال خفافهم( صححه األلباين.

إطالة الرفع بعد الركوع وكذلك إطالة الجلسة بين السجدتين :
ويدل عليهام احلديث يف البخاري أن أنس - ريض اهلل عنه - قال:

)إين ال آلو أن أصيل بكم كام رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يصيل بنا . قال فكان أنس يصنع شيئا ال أراكم تصنعونه. 
كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائام . حتى يقول القائل : قد نيس . وإذا رفع رأسه من السجدة مكث . حتى يقول 

القائل : قد نيس( متفق عليه، قال ابن القيم  - رمحه اهلل - هذه السنة هجرت بعد الصحابة. 

اإلقعاء في الجلسة بين السجدتين  :
قال سيد سابق )- رمحه اهلل -( يف فقه السنة: وقد ورد أيضا استحباب اإلقعاء وهو أن يفرش قدميه وجيلس عىل عقيبيه، قال 

أبو عبيدة: هذا قول أهل احلديث. 
فعن أبى الزبري أنه سمع طاووسا يقول )  قلنا البن عباس يف اإلقعاء عىل القدمني فقال: هي السنة. قال فقلنا إنا لنراه جفاء 

بالرجل فقال: هي سنة نبيك حممد - صىل اهلل عليه وسلم ( رواه مسلم.
واإلقعاء هنا غري اإلقعاء املنهي عنه وهو أن يفيض الرجل بمقعدته إىل األرض وجيلس عليها وينصب قدميه. فهذا هو املنهي 

عنه.

الدعاء بعد التشهد األخير وقبل السالم  :
حيث يستحب الدعاء بام شاء من خريي الدنيا واآلخرة قال رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم -ملا علم الصحابة التشهد ثم 

)قال : ثم يتخري من املسألة ما شاء  (  رواه مسلم.
ومن األدعية الواردة يف ذلك: ما ورد عن عيل - ريض اهلل عنه - قال: كان رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - إذا قام إىل 

الصالة يكون آخر ما يقول بني التشهد والتسليم )اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أرسرت وما أعلنت وما    
رسفت وما أنت اعلم به مني أنت املقدم وأنت املؤخر ال اله إال أنت(  متفق عليه

صالة التطوع والنافلة في البيت : 
ريض اهلل عنهام - قال: قال رسول اهلل عليه وسلم:) اجعلوا يف بيوتكم من صالتكم وال  ويدل عليها حديث ابن عمر - 

تتخذوها قبورا (  متفق عليه .
قال ابن القيم - رمحه اهلل - يف زاد املعاد: وكان يصيل  عامة السنن و التطوع الذي ال سبب له يف بيته السيام ركعتا املغرب فإنه 
مل ينقل عنه أنه فعلها يف املسجد.  صالة التطوع عىل الراحلة ويدخل يف ذلك السيارة ووسائل النقل احلديثة. للحديث كان 

سنن مهجورة 
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عبداهلل بن عمر - ريض اهلل عنهام - يصيل يف السفر عىل راحلته أينام توجهت يومئ 
النبي صىل اهلل عليه وسلم يصيل يف السفر عىل راحلته  فعن عبداهلل قال : )  كان 
حيث توجهت به ، يومىء إيامء ، صالة الليل إال الفرائض ، ويوتر عىل راحلته ( 

رواه البخاري

قراءة سورتي الكافرون واإلخالص في سنة الفجر:
حلديث أيب هريرة - ريض اهلل عنه – ) أن رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - قرأ يف ركعتي الفجر قل يا أهيا الكافرون وقل 

هو اهلل أحد ( رواه مسلم

صالة ركعتين لمن قدم من سفر أول قدومه وقبل ذهابه ألهله :
حلديث جابر بن عبد اهلل قال: )اشرتى مني رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - بعريا فلام قدم املدينة أمرين أن أيت املسجد 

فأصيل ركعتني (  رواه مسلم .
قال النووي - رمحه اهلل - يف رشحه للحديث: فيه استحباب ركعتني للقادم من سفره يف املسجد أول قدومه.

إحياء مابين العشائين — بين المغرب والعشاء — بالصالة :
فعن حذيفة — ريص اهلل عنه — قال:)أتيت النبي - صىل اهلل عليه وسلم - فصليت معه املغرب فصىل إىل العشاء( صححه 

األلباين

االهتمام باآلخرة :
لقد غاب عن الكثري ذكر اآلخرة فتاهو يف دروب احلياة وتناسو اآلخرة، قال صىل اهلل عليه وسلم:) من كانت اآلخرة مهه 
جعل اهلل غناه يف قلبه ومجع له شمله وأتته الدنيا راغمة ومن كانت الدنيا مهه جعل اهلل فقره بني عينيه وفرق عليه شمله ومل 

ياتيه من الدنيا اال ماقدر له( صححه األلباين .

صلة األرحام  :
قال تعاىل : " والذين يصلون ما أمر اهلل به أن يوصل وخيشون رهبم وخيافون سوء احلساب" الرعد 21

قال صىل اهلل عليه وسلم: ) من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليصل رمحه 
ومن كان يؤمن باهلل واليوم االخر فليقل خريًا  او ليصمت( متفق عليه

 االحسان الى الجيران: 
قال صىل اهلل عليه وسلم: ) من كان يؤمن باهلل واليوم االخر فليحسن اىل جاره ( رواه مسلم

وقال : ) من كان يؤمن باهلل واليوم االخر فال يؤذ جاره ( اخرجه البخاري

صالة الضحى :
قال صىل اهلل عليه وسلم: )يصبح عىل كل سالمي من أحدكم صدقة . فكل تسبيحة صدقة . وكل حتميدة صدقة . وكل 
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هتليلة صدقة . وكل تكبرية صدقة . وأمر باملعروف صدقة . وهني عن املنكر صدقة . 
وجيزئ ، من ذلك ، ركعتان يركعهام من الضحى(  رواه مسلم

صىل اهلل عليه وسلم: )من حافظ عىل أربع ركعات قبل الظهر ، و أربع بعدها  قال 
حرم عىل النار ( صحيح االلباين.

وبعض الناس هداهم اهلل ال يصلون اال الفرائض ويضيعون عىل انفسهم هذه االجور الكبريه

 صيام النوافل :
قال صىل اهلل عليه وسلم :  )من صام يوما يف سبيل اهلل بعد اهلل وجهه عن النار سبعني خريف ( متفق عليه.

 االمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
قال صىل اهلل عليه وسلم :  )من رأى منكم منكرا  فليغريه بيده.  فان مل يستطع فبلسانه.فان مل يستطع فبقلبه. وذلك اضعف 

االيامن (  رواه مسلم

 كفارة المجلس  :
قال صىل اهلل عليه وسلم:   )من جلس يف جملس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من جملسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك 

أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك إال غفر له ما كان يف جملسه ذلك( صحيح األلباين.

 الهدية واثرها في ايجاد المحبة : 
قال صىل اهلل عليه وسلم :  ) هتادوا حتابوا (حسنه األلباين. وان للهدية  أثر عظيم يف قلوب الناس ونحن نستطيع ان نفعل 

ذلك ولو بكتاب مفيد أو رشيط نافع ولكن هذه السنة كادت أن ختتفي بسبب حب املال وكثرة الشحناء.

 النصيحة  :
قال صىل اهلل عليه وسلم: ) الدين النصيحة  قلنا: ملن؟ قال: هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم(   رواه مسلم

فيجب أن نحب ألخواننا املسلمني ما نحبه ألنفسنا وننصح هلم ونوجههم.

 االستغفار للمؤمنين والمؤمنات  : 
قال صىل اهلل عليه وسلم:   ) من استغفر للمؤمنني واملؤمنات كتب اهلل له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه (حسن األلباين.

افشاء السالم  : 
ٍء َحِسيًبا ﴾النساء 86 وَها إِنَّ اهللهَّ َكاَن َعىَل ُكلِّ َشْ قال تعاىل : ﴿َوإَِذا ُحيِّْيُتم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوْا بَِأْحَسَن ِمنَْها َأْو ُردُّ

قال صىل اهلل عليه وسلم :) يا أهيا الناس أفشوا السالم ، وأطعموا الطعام ، وصلوا بالليل والناس نيام ؛ تدخلوا اجلنة بسالم(   
صححه األلباين.

أن رجال سأل النبي صىل اهلل عليه وسلم : أي اإلسالم خري ؟ قال : ) تطعم الطعام ، وتقرأ السالم ، عىل من عرفت ، وعىل 
من مل تعرف (رواه البخاري.

                                                       ونحن يف هذا الزمان اليكاد البعض يسلم إال عىل من يعرف فقط واهلل املستعان .
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عربية  قرية  يف  العيش  من  سنوات  ثالث  بعد 
اليهودية  السالم  ناشطة  أعلنت   ،48 لفلسطينيي 
وتركت  دينًا،  اإلسالم  اختارت  أهنا   ، فحيام  طايل   ،
اليهودية إىل األبد ، بحسب تقرير لصحيفة " الرشق 

األوسط " األربعاء 2010-6-9.

عائلة  نشأت وسط   ، مغريب  وفحيام هي هيودية من أصل 
يمينية متطرفة ، ولكنها خالل إحدى زياراهتا ملدينة جنني يف 
الضفة الغربية ، تعرفت إىل عدد من قادة حركة فتح وبدأت 
"السور  الفلسطينية ، ويف فرتة عملية   القضية  تتعاطف مع 
الضفة  مدن  احتالل  إرسائيل  فيها  أعادت  التي   ،  " الواقي 
يف  عرفات  يارس  الرئيس  عىل  احلصار  وفرضت   ، الغربية 
مقر الرئاسة )املقاطعة يف رام اهلل( ، اعتصمت طايل فحيام يف 
جنني، وشكلت درًعا برشية لقائد كتائب شهداء األقىص - 

اجلناح العسكري لفتح - يف املدينة ، زكريا زبيدي.

مع  بالتخابر  اإلرسائيلية  السلطات  اهتمتها   ، ذلك  إثر  عىل 
ثالث  بالسجن  عليها  وحكمت   ، احلرب  أثناء  يف  العدو 
سنوات ، أمضت منها سنتني ، وأطلق رساحها عام 2007، 
وتسبب السجن هلا يف اغرتاهبا عن املجتمع اليهودي ، رغم 
اليهود  السالم  نشطاء  من  الكثري  ووقوف  عائلتها  تعاطف 
معها ، واعتذرت إليهم قائلة إن بقاءها بينهم سيكلفهم ثمنًا 
اليهودي لن يرحم من له عالقة  باهًظا ، حيث إن املجتمع 
هبا، واختارت فحيام منذ ذلك الوقت السكن يف قرية عرعرة 

بمنطقة املثلث الفلسطيني داخل اخلط األخرض. 

يف  هلا  احلار  االستقبال  من  الشديد  ارتياحها  عن  وأعربت 
القرية العربية ، التي أحاطتها بالدفء ، ووفرت هلا مسكنًا، 
عطًفا  حتتاج  فال   ، منه  تعتاش  عماًل  هلا  وفرت  ثم   ، وقوًتا 
النساء  من  واسعة  صداقات  شبكة  أقامت  وقد   ، أحد  من 
العيشة  وزادت هذه   ، املحيطة  والقرى  القرية  العربيات يف 
من قناعاهتا الفكرية بظلم السياسة اإلرسائيلية للفلسطينيني. 

وعندما علمت أن زكريا زبيدة ترك السالح والنشاط املسلح، 
الفلسطينية،  الدولة  مؤسسات  بناء  مرشوع  يف  وانسجم 
اليهودية  السالم  ناشطة  أقامته  الذي  املرسح  إحياء  وأعاد 
االحتالل،  سلطات  وأغلقته  التسعينات  " يف  مخيس  آرنا   "
جوليانو   ، مخيس  آرنا  نجل  مع  املرسح  هلذا  مديرًا  وأصبح 
مري؛ غضبت فحيام عليه وراحت هتامجه يف الصحف ، داعية 

إىل مواصلة الكفاح املسلح حتى تتحرر فلسطني. 

وخالل الفرتة منذ حتررها من السجن ، تعرفت فحيام إىل 
الشيخ يوسف الباز ، إمام مسجد اللد ، ومن خالله تعرفت 
أم  مدينة  إىل  توجهت   ، األسبوع  مطلع  ويف   ، اإلسالم  إىل 
، وهتنئته عىل مشاركته  رائد صالح  الشيخ  لزيارة   ، الفحم 
يف أسطول احلرية ، وإطالق رساحه من السجن ، وفاجأت 
اجلميع بالقول بأهنا ترى يف صالح نموذجها األعىل ، وأهنا 

قررت إشهار إسالمها يف حرضته .

العربية نت – بترصف –

» فحيما « 
            ناشطة سالم يهودية تعلن إسالمها
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 لماذا أسلموا ؟ 



                               كتبه العالمة الشيخ / عبد الرزاق نوفل - رمحه اهلل -

قرر القرءان الكريم يف آياته الرشيفة أن اإلنسان إذا أصابه األسى واحلزن اسود وجهه ، وذلك بنص اآلية الكريمة :) و إذا 
ًا و هو كظيم ( النحل: 58 برش أحدهم باألنثى ظلَّ وجهه مسودهّ

وكذلك يفعل به األسف والندم و اخلزي ، بنص اآلية الرشيفة :) و إذا برش أحدهم بام رضب للرمحن مثاًل ظل وجهه مسـودًا 
و هو كظيم ( الزخرف: 17

وأورد حقيقة هامة ، وهي أن الوجه مرآة النفس ، وأنه يمكن لإلنسان أن يعرف حالة صاحبه بمجرد النظر إىل وجهه ، 
وذلك بنص اآلية الكريمة  : ) تعرف يف وجوه الذين كفروا املنكر ( احلج: 72

وكذلك قوله تعاىل : ) سيامهم يف وجوههم من أثر السجود ( الفتح: 29
الطبية  األبحاث  وقررت   ، أبحاثه  يف  العلم  تقدم  حتى   ، علمي  إعجاز  من  الرشيفة  اآليات  هذه  يف  ما  مدى  ُيعرف  ومل 

ا مرآة النفس ، كام سبق القرآن الكريم بالقول به من عرشات املئات من السنني . والسيكولوجية أن الوجه حقًّ
فيقول الدكتور جايلورد هاروز : " إن وجهك هو رسولك إىل العامل ، ومنه يمكن أن يتعرف الناس عىل حالك ، بل يمكنك 
تبدو حتت  التي  السوداء  ، فتلك احللقات  إليه  ، وأن تسأل وجهك عام حياج  املرآة أن تعرف حالتك حتديًدا  إذا نظرت إىل 
العينني تدل داللة واضحة عىل احتياج اإلنسان للتغذية وتنقية اجلو الذي يعيش فيه ، فهو يفتقر إىل الغذاء واهلواء ، وأما هذه 

التجاعيد التي ُتظهر بوضوح مدى ما أصاب اإلنسان من سنني ، فهي عالمات عىل كيف تسري حياة صاحب الوجه  " . 
و الطب احلديث يقرر أن بالوجه مخًسا ومخسني عضلة ، نستخدمها دون إرادة أو وعي يف التعبري عن العواطف واالنفعاالت، 
و حتيط بتلك العضالت أعصاب تصلها باملخ ، و عن طريق املخ تتصل تلك العضالت بسائر أعضاء اجلسم ، و كذلك 
ينعكس عىل الوجه كل ما يتلج يف صدرك أو تشعر به يف أي جزء من جسمك ،  فاألمل يظهر واضًحا أول ما يظهر عىل 
أثًرا  الراحة و السعادة ، مكان وضوحها وظهورها هو الوجه ، و كل عادة حُسنت أو ساءت حتفر يف الوجه  الوجه ،  و 
عميًقا، فلذلك فإن الوجه هو اجلزء الوحيد من جسم اإلنسان الذي يفضح صاحبه ، وينبيء عن حاله ، وال يوجد عضو 
آخر يمكن به قراءة ما عليه اإلنسان ، بل إن العلامء يقولون بإمكان قراءة طبع الشخص وخلقه يف جتاعيد وجهه ، فأهل 
العناد وقوة اإلرادة الذين ال يرتاجعون عن أهدافهم من عادهتم زم الشفاه ، فيؤدي ذلك إىل انطباع تلك الصورة حتى حني 
ال يضمرون عناًدا ، أما التجاعيد الباكرة حول العينني فرتجع إىل كثرة الضحك و االبتسام ، وأما العميقة فيام بني العينني 
فتدل عىل العبوس والتشاؤم ، واخلطباء ومن عىل شاكلتهم من حمامني وممثلني تظهر يف وسط خدودهم خطوط عميقة تصل 
إىل الذقن ،  الكتبة عىل اآللة ، واخلياطون ، ومن يضطرهم علمهم إىل طأطأة الرأس تظهر التجاعيد يف أعناقهم و تتكون 

الزيادات حتت الذقن . 
وهكذا يصل العلم أخرًيا إىل ما سبق القرءان بتقريره يف آياته الرشيفة ، من أن الوجه مرآة النفس ، وأن عليه تنعكس حاالت 
اإلنسان ، السيام العاطفية منها ، وما يتصل بشعوره ووجدانه ، فمن السهل مالحظة األسى واألسف ظاهرين عىل الوجه 
بام يالطه من عالمات القناعة والسواد ، بعكس السعادة والطمأنينة واإليامن والسكينة  إذ ختط عىل الوجه عالمات النور 

والرضا.

قالوا : الوجه مرآة النفس
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اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة



تارخيها : 12 صفر 2 هـ  بعد سنة من مقدمه صىل اهلل 
عليه و سلم املدينة .

ان  ) بفتح الواو و تشديد الدال ( مكاهنا : َودرّ
ملستورة       الرشقي  اجلنوب  إىل  كم   12 يبعد  موضع 

و يبعد عن املدينة250 كلم .

األبواء : وادي باحلجاز  يبعد 28 كلم إىل الرشق من 
مستورة و 43 كلم عن رابغ ، به قرب آمنة أم الرسول 

صىل اهلل عليه و سلم .

 

قوات املسلمني : 200 راكب و راجل .

قوات العدو : قوة من قريش و بني ضمرة .

طريق  لتهديد  ودان  إىل  الوصول   : الغزوة  هدف 
قريش التجارية بني مكة و الشام ) حرب اقتصادية(، 
و العمل عىل التحالف مع القبائل املسيطرة عىل هذا 

الطريق .
الحظ موضع الغزوة يف الصورة 

 

غزوة َوّدان ) األبواء (
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غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم



تابع : الشيخ / حممد بن عبد اهلل اهلبدان 

بعد أن تطرقنا ملعاملة الرسول - صىل اهلل عليه وسلم - مع زوجاته يف العدد الثاين من املجلة ، ومع بناته يف العدد الثالث ، 
نستكمل معكم سلسلة " صور مرشقة من بيت النبوة "

معاملته - صىل اهلل عليه وسلم - أخواَته
عليه  اهلل  صىل   - أخته  أن  السري  كتب  يف  جاء 
يقارب  ما  عنه  ابتعدت  وقد   ، جاءته  وسلم– 
 ، يعرفها  ال  وهو  تعرفه  ال  وهي   ، سنة  أربعني 
أخيها من  لتسلم عىل  فتأيت   ، فقد مرت سنوات 
بسيوفهم  والناس   ، سدرة  حتت  وهو  الرضاعة 
بني يديه وهو يوزع الغنائم ، فتستأذن فيقول هلا 
الصحابة : من أنت ؟ فتقول : أنا أخت الرسول 
أنا   ، الرضاعة  من   - وسلم  عليه  اهلل  صىل   -
أنا وإياه حليمة  الشيامء بنت احلارث، أرضعتني 

السعدية. 

 - وسلم  عليه  اهلل  صىل   - الرسول  فيخربون 
ليلقاها يف  ، ويقوم هلا  الدموع يف عينيه  فترتقرق 

الطريق ، ويعانقها عناق األخ ألخته بعد طول املدة ، وُبعد الوحشة والغربة ، وجُيلسها مكانه ويظللها من الشمس ]1[.

تصوروا رسول البرشية ، ومعلم اإلنسانية ، ومزعزع كيان الوثنية ، يظلل هذه العجوز من الشمس وهي أخته من الرضاع!! 
فأين الذين قاطعوا أخواهتم وعامهتم وخاالهتم ، بل حتى املرياث الذي أحله اهلل هلن حرموه عليهن؟!!

اختاري احلياة عندي حمببة مكرمة ، أو تريدين  - أخته عن أحواهلم ثم يقول هلا :  صىل اهلل عليه وسلم  فيسأل الرسول - 
أهلك؟ فتقول : أريد أهيل ، فيعطيها املال ليعلم الناس صلة األرحام .

--------------------------------------------
]1[ انظر: زاد املعاد )475/3(.

معاملته - صلى اهلل عليه وسلم - أخواَته
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بيت النبوة



للحكومات  و  خياراهتا  عوب  للشرّ بأنرّ  نعَي  أن  املهمرّ  من 
خياراهتا و بدل ان نتباكى عىل حال احلكومات العربية جيدر 
عوب من أسلحة  حتى نثبت  ل ما بأيدينا نحن الشرّ بنا أن نفعرّ

ود  الذرّ بأنرّنا أسبق األمم عزما عىل نرصة ديننا و  للعامل أمجع 
ساتنا . عن أعراضنا و مقدرّ

أشدرّ      و هي من  عوب  الشرّ نحن  فاملقاطعة هي من خياراتنا   

قاطعوهم...
ال تشتروا ّملذاتكم بدماء إخوانكم

عف و اهلوان .ال نقول هذا تثبيطًا للعزائم  تنا اليوم ال يفاه ما حلرّ هبا من الوهن و الضرّ ل يف حال أمرّ إنرّ املتأمرّ
ة أخرجت للنرّاس وإنرّام  ا خري أمرّ ة فهي التي شهد هلا ربرّ العاملني من فوق سبع ساموات بأهنرّ وال جلدًا لألمرّ
د عن اإلسالم و دواؤنا إعالء لكلمته يف  بَعُ واء. فداؤنا  الدرّ اء حترّى هنتدي إىل  الدرّ نقوله من باب تشخيص 
د  لوك حترّى نكون مؤثِّرين يف األحداث ال جمررّ صدورنا و شهادة عمليرّة له عىل أرض الواقع باألخالق و السرّ

متأثِّرين هبا .

15
العدد الرابع لشهر حمرم عام 1432هـ من جملة نرصة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

أنصر دينك



ُمضاَء  األسلحة 
أهل  بشهادة  وتأثريا 
باعرتاف  و  رين  املفكرّ و  العلامء  من  كوكبة  و  االختصاص 

األعداء أنفسهم.
بضائع  مقاطعة  نملك  ،نحن  الح  السرّ هذا  نملك  نحن 
نا ومن يسانده، وتفعيل املقاطعة ليس الغرض منه فقط  عدوِّ
إحداث خسارة اقتصادية ألعدائنا، ولكن الغرض الرئييس 
مع  نتعامل  أن  نقبل  ال  أننا  وللجميع  ألنفسنا  ُنْثبَِت  أن  منه 
ويسفكون  ساتنا  مقدرّ يدنرّسون  و  أعراضنا  يستبيحون  َمن 
دماءنا و حيتلرّون أراضينا و يتطاولون عىل ديننا، و استعامل 
برضورة  راسخة  قناعة  عن  ينبثق  أن  جيب  الح   السرّ هذا 
نطالب  كنرّا  وإذا  املسلمني  و  اإلسالم  أعداء  كلرّ  من  الرباء 
الترّطبيع مع األعداء، فيجب علينا أن نكون  حكامنا بوقف 
ة  اليهوديرّ البضائع  مع  الترّطبيع  بوقف  لذلك  املطبِّقني  ل  أوَّ
للظرّلم  مسانًدا  موقًفا  تتبنَّى  حكومة  كلرّ  ومع   ، واألمريكيرّة 
اليهودي يف فلسطني ويف أرايض املسلمني املغتصبة و تعلن 

ين. عداءها هلذا الدرّ
طاقات  تكبيل  عىل  القدرة  يملك  أحد  من  ما  أنرّه  ولنعلم 
من  اإليامن  وانتزاع  املخلصني  عزيمة  إضعاف  و  عوب  الشرّ
املقاطعة  مساعي  يف  النيرّة  أخلصنا  لو  و  احلني  الصرّ قلوب 

فستعجز قوى البغي والظرّلم عن إحباط مساعينا.
املسلمني،  قضايا  كل  يف  أدوارنا  عن  ينا  ختلرّ يف  ُنعَذر  لن  إنرّنا 

وعىل رأسها قضيرّة فلسطني.
عور القاتل بالعجز فهو ثقل يف موازين األعداء  فلننبذ هذا الشرّ
ولنستعذ منه كام علَّمنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ذلك 
ُهمَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل..." متفق  يف قوله: "اللَّ

عليه
يف  ما  بعض  وهذا  األعداء  بضائع  نقاطع  أن  من  أقلرّ  ليس 
شأننا  إصالح  إىل  نسعى  أن  علينا  عوب.  الشرّ نحن  أيدينا 
يف  كثرية  شعوب  ذلك  فعلت  وقد  أزمتنا،  من  واخلروج 
املقاطعة يف  استخدمت  سالح  و  بمسلمة   ليست  األرض 
ة العظيمة  وجوه حمتلرّيها و آتى أكله، وليس مقبوالً هلذه األمرّ
ة اخللق، وهي التي شهد هلا اهلل َعزَّ  أن تكون أهون من عامَّ

ة ُأخِرجت للنرّاس. ا خري أمرّ وَجلَّ بأهنرّ
ينجيل؟  أن  اللرّيل  هلذا  آن  أما  اخلالص؟  كيف  نتساءل  كلرّنا 
هو:  و  أال  اجلوهريرّ  ؤال  السرّ هنمل  لكنرّنا  و  اهلل؟  نرص  متى 
إنرّنا  ؟  النرّرص  هذا  الستجالب  فعله  علينا  ب  يتوجرّ ي  الذرّ ما 
اسخ و  نا مل نِصل بعُد إىل درجة اإليامن الررّ نسأل و نحتار ألنرّ
اإلخالص واليقني الترّي تنري الطريق، وهتدي السبيل،لذلك 
}َوالَِّذيَن  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلل  قول  مراجعة  علينا  الواجب  فمن 

َجاَهُدوْا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا{ ]العنكبوت: 69[.
سيصبح   ، تنا  أمرّ ة  عزرّ وإعادة  بأنفسنا  ما  لتغيري  سبيلنا  إنرّ 
واضًحا جليًّا إذا عشنا بصدق حياة املجاهدين، واطَّلع اهلل 
أين  أبًدا  نسأل  لن  وعندها  قلوبنا،  يف  ذلك  عىل  وَجلَّ  َعزَّ 
ال  أورّ أنفسنا  جهاد  عن  عجزنا  إذا  هذا  ق  نحقرّ الطريق!ولن 
ورائها  من  نطلب  التي  نيا  الدرّ ات  ملذرّ عن  الترّخيلرّ  رفضنا  و 
قاء  الشرّ و  األمل  من  مزيد  يف  نغرق  جتعلنا  زائلة  زائفة  سعادة 
نا ليمعن  ل عدورّ فليس من املقبول و ليس من املعقول أن نمورّ

يف قتلنا.
يستمررّ  أن  ل و  ُيفعرّ أن  املقاطعة خطوة كرامة و سالح جيب 
قضيرّة  متها  مقدرّ يف  و  قلوبنا  يف  قضايانا  متوت  ال  أن  جيب  و 
أو  ُموجعة،  رضبات  ي  تلقرّ عند  إال  هلا  ننشط  فال  فلسطني، 

هداء باملئات. عندما يسقط الشرّ
اجلائر  احلصار  وطأة  حتت  ترزح  غزة  و  حمتلرّة،  فلسطني 
ومقاومة  أسري  االقىص  املسجد  و  د  هُتوَّ القدس  و  اخلانق 
بل املمكنة و املتاحة  هذا اإلحتالل الغاشم الظرّامل بشترّى السرّ
منه  اشتكى  إذا  اجلسد  كمثل  لسنا  ،أَو  مسلم  كلرّ  واجب 
نا ننأى  ى؟ أم أنرّ هر و احلمرّ عضو تداعى له سائر اجلسد بالسرّ
بأنفسنا عن زمرة املؤمنني، إنرّ نرصة إخواننا من ألزم أدوارنا 
آداء  عن  نا  يصدرّ أن  ظامل  وال  حاكم  يستطيع  وال  كشعوب، 
ور ما دامت قلوب املسلمني تنبض باحلميرّة، وما دمنا  هذا الدرّ

نفقه معنى اجلهاد.
-------------

املراجع:
جاين  الرسرّ راغب  للدكتور  اإلسالم  قصة  موقع  عن  مقال 

بعنوان الشعوب املسلمة و فلسطني
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بجميِع  املسلمني  قلوِب  يف  كبريٌة  مكانٌة  األقىص  لِلمسجِد 
، فهو إمجاُع األمة كلِّها ِمن  طواِئِفهم و مذاهبِِهْم و توجهاهِتم 
أقصاَها إىل أقصاَها. و ال َغْرَو أن يلتزَم مجيُع املسلمنَي بوجوِب 
الدفاِع عنُه، و الغريِة عليِه و الذوِد عن مِحاه و حرماتِه، و بذل 

النفس و النفيس يف سبيل محايته، و َردِّ املعتدين عليِه.  

لقد اختلف املسلُمون و العرُب و الفلسطينيون يف املوقِف من 
قضية السالِم مع إرسائيل، هْل جيوز أو ال جيوز؟ و إن جاز، هل 
ينجح أم ال؟ و لكنرّهم مجيعًا  -مسلمنَي و عرًبا و فلسطينيني - مل 
احلفاظ  رضورِة  و  إِسالميتها،  و  القدس  عروبِة  حول  يتلفوا 

عىل املسجد األقىص كقلعٍة إسالميٍة عظيمة.

جيهلون  الكثريين  أنرّ  إالرّ  املكانة  هذه  و  احلِب  هذا  رغم  لكن 
بناه بل حتى  ن  حقائَق عديدة عن تاريه و عن مساحته و عمَّ

عن ماهيته، فال عذر أليِّ مسلٍم أو عريٍب عىل وجه األرض إذا جِهلَها، ألنرّ اجلهل هبا هو املقدمة املحزنة لتضييع األقىص 
املبارك 

فالكثري من املسلمني يترص األقىص يف قبة الصخرة وهذا غري صحيح فاملسجد األقىص املبارك هو اسم لكل ما دار حوله 
رة بدْورها ، و يشمل كاًل من قبة الصخرة   السور الواقع يف أقىص الزاوية اجلنوبية الرشقية من مدينة القدس القديمة املسورّ
)ذات القبة الذهبية ( و املوجودِة يف موقع القلب بالنسبة للمسجد األقىص، و املصىل الِقْبيِل ) ذي القبة الرصاصية السوداء(، 
و الواقُع أقىص جنوب املسجد األقىص ناحية )الِقبلة( ، فضاًل عن نحو 200 َمْعلٍم آخر، ما بني مساجد و مباٍن و قباب و 

أروقٍة و مدارس و أشجار و حماريب و منابر ومآذن و أبواب و آبار و مكتبات .

يقول جمري الدين احلنبيل يف ) األنس اجلليل ( :" إنهّ املتعارف عند الناس أنهّ األقىص من جهة الِقبلة اجلامع املبني يف صدر 
املسجد الذي فيه املنرب و املحراب الكبري ، و حقيقة احلال أن األقىص اسم جلميع املسجد مما دار عليه السور ، فان هذا البناء 

املوجود يف صدر املسجد و غريه ، من قبة الصخرة و األروقة و غريها حمدثة ، و املراد باألقىص ما دار عليه السور " 
و يقول الدباغ يف كتابه القدس:) يتألف احلرم القديس الرشيف من املسجدين ، مسجد الصخرة و املسجد األقىص ، و ما 

بينهام و ما حوهلام من منشآٍت حتى األسوار(

تعريف بالمسجد األقصى
) حدوده ، مساحته ، من بناه (
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تبلُغ مساحُة املسجِد األقىص حوايل 144 دوناًم ) الدونم = 1000 مرت مربع ( ، و 
رة ، و هو عىل شكل مضلٍع غري منتظم ، طول  حيتل نحو سدِس مساحِة القدس املسورّ

قي 462م و الشاميل 310م و اجلنويب 281م . ِضلعه الغريب 491م و الرشرّ
وهذه احلدود مل تدخلها زيادة أو نقصان منذ وضِع املسجد أول مرة كمكان للصالة ، بخالف حدود املسجدين احلرام و 

النبوي الذين تم توسيعهام عدة مرات. 
و من دخل حدود األقىص فأدى الصالة ، سواء حتت شجرة من 
يف  أو   ، رواٍق  عند  أو  مصطبٍة  فوق  أو   ، ِقبابه  من  قبة  أو  أشجاره 
داخل قبة الصخرة أو املصىل الِقبيل ، فهو كمن أدى مخسامئِة صالٍة 

فيام سواه عدا املسجد احلرام و املسجد النبوي .

اخلطُأ الكبرُي اآلخُر الذي يقع فيه الكثري من املسلمني هو نْسُب بناء 
املسجد إىل إبراهيم عليه السالم أو إىل اخلليفة األموي عبد امللك 
بن مروان ،  فقد روى البخاري يف صحيحه  :عن أيب ذر الغفاري 
ريض اهلل عنه قال : قلت يا رسول اهلل أيُّ مسجٍد وضع يف األرض 
ل ؟ قال : املسجد احلرام ، قلت : ثم أي ؟ قال : املسجد األقىص،  أورّ
قلت : كم بينهام ؟ قال : أربعون سنة ، ثم أينام أدركتك الصالة بعد 

فصلرّ ، فإن الفضل فيه ".
و هناك العديد من الروايات تؤكد أن سيدنا آدم هو من بنى املسجد 

احلرام ثم بنى بعد ذلك املسجد األقىص و أن سيدنا إبراهيم عليه السالم رفع قواعد املسجد احلرام التي كانت موجودة من 
قبل، و األدلة عىل ذلك عديدة من بينها: أنُه دعا بعد ترِك هاجر و إسامعيل عليه السالم و هو صغري قائاًل : } ربنا أين أسكنت 
من ذريتي بواٍد غري ذي زرع عند بيتك املحرم .. { ابراهيم 37، و هو ما يدلُّ بوضوح عىل وجود املسجد احلرام  و بالتايل 
األقىص من قبل ؛ و عليه فكلُّ إدعاٍء بوجود هيكل أوٍل أو ثاٍن حتت املسجد األقىص أو يف حرمه هو ادعاٌء باطٌل ، و كل ادعاٍء 

بوجود حٍق لغري املسلمني يف املسجد األقىص هو ادعاٌء باطٌل أيضًا .
أخي القاِرئ ... أختي القاِرئة

القدس يف خطر و األقىص يف خطر و مها أمانٌة يف أعناِقنا حتى نلقى اهلل تعاىل ، و َسيسأُلنا اهلل عنُهام يوم القيامة هل حفظنامُها 
أم ضيرّعنامُها ، لذلك فكيلرّ أمٌل ، ال بل أمتنى عليكم أن نكون نحن و أنتم درعًا صلبًة حلفظ هذه األمانة .

د لنفيس و لكم أن هذه األيام ال ينفع فيها نوم و ال غفلة و أخريًا أؤكرّ
فاليقظَة ... اليقظَة ... اليقظة ... فاألقىص يف خطر. 

إن األقىص املبارك بكل حجٍر فيه ينادينا قائاًل :
أنا ثالث احلرمني ال أبقى سوى أن تستحي من نكبتي يا أمتي

االقىص اونالين
http://www.alaqsa-on...ws_view_70.html
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أسباب الوقوع في األخطاء : 
الكتب  يف  الصالة  أبواب  عىل  واالطالع  العلم  ضعف   -1

الفقهية واحلديثية .
2- غياب القدوة يف تطبيق صفة الصالة الصحيحة .

3- ضعف املناهج الدراسية التعليمية يف العناية هبذا الباب .
تطبيق  يف  والقدوات  واملربني  لألئمة  األعمى  التقليد   -4

صفة الصالة ، وعدم الرجوع للسنة الصحيحة .
ألجل  العامة  جمالس  عن  العلم  وطالب  الدعاة  غياب   -5

تعليمهم .
األخطاء قبل الصالة : 

1-عدم إسباغ الوضوء .
2- اجلهل بكيفية أدائها. 
3- الغفلة عن فضائلها .

4- الصالة يف البيت بال عذر .
يف  الطالب  بعض  عند  يوجد  وهذا   - الوضوء  ترك   -5

املدارس - .
6- اإلرساع يف الذهاب للصالة .

7- إمهال حتية املسجد. 
8- عدم االجتهاد يف البحث عن القبلة عند اجلهل هبا. 

9- التلفظ بالنية عند الصالة. 
10- أقوال ال دليل عليها : أقامها اهلل وأدامها ، استوينا هلل ، 

اللهم أحسن وقويف بني يديك.
11- التقصري يف اختاذ سرتة للصالة .

12- عدم إغالق اجلوال ، أو وضعه عىل الصامت. 
13- عدم اإلتيان بدعاء دخول املسجد ، واخلروج منه. 

14- الغفلة عن عامرة الوقت بني األذان واإلقامة بالذكر ، 
والدعاء ، واالنشغال باحلديث يف أمور الدنيا.

 ، واإلقامة  األذان  بني  القرءان  بقراءة  الصوت  رفع   -15
القرءان ، أو  مما يسبب إزعاًجا للمصلني وغريهم ممن يقرأ 

يدعو ربه. 
رسوال  لبس  مع   ، الصيف  يف  شفافة  بثياب  الصالة   -16

قصري مما يظهر الفخذ .
قضاء  أو  بموعد  مشغول  والبال  الصالة  يف  الدخول   -17

حاجة. 
18- الدخول يف الصالة برائحة الدخان مما يزعج املصلني. 

19- الصالة يف مكان فيه صور وزخارف .
األخطاء أثناء الصالة  :

20-عدم العناية بالتزين هلا. 
21- عدم تسوية الصفوف .

22- عدم رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام .
23- املداومة عىل دعاء استفتاح واحد - والسنة التنويع -  .

24- إمهال قراءة الفاحتة يف القيام مع أهنا ركن .
25- وضع اليدين عىل الرسة - والسنة وضعها عىل الصدر.

26- الصالة خلف الصف منفرًدا بال عذر .

27- عدم حتريك اللسان بالقراءة واألذكار .
28- مد لفظ " أكرب " فيكون " أكبار " ، وأكبار مجع " كرب 

" وهو الطبل .
29- عدم كظم التثاؤب يف الصالة .

30- االتكاء يف القيام لصالة الفريضة بدون سبب .
31- اإلرساع يف أداء الصالة - والواجب الطمأنينة واهلدوء

32- كشف الكتفني أو أحدمها يف الصالة .
33- تشبيك اليدين يف الصالة .

األخطاء يف الركوع وبعده  :
34- عدم استواء الظهر يف الركوع .

35- االنحناء الكثري يف الركوع. 
36- عدم وضع اليد عىل الركبة مفرجة األصابع .

واملداومة   ، والسجود  الركوع  األدعية يف  تنويع  37- عدم 
عىل دعاء واحد .

أكثر من سبعين خطًأ يقع فيها المصلي

1- رضورة القراءة يف أبواب صفة الصالة ، ومن أنفع الكتب : » صفة الصالة » لإلمام ابن باز ، واأللباين رمحهام اهلل تعاىل .
2- التعلم يف باب أخطاء الصالة ، ومن أنفع الكتب : » القول املبني » للشيخ الفاضل مشهور حسن سلامن .
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38- رفع اليدين بعد الركوع - مثل هيئة الدعاء - والصواب 
أن ترفع حذو املنكب أو األذن .

39- زيادة " والشكر " بعد الرفع من الركوع. 
األخطاء في السجود  :

40-إمهال الدعاء يف السجود .
41- عدم متكني اجلبهة واألنف من األرض يف السجود .

42- بسط الذراعني يف السجود .
43- املبالغة يف التجايف يف السجود حتى يضايق من بجواره 
والصواب   - السجود  يف  األرض  عن  القدمني  رفع   -44

وجوب مالصقتها لألرض - .
45- عدم توجيه أطراف أصابع اليدين والقدمني للقبلة. 

سجود  عن  الرجل  سجود  صفة  بني  التفريق  46-اعتقاد 
املرأة , والصواب أهنام سواء يف الصفة .

التأخير والجمع بدون عذر  :
47- اجلمع بني الصالتني بدون سبب يبيح ذلك .
48- تأخريها عن وقتها بنوم ، أو لعب ، أو سهر .

األخطاء بعد الصالة  :
49- إمهال األذكار التي بعد الصالة .

50- الدعاء اجلامعي بعد الصالة. 
51- اعتياد املصافحة بعد الصالة .

52- الدعاء بعد صالة الفريضة .
53- خروج املأموم من املسجد قبل انرصاف اإلمام .

متفرقات  :
54-صالة الفريضة يف املقربة .

55- الصالة يف مسجد فيه قرب .
56- عدم َردِّ املارِّ أمام املصيل .

إال  الوظيفي  العمل  أثناء  اجلامعة  مع  الصالة  عدم   -57
لسبب رشعي .

58- اجلهل بكيفية صالة املريض ، وعدم التفقه يف ذلك .

59- بعض املرىض يرتك الصالة اعتقاًدا منه بجواز ذلك .
أو  وضوئه  انتقاض  عند  صالته  يكمل  الناس  بعض   -60

يقينه بأنه عىل غري طهارة .
61- بعض املرىض يرفع الوسادة ليسجد عليها والصواب 

أنه يكفي أن يومئ برأسه .
62- اعتقاد أن هناك دعاًء حمدًدا يف سجود السهو, والصواب 

أنه يقول كام يقول يف سجود الصالة. 
رفع  قبلها،  السواك   : ومنها  ؛  الصالة  سنن  إمهال   -63

اليدين، إطالة السجود ... ، وغريها من السنن .
64- ضعف اخلشوع ، وعدم املجاهدة عىل حتقيقه .

65- االلتفات يف الصالة. 
66- رفع الصوت باألدعية والقرءان يف الصالة مما يؤذي 

بقية املصلني .
" يف التشهد األخري ، والصواب  " سيدنا  67- زيادة لفظة 

حذفها .
68- مسابقة اإلمام يف الصالة .

69- التأخر عن اإلمام .
تكبرية  عند   : الرفع  مواضع  يف  اليدين  رفع  ترك   -70
من  الرفع  وعند   , منه  الرفع  وعند   , الركوع  وعند   , اإلحرام 

التشهد األول .
 ، يقوم  حتى  ينتظر  ساجد  واإلمام  دخل  إذا  بعضهم   -71

والسنة الدخول معه يف أي هيئة يكون فيها .
72- النظر لألعىل يف الصالة .

73- تغميض العينني ، وكثرة العبث واحلركة داخل الصالة 
أحاديث ال تصح في شأن الصالة  :

- ) ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد ( . السلسة الضعيفة 
.] 332 / 1 [

- ) إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا له باإليامن (. 
ضعيف اجلامع  ]509[.

بحق  أسألك  إين  اللهم   : للمسجد  الذهاب  دعاء   (  -
السائلني( . ضعيف اجلامع  ]5571[.

اجلامع  ضعيف   .) العني  احلور  مهر  املساجد  كنس   (  -
.] 4280[

وختاًما: أسأل ريب أن يفقهنا يف دينه ، وأن جيعلنا من 
املقبولني 

جمتمعك  يف  األخطاء  هذه  نرش  يف  ساهم   : ومضة 
ليحذرها الناس  .
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عبد  بن  رياح  بن  العزى  عبد  بن  نفيل  بن  اخلطاب  أبوه: 
بن   ]1[ لؤي  بن  بن كعب  بن عدي  رزاح  بن  قرط  بن  اهلل 
غالب ]2[ بن فهر بن مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة 
بن عدنان.  بن معد  نزار  بن  إلياس بن مرض  بن  بن مدركة 
رسول  اهلل  عبد  بن  حممد  نسب  مع  نسبه  جيتمع  كعب  ويف 

اإلسالم. 
أمه حنتمة بنت هشام بن املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم 
بن يقظة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن  بن  فهر بن مالك 
إلياس بن مرض بن نزار بن معد بن عدنان. وهي ابنة عم أم 
املؤمنني أم سلمة وسيف اهلل خالد بن الوليد. جيتمع نسبها 

مع النبي حممد يف كالب بن مرة]2[. 
ألنه  بالفاروق  لقب  وقد  حفص،  أبو  وكنيته  الفاروق  لقبه 
أظهر اإلسالم يف مكة والناس يفونه ففرق اهلل به بني الكفر 
اجلبل  أصل  يف  اجلاهلية  يف  عمر  منزل  وكان  واإليامن]3[. 
الذي يقال له اليوم جبل عمر، وكان اسم اجلبل يف اجلاهلية 
العاقر، وكان عمر من أرشاف قريش، وإليه كانت السفارة 
وغريهم  قريش  بني  حرب  وقعت  فإن  قريش،  سفري  فهو 

بعثوه سفريا]4[]5[. 

مولده وصفته
ولد بعد عام الفيل بثالث عرشة سنة]6[.

مظهره وشكله كام يروى:
حلية  له  الرأس.  ،أصلع  اخلدين  حسن  محرة،  تعلوه  أبيض 
يضبها  كان  وقد  العارضيان  عند  وختف  طويلة  مقدمتها 

باحلناء وله شارب طويل.]7[.
أما شاربه فقيل أنه كان طوياًل من أطرافه وقد روى الطرباين 
يف املعجم الكبري ج 1 ص 65: حدثنا عبد اهلل بن أمحد بن 
رأيت  قال  الطباع  عيسى  بن  إسحاق  ثنا  أيب  حدثني  حنبل 
مالك بن أنس وافر الشارب فسألته عن ذلك فقال حدثني 
بن  عمر  أن  الزبري  بن  اهلل  عبد  بن  عامر  عن  أسلم  بن  زيد 

اخلطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ. اهـ
كان طوياًل جسياًم تصل قدماه إىل األرض إذا ركب الفرس 
يظهر كأنه واقف وكان أعرسًا رسيع امليش وكان قويًا شجاعًا 

ذا هيبة.
قيل أنه صار أسمرًا يف عام الرمادة حيث أصابته مع املسلمني 

جماعة شديدة.

نشأته
عمل  القراءة.  بتعلم  معظمهم  عن  وامتاز  قريش  يف  نشأ 
راعيًا لإلبل وهو صغري وكان والده غليظًا يف معاملته]8[. 
وتعلم  خمزوم.  بني  من  له  وخلاالت  لوالده  يرعى  وكان 
املصارعة وركوب اخليل والفروسية، والشعر. وكان حيرض 
أسواق العرب وسوق عكاظ وجمنة وذي املجاز، فتعلم هبا 
منها وأصبح  فربح  بالتجارة،  يشتغل  التجارة]9[، وأصبح 
اليمن يف  من أغنياء مكة، ورحل صيفًا إىل بالد الشام وإىل 

الشتاء، واشتهر بالعدل ]10[
أسرته وزوجاتـه

جده نفيل بن عبد العزى ممن تتحاكم إليه قريش ]11[]12[ 
والدته حنتمة بنت هاشم بن املغرية تزوج وطلق ما جمموعه 
سبع نساء يف اجلاهلية واإلسالم وله ثالثة عرش ولدا]13[. 
تزوج عمر يف اجلاهلية زينب بنت مظعون أخت عثامن بن 
مظعون، فولدت له عبد اهلل وعبد الرمحن األكرب وحفصة، 
وتزوج مليكة بنت جرول، فولدت له عبيد اهلل إال أنه طلقها 

الفاروق عمر بن الخطاب ))الجزء األول((
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فتزوجت من بعده أبو اجلهم بن حذيفة. كام تزوج من قريبة 
عبد  بعده  من  لتتزوج  تركها  ثم  املخزومي،  أمية  أيب  بنت 
الرمحن بن أيب بكر. وتزوج أم حكيم بنت احلارث بن هشام 
أرملة عكرمة بن أيب جهل]14[ فولدت له فاطمة واختلفت 
األقوال يف طالقه هلا. وتزوج من مجيلة بنت عاصم بن ثابت 
بن أيب األقلح من األوس. وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو 
بن نفيل، زوجته عبد اهلل بن أيب بكر من قبله]15[، والتي 
تزوجت من الزبري بن العوام بعد اغتيال عمر. وكان قد تقدم 
خلطبة أم كلثوم ابنة أيب بكر الصديق وهي صغرية فرفضته، 
ثم تزوج من أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب فولدت له زيدا 
ورقية]16[. وتزوج امرأة من اليمن يقال هلا هلية فولدت له 

عبد الرمحن األصغر
إسالمه

أسلم عمر يف ذي احلجة من السنة السادسة من النبوة وهو 
بثالث  محزة  إسالم  بعد  وذلك  وعرشين]17[.  سبع  ابن 
النَّبيُّ  وكان  اإلسالم.  يف  األربعني  ترتيبه  وكان  أيام]18[. 
بن  عمر  إليك  الرجلني  بأحب  اإلسالم  أعز  "اللَُّهمَّ  قال: 

اخلطاب أو عمرو بن هشام
رواية عمر

ذكر أسامة بن زيد عن أبيه عن جده أسلم قال- قال لنا عمر 
إسالمي؟  َبدأ  كان  كيف  ُأعلِّمكم  أن  أحتبون  اخلطاب:  بن 
قلنا: نعم. قال:كنت من أشد الناس عىل رسول اهلل. فبينا أنا 
يومًا يف يوم حار شديد احلر باهلاجرة يف بعض طرق مكة إذ 

لقيني رجل من قريش،
فقال: أين تذهب يا ابن اخلطاب؟ أنت تزعم أنك هكذا وقد 

دخل عليك األمر يف بيتك. 
قلت: وما ذاك؟ 

قال: أختك قد صبأت. فرجعت مغضبًا وقد كان رسول اهلل 
جيمع الرجل والرجلني إذا أسلام عند الرجل به قوة فيكونان 
أختي  زوج  إىل  ضم  كان  وقد  طعامه،  من  ويصيبان  معه 

رجلني. فجئت حتى قرعت الباب، 
فقيل: من هذا؟ 

القرآن يف  يقرؤون  القوم جلوسًا  اخلطاب وكان  ابن  قلت: 
صحيفة معهم. فلام سمعوا صويت تبادروا واختفوا وتركوا 

أو نسوا الصحيفة من أيدهيم. فقامت املرأة ففتحت يل. 

يريد   - صبأوت!  أنك  بلغني  قد  نفسها،  عدوة  يا  فقلت: 
أسلمت - فأرفع شيئًا يف يدي فأرضهبا به. فسال الدم. فلام 
كنت  ما  اخلطاب،  بن  يا  قالت:  ثم  بكت،  الدم  املرأة  رأت 
فاعاًل فافعل، فقد أسلمت. فدخلت وأنا مغضب، فجلست 

عىل الرسير، فنظرت فإذا بكتاب يف ناحية البيت، 
فقلت: ما هذا الكتاب؟ أعطينيه. 

من  تغتسل  ال  أنت  أهله.  من  َلْسَت  أعطيك.  ال  فقالت: 
ُرْوَن{ ]الواقعة:  ُه إاِلَّ امُلَطهَّ اجلنابة، وال تطهر، وهذا }الَّ َيَمسُّ
مْحَِن  }بِْسِم اهللَِّ الرَّ 79[. فلم أزل هبا حتى أعطتنيه فإذا فيه: 
ورميت  ذعرت  ِحْيِم{  الرَّ مْحَِن  }الرَّ بـ  مررت  فلام  ِحْيِم{  الرَّ
}َسبََّح  بالصحيفة من يدي، ثم رجعت إىل نفيس فإذا فيها: 
اَمَواِت َواألَْرِض َوُهَو الَعِزْيِز احلَِكْيُم{ ]احلديد:  هللَِّ َما يِف السَّ
، ذعرت، ثم  1[ فكلام مررت باسم من أسامء اهللرّ عزَّ وجلَّ
ترجع إيل نفيس حتى بلغت: }آِمنُوا بِاهللَِّ َوَرُسولِِه َوَأْنِفُقوا مِمَّا 
َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنْيَ فِْيِه{ ]احلديد: 7[ حتى بلغت إىل قوله: 

{ ]احلديد: 8[  ُمْؤِمننِْيَ ُكنُْتْم  }إِْن 
فقلت: أشهد أن ال إله إال اهللرّ وأشهد أن حممدًا رسول اهللرّ. 
مني  سمعوه  بام  استبشارًا  بالتكبري  يتبادرون  القوم  فخرج 
فإن  أبرش  اخلطاب،  بن  يا  قالوا:  ثم   . وجلَّ عزَّ  اهللَّ  ومحدوا 
رسول اهلل دعا يوم االثنني فقال: "اللرّهم أعز اإلسالم بأحد 
وإنا  اخلطاب".  بن  عمر  وإما  هشام  بن  عمرو  إما  الرجلني 
نرجو أن تكون دعوة رسول اهلل لك فأبرش. فلام عرفوا مني 

الصدق قلت هلم: أخربوين بمكان رسول اهلل. 
حتى  فخرجت  وصفوه.  الصفا  أسفل  بيت  يف  هو  فقالوا: 

قرعت الباب. 
قيل: من هذا؟ 

قلت: ابن اخلطاب. فام اجرتأ أحد منهم أن يفتح الباب. 
هيده".  خريًا  به  اهللرّ  يرد  إن  فإنه  "افتحوا  اهلل:  رسول  فقال 

ففتحوا يل وأخذ رجالن بعضدي حتى دنوت من النبيَّ 
فأخذ  يديه.  بني  فجلست  فأرسلوين  "أرسلوه".  فقال: 
بمجمع قمييص فجذبني إليه ثم قال: "أسلم يا ابن اخلطاب 

اللَُّهمَّ اهده" 
فكربَّ  اهللرّ.  رسول  وأنك  اهللرّ  إال  إله  ال  أن  أشهد  قلت: 

املسلمون تكبرية سمعت بطرق مكة. 
أسلم  قد  من  أرى  أن  أشاء  ال  فكنت  استخفى  كان  وقد 
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أن  إال  أحب  ال  قلت:  ذلك  رأيت  فلام  رأيته.  إال  يرضب 
يصيبني ما يصيب املسلمني. فذهبت إىل خايل وكان رشيفًا 

فيهم فقرعت الباب عليه.
فقال: من هذا؟ 

قد  أين  له: أشعرت  فقلت  إيلَّ  ابن اخلطاب. فخرج  فقلت: 
صبوت؟ 

بىل،  فقلت:  تفعل.  ال  قال:  نعم.  فقلت:  فعلت؟  فقال: 
)رده(  دوين  الباب  وأجاف  تفعل.  ال  قال:  فعلت.  قد 
ما هذا بيشء. فخرجت حتى جئت رجاًل  وتركني.:قلت: 

من عظامء قريش فقرعت عليه الباب. 
فقال: من هذا؟ 

، فقلت له: أشعرت أين  فقلت: عمر بن اخلطاب. فخرج إيلَّ
قد صبوت؟ 

فدخل  قام  ثم  تفعل.  ال  قال:  نعم.  قلت:  فعلت؟  قال: 
رجل:  يل  فقال  انرصفت.  ذلك  رأيت  فلام  الباب.  وأجاف 
جلس  فإذا  قال:  نعم.  قلت:  إسالمك؟  يعلم  أن  حتب 
الناس يف احلجر واجتمعوا أتيت فالنًا، رجاًل مل يكن يكتم 
صبوت  قد  إين  وبينه:  بينك  فيام  له  وقل  إليه،  فُاصغ  الرس. 
فإنه سوف يظهر عليك ويصيح ويعلنه. فاجتمع الناس يف 
احلجر، فجئت الرجل، فدنوت منه، فأصغيت إليه فيام بيني 

وبينه.
فقلت: أعلمت أين صبوت؟ 

الناس  زال  فام  صبأ.  قد  اخلطاب  بن  عمر  إن  أال  فقال: 
ابن  فقيل:  هذا؟  ما  خايل:  فقال  وأرضهبم.  يرضبونني 
قد  إين  أال  فقال:  بكمه  فأشار  احلجر  عىل  فقام  اخلطاب. 
أجرت ابن أختي فانكشف الناس عني. وكنت ال أشاء أن 
أرضب.  ال  وأنا  رأيته  إال  يرضب  املسلمني  من  أحدًا  أرى 
فقلت: ما هذا بيشء حتى يصيبني مثل ما يصيب املسلمني. 
الناس يف احلجر وصلت إىل خايل  فأمهلت حتى إذا جلس 
ما أسمع؟ قلت: جوارك عليك رد.  فقال:  فقلت: اسمع. 
يا بن اخلطاب. قلت: بىل هو ذاك. قال: ما  فقال: ال تفعل 

شئت. فام زلت أرضب وأرضب حتى أعز اهللرّ اإلسالم. 
اهلجرة إىل املدينة

بن  عمر  إال  عالنية  املدينة  إىل  املسلمني  من  أحد  هياجر  مل 
ومحل  كتفه  عىل  قوسه  ووضع  سيفه  لبس  حيث  اخلطاب، 

سبع  طاف  حيث  الكعبة  إىل  وذهب  القوية،  وعصاه  أسهام 
مرات، ثم توجه إىل املقام فصىل، ثم قال حللقات املرشكني 
املجتمعة: "شاهت الوجوه، ال ُيرغم اهلل إال هذه املعاطس، 
فليلقني  يرمل زوجته  أو  أمه وييتم ولده  تثكله  أن  أراد  من 
وراء هذا الوادي". فلم يتبع أحد منهم إال قوم مستضعفون 

أرشدهم وعلمهم ومىض]19[
العرشين شخصا من  يقارب  ما  املدينة ومعه  و وصل عمر 
وعبد  وعمرو  اخلطاب،  بن  زيد  أخوه  منهم  وقومه،  أهله 
السهمي  حذافة  بن  وخنيس  املعتمر،  بن  رساقة  أوالد  اهلل 
زوج ابنته حفصة، و ابن عمه سعيد بن زيد )أحد املبرشين 
عبد  بن  رفاعة  عند  قباء  يف  وصوهلم  عند  ونزلوا  باجلنة(. 
مكتوم  أيب  وابن  عمري  بن  مصعب  سبقه  قد  وكان  املنذر. 

وبالل وسعد وعامر بن يارس.
ساعدة]20[  بن  عويم  وقيل  بينه  النبي  آخى  "املدينة"  ويف 
وقال  عفراء.  بن  معاذ  وقيل:  مالك]21[  بن  عتبان  وقيل 
يكون  أن  الحتامل  ذلك  يف  تناقض  ال  أنه  العلامء  بعض 
الرسول قد آخى بينه وبينهم يف أوقات متعددة]22[ إال أن 
هناك أقوال تشكل عىل اخلليفة عمر بن اخلطاب منها كونه 

به غلظة وشدة يقول أهل السنة أهنا يف احلق.
الصفحة  الثالث  املجلد  يف  سعد  ابن  طبقات  يف  ورد  وقد 
الدكتور عيل حممد عمر يف باب  الطبعة األوىل حتقيق   251
هجرة عمر بأن عمر بن اخلطاب تواعد رسا مع عياش بن 

أيب ربيعة عند إضاءة بني غفار.. ومل يرج عمر عالنية
قتاله مع المسلمين

ثبت أن عمر شهد مجيع املواقع والغزوات التي شهدها النبي 
حممد]23[ ففي غزوة بدر كان عمر ثاين من تكلم ردا عىل 
أيب  بعد  بدر  الغزوة  قبل  استشارهم  عندما  حممد  الرسول 
بكر، فأحسن الكالم ودعا إىل قتال املرشكني. وقد قتل عمر 
الغزوة. ويف غزوة أحد رد  العاص بن هشام يف تلك  خاله 
غزوة  ويف  قتل.  عمن  سأل  حني  سفيان  أيب  نداء  عىل  عمر 
اخلندق صىل العرص فائتا مع الرسول )صىل اهلل عليه وسلم( 

بعد أن غابت الشمس]24[

يتبع الجزء الثاني 
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و كل نقص ال جيربه ناقص 
برء      القدير  عند  هلا  ُيرجى  علة  كل  و 

و زوال 
يقولون الشكوى لغري اهلل مذلة  ومع 

ذلك يعشق البعض هذه املذلة 
أينام حلرّ أو توجه يصحب معه شكوته  
وكأهنا حقيبة سفره أو زاده يف الطريق 

ينام عىل مساء الشكوى يا .......
يا  الشكوى  صباح  عىل  يستيقظ  و 

.......
متعدد  ملنادى  نداء  حرف  هذا  يا  و 

األشكال و الصفات و األحجام
الغالء   يكون  قد  و  زوجة  يكون  قد 
وقد يكون وطن و أكرب األحجام هي 

الكرة  األرضية بأرسها
و تستطيع كلامته أن تصورها كتلة من 

ثم يرتكك  يلقي هبا يف وجهك  السواد 
تتجرع احلرسات 

الشوارع قذرة ، الغالء أتى عىل الراتب فدمره ، الفساد انترش و استفحل ، الشباب تغنج ، النساء استأسدت 
القائمة طويلة و إن استطاع أن يشتكي من نفسه لفعل

و إن كان عىل الكالم فام أكثره
يستطيع أحدهم أن ُيصور لك األرض غابة و خراب

و األخر ُيصورها جنة وروضة غنرّاء
و كُل يصورها من منظور حالته التي ُيعايشها و اهلم الذي يشغله 

الصورة قامتة نعم قامتة و لكنها ليست معتمة و إال النعدمت الرؤية و ما استطعنا رصد هذه الصور
هناك من يبحث عن بصيص النور و أخر ال يستطيع إال رؤية الظالم

لت احلديد و ال احتفظت بصفة مسامها  و الكالم يبدو كاملطرقة التي ليس هلا رأس فال هي شكرّ
اقتل الظالم شكوى و لن ينجيل إال بإشعال شمعة تيضء هذا الظالم 

إن أردت حتويل البيداء إىل واحة خرضاء فاعمل يف صمت و دع النتائج تلجم الشكوى 
و ما ينطبق عىل زيد ينطبق عىل عبيد و كل منادى من فصيلة الشكوى قابل للتغيري و اإلصالح

حتى تصبح الشكوى فصيلة مهددة باالنقراض 
قال رسول اهلل  صىل اهلل عليه و سلم : 

ُمْسِلٌم " َرَواُه  ياَمِن  اإْلِ َأْضَعُف  َذلَِك  َو  َفبَِقْلبِِه  َيْسَتطِْع  مَلْ  َفإِْن   ، َفبِِلَسانِِه  َيْسَتطِْع  مَلْ  َفإِْن   ، بَِيِدِه  ُه  ْ َفْلُيَغريِّ ُمنَْكًرا  ِمنُْكْم  َرَأى  " َمْن 

من تسأل و لمن تشتكي 
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في العدد السابق
و مل يعلم األشقياء أن اإليامن إذا دخل القلوب هانت يف سبيله األنفس

ظلت أم رشيك وحدها و نار الشمس احلارقة تلسع وجهها الطاهر و هي تعزي نفسها بأهنا بصربها ستتقي نار 
جهنم التي هي أشد حرا 

و بينام هي سامهة يف إبتهاالهتا و دعائها إذ هبا....

التكلمة
إذ هبا حتس بيشء بارد يالمس صدرها قد نزل هلا من السامء تناولته فإذ به دلو ميلء باملاء فقالت:

- سبحان اهلل احلمد هلل بسم اهلل
و رشبت منه ثم أحست و كأن أحدا انتزعه منها رفعت عينيها إىل السامء فرأت عجبا كان الدلو و كأنه معلق بني 
السامء و األرض ودنا منها مرة اخرى فرشبت منه ثم عاد فنزع عنها و رفع ثم نزل مرة أخرى فرشبت منه ثم رفع 
مرارا ثم رشبت حتى ارتوت و أفاضت املاء عىل جسدها الطاهر الرشيف و ثياهبا فعادت هلا نظارهتا و حسن هيئتها 
عاد هلا الرجال بعد أن نالوا قسطا من الراحة آملني أن جيدوها قد يئست من املقاومة و ستستسلم لرغبتهم و ترتد 

عن دين حممد 
فلام رأوا حالتها و حسن هيئتها عجبوا و اشتعلت قلوهبم غيضا  فقال أحدهم

-تبا من اين اتاها املاء 
قال اآلخر

-اسأهلا لعلها تسللت و نحن نيام فرسقت من متاعنا و رشبت ماءنا  
فرد ثالث مستغربا:

-مستحيل إهنا مشدودة الوثاق مكبلة ال يمكنها احلراك فكيف تذهب ملتاعنا و تأخذ منه و ال نحس بذلك و ال نراها
فقالوا :

-من أين اتيت باملاء يا امرأة هل رسقت متاعنا؟ هل حللت وثاقك و أخذت  سقاءنا و رشبت منه
فقالت و كلها اطمئنان و ثقة و هي تعرف يقينا أن اهلل معها فمام حتزن و مل جتزع:

-ال و اهلل لست سارقة ثم كيف يل أن أسري إىل متاعكم و أنا عىل هذه احلال بل هو رزق رزقنيها اهلل سبحانه ألنه ال 
يضيع اجر من أحسن عمال إن اهلل ريب و ربكم القادر عىل كل يشء أنزل عيل دلو ماء من السامء 

فسخر منها أحدهم و استشاط غضبا آخر و قال بغيض:
-كفا كذبا من يصدق هذا دلو ماء من السامء..هه هه يال محقك يا امرأة يبدو أن حر الشمس ذهب بعقلك اسمعوا 

اسمعوا هلذه املرأة هل تنزل السامء املاء يف أوعية ؟؟
فقالت بكل ثقة:

قصة الصحابية أم شريك األسدية
                                    رضي اهلل عنها
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-انظروا يف متاعكم إن وجدتم قطرة ماء قد نقصت فأنتم عىل حق و إن مل جتدوا فال داعي لإلستكبار و امليض يف 
غيكم و ظاللكم آمنوا باهلل و أنه يرزق من يشاء بغري حساب و انه الواحد األحد القادر عىل كل يشء و آمنوا بمحمد 

رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم الذي ادى أمانة ربه
كانت يف تلك اللحظات و كأهنا داعية عىل منرب التوحيد نسيت عناءها و تعبها نسيت غيظها و أساها مل تعد تفكر يف 
إسائتهم هلا بل سيطرت فكرة هدايتهم عىل كل كياهنا هكذا هو املسلم ينسى اذى الناس يف سبيل دينه يتجاوز كل 
املحن ليكون داعية بحق و الداعية الصادق طريقة كله شوك و لكن عزاؤه أن اجلنة حفت باملكاره و حفت النار 

بالشهوات فال هيمه تعب اللحظة مادام جزاؤه اجلنة
قال الرجال:

-لئن كنت صادقة لدينك خري من ديننا سنذهب و ننظر يف أمتعتنا
انطلق الرجال فوجدوا أوانيهم كام هي حمكمة اإلغالق مل متتد إليها يد برش فتحوها نظروا فيها تفحصوها هي عىل 

حاهلا مل يطرأ عليها يشء و مل ينقص منها يشء
نظروا إىل بعضهم يف دهشة و رسعان ما حتولت الدهشة إىل يقني "إن هذه املرأة عىل حق.. نعم و هم أعداء اهلل ..هم 
املخطئون ال يمكن أن حتصل مثل هذه املعجزة إلنسان عادي..نعم و أيقنوا :إنه االيامن حني ختالط بشاشته القلوب 
أنه اإلسالم دين احلق إذن حممد ليس كاذبا ..حممد ليس جمنونا و ال ساحرا..إهنم يرون كرامات السامء جتري بني 

يدي صحب حممد"
هكذا كان لسان حاهلم يقول عادوا إليها رأهتم مقبلني فأيقنت و هي تتطلع إىل وجوههم أن حسن اإلسالم خالطها 
اختبار الصرب و نجحت يف هنج  اهنا نجحت نجحت يف  أيقنت  يعلوا صفحة وجوههم و  نور اإليامن  ..إهنا ترى 

الدعوة .. فكوا قيدها و أطلقوا رساحها و أسلموا هلل
سكتت اجلدة برهة ثم قالت و هي تبتسم:

-أعجبتكم احلكاية
فردوا عليها بصوت واحد:

-نعم جزاك اهلل خريا يا جديت سبحان اهلل حكاية عجيبة
فقالت:

و  اهلل عليه و سلم  للرسول صىل  نفسها  التي وهبت  أهنا هي  قيل  قد  و  أم رشيك  الصحابية  -هذه كانت حكاية 
تزوجها أحد الصحابة 

و  اهلل  الفتح من  اهلل و صربت فكان جزاؤها  التي جاهدت يف سبيل  الداعية  الصادقة  الصحابية  هذه هي حكاية 
التثبيت و إسالم عصبة من أشد رجال قريشا بغضا لإلسالم عىل يدهيا 

متت بحمد اهلل
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