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ومنجده،  احلق  ونارص  وموجده،  اخللق  فاطر  للهَّ  احلمد 
الذي خلق األمم، ورزق النعم. 

رشيك.  ينازعه  وال  مليك،  يضارعه  ال  الذي  للهَّ  احلمد 
اخللق  خلق  السابغة؛  والنعمة  البالغة،  الكلمة  ذي  للهَّ  احلمد 

بقدرته، وبسط الرزق بحكمته. 

اهلدى،  ومفتاح  الدجى،  مصباح  عىل  وسلم  اللهَّ  وصىل 
وعىل آله الصفوة الصافية والقدوة اهلادية، هداة الضالني وعداة 

املضلِّني، وسلهَّم تسليًم كثرًيا إىل يوم الدين.
الحمُد هَّلل ربِّ العالمين على إنعامه 

وال���نِّ���ع���ِم اإلن�����ع�����اِم  ذو  ف���ه���و 
د  وبعَد هذا فآالُف الصالِة على محمَّ

س����يِّ����د ال����ع����رب����اِن وال���ع���ج���ِم 
لهم  التابعيَن  ثم  والصحِب  واآلِل 

َيِم. الدِّ أعيُن  ت  وسحَّ برٌق  الَح  ما 
وتباشري  اخلري،  وأمارات  الُيْمن،  عالمات  أعظم  من  فإن 

E



6

بارئها،  لبيت  حبها  بدينها،  العزيزة  العظيمة  األمة  هلذه  النرص 
وهلفها حلرم خالقها، وتقديسها هلا.

وإن من أعجب ما يدهش ألباب العقالء، ويأخذ بقلوب 
األصفياء، وحيار يف ذكره املفكرون والعظمء، ويقف عن ترمجته 
وعن  والبلغاء،  الفصحاء  وصفه  عن  ويعجز  والعلمء،  اخلرباء 

مثله امللوك والرؤساء، جذب النفوس لبيت اللهَّ احلرام!.

فمرحبًا بوفد رب العاملني وضيوف البيت احلرام، فلهم منا 
أمجل وأسمى حتية وإكبار.

عليكم وال���س���الُم  وس��ه��الً  أه���الً 
إليك�م ت�������زفُّ   م��ن���ّ�����ا  وت��ح��ي��ٌة 

أح��ب��اَب��ن��ا م��ا أج��م��َل ال��دن��ي��ا بكم
أنتم وف��ي��ه��ا  ن��������ي��ا  ال��دُّ ت��ق��ب�����ُح  ال 

مجوع ملبية، وأعني باكية، وعربات ساكبه، وألسنة ذاكرة، 
وقلوب خاشعة، ونفوس خاضعة، وأيد داعية، وجباه ساجدة،  

تفرح كل مؤمن.

واأليــام  يزدهـــر،  الــزمان  املؤمنة  النفوس  بتلك 
حتتفــل، واألرض يف طرب، واألرجاء تتقد. 



7

بالكعبة  وأنست  تلذذت  وأقدام  وأنفس  أعني  من  هلا  هنيئًا 
والبيت احلرام. هنيئًا هلا من قلوب ونفوس جاورت البيت احلرام.

م���ت���دف���ق���وُن ك���أن���ه���م أن����ه����اُر
أن����ى ات��ج��ه��َت ج���الل���ٌة ووق����ار

نفحاتها م��ن  ال��ك��وُن  ف���اَح  لبيَك 
ال��������وادي رب���وُع  منها  وَت��ع��ط��رْت 

ونساء  أتقياء،  ورجال  أصفياء،  وشباب  أنقياء،  أطفال 
خريات.

واجلموع  املناظر  وتلك  طوياًل،  الوفود  تلك  استوقفتني 
كثريًا..

كانت ال��ح��سُّ  وع��اه��ا  ل��و  مشاهُد 
الخزامى  ري��َح  أو  المسك  عبيَر 

أعظمها  فم  والعقول،  القلوب  بمجامع  تأخذ  مشاهد 
وأمجلها،  وأسناها،  وأسمها،  وأهنأها،  وأهباها،  وأروعها، 

وأحالها..

هل رأيَت لباسًا قط أجل من لباس املعتمرين..؟

هل رأيَت رؤوسًا أعز من رؤوس املحلقني..؟
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هل مر بك ركب أرشف من ركب الطائفني..؟

هل مر بك مشهد كمشهد ليلة سبع وعرشين..؟
به��م س��������ارْت  رك��ائ��ٍب  درُّ  هَّلل 

تطوي القفاَر الشاسعاِت عن الدج��ى
البيِت الحراِم وقد َشَجا رحلوا إلى 

َش�َج�ا ق�د  ما  منهُم  المتي�ّ�م  ق�لُب 
نزيُل��ه يخ�ي�ُب  ال  بب�اٍب  َن��زل��وا 

وال�رج�ا الم�خ�اف�ِة  بين  وق�ل�وبُه�م 
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حب،  هدية  احلرام،  البلد  جوار  من  الكلمت  هذه  كتبت 
ووفاء  ضيافة،  وكرم  معرفة،  وقطرة  علم،  وثمرة  ود،  وزهرة 
وتلك  الوفود  تلك  الل  فحيا  الل،   بوفد  وترحيب  القرى،  ألم 

الوجوه، ألف حتية وحتية، يعقبها ألف سالم وسالم. 
وال��ّس��الم��ا ال��ّت��ح��ي��َة  ل���َك  َأزفُّ 

ِم���َن األع���م���اِق ُح��ّب��ًا واح��ت��رام��ا
ت��ح��ي��ُة ُأم������ٍة وَس�������الُم َش��ع��ٍب

ال��كِ��راَم��ا  َأت��ى  ال��ك��ري��ُم  ي��رى فيك 
حياكم الل وأحياكم، وأطال عىل الطاعة أعمركم، وأحسن 
أعملكم، وريض عنكم وأرضاكم،  وإىل كل خري هداكم، ومن 

كل الرشور وقاكم. 

قدمتم إىل مكة خري مقدم، ووقيتم املأثم، واملغرم، واملندم، 
وبؤتم أحسن املنقلب.

إن مما يثلج الصدر، ويفرح القلب، ويرشح النفس، ويمتع 
األمل  ويبعث  املشاعر،  ويطرب  اخلاطر،  ويؤنس  األرواح، 

�أجمل ترحيب
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وعىل  الل،  دين  عىل  املتدفق  العاملي  اإلقبال  ذلك  الضمئر،  يف 
سنة رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص، وعىل بيت الل احلرام، يف مواسم متعددة، 
وأوقات كثرية، حتى ال يكاد خيلو البيت من الزحام، بل ال جتد 
خرية،  أنفسًا  األمة  يف  أن  عىل  يدل  ذلك  وإن  فيه،  تصيل  مكانًا 

وأرواحًا زكية، وقلوبًا بّرة ، نرية، ورجعة صادقة، نقية.
ال��ذي ُأمتنا  ش��ب��اَب  الشباَب  ح��ّي 

للرحمِن وس����اَر  ال���رع���اَع  ه��ج��َر 
رح����مًة َيبغي  للبيت  متوجهًا 

م��ت��وث��ب��ًا ب���ال���ن���ور واإلي����م����اِن
ترى ما  ُتبصُر  حين  َت��ف��رُح  العين 

م���ن ع������ودٍة وإن����اب����ِة ال��ش��ب��اِن
ُب��ش��رى لكم ع��ل��م��اَءن��ا ودع��اتِ��ن��ا 

َي���ام���ن َب��ن��ي��ت��م ع���اَل���ي ال��ُب��ن��ي��اِن
ول��َت��ف��رح��ي ي���ا ُأم���ت���ي ف��ل��ق��د ب��دا

ف��ج��ُر ال��ه��داي��ِة واض��ح��ًا ل��ع��ي��اِن
بِهم عجٍز  على  َخّفوا  قد  والشيُب 

ل��ل��ق��اِء خ��ال��ق��ه��م ب��غ��ي��ر َِه�����واِن
لعلهم وال��ق��ف��اَر  ال��ف��ي��ايفَ  قطعوا 

ي��ح��ظ��وَن ب��ال��رح��م��اِت وال��غ��ف��راِن
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التقى أهِل   على  ضيافُتهم  وجبْت 
األزم��اِن َم��دى  ِق��َرى  َخيُر  والعلُم 

يف اهَّلل  ب��ي��َت  زاَر  م��ن  وم��وج��ه��ًا 
الشيطاِن م��زال��ِق  ل��ب��ع��ِض  أدٍب 

ل��ُي��ع��ظ��م��وا ب���ي���َت اإلل�����ه ف��إّن��ه
ق��د ف���اَز م��ن ق��د ع���اَد ب��ال��رض��واِن

حروَفها كتبُت  ق��د  س��ط��وٌر  ه��ذي 
ب��ال��ح��ّب واإلش���ف���اِق ل��إخ��واِن

س��م��ي��ُت��ه��ا م��ت��ي��م��ن��ًا ب��ق��ب��ول��ه��ا
ب��ح��ن��ي��ِن أف���ئ���دٍة إل����ى ال��رح��م��ِن

م��ا ك��ان م��ن َج��ه��دي َع��ل��ى ِع��الّت��ه
ب���ل ك���ان ت��وف��ي��ق��ًا ِم���ن ال��م��ن��اِن

َمطلبي أح��ب��ُة  ي��ا  منكم  وال��ن��ص��ُح 
نقصان م��ن  ال��ق��وِل  يف  م��ا  ل��ي��زوَل 

ولَتصفحوا خ��التِ��ن��ا  ول��َت��س��ت��روا 
اإلح��س��ان غ��اي��ُة  منكم  فالصفُح 

نفعها ُي��ع��م��َم  أن  أس�����أُل  واهَّلل 
وت��ص��ي��َر خ��ي��َر ال�����زاِد ل��ل��رك��ب��ان

محمٍد ال��ن��ّب��ي  ع��ل��ى  ال��ص��الُة  ث��م 
األرك���ان ع��ل��ى  معتمٌر  ط���اَف  م��ا 
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إىل العلمء والدعاة وطلبة العلم األماجد.
إىل حراس الرشيعة ومحاة الدين والسنة والعقيدة.

وأقالمهم  وأوقاهتم  وعقوهلم  أنفسهم  أوقفوا  الذين  إىل 
وأمواهلم يف سبيل اإلسالم.  

والعفة،  الطهر،  وفتيات  األعزاء،  الغر،  األمة  شباب  إىل 
والنقاء.  

إىل الذين حيرقون أنفسهم ليضيئوا الطريق لآلخرين.
إىل الذين تعبوا ومرضوا وسهروا وبذلوا وآثروا وأرخصوا 

كل غال يف سبيل أمة اإلسالم.
إىل العاملني بالليل والنهار يف خدمة احلجيج والعمر.

حر  عن  والبعد  الظل،  حتت  يعيشوا  أن  حيبون  الذين  إىل 
الشمس.

إىل الذين يستهلكون، وال ينتجون، ويأخذون، وال يعطون. 
إىل الفارغني، البطالني، والكساىل، اخلاملني.

نــد�ء�ت
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إىل الذين الهم هلم إال القيل والقال، والتجريح والتصنيف 
عىل غري هدى وتقى.

إىل الذين انشغلوا باآلخرين عن بناء أنفسهم وأمتهم.
إىل من عمي عن القذى يف عينه وأبرصه يف أعني إخوانه. 

والنقد  والتالوم  العتاب  يف  أوقاهتم  أذهبوا  الذين  إىل 
والتنقيب والوقوف عىل ما بني الكلمت واألحاديث واألحرف 

والسطور عىل غري سنة وحكمة.
إىل الذين يعيشون فراغًا يف حياهتم وفكرهم وقلبهم.

الذين يعيشون بال هدف يف احلياة أو أهداف زائفة ال  إىل 
تنفع، ال يف احلياة وال بعد املمت. 

إىل الذين آثروا السفر إىل البلد احلرام.
إىل الزائرين والزائرات واملعتمرين واملعتمرات األكارم.

إىل الوافدين لبلد حتّن قلوب الصاحلني إليه وتعلق قلوب 
املحبني به.

إىل من حرم لذة الطواف يف املسجد احلرام وانشغلوا عنه 
باحلرام.

إىل أهل احلرم األوفياء ومن مّن الل عليهم بجواره وسكناه.
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البواسل،  الساهرة  واألعني  األماثل،  احلسبة  رجال  إىل 
واأليدي العاملة اجلحافل، الذين مّن الل عليهم بخدمة البيت 

وضيوف الرمحن.
إىل أصحاب مؤسسات الطوافة.

 إىل كل واٍل ومسؤول.
إىل كل مسلم عىل هذه البسيطة.

إضاءات  وومضات، مهسات وإشارات، آداب وأخالق، 
ورجال،  وفتيان  ونساء  أعالم  وسري،  تراجم  ومشاهدات، 
نفثة  الكتب، أحاديث وفضائل،  سوانح فكر، ومجع من بطون 
مصدور، وشكوى حزين، ندبة ووخزة، تلميح وترصيح، شكر 
واعتذار، حداء ونداء، حنني وأنني، دعاء ووفاء، سالم وختام. 
اإلصالح  مسؤولية  ألن  مجيعًا،  األمة  هبا  أخاطب  كلمت 
قاسم مشرتك بني أفراد األمة، كل حسب قدرته، ومسؤوليته، 
والبيت احلرام تقصده كل األمة، فتعال وهلم متأماًل، متـدبـرًا. 
النائم،  وتوقظ  العزائم،  وتثري  اهلمم،  تشحذ  عّلها  كلمت 
وما  املؤمنني،  تنفع  والذكرى  ذكرى،  وهي  املريد،  اجلاد  وتزيد 

يتذكر إال من ينيب.
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والل املستعان وعليه التكالن، ومن بغريه استعان ال يعان.
حضور  يف  وسببًا  ويذاع،  ُيقرأ  روضًا  يكون  أن  الل  سائاًل 
القلب، وحسن االنتفاع، وتصنيفًا بديعًا ليس فيه ابتداع، ويديم 

النفع به حتى يأيت أمر الل الذي ليس له دفاع.
سائاًل الل أن تكون لألمة تذكرة، وللخاصة تبرصة، فتحي 

العليل وتشحذ الكليل.
وُجْد بالرضا والعفو يا رّب واهدين

ُعمري لي  بالشهادة  واختْم  لدينك 
وصّل على المبعوث للخلق با لهدى

شفيِع الورى يف ساحِة العرض والحشر 
ناهيًا اهَّلل  إل���ى  ال��داع��ي  م��ح��م��ٌد 

عن السوء والفحشاء يف السر والجهر 
وس���ّل���م ع��ل��ي��ه م���ا ت���وات���َر ذك���ُره

مع اآلل واألصحاب يا فالَق الفجرِ)1(

)1( من ديوان العرويس، وسيجد القارئ كثريًا من األبيات غري منسوبة، ومل 
تعز لضيق الوقت ولشهرة قائلها وغري ذلك.
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معرش األمة واألخوة والبنني:

كل  أمل  املسلمني،  قبلة  وزيارة  األمني،  البلد  سكنى  إن 
مسلم، وغاية كل مؤمن، وسؤل كل لبيب وعاقل، غاية نبيلة، 

وهدف سام، ومقصد رشيف، ومطلب أصيل.
مر  عىل  واملسلمني  والزهاد،  والعباد،  العلمء،  ملتقى 

التاريخ.
جممع األصدقاء، والغرباء، واألوفياء عىل مر األزمان.

اخلواطر،  به  تعلق  األعناق،  إليه  األبصار، ومتتد  إليه  ترنو 
وتلهج به األفكار. 

القرى أّم  إل��ى  َش��وق��ي  ُتنكروا  ال 
ذكرها م��ن  ال���ورى  بين  وَتهتُّكي 

ُرب��وُع��ه�����ا ت�����زاُل  ال  بقلبي  أب����دًا 
ورب�ي�ع�ُه�ا َمصيُفها  وب��ن��اظ��رّي 

إهنا مكة، إهنا أم القرى، البلد األمني، ومهبط الوحي، بلد 
األمن واألمان واإلسالم واإليمن.

غـاية و�أمـل
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 )57 )القصص:  ھ ھ چ  ہ ہ    چ ہ  الل:  قال 
وقال الل عىل لسان أيب األنبياء: چ ېئ ىئ ىئ ىئ ی چ )البقرة: 

126( وقال الل: چ ہ ہ ہ  ھ چ )آل عمران: 67(.

من  آمنًا  الكوارث..  من  آمنًا  اجلبابرة..  تسلط  من  آمنًا 
القحط واجلدب.. آمنًا من اخلوف..

اإنه حنني الأفئدة، و�شوق القلوب، و�شغف النفو�س.



18

كيف ال حتن إليه األفئدة؟! وقد جعله الل هدى للعاملني، 
صالحًا، وقبلة، ورمحة، وبيانًا، وداللة، وطهارة للنفوس.

بلٌد رسالته  إنه  مليار مسلم،  أكثر من   إليه  بلد يستمع  إنه 
وجه  عىل  مسلم  كل  إليه  وحين  ينتسب  بلد  إنه  العامل..  لكل 

األرض وبه يعتز ويفخر.
فكان له أثر ال خيطر عىل بال، وال يدور يف خيال، يف جبال 

شاهقات، وجزر نائيات، وقفار وراء املحيطات.      
إنه موطن هداية، وفالح، ونجاح للعاملني، أمجعني، قال الل: 

چ گ گ  ڳ ڳ  ڳ چ )الشورى: 7(.وقال : چ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ      ڱ   ڱ ں ں چ )آل عمران: 96(. 

دولة، وال زمان، وال  للعامل ال حيدها جنس، وال  فهدايته 
مكان، وال نسب. 

الدنيا  وجوه  من  وجه  كل  من  مبارك  العريب:  ابن  وقال 
واآلخرة)1(.

)1( أحكام القرآن البن العريب املالكي 371/1.

كيف ل حتن �إليه �لأفئدة؟!
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فآبت،  دخلته  نفوس  من  وكم  هدى؟!  يكون  ال  كيف 
وتابت، وأنابت، واستقامت.. وكم من قلوب دخلته فاطمأنت 

وسكنت؟! 
ونور  اإلسالم،  فجر  انبثق  ومنه  هدى؟!  يكون  ال  كيف 

اإليمن، فكان اهلدى.. وعىل جبل حراء تنزلت آية إقرأ..
كيف ال يكون هدى؟! وصوت األذان والقرآن منه يرسي 
القلوب باهلدى والتقى، وهو طريق هداية للجنة، واملنازل  إىل 

العىل. 
كيف ال حتن إليه األفئدة؟! وهو بلد مبارك، ألن الطواف 
به مغفرة الذنوب، وألن الصالة فيه مضاعفة، وألن الطاعات 
الذنوب،  الطهارة من  به  به زمزم،  ألن  يزداد ثواهبا فيه، وألن 
ألن به إجابة الدعاء وتعجيل العقوبة ملن فيه عتا، ألنه به عزوف 

النفس عن الدنيا عند رؤيته.
كيف ال تشتاق إليه النفوس؟! وفيه آيات بينات، واضحات، 
عىل قدرة الل، ووجوده، وصدق نبوة حبيبه ملسو هيلع هللا ىلص ومنها: الكعبة، 

واحلطيم، واملقام، وزمزم. 
 كيف ال تشتاق إليه النفوس؟! وهو بلد الل، وبلد رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص،
وصحبه الكرام، بلد التوحيد، بلد تضاعف فيه احلسنات، وتعظم 
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بلد  الدجال،  يدخله  ال  بلد  القتـال،  فيه  حيـرم  بلد  السيئات،  فيه 
حيـرم صيـده، وتنفريه، وقطع أشجاره، بلد ال يدخله مرشك، بلد 

العلم والعلمء، بلد القيم، واألخالق، واحلضارة، والثقافة.
بلد الطمأنينة، والراحة، واألنس، بلد التزود للدار اآلخرة، 

بلد هتذب فيه النفوس، وترّبى القلوب.
اإلسالم،  حصون  من  وحصن  الدين،  قالع  من  قلعة  إنه 

تعتز به النفوس، ودونه دفاعًا تبذل األرواح واألجساد.
َسمْت روح���ي  ال���روِح  قبلِة  إل��ى 

وَط������ريف إل��ي��ه��ا أط������اَل ال��ن��ظ��ْر 
َأح��������نُّ إل���ي���ه���ا وَأش���ت���اُق���ه���ا

وك����ْم ِم����ْن ف�����ؤاٍد إل��ي��ه��ا ان��ف��ط��ْر
��ن��ا ه��ن��اك ال��ُه��دى وال��ُم��ن��ى وال��سَّ

وَط���ي���ٌف ِم����َن األَم�����ِل ال��م��ن��َت��ظ��ْر
ه�����ن�����اك ب�����داي�����اُت�����ن�����ا ُأّم���������ٌة

َت��س��ام��ْت وِم���ي���الُد خ��ي��رِ ال��َب��ش��ْر
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مكة ذلك االسم اخلالد يف قلب كل مسلم ومؤمن. 
مرات  يوم  كل  إليه  تتوجه  واألبدان  والقلوب  ال  كيف 
ومرات، ولو كانت حتت قاع البحار أو فوق السمء واملجرات،  
تتوجه إليه ولو كانت يف أقىص كوكب أو عىل سطح القمر؟! بل 
حتى بعد املوت يوجه اإلنسان يف قربه إليها ولو دفن عىل كوكب 

زحل.
كيف ال تشتاق إليه النفوس؟! وقد جعله الل قيامًا للناس 
چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ چ )املائدة: 97( أي سببًا 

يف صالح دينهم، ودنياهم، وآخرهتم. 
فالدين  موجودة  دامت  ،فم  العامل  عمود  »إهنا  العيني:  قال 

قائم«)1(.  
 قال البقاعي: »ألن هبا عمد الدين والدنيا)2(، بلد اختاره الل، 

واصطفاه، وأقسم به فقال: چ پ پ  پ   چ« )التني: 3(.

)1( عمدة القارئ للعيني احلنفي 231/9 ، 165/10.
)2( نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور 306/6

�ل�سم �خلالد يف �لقلوب



22

إن من أرساره وفضائله انجذاب األفئدة، وهوي القلوب، 
جذب  من  أعظم  للقلوب  فجذبه  له،  وحمبتها  وانعطافها، 

املغناطيس للحديد.
م��ح��اس��ن��ه ه��ي��ول��ى ك����لِّ ُح��س��ٍن

وم��غ��ن��اط��ي��ُس أف���ئ���دِة ال���رج���اِل
إنه مثابة للناس، يثوبون إليه عىل تعاقب األعوام من مجيع 
األقطار، وال يقضون منه وطرًا، بل كلم ازدادوا له زيارة ازدادوا 

له حبًا واشتياقًا.
ينظُرها الطرُف عنها حيَن  يرجُع  ال 

ُمشتاقا ال��ط��رُف  إليها  يعوَد  حتى 
چ ڇ ڇ چ  وهذا كله رس إضافته إليه سبحانه بقوله: 
چ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   چ  الل:  وصدق   )26 )احلــج: 

)القصص: 68( )1(.

بلد حتن إليه النفوس وتشتاق، ولو ترددت إليه كل عام استجابة 
لقول الل: چ گ گ گ گ  ڳ ڳ   چ )إبراهيم: 36(.

إليه األفئدة؟! وقد ورد يف األثر: إن للكعبة  كيف ال حتن 

)1( زاد املعاد 12/1.
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لسانًا وشفتني، ولقد اشتكت إىل الل: يا رب َقلهَّ عوادي، وقّل 
زواري، فأوحى الل إين خالق برشًا، خشعًا، سجدًا، حينّون إليك 

كم حتن احلممة إىل بيضها)1( .
كيف ال حتن إليه األفئدة؟! وهو بلد سطع نوره، وأرشقت 
وتألق  نظارته، وتألألت غرته،  هبجته، وملعت زهرته، وراقت 
حسنه، بلد تطرب القلوب لذكره، وتبتهج لسمع ندائه، وأذانه، 
فكيف إذا رأته واستنشقت هواءه وعبريه؟! ال تدري حني رؤياه 

أتسبق األقدام أم األنفاس؟! أيظهر الفرح أم البكاء؟!
من  أعظمك  فم  بسكناه..  ونسعد  ونحبه  نعظمه  بلد  مكة 

بلد، وما أحبك من بلد، وما أمجلك من بلد؟!
سيد  بعث  جباله  ومن  اإلسالم،  نور  انبلج  وهاده  فمن 
يف  الصبح  مثل  احلّق  نور  انفجر  بعثته  وبانبثاق   ، ملسو هيلع هللا ىلص  املرسلني 
العظيمة..  األمة  هلذه  اخلري  وعّم  الفجر،  وانترش  الليايل،  ظلم 
هذه  ثرى  عىل  والوقوف  للبلوغ  والنفيس  الغايل  بذلوا  حتى 
الرحال، وتبذل  إليه  أن تشد  البيت  املقّدسة،  فحق هلذا  الديار 

فيه األنفس واألموال.

)1( أخرجه الطرباين يف األوسط برقم )6066( وضعفه األلباين يف السلسلة 
الضعيفة برقم )5093(.
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تعظيمه من تعظيم الل، وحبه من حب الل، وتقديسه من 
تقديس رشيعة الل، وتوقريه من توقري رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص.

وحرك  املحبني،  نفوس  وهّيج  الشعراء،  قرائح  أثار  بلد 
أقالم العلمء واملؤرخني، فأّلفوا كتبًا وصنفوا أسفارًا، تفننوا يف 

أسمئها وأوصافها.

فم من يشء بالبلد احلرام والبيت العتيق صغريًا أو كبريًا إال  أّلفوا 
فيه كتبًا، حتى إهنم قد كتبوا عن أعمدة احلرم، ومصابيحه، وأبوابه. 

نفائسًا فيها  العلِم  أه���ُل  وأّل���ف 
وَتعّلما لها  َأص��غ��ى  َم��ْن  ف��وَز  فيا 

 * * *
المسّراِت أرَض  يا  الخيرِ  مكَة  يا 

النب�وات مهَد  يا  ال��ن��وِر  مشرَق  يا 
ساطعًة ال��ك��وِن  جبيِن  يف  درًة  ي��ا 

زك��������ي��ات ألرواٍح  ع��ب��ي��رًا  وي���ا 
بلٍد إل��ى  شوقًا  ننتشي  ال  وكيف 

م��رات ي���وٍم خ��م��َس  ل��ه ك��لَّ  نهفو 
 * * *
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م��ا ج���اَء ذك���ُر ف��ج��اِج م��ك��َة ع��اب��رًا
َكيان�ي وخ����اَر  ق��ل��ب��ي  َب��ك��ى  إال 

* * *
قبل�ٌة ال��م��ح��رُم  البيُت  بها  أرٌض 

تع�دُل المساجُد  لها  للعالميَن 
وصيوُده�ا أرُض��ه��ا  ح���راٌم  ح���رٌم 

ُمحّل�ٌل ال��ب��الِد  ك��لِّ  يف  وال��ص��ي��ُد 
َأجُرها ُضوعَف  الحسناِت  وبمكَة 

تَرح��ُل ال��ب��ري��ُة  فضيلتِها  وإل���ى 
وبها المقاُم وحوُض زمزَم مشَرع�ًا

َيرحُل ال  ال��ذي  والركُن  والِحجُر 
ُكّله��ا والمناسُك  المشاعُر  وبها 

ُتغس�ل الَخطايا  عنه  المسي  وبها 
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أن  علمت  أما  احلرام:  البيت  زائر  ويا  اجلوار  صاحب  يا 
أقوامًا يف بقاع شتى جيمعون الدرهم عىل الدرهم سنني عديدة، 
للمجيء  والرشاب   الطعام  لذيذ  عن  يمتنعون  مديدة،  وأزمنة 

بحج أو عمرة. 

املفاوز  ويقطعون  أقدامهم،  ويتعبون  أجسادهم،  يرهقون 
مطار،  إىل  مطار  ومن  قطار،  إىل  قطار  من  ويتنقلون  والقفار،  
ومن بحار إىل بحار، كلم تذكروا املناهل الِعذاب هان عليهم ما 

يالقونه من التعب والَعذاب.
وجماورته،  احلرام  البلد  سكنى  العلمء  من  مجع  استحب 
ومل  مكة،  لسكنت  اهلجرة  )لوال  عنها:  الل  ريض  عائشة  تقول 
يطمئن قلبي قط ما أطمأن بمكة( ويقول أمحد بن حنبل رمحه الل: 
)ليت يل جماورة بمكة( وقد نزل هبا أربعة ومخسون صحابيًا من 

أصحاب رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص ومجع من التابعني وسلف األمة)1(.

)1( شفاء الغرام 85/1.

يا ز�ئر �لبيت �حلر�م
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َن��زل��ْت ق���د  اهَّلل  آُي  ب��م��ك��َة  ه��ن��ا 
َنبي خ��ي��ُر  اهَّلل  رس���وُل  ت��رّب��ى  هنا 

لنَا َيصنعوَن  عاشوا  الصحابُة  هنا 
َيشِب لْم  األي��اِم  على  فريدًا  مجدًا 

ي��ا ن��ازل��ي��َن ب���أرِض م��ك��َة وال��ح��رم
وال��ط��ائ��ف��ي��َن ب��رك��ن��ه وال��م��ل��ت��زْم

متوّج��ٍل مشفٍق  نصيحُة  ه��ذي 
التزْم  وبالنصح  َسمعًا  لها  أرِع 

ي���ا زائ�����رًا ل��ل��ب��ي��ِت ت��ل��ك وص��ي��ٌة
استقم وبالحّق  عُضدًا  بها  اش��دْد 

دينُنا ح��واه��ا  ق��د  ال��وص��اي��ا  تلك 
ان��ه��دْم م��ا  وَنبني  ِرفعتنَا  لنُشيَد 

ال��دي��ُن ك��لَّ فضيلٍة ق��د ح���اَز ه��ذا 
والعجْم الفرنجُة  حتى  له  شهدْت 

بسماحٍة ال��ذي  على  ال��ص��الُة  ث��م 
الِقمِم نحو  وقادها  القلوَب  ملك 
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تذكرنا مكة بحال املصطفى وأصحابه أويل النهى، فتنسكب 
العربات، وتنهمل الدمعات، وتشتاق النفوس خلري البرش، وأعظم 

جيل.
حب رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص وتعظيمه وتوقريه من اإليمن،  وتتقدم 
تلك املحبة عىل النفس والولد والوالد . فعن أيب هريرة ڤ، 
»فو الذي نفيس بيده، ال يؤمن أحدكم  أن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني«)1(.
األمة وعلمئها ووالهتا وحكامها  الواجبات عىل  من  وإن 
احلفاظ عىل سنته ملسو هيلع هللا ىلص، ورعايتها، والدعوة إليها، والدفاع عنها، 
وتعلمها وتعليمها، ورعاية حرمة جنابه وتعظيم قدره، وتطبيق 
واملحدثات،  البدع  من  عليها  واحلفاظ  أمجعها،  احلياة  يف  سنته 
والعلن،  والرس  والباطن،  الظاهر  يف  وتعظيمه  أمره،  ورعاية 
وتربية  ذلك،  عىل  وعقده  القلب،  وتوطني  لرشيعته،  واالنقياد 
األجيال عىل كل ذلك، ودونك  احلسن البرصي، إمام التابعني، 

)1( أخرجه البخاري برقم )14( ومسلم )44(.

بلد �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص
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 كان يبكي إذا حّدث بحديث اجلذع الذي بكى ملا فارقه النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
إليه  ياعباد الل، اخلشبة حتن إىل رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص ؛ شوقًا  ويقول: 
ملكانه من الل، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه)1(. فقد ورد عن ابن 
عمر ريض الل عنهم، كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص خيطب إىل جذع، فلام اختذ 
املنرب حتول إليه فحّن اجلذع فأتاه فمسح يده عليه «)2( ويف رواية 

»لو مل أحتضنه حلّن إىل يوم القيامة«)3(.
م��ع��ب��ودًا وال اهَّلل  غ��ي��َر  ن���رض  ل��م 

محمِد النّبي  ُخ��ُل��ِق  س��وى  ُخلقًا 
جماَلها ال��ِخ��الَل  منَح  ال��ذي  فهو 

متمَم ج���اء  األخ�����الِق  وم���ك���ارَم 
اهَّلل ج����ل  ج��الل��ُه ع��ل��ي��ه  ص���ّل���ى 

وسّلموا عليه  صّلوا  قد  والَخْلُق 

)1( الشفاء بتعريف حقوق املصطفى 305/1.
)2( رواه البخاري برقم )3583(.

السلسلة  يف  األلباين  وصححه   )2236( برقم  مسنده  يف  أمحد  رواه   )3(
الصحيحة برقم )2174(.
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املليئة  وصحبه،  البرشملسو هيلع هللا ىلص،  سيد  سرية  احلرام  بالبلد  هنا 
للبحث  والتعاون  والتضحيات،  واملعايل  والسمو  بالذكريات 

عن احلق واهلدى ونرصته. 
األمة  تاريخ  يف  املرشقة  اجلديدة  الصفحة  كانت  هنا  من   

ورعيلها األول.
 من هنا بدأ التغيري، وانطلق يف نفوس األمم واألفراد نحو 
اهلداية واجلد والنظام والعدل وحتريم الظلم والبغي والعدوان 
واحلرية  بالعهود،   والوفاء  احلقوق،  وإعطاء  املظلوم،   ونرصة 

الرشعية التي أرادها الل قبل أن ينادي هبا الرشق والغرب.
جاءت الرشيعة رمحة وهدى ونورًا للعاملني، قال الل تعاىل: 

چ ٻ ٻ ٻ  پپ پپ ڀ  ڀ چ )البقرة: 2(. 
جاءت الرشيعة لتقرر كل مبادئ اخلري، والفالح، والعدل، 

واإلصالح يف مجيع شؤون احلياة.
األخالق،  نحو  هبا  ويرقى  باألمة،  ليسمو  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  جاء 

والفضائل، والسمو والعلياء.

�لفجر �جلديد
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وترويضها  والطباع،  النفوس،  لتهذيب  الرشيعة  جاءت 
والعقوبات،  احلدود،  بإقامة  وجاءت  األخالق،  فضائل  عىل 
حفاظًا عىل األخالق، واملجتمعات، والعقول، والفطر، وكرامة 
اإلنسان، وقيمه، من كل رذيل، ولن تنضبط حياة األفراد واألمة 

إال بذلك، ولن يقوم العدل إال بذلك.
العامل  وهل  اإلســالم؟  من  التخوف  ملاذا  كله  هذا  ومع 

والشعوب حتتاج غري احلفاظ عىل تلك املبادئ؟
ع������زٌّ اهَّلل  م������ن������ه������ِج  يف 

ال�������ه�������واُن س��������������واُه  ويف 
* * *

ي�����ِن َي��ب��ق��ى ال����م����ل����ُك ب�����ال�����دِّ
ي������ُن ب���ال���م���ل���ِك َي���ق���وى وال������دِّ

ملاذا جاء اليوم من ينادي بتعطيل حدود الل عىل أرض الل، 
ملاذا  نوره،   متم  والل  ساقطة،  واهية،  بحجج  الل،  نور  ليطفئ 

احلرب عىل اإلسالم ومبادئه ؟
وَص���ّدق���وه ال���خ���داِع  ذا  أط���اع���وا 

ب��وه وك��م َن��َص��َح ال��نّ��ص��ي��ُح، ف��َك��ذَّ
وَب������ّدَل ظ���اه���َر اإلس�����الِم َره���ٌط

وش���ّذُب���وه ف��ي��ِه  ال��ّط��ع��َن  أرادوا 
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قوة اإلسالم وشموليته: 

معضلة،  كل  حل  عىل  قادر  اإلسالم  إن  األخالق:  يامحاة 
لكل  صالح  رذيل،  لكل  البديل  وإجياد  نازلة،  لكل  والتصدي 
زمان ومكان، والبديل بالضوابط الرشعية حقيقة ال تأويل وال 

خمادعة.

إن اإلسالم بقوته استوعب كل القرون منذ بعثة حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
إىل يومنا، وإىل يوم القيامة، وال جيوز ألحد أن يقول غري ذلك، 
أفال يسعنا ما وسع القرون السابقة من حسن االتباع ال االبتداع.

وَمضْت نهجه  عن  َغَفلْت  أم��ٌة  ما 
ِع��ْل��ِم وال  َه����دٍي  بِ���ال  َت��ه��ي��ُم  إال 

االستفادة من الغرب :
يف  الذوبان  يعني  ال  الغرب  جتارب  من  االستفادة  إن 
احلضارة الغربية، وضياع اهلوية اإلسالمية، وارتكاب ما خيالف 
رشيعة الل، بحجج واهية، وأقوال شاذة ساقطة، ليقوى جانب 

الذوبان، وضياع اهلوية.
ل��ن��ا ص���اح���ٌب ُم���ول���ٌع ب��ال��خ��الف

ك��ث��ي��ُر ال��َخ��ط��اِء َق��ل��ي��ُل ال��ص��واب
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أل����جُّ ل��ج��اج��ًا م���ن ال��خ��ن��ف��س��اِء
ُغ��راب       ِم��ْن  َمشى  م��ا  إذا  وَأزه���ى 

إن اجلميع يتفق عىل مبدأ اإلصالح، والتجديد، واالستفادة  
من التطور، والعلم، يف كل فن واجتاه، لكن اإلشكال كيف يكون 
والواقع؟  الرشعية؟  النصوص  مع  يتعارض  وهل  التجديد؟ 

وقيم املجتمع املسلم؟ واحلياة االجتمعية؟
اصطدمت  اهلوى  من  جمردة  خالصة  علمية  حقيقة  أي 
بالدين والعقيدة؟!  هذا هو التاريخ يشهد بقيام علمء يف الطب 
نبغوا يف ظل اإلسالم،  والفلك واهلندسة والطبيعة والكيمياء، 
فلم يقم يف نفوسهم الرصاع بني العلم والعقيدة، وال قام بينهم 
وبني السلطات احلاكمة ما يدعو إىل احلرق والتعذيب كم فعل 

حكام الغرب مع علمء الكنيسة ملا صادموا العلم والتقنية . 
فم الذي يدفع أولئك املثقفني احلائرين إىل فصل الدين عن 
وال  وعي  دون   - فيه  العيوب  وتلمس  الدين،  وجتريح  العلم، 
االستعمري  السّم  إال   - املحمومني  رصاخ  يشبه  وبم  دراسة، 

الذي جترعوه وهم ال يشعرون؟ 
معرش املسلمني: والل ال يصنع هذا شخص يف رأسه عقل ، 
وال يف نفسه ثقة بكيانه ، وهويته ودينه ووطنه ، إهنا والل اهلزيمة 
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الداخلية ، تتخذ صورًا شتى ، ومربرات شتى. ولكنها هزيمة ال 
يقدم عليها إال الضعفاء اخلائرون ، واجلبناء املضطربون .

والرقي  التقدم  أسباب  وأعظم  أهم  من  هو  اإلسالم  إن 
 ، ومتوافرة   ، متظافرة  هذا  يف  واألدلة   ، واإلنجاز  والتطور 
وقاطعة ، ولو ال خشية اإلطالة لذكرهتا ..لكن قد يكون السبب 
ملا  ذلك  ننسب  ..وال  وأطيافنا  أشكالنا  بجميع  املسلمني  نحن 
وأسباب  خللفيات  العبارة-  صحت  -إن  باإلسالميني  يقال 

وخالفات فكرية أو شخصية ، فإن املوعد الل .
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كل  ليحاربوا  وعقوهلم،   وأمواهلم،  أقالمهم،  أقوام  جند 
الل،  أرض  عىل  وسيلة،  كل  عرب  رذيلة،  لكل  ويدعو  فضيلة، 

ليجتثوا األمة من سمء الفضيلة إىل قاع الرذيلة.
العجائِب ك���لَّ  ف��ي��ه  رأي��ن��ا  زم����اٌن 

الذوائِب  فوَق  األذن��اُب  وأصبحِت 
* * *

مشاعُرهم ُطمٌس  بصائُرهم  ُعمٌي 
َغنُم وهمهم  َم��راع��ي  يف  ك��أّن��ه��م 

ويدس  السوس،  نخر  أخالقها  يف  ينخر  من  األمة  يف  إن 
ّم يف العسل املغشوش. السُّ

َأحٍد على  تطعن  فال  منّا  الّسوُس 
مَن الخصوِم وعالْج مصدَر الّسوِس 

يسقون األمة السم، ويقسمون أنه ماء احلياة .
صاَر الُبغاُة بزاًة حائميَن على اآلفاِق

ال��ج��م��ُل واس���ت���ن���وَق  وق��ت��ن��ا  يف 

كن منهم على حذر
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بناها  التي  احلصون،  ويقتعلوا  السدود،  ليهدموا  جاءوا 
علمء امللة، وعظمء األمة، منذ قرون، عىل نور، وبصرية من الل، 

وأمر الل، وأمر رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. 
وعجيج،  ضجيج،  يف  النهيق،  ويتابعون  النعيق،  يكثرون 

ويغسلون النجيع بالرجيع.
بهم َيلهو  ال��ه��وى  إّن  ويَحهم  ي��ا 

يتوعُد الهوى  كنِف  يف  وال��م��وُت 
تنادوا عىل األخالق باملعاول مصبحني، متعاضدين، تعاووا 

من كل حدب، وهتاووا من كل صبب.
النهار،  يف  سدودًا  نبني  أن  لألمة  واخليانة  اخلطأ  من  إن 
ونثلمها بالليل، ثم نرجع أخرى نرقعها بالنهار، خيربون بيوهتم 

بأيدهيم، وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا.
ك���فٌّ ُت��ش��ي��ُد وأل����ُف ك���فٍّ ت��ه��دُم

َأبكم ُص���مٌّ  ال��ح��ال��ي��ِن  يف  وال��ق��وُم 
ك���م ُأم�����ٍة َل��ع��ب��ْت ب��ه��ا ُج��ّه��اُل��ه��ا

َتعذيبِها يف  َق��ب��ُل  ِم���ْن  َفتنّطَسْت 
بها ال����ق����وُم  َل����ِع����ِب  الُت���ب���ال���ي 

َل��ِع��َب��ا ال��ل��ي��ال��ي  َص�����ْرُف  ب��ه��ا  َأْم 
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إهنم يريدون من املسلمني أن يكونوا يف صالة وصيام وحج 
وزكاة فقط ، وليس لإلسالم يف لباسهم ومظهرهم وأخالقهم 
وحياهتم وماهلم ونكاحهم وتعاملهم  ارتباط ومعنى ..يريدون 
باختصار : عزل اإلسالم عن احلياة ...حقيقة مذهبهم مالل لل ، 

وما لقيرص لقيرص .
أبناء  بعض  مازال  أنه  الكربى  والطامة  العظمى  املصيبة  إن 
املسلمني يرفعون هذه الشعارات التي رفعت قبل عرشات السنني 
،واغرت هبا الكثري حتى كاد اإلسالم يندثر من كثري من بالد املسلمني، 

وهاهم اليوم يعودون مرة أخرى بنفس تلك الشعارات.
قال الل : ) فم ربحت جتارهتم وما كانوا وهتدين ( .

َجمرٍ وِم��ي��ِض  ال��رم��اِد  خلَل  أرى 
ل��ه��ا ض���راُم ي��ك��وَن  أن  وي��وش��ُك 

يف  والتقدم  واخلري  النور  مصدر  اإلسالمي  العامل  ظل  لقد 
العامل كله فرتة طويلة مل يشعر خالهلا أنه حمتاج إىل التبذل اخلُلقي 
والتقدم  املادية  القوة  عىل  حيصل  لكي  واإلباحية،  والفوىض 
العلمي والفكري! وإنم كان أهله مثاًل رفيعًا يف كل ميدان  حتى 
فجرت  الشهوات،  واستعبدته  القياسية،  أخالقه  عن  ضعف 

عليه سنة الل.



38

حماولة  أو  روحية،  عقيدة  يكون  بأن  اإلسالم  يكتف  مل 
للتهذيب اخللقي، أو دعوة للتجرد الفكري والتأمل يف ملكوت 
تفوته  فال  األرض،  شؤون  يف  ينظر  عمليًا  دينًا  كان  وإنم  الل، 
سواء  ببعض،  بعضهم  الناس  عالقات  يف  صغرية  وال  كبرية 
ووضع  هبا  اهتم  إال  اجتمعية  أو  اقتصادية  أو  سياسية  كانت 
بني  تربط  فريدة  صورة  يف  ولكن  وتطبيقاهتا،  ترشيعاهتا  هلا 
والعبادة،  العمل  بني  والوجدان،  العقل  بني  واملجتمع،  الفرد 
رباين  نظام  يف  كلها  واآلخرة  الدنيا  وبني  والسمء،  األرض  بني 

متكامل حيقق العدالة والسعادة واحلرية الرشعية.
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إن من أعظم احللول لترتقي األمة يف معارج اخلري والرفعة 
والفضيلة، ومدارج العزم والثبات أن تربط بتارخيها عن طريق 
دراسة قدواهتا، وُمُثلها العالية ، اجلادة، الثابتة، املرشقة، اخلالدة، 
والرموز  املزيفة،  القدوات  وتلفظ  دروهبا،  يف  هبا  تسري  لكي 
هبا  ضاقت  التي  البائرة  التافهة،  احلائرة،  املضطربة  الرخيصة، 
أنموذج حيتذى من خري جيل  تتلمس اخلالص يف  فهي  ذرعًا، 

مىض، نحن أمة ذات تاريخ لكنها جتهل تارخيها. 
ويقرأ،  يسمع،  بم  ويتأثر،  ويقلد،  حياكي،  بطبعه  اإلنسان 
اإلنسان،  هذا  حياكيه  أمثل  نموذج  وضع  من  فالبد  ويشاهد، 
ويقلده، والقدوة املثىل، واألنموذج األمثل، حممد ملسو هيلع هللا ىلص ومن سار 

عىل هداه، واقتفى أثره وخطاه.
الندية: عبادة، وأخالقًا،  النبوية،  فهلموا إىل ظالل السرية 

وعدالً، وسلوكًا، دراسة، وتعليًم، وتطبيقًا. 
َص���ّل���وا ع��ل��ى ال��م��خ��ت��اِر أح��م��َد

إنه أزكى األناِم وخيُر من وطَئ الّثرى

�لرموز �ل�سامية و�ملزيفة



40

القدوة يف جمتمع األرسة والعمل والرتبية واألمة من أعظم 
أسباب البناء يف النفوس، ويف املقابل من أعظم معاول اهلدم، وقد 
يف  رجل  ألف  قول  من  أعظم  رجل  ألف  يف  رجل  »فعل   : قيل 
رجل«، وكيف ال وقد كان أعظم قدوة للبرشية حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص، مؤثرًا 
يف النفوس ، وحمركًا للقلوب إىل عالم الغيوب، انتشل األمة من 
غياهب اجلهل، والظالم، والوثنية، والظلم، واجلور، والفوىض، 
وأوحال االنحراف، والضياع، واستباحة الدماء، واحتقار النسا.
وأم،  وأب،  وإعالمي،  ومفكر،  مسؤول،  كل  أدرك  فهل 
وعامل، ومعلم، وداعية، ومسلم، أثر القدوات يف النفوس؟  وقد 

كان يكفينا ذلك عن كثري من التوجيه والدروس.
احلاكم  وويل األمر وكل مسؤول يف نظر شعبه  وجمتمعه  قدوة.

العامل، والقايض يف نظر الناس، واخلصوم قدوة. 
الداعية واملعلم يف نظر الناس والطالب قدوة.

األب واألم يف نظر أوالدهم قدوة . 
الزوج يف نظر زوجته قدوة.

عىل  والزوجة  ملوكها،  دين  عىل  الشعوب  إن  قيل  وقد 
أبه فم ظلم، وكل  بأبيه، ومن يشابه  دين زوجها، واالبن شبيه 
فتاة بأبيها معجبة، ويف احلديث: )واملرء عىل دين خليله فلينظر 
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رعيته،  به  سعدت  من  الناس  وأسعد  خيالل()1(.  من  أحدكم 
وأشقى الناس من شقيت به رعيته.

َح���الوَة قولِه ِم��ْن رج��ٍل  الت���رَض 
ح��ت��ى َي���زي���َن م���اَي���ق���وُل فِ���ع���اُل

ف�����إذا وزن������ِت فِ���ع���ال���ُه ب��م��ق��ال��ِه
َج��م��اُل ذاَك  ف���إخ���اُء  َف���ت���واَزن���ا 

صنعت شبكات التواصل قدوات مزيفة، ضعيفة، فارغة، 
ال حتمل من مؤهالت القدوة شيئًا .

وإنم  واملمرسة،  الواقع  يف  نجاح  هلم  يعرف  ال  أناس  خرج 
نجاحهم ومثاليتهم ربم ال يتجاوز يف كتابة تغريدة وإرسال سناب.
من  للمشاهد   فكرة  يوصل  حينم  ونحوه  املغرد  ذلك  إن 
خالل تلك الشبكات ال يعني أن كل حياته هي تلك الفكرة من 

أعمل صاحلة وأخالقيات وسعادة .
تلك  يف  مشاركتكم  إن  والدعاة:  واحلكامء  العلامء  أهيا 
الباطل  ألهل  ومزامحة  العلم،  نرش  يف  مهم  مطلب  الشبكات 

واجلهل و حدثاء السن، فالبدار .

)1( أخرجه أبوداود برقم )4833( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع برقم 
.)3545(
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من  الكعبة  حيال  بأن  ملسو هيلع هللا ىلص  قال  بم  بالبيت  الطواف  يذكرنا 
ال  ملك  ألف  سبعون  يوم  كل  فيه  يصيل  السمء  يف  بيتًا  فوقها 

يعودون إليه أبدا)1(، فتذكر عظمة الل، وقدرة الل. 
يذكرنا احلجر األسود الذي نزل من اجلنة، بقوله  ملسو هيلع هللا ىلص وهو 

أشد بياضًا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم)2( .
 قال بعض أهل العلم: تأمل كيف َأثُر املعايص عىل اجلمدات 
فكيف أثرها عىل القلوب؟ نسأل الل العظيم رب العرش الكريم 

أن يرمحنا برمحته، وأن يزيل أثر الذنب من الوجه والقلب. 
الل   رسول  أن  قال:  عنهم  الل  ريض  عباس  ابن  عن  وورد 
يوم  استلمه  ملن  يشهد  لسانًا وشفتني  احلجر  )إن هلذا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص 

القيامة بحق( )3(.

)1( أخرجه البخاري برقم )3207( ومسلم )162(.

)2( أخرجه الرتمذي يف سننه برقم )877( وصححه.
)3( أخرجه أمحد يف مسنده برقم )2398( وصححه األلباين يف التعليقات 

احلسان برقم )3703(.

دعوة للتاأمل
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وقال ملسو هيلع هللا ىلص : »إن مسح احلجر والركن اليامين حيط اخلطايا حطا«)1(.
فائدة: تسمية احلجر األسود بـ»األسعد« أو »امُلَحيهَّا« - من 

التحية - ؛ليس عليها دليل.
أن   : واليمين  األسود  للحجرين  االستالم  طريقة  فائدة: 

يمسح بيده عىل الركن. 
مسألة: هل يستلم الركن اليمين من غري طواف؟

من خالل استقراء النصـوص الرشعيـة وعمـل الصحابـة 
يف  يشـرع  ٰذلك  أن  الفقهاء:  وكالم  والتابعني  عنهم  الل  ريض 

أثنـاء الطـواف، وأما من غري طواف فال يرشع. 
مسألة: استالم احلجر األسود هل هو سنة مستقلة أم تابعة للطواف؟
ظاهر  عليه  يدل  الذي  وهو  مستقلة،  سنة  أنه  األقــرب 
واختـاره  بالطـواف،  التقييد  عىل  الدليل  ولعدم  النصوص، 
الزركيش ونقلـه عـن مجع من السلف، وورد ٰذلك عن ابن عمر 
وعبداللهَّ بن الزبري ريض الل عنهم ، وطاووس وسعيد بن جبري)2(.

تنبيه: حديث: »النظر إىل الكعبة عبادة« ضعيف.

يف  األلباين  وصححه   )3698( برقم  صحيحه  يف  حبان  ابن  أخرجه   )1(
التعليقات احلسان برقم )3690(.

)2( التحفة يف أحكام العمرة واملسجد احلرام ( للمؤلف .
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القلب أعظم حمرك، ومؤثر، وهو ملك اجلوارح، إنه يتأثر 
سلبًا وإجيابًا، وينعكس ذلك األثر عىل سائر البدن، فإذا صلح 

صلح سائر اجلسد، وإذا فسد فسد سائر اجلسد.
االعتناء بالقلب واجب، ألنه مناط صالح اجلسد، وعليه 
صالحه  وبقدر  اجلسد،  استقام  القلب  استقام  ومتى  مداره، 
القلوب  صالح  عىل  قائمني  كنا  فهل  اجلوارح،  صالح  يكون 
أحسن قيام؟ وهل كنا حراسًا لقلوبنا كم نكون حراسًا ألموالنا؟ 

هل نتفقد قلوبنا ونعتني هبا كم نتفقد أجسادنا؟
فاستعن  قلبك  صالح  أردت  )إذا  يقولون:  السلف  وكان 

عليه بحفظ جوارحك(.
بصالح  العمل  وصالح  العمل،  بصالح  القلب  وصالح 

النية.
مرجعُه ب��األخ��الِق  أم���رَك  ص��الُح 

َتستقِم ب��األخ��الِق  النفَس  ف��ق��ّوِم 
إن من أعظم العبادة عبادة القلب،  إهنا العبادة املفقودة يف 

حر��سة �لقلب



45

حياة كثري من الناس، والتي أصبحت يف غربة من القلوب وبني 
الناس.

مع  وعالقتنا،  وذواتنا،  أنفسنا،  يف  مشكالتنا  من  كثريًا  إن 
عبادة  ضعف  أسباهبا  من  كان  اآلخرين،  مع  وعالقتنا  ربنا، 

القلب، وأعمل القلوب.
إهنا قوارب النجاة، والثبات، ورقائق القلوب، إهنا أساس 
اجلوارح،  لعبادة  واملوقظ  والباعث،  والــدواء،  اإلحساس، 
وشهواهتا،  وحظوظها  النفس  مجاح  تكبح  إهنا  هلا،  واملعظم 
واألخالق،  واأللسن  القلوب  زيغ  من  وحصنًا  جلامًا،  وتكون 
معنى،  دون  صورة  الدين  وباسم  باحليل  للنفس،  واالنتصار 
ورساب دون احلقيقة، واملوعد الل، يوم تبىل الرسائر وينكشف 
املخفي يف الضمئر، مهم ُألبس احلق غري لبسته، وكل ما كان لغري 

الل يزول..
عبد اهلل: إن عبادة القلوب هي أساس البناء لذواتنا، ومن 

حتت أيدينا، فهلم، وهلم.
وأخالقيًا،  علميًا  هبا  والسمو  وتعاهدها  النفس  تربية  إن 
منصب  أو  علمية،  درجة  أو  عمري،  حد  له  ليس  وإصالحها 
كثري  عند  املشكالت  من  وهذه  حد،  عند  يتوقف  أو  وظيفي، 
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من الناس أحيانًا، يظن بعض الناس أنه عند وصول حد معني 
من العمر أو العلم أو املنصب فإن نفسه ال حتتاج إىل زاد إيمين 
وأفعاله  تطوير،   إىل  حتتاج  ال  فأخالقه  وعلمي،  وأخالقي 
وأخالقه ال يعرتهيا النقص واخللل والضعف، وأنه ليس معرضًا 
املنهجية  يف  كبري  خلل  وهذا  تامة،  ثقة  والتغريات،  للمؤثرات 
وهو  والتغريات،  املخاطر  إىل  يؤدي  قد  والتفكري،  والرتبية 
اليشعر بسبب ما ألبس نفسه إياه من تلك الثقة وعدم املحاسبة.
وتشاهد  تسمع  مما  بأدواء  تصاب  والنفوس  القلوب  إن 
وختالط وتقرتف من صخب احلياة ، فتحتاج إىل تصفية وتنقية 

وغسيل وعناية بصفة دائمة.
ورد عن أنس ڤ قال: قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يستقيم إيامن 

عبد حتى يستقيم قلبه، وال يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه«)1( .
تتفاضل  األعمل  فإن  لذا   ، الل  نظر  موضع  هو  القلب  إن 
عند الل بتفاضل ما يف قلوب العاملني من اإليمن واإلخالص 
واملحبة واخلوف من الل قال : ملسو هيلع هللا ىلص : »إن اهلل ال ينظر إىل صوركم 

وال إىل أجسامكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم« )2( .

)1( أخرجه أمحد برقم )13048(.
)2( أخرجه مسلم برقم 2564.
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البدن،  أرس  من  أعظم  القلب  أرس  إن  السلف:  أحد  قال 
واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، وعبودية القلب هي 
التي يرتتب عليها الثواب والعقاب، فإن من استعبد قلبه لغري 

الل، رضه ذلك، ولو كان يف الظاهر ملك الناس .
وبحسب  الفتن،  عليه  تعرض  الذي  املحل  هو  القلب  إن 
وال  احلق،  يقبل  ال  أن  إىل  يصل  حتى  ظلمته،  تعظم  هلا  قبوله 
يتبع هواه بغري هدى من  املنكر، بل  يعرف املعروف، وال ينكر 

الل .
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إن من أعظم ما يصفيها وينقيها ويزكيها الوعظ . 

الوعظ دواء القلوب وشفاؤها .
الوعظ حادي القلوب يف سريها .
الوعظ كارس النفوس وكربيائها .

الوعظ سياط النفوس ومهذب األخالق .
وكف  النفس،  وحظوظ  للشهوات،  كابح  جلام  الوعظ 

اللسان، وردع الظلم والبغي، وتأدية احلقوق والواجبات.
قست  كان،  ما  فكان  الوعظ  يف  النفوس  من  كثري  زهدت 
من  إال  والعقول  النفوس  وتغريت  العيون،  وجفت  القلوب، 

رحم ريب .
كالم  من  صح  وما  والسنة،  القرآن  وعظ  الوعظ  أعظم 
والقصص  األحاديث  نرش  من  واحلــذر  وأفعاهلم،  السلف 
املوضوعة واملكذوبة عرب وسائل  االتصال والتواصل احلديثة .

�سياط �لقلوب
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والسالم   الصالة  عليهم  وإسمعيل  بإبراهيم  املقام  يذكرنا 
باألرسة املسلمة التي حتمل هم خدمة دين الل ونرشه والتمسك 
راع،  كلكم  »أال   : ملسو هيلع هللا ىلص  قال  والتقوى،  الرب  عىل  والتعاون  به، 
وكلكم مسؤول عن رعيته، فاألمري الذي عىل الناس راع، وهو 
مسؤول  وهو  بيته،  أهل  عىل  راع  والرجل  رعيته،  عن  مسؤول 
عنهم، واملرأة راعية عىل بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم، 
والعبد راع عىل مال سيده وهو مسؤول عنه، أال فكلكم راع، 

وكلكم مسؤول عن رعيته« )1(.
إسمعيل عليه السالم نموذج عظيم للشباب يف الرب بوالده، 
الدين  البيت، وقدوة مضيئة يف خدمة  تعظيم  وصورة مرشقة يف 

والوطن .
إن من أعظم وسائل الرتبية والثبات عىل دين الل واالعتزاز 
أوالدنا  قلوب  يف  والعطاء  والبذل  اخلري  نرش  حب  غرس  به 
وطالبنا وتعويدهم عىل املشاركة ، ووضع املحفزات عىل ذلك.

)1( أخرجه البخاري برقم )2409( ومسلم برقم )1829(.

�لأ�سرة �مل�سلمة
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أهيا القادة والعقالء وأولو األلباب : 
إن أمتنا أمة الشباب، والعناية هبم من الواجبات واملهمت .
ونرصها،  عزها،  معاقد  بكم  تربط  األمة  إن  الشباب:  أهيا 
فأنتم محاهتا، وكمهتا وجوهرها، ونفيسها، أنتم مجاهلا، وهبجتها، 
وعتادها،  عدهتا،  أنتم  أنظارها،  وحمط  ورجاؤها،  أملها،  أنتم 
وسيفها وسناهنا، أنتم أعالمها، ورايتها، أنتم سمؤها، وعلياؤها، 
حضارهتا،  أنتم  وضياؤها،  نورها،  أنتم  وشجعاهنا،  وأبطاهلا، 
وصدارهتا، لذا كنتم اللقمة، والصيد، واللعبة املتنافس عليها من 
األعداء، ولكن قد تغفل بعض األمم عن حراستكم، أخالقيًا، 
وفكريًا، فكل حيمي أخالقه الطاهرة، ومبادئه السامية، من تلك 
للقيم،  اهلجمت الرشسة عىل األخالق والفضيلة، كونوا محاة، 
واألخالق من أنواع الفساد واإلرهاب بجميع صوره وأشكاله.

الشباب  أن  التاريخ ماضيًا وحارضًا  ثبت عرب  أهيا اجليل: 
املبادئ  أمام  والوقوف  والتغيري،  التجديد،  عىل  القادرون  هم 

الساقطة.

حديث خا�ص بال�سباب
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فأنتم القادرون عىل النهضة باألمة واستعادة قوهتا.
األخالق  عىل  الغاشم  الزحف  إيقاف  عىل  القادرون  أنتم 

والفضيلة .
والتقاليد  العادات  من  كثري  تغيري  عىل  القادرون  أنتم 

وجتاوزها والتي عطلت كثريًا من النجاحات.
وروّية،  وصرب،  حكمة،  إىل  حيتاج  ذلك  وكل  اجليل:  أهيا 
مع  وصدق  بالل،  واستعانة  املتومهة،  املخاوف  وترك  وعزيمة، 
الل، ولكم يف شباب صحابة رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص خري مثال حيتذى يف 

حياته وبعد وفاته. 
قال الل تعاىل: چ ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ۆئ  چ  )آل عمران: 200(..

فتأمل هذه األربع املقدمات وكيف تكون النتيجة؟. 
ما  عىل  ال  الل..  منهج  عىل  الل  أرد  ما  وفق  يكون  التغيري 

تريده األهواء والنفوس الضالة.
التغيري يكون وفق املصالح املتيقنة والغالبة ال عىل املصالح 

الومهية واملفاسد املتيقنة.
التغيري يكون وفق املصالح املرتبطة باملؤسسات واملجتمعات 

واألمة ال عىل املصالح اخلاصة.
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التغيري يكون وفق دراسات علمية واسرتاتيجيات فاحصة 
ومستقبلية.

التغيري يكون من حيث انتهى الناس ال من حيث بدأ الناس.
التغيري يكون طريقًا للخري ال مفتاحًا للرشور والفساد .

أهيا اجليل الواعي:
أه���دي ال��ش��ب��اَب ت��ح��ي��َة اإلك��ب��اِر

ه��م ك��ن��ُزن��ا ال��غ��ال��ي وذخ���ُر ال���داِر
ال��ن��ب��يِّ محمٍد ك��ان أص��ح��اُب  م��ا 

األف���ك���اِر ش���ام���َخ  ش��ب��اب��ًا  إال 
يذكر بعض الوعاظ أثرًا »ُنرصُت بالشباب«)1( واألثر فيه 
نظر إال أن معناه صحيح، فلقد كان أول من نارص رسول الل 

ملسو هيلع هللا ىلص الشباب، وكان معهم كذلك بعض الغلمن الصغار.
وكان منهم العرشة املبرشون باجلنة، مثل: أيب بكر الصديق 
أسلم وكان عمره )38( عامًا، وعيل بن أيب طالب وكان عمره 
)10( سنني، والزبري بن العوام وكان عمره)8( سنوات، وعمر 
ابن اخلطهَّاب وكان عمره)26( عامًا، وسعد بن أيب وقاص وكان 

)1( مل أجده يف كتب السنة واآلثار والذي يظهر أنه من املوضوعات .
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عمره )17( عامًا، وطلحة بن عبيد الل وعمره )17( عامًا.
إهنا تربية القرآن والسنة، واجليل النبوي الفريد، إنه التوفيق 
وحتمل  العالية  اهلمة  إهنا  الدين،  وهلذا  لل  الوفاء  إنه  الل،  من 
املسؤولية، إنه اليقني بقيمة وحقيقة هذه احلياة، إنه اليقني بم عند 

الل، إنه صالح القلوب.
ة معدهنا األساس يف الشباب،  أهيا القادة: إنهَّ اخلريية يف األمهَّ
ة واإلصالح والبناء جله يتم  بسواعد الشباب،  والسمو يف األمهَّ
ومهمهم ونشاطهم ، وجدهم، واجتهادهم، إن السلف الصالح 
فهذا  عظمى،  أمهيهَّة  الشباب  َأْولوا  الشباب  أولوا  وقادة  علمء 
أنفسكم  حتتقروا  »ال  يقول:  الزهري  شهاب  بن  حممد  اإلمام 
األمر  به  نزل  إذا  كان  اخلطاب  بن  عمر  فإن  أسنانكم،  حلداثة 

املعضل دعا الفتيان، واستشارهم يبتغي حدة عقوهلم«)1(.
احلذر كل احلذر من إحداث اجلفوة والفجوة بني الشباب والكبار.
احلذر من وضع العقبات واالحتقار وحظوظ النفس بني 

الشباب والكبار.
إهنم أمل الغد وقادة املستقبل . 

بيان  الرب يف )جامع  وابن عبد  الكربى )20331(  البيهقي يف  )1( أخرجه 
العلم وفضله 364/1(.
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ُت���ق���ّص���ُر ال  ال�����ح�����داث�����َة  إن 
ب���ال���ف���ت���ى ال������م������رزوِق ِذه���ن���ا

ل������ك������ْن ُت��������ذّك��������ي ع���ق���َل���ه
ف����ي����ف����وُق أك����ب����ُر م���ن���ه ِس���نّ���ا   

أهيا اجليل األيب:  حدد اهلدف وركز وانطلق يف أي مرشوع 
ختدم به دينك وأمتك، فاألمة اليوم أحوج ما تكون إليك، وأنت 
كل  اإلسالم،  ثغور  من  ثغر  عىل  قف  تعانيه،  ما  وترى  تشاهد 

واحد منا حيدد مرشوعه وال يشتت جهده و عزماته  .
والتخصص  اخلربة  وأصحاب   ، الكبار  شاور  اجليل:  أهيا 

،فعند الكبار ما ليس عند الصغار  .
َدبَّ��َرَه��ا  األَْح���َداث  إَِذا  األُم���وَر  إِنَّ 

َخَلال َبْعِضَها  يف  َتَرى  ُيوخ  الشُّ ُدوَن 
َمْعَجلٌة األَْم��رِ  يف  َلُهم  َباَب  الشَّ إِنَّ 

َل��ال ��ُي��وِخ َأَن�����اٌة َت���دَف���ُع ال��زَّ ول��ل��شُّ
بآرائهم  املعجبني  أولئك  من  التاريخ  عرب  األمة  تعاين  كم 

واملنفردين بأفكارهم؟!
التكامل والنجاح يف قرارات اإلنسان ومشاريعه بعد توفيق الل 

بقدر ما جيمع من العقول واخلربات، والعلم ليس منتهى كل يشء.
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العظيمة  املعجزة  تلك  ملسو هيلع هللا ىلص..  رسول  بمرسى  مكة  تذكرنا 
الباهرة التي جتعل القلب يؤمن بربوبية الل ووحدانيته وعظمته 

چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  وقدرته، قال الل تعاىل: 
ٺ  ٺ     ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ     پ     پ 

ٺٿ ٿ     ٿ ٿ ٹ چ )اإلرساء: 1(.
آي�����ٌة ل�����ه  ش��������يٍء  ك�������لِّ  ويف 

ت���������دلُّ ع����ل����ى أّن���������ه واح�������ُد

الوعر،  الطريق  ذلك  مكة  إىل  الطائف  طريق  يذكرنا   
الشائك،  الشاق بحاله ملسو هيلع هللا ىلص ورجوعه وحيدًا فريدًا، حينم طرده 
منها أهلها، ورموه باحلجارة حتى تورمت قدماه، فيقول: لعل 

الل خيرج من أصالهبم من يعبد الل ال يرشك به شيئًا ()1(.

كان ملسو هيلع هللا ىلص أعظم الناس عفوًا وحلًم، فعفوه ال جيارى، وحلمه 
ال يبارى .

)1( أخرجه البخاري ومسلم.

ذكريات خالدة
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خافيٍة غ��ي��ُر  ف��ي��ِه  ال��ص��دِر  رح��اب��ُة 
مكانته  فِيهْم  َعُظمْت  َأجِلها  ِم��ْن 

إنه درس للعلمء والدعاة ومن أوذي يف سبيل الل.
المختار م��ن  ع��ب��رًا  ف��ل��ت��أخ��ذوا 

يف ص��ب��ره دوم����ًا ع��ل��ى األق�����داِر
أهُلها ت��ن��ّك��ر  ق��د  م��ك��َة  أرِض  يف 

وأب�����وا ق���ب���وَل ش��ري��ع��ِة ال��غ��ّف��اِر
رّب��ه  م��ن  ج���ذوًة  يحمُل  س���اَر  ق��د 

واألن��ص��اِر األع�����واِن  ع��ن  بحثًا 
وب��ط��ائ��ٍف ح���ّط ال���رح���اَل ل��ّع��َل��ه

ال��ك��ف��اِر َأذى  م��ن  َم�����الذًا  َي��ل��ق��ى 
َشناعًة العظيِم  بالسبِّ  َسلخوُه 

ورم������وُه رم�����َي ُم���ع���ان���ٍد َك���ّف���اِر
ق��دم��اُه س��ال��ْت ب��ال��دم��اِء ط��ه��ارًة 

أزك���ى م��ن ال��ري��ح��اِن واألزه����اِر
الُهدى َرم���ِت  ُأم���ٍة  م��ن  ويَلهم  ي��ا 

ب��ال��س��بِّ واألس���ح���اِر واألش��ع��اِر
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َتَجُهما ال��ب��ق��اِع  ك��لُّ  أظلمْت  ق��د 
وك��أن��ه��ا ت���دع���و ع��ل��ى ال��ك��ف��اِر

ُجموَعهم َيبيَد  أن  يملُك  ك��اَن  قد 
وي���زي���َل ش��أف��َت��ه��م ب���ش���رِّ ق����راِر

السما إل��ى  اليديِن  رف��َع  وتصبرًا 
ودع���ا بِ��َخ��ل��ف ط��اه��رِ األَس�����راِر

َت��ف��اؤالً الفسيُح  ال��ك��وُن  وتنفَس 
وَس����رى ب��دع��وت��ِه م��ع األس��ح��اِر

ل��رج��ال��ِه م��ح��م��ٍد  دروُس  ه���ذي 
ه���اّل ت��ع��ل��م��ُت��م ُأول�����ي األب���ص���اِر 

ودعاته  احلق  ألهل  وتسلية  تثبيتًا  اآليات  أعظم  من  إن 
تعاىل:  الل  قول  واإلحباط   واليأس  واملتغريات  الفتن  زمن   يف 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ  چ 
ۆئ ۆئ چ  )سورة آل عمران(.

السبل  بنا  وتضيق  للمستقبل  نتطلع  حينم  األمة:  ياعقالء 
بدالً من أن نتخىل عن أهدافنا ومبادئنا لنجدد عزيمتنا ، ولنتعاون 

سويًا يف جتديد العزائم.
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وكواكب  مضيئة  شموع  هم  األنبياء،  ورثة  هم  العلمء  إن 
نرية، وقناديل ساطعة،  دعاة عىل أبواب اجلنان ورضا الرمحن.

وإن  اإلسالم،  إال  يصلحها  وال  حيركها  ال  الشعوب  إن 
دينه  عىل  الثابت  الرباين،  العامل  كلمة  هي  فيهم  املؤثرة  الكلمة 
وقيمه ومبادئه، وفق ما أراد الل، وهذا ما أثبته التاريخ عىل مر 

العصور ويف كل عرص ومرص.
تعتز،  فبهم  وعظمئها،  بعلمئها  تفخر  وهي  إال  أمة  من  ما 
وتثبت،  وتسعد،  تفلح،  ولن  وهتفو،  تطمئن،  وإليهم  وتسمو، 
وتطمئن، وتستقر بدوهنم، والنخلط بني تقديرهم واحرتامهم، 

وبني التبعية العمياء التي بدون عقل وفطرة.
لنا َع��ل��ٌم  ه��م  العلِم  يف  شعلٌة  ه��م 

َن���ه���ّب وَن���ف���زُع   ن���ازل���ٍة  يف ك����لِّ 
* * *

أم����ت����ِه يف  ال�����ع�����ال�����ُم  إن�����م�����ا 
َق��ب��ٌس ي��ن��ش��ُر يف ال��ن��اِس ال��ض��ي��اَء

* * *
َأَزم���ْت أزم���ٌة  م��ا  إذا  الغيوُث  ه��ُم 

واألُسُد ُأسُد الّشرى والبأُس محتدُم

م�سابيح �لدجى
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واألخالق  القيم  عىل  حيافظ  وفكر  مذهب  أي  مهامجة  إن 
واألصالة وحماولة إسقاطه من خالل أخطاء أفراده وتعظيمها، 
تسند  باألمة  حتل  ومصيبة  وضعف  وفاجعة  هزيمة  وكل 
الظلم  من  هلو  املجيد،  وتارخيه  حسناته  عن  والسكوت  له، 

واإلجحاف واجلنون وعدم العقل. 
مجيع  يف  والقرار  الرأي  أصحاب  واجبات  أعظم  من  إن   
املجتمعات احلفاظ عىل هوية املجتمعات، وال يدعون ألحد كائنًا 
من كان أن يلعب باملبادئ والقيم، وحياول املساس بحراسها، أو 
هتميش أهل العلم والفضل وبناة األمم واألوطان وإسقاطهم، 
اإلسالم  يقول شيخ  واحلضارات،  األمم  بني  عليه  جممع  وهذا 
رمحه الل: »وعقالء مجيع األمم تأمر بالعدل، ومكارم األخالق، 
وتنهى عن الظلم، والفواحش، ويعظمون أهل العلم،  والدين 

منهم«)1(.   
َح����ازم����ًا األم����������وِر  يف  ُق��������ْم 

ن�����ادم�����ًا  ت������ك������ون  ال  ك�������ي 

)1( اجلواب الصحيح 2 /12.
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ياعظامء األمة: التشاور التشاور يف كل ما حيفظ لألمة قيمها 
ومبادئها وأمنها واستقرارها .

مرجوحًا،  كان  ولو  الــرأي،  وامجعوا  الصف،  وحدوا 
راجح  من  خري  ومرجوح  وخالف،   ، فرقة  من  خري  فمرجوح 
إحدى  به  وتقوم  مصلحة،  به  وتفوت  مفسدة،  عليه  ترتتب 
واحتدوا،  فتفشلوا،  والتنازعوا  اخلمس)1(،  الدين  رضوريات 
فاملصباح مع املصباح أكثر إنارة للطريق، واملصباح الواحد قد 
ال  والزمان  الشأن  قويًا،  كان  ولو  حلظة،  أي  يف  إنارته  تضعف 

حيتمالن الفجوة وال اجلفوة.
ال نجعل النصيحة فضيحة، وال النقد حسدًا .

)1( وهي الدين والعقل والنفس والعرض واملال وهذه الرضورات اخلمس 
التي جاء اإلسالم بحفظها .

عظماء �لأمة
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أروع  رضبت  التي  هباجر  وزمزم  واملروة  الصفا  تذكرنا 
األمثلة يف التوكل عىل الل حينم قالت لزوجها: إذن لن يضيعنا 

الل )1(.
وبذل  عليه،  واالعتمد  الل،  عىل  التوكل  صدق  يف  درس 
األسباب الرشعية والقدرية، ال التوكل والكسل، فإن السمء ال 

متطر ذهبًا وال فضة. 
ل عىل اللّ فإنه ينال من فضائله  وثمراته بحسب  ومن توكهَّ
حتقيقه له، ما ال خيطر له عىل بال، وال يدور يف خيال، وال حييط به 
مقال، والتوكل هو مجاع اإليمن، من رسه أن يكون أقوى الناس 

فليتوكل عىل الل.
  التدع قلبك يتعّلق بم عند الناس، وبم يف أيدهيم، فأنت 
كّلم خرجت من دائرة التعّلق بم عند الناس، وأقبلت عىل التعّلق 

برّب الناس، زاَد اليقني والثقة يف نفسك برّبك.

)1( أخرجه البخاري برقم )3364(.

 هاجر �ملر�أة �لعظيمة
�ملباركة
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ُسبحانُه  الل  يدي  بني  عندك  وما  وأرسارك  هبمومك  ارم   
النهار،  الليل ويف هجري  بالدعاء يف جوف  وتعاىل، وأقبل عليه 
وبكثرة ترددك عىل أبوابه وطرقك هلا ستفتح لَك أبواب الرمحة 
والقبول، وبإقبالك هذا عىل أبواب رّب األرض والسمء تكون 

واثقًا بأمره، مطمئنًا لركونك، واتكالك عليه جّل جالله.
هو  الل  أن  يعلم  أن  ربه  عىل  العبد  توكل  إن  احلسن:  قال 

ثقته)1(. 
ومل  عزوجل،  الل  مع  عقدها  العظيمة  املرأة  هاجر  جعلت 
جتعل عقدها مع زوجها، ولو كان العقد بني الزوجني لربم تغري 

اجلواب، لسان حاهلا ليست احلاجة إليك مادام العقد مع الل.
جعلت عقدها مع الل فلم تشرتط رشوطًا لعلمها أن الل ال 

يضيعها .
 مل تسأل ملاذا جئت بنا إىل مكة؟ ومل حتاسبه.

بيضاء،  التوقيع عىل ورقة  التجار  لغة  كم هي  لسان حاهلا 
لعلمها ويقينها بالل ووعد الل، فمن كفله الل فلن خيرس أبدًا.

العلوم  جامع   .)123( برقم  التجارة  عىل  احلث  جزء  يف  اخلالل  رواه   )1(
واحلكم 49.
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العقد بني البرش ليس كالعقد مع الل.
وال  عجزت  وال  ضعفت  فم  االبتالء  دائرة  يف  دخلت 
الذي  الطريق  ويف  ولل  الل  مع  االبتالء  رحلة  بدأت  تواكلت، 

أراده الل من زوجها.
السالم بدون سكن وال طعام يف واد  إبراهيم عليه  تركها 
غري ذي زرع، ال ُأنس وال َأنيس، ألنه عقد عقدًا مع الل، ومن 

توكل عىل الل كفاه.

كيف  وقالبك  بقلبك  واستمع  وانظر  تعال  املؤمن:  أهيا 
شكر الل هلذه املرأة عقدها وصربها وتوكلها عليه ومن أجل نبيه 

عليه السالم:

جعلها الل امرأة مباركة، جعل الل السعي عبادة من العبادات 
اقتداء هبا، وأمر به رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص، جعل الل بربكتها وبسببها زمزم 
املعجزة اخلالدة، خّلد الل ذكرها، وباإلحسان إليها، وبركتها عىل 
أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وبركتها بقيام هذا البلد املبارك مكة، وبجعل أفئدة 

الناس هتوي إليه، وبرزق أهلها من الثمرات.

أهيا املسلم املعتز بدينه: انظر كيف جمد الل هذه املرأة األَمة،  
وجعلها بركة عىل العاملني؟!
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ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  چ  الل:  من  أصدق  ومن  الل،  قال 
ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ چ )الفتح: 10(.
وّفت مع الل فوىف الل معها، أحسنت فأحسن الل إليها .

أين املتشدقون العابثون الكاذبون عىل الل ودينه بأنه حّقر 
سقط  من  وإنم  وزنًا  هلا  جيعل  ومل  وأقصاها،   ، وظلمها  املرأة، 
احلياة واملتاع؟!!  أين أنصار، ودعاة، حرية املرأة؟ أين املتسّمون 

باملنقذين للمرأة؟  

أيتها املسلمة احلرة األبية  : 

كوين حرة باإلسالم واحلجاب والعفاف والفضيلة .
واملغريات  والشهوات  الفتن  أمام  صامدة  حرة،  كوين 
سلعة  تكون  لكي  قذرة  زائفة،  دعوات  الباطالت،  والدعوات 
للمتاجرة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متييل نحوهم مياًل 

عظيًم بحجج باطلة.
حجابي أص����وُن  إي��م��اين  ب��ع��زي��ِز 

جلبابي ِحمى  يف  عرضي  وأص��وُن 
بقّصتي ي��ت��اج��رون  ال��ذي��ن  ك���ذَب 

س��راِب زي��ِف  مثل  وك��ان��وا  كذبوا 
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سلعًة أرادوا  كما  أك���وَن  ل��ن  ال 
بغاِب و  نخاسٍة  بسوق  ضاعت 

ث���ار ال��ب��غ��اُة وك���ّش���روا أن��ي��اب��ه��م
وغ����دًا ن��ح��ّط��ُم ص����ورَة األن��ي��اِب

فمعي النساُء السائراُت على الهدى
وكتابي وفطرتي  ال��ح��ي��اُء  ومعي 

الُعال ل��ل��س��م��اوات  أرق���ى  س��أظ��لُّ 
المحراِب  ه��دى  يف  أح��ي��ا  وأظ���لُّ 
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تذكرنا اهلجرة بتحالف قوى الرش  عىل حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فيقول 
بالل، وإن حتالفت  ثقة  ثالثهم)1(.  الل  باثنني  ما ظنك  بكر:  أليب 

قوى الكفر والرش.
الظلم والضعف، اآلالم حماضن  التفاؤل يف أشد حاالت 

اآلمال، التفاؤل حسن ظن بالل، وهو من التوحيد.
  وأقوى وأصدق ما يكون التفاؤل حني يمتزج يف القلب 
بقوة اإليمن، وصدق التوكل، والعمل الصالح، والدعاء، وبذل 

السبب.
* التفاؤل سبب يف حصول اخلري، فاملتفائل باخلري سيحصد 

اخلري يف هناية الطريق.
والعمل  والتقّدم  العطاء  نحو  باإلنسان  يدفع  التفاؤل   *

والنجاح.
* التفاؤل يدفع اإلنسان لتجاوز املحن.

* التفاؤل يورث طمأنينة النفس وراحة القلب.

)1( أخرجه البخاري برقم )4663( ومسلم )2381(.

�لـتـفـاوؤل
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* التفاؤل تدريب للنفس عىل الثقة بالل والرضا بقضائه.
د املؤمن عىل النظرة اإلجيابية لكل حمنة. * التفاؤل يعوِّ

* التفاؤل دليل عىل التوكل عىل الل عز وجل.
* املتفائل ال يبني من املصيبة سجنًا حيبس فيه نفسه، لكنه 

يتطلع للفرج الذي يعقب كل ضيق.
بخالف  مجيلة،  احلياة  يرى  فهو  الناس؛  أسعد  املتفائل   *

املتشائم الذي ال يرى شيئًا يف احلياة مجياًل.
* املتفائلون هم أفضل الناس صحة، ألن الشعور بالسعادة 

والتفاؤل خيلف آثارًا إجيابية عىل صحة اإلنسان.
واهلموم   األعذار  حتل  حني  عجوزًا  يصبح  اإلنسان  إن   *

حمل األمل.
* اآلمال العظيمة تصنع األشخاص العظمء.

* األمل خيفف الدمعة التي يسقطها احلزن.
* ال بد أن يرشق الضوء يف آخر النفق.

* بعد العاصفة يأيت املطر، وبعد الغيوم ترشق الشمس.
* هناك أوقات نشعر فيها أهنا النهاية، ثم نكتشف أهنا البداية، 
وهناك أبواب نشعر بأهنا مغلقة، ثم نكتشف أهنا املدخل احلقيقي.
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دخلها  حينم  ويذكرنا  املبني،  بالنرص  مكة  فتح  يذكرنا 
املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص عزيزًا بعد أن رماه أهلها بالسحر واجلنون، وأخذوا 
حقه، وسلبوه وطردوه، ال بل حاولوا قتله، وسفك دمــه، وحني 
الفتح قال: ما تظنــون أين فاعل بكم قال: أخ كريم ابن أخ كريم 

قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء)1(.
عفو يف عزة، ورمحة يف قوة.

وآل���ِه ال��نّ��ب��ي  ع��ل��ى  ي��ا ربِّ ص���ّل 
َجرى  أو  بالجداوِل  َنبٌع  ف��اَض  ما 

محمِد ال��ن��ّب��ي  على  ص��ّل  ي���ارّب 
وانَبرى سبيلَك  يف  َج��رٌح  ُش��ّج  ما 

إنه أح��م��َد  المختاِر  على  َص��ّل��وا 
الّثرى وطَئ  من  وخيُر  األناِم  أزكى 

الرمحة  دين  إنه  رحيًم،  باملؤمنني  وكان  الرمحة،  نبي  إنه 
والسمحة، ومن اإلرهاب الظامل والعنف الغادر براء.

)1( أخرجه البيهقي يف الكربى برقم )18275( وضعفه األلباين يف السلسلة 
الضعيفة برقم )1163(.

�ذهبو� فاأنتم �لطلقاء
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والطوائف  واألديان  والقوانني  واملجتمعات  الدول  هل 
صدرت  إذا  واخلطأ  والعيب  بالقصور  وتتهم  وترمى  حتاكم 
أخطاء ممن ينتسبون إليها؟ وحينم ال يمتثلون بالتعاليم والقيم؟ 
إن العقالء جيمعون عىل هذه النظرية وال خيتلف فيها عقالن 

حينم يتجردان من الكرب واهلوى.
إليها،  منتميًا  الطوائف واألديان من خيرج  إنه يف كثري من 
وأفعاله  أقواله  يف  والتطرف  الغلو  حاماًل  نصوصها،  حمّرفًا 

وعدائه.       
  إن يف فتح مكة  درس للمتهاجرين، املتقاطعني، فلننطلق من 
جوار الكعبة متصافحني، متعافني، معلنني، العفو وسالمة الصدر 
قال  وأشكاله،  صوره  بجميع  العفو  والوفاق..  والوئام  والسالم 
 الل: چ ۈئ ېئ  ېئىئ  ىئ ىئ ی ی چ )البقرة:237(،
گ  گ  چ  )الشورى:40(،  چ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  چ 
)التغابن:14(،  چ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ 

ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  چ 
ڤ چ )آل عمران: 134(.

فهل جتاوزنا مرحلة العفو إىل اإلحسان إىل من أساء إلينا؟!  
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إننا والل ألحوج إىل هذه الشمئل واخلالل اليوم من الظمآن 
للمء، ومن اجلوعان للطعام.

ما أمجادكم  ِم��ْن  ق��وِم  يا  ف��اذك��روا 
َن�����َف�����ع��ا ِذك�������رٍ  ُرّب  نس�ي�ت�م 

ورمحة  اإلسالم  سمحة  عىل  هذه  من  أعظم  دالئل  أي  
الرسول املهداةملسو هيلع هللا ىلص  ؟!. 

اخلالفات  حني  اآلخرين  من  ينتقمون  للذين  درس  إنه 
يكن عظيم  مل  اآلخرين،  قوهتم وضعف  يستغلون  والعدوات، 

األمة واألخالق يومًا منتقًم لنفسه قط ملسو هيلع هللا ىلص .
مل يقم ملسو هيلع هللا ىلص بتصفية احلسابات مع أعدائه وخصومه ومن آذاه 

حينم قوي . 
ال��ك��راِم محمِد ال��رس��ِل  ي��ا خ��ات��َم 

را ُمَطهَّ ُك��ن��َت  وال��ق��رآِن  بالوحي 
محبٍة  ص���دُق  اهَّلل  ي���ارس���وَل  ل���َك 

وَع��ّب��را ال��ل��س��اُن  َش��ِه��َد  وبفيِضها 
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تعال وتأمل كالم إمام من أئمة اهلدى، يقول شيخ اإلسالم 
يصف حالة كل من أراد االنتقام: من طلب االنتقام لنفسه: ضاع 
يمكن  ال  ما  مصاحله  من  وفاته  قلبه،  عليه  وتفرق  زمانه،  عليه 
استدراكه، ولعل هذا أعظم من املصيبة التي نالته من جهتهم()1(.
إن خسائرنا أضعاف أرباحنا من كثري من املعارك والرصاعات. 
إنـه مـن املؤسـف أن كثـريًا مـن التوافـه تعصـف برشـد 
األلـوف املؤلفة من الناس، وتقوض جمتمعاهتم وبيوهتم، وهتدم 

صداقاهتم، وتورث العداوة، وتذرهم يف هذه الدنيا حيارى.
وأمجل نفس وأسمى روح حينم تتمثل قول الل: چ ڃ 

چ چ چ )األعراف: 199(.

وحكمة،  وعقل،  وجماهدة،  صرب،  إىل  حيتاج  ذلك  إن 
واستشارة، ومعاضدة ممن حوله.

َنمضي ال���دي���ِن  ي����وِم  دي����اِن  إل���ى 
ال��خ��ص��وُم  ت��ج��ت��م��ُع  اهَّلل  وع���ن���د 

)1( جامع املسائل 170/1.

عو��سف �لنتقام
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واجلريان  واألصدقاء  األزواج  من  كثري  حال  إىل  انظر 
حينم  والدول  واألحزاب  والطوائف  واملؤسسات  والرشكاء 
حتصل اخلالفات بينهم كيف يكون االنتقام، والعداء، واستخدام 
مجيع الوسائل املفضية إىل الرضر باآلخرين،  وإسقاطهم بأبشع 
وأفضع اجلرائم القولية والفعلية ؟! وقد زاد األمر واستفحل يف 

عرص شبكات التواصل.
نعم  هكذا يفعل ذلك اإلنسان الباغي حينم ُيفتقد اخلوف 

من الل، وُتفتقد األخالق والقيم واإلنسانية.     
وأعدائنا،  خصومنا  مع  واإلنصاف  العدل  إىل  أحوجنا  ما 

ويف الرشيعة أعظم برهان ومثال عىل ذلك.  
إن من عواصف االنتقام الطعن يف الظهور، وهو من أفسد 

األخالق والقلوب،وأبعد من شيم الرجال واملروءات .
موطنًا للضغينِة  صدري  كان  فما 

للدسائِس َمعمالً  رأس��ي  ك��اَن  وما 
غري  عىل  ببعض،  بعضهم  األمة  أفراد  بعض  انشغال  إن 
منهج رشعي و بردود ومناقشات ال طائل من ورائها ويسعها 
اخلالف  أدى إىل انقسام كل صف من صفوف املسلمني، وختلل 

العدو إليها، وما يصلح امللح إذا امللح فسد؟
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ُق��ل��ن��ا ول�����ْم ن��ق��ل أم�����اَم ع��دون��ا
وع��ل��ى أح��ّب��ت��ن��ا ن���ق���وُل ون��ف��ع��ُل

 إننا بحاجة إىل التعاون، نريد أن نكون يدًا واحدة،وأصابع 
يف كف، ودمًا يف جسد، وعينني يف رأس، وال خري يف اليد اليمنى 

بغري يسار. 
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 هنا بالبلد احلرام  تظهر املبادرات واملسارعة إىل اخلريات 
والكرم واإليثار يف مجيع املجاالت.

ف����ال����ي����وُم ي����وُم����ك ل��ل��س��ب��اق
وال�����ي�����وُم ي����وُم����ك ي����ا ج�����واُد

هنا تظهر الرابطة اإلسالمية، واإليمنية، واإلنسانية، وتدفن 
األنانية، والعصبية، والنعرات اجلاهلية، هنا األقرب لل أكثرهم 
بجمله،  اإلسالم،  صورة  تظهر  هنا  نسًبا،  وال  ماالً  ال  تقوى، 

وروعته، وعظمته، وسموه.
ُرفعت قد  األمجاُد  ُهنا  األماين  ُهنا 

الرِحُم هنا  الُقربى  هنا  المعالي  ُهنا 
معاقلها من  استفاقت  القلوُب  ُهنا 

َتزدحُم للحّق  أت��ت  النفوُس  ُهنا 
أم��ٌل ُه��ن��ا  ف��ج��ٌر  ُه��ن��ا  رواٌء  ُه��ن��ا 

ل���وٌح ه��ن��ا قلُم ُه��ن��ا ك��ت��اٌب ه��ن��ا 

روعة �لإ�سالم يف �لبلد �حلر�م
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اجلمر  بالبيت ورمي  والسعي  الطواف  أن  املناسك  تعلمنا 
وكلهم  الدين،  أمر  يف  متساوون  الناس  أن  والتقصري   واحللق 
وال  األموال  وال  األحساب،  ال  بالتقوى  والتفاضل  لل،  عبيد 
األنساب، ال فضل  لعريب عىل أعجمي، وال أبيض عىل أسود، 

إال باإليمن والتقوى، قال الل: چ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ 
ڈ  ڈ ژ چ )احلجرات: 13(.

بدينه إال  اإلن���س���اُن  م��ا  ل��ع��م��رَك 
فال تترك التقوى اتكاالً على النسْب

ف��ارٍس سلماَن  االس��الُم  رف��َع  فقد 
رُك الشريَف َأَبا لهْب وقد وضَع الشِّ

باألحساب،  التفاخر  من  نشاهده  ما  األخالق  من  ليس 
بالعادات،  واالستهزاء،  والسخرية  األنساب،  يف  والطعن 
)دعوها   : ملسو هيلع هللا ىلص  قال  والصور،  واأللوان،  واللهجات،  والتقاليد، 
فإهنا منتنة()1( واألمر يقتيض الوجوب واملخالفة تقتيض التحريم.

)1( أخرجه البخاري برقم )4905( ومسلم )2584(.

لـنـرتــق
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والنهاية  واحدة،  والبداية  ؟!  والسخرية  التفاخر  كيف   
واحدة، من تراب ثم إىل تراب ثم املوعد الل فال تنفع األنساب، 
وإنم األعمل بعد رمحة الل، )قالوا وال أنت يارسول اهلل. قال: وال 
أنا إال أن يتغمدين اهلل منه بفضل ورمحة()1( وهو النبي الرسول 

ملسو هيلع هللا ىلص وصاحب النسب الرشيف. 
القضية  هذه  تكون  حينم  الناس  بعض  من  لتعجب  إنك 
جمالسه،  وحديث  تعامالته،  يف  وفيصاًل  حياته،  عىل  مسيطرة 
وميزان التقييم لآلخرين، وإذا به ليس عنده يشء يفخر به، أو 
يغطي به عيوبه، إال أنه يفخر بذلك ويتباهى، وينتقص اآلخرين.
أين أولئك القوم من قول الل: چ ى ى ائ ائ   ەئ  ەئ   
عىل  كان  11(!؟وإن  )احلجرات:  چ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   وئ 
وجه الفكاهة واملزاح فال جيوز. واعلم أن لكل قوم حضارة تعرتهيا 

املحاسن واملساوئ، ويف كل قوم بني سعد، ولكل قوم رجال.
والنسب،  باألصل  ال  واألدب  بالعقل  الفضل  قيل:  وقد 
ألن من ساء أدبه ضاع نسبه، ومن قّل عقله ضل أصله، وقيل: 
فضيلة،  كل  إىل  وسيلة  وهو  النسب،  قبح  يسرت  األدب  حسن 

)1( أخرجه البخاري برقم )5673( ومسلم )2816(.
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وقيل: املرء بفضيلته ال بفصيلته، وبكمله ال بجمله، وبآدابه ال 
بثيابه.

ليس من األخالق أن يتعاىل اإلنسان عىل أخوانه واآلخرين 
بنسبه ومنصبه وجاهه وماله.

َأرى  فما  ال��رج��اُل  تناسبِت  وإذا 
األخ���الِق ك��ص��ال��ِح  ي��ك��ون  َنسبًا 

* * * *
له خ��الَق  ال  بشخٍص  ُبليَت  وإن 

َيقِل ول��م  َتسمْع  ل��م  ك��أّن��َك  فكْن 
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دعونا نحيي النخوة فيم بيننا، دعونا نغدو أرقى مما تعودنا 
عليه، دعونا نثبت أن يف جيلنا خري وأخالق وفضائل وسمو.

لننفض الغبار عن اخلري يف جمتمعنا، وننزع عنه هذه الصفة 
املقيتة التي الزمته دهورًا.

يف  املستعمرات  من  كثري  هلدم  يكفي  العزيمة  من  قليل 
قلوبنا، وإزالة كثري من املشاريع التدمريية ألمتنا.

تلك  من  األمة  تنقية  الواعية  احلارضة  األجيال  مهمة  إن 
الشوائب والرقي والسمو هبا.

لن نرتقى مادام هناك أقوام جيعلون األنساب والتعصب املنطقي 
يف  واالرتقاء  والنجاح،  واالستحقاق،  للتقييم،  منهجًا  والفكري 
والعدالة،  واألمانة،  بالثقة،  األشخاص:  عىل  واحلكم  الدرجات، 
ال  مستحقرون،  جهال،  نكرات،  وماعداهم  والديانة،  والتزكية، 

يستحقون، وليسوا أهاًل لتلك النجاحات والدرجات.

لن نرقى وننجح حتى يكون التقييم خاضعًا ملعايري النجاح 

مهمة �لأجيال
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يف كل يشء بم يناسبه من األمانة، واخلربة، والكفاءة، واجلودة . 
نريدها واقعًا عمليًا يف حياتنا وجمالسنا العامة واخلاصة، يف 

الرس والنجوى والعالنية، ال جمرد كتاب وتغريدة وموعظة.
َن��س��ع��ى لها ه���ذه َم��ب��ادُئ��ن��ا ال��ت��ي 

واإلع�����الِن  اإلس�������راِر  ح���ال���ِة  يف 
َأسمى غايٍة  من  وَه��ْل  غايُتنا  اهَّلل 

وَأغ����ل����ى م���ن رض����ا ال��رح��م��ِن

أهيا اجليل األيب : 

 ، يقال  كم  الراحة  تكمن  الرصاحة  ففي  رصحاء  لنكن   
حل  يف  والعزم  واحلزم  الصدق  إىل  وملحة  ماسة  بحاجة  وإننا 
،وبر األمان، والرقي  النجاة  ، والوصول إىل ساحل  مشكالتنا 

بأمتنا نحو خريي الدنيا واآلخرة .
يا بني َقــومـي َأَما      آَن أن َنـرقـــى َأَما
فابـعــثـوها يقظـًة     تقلُب األرَض َسـام

الشيخ  بني  دار  بأنه   : للسفاريني  األلباب  غذاء  يف  جاء 
املكي عبدالل العمري واخلليفة العبايس هارون الرشيد حوار ما 

مضمونه: أن اخلليفة كان يسعى بالبيت فتعلق الشيخ بدابته 
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الشيخ  فقال  ياعم،  لبيك  اخلليفة:  فقال  ياهارون  وقال 
املكي: ارق إىل الصفــا، فلم رقى اخلليفـة للصفا قال له الشيخ: 
ارم بطرفـــك إىل البيت، قال اخلليفة: قد فعلت، فقال له الشيخ 
كم هم؟ قال: ومن حيصيهم، قال الشيخ: فكم يف الناس مثلهم؟ 

قال خلق ال حيصيهم إال الل. 
عند ذلك قال له الشيخ: أنت تعلم أن كل واحد من هذه 
اخلالئق حياسب عن خاصة نفسه وأما أنت وحدك فتسأل عنهم 

أمجعني. 
فم كان من هارون الرشيد إال أن بكى بكاءً  شديداً  مما يراه 
من كثرة الناس باملطاف وكان الوقت وقت حج ، فأثرت هذه 
الكلمت يف نفسه أبلغ تأثري.. ثم قال له وأخرى أقوهلا لك: إن 
الرجل إذا أساء الترصف بمله حيجر عليه، فكيف أنت ترسف 
يف أموال املسلمني ، وتيسء الترصف فيها ، وأنت حماسب عليها 

بني يدي الل جل وعال.  
فازداد بكاؤه حتى كاد يسقط أرضا ً من شدة البكاء.
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والرتتيب  والتنظيم  الدقة  والعمرة  احلج  مناسك  تعلمنا 
واالنضباط، فليس ألحد أن يفعل ما يشاء، أو يقدم، أو يؤخر، 
أو يزيد، أو ينقص ، كيفم شاء، وهذا يشعرنا بأن اإلنسان عنده 
اإلسالم  أن  يظنون  الذين  عىل  رد  ذلك  ويف  ذلك،  عىل  القدرة 

دين فوىض ال تنظيم.
والليايل  باأليام  متكامل  وبرنامج  نظام  املناسك  أعمل 

والساعات واألعداد واألعمل.
خيالف  ملن  وكفارات  عقوبات  احلكيم  الشارع  رتب  وقد 
أصحاب  والكفارات  التنظيم  يف  وراعى  العظيم،  التنظيم  هذا 
لزامًا  يراعهم يف مواضع أخرى فكان  األعذار يف مواضع، ومل 

اإلتيان بتلك األعمل، حكمة بالغة ملن تأمل وتدبر.

�لنظــام
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إن كثريًا من الناس أفرادًا ومجاعات وأرسًا وبيوتات تعيش 
فوىض يف نظامها الرتبوي والتعليمي والصحي واملايل والغذائي 
واالجتمعي والرتفيهي لذا كانت النتيجة فشاًل أو ضعفًا يف كثري 
من األرس سواء يف مجيع مسارات حياهتا أم بعضها، ومشكالت 

ال تنتهي وإخفاقات الحد هلا.
* نجاح األفراد واألمم وسموها بدايته من البيت .

التنظيم  يف  جودة  من  عندها  ما  بقدر  األرسة  نجاح   *
ووسائل متطورة ومبدعة يف تطبيقها وعدالة يف تنفيذها .

* النجاح بدايته خطوة ، والسيل بدايته قطرات ، واأللف 
ميل بدايته خطوة .

ذلك  أن  يعني  ال  البيوت  داخل  للتنظيم  الدعوة  إن   *
كالعيش داخل نظام مؤسيس أو حكومي.

* النظام ال يعني عدم املرونة يف بعض القضايا ، فاألهم أن 
ترتبى األرسة عىل نظام وحتمل فكرة التنظيم .

فوىض  من  وتتأمل  تعاين  واألرس  املجتمعات  من  كثري   *

هل يف بيتنا نظام؟
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لقراءة  واالستعداد  التفكري  الوالدين  عند  وليس  ومشكالت 
كتاب أو مقال يف تنظيم بيته وأرسته .

* إن األوالد هم جزء وهم نسخ مما يشاهدونه من ترصفات 
األب واألم يف مجيع شؤون حياهتم .

* كيف نرقى وكثري من أفراد األمة ال ينضبطون يف أوقاهتم 
ومهامهم وإنم يعبثون وال يبالون؟

إن الدقة يف املواعيد هي ميزة الذين يعملون كثريًا، أما   *
تبذير أوقات اآلخرين. فمتى  أنفسهم  العاطلون فهم يمنحون 
بتضييع  عليها  االعتداء  وعدم  اآلخرين  أوقات  الحرتام  نصل 

أو تأخري!؟
أنشد الشافعي رمحه الل قائاًل :

َعبرتي أسبلُت  ال��نّ��واُم  هجَع  إذا 
وأنشدُت بيتًا وهو من ألطِف الشعرِ 

لياليًا أّن  ال��خ��س��راِن   م��ن  أل��ي��َس 
ُعمري من  وُتحَسُب  نفٍع  بال  تمرُّ 
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األخالق  من  وكثري  بأنواعه  الصرب  املناسك  تعلمنا   *
الصادق،  اإليثار  اإليمنية،  األخوة  السامية،  واآلداب  الزاكية، 

الرتاحم والتعاون، التواضع ولني اجلانب، الرفق واحللم.
ما أحوجنا إىل كل ذلك مع زوجاتنا وأوالدنا ، وجرياننا ، 

وأصدقائنا بل مع خمالفينا. 
* تعلمنا املناسك أن اإلنسان عنده القدرة عىل االبتعاد عن 
وسمع  الدخان،  ورشب  كالغيبة  والذنوب:  املعايص  من  كثري 
األغاين،  وحلق اللحية، والنظر للقنوات، وترك جمالس السوء، 

وغريها، فيرتكها كثري من احلجاج فرتة احلج.
واالستقامة  للهداية  قابلة  النفوس  أن  املناسك  تعلمنا   *
كثرة  من  والطاعة:  العبادة،  عمل  عىل  وترويضها  واالستقامة 
ذكر لل، وصالة، وطواف، واملحافظة عىل الصلوات، والتبكري 

إليها، واجللوس إىل اإلرشاق.
الل: قال  نفس،  جماهدة  إىل  حتتاج  العبادات  أن  املناسك  تعلمنا   * 
چ ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ چ )العنكبوت: 69(.

�أثر �ملنا�سك يف حياتنا
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هو  ما  طوياًل،  وتأملت  وقفت  ولقد  العلمء:  أحد  يقول 
الرس وراء حتمل احلاج واملعتمر أنواع املشاق يف احلج والعمرة، 
مع ما يواجهه من معاناة الطريق، والذهاب واإلياب، وفوىض 

األخالق والزحام.
إن الرس يف ذلك هو  ذكر الل، وفعل الطاعة، فهم خري معني 

عىل حتمل املشاق واملكاره، إهنا طاقة، ووقود، وغذاء. 
وأقوى  األعباء،  لتحمل  زاد  أفضل  وعبادته  الل  ذكر  إن 
سالح ملقاومة االبتالء، واحلج من أكثر العبادات ذكرًا لل، وأدع 
لك التأمل يف كل ذلك،  والقرآن والسنة مليئان بذلك، وأفعال 

السلف وأقواهلم وحياهتم شاهدة بذلك.
الذكر ضعف وتعرض للخلل،  ابتعد اإلنسان عن   وكلم 
وفكرًا،  عبادة،  والوهن،  والضعف،  وامللل،  والكلل،  والزلل، 
اليقظة،  القلوب  أصحاب  إال  يعرفه  ال  وهذا  ودعوة،  وعماًل 
جّرب  ومن  العالية،  واملقامات  بالذكر،  املرهفة  واألحاسيس 

عرف، وإذا عرفت فالزم.
احلال،  وتصلح  البال،  ترشح  بالل   إال  قوة  وال  حوال  ال 
تأثري  هلا  الكلمة  وهذه  اجلالل،  ذا  وتريض  األثقال،  هبا  وحتمل 
وركوب  املشاق،  وحتمل  الصعبة،  األشغال  معاناة  يف  عجيب 
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األهوال، وأن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر 
ما ال يطيق فعله بدونه، يسهل الصعب وييرس العسري، فم ذكر الل 
عىل صعب إال هان، وال شدة إال زالت، وال كربة إال فرجت، 

ومع هذا كله فهي كنز من كنوز اجلنة. 
لو يعلُم العبُد ما يف الذكرِ من شرٍف

وتهليِل بتسبيٍح  ال��ح��ي��اَة  أم��ض��ى 
* * *

لو يعلُم العبُد ما يف الذكرِ من شرٍف
الدنانيرِ  تجميُع  عنه  ُيلههم  ل��م 

اإلكثار من ذكر الل توفيق وفالح وسعادة وهداية، والتوفيق 
توفيق، واحلرمان حرمان وخذالن.

ب��ذك��رك��ُم ت��داوي��ن��ا  م��رض��ن��ا  إذا   
فننتكُس أح��ي��ان��ًا  ال��ذك��َر  ون��ت��رُك 
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تعلمنا املناسك قيمة خلقية عظيمة أال وهي التواضع، وأعظم 
املتواضعني، صاحب العلو، والرفعة، واملنزلة العظيمة ملسو هيلع هللا ىلص .

بلغ التواضع به منزلة ال يطاول فيها أحد من اخللق، فكان 
نعله،  وخيصف  بيته،  يف  أهله  خدمة  يف  ويعمل  نفسه،  خيدم 
وخييط ثوبه،  وحيلب شاته، وحيمل حاجته، ويسلم عىل الصبيان 
ويداعبهم، وال يتميز عن أصحابه بيشء، وال يدعوه أمحر وال 
أسود وال صغري وال كبري إال أجابه، وكان يقول: آكل كم يأكل 
تأتيه  اململوكة  األمة  وكانت  العبد،  جيلس  كم  وأجلس  العبد، 
حاجتها  يقيض  حتى  شاءت  حيث  معها  فينطلق  بيده،   فتأخذ 
هذا مع هنيه ملسو هيلع هللا ىلص الشديد ألمته عن الغلو فيه، ورفعه فوق مكانته 

التي اختارها ربه تعاىل له.
ذا  من  والرسل.  األنبياء  وأفضل  البرش  سيد  إنه  من؟  هو 

جياريك يف قول ويف عمل؟!
ال��ورى ي��اخ��ي��َر  اهَّلل  عليَك  ��ى  ص��لَّ

تِ���ع���داَد ح��ّب��اِت ال���ّرم���اِل وأك��ث��را 

�أحب �أن �أكون مع �ل�سعب
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َهَمى غيٌث  م��ا  اهَّلل  عليَك  صلَّى 
وبالُقرى  وبالجباِل  الّسهوِل  فوَق 

ي��ا خ��ي��َر َم��ب��ع��وٍث ب��خ��ي��رِ رس��ال��ٍة
ل��ل��ن��اِس ي��ا خ��ي��َر األن����اِم وَأْط��ه��را

خالل  من  للناس  قيادته  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  تواضعه  جتىل  احلج  ويف 
َرّث،  رحل  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  حجه  أبرزها:  من  شتى،  وصور  مواقف 
وقطيفة ال تكاد تساوي أربعة دراهم، ومنها: إباؤه ملسو هيلع هللا ىلص التميز عن 
الناس بيشء يف األكل والرشب، وقوفه ملسو هيلع هللا ىلص  المرأة، واالستمع 

إليها، واإلجابة عن أسئلتها، كل يستطيع أن يصل إليه  ملسو هيلع هللا ىلص.
فيجيء  أصحابه  ظهري  بني  جيلس  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  )كان 
م هو حتى يسأل، فطلبنا إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  الغريب فال يدري أهيهُّ

أن نجعل له جملًسا يعرفه الغريب إذا أتاه...( )1( .
والنفوس  العالية،  واألخالق  السامية،  القلوب  أصحاب 

الزاكية، واألرواح العظيمة.
جتدهم يف طوابري املطار، وجلسات االنتظار، ويف باصات 
بابتسامتهم ولني اجلانب وبذل  القطار، تشاهدهم  االنتقال ويف 

)1( رواه أبوداود )4698(.
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مبلغًا  والفرح  السعادة  هبم  تبلغ  لآلخرين،  واستمعهم  السالم 
عظيًم.

مل خيرتقوا تلك الطوابري لكي يصل أحدهم للمسؤول فيعّرف 
بنفسه أنه ذلك الوزير أو القايض أو الدكتور أو املدير واملسؤول 

والضابط لكي يستثنى من النظام وعدم اجللوس مع الناس. 

سمو املؤمن يف نفسه وأمته :
يتألق يف جبينه  املؤمن خريًا كله،  النبوية يكون  املعامل  هبذه 

الرشف ويف سريته السمو والصدف.
رسالته يف احلياة ال جتعله عضوًا أشل وال عضوًا فاسدًا بل 

عاماًل نافعًا يرتقب يف ظله األمان والفوز والنجاح والسمو.
بالفضل واإلحسان، وحياته سلسلة  يتدفق  ينبوع  قلبه  إن 
واألخالق  العليا  املثل  ودعم  اخلري،  فعل  من  ممتدة  موصولة 

السامية. 
واخلري؛  والعطف  احلب  بذور  نفوسنا  يف  تنمو  عندما  إنه 

نعفي أنفسنا من أعباء ومشقات ومشكالت كثرية.
وال  التابعني  وال  الصحابة  قرن  يف  ليس  نموذجًا  وإليك 
السلف، وليس يف كتاب سري أعالم النبالء للذهبي،  أو صفوة 



90

الصفوة البن اجلوزي ، وال يف حلية األولياء أليب نعيم، إنه معايل 
الشيخ صالح احلصني الزاهد، الورع، املتوىف عام 1434، عضو 
ورئيس شؤون  الوطني  احلوار  مركز  ورئيس  العلمء  كبار  هيئة 
احلرمني وخبري القانون واالقتصاد وعضو جملس الوزراء وغري 
يعيش  كان  التواضع،  يف  والزهد  األمثلة  أرواع  رضب  ذلك،  

بيننا ولكن سريته سرية األوائل:
له مكتب يف املسجد احلرام  تشاهده يف صفوف االنتظار، 
جيلس فيه، فإذا جاء وقت الصالة خرج ليصيل مع الناس حيث 
انتهى به املكان، وبقدرته أن يذهب فيصيل وراء اإلمام، مل خيرتق 
الصفوف ليصل إىل ذلك املكان، فإذا اضطر للصالة يف املكتب 
أحيانًا يطفئ أنوار املكتب ويقول: لئال ينظر إلينا الناس، ونكرس 

مشاعرهم .
بالناس، يمنع  إذا تأخر يف أوقات الزحام، وامتأل املسجد 
رجال احلراسات الدخول إىل احلرم، فمذا يصنع يا ترى الرئيس 
العام لشؤون احلرمني؟! وإذا استطاع أن يصل إىل املسجد فعل،  
فإذا مل يؤذن له احلراس بالدخول رجع فصىل يف ساحات احلرم 
ومل يكن يرافقه أحد يفسح له الطريق ويفتح له األبواب، مل يكن 

حيمل بطاقة ليعرف بنفسه احلراس .
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شهر  أواخر  ويف  مرة  ذات   ، الل  رمحه  قصصه  طريف  من 
رمضان، ويف شدة الزحام خرج من احلرم ليجدد وضوءه، فلم 
صالح  معك  للحارس  فقال:  الدخول،  من  منع  ليدخل  عاد 
فقال  احلرمني.  رئيس  معك  فقال  إدخاله،  فرفض  احلصني، 
احلارس: ما شاء الل رئيسًا للحرمني، وليس فقط حرم مكة، غري 
مصدق، يظنه رجاًل معتوهًا. ملاذا ألنه كان متواضعًا يف لباسه، 
واحلوايش،  املرافقون  معه  يكن  مل  ورواحه،  غدوه  يف  متواضعًا 
أضواء  أمام  يكن  مل  الشعب.  مع  أكون  أن  أحب  حاله:  لسان 

اإلعالم .
إهنا تربية القرآن والسنة، إنه ترويض النفس، وكبح مجاحها، 
من  وندر  وجودها،  قّل  ربانية،  منحة  التواضع،  إنه  وكربيائها، 
أبحر فيها، يف زمن التنافس، والركض  وراء املناصب، والرئاسة.

لناظرٍ الَح  كالنجِم  تكْن  تواضْع 
رفيُع  وه��و  ال��م��اِء  صفحاِت  على 

نفَسه  ي��رف��ُع  ك��ال��دخ��اِن  ت��ُك  وال 
ال��ج��وِّ وه��و وضيُع  إل��ى ط��ب��ق��اِت 

وال تمِش فوَق األرِض إال تواضعًا
أرفُع منَك  ُهُموا  ق��وٌم  تحَتها  فكم 
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وَم��نْ��ع��ٍة  رف��ي��ٍع  ع��زٍّ  يف  ك��ن��َت  وإن 
أمنُع  منَك  ُهُموا  قوٍم  ماَت من  فكم 

األخالق،  تلك  فاتته  من  فات  يشء  أي  شعري  ليت  أال 
وأي يشء أدرك من أدرك تلكم األخالق. 

كان رمحه الل : رافعًا شعار » كن كم أنت«.
يقول: »كنت مغرمًا يف مرحلة املراهقة بقراءة كتب الصحة 
التي قرأهتا يف أحد الكتب ومل أنسها، وهي:  النفسية، والعبارة 
)كن كم أنت( فال تتظاهر بأنك أغنى أو أذكى أو أعلم أو أتقى 
حيايت  -يف  بأين  أدعي  ال  احلقيقة،طبعًا  يف  أنت  مما  أفضل  أو 
بأن  أعتقد  ولكني  العبارة،  هذه  بمضمون  -التزمت  الطويلة 
رياضة النفس وتدريبها عىل مضمون هذه العبارة وسيلة نافعة 
النفس  النفسية، والرشط األول يف ذلك حماولة معرفة  للصحة 

عىل حقيقتها«.
أغلب حياته، يف كالمه، يف خماطباته،  يمتثل ذلك يف   كان 
وقناعاته من غري خمالفة  أفكاره  للحياة، يف  رؤيته  لباسه، يف  يف 

لرشع الل .
لسان حاله : ما يعتقده اآلخرون عنك ليس من شأنك فال 

تبحث عنه ، وإنم ما تعتقده عن نفسك هو شأنك مدى احلياة.
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* كن كم أنت وال تتصنع احلياة والتكلف يف حياتك.
* كن كم أنت وال ترهق نفسك بالتصنع ويف ما ليس فيك. 

* كن كم أنت وال تعش الوهم يف كثري من حياتك .
التي  واملنافسات   والرصاعات  املشاهدات  من   كثريًا  إن 
والرساب  الوهم  عن  البحث  سببها  الناس  من  كثري  يعيشها 

والزيف وليس احلقيقة .
أهيا اجليل: خذ احلكمة وجتربة احلياة من الكبار، ويف سري 

الرجال مدارس ودروس لألجيال. 
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املجيء للبلد احلرام للعمرة واحلج فرصة ملحاسبة النفس، 
حياة  يف  األمور  من  لكثري  ومراجعة  طوياًل،  معها  والوقوف 
اإلنسان ماضيها، وحارضها، ومستقبلها،  ألن الزائر هلذه البقاع 

سيكون بعيدًا عن كثري من األشغال. 
ليس من تعظيم الل أن تقول لبيك اللهم لبيك ثم تعصيه يف 

بيته وفوق بساط ملكه.
سيجارة  تشعل  ثم  اإلزار  ترتدي  أن  الل  تعظيم  من  ليس 

الدخان.
االعتمر  ألجل  والقفار  املفاوز  تقطع  أن  العقل  من  ليس 
فتعود  ثم تصول وجتول يف األسواق والساحات الهيًا، عابثًا، 

باآلثام واألوزار.
بالسباب،  املؤمنني  إخوانك  تؤذي  أن  اإليمن  من  ليس 
والشتام، والتضييق، والزحام، واالستهزاء، واالزدراء، والظلم، 

واالعتداء، والتصوير، ونغمت اهلاتف اجلوال.
ليس من األخالق أال تلتزم بأنظمة احلرم وتعاليمه، حفاظًا 

لي�ص من �لتعظيم
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عىل قدسيته، وطهارته، ونظافته.
ليس من اآلداب رفع األصوات، والقيل والقال، واحلديث 
باجلوال بأصوات عالية، مزعجة، مؤذية، بل جتد بعض الناس 
ينايف  وهذا  حاجة،  لغري  بالكعبة،  يطوف  وهو  هباتفه،  يتحدث 

كمل الذل والعبودية لل.
واقِعن��ا بعُض  ه��ذا  اهَّلل  أستغفُر 

ثاوينا التيه  ب���أرِض  َغ��دون��ا  ّل��م��ا 
مبعثرًة ضاعْت  قد  المعاييرِ  ك��لُّ 

َسارين�ا الظلماِء  يف  ت��وّغ��َل  ّل��م��ا 
ُتنكرن��ا األي���اُم  ِت  ص��ار  وه��ك��ذا 

َتبيينا واللَّبُس  َعمى  الرشاُد  ُي��رى 
ب�ه يم�نُّ  غيٌث  ِس��وى  َرج�����اٌء  وال 

ُيحيين�ا باإليماِن  السمواِت  ربُّ 
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اهلاتف  هبوس  أصيب  وقد  الناس  من  كثريًا  لتشاهد  إنك 
النقال وجنونه، فمنذ أن يسّلم من صالته، وقبل ذكر الل يفتح 
جواله، ويف الرتاويح بعد كل تسليمة يتفقد رسائله واتصاالته، 
وتارة يضعه أمامه، ويشغل من بجواره،  فكيف يأنس ويتلذذ 
رسالة  كل  مع  ذهنه  رسى  وقد  ربه،  كالم  ويتدبر  بصالته، 

واتصال؟ 
عزائي للمنشغلني باجلوال خالل تسليمت صالة الرتاويح 

لغري حاجة،  وقد فاتتهم الفضائل والغنائم:
تكبرية اإلحرام، واالستمع للفاحتة والقراءة ، والتأمني . 

لربك  وسويعات  ساعة  وانقطع  نفسك،  مع  حازمًا   كن   
العظيم من رب  تنال الرشف  وموالك، فال تدري يف أي حلظة 

العاملني !؟

يراها  الترصفات حني  تلك  من  كثريًا  إن  اإلسالم:  ابن  يا 
الشعور  هو  ما  بكفر،  عهد  حديث  وهو  اجلديد،  اإلسالم  ابن 
الذي سيخاجله والتفكري الذي سينتابه عن اإلسالم واملسلمني؟

تعزيــة
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ق��ائ��ٌل إال  اإلس�����الَم  وه���ل ض��ّي��ع 
أف��ع��اُل��ه َت��ن��ف��ي ال��م��ق��اَل وت��ه��دُم

إياك إياك أن تكون سببًا يف تشويه  يا ابن اإلسالم ومكة: 
ردة  يف  سببًا  تكون  أن  إياك  إياك  واملسلمني،  اإلسالم  صورة 

املسلمني اجلدد عن اإلسالم.

باألوزار  ترجع  أن  يوم  أعظم  خرسان  أي  املعتمر:  أهيا 
والسيئات، ويرجع اآلخرون بالغفران واحلسنات؟ 

أي خيبة أكرب، يوم أن تعود أنت بنفس مل تزدد من اإليمن، 
ومل تتلذذ بالطمأنينة، والسكينة، والروحانية،  ويعود الصادقون 

بنفوس مهذبة، تقية، نقية؟ إياك إياك.
فنهاية  وتتجرب،  تتكرب  أن  إياك  مكة،  والظلم يف  إياك  إياك 
البغي،  أراد  لكل ظامل  الظامل عربة، وعظة،  ذلك  أبرهة األرشم 

والفساد، والظلم يف البلد احلرام.
 وإليك هناية أحد الظاملني عتا، وجترب، واعتدى، وبغى عىل 
مَحام احلرم والطائفني باحلرم إنه يوسف بن حممد امللك املسعود 
ابن امللك الكامل فقد ذكر مجال الدين احلرصي قائاًل: قد رأيت 
يوسف بن حممد وقد صعد عىل قبة زمزم، وهو يرمي محام مكة 
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أرجلهم  يف  بالسيوف  الناس  يرضبون  غلمنه  ورأيت  بالبندق، 
باملسعى،  ويقولون اسعوا قلياًل قلياًل فإن السلطان نائم سكران 
يف دار السلطنة باملسعى، والدم جيري من ساقات الناس، وكان 
يداه ورجاله، فمت  بالفالج، ويبست  التجار فأصيب  قد ظلم 

رش ميتة)1(،  فم قصده من جبار إال قصمه الل.
ومن يبذل الشوك جيني اجلراح ، وسنة الل إمهال الظامل ال إمهاله.
حممد بن إبراهيم العبايس: أمري مكة يف عهد أيب جعفر   *
املنصور واملهدي كان كبري القدر أثنى عليه الفاكهي، وله أخبار 
حسنة، ومنها: أن أبا جعفر املنصور أمر بحبس سفيان الثوري، 
لعلمه  إبراهيم  بن  حممد  أرسهم  فك  ثم  فحبسا  جريج  وابن 

بجاللة العلمء ، وحاله:
ك����لُّ م���ن ب��ال��ح��ّق أح���ي���ا ن��ف��َس��ه

َي��ح��ن��ي رأَس���ه  ال��ب��اط��َل  ال ت���رى 
لسفيان  يدفعه  كتابًا  املهدي  إليه  وكتب  املنصور  فغضب 
فأخفاه أيامًا، وكان سفيان خيرج يف الليل يطوف، وكان ملحمد 
بن إبراهيم وقت من الليل يطوف، ويصيل خلف املقام، فتحنّي 

)1( العقد الثمني بتاريخ البلد األمني للفايس )494/7(.
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سفياَن ذات ليلة فلصق به، وهو يصيل، فقرأ قول الل: چ ی 
ی    ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب چ  فعرف 
بعده  أخرج  ذلك  كان  فلم  ليلته،  من  فخرج  أراد،  ما  سفيان 

الكتاب، وأمر بطلب سفيان فلم جيده، وحاله:
نفُسه الضيَم  َتقبُل  ممن  أن��ا  وم��ا 

ظالم ك��لُّ  به  َيرضى  بما  وَيرضى 
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ودعنا بعد هذا نحلق سويًا ونطوف معًا ونرتع يف رياض 
القران والسنة، وتاريخ األمة املسلمة، لنجد كيف عّظم البيت 
فتعال،  عندها،  واالستشعار  والتأمل،  النظر،  ونطيل  فيها، 

وهلم،  قال الل: چ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ 
ڄ چ )احلج: 25( قال أهل العلم رمحهم الل: وكلمة إحلاد تعم 

كل ميل إىل باطل سواء كان يف العقيدة أو غريها.
 وتعظيم البيت من تقوى الل كم قال ابن كثري عند قول الل: چ ٹ

 ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ     چ )احلج: 32(.
كثري،  خري  هو  بل  التعظيم  عظم  التقوى  عظمت  وكلم 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ    ۇ   ڭ  چ  الل:  قال  جزيل،  وثواب 
ۈ     ٴۇ ۋ ۋ چ )احلج: 30(. 

واسمع أخرى حلديث جيلجل األذان، وهيز اجلنان، ويقرع 
اهلل   إىل  الناس  )أبغض  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  ثبت  واألركان،  اجلوارح 
ڤ:  مسعود  ابن  وقـال  احلــرم()1(  يف  ملحد  ومنهم:  ثالثة: 

)1( أخرجه البخاري برقم )6882(.

عظمة �لبيت �حلر�م
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عذابًا  الل  ألذاقه  أبني  بعـدن  وهو  بإحلاد  فيه  هّم  رجاًل  أن  )لو 
وعيد  فيه  بالسيئة  اهلم  إن  حتى  السلف:  بعض  وقال  أليًم()1( 
عظيم، فإذا كان من هّم متوعدًا بالعذاب فكيف بحال من فعل 

يف احلرم اإلحلاد بالسيئات، واملنكرات.
يتقون سكنى  الصحابة  ابن رجب: وكان مجاعة من  قال   
عمرڤ:  عن  وروي  فيه)2(،  الذنوب  ارتكاب  خشية  احلرم 
)ألن أخطئ سبعني خطيئة بغري مكة أحب إيل أن أخطئ خطيئة 
بمكة،)3( وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )إن هذا البلد حرمه اهلل يوم خلق السموات 
القيامة()4(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص:  يوم  إىل  اهلل  بحرمة  فهو حرام  واألرض 
فيها()5(،  قـتل  ورجل  ومنهم:  ثالثة  اهلل  علــى  الناس  )أعتى 

)1( أخرجه أمحد يف مسنده برقم )4071( والطربي يف تفسريه )601/18( 
وصححه ابن كثري يف تفسريه )361/5( والبوصريي يف إحتاف اخلرية 

برقم )5765(.
)2( )جامع العلوم واحلكم332(.

)3( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه برقم )8871( واألزرقي يف أخبار مكة 
برقم )1431( ويف سنده إنقطاع.

)4( أخرجه البخاري برقم )3189( ومسلم برقم )1353(.
برقم  مكة  أخبار  والفاكهي يف  برقم )6757(  أمحد يف مسنده  أخرجه   )5(

)180( وحسنه الوصريي يف إحتاف اخلرية )461/1(.
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جترب  أي  حرمه()1(،  يف  اهلل  عىل  عتا  من  األعداء  )أعتى  وقـال: 
وأطيب  أطيبك  )ما  الكعبة:  يف  قال  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  وورد  وتكرب، 

رحيك، ما أعظمك وأعظم حرمتك()2(.
وورد عن عمر ڤ  قال: )احتكار الطعام بمكة إحلاد()3(.

تزال هذه األمة بخري ما عظموا هذه احلرمة  )ال  قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا()4(.

ذلك  ومن  احلقوق،  تضييع  اخللل  ورأس  العلل  علة  إن 
تضييع حق الل يف بيت الل.

ورد عن جماهد قال: ملا أراد ابن الزبري أن هيدم الكعبة ويبنيها  
ينزل  أن  وخافوا  هيدموا  أن  فأبوا  قال:  اهدموا،  للناس:   قال 

)1( رواه الطربي يف تفسريه )165/22( والفاكهي برقم )1439( وعزاه 
البوصريي يف إحتاف اخلرية برقم )2655( وغريه أليب يعىل يف مسنده.

 )10966( الكبري  يف  والطرباين   )3932( برقم  ماجه  ابن  أخرجه   )2(
وصححه األلباين يف السلسسة الصحيحة برقم )3420(.

وحسنه   )1776( برقم  والفاكهي   )135/2( األزرقي  أخرجه   )3(
األرنؤوط يف حتقيق سنن أيب داود برقم )2020(.

)4( أخرجه أمحد برقم )19049( وابن ماجه برقم )3110( وحسنه ابن 
حجر يف الفتح )449/3(.
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عليهم العذاب)1(.
قال جماهد: فخرجنا إىل منى فأقمنا هبا ثالثًا ننتظر العذاب )2(.
فلم  بنفسه،  الكعبة هو  الزبري عىل جدار  ابن  قال: وارتقى 

رأوا أنه مل يصبه يشء اجرتأوا عىل ذلك، قال: فهدموا معه)3(.

هلذه  دمت  ما  وبدنك  مالك  يف  بخري  تكون  الضيف:  أهيا 
احلرمة جماًل.

هلذه  دمت  ما  ودارك  أهلك  يف  بخري  تكون  املقيم:  أهيا 
الكعبة معظًم.

هلذا  دمت  ما  وأخراك  دنياك  يف  بخري  تكون  املعظم:  أهيا 
البيت مقدًسا. 

لتعظيمه  ودعاة  األمني،  البلد  هلذا  املعظمني  من  مجيًعا  لنكن 
وتطهريه، ونرش فضائله، وآدابه، وقدسيته، وخصائصه، وتربية الناشئة 
عىل ذلك، لننطلق دعاة للعاملني، ونرش التوحيد من بلد التوحيد، نرش 

فضيلة التسامح، والتصايف، والعفو، واألخالق السامية.

)1( أخبلر مكة لألزرقي 214/1.

)2( أخبار مكة لألزرقي 214/1.

)3( أخبار مكة لألزرقي 205/1.
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وإنه عىل مر السنني واألزمان مّر البلد احلرام بغربة عظيمة 
وأيام عصيبة، جترأ عليه  الكفار والفجار حتى سالت فيه الدماء.

ما أشد غربته يوم أن يسفك فيه الدم احلرام!!
ما أشد غربته يوم أن يشهر فيه السالح!!

ما أشد غربته يوم أن يرشك فيه بالل ويدعى فيه غري الل!!
ما أعظم غربته يوم أن هيجره بعض أهله وجريانه!!

وتنتقب  احلجاب  فيه  املرأة  تنزع  أن  يوم  غربته  أعظم  ما 
بالنقاب وتتطيب بأحسن األطياب فَتضل وُتضل وَتفتن وُتفتن 

وتصد عن املجيء إىل احلرم!!
بساحة  سجارته  املدخن  يشعل  أن  يوم  غربته  أعظم  ما   

البيت وبجوار أبوابه، فيؤذي عباده ورواده ويلوث هواءه!!
ما أعظم غربته يوم أن يسمع بجواره صوت أغنية ومزمار 

وبداخله وبني أروقته يسمع دوي نغمت وموسيقى اجلوال!!
فـال وجه يتمّعر وال لسان ينصح باحلكمة .

غربــة �لبيــت
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أليس لل يف قلوبنا إجالل وإعظام؟
أليس هلذا البيت يف نفوسنا حرمة وإكبار؟
أليس هلذه الكعبة يف أعيننا هيبة ومقدار؟

أرضها ُحرمَة  اإلنساُن  ع��رَف  ولو 
ت����أدَب ف��ي��ه��ا واس��ت��ق��اَم وع��ّظ��م��ا

 إن املخالفة احلقيقية ليست مع سدنة البيت بل مع رب البيت.. 
إهنا مناظر تعكر صفو العباد ونفوس العمر وخواطر الزوار..
أملًا،  الراجحة:  والعقول  املؤمنة  النفوس  يف  تبعث  مناظر 

ومضضًا، ولوعة، ولذعة، وكدرًا  وضيقًا..
أن  يوم  ولنفيس  ألمتي  أقدمها  ورثــاء  عزاء  صور  إهنا 

تساهلت يف تعظيم هذه الكعبة..
أهيا العقالء :

الخطوِب تخلصًا النجاُة من  كيَف 
مخال�با يفّ  أنشب�َن  م�ا  بع�ِد  م��ن 

* * * *
 الب�����ّد م���ن ح����ٍل وم����ن ع���الِج

ل��ج��اِج    وال  ت��ط��وي��ٍل  غ���ي���رِ  م���ن 
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مر  عىل  ومرتاديه،  أهله،  نفوس  يف  أثرًا  احلرام  للبيت  إن 
ودعوة،  وأخالقًا،  وعلًم،  وسلوكًا،  عبادة،  واألزمان:  التاريخ 
وتعليًم عىل الذكور واإلناث، والكبار والصغار، وإليك صورًا، 
وصفحات، مضيئة، خمترصة، من ذلك الرعيل، واجليل الفريد، 
احلرام،  البيت  وأروقة  وأوديتها،  مكة،  جبال  بني  تربى  الذي 
وهنل من معينها الرقراق، واستقى من مائها، العذب، الزالل، 

ونال من علمها، الصايف، اهلطال.  
يف أينَع  الديِن  غ��رُس  مكَة  جيراُن 

َثم�رًا الُهدى  ُيهدي  باسقًا  قلوبهم 
صافَيها اإلخ��الِص  َأنُهرِ  من  سقوُه 

َزهرا َأكمامها  من  ُيطلُع  فاخضّل 

فدونك هي: 
أعالمها،  أحد  املكي:  حممد  أبو  رباح  أيب  بن  عطاء   *
والبدر  الضاحية،  الشمس  اشتهار  اشتهر  وفقهائها،  وعلمئها، 

�أثر �لبيت �حلر�م يف حياتنا
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عنه  قيل  األوان،  ونادرة  الزمان،  أعجوبة  الصاحية،  السمء  يف 
الكثري والكثري، ومن ذلك:

- كان ال يفرت عن ذكر الل.
 - انتهت إليه الفتوى يف مكة فهو مفتيها.

- حج سبعني حجة، وجاور بمكة أربعني سنة.
ال  آية  بمئتي  فيصيل  يقوم  أصبح  وضعف  كرب  بعدما   -

يتحرك منه يشء.
- من أقواله: )إن الرجل ليحدث باحلديث فأنصت له كأين 

مل أسمعه قط، وقد سمعته قبل أن يولد()1(. 
املتقدمني  والعلمء  والتابعني  الصحابة  من  مجع  كان   -
واملتأخرين يقولون: أعلم الناس باملناسك عطاء وكانوا يتحرون 

رأيه وفتياه يف املناسك بل كان مرجعًا للوالة يف ذلك.
هذي الفضائُل يف شخٍص قد اجتمعْت

أجناِس طيِب  من  فخْذ  كبيرًا  َأعني 
* ابن قيم اجلوزية: حج مرات كثرية وجاور بمكة وكان أهل 
مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرًا يتعجب منه.

)1( )العقد الثمني بتاريخ البلد األمني للفايس 84/6(.
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فيه:  جاء  مكة  يف  وهو  السعادة(  دار  )مفتاح  كتاب  ألّف 
وكان هذا من بعض النزول والتحف التي فتح الل هبا عيل حني 
انقطاعي عند بيته، وإلقائي نفيس ببابه، مسكينًا، ذلياًل، وتعريض 
به  بيته، وحوله، بكرة وأصياًل، فم خاب من أنزل  لنفحاته، يف 

حوائجه وعّلق به آماله، وأصبح ببابه مقيًم، وبحمه نزياًل()1(.
عبدالل  بن  أمحد  الدين  حمب  واحلجاز:  املفرسين  شيخ   *

الطربي املكي جاور بمكة زمنًا.
* إمام احلديث يف مكة: سفيان بن عيينة اهلاليل قيل عنه:

- ما رؤي مثله أعلم بالسنن.
- أوذي وحبس يف الل ، ومن أجل دين الل.

* إمام احلرمني: عبدامللك بن عبدالل اجلويني:
- جاور بمكة أربعني سنة.

 - رزق مع سعة العلم كثرة يف العبادة مل تعهد من غريه.
- حني وفاته غلقت األسواق.

أمحد بن حجر اهليتمي: جاور بمكة وأقام هبا، مجع بني   *

)1( ابن القيم لبكر أبو زيد.
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الفقه واحلديث، دّرس وأّلف وأفتى)1(.
* الفضيل بن عياض: العابد الزاهد، جاور بمكة وتويف هبا.

* العابد: عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج)2(:
- أول من صنف الكتب باحلجاز.

- من أوعية العلم، فقيهًا، عاملًا.
- من عباد مكة . 

* عمرو بن دينار اجلمحي: 
- عامل أهل مكة يف زمانه.

- مفتي أهل مكة . 
- ال يدع إتيان املسجد، فلم مرض كان حيمل عىل محار إىل 

املسجد.
- كان جيزئ الليل ثالثة أجزاء للنوم والصالة والعلم )3(. 

لعبدالل  مكة  أفاضل  تراجم  يف  والزهر  النور  نرش  كتاب  من  املخترص   )1(
مرداد. 122.

)2( العقد الثمني 508/5.

)3(  العقد الثمني374/4.
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إن للجوار آداب، وأخالق، وفضائل، يتحىل هبا املجاورون 
للبلد احلرام عىل مر العصور واألزمان، ولقد رضب املجاورون 

أروع األمثلة يف حسن اجلوار.
عابدًا،  وكان  بقوله:  اخلوزي  مكي  بن  لعمر  الفايس  ترجم 
زاهدًا، نزل مكة، وجاور هبا عىل  أحسن طريقة، وأمجل سرية )1(. 
وقال عن حممد بن إسحاق الشريازي جاور بمكة ثالثني سنة، 
عىل طريقة محيدة، من اإلقبال عىل العبادة، واخلري، وكف األذى)2(.
وقال عن أيب بكر اجلربيت، املعروف باملعتمر، لكثرة اعتمره، 
الصدر،  سليم  اخلري،  وحب  العبادة،  يف  املجتهدين  من  كان 
له  الناس،  عند  ذكره  واشتهر  وقاضيها،  مكة،  أمري  به  واغتبط 
حوائـج  قضـاء  يف  والسعي  اخلري،  أفعال  يف  مشكورة  مساع 
مصارع  تقي  املعروف  )صنائــع  األثر  يف  وورد  النــاس)3(، 

)1( العقد الثمني 363/6.

)2( العقد الثمني 410/1.
)3( العقد الثمني 37/8.

ح�سن �جلو�ر
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أهل  هم  الدنيا  يف  املعروف  وأهل  واهللكات،  واآلفات  السوء 
بعبد خريًا صرّي حوائج  الل  أراد  )وإذا  اآلخرة()1(  املعروف يف 

الناس  إليه()2( .
مكارُمهم ماتْت  وما  قوٌم  ماَت  قد 

أمواُت   الناِس  يف  وهم  قوٌم  وعاَش 
والنسبة ملكة رشف، وأي رشف، ألهنا نسبة لبلد الل، ليست 
نسبة تعصب قبيل، واجتمعي، ودويل، يروى أن الفريوز آبادي 
اللغوي الفقيه، صاحب القاموس املحيط، قد جاور بمكة سنني، 
ثم خرج منها، وكان يرغب الرجوع إليها، فم قّدر له ذلك  حتى 
تويف، وكان حيب االنتساب هلا، وكان يكتب بخـطــه: امللتجئ 
بتلقيب  وغريهــم  العلمء  من  كـثيـر  درج  بل   )3( الل  حرم  إىل 

أنفسهم باملكي. 

العمل برقم )15965(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم  )1( كنز 
.)3795(

)2( أخرجه الديلمي كنز العمل برقم )14594(.
)3( العقد 399/2.
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املقام، وروي:  املكيني سكانًا ومقيمني: هنيئًا لكم  معرش 
اجلوار،  فأحسنوا  اجلوار،  لكم  وهنيئًا  بمكة سعادة()1(،  )املقام 

وأعطوا البيت حقه.

للطواف  النفوس  اشتاقت  إذا  وجرياهنا:  مكة  أهل  يا 
بالبيت فمذا سيكلفكم الذهاب من مال ومشقة؟ ّ! وأما غريكم 
فكم سيتحمل من عناء السفر، وبذل املال، وقلة الراحة، وترك 

األوطان فهل عرفنا نعمة اجلوار؟ وهل قدرناها حق قدرها؟

هذا  من  )استمتعوا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  الصحيح  احلديث  يف  ثبت   
البيت()2( وعن عبدالل بن عمرو أنه قال: )متتعوا من هذا البيت()3(.
يا أهل البيت: إن الناس إذا أصاهبم امللل، والكلل، خرجوا 
إىل شواطئ البحار، وضفاف األهنار، ومجيل اجلبال والوديان، 

أخبار مكة  )22/2( وال يصح مرفوعًا  كشف  الفاكهي يف  )1( أخرجه  
اخلفاء برقم )2330(.

)2( أخرجه البزار برقم )6157(  قال اهليثمي ورجاله ثقات  جممع الزوائد 
برقم )5255( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم )955(.

)3( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه برقم )14108( وورد من قول  ابن عمر. 

هنيئا �أيها �ملجاورون
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لكنكم أنتم خترجون إىل املسجد احلرام، فيسلوا عنكم كل هم، 
فرتجعون بالغنيمتني. 

َفي��ا ُمجاورتي  َط��اب��ْت  قد  بمكَة 
َسرَمدا الُعمرِ  َمدى  فاجعلها  إلهي 

الَهوى ساحَة  َأحللتنَي  الذي  فأنَت 
وع�����ودَت ق��ل��ب��ي ع����ادًة ف��َت��ع�����ّودا

 ولقد كان من شدة تعلق بعض الصاحلني  بمكة، وحبهم 
الفايس يف  فقد ذكر  يتوفاهم هبا،  أن  الل  هلا، أهنم كانوا يدعون 
بالعبادة،  اشتهر  وقد  الزاهد،  العلبي  عيل  بن  أمحد  أن   : عقده 
إذا  كان  احلق،  عىل  واإلقبال  اخللق،  عن  واالنقطاع  والورع، 
فاستجاب  هاهنا،  هاهنا  يارب  ويقول  بمكة،  القبور  زار  حج 
املوقف،  أهل  عليه  وصىل  عرفة،  يوم  حمرمًا  فتويف  دعوته،  الل 
ومحل إىل مكة، وصيل عليه أخرى باحلرم، ودفن باملعالة، بجوار 

الفضيل بن عياض رمحهم الل .
وترجم لعمر بن مكي اخلوزي بقوله: وكان عابدًا،زاهدًا، 

نزل مكة، وجاور هبا عىل  أحسن طريقة، وأمجل سرية.
جماَل ذي األرض كانوا يف الحياِة وهْم

والسيرِ الُك�ْت�ِب  جم�اُل  الوفاِة  بعَد 
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عبد اهلل: إن من نعمة الل عليك زيارة البيت العتيق، يوم أن 
حرمه كثري من العاملني، فحالت بينهم وبينه املصائب واألقدار: 
مناه،  أعظم  من  البيت  زيارة  كانت  الفراش،  عىل  مقعد  بني  ما 
فوافاه األجل قبل رؤياه، وما بني فقري، ليس عنده من الزاد ما 
أمره،  أضاع  ورضاه،  الل،  تائه، شارد، عن  بني  وما  إياه،  يبلغه 

وحياته، يف املحرمات، والسفر إىل بالد الرشق والغرب.

احلروب  البيت  وبني  بينهم  حالت  املسلمني  من  وأمم 
واخلطوب، حقق الل أمانيهم، ورزقهم لذة الطواف، والصالة، 
وأعظم  اهلبات،  وأجل  اللحظات،  أسعد  من  فإهنا  بالبيت، 

املكرمات.   
وجوههم،  ويف  البيت،  عىل  املقبلني  أولئك  لتشاهد  إنك 
من  يطري  قلبه  يكاد  واحلبور،  والرسور،  االبتهاج،  ونفوسهم، 
اجلبني،  مرشق  املحيا،  طلق  الوجه،  متهلل  هتتز،  ونفسه  الفرح، 
العربات،  تتدفق  صدره،  وانرشح  أساريره،  برقت  الغرة،  متألق 
وتتوقف العبارات إال من الشكر، والتكبري، والتلبية، والدعوات.

نعمٌة و�أُمنية
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هذا  مسجدي  الرواحل  إليه  ركبت  ما  خري  )إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال 
والبيت العتيق()1(.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت احلرام ال 
تضع ناقتك خفًا وال ترفعه إال كتب اهلل لك به حسنة، وحما عنك 
إسامعيل،  بني  من  رقبة  كعتق  الطواف  بعد  ركعتاك  وأما  خطيئة، 
وأما طوافك بالصفا واملروة كعتق سبعني رقبة، وأما وقوفك عشية 
يقول:  املالئكة،  بكم  فيباهي  الدنيا  سامء  إىل  هيبط  اهلل  فإن  عرفة 
عبادي جاءوين شعثًا من كل فج عميق، يرجون جنتي، فلو كانت 
لغفرهتا،  البحر،  كزبد  أو  املطر،  كقطر  أو  الرمل،  كعدد  ذنوبكم 
أفيضوا عبادي مغفورًا لكم وملن شفعتم له، وأما رميك اجلامر فلك 
بكل حصاة رميتها تكفري كبرية من املوبقات، وأما نحرك فمذخور 
حلقتها  شعرة  بكل  فلك  رأسك  حالقك  وأما  ربك،  عند  لك 
ذلك  بعد  بالبيت  طوافك  وأما  خطيئة،  هبا  عنك  ويمحى  حسنة، 
فإنك تطوف وال ذنب لك، يأيت ملك حتى يضع يديه بني كتفيك 

فيقول اعمل فيام تستقبل فقد غفر لك ما مىض()2(.

اخلرية  إحتاف  يف  البوصريي  وصححه   )14782( برقم  أمحد  أخرجه   )1(
برقم )959(.

)2( أخرجه البزار برقم )6177( وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب برقم )1112(.
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البيت  أممت  إذا  األجر  من  لك  )فإن  فيه:  وقال  رواية  ويف 
لك  كتبت  إال  ودابتك  أنت  تضعها  أو  قدمًا  ترفع  أال  العتيق 
حسنة، ورفعت لك درجة، وأما وقوفك بعرفة فإن اهلل عز وجل 
يقول ملالئكته: يا مالئكتي ما جاء بعبادي قالوا: جاؤوا يلتمسون 
رضوانك، واجلنة، فيقول اهلل عز وجل: فإين أشهد نفيس وخلقي 
أين قد غفرت هلم، ولو كانت ذنوهبم عدد أيام الدهر، وعدد رمل 

چ ڻ ڻ ڻ ڻ  عالج، وأما رميك اجلامر قال اهلل عز وجل: 
ۀ ۀ ہ ہ ہ     ہ  ھ ھ           ھ چ )السجدة: 17(، وأما 
إال  األرض  يف  تقع  شعرة  شعرك  من  ليس  فإنه  رأسك  حلقك 
كانت لك نورًا يوم القيامة، وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك 

خترج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك()1(.
ما أعظم املشهد حني غروب الشمس، وحني الرشوق، ويف 
ى كل  الليل اآلخر، وأنت أمام الكعبة، واملقام واحلطيم؟!  قد رُسّ

هم، ونيس كل غم، وانجىل كل كرب،  روحانية ونفحات إهلية.
اجلميع يف إقبال، ودعاء، وترضع لل، لعلمهم أنه ال إله إال 

هـو: يسد خلتهم، ويشبع هنمهم، ويرد حاجتهم.

)1( أخرجه الطرباين يف األوسط برقم )2320( وحسنه األلباين يف صحيح 
الرتغيب برقم )1113(.



117

مجيُب وأن�����َت  س���ائ���ٌل  ُك��ّل��ه��م 
ت��ل��َك ن��ع��م��اَك م��ال��ه��ا م���ن ن��ف��اِد 

إذا العتي�ِق  البيِت  منظُر  لي  ي��روُق 
والطَِّف�ِل اإلص��ب��اِح  يف  لطريفَ  ب��دا 

ُنسَجْت قد  ال��س��وداَء  حليَتها  ك��أّن 
الُمَقِل َأسوِد  من  أو  القلِب  من حبِة 
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األجــور،  ملضاعفة  ــارة،  وجت فرصة،  احلــرم  يف  الوقت 
واحلسنات، فبادر، واغتنم الفرصة قبل املغادرة، فالصالة بمئة 
وخيارها،  وعبادها،  األمة،  علمء  مـن  كثري  وكان  صالة،  ألف 
يستحبون الصيام يف مكة، والصدقة، وختم القرآن، واإلكثار من 
الدقائق،  بل  الساعات،  فاغتنم  فيها،  الطواف، ملضاعفة األجر 
القيم:  ابن  واللحظات، وال تؤثر هبا أحدًا، إال ملصلحة، يقول 
ال  بالدنيا،  اإليثار  فاعله،  عىل  الل  أثنى  الذي  املحمود  »اإليثار 
بالوقت، والدين، وما يعود بصالح القلب«، وسددوا، وقاربوا، 

واحلكمة ضالة املؤمن، واحلكمة توفيق.   
وميدان  رابحة،  وجتارة  مكثفة،  دورة  احلرام  للبلد  السفر 
للتنافس، إما نجاح، أو خرسان )فكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها 

أو موبقها()1( فمن أي الفريقني أنت، أيًا كنت، ومهم كنت؟!

)1( أخرجه مسلم برقم )223(.

فو�ت �لفر�ص يورث �لندم
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يا من قدمت احلرم زائرًا:
 كن حبيسًا للحرم ولو ساعات، فم هي إال أيام، وساعات، 
كن مكثرًا فيها من الصالة، والطواف والذكر، والقرآن، بترضع، 
وإخبات، وذل، وانكسار بعيدًا عن كثرة اللقاءات واالتصاالت.

فيِه ال��ط��اع��اِت  ع��ن  ت��ك��س��ْل  وال 
ف��ه��ذا ال���وق���ُت وق����ُت االغ��ت��ن��اِم

قال ملسو هيلع هللا ىلص: )وانتظار الصالة إىل الصالة كفارة ملا بينهام()1(.
وقال: )صالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة ألف صالة 

فيام سواه( )2(.
صىل  )من  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  اإلرشاق  إىل  اجللوس  غائبة:  سنة   *
الفجر يف مجاعة ثم جلس يذكر اهلل حتى طلعت الشمس ثم صىل 

ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة()3(.

)1( أخرجه مسلم برقم )251(.
)2( أخرجه أمحد برقم )14694( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم 

.)3838(
صحيح  يف  األلباين  وصححه   )586( برقم  وحسنه  الرتمذي  أخرجه   )3(
الطرباين  ورواه  املفاتيح  مرقاة  صاحب  وقال    )6346( برقم  اجلامع 
بسند جيد وقال اهليثمي واملنذري سنده جيد وسنية اجللوس يف صحيح 
مسلم[. انظر كتاب )بغية املشتاق يف أحكام صالة اإلرشاق للمؤلف(.
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* مسألة فقهية: الطواف ال ينقض أجر اجللوس لإلرشاق 
عىل الصحيح من قويل أهل العلم .

* مسألة فقهية: مضاعفة الصالة تكون يف احلرم كله وليس 
يف املسجد احلرام فقط كم رجحه عطاء وهو رأي مجهور العلمء، 

وابن القيم وابن باز رمحهم الل)1(.
قال ابن تيمية: والصالة وغريها من القرب بمكة أفضل، 

واختاره اإلمام أمحد والنووي ومجع من العلمء)2(.
* مسألة فقهية: أجر املضاعفة بمئة ألف صالة يشمل الفرض 

والنفل وهو مذهب الشافعية واحلنابلة وقول للحنفية واملالكية .
ولك -عبد الل- أن حتسب وتعد صالة واحدة باحلرم فهي 
تساوي أجر صالة مخسة ومخسني عامًا وستة أشهر وعرشين ليلة 
يف غري احلرم قال ابن حجر: )وهذا مع قطع النظر عن التضعيف 

باجلمعة فإهنا تزيد سبعًا وعرشين درجة()3(. 

)1( انظر إىل كتاب التحفة يف أحكام العمرة واملسجد احلرام للمؤلف .
)2( االختيارات 113 ، وزاد املعاد 303/3.

)3( فتح الباري 82/3.

م�سائل فقهية
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الساجد«: »وصالة  الشافعـي يف »إعالم  الزركشـي  وقال 
يوم وليلة يف املسجد احلرام وهي مخس صلـوات عمـر مائتـي 

سنـة وسبع وسبعني سنة وتسعة أشهر وعرش ليال«
* مسألة فقهية: هل األعمل األخرى من الصيام والصدقة 

والطواف وقراءة القرآن بمئة ألف حسنة كالصالة ؟ 
مذهب األئمة األربعة أن املضاعفة عامة . 

فما العمُر إال صفحٌة سوَف َتنطوي
َتذبُل س��وَف  زه��رٌة  إال  المرُء  وم��ا 
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الطواف من أفضل العبادات للغرباء الزائرين، ألهنا عبادة 
ال تكون إال يف املسجد احلرام، قال ملسو هيلع هللا ىلص: )من طاف بالبيت كتب 
وقال:  عنه سيئة()1(  ، وحما  بكل خطوة حسنة  له  اهلل عز وجل 
مسـح  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  وقـال  رقبة()2(  كعدل  فهو  سبعًا  طاف  )من 
فاستكثروا  اخلطيئة()3(  حيطان  مسحهام  )إن  اليمنيني:  الـركنني 
نمذج  لك  تقدم  وقد  والصدقات،  والطواف،  الصالة،  من  فيه 

من أولئك العباد فلعل مهتك تسمو.    
فبادر باغتنام العمل قبل دنو األجل..

ألسَت َترى هذي الفضائَل ُجمعْت
واج��ُد  أن���َت  غ��ي��رِه��ا  يف  ال  بمكَة 

ش��اك��رًا ب��ال��ن��واج��ِذ  َعَليها  َف��َع��ضَّ 
الفرائُد إل��ي��َك  ِسيقْت  إذ  ل��رّب��ك 

اجلامع  صحيح  يف  األلباين  وصححه   )959( برقم  الرتمذي  أخرجه   )1(
برقم )6380(.

)2( انظر ما قبله.

)3( انظر ما قبله.

عبادة لي�ست يف بلدك
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يف  الصالة  أم  الطواف  للزائر  أفضل  أهيم  فقهية:  مسألة   *
املسجد احلرام ؟

حمل خالف بني العلمء رمحهم الل : 
القول األول: الطواف أفضل ، فعن ابن جريج قال: كنت 
الصالة؟  أم  لنا  أفضل  الطواف  الغرباء:  يسأله  عطاًء  أسمع 
ا لكم فالطواف أفضل، إنكم ال تقدرون عىل الطواف  فيقول: أمهَّ
)3(. وهو مذهب  )2( وأنس  ابن عباس  )1( وهو رأي  بأرضكم 

مجهور الفقهاء والسلف)4( . 
الشافعية  لبعض  قول  وهو   ، أفضل  الصالة  الثاين:  القول 
واختاره اهليتمي)5( ألن الصالة بمكة مضاعفة ، وألهنا أفضل 

العبادات. 

)1( رواه عبد الرزاق يف »املصنف« )9027(، وابن أيب شيبة يف »املصنف« 
 .)15043(

)2( رواه ابن أيب شيبة يف »املصنف« )15042(. 
)3( رواه عبد الرزاق يف »املصنف« )9028(. 

»تفسري   ،)175/3( للقرايف  »الذخرية«   ،)22/2( احلقائق«  »تبيني   )4(
القرطبي« )113/2(، »املجموع« )56/8(، »املغني« )477/3(. 

)5( »حتفة املحتاج« )144/4(. 
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واألنفع  األصلح  هو  ما  يفعل  اإلنسان  أن  الثالث:  القول 
لقلبه. 

وليحرص عبد الل عىل ما يفتح الل عليه من أنواع العبادات 
من صالة وقراءة قرآن وطواف وذكر وصدقة وصيام وغري ذلك.
* جيوز، قطع الطواف النافلة لعذر ولغري عذر ، ألنه سنة جيوز 

قطعها، وورد ذلك عن ابن عباس وابن عمر ريض الل عنهم.
بينهم  فصل  غري  من  سبعًا  سبعًا  الطواف  تكرار  جيوز   *
وغريهم  واملسور  عائشة  عن  ذلك  ورد  ألنه  الطواف،  بركعتي 

ريض الل عنهم.
* جيوز أن يفصل بني الطواف بركعتي الطواف ، وجيوز أن 

يؤخرها بعد ذلك .
* هل الطواف هو حتية املسجد؟

ركعتني  يصيل  أن  لإلنسان  فيجوز  املسجد،  حتية  هو  ليس 
ركعتي  بنية  ركعتني  صىل  طاف  وإذا  يطوف،  وال  املسجد  حتية 

الطواف وحتية املسجد.
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أصبحت  فقد  ونزهة،  سياحة  العمرة  جعل  الناس  بعض 
هبذا املعنى جسدًا بال روح، وشكاًل بال مضمون، ولقد أتى عىل 
فيه عادة، والصوم جالدة، حيج  الصالة  الناس زمان أصبحت 

أغنياؤهم للنزهة، وفقراؤهم للتكسب.
حتولت العبادات إىل عادات، وحركات وطقوس فحرمنا 

أثرها يف النفوس..
إن من غايات التعبد وحكمه هتذيب النفوس، والسري هبا 
ملاذا  ملكة؟  تذهب  ملاذا  نفسك  فسل  القدوس،  امللك  يريض  ملا 

تأيت بعمرة؟ أليس لطلب املغفرة والرمحة؟  
بعض  عند  احلرمني  زيارة  أصبحت  ولألسف  نشاهد  إننا 
أي  يف  ويتفاخرون  طاعة،   ال  ونزهة  عبادة،  ال  مباهاة  الناس 

الفنادق يسكنون، وكم مدة يمكثون؟
العبد ما رتب الل  العمرة عبادة تقصد،  من خالهلا يرجو 
العهد  وجتديد  الذنب،  ومغفرة  والغنائم،  الفضائل،  من   عليها 

مع الل.  

مفاهيم خاطئة
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* زمزم املاء املبارك، فقد ثبت من قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف زمزم: 
)إهنا مباركة طعام طعم()1(.

* زمزم املاء والدواء، قال ملسو هيلع هللا ىلص: )وشفاء سقم()2( .
وقال: )زمزم ملا رشب له()3(. 

دعا،  زمزم  من  رشب  إذا  كان  ڤ  عباس  ابن  أن  وورد 
نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاًء من  إين أسألك علًم  )اللهم  وقال: 

كل داء( )4(.
وبني  بيننا  ما  )آية   : ملسو هيلع هللا ىلص  قال   ، اإليمن  من  رشبه  زمزم   *

)1( رواه مسلم أخرجه مسلم برقم )2473(.
يف  األلباين  وصححه   )459( برقم  الطياليس  أخرجه  الطرباين[  ]رواه   )2(

صحيح اجلامع برقم )2435(.
 )361/4( الزاد  يف  القيم  ابن  وحسنه   )14849( برقم  أمحد  أخرجه   )3(
لوروده  حجر  ابن  السيوطي:" وحسنه  وقال  الزركيش،  إسناده  د  وجوهَّ

من طرق عن جابر"، انظر الدرة املنتثرة برقم )358(.
)4( أخرجه عبد الرزاق برقم )9112( والدارقطني يف سننه برقم )2738( 

من فعله، وأخرجه الفاكهي من قوله برقم )708، 1107(.

زمزم �ملعجزة �خلالدة
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املنافقني أهنم ال يتضلعون من ماء زمزم( أي ال يرتوون)1(. 
* ماء زمزم رشبه عبادة، وطاعة، وقربة. 
* يستحب الدعاء عند رشب ماء زمزم .

»اللهَّهم إين أسألك  إذا رشبه  قال:  ڤ  ابن عباس  وكان 
علًم نافًعا، ورزًقا واسًعا، وشفاًء من كل داء ()2(.

وقد تواتر عن السلف وغريهم أن رشبه سبب يف استجابة 
الدعاء. 

ماء  من  أرشب  أن  أردت  )ملا  التميمي:  عمرو  أبو  ويقول 
زمزم، فكرت ألي يشء أرشبه فتحريت، ثم تذكرت أن أرشبه 
إلجابة الدعاء. قال: فم سألت اللهَّ يف تلك املواقف يف يشء إال 

أعطانيه إال دخول اجلنة«.
بمكة،  مقيًم  »كنت   : القرآن  أحكام  يف  العريب  ابن  يقول 
العلم  نويت  رشبته  وكلم  كثرًيا،  زمزم  ماء  من  أرشب  وكنت 
واإليمن، ففتح اللهَّ تعاىل يل بربكته يف املقدار الذي يرسه يل من 

وضعفه  برقم )1079(  والفاكهي  برقم )3061(  الدارقطني  أخرجه   )1(
األلباين يف اإلرواء برقم )1125(.

)2( رواه احلاكم يف »املستدرك« )1739(.
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العلم، ورشبه خلق عظيم للعالج فشفوا بإذن رهبم« )1(.
مشربًا أو  َمطعمًا  زم��زَم  طيَب  يا 

األرواُح ن��ع��ي��م��ِه  لِ������ورِد  ت��ه��ف��و 
ُرّك���ب���ْت ع���ن���اص���َر  أودع������ه  اهَّلل 

ف��ي��ه ي���ح���اُر بِ��ك��ن��ه��ه��ا ال���ّش���راُح
فقد وادع����وا  م��ائ��ه  م��ن  فتضلعوا 

ج���اءْت أح��ادي��ُث ب���ذاك ِص��ح��اُح
م��ن ق��ال زم���زَم ُق��ّدس��ت أس��راُره��ا

ع��ن��د اإلل�����ه ف��م��ا ع��ل��ي��ه ُج���ن���اُح   

)1( »أحكام القرآن« البن العريب )5/136(.
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زينة،  أتم  يف  احلرام  املسجد  إىل  الرجل  خيرج  أن  أمجل  ما 
بنفوس منكرسة، وقلوب وجلة،  وأحسن حلة، وأمجل طيب، 
ورب  للبيت،  معظمة  مطمئنة،  خاضعة،  ساكنة،  وجوارح 

البيت، يعلوها الذل، واالنكسار واحلياء.
املترضعني،  ودعاء  الطائفني،  أصوات  وأمجل  أروع  ما 

وابتهال الذاكرين، ومناجاة اخلائفني املستغفرين!!
الباب واحلجر، وقد علقوا  بني  بالكعبة  امللتزمني  أمجل  ما 
عرباهتم،  وسحت  دموعهم،  مهلت  الكعبة،  بأستار  أيدهيم 

وسمع أنينهم ونجواهم. 
وحتدو  الغيوب،  عالم  إىل  بالقلوب  تسري  مشاهد  إهنا 
نحو  اهلمم  وتشحذ  القدوس،  امللك  يريض  ما  إىل  بالنفوس 

الطاعة، وتدعو النفس للمحاسبة واالعرتاف بالتقصري. 

ما �أجمله ؟
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حينم  وأرستــه؟  األب  األرسي   املوكب  ذلك  أمجل  ما 
يتوجهون إىل البيت احلرام تعظيًم وإجالالً!! كم سيكتب هلم من 

التوفيق والرضا بأمر الل؟ كم هو درس تربوي عميل ناجح؟.
القلب، حينا يشاهد ذلك األب  يثلج الصدر، ويفرح  كم 
للقرآن،  وقارئ  مصل،  بني  ما  احلرم  يف  وأوالدمها  األم  وتلك 

وآخرون يطوفون بالبيت يف منظر هبيج رائع .
سهراهتم  قضاء  إىل  بأرسهم  يدفعون  الذين  أولئك  أين 
الرش والكفر من هؤالء؟!  املحرمات يف بالد  مراتع ووحل  يف 
املطارات،  داخل  املؤملة،  املخزية،  املناظر  تلك  يشاهدون 
واملطاعم، واألسواق، وشواطئ البحار، مما يضعف إنكار تلك 
النقية،  النفوس،  أن كانت تستعظمها  بعد  القلوب  املخازي يف 
مما  ما  يومًا  املظاهر  تلك  وكانت  التقية،  الطاهرة،  الصاحلة، 
يتسامع الناس به، وربم مل تصدقه األسمع، أو يكون نسجًا من 
خيال، فأصبحت شاهدًا، مبارشًا للعيان، فاللهم الثبات الثبات 

حتى نلقاك، ونعوذ بك من الفتن.  
املرء والديه وإخوانه وأوالده وأحبابه،  يتذكر  أن  ما أمجل 

موكب �أ�سرى
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من  بالدعاء  فيذكرهم  املسلمني،  وأرسى  منهم،  مصاب  وكل 
جوار الكعبة!! 

الكلمة  ويبذلون  السالم،  يفشون  الذين  أولئك  أروع  ما 
الطيبة، وهيدون االبتسامة الصادقة، يف غدوهم ورواحهم، ومن 

صىل وجلس بجوارهم!!
فابذلوا السالم يا أهل اإلسالم، تدخلوا جنة ربكم بسالم، كم 

قال عليه الصالة والسالم، )1( والل يقول: چ وئ  وئ ۇئ چ 
)إبراهيم: 23(،  وورد عن عمر بن يارس ڤ قال : )ثالث من مجعهن 
فقد مجع اإليامن : منها بذل السالم للعامل( )2( ، وقال: ملسو هيلع هللا ىلص: )والكلمة 
)تبسمك يف وجه أخيك صدقة()4(  ، وقال:   )3(  الطيبة صدقة( 

وال تكلفك ثمنًا.

)1( أخرجه أمحد بلفظ )23784( ولفظه: "أفشوا السالم وأطعموا الطعام 
وصلوا األرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم." وصححه 

الرتمذي برقم )2485(.
اإلسالم(  من  السالم  إفشاء  )باب  اإليمن  كتاب  يف  البخاري  علقه   )2(
التغليق  ووصله ابن أيب شيبة برقم )30440( وصححه ابن حجر يف 

.)38/2(
)3( أخرجه البخاري برقم )2989( ومسلم )1009(.

السلسلة  يف  األلباين  وصححه   )1956( برقم  الرتمذي  أخرجه   )4(
الصحيحة برقم )572(.
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أي فرح وشعور سيكتنف أخاك املسلم حني تسلم عليه، 
وتسأله، عن حاله وحال املسلمني يف بالده؟

قد يمكُث الناس دهرًا  ليَس بينهم ودُّ  
ف���ي���زرع���ه ال��ت��س��ل��ي��ُم وال��ل��ط��ُف

إنه يف مثل هذه املشاهد، والصور تتجىل األخوة اإليمنية، 
الناس  تسعوا  لن  )إنكم  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  الصادقة،  املحبة  وتتجسد 
بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه، وحسن اخللق()1(. 

الد وليس  دي��ِن  بغيرِ  دينًا  ليَس 
األخ������الِق م����ك����ارَم  إالّ  ي�����ُن 

مجال الروح هو اليشء الذي يستطيع أن يراه األعمى، فكن 
مجياًل بأخالقك وتعاملك مع الناس .

ال���ورى ب��ي��َن  م��ح��ب��ًة  أردَت  وإذا 
الَكِلم نِ��ع��َم  ف��إن��ه  ال��س��الَم  ف��اف��ِش 

* * * *
  

)1( أخرجه أبو يعىل يف مسنده برقم )6550( وحسنه األلباين يف صحيح 
الرتغيب برقم )2661(.
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ما أمجل أولئك الذين حيملون آباءهم وأمهاهتم يف الطواف 
عىل ظهورهم !! 

أن  لوالديه  عاق  لكل  رسالة  طياته  يف  حيمل  مشهد  إنه 
يتأمل!! 

به  يفّطرون  واملاء  بالتمر  يقفون  الذين  أولئك  أمجل  ما 
الطائفني والقادمني!! 

خدمة  يف  يتفانون  الذين  بالبيت  العاملني  أولئك  أمجل  ما 
البيت يف مهة وفرح !!

يف  الطوال  الساعات  يقفون  حني  األمن  رجال  أمجل  ما 
خدمة وفود الرمحن وراحتهم بنشاط ورسور!!

والتفاين،  البذل،  ومجيل  األخالق،  روائع  من  صور  إهنا 
احلرام..  البلد  العبودية لل، وتعظيم  مقامات  والعطاء، وحتقيق 

هنيئًا هلم تلك الفضائل، واألجور، والدعوات.
إهنا مفارقات بني قلوب امتألت باإليمن، وقلوب تنكرت 

لنداء الرمحن، ولبت داعي الشيطان.

م�ساهد م�سيئة وم�سرقة
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العمل  عىل  وأمته  صحابته  ملسو هيلع هللا ىلص  الل  رسول  وعّلم  رّبى 
احلياة  يف  جليًا  ذلك  يظهر  الناس،  إىل  واإلحسان  التطوعي 

العملية يف حياته ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته .
* العمل التطوعي من أسمى األعمل وأفضلها يف اإلسالم 
ويف سنة خري األنام ملسو هيلع هللا ىلص  ، حثًا وترغيبًا وحتفيزًا وفضائل وأجورًا 

وحسنات وجنات وتوفيقًا وتسديدًا يف الدنيا واآلخرة .
 ، املجتمعية  القيم  أرقى  من  قيمة  التطوعي  العمل   *

اإلنسانية واألخالقية ، للنهوض باألفراد واملجتمعات .
* العمل التطوعي من أمجل الشيم والطبائع واملروءات .

الراحة  وحب  الكسل  مع  جيتمع  ال  التطوعي  العمل   *
واألنانية وحب النفس . 

املجتمع  صورة  تعكس  رائعة  ظاهرة  التطوعي  العمل   *
عىل أفرده، واألفراد عىل جمتمعهم  .

ورقيها  ومجاهلا  النفس  سمو  عن  ينبئ  التطوعي  العمل   *
وقيمتها وهتذيبها وكرمها وإحساهنا .

�لعمل �لتطوعي
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ما أمجل تلك النفوس وأعظمها وأسمها ، هنيئًا هلا من   *
نفوس سامية وأرواح زاكية وقلوب رائعة .

التطوعي ال حيده عرق، وال جنس، وال نسب،  العمل   *
وال قبيلة، وال تاريخ، وال حدود، وال وطن، وال شهادة، وال 
ثقافة، وال عمر، وال وظيفة، وال نوع، وال وصف، وال فروق.

* العمل التطوعي ال يكون فقط يف العمل اخلريي بل حتى 
يف العمل الوظيفي والنظامي .

* العمل التطوعي بال حدود . 
* العمل التطوعي الناجح ال جيتمع مع الفوىض والتحاسد.
ختتلط  وحالوة   ، بالتعب  متتزج  لذة  التطوعي  العمل   *

باملعاناة.
 قال الل تعاىل چ ەئ وئ وئ ۇئ چ )املائدة:2(.
وقال : چ ٹ ڤ ڤ چ )آل عمران: 134(.

قال ملسو هيلع هللا ىلص : )لقد رأيت رجأًل يتقلب يف اجلنة يف شجرة قطعها 
من ظهر الطريق كانت تؤذي املسلمني()1( .

قال ملسو هيلع هللا ىلص : )من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس 

)1( أخرجه مسلم )129(
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القيامة، ومن يرس عىل معرس، يرس  اهلل عنه كربة من كرب يوم 
الدنيا  اهلل يف  الدنيا واآلخرة، ومن سرت مسلاًم سرته  اهلل عليه يف 

واآلخرة، واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه ()1(. 
يف  كاملجاهد  واملسكني  األرملة  عىل  )الساعي   : ملسو هيلع هللا ىلص  قال 

سبيل اهلل أو القائم الليل الصائم النهار()2(. 
واآلفات  السوء،  مصارع  تقي  املعروف  )صنائع   : ملسو هيلع هللا ىلص  قال 
واهللكات، وأهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة()3(.
ورحم الل امرئ صري حوائج الناس إليه ، وطوبى ملن جعل الل 
مفاتيح اخلري عىل يديه ، وكل معروف صدقة ، وال حتقرن من املعروف 
شيئًا ، والكلمة الطيبة صدقة ، وااِلبتسامة صدقة، والل حيب إغاثة 
اللهفان ، والل رحيم حيب الرمحاء، واشفعوا تؤجروا، والبخيل من 

بخل بجاهه وماله، وأحب الناس إىل الل أنفعهم للخلق.
لذا كان عىل الدول واملؤسسات واملربني واآلباء واألمهات 
إحياء ونرش ثقافة العمل التطوعي عىل مستوى الفرد واألرسة 

واملجتمع والدولة .

)1( أخرجه مسلم )38(.
)2( أخرجه البخاري )5353(.

)3( أخرجه احلاكم )429( وصححه األلباين يف اجلامع )3795(.
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واحلي  األرسة  أفراد  بني  واإلبداع  التنافس  روح  إحياء   *
واملدرسة والعمل وغريها صغارًا وكبارًا ، ذكورًا وإناثًا .

اخلري  بذل  عىل  للنفس  تربية  فيه  التطوعي  العمل   *
واالجتهاد  واجلد  واإليثار  والتواضع  واألخالق  واملعروف 

والتفكري والتخطيط والتنظيم وغري ذلك من املحاسن .
معرش القادة والرتبويني واألخوة والبنيني :

يف  ورغبة  وعطاء  وبذالً  وتفكريًا  وإبداعًا  وتنافسًا  تطلعًا   
احلسنات وابتغاء األجر واجلنات يف جماالت اخلري والفالح .

* هلموا هلموا إىل اإلحسان والرضوان وجنة اخللد.
* هلموا إىل تاريخ حافل وسجل مرشق وعمر ميضء.

* هلموا إىل زرع جتدون احلصاد يوم اجلزاء واملعاد.
*  لنعطي أكثر مما نأخذ ، وننتج أكثر مما نستهلك ، ونتعب 

أكثر مما نرتاح ، واملوعد الل وجنة الل، والتوفيق والسداد.
الناس  ونفع  واملعروف  اخلري  لبذل  وفقنا  إهلي:  إهلي، 

واجعلنا ممن اصطفيته لقضاء حاجات الناس.
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لنا يف آخر  يف املسجد احلرام يف كل صالة نودع إخوانًا   •
حمطة يف هذه الدنيا، وأول حمطة من حمطات احلياة الربزخية.

وتذرف  القلوب،  تتأثر  اجلنائز،  عىل  نصيل  صالة  كل  يف 
الدموع، ونحدث أنفسنا بالتوبة، والرحيل إىل الدار اآلخرة.

ق��اب��ل��ت��ن��ا ال���ج���ن���ائ���ُز  إذا  ُن������راع 
وَن��ل��ه��و ح��ي��َن َت��خ��ف��ى ذاه��ب��اٍت

َك����روع����ِة َث���ّل���ٍة ل���ُم���َغ���ار  ِذئ����ٍب
ف��ل��ّم��ا غ����اَب ع�����ادْت رات���ع���اٍت 

• تذكر املوت، والدار اآلخرة، والقدوم عىل الل عز وجل، 
هذه  تذكر  من  فالبد  الل..   عىل  أعمله  ستعرض  إنسان  كل  وأن 
احلقيقة، فإن ذكرها يضع حدودًا حاسمة، لشتى أحوال احلمق، 
والغرور، والظلم، والبغي، والعدوان ونزعات الشيطان وحظوظ 
لألمام هبمة  يدفع  إنه  بالعقول،  تطيش  التي  النفس، واالستطالة 

وثابة، للرتقي يف مدارج اخلري والفضيلة . 
عند  والراحة  طوبى،  شجرة  حتت  إال  للعبد  والمسرتاح 

�ساعة �لرحيل



139

أول قدم يف اجلنة.
إن للمؤمن شغاًل بمستقبله األخروي، واإلعداد له يف هذه 
الدنيا، وعىل اإلنسان أن يبتعد عن كل مايكدر، ويعيق الرحلة 
دينه  الدنيا  هذه  يف  اإلنسان  يملك  ما  أعظم  فإن  اآلخرة،  إىل 

وأخالقه.
دار  الدنيا  أن  ألخرباه  والنقل  العقل  املنصف  استخرب  لو 
مصائب، ورشور، ليس فيها لذة عىل احلقيقة، إال وهي مشوبة 
فهو رساب، وعمرهتا وإن  أنه رشاب  الدنيا  ُيظن يف  فم  بكدر، 

حسنت صورهتا خراب.
تدبر  من  والعاقل  قرار،  ال  ورحيل   ، بقاء  ال  فناء  دار  إهنا 

واعترب، واستعد للسفر .
ُقُلوبِنَا  يف  َق��س��َوًة  َنشُكو  اهَّللِ  إل��ى 

َينِدُب  الَموِت  َواِع��ُظ  َيوٍم  ُكلِّ  َويف 
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إنه باألخالق يسار بالقلوب إىل عالم القلوب..
إنه باألخالق يسار بالنفوس  ملا يريض امللك القدوس..

إنه باألخالق دخلت أمم وأفواج يف ملة اإلسالم..
إنه باألخالق نكون دعاة صامتني..

إنه باألخالق نلقي دروسًا، وغرسًا يف قلب كل مسلم، بل 
حتى الكافر..

نفَسه يجعُل  حيُث  إالّ  المرُء  وما 
ففي صالِح األخالِق نفسَك فاجعِل

اخلصال،  ونبيل  الفعال،  بجميل  التحيل  إىل   بحاجة  إننا 
وعايل اخلالل، حتى نرتقى إىل سمء التعامل، وقمة األخالق..

إننا بحاجة إىل وحدة الكلمة، وارتباط الصف، واالتصاف 
بالرمحة والشفقة، والعطف واإليثار..

ملاذا نشاهد يف حرم الل أدنى خطأ واحتكاك يولد الرصاع 
واخلالف والنزاع وارتفاع األصوات؟!

�أخالقيات
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يا أهل القران ويا أمة اإلسالم: 
أروا الناس من أنفسكم أخالق القرآن، وحماسن اإلسالم..
يا أتباع حممد ملسو هيلع هللا ىلص: لنكن للعامل أنموذجًا حيًا، وواقعًا عمليًا،  
لنبي اهلدى حممد ملسو هيلع هللا ىلص يوم قال: )بعثت ألمتم مكارم األخالق()1(. 

بقيْت م�ا  األخ�����الُق  األم�ُم  وإنما 
ذهبوا أخالقهم  ذهبْت  هموا  فإن 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: )أكمل املؤمنني إيامنًا أحسنهم خلقًا()2(.  

وقال: )إن املؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل، صائم 
)4( )أنا زعيم بيت يف أعىل اجلنة ملن حسن خلقه(  )3( وقال:   النهار( 

وقال: )ليس يشء أثقل يف ميزان العبد من حسن اخللق()5(. 

)1( أخرجه أمحد برقم )8952( والبخاري يف األدب املفرد برقم )273( 
وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم )45(.

)2( أخرجه أمحد برقم )7402( وصححه الرتمذي برقم )1162(.     
)3( أخرجه أمحد برقم )24595( وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 

برقم )795(.
)4( أخرجه أبوداود برقم )4800( وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة 

برقم )273(.
)5( أخرجه أمحد برقم )27532( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم 

.)5390(
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أعىل  يملكون  الناس  من  كثريًا  إن  ــالق:  األخ أمة  يا 
يسحرك  وبعضهم  األموال،  من  كثريًا  وحيوزون  الشهادات، 
وابتكاراته،  وبيانه  بفصاحته  يبهرك  وآخر:  وثقافته،  بمظهره 
أدنى رشارة وزلل  بقدراته وذكائه ودهائه، ولكن حني  وآخر: 
وخالف، وحني املواقف احلساسة واحلرجة  رسعان ما تنقلب 
الزيف،  ويظهر  اآلداب،  وتنسى  األخالق،  فتفتقد  احلقائق: 
واالفتخار،  واحلمية،  العصبية،  يف  اجلاهيل:  الصنم  ويتمثل 
واالحتقار، والتنابز باأللقاب، والطعن يف األنساب، والتحاكم 
للعادات والتقاليد،  ال إىل اإلسالم، والدليل، والعقل السليم. 

اختلفت  وإن  اجلموع،  كل  تفهمها  لغة  احلسن  اخللق  إن 
ألسنتها، فهو ينطق بغري لسان، ويدخل إىل اجلنان بدون استئذان،  

سالح تكسب به األعداء، وتزداد به حبًا عند األصدقاء.
هو غرس تقبله كل أرض، وحيفظه كل قلب، وينصت له 

كل أحد.. 
إن احلضارات املادية تسقط، وتزول، وتبقى حضارة القيم 

واألخالق.. 
واملناصب،  العاملية،  والشهادات  املادية،  اإلنجازات  تنفع  ماذا 
والقنابل، والطائرات، واالكتشافات، والصعود إىل سطح القمر؟! وما 
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تغني األموال إذا كانت األخالق صفرًا، واآلداب والتعاليم هباء؟!
إن أعظم إنجازات تبنيها األمم لشعوهبا أن تسخر ثرواهتا 
ما  وحماربة  شعوهبا،  نفوس  يف  واألخالق  القيم  لبناء  وقدراهتا 
يفسدها، ولو كان األمر كــذلك ملا احتجنا لكثيــر من األنظمة، 
والعدة، والعتاد، ولتــالشت كثري من احلروب، والرصاعات، 

والسموم، واآلفات.
ه���ي األخ�������الُق ل��ل��دن��ي��ا ح��ي��اُة

ب��ال��خ��راِب ف���أن���ذْر  ض��اع��ْت  إذا 
إن أعظم حضارة عىل وجه البسيطة هي حضارة اإلسالم، 
وغاياهتا،  أهدافها،  من  واألخالق،بل  القيم،  عىل  مبناها  ألن 

حتقيق األمن، والسالم، لألمم واألفراد.
من  وسلوكنا  واقعنا،  نغري  أن  إىل  بنا  احلال  تصل  متى   
البرشية؟  والرتهيب  الرتغيب  أساليب  استخدام  دون  ذواتنا، 
فيكون الدافع هدي اإلسالم، والعقل السليم، والذوق الرفيع، 

والفطرة السوية، واإلنسانية.
الباليا،  من  كثري  يف  سبب  والتعامل،  األخالق  سوء  إن 
والوظيفي،  واألرسي،  الشخيص،  املستوى  عىل  واملشكالت، 

واالجتمعي، بل عىل مستوى األمم، والدول.
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جييء  ومتاعب،  منغصات،  من  احلياة  يف  ما  أن  واحلق   
وطيش  غرائزهم،  ونزق  أخالقهم،  وسوء  الناس،  فوىض  من 
وشاب  ضياءها،  وكسف  أفسدها،  ما  كلها  فاحلياة  مسالكهم، 
نعمءها، إال ركض البرش يف جوانبها، ركضًا جنونيًا، ال خيضع 

لرشائع الل، وال يستقيم مع نصحه وهداه.
بأهلها ب���الٌد  ض��اق��ْت  م��ا  ل��ع��م��رَك 

تضيُق ال���رج���اِل  أخ����الَق  ول��ك��ّن 
جاء رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة الوداع، ويف خطبته العظيمة، 
أرسى نظامًا، متكاماًل، لألمة املسلمة، بأركانه، وواجباته، يقوم 
عىل العبودية لل وحده، ونبذ الرشك والوثنية، وهدم معامل الغلو، 
العدل،  وإقامة  اجلاهلية،  والنعرات  والعصبيات،  والتطرف، 
عىل  وحثهم  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  والنصح، 
اخلري، حرصه عىل نجاة أمته، وجتنيبها الرشور، والفتن، وحتذيره 
ونبذ  ومجعها،  وتوحيدها  األمة،  يف  القيم  وغرس  ملسو هيلع هللا ىلص،  منها 
والسمع  باحلكمة،  األمر  لوالة  والنصيحة  واخلالف،  الفرقة، 
بالتقوى،  إال  الناس  التمييز بني  باملعروف، وعدم  والطاعة هلم 
والعدوان، وكل طريق  والبغي،  الظلم،  وأصدر حتذيرات عن 
يؤدي إىل  االعتداء عىل األنفس، واألموال، واألعراض، فكان 
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أعظم ملك، وقائد، ومعلم، ومفتي، ومريب ملسو هيلع هللا ىلص. 
بأكثر  والغرب  الرشق  قبل  والتطرف  الغلو  من  ملسو هيلع هللا ىلص  حذر 
جاء  ثم   .)1( والغلو(  )إياكم  فقال:  سنة  وأربعمئة  ألف  من 
األنام  ورسول  اإلسالم  ويتهم  علم  عىل  وهو  واملكابر  اجلاهل 

بالغلو واإلرهاب.
تظهر رمحته ملسو هيلع هللا ىلص  يف تعليم اخللق، وأخذهم للحق، باحلكمة، 
واللني ،واحللم، وعذر جاهلهم، وعدم التعنيف، والتحقري حني 
املناسك  اخلطأ، وإرشادهم للصواب، وتطييب خواطرهم، يف 

واضحة جلية يف مواقف متعددة.
أعطى النساء حقوقهن، وعلمهن، وأجاب عىل أسئلتهن، 
وما يشكل عليهن من أمر دينهن، وخفف عليهن من الواجبات، 

بسبب ضعفهن، وكان هبن رحيًم، وأمر، وأوىص هبن خريًا.
رعايته ملسو هيلع هللا ىلص ألهله وزوجاته يف احلج، وتفقدهم، وتعليمهم 
منهم،  واملرىض  الضعفة  ومراعاة  عليهم،  والصرب  املناسك، 
ومواساهتم، والتلطف معهم. فم تضجر، وال غضب، وال عنف، 

بأيب وأمي ملسو هيلع هللا ىلص . 

)1( أخرجه ابن ماجة برقم )3029(وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجة.
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كان ملسو هيلع هللا ىلص فّعاالً ملا يقول، يف عبادته وأخالقه وسلوكه، فكان 
هذا من أعظم أسباب نجاح دعوته، وتأثر الناس به، وحبهم له.

القدوة .. القدوة:
إن دور القدوة مهم يف حياة األفراد، واألرس واملؤسسات 
بافتقاد  مذهب  أو  فكرة،  أو  دعوة،  أصيبت  وما  واجلمعات، 
القدوة إال فقدت تأثريها، وما قّدم صاحب دعوة الدليل العلمي 
عىل صحة دعواه إال بالسلوك ، والقدوة ، وحينئذ يقتنع الناس، 
وتصبح واقعًا سلوكيًا يف حياة الناس، ولعل من احلكمة: بعث 
التأثر  ألجل  فقط  بالكتب  يكتف  ومل  الكتب،  مع  الرسل  الل 

باالقتداء، فكان خري مثال حُيتذى ملسو هيلع هللا ىلص .
حني  إال  صميمها  يف  اإلسالمية  جمتمعاتنا  أصيبت  وما 

افتقدت القدوة يف كثري من قياداهتا.  
واألفكار،   للمبادئ،  وواقعية،  عملية،  ترمجة  القدوة  إن 

تستطيع أن جتمع الناس عىل امُلُثل العليا.
نتيجة  وحضاري،  ُخُلقي،  فقر  من  تشكو  جمتمعاتنا  إن 
الناس ألصبح  ولو صحت عزائم  الصاحلة،  للقدوة  الفتقادها 
واقع،  إىل  األفكار  ولتحولت  جماله،  يف  قدوة  منهم  واحد  كل 
اجرتار  مرحلة  نعيش  مازلنا  ولألسف  ولكن  مؤثر،  عميل، 
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املبادئ بدون فعالية إال من رحم ريب .
إنه يوم أن توجد القدوة يف أي بيئة نستطيع أن نملك السمو 

يف األخالق، واالرتقاء، يف احلضارة. 
وعىل  وإجيابًا،  سلبًا  األثر  يكون  والضعف  القوة  بقدر  إنه 
واملسؤولني  والرؤساء  احلكام  وسمو  ونجاح،  ثقافة،  قدر 
عىل  ذلك  أثر  يكون  واألمهات  واآلباء  واملعلمني  واألساتذة 

الشعوب واملجتمعات والطالب واألوالد . 
بالتُّقى ال��ن��اس  ي��أم��ُر  ت��ق��يٍّ  غ��ي��ُر 

َمريُض وهو  الناَس  ُي��داوي  َطبيٌب 
يقول ابن املقفع: قول بال عمل كثريد بال دسم، وسحاب 

بال مطر، وقوس بال وتر.
ب��ف��ع��ٍل إال  ال���م���ق���اُل  ي���ك���ون  ال 

ك�����لُّ َق�������وٍل ب����ال ف���ع���ٍل َه���ب���اُء
ألن  مربرًا،  اليكون  القدوات  من  الواقع  التقصري  ولكن 
نتنكب الطريق، ونضعف يف أخالقنا، ومبادئنا، واليكون حجة 

لك يف الدنيا واآلخرة إذا عرفت احلق. 
فكٌل مسؤول عن نفسه، وحياسب عىل عمله يف الدنيا واآلخرة.

األطفال أكثر ما حيتاجون إىل القدوة ال إىل االنتقاد .
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عظياًم،  مرياثًا  هلم  ترك  فقد  األخالق  عىل  أوالده  عّود  من 
وهو أعظم املرياث.

إنجازات الدول :
إن أعظم إنجازات تبنيها األمم لشعوهبا أن تسخر ثرواهتا، 
وقدراهتا، وطاقاهتا، لبناء القيم، واألخالق، يف نفوس شعوهبا، 

وعقوهلم.
إن أعظم حضارة عىل وجه البسيطة حضارة اإلسالم، ألن 
النفوس،  يف  واألخالق  القيم،  بناء  وغاياهتا،  مقاصدها،  من 
وحتقيق األمن والسالم لألمم واألفراد، ) إنام بعثت ألمتم مكارم 

األخالق ()1(،  وقال ) بعثت باحلنيفية السمحة ()2(. 
ما رصيد الدول العظمى يف القوة والعتاد من املبادئ والقيم؟

قوة ا إلسالم :
عمره  كان  ولذا  ومقاصده،   ، بمبادئه  قوي  اإلسالم  إن 
وامتداده أطول وأعظم من كل قوة وحضارة، ألن قيمه بجميع 

)1( أخرجه البيهقي يف السنن  )20780( وصححه السخاوي يف املقاصد 
.)204(

)2( أخرجه أمحد )22291(. 
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وحتافظ  وتبنيها،  السوية،  والفطر  العقول،  مع  تستقيم  أنواعها 
عليها، بل إن الغرب يكتشف ما اكتشفه اإلسالم يف أدق جوانب 
د بدراساته تلك التعاليم الربانية، والنبوية، وانظر  احلياة، ثم يؤيِّ
معدالت نسبة اجلريمة يف دول التقدم، والنهضة، وهي تتصاعد 

يومًا بعد يوم.
إن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بنى هوية عظيمة متكاملة يف مجيع مناحي 
احلياة خالل ثالثة وعرشين عامًا ألمته ، فلم يدع املجال ألحد 
أن خيرتقها، ووضع نظام محاية هلا، وحراستها إىل قيام الساعة، 

لئال تناهلا أيدي العابثني وباعة األخالق ومتبعوا الشهوات.
فتكًا  وأشد  أخطر  اإلسالمية  اهلوية  إضعاف  أن  ولنعلم 

باألمة من نزع سالحها.
حازمًا  موقفًا  تقف  أن  وقادهتا   وعقالئها  األمة  عىل  وإن 
يبيع دينه وهويته ثم يأيت ويروج هلوية الضياع العقدي  مع من 

واألخالقي.

عقدة الغرب :
ينكرون  حينم  بالغرب  املغرمني  بعض  من  لتعجب  وإنك 
كثريًا من احلقائق، واخلالفات، والتجاوزات القانونية، والفكرية، 
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والتعصب الفكري، والديني، واملذهبي، والوقائع السلبية، وغري 
األخالقية عند الغرب، سواء عند الرؤساء، أم املفكرين، أم العامة، 
بل جتدهم يكذبون، ويّلمعون الغرب، ويصفوهنم بعكس ما فيهم 
حتى يقوم أحدهم برتويج أفكاره، وآرائه  من خالل ذلك املديح، 
ويف  الصمت،  لزم  أو  املعاذير،  هلم  التمس  اإلنكار  به  ضاق  وإن 
املقابل يظهرون النقد امللتهب لبالد املسلمني وعلمئهم ومفكرهيم، 
وقد يتطاولون، فيتهمون اإلسالم واملسلمني بذلك، كذبًا، وهبتانًا، 
وزورًا، وال يظهرون املحاسن، أو يلتمسون املعاذير، وال يعدلون 
يشعرون  أو  واملسلمني،  اإلسالم  يف  الطعن  يريدون  القضية،  يف 

باالهنزامية، واالعتزاز باحلضارة الغربية.
إهنم ال يقتنعون باألدلة الرشعية يف إثبات كثري من القضايا، 
إما نفيها، أو عدم صالحيتها، ولكن حينم تأيت التجربة واحلضارة 

الغربية يسلمون هبا، وخيضعون هلا، وينادون هبا.
ولكنهم  الرشيعة،  يف  احلرية  بضوابط  يؤمنون  ال  إهنم 

يؤمنون هبا يف األنظمة الغربية.

التباكي عىل األخالق أم االقتصاد ؟ 
ويتنادون  يبكون،  ممن  العجب  كل  أخرى  لتعجب  وإنك 
بكرة، وعشيًا، ولياًل، وهنارًا، ورسًا وجهارًا، عقدوا املؤمترات، 
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االقتصاد، ولكن  اهنيار  ملعاجلة  وتدافعوا، وحتالفوا،  وتسابقوا، 
هل تنادوا، وتباكوا،  عىل اهنيار األخالق، والقيم ؟

م��ال��ِه ُم��ص��ي��ب��ٍة يف  ب���ك���لِّ  ف���ط���ٌن 
َيشعرِ ل��م  ب��دي��ن��ِه  ُي���ص���اُب  وإذا 

إن أعظم خسارة، واهنيار، وفقر، حتل بالشعوب، واألمم، 
خسارة األخالق، واملبادئ، والقيم.

إهنا أعظم من اهنيار االقتصاد، والعمران، ألن األمم حتيا 
بالقلوب، واألرواح، والعقول.

والقصور،   والتقدم،  واملنصب،  واجلاه،  الثراء،  قيمة  ما 
بدون قيم، وأخالق؟

كيف حتيا، وتسعد أمة، تعيش يف القصور، والتقدم، وهي 
بائسة، فقرية، من األخالق.

ف��إل��ى َن��ب��ِع��ن��ا َي��س��ي��ُر ال��َع��َط��اش��ى
ال���ّس���راِب  وراَء  َن��س��ع��ى  ف��ل��م��اذا 

هم  من  راحــة  يف  واملبادئ  ــالق  األخ عىل  الثابتني  إن 
االضطراب وأما املضطربون فهم يف قلق وهم دائم.

وأخالقه  دينه  الدنيا  هذه  يف  اإلنسان  يملك  ما  أعظم  وإن 
فيعض عليهام بالنواجذ الشداد.
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أهيا املسلم: االعتزاز هبذا الدين واجب ، ألنه من عند الل، 
وألنه احلق، وألنه هدى للمتقني ، وبه سعادة الناس وفالحهم.
* االعتزاز بالقرآن واحلكم برشيعة الل يف األرض ، وبسنة 
رسول الل يف حياتنا ، ويف مظهرنا وخمربنا ، ولباسنا ومعامالتنا .
بالقيم  امليلء  اإلسالم  وبتاريخ  الدين  هبذا  االعتزاز   *
والظلم  اجلهل  ونبذ  والعفاف  والطهر  واحلضارة  والعدالة 

ومساوئ األخالق .
* مل يعتز رسول الل وال صحابته بالعربية وال القبيلة وال 
قوم  »نحن  اآلفاق:  يف  مدوية  هبا  رصخوا  وإنم   ، والبلد  اجلاه 

أعزنا الل باإلسالم فمهم ابتغينا العزة بغريه أذلنا الل«.
أهيا اجليل املسلم: ال حتزن وال تقلق ألنك تسري وحدك يف 
طريق احلق والسنة، سواء يف أرستك، أو بيتك، أو بني أصدقائك.
وغريهتم  الطريق  رفقاء  تبدل  وإن  تتبدل  وال  تضعف  ال 
واالنفتاح،  والغربة،  الفتن  زمن  يف  واملتغريات  املثبطات 

واالحتجاج باخلالف، وكثرة األقوال والتشهي يف االختيار .
بدأ اإلسالم غريبًا وسيعود غريبًا كم بدأ فطوبى للغرباء .
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أنفس  مع  ونعيش  أخرى،  نحلق  دعنا  اإلسالم:  فتى  يا 
ودمعات  الطواف،  عشقت  وقلوب  احلرام،  بالبيت  تعلقت 
من  محامة  وأصبحت  املقام،  وخلف  احلطيم،  يف  ُسكبت  لطاملا 
أعمدهتا، وزهرة من زهرها، ورحيانة  محام احلرم، وعمودًا من 
من رحياهنا، فأوهلم صفوة اخللق وسيد البرش ملسو هيلع هللا ىلص فقد تعلق قلبه 
بالبيت، وحينم اشتد أذى قريش له، وضاقت به األرض، وأذن 
له باهلجرة، فخرج منها، وهو حيمل اللوعة بني ضلوعه، فلم عاد 
إليها، ودخلها وقف عىل احلزورة)1(،   وقال بكل حزن وأسى: 
)واهلل إنك خلري أرض اهلل، وأحب أرض اهلل إىل اهلل، ولوال أين 
ُأخرجت منك ما خرجت( )2( وقال: )ما أطيبك من بلد وأحبك 

إيل ولوال أن قومي أخرجوين منك ما سكنت غريك()3(. 

)1( احلزورة : الرابية الصغرية . ويف االصطالح املكي هي : سوق عند باب 
الوداع أو هي ما بينه وبني باب سيدنا إبراهيم ، وهي مبدأ سوق الصغري 

املعروف سابقًا .
)2( أخرجه أمحد برقم )18715( وصححه الرتمذي برقم )3925(.

)3( أخرجه الرتمذي وصححه برقم )3926(.

قلوب متعلقة
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قال حممد بن احلنفية أليب الطفيل: )الزم هذا احلرم ، وكن 
محامة من محامه(.

حممد بن أمحد احلجازي كان مجيل املعارشة، ويلقب بحممة 
احلرم)1(.  وكان حممد بن عيل البغدادي يسمى رساج احلرم)2( . 
وكانت  فيه،  به، وجلوسهم  وتعلقهم  احلرم،  لشدة حبهم 
عادة الصاحلني، وعباد الل العارفني إذا دخلوا البيت دخلوه وقد 

عالهم الذل واالنكسار، واملهابة واإلجالل.
السالم  أنت  )اللهم  يقول:  أن  البيت  ويستحب عند رؤية 
ريض  عمر  عن  ذلك  وورد  بالسالم(  ربنا  فحينا  السالم  ومنك 

الل عنه . )3( .
وقد حكــي عن امرأة  دخــلت مكــة فجعلت تقول: أين 
بيت  هذا  هلا:  قيل  البيت  الح   فلم  ترينه،  اآلن  فقيل  ريب؟  بيت 
ربك. فاشتدت نحوه فألصقت جبينها بحائط البيت، فم رفعت 
إال ميتة، وأن الشبيل: غيش عليه عند رؤية الكعبة ثم أفاق فأنشد:

)1( الدر بذيل العقد الثمني للهاشمي 27/1.
)2( العقد 149/2.

)3( أخرجه األزرقي )278/1( وابن أيب شيبة برقم )15757( وصححه 
األلباين يف مناسك احلج )ص 20(.
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ه����ذه داره������ْم وأن�����َت م��ح��������ٌب
ال���دم���وِع يف اآلم�������اِق  ب���ق���اُء  م���ا 

من  كان  مكة،  نزيل  السائب  بن  عبدالل  بن  السائب  أن  ورد 
حتى  الطواف،  كثري  وكان  والزهد،  والعمل  بالعلم  املتحلني  كبار 
قيل إنه ال يكاد يوجد إال فيه، ويف يوم من أيام رمضان خرج من 
املطاف ثم جلس يف موضع عند باب إبراهيم فدعا بفراش واستقبل 
الكعبة  ففاضت روحه لبارهيا، فم أعظمها من حسن خامتة)1(، وأما 
كان  احلرم،  علمء  من  باحلرم  احلنابلة  إمام  اهلمذاين  حممد  بن  نرص 
مديًم للصيام والقيام، يكثر الطواف والعمرة يف حر اهلواجر، حتى 
فلم عجز وضعف  مرة،  وليلة سبعني  يوم  إنه  كان يطوف يف كل 
أصبح يطوف متكئًا عىل عصا)2(، وكذا روي عن حممد بن طارق 
سلمة  بن  وحمرز  مرة)3(،  سبعني  والليلة   اليوم  يف  يطوف  كان  أنه 
العطار حج  املكي حج ثالثًا وثمنني حجة)4(،  ونارص بن عبدالل 
أربعًا وستني حـجة كان يسمى معبدًا لكثرة عبادته، يصحب أهل 

الفضائل، ويالزمهـم لإلفادة  واالستفادة . 

)1( العقد 504/4
)2( العقد 30/2

)3( العقد 333/7
)4( العقد 135/7
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تافٌه ال��م��ك��ارِم  درَب  َي��رت��ق��ي   ال 
خام�ُل ي��وم��ًا  العلي�اَء  يبلَغ  أو 

* * *
ذكُرهم َيعبُق  األبراُر  السلُف  مضى 

فسيروا كما ساروا على البّر واصنعوا
فلنقتد بسريهتم، ونسلك طريقتهم، ونقتفي أثرهم.

يا لل ما أعظم البون بيننا وبينهم؟!
يا لل ما هو اهلم الذي نحمله، وما اهلم الذي كانوا حيملونه؟!

علموا وأيقنوا أن سلعة الل غالية..
علموا وآمنوا بأن النعيم  ال يدرك بالنعيم.. 

وإن من السابقني والالحقني من املؤمنني من حيرص عىل 
صالة اجلمعة باملسجد احلرام، وترجم مجع من املؤرخني لكثري 
منهم، ومن ذلك أمحد بن حممد الكيالين ومجع من املعارصين)1(. 
ومن النساء أم هاين ابنة عيل القريش، وهو بيت علم، وصالح، 

)1( الدر الكمني بذيل العقد الثمني للهاشمي 1622/3.

�إنها مناقب فاأين عا�سقها
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وأقبلت بعد وفاة زوجها عىل العبادة، والرب للفقراء، كثرية الصالة، 
والطواف، والعمرة، مالزمة للصالة باملسجد احلرام)1(.  

يدرس  وهو  سنة،  ثالثني  من  أكثر  منذ  احلرم  علمء  أحد 
باملسجد احلرام، ومنذ مخسة عرش عامًا يصوم يوما ويفطر يومًا 
ودرسه  احلرام  املسجد  يف  والعشاء  املغرب  صالة  تفوته  وال 

مستمر عدا أيام احلج يكون يف املشاعر ويومي العيد .
وآخر يدرس يف املسجد احلرام منذ أكثر من مخسني سنة ما 

ختلف إال من مرض أو سفر.
إهلية، ونعم ربانية، وهداية قدسية، وذلك فضل  إهنا منح 

الل يؤتيه من يشاء.
إهنا نفوس من أسعد الناس باحلياة، ألهنا حتمل  بني جنبيها 
قلبًا ينبض بالعطاء ألمتها، وحتمل بكفيها غراس اخلري تسقيها 

هبمتها، فطوبى هلا.
يوم،  كل  نراها  األرض،  عىل  متيش  مازالت  حية  صور  إهنا 
فبذكرهم يرتفع اإليمن، ويطرد الكسل والشيطان، وتشحذ اهلمم، 

ويتجدد النشاط، وتسمو القلوب، وحيتقر املرء عمله ونفسه.

)1( الدر بذيل العقد الثمني للهاشمي 1622/3. 
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فهلم هلم لزيارة العباد والصاحلني، والعلمء الربانيني.
وورد أن حممد بن يونس قال: )ما رأيت للقلب أنفع من 

ذكر الصاحلني()1(. 
من�زلٌة ال��ب��ي��ِت  ب��ج�����واِر  وُأن��س��ن��ا 

والذهِب                                        والياقوِت  الدِر  من  أغلى 
الكتب  بطون  يف  مطوية،  صفحات  إهنا  املسلمني:  معرش 
وهراء  عقيم،  بجدل  والكبار،  الصغار  عنها  انشغل  واألسفار، 
أثيم، وقلم مسموم، من كاتب جاهل، أو مقلد يشعل النار احلميم.
املليار  ونصف  مسلم  مليار  من  حكيم  رجل  من  فهل 
خيرج األمة من واقعها األليم، يفرق بني احلاء واخلاء واجليم ، 

ويتصدى لكل فرية وكاتب مفتون؟! 
عزهتم،  للمسلمني  يعيد  من  حريته؟  من  العامل  ينقذ  من 
عىل  كلمتهم؟  وجيمع  صفهم  يوحد  من  ؟  وهيبتهم  وقوهتم، 

الكتاب والسنة واملنهج الصحيح والسلف الصالح.  
الِع�َبر ف��ي��ه  إذ  ال��ت��اري��َخ  اق����رءوا 

الَخَبر َي����دروَن  ل��ي��َس  َق���وٌم  َض���ّل 

)1( حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام النووي البن العطار 27.
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فئة  الوضاءة،  املرشقة،  الرائعة،  النمذج  تلك  مقابل  ويف 
تاريخ مكة، واألمة  املضيئة يف  القدوات  تلك  تستفد من  مل  منا 
املسلمة، فتنكبت الطريق، وضلت الرصاط املستقيم، ومل تعظم 
املسجد احلرام، ومل تقدره قدره، ومل تعطه حقه، يوم أن أصبح 
للديمقراطية  بأذنــه  وأصغى  خواء،  املسلمني  أبناء  من  بعض 
العامل  يسموننا  الل،  لرشع  املخالفة  الكاذبة،  واحلرية  الزائفة، 
الثالث ونسميهم العامل األول، يرصحون بالعداوة،  ونحن نرص 
عىل الصداقة، اعرتفنا هبويتهم ومل يعرتفوا هبويتنا والل املستعان.
وسلوكنا،  وأخالقنا،  ديننا،  يف  أزمة  نعيش  أصبحنا  لذا 
ونحن نسكن بلد الل، ونرتاد بيته، وحرمه، للعمرة، والصالة، 
يف  أعظم البقاع، وحتملني قلياًل إن كدرت خاطرك، وصفوك، 
نذكرها،  بل  نتجاهلها،  أو  ننكرها،  أن  لنا  ليس  حقيقة  لكنها 

ونعاجلها، ونتواىص، ونتعاون يف حلها، يف وسطية، واتزان.
نريد أن نكون إجيابيني، ال سلبيني، ومتعاونني، ال متفرقني، 
وكل  مسؤول،  منا  واحد  فكل  متفاضحني،  ال  ومتناصحني، 

واحد منا عىل ثغرة معرش املسلمني، فهذه قبلة املسلمني. 
فليس يف حياة املؤمن فراغ للنقد غري البناء واالستمع إليه. 
ليس يف حياة املؤمن فراغ ملصاحبة املنشغلني باآلخرين عىل 
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غري هدى وتقى. 
واليائسني،  الكساىل،  ملجالسة  فراغ  املؤمن  حياة  يف  ليس 

والفارغني، واملتشائمني، واملثبطني واملتضجرين. 
ليس يف حياة املؤمن فراغ للجلوس مع الوشاة، واملغتابني. 
فرسعان ما ينتقل الداء، ويستفحل الوباء، ويموت اجلسد، 

وتغرق السفينة، واحلل: 
هلم هلم، إما إىل النصح، وإما اهلجر، والعمل.

عاجز  إىل  سكن  من  فإنه  العاجز،  جمالسة  احذر  قيل  وقد 
الصرب، ونّساه  قلة  أعداه من عجزه، وأمده من جزعه، وعّوده 
ما يف العواقب من الغنائم، وليس للعجز حق إال احلزم واجلزم 

والعزم. 
الناس  كالم  ودع  ينفعك  ما  عىل  احرص  الشافعي:  وقال 

فإنه ال سبيل إىل السالمة من ألسنة الناس. 
لغيرِها َأبكي  لسُت  َأبكْي  لنفسَي 

لنفسَي مْن َنفسْي عِن الناِس شاغُل
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حسنة  فهذه  صفحات،  فللنساء  قدوات  للرجال  أن  وكم 
بنت حممد احلسنية، هلا اهتمم باحلديث ومروياته، وتلك خدجية 
بنت الشيخ شهاب الدين العقييل، كانت ذات حشمة ومروءة، 
كانت من الفضل والعلم بمكان شهري، والدين والصالح بمكان 
كبري، كانت كثرية التعبد، وقيام الليل، مالزمة للذكر، تاركة ملا 
عليه غالب النساء)1(، واخليزران أم اخلليفتني قامت ببناء مسجد  
للقرآن،  احلافظات  خترج  بمكة  الفتيات  دور  ومازالت  بمكة، 

وطالبات العلم  منذ سنوات. 
ال�  وق��دوُة  ال��ّس��راُة  الدنيا  س��ادُة  هم 

َتش�ه�ُد والمآث�ُر  األماج�ُد  �ع�ل�ِم 

)1( العقد 206/8.

قدو�ت ن�سائية
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األس��وِد الخماِر  يف  للمليحِة  قل 
م����اذا ف��ع��ل��ِت ب��ن��اس��ِك ُم��َت��ع��بِّ��ِد

إزاِره ل��ل��ص�����الِة  ��ر  ش��مَّ ك���ان  ق��د 
المسجِد بِ��َب��اب  ل��ه  وق��ف��ِت  حتى 

وص��ي�����اَم��ه ص���الَت���ه  ع��ل��ي��ه  رّدي 
محم�ِد دي���ِن  بِ����ربِّ  ت��ف��ت��ن��ي��ِه،  ال 

عزائي للمنشغالت باألسواق، والقيل والقال، جل وقتهن، 
غري مغتنمت، ألفضل األماكن واألوقات. 

عزائي ملضيعات األوقات،  واحلسنات، يف أطهر البقاع .

 يا ابنة اإلسالم:
أرستك  يف  ومؤثرة  صاحلة  قدوة  تكوين  أن  أمجل  ما   *
ساميًا،  راقيًا،  أنموذجًا  والزائرات،  املعتمرات  وبني  وجمتمعك 
ابنة  فأنت  ولباس،  وسلوك،  تعامل،  أحسن  يف  اإلسالم  يمّثل 

اإلسالم، وااليمن، وأنت حمل نظر، واقتداء.
*  لتكوين رمزًا للفضيلة، واألخالق، والسلوك، واآلداب.

�ساحبة �لنقاب



163

*  إذا خرجت لبيت الل وكعبة الل فليكن ذلك يف عفاف 
هذا  حلرمة  معظمة  وكوين  وُتفتني،  َتفتني  لئال  وحياء،  وسرت 

البيت احلرام.
*  إذا خرجت للمسجد احلرام فليكن مبكرًا، وإذا خرجت 
منه فليكن متاخرًا، بعدًا عن مزامحة الرجال أنقى لقلبك، وأحفظ 

لدينك، وأسلم لراحتك وطمأنينتك.
*  ما أمجل أن جتتنبي أماكن الزحام، ومصليات الرجال.

*  ما أمجل أن جتتنبي الزينة، والتطيب، ولبس النقاب، بم 
يثري الفتنة.

*  ما أمجل أن جتتنبي الدخول واخلروج من أبواب الرجال، 
وتتحيني األوقات التي ال يوجد هبا زحام للطواف.

عم  واسأيل  العلمء،  ودروس  العلم  حللقات  استمعي    *
يشكل عليك من أمر دينك. 

*  تزودي وانتفعي من الكتب التي توزع باملسجد احلرام، 
ينقذه الل هبا  منتفع هبا،  فُرّب  بلدك،  وامحليها ألرستك، وأهل 
السنة،  البدعة إىل  من الضالل والنار،  إىل اهلدى واجلنة، ومن 

ومن املعصية إىل الطاعة، وأنت السبب.
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يا فتاة اإلسالم : 
ابنة  ألنك  متألقًا،  ساميًا،  أنموذجًا  إال  عهدناك  ما    *
اإلسالم، وبه عزك وفخرك، به فالحك، ونجاحك، وسموك.. 

فم أمجل، وأسمى، حجابك، وعفافك وحياءك !؟
ثم  يذبل  قد  والروض  ترشق  ثم  تغيب  قد  الشمس  إن 

يورق..
ف���ي���ا أب����ط����اَل ُأم���ّت���ن���ا َت����ن����ادوا

إلي��ق��اِظ ال���ّرُق���وِد ِم���َن ال��ّرُق�����وِد
َم��ج��دًا اإلس������الِم  ألُّم������ِة  َأروُم 

ب���ن���اُه األك����رم����وَن م���ن ال���ج���دوِد
ب��ش��ائ��ُر ال��ن��ص��رِ يف ال��ح��قِّ الح��ْت

بالوع�����وِد َي��ن��طِ��ُق  اهَّلل  ك��ت��اُب 
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زواره،  نفوس  يف  احلــرام  البلد  لتعظيم  معني  خري  كن 
ومرتاديه: 

عىل  لإلقبال  املساعدة،   والعوامل  اإليمين،  اجلو  بتهيئة   *
الل، والعمل الصالح، وحسن االستقامة، وزيادة اإليمن.

الل  وفد  تعظيم  والعاملني  املوظفني  قلوب  يف  اغرس   *
وزواره ومعاملتهم باحلسنى.

* اجعلهم صورة حسنة لإلسالم ، وأهل البلد حلرام ، يف 
أعني وقلوب مرتادي الفندق.

والتفاين يف ذلك من  أكمل وجه  الل عىل  * خدمة ضيف 
أعظم وأسمى الرشف.

* ليكن من مشاريعك هدايا للنزالء ولو قليلة الثمن كم 
ستدخل هبا كثريًا من الفرح والرسور؟!

* كم ستنال من األجر حني حتسن تعاملك مع النازلني؟ ال 
يكن النظر إىل املال فقط.

 

يا �ساحب �لفندق
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معرش التجار:

إن أي إنسان يريد أن يقيم مرشوعًا استثمريًا، أو جتاريًا، أو 
سكنيًا، أو تسويقيًا، أو طبيًا، أو يف أي جمال من جماالت احلياة 
يف مكة، عليه أال ينسى أنه سيقيمه يف مكة، يف بلد الل، يف مهبط 

الوحي، والرسالة، يف بلد الصحابة. 
فيكون مرشوعًا، حمافظًا، مراعيًا به حرمة الكعبة، ومكة، ال 

سافكًا حلرمتها، وعابثًا بقيمها وآداهبا. 

معرش املوحدين من مكيني ومقيمني ووافدين: 

نريد البلد احلرام واملسجد احلرام بلدًا كم أراده الل..
بلدًا آمنًا مطمئنًا..

بلدًا طاهرًا من كل رجس ونجس.. بلدًا حرامًا..
بلدًا للعبادة ليس للسياحة، فشمسها حمرقة ، وجباهلا سوداء 
، وأوديتها مقفرة ،  واد غري ذي زرع ، فم أرادها الل بلدًا للهو 

والسياحة.

�لتاجر �ملكي
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عليه  الل  صىل  الل  رسول  وسنة  الل   رشع  وفق  يسري  بلدًا 
وسلم.

والعدل  والتوحيد  والسالم  اإلسالم  رسالة  حيمل  بلدًا 
والتسامح .

وشاهدًا   ، يقتدى  ومثاالً  حيتذى،  أنموذجًا  حيمل  بلدًا 
لإلسالم واملسلمني..

والرقي  التقدم  يف  واملسلمني  اإلسالم  حضارة  جيسد  بلدًا 
والتنظيم والعمران..



168

معرش املطوفني: إنكم تشكرون عىل ما تبذلون، وتسهرون، 
وتقدمون، لوفد الل، وهنيئًا لكم، ثم هنيئًا، خدمة احلجيج، واألجر 
العميم،  والثواب اجلزيل، كم سرتفع لكم من الدعوات إن أحسنتم 
وبذلتم وأخلصتم؟ وهي منقبة ومكرمة ورشف، واألخطاء واردة 
ولكن من اجلميل جدًا أن نعيش دائًم يف معاجلة األخطاء والرتقي 
ولتصربوا  ولتحتسبوا  واألمثـل،  األفضـل  إىل  الطوافة  بمستوى 
فأجابوا  دعاهم  اهلل،  وفد  واحلجاج  )العـمـار  باق  الل  عند  وما 

وسألوه فأعطاهم()1(.

دعاءهم  واحذروا  واستغفارهم،  دعواهتم  لكم  فهنيئًا   
وظلمهم وحاشاكم ذلك. 

فالوفود  ذكروهم،  علموهم،  وجهوهم،  املطوفون:  أهيا 
عنها  تسألون  أعناقكم  يف  أمانة  ومناسكهم  أعناقكم،  يف  أمانة 

يوم القيامة، فلنؤد الرسالة دون تساهل.

السلسلة  يف  األلباين  وصححه   )2892( برقم  ماجه  ابن  أخرجه   )1(
الصحيحة برقم )1820(.

ر�سالة �ملطوفني
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تقصري  كلنا صاحب   : احلرم  أهل  ويا  احلرم  يا من قدمت 
وتفريط فلنجدد التوبة والعهد مع الل من جوار كعبة الل، فلرتق 
الدموع، ولتسكب العربات، وترفع الدعوات، وتعلن التوبات. 

ملبّيا َأت���ي���ُت  ق���د  إل��ه��ي  إل���ي���َك 
ف��ب��ارك إل��ه��ي ُع��م��رت��ي وُدع��ائ��ي��ا

باكيًا وجئُتك  مضطرًا  قصدُتك 
ُبكائيا َت����ُرّد  أن  رب���ي  وح���اش���اَك 

َمطعمي وج����وُدَك  زاٍد  ب��ال  أت��ي��ُت 
لجودَك ساعيًا َيهفو  َمْن  وما خاَب 

إل��ي��ك إل��ه��ي ق��د ح��ض��رُت ُم��ؤّم��الً
ُمَلبّيا ذنوبي  من  ف��ؤادي   خ��الَص 

إن كثريًا من الناس حينم يدخل احلرم يشعر بندم، وشعور 
الفكرة،  وتأخذه  املسار،  تصحيح  يف  الرغبة  يف  خياجله  داخيل 

والعربة، واملحاسبة.
لتجديد  تدفعه  إيمنية،  ونشوة  وطمأنينة،  براحة،  يشعر 

جدد حياتك
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ورقة  والترضع،  البكاء،  فتجد  الصاحلات،  يف  والزيادة  احلياة، 
النفس، والتفكري.

إن كثريًا ما حيب اإلنسان أن يبدأ صفحة جديدة يف حياته، 
وموسم  ومرض،  أحد،  كموت  بحدث  ذلك:  يقرن  ولكنه 
فضيل كرمضان والعمرة واحلج، وعام جديد، وإن كان هذا ال 

يأخذ جانب املدح مطلقًا. 
إن النفس هلا إقبال وإدبار، وهلا روافد مساعدة عىل ذلك، 
فتستغل يف جتديد احلياة، وحماسبة النفس ، ومن ذلك العمرة إىل 
البيت احلرام، قال ملسو هيلع هللا ىلص: )العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام()1(،  

وقال: )عمرة يف رمضان تقيض حجة معي()2(. 
 إن هذه األحاديث وأمثاهلا، جرعة حتيي األمل يف النفوس 
لتستأنف  خجىل،  وهي  الغافية،  بالنفوس  وتنهض  املخدرة، 

السري  إىل الل ولتجدد حياهتا بعد ماض ملتٍو مستكني.
قال  تفوق كل وصف،  إنسان  بعودة كل  الرب  إن فرحة   

ملسو هيلع هللا ىلص: )هلل أشد فرحا بتوبة عبده املؤمن..()3(.  

)1( أخرجه البخاري برقم )1773( مسلم برقم )1349(.

)2( أخرجه البخاري برقم )1863( مسلم برقم )1256(.
)3( أخرجه مسلم برقم )2744(.
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زورة  جمرد  نجعلها   وال  جديد،  من  والبدء  العود  فلنعلن 
جع  ير  ما  فرسعان  تقشع،  قريب  عن  صيف  وسحابة  خاطفة 
املرء بعدها إىل ما ألف من فوىض وإسفاف، وال نجعلها جمرد 
حماولة فاشلة، قابلة للنجاح واخلرسان بل نريد رجعة صادقة، 
الضعف واخلمول وَسحقًا  حتمل عزيمة وانتصارًا عىل أسباب 

جلراثيم املعصية وانطالقًا من قيود اهلوى.
نريد استقرارًا وثباتًا يف مرحلة اإليمن واالهتداء واإلحسان. 
نريد حياة جديدة بعد بىل ونقلة حاسمة تغري معامل النفس 
كم تتغري األرض املوات بعد مقادير هائلة من املياه واملخصبات.
شاب من الشباب يف ليلة سبع وعرشين من رمضان وهو 
يدخل احلرم فريى ذلك الزحام املهول وتلك اجلموع الغفرية، 
تلك  فتأخذ  ومترضع،  وخاشع  ومصل  وقارئ  طائف  بني  ما 
املشاهد واجلموع بمجامع قلبه وعقله، فيقف مذهوالً مدهوشًا، 
متسائاًل، ما الذي جاء هبؤالء؟ ما هذا الزحام؟ ماذا يريدون؟ 
فيأيت داعي اخلري وجييبه بجواب يثري يف نفسه تساؤالت وجيعله 

يقف مع نفسه وقفات ووقفات...
إهنم جاءوا يطلبون رضا الرمحن.. إهنم جاءوا يرجون اجلنان..
إهنم جاءوا من أقايص البلدان يرجون العتق من النريان..
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إهنم جاءوا وكلهم وجل وخوف من الديان..
وبعد  ضياع  يف  وأنا  فيه،  هم  ما  يف  أهم  نفسه  فيجيب 

وخرسان ؟!!
أهم يف ما هم فيه وأنا يف بحر الظلمت؟!!

أهم يف ما هم فيه من عظيم األنس والسعادة وأنا يف الضيق 
والشقاء؟!!

فيعلنها توبة، وندمًا، وعزمًا، وإقالعًا. 
ِرحاليا ش���ددُت  ق��د  إل��ه��ي  إل��ي��َك 

وأق��ب��ل��ُت يف ش���وٍق أب��ُث��ك م��ابِ��َي��ا 
ُملبَيا أدن���و  ال��ي��أِس  ب��ع��َد  أت��ي��ت��ُك 

إلى العفِو َضمآنًا إلى الصفِح صاديا
فلما استبّد اليأُس واستحكَم الهوى

الفيافيا أطوي  م��والَي  يا  قصدُتك 
عّلني ب��ي��ت��ك  أف���ي���اِء  إل���ى  أت��ي��ُت 

َشقائيا ع��ن��اِء  م��ن  َضميري  ُأري���ُح 
سرى ما  لبيَك  البيِت  ربُّ  فلبيَك 

َعانيا عبيدَك  من  عبٌد  البيِت  إل��ى 
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موصدا بابَك  غيَر  ب��اٍب  ك��لَّ  رأى 
ف���آب إل���ى أع���ت���اِب ب��اب��َك ث��اوي��ا 

معرش الشباب والفتيات: 

إال  يثمر  لن  الل  عن  البعد  إن  واألخوات:  األخوة  معرش 
تتحول  واملعرفة،  واجلمل،  والقوة،  الذكاء،  ومواهب  علقًم، 
وحترم  الل،  توفيق  عن  تعرى  عندما  ومصائب،  نقم،  إىل  كلها 
من بركته. فهلم، هلم، هديت، ووقيت، وكفيت، وعن الرش، 

والشيطان، نحيت.

إن النفس التي ال تتأمل ال تستطيع أن حتلق يف سمء اإليمن، 
املهانة،  بني  عيشها  بل  واإلنسانية،  واألخــالق،  والعبودية، 

والصخور، واحلفر، والل املستعان.
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حزن  الــوداع،  وبعد  الــوداع،  حني  حاهلم  وشاهد  تعال 
وأسى، فقد أودعوه األرواح ورحلوا باألشباح، الضلوع تتقد، 

والدموع تتطرد، وحاهلم: 
لحظًة َأن��ي��خ��وا  صحبي  ي��ا  ب���اهَّلل 

ول��ت��رت��ووا م��ن َن��ب��ع��ن��ا ال���رق���راِق
م���ن ن��ب��ِع زم�����زَم ش���رب���ٌة ق��دس��ي��ٌة

ِعناقي س��وِق  وقبِل  الرحيِل  قبَل 
َلوعتي الرواحُل  تلَك  َأججْت  قد 

َب��واق��ي العظيِم  للصبرِ  ي��ب��َق  ل��م 
َتقّربًا ب��ال��دم��وِع    ج���ادْت  العيُن 

َأط��واق��ي األَس���ى  م��َع  زاَد  وال��ب��ع��ُد 
ه��ي ح��رق��ٌة ه��ي ل��وع��ٌة ه��ي َزف���رٌة

َستستعْر الضلوِع  يف  َقلٍب  ناُر  هي 
بها ج��ادْت  قد  العيِن  يف  دمعٌة  هي 

ُمنهمْر ب��م��اٍء  َه���ّط���االً  ك��ال��غ��ي��ِث 

م�ساعر مودع
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إّن����ا َن��ِع��م��نِ��ا ب��ال��م��ق��اِم بِ��َأرض��ه��ا
ِغَير ال��ّدن��ي��ا  ف��ه��ذه  ال��ف��راُق  وَدن���ا 

وال��ه��دى مكة  ع��اذل��ي يف ح��ّب  ي��ا 
اصطبْر ما  بالمشاعرِ  تعّلَق  َقلبي 

بحبها ال��ن��ف��وس  ك���لُّ  وَت��ع��ل��ق��ْت 
بمنتهر  فليس  بها  ال��ف��ؤاُد  َش��غ��َف 

ولو شهدت مشاهد التوديع وكلمت الفراق.. 
ُمحّدثًا ال��دم��وِع  م��ن  أّن  لعلمَت 

دموعًا الحديِث  من  أن  وفهمَت 
إهنا مشاهد من تعظيم البلد احلرام... إنك لتشاهد الدموع 

والعربات واأليادي ضارعة حني مغادرة البيت .
ُأودع����ك����م وودَع����ك����م َج��ن��ان�����ي

وَأن���ث���ُر َع��ب��رت��ي ع��ب��َر ال��ُج��م�����اِن
ي�����ري��ُد ل��ك��م فِ��راق�����ًا وق��ل��ب��ي ال 

ول��ك��ن ه��ك��ذا ح��ك��ُم ال��زم�����اِن
تنبيه: نشاهد بعض الناس حني الوداع واخلروج من احلرم 
 ، ذلك  استحباب  يعتقد  الكعبة  نحو  ووجه  اخللف  إىل  يميش 

وهذا من البدع .
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القربات وأرشف  البيت وزواره ورواده من أعظم  خدمة 
الطاعات،  ولك أن تتأمل تلك الفضائل العظام وأعىل الدرجات 
املقام يف تطهري البيت واإلحسان إىل الناس وقضاء حوائجهم، 
فقد ورد عن عبدالل بن عباس ريض الل عنهم : أن امرأة كانت 
تلقط القذى من املسجد فتوفيت فلم يؤذن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بدفنها قال 
»إذا مات لكم ميت فآذنوين وصىل عليها وقال إين  النبي ملسو هيلع هللا ىلص : 
سوداَء  امرأة  »أن  ڤ:  هريرة  أيب  وعن  اجلنة«)1(،   يف  رأيتها 
كانت تقم املسجد ـ أي تنظف املسجد ـ فامتت ففقدها رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فسأل عنها بعد أيام فقيل له إهنا ماتت فقال عليه الصالة 
وذلك  عليها«)2(،  فصىلىَّ  قربها  فأتى  آذنتموين  فهال  والسالم 

لعظم العمل الذي كانت تقوم به، وهو تنظيف املسجد.

السلسلة  الكبري برقم )11607( وضعفه األلباين يف  الطرباين يف  )1( رواه 
الضعيفة برقم )6718(.

)2( رواه البخاري برقم )458( ومسلم برقم )956(.

خدمة �لبيت �سرف لنا
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يامن رشفك اهلل بخدمة بيته :
الصرب، الصرب، والرفق، الرفق يف معاملة الناس وتوجيهم، 
فلطف،  جهل،  منهم  وجد  وإن  ذلك،  يف  األجر  واحتساب 
تسعدك،  إليهم،  منك  وتوجيه  وإحسان،  وكلمة  وابتسامة، 
وقد  أبًدا،  بعدها  تشقى  فال  واآلخرة،  الدنيا  يف  وتسعدهم، 

مجعَت رشَف الزمان واملكان، َفثّلث هبا رشف ُحسن اخلُلق.
عجَزت وقد  قلًبا  فتحْت  بسمٍة  كم 

عن فتحه صرخاُت الّشعرِ والُخطب
املقيمون  يعلم  )لو  عنهم:  الل  ريض  عباس  ابن  عن  ورد 
ما للحجاج عليهم من احلق ألتوهم حني يقدمون حتى يقبلوا 

رواحلهم ألهنم وفد اهلل من مجيع الناس()1(. 
نشاهد ولل احلمد نمذج رائعة، مرشقة، مضيئة، تبذل أنفس 
لزواره،  وإكراًما،  العظيم،  البيت  هلذا  إجالالً،  وعمرها،  وقتها، 

ومرتاديه.
مرتجًيا الرحمَن  عاهَد  قد  الكلُّ 

وثِقوا قد  وبالرحمِن  ال��ج��زاُء  منه 

)1( أخرجه البيهقي يف الشعب برقم )3815(.
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َبذلوا وَم��ْن  َج��ادوا  َم��ْن  اهَّلل  فبارَك 
ُخِلقوا قد  للخيرِ  َم��ْن  اهَّلل  وب���ارَك 

هذا  من  للعاملني،  مضيئة،  وصورًا  مرشقة،  قدوات  لنكن 
البلد األمني: 

والعبادات، واألخالق،  للتوحيد، واملعتقدات،  تصحيًحا 
واآلداب. 

اآلذان صاغية، والقلوب مقبلة، والنفوس ظامئة، واجلوارح 
الصايف،  نبعه  من  به  واالرتواء  احلق،  وقبول  لالقتداء،  متهيئة، 

ومصدره الوايف. 
هؤالء األمم قدموا إلينا من كل حدب، وصوب، فهل كنا 
أصحاب رسالة، وهدف، نقدمها إليهم؟ فم ذا نحن صانعون؟ هل 
أحسنّا التوجيه والتعامل معهم؟ هل استشعرنا عظم نظرة الناس 
إلينا عىل أننا أهل احلرم، وأحفاد الصحابة، والعلم، واألخالق، 

واهلدى، والصالح، أهل التوحيد، واالعتقاد الصحيح؟
إليكُم م��ض��اٌف  أّن���ي  ش��رًف��ا  كفى 

وأّن��ي بكم ُأدع��ى وُأرع��ى وُأع��رف
نكـون لل معظمـني وطائعـني ولرسـوله ملسو هيلع هللا ىلص  باألخـالق 

مقتدين ومتبعني .
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هبا تعلو النفوس وتسمو وهتذب وتطمئن وتزكو .
باألخالق يسار بالنفوس ملا يريض امللك القدوس، وبالقلوب 

إىل عالم الغيوب .
هبا نكون دعاة صامتني ويف الناس وممن حولنا مؤثرين.

ف��ه��و ال��ن��ب��ي م��ح��م��د ب��س��م��اح��ٍة 
الِقَمم نحو  وقاَدها  القلوَب  َملَك 

باألخالق ننطق بغري لسان، وندخل إىل كل جنان دون استئذان.
وهبا  األرض،  عىل  نميش  وهدى  وضياء  نورًا  نكون  هبا 

انترش اإلسالم يف كل مكان.
هبا ملسو هيلع هللا ىلص سحر القلوب وكسب النفوس وقادها لدين الل.

البيت، ووفوده، رشف، وسؤدد، وفخر، وعز،  إن خدمة 
وسيادة، وريادة.

من أجّل األعمل العمل يف حرم الل.
من أعظم احلراسات حراسة بيت ملك امللوك.

فأنت ال تعمل عند فالن أو فالن إنم تعمل عند ملك امللوك 
ويف خدمة بيت رب العاملني.

محامه،  وعدد  ورواده،  زواره،  عدد  هنيئًا،  ثم  لكم  فهنيئًا 
وذرات هوائه.
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يا زهرة الوادي ويا زينة النادي:
إن يف أنفسنا وأمتنا من اجلراح واألدواء واهلموم، ما يكفينا 
وتصيد  الظن  وسوء  والعويل  والعتاب  والبكاء  التالوم  عن 
البناء وضياع األوقات يف املرتفات وكثرة  األخطاء والنقد غري 

اخلالفات.
إن البكاء والعويل ال يغني شيئًا، ال حيل قضية ما مل ُيرتجم 
واقعًا عمليًا يسد ثغرًا ويألم جرحًا، كفانا بكاء وخالفًا وعوياًل، 
وبذل  صدقة،  الطيبة  والكلمة  وطاقته  وسعه  يف  ما  يبذل  كل 
املعروف صدقة، جماالت اخلري كثرية ال يعدها عاد، وال حيوهيا 
والتناصح،  التعاون  بذل  مع  عنده  بم  وجيود  ينفق  كل  كتاب، 
وكل يبعث يف اآلخر روح العمل، واألمل ال اإلحباط والكسل 

وامللل.

يا أمل األمة: السفن آمن ما تكون يف املرفأ، لكنها مل تصنع 
مل خيلقوا  ولكنهم  بيوهتم،  يكونون يف  ما  آمن  والرجال  لذلك، 
أثر،  األمة  ويف  ذكر،  التاريخ  يف  له  يكون  أن  أراد  ومن  لذلك، 

كفى و�ألف كفى
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فال مناص من عمل بال كلل، وعطاء بال مّن، وتعب بال راحة، 
وتضحية بال تردد، فاحجز لنفسك مقعدًا مع صناع التاريخ، وال 
ترض بأن تكون عىل هامش التاريخ، فاألمة مليئة باجلراحات، 

وحتتاج من كل واحد منا أن يألم جرحًا، ويسد ثغرًا.

لو أن كل واحد من عقالء األمة قدم مرشوعًا يف أي جمال 
من  كثري  ولتالشت  عجابًا،  عجبًا،  لرأيت  النفع،   جماالت  من 
وارتقى  العقبات،  وزالــت  احللول،  ووجــدت  املشكالت، 

مستوى الفرد، واألرسة، واحلي، والبلد، واألمة.
لألمة،  الطريق  ليضيئوا  أنفسهم،  حيرقون  الذين  أين  لكن 

أفرادًا، ومجاعات؟ 
أين أصحاب البذل، والتضحية، والعطاء ومحل هم األمة؟

ل��ي��س ال��ح��ي��اُة ب��أن��ف��اٍس ُت��ردده��ا
والَعمِل الفكرِ  ح��ي��اُة  الحياَة  إن 

* * *
وال��ع��م��ُر م���دُت���ه ك��م��ث��ِل دراه����ٍم

حاجاُته بها  ُتقضى  الفتى  ب��ي��ِد 
ُخ��س��ٌر ل���ذي ع��ق��ٍل ل��ب��ي��ٍب م��ؤم��ٍن

حسناُته ت����زْد  ول���م  ي��م��ُر  وق����ٌت 
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أهيا األمل:
وأقوياء،  ورجــال،  أبطال،  األمة،  ففي  كله  ذلك  ومع 
فاملزيد  قليل  لكنهم  ومبدعون  ومفكرون،  وأشداء،  وعباقرة، 

املزيد...
وان��ت��ب��ه��وا ُأم���تِ���ك���م  يف  َف����ّك����روا 

للُعُصر َج���م���االً  ُك��ن��ُت��م  َط��ال��م��ا 
وابعثوا عزمًا  الصحراَء  وابعثوا 

ُع��َم��ر ُروَح  ب��ه��ا  ُأخ�����رى  م����رًة 

وداعًا :
أهيا الزائر واملعتمر.. 

وأنـت تـودع أفضل البقـاع وأطهـر األماكـن، وقد طفت 
بالبيـت، وسـحت منـك العـربات، وخشـع قلبـك، واطمأنت 
نفسـك، وبذلـت أنـواع القربـات، وأنبـت ملـوالك، ورجـوت 
اجلنـات، وشـهدت اجلنائـز، واألمـوات، ووقفت مع نفسـك، 
وقفـات، ووقفـات، وتأملـت طويـاًل، فأقبـل وداوم عـىل فعل 
الطاعـات، وارشح صـدرك بالذكـر، وبذل اخلـري للغري، وفعل 
القربات، ولتكن سـامي األخالق، ونبيل الفعال، وما كل ذلك 
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إال ألننا راحلون إىل القبور، ومسـافرون إىل الدار اآلخرة، فهل 
نحن مستعدون؟

أهيا الزائر واملعتمر:
قد استمعت للعلم يف جنبات املسجد احلرام، فعد مبلًغا، 
لقوم  والعبادة،  االعتقاد،  مصحًحا  للخري،  وداعًيا  ومعلًم، 
أخطأوا، وجهلوا، باحلكمة، واللني، واملوعظة احلسنة، واخللق 
بإذن  واهلدى  للجنة،  وتقودهم  اجلهل،  من  فتنقذهم  احلسن، 
الل، فكم سيكون لك من األجر عند الل؟! واحذر الغلظة فإهنا 

تورث النفرة، وعدم قبول احلق. 

أخريًا: 
هذه كلميت ويف النفس أشجاين وأحزاين، هذه حرويف ومازال 
احلرب يف قلمي، اكتفيت بالقلة خشية السآمة والعلة، وأعتذر إىل الناظر 
يف هذا الكتاب من خلل يراه، أو لفظ ال يرضاه، بل املأمول أن يسد 
خلله، ويصلح زللـه، وأستغفر الل، مما وقع من الذهول والنسيان، 
وقد جبل عليها كل إنسان، فقّلــم خيلو إنسان من نسيان، وقلم من 
 )1( والنسيان(  اخلطأ  أمتي  عن  )رفع  األنام:  سيد  أخرب  كم  طغيان، 
جرب  يف  سببًا  تكون  وأن  اخللة،  وتسد  اجلأش،  تسكن  أن  الل  سائاًل 

)1( أخرجه ابن ماجه برقم )2043( وصححه األلباين يف اإلرواء برقم )82(.
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الكرس، واعتدال امليل، واندمال الَكْلم، ومداواة اجلرح، وأن ينفع هبا 
من قصد البيت،  ونحاه، وأن يبلغه يف الدارين أعىل مناه، ومنتهاه.

اللهم اجعلها سببًا ناجحًا، وبلسًم شافيًا، وعالجًا ناجحًا، 
والبالد،  للعباد  نافعة  املمت،  وبعد  احلياة  يف  ونورًا  بارًا،  وابنًا 

واحلارض والباد.
وأن  الزالت،  لنا  يغفر  وأن  اجلنات،  يبلغنا  أن  الل  ونسأل 
يوفقنا لعمل الطاعات، وأن جينبنا الرشور والفتن، ويصلح لنا 
الذريات، وأن ينرص كتابه وسنة نبيه وعباده املؤمنني، وأن يرد 

عن املسلمني كل بالء وفتنة وأن جيمعهم عىل احلق.
وأرواحنا،  لقلوبنا  وصفاء  وطهارة  وتزكية  صالحًا  اللهم 

ونرصًا وعزًا وقوة لإلسالم واملسلمني.
درى أوم��ن  ق��رى  من  يا  واختموا 

ب���ص���الٍة ل��ل��نّ��ب��ي خ���ي���رِ ال����ورى
ال��ُق��رى ُأمِّ  َس��م��ا  م��ن  س���الٍم  م��ع 

َس��رى ال��ب��دُر  وم��ا  الليُل  دج��ى  م��ا 
 * * *

َصَدَحْت ُكّلما  عليه  ص��ّل  ي��ارّب 
والطَِّفِل اإلشراق  يف  الحمائِم  ورُق 
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خجٍل يف  َأنشدُت  بهما  َأف��ْز  لم  إن 
َعمٍل ب��ال  ق���وٍل  م��ن  اهَّلل  أستغفُر 

ُعُمرٍ إلى  مضمومًا  مقالَي  واجعْل 
متصِل بالموِت  دائمًا  به  َترضى 

واهلدى  والنور  العلم  طريق  عىل  الل  بإذن  آخر  لقاء  وإىل 
يرسه الل بمنه وكرمه واحلمد لل رب العاملني.

كتبه / فهد بن حييى العامري    
القايض بمحكمة االستئناف بمكة    

مكة املكرمة        
1438/7/15هـ
الربيد االلكرتوين :    

famary1@gmail.com    
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- حنني األفئدة.
- فتح آفاق للعمل اجلاد.

- يف العيد ملل.. فم اخللل؟
- معاناة شاب.

- االبتعاث آمال وآالم وأحكام.
- رحلة النجاح بني الزوجني.

- خالص اجلمن يف اغتنام رمضان.
- سباق الدعاة ملواكب احلجيج.

- مهسات لزائرة البيت احلرام.
-املخترص يف أحكام السفر .

-زاد املسافر .
-التحفة يف أحكام العمرة واملسجد احلرام .

-زاد املعتمر .
-بغية املشتاق يف أحكام جلسة اإلرشاق .

�إ�سد�ر�ت �ملوؤلف
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-سلوة الفؤاد يف آداب وأحكام احلداد .
-الرد عىل من أجاز للمسلم حضور أعياد الكفار .

-اإلجابة الواضحة يف حكم تكرار الفاحتة .
-إمتاع النظر يف حكم اجلمع يف املطر  .

-التواضع العلمي.
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