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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

ما موضوع كتابكم وما أهميته؟
لقد شاء اهلل جل وعال أن يكون املسلم 
متميزا في س���لوكه ومظهره وملبسه 
ومطعمه، وأال يتشبه بالكفار، وإن مما 
متيزت به الشريعة االسالمية وانفردت 
به هو أدب األسماء والكنى، الذي ليس 
له مثيل ونظير عن���د األمم، أما الكتاب 
فهو عن هذا األدب وأسميته »اإلرواء في 
أدب الكنى واألس���ماء«، حيث يستحب 
للمسلم اختيار األسماء احلسنة الطيبة 
ألبنائه وبناته، كعبداهلل وعبدالرحمن 
وهمام واحلارث وعبدالرحيم وعبداملنان 
وعبدالكرمي وغيرها كثير، وكذلك يجب 
عليه أال يسمي أبناءه وبناته باألسماء 
احملرمة أو القبيحة كحرب ومرة وبرة 
وإميان وأبرار وغادة وإغراء ونهاد وفتنة، 
فهناك أسماء لبعض املسلمني في غاية 
الغرابة والقبح والفحش، كل هذا بسبب 
اجلهل والعصبية وغير ذلك، ولو كان 
هؤالء الناس متبعني لهدي نبيهم ژ، 
ومقتفني آثاره وسنته ژ ملا سموا أبناءهم 

وبناتهم بهذه األسماء.

هديه ژ باأللفاظ

إذن م��ا ه��و ه��دي النب��ي ژ ف��ي 
األلفاظ؟

كان هديه ژ انتقاء أحسن األسماء 
وأفضل الكل���م واأللفاظ في بث خطبه، 
وكان يختار ألطف العبارات ألمته، وكان 
يبتعد عن الغلظة في القول والفحش في 
ال���كالم، وكان يعلم أمته أدب الكالم مع 

اهلل تعالى أو معه ژ.

األس��ماء  ب��ن  عالق��ة  هن��اك  ه��ل 
واملسميات؟

نعم، لألس���ماء تأثير في املسميات، 
ولذلك قال ابن القيم »ملا كانت األسماء 
قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت احلكمة 

أن يكون بينهما ارتباط وتناسب«.

تغيير األسماء القبيحة

هل تدعو الش��ريعة إلى تغيير األس��ماء 
القبيحة؟

نعم، وذلك أن����ه كان من هدي النبي 
ژ تغيير األسماء القبيحة ويتخير لها 
أحسن األسماء وأجملها، كما قالت عائشة 
رضي اهلل عنها »كان يغير االسم القبيح« 
رواه الترمذي وصححه األلباني، وأيضا 
ما جاء في حديث عتبة بن عبدالس����لمي 
ÿ أنه قال »كان إذا أتاه الرجل وله اسم 
ال يحبه حوله« أخرجه اخلالل وصححه 
األلباني، وكذلك فقد كان من هديه ژ أنه 
يس����تحب االسم احلسن، وقد أمر به كما 
في حديث »إذا أبردمت إلّي بريدا فابعثوه 
حسن الوجه، حسن االسم«، قال شارح 
األدب املفرد فضل اهلل الصمد »وهذا باب 
سد الذريعة لئال يقع أمر مكروه، فيلقي 
الشيطان في نفوس بعض الناس أن ذلك 
ألجل قبح االسم أو نحوه، وثانيا أن النبي 
ژ كثي����را ما كان يفعل هذا مع رس����له، 
فاختيار االسم احلسن ليتفاءل به املرسل 
إليه فيكون ذلك أدعى إلى امتثال ما أرسل 
إليه به النب����ي ژ إن لم يكن كافرا، فال 
عجب إذا كان قريب عهد باإلس����الم وهو 

الغالب يومئذ«.

 ÿ ولذلك ورد عن أسامة بن أخدري
أن رجال يقال له »أصرم« كان في نفر من 
الذين أتوا رسول اهلل ژ فقال رسول اهلل 
ژ »ما اس����مك«، قال أنا أصرم، قال »بل 
أنت زرعة«، قال البغوي »إمنا غير اسم 
األصرم، ألن معنى الصرم القطيعة فكرهه 
لذلك«، وعن س����عيد بن املسيب أن أباه 
جاء إلى النبي ژ فقال »ما اسمك؟«، قال 
حزن، قال »أنت سهل«، قال ال أغير اسما 
س����مانيه أبي، قال ابن املسيب »فمازالت 
 ÿ احلزون����ة فينا بعد«، وعن ابن عمر
أن رسول اهلل ژ غير اسم عاصية، وقال 

»أنت جميلة«.

طيبة بدال من يثرب

ه��ل كان يقتص��ر اعتن��اء النب��ي ژ 
بتغيير األسماء على الناس أم يشمل أشياء 

أخرى؟
ال، بل األمر يتعدى إلى تغيير أسماء 
القرى واألماكن إذا كان اسمها قبيحا أيضا، 
فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت »كان إذا 
سمع اسما قبيحا غيره، فمر على قرية يقال 
لها )عفرة( فسماها خضرة«، وكذلك غير 
النبي ژ اسم يثرب إلى املدينة وطابة، 
ففي الصحيحني أن النبي ژ ملا عاد من 
تبوك فأشرف على املدينة قال »هذه طابة«، 
وفي رواية ملس����لم »إن اهلل تعالى سمى 
املدينة طابة«، وفي رواية للبخاري ومسلم 
»أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب 
وهي املدينة تنفي الناس كما ينفي الكير 
خبث احلديد«، قال ابن القيم رحمه اهلل 
»وملا قدم النبي ژ املدينة واسمها يثرب 

ال تعرف بغير هذا االس����م غيره بطيبة 
ملازال عنها ما في لفظ يثرب من التثريب 
مبا في معنى طيبة من الطيب، استحقت 
هذا االس����م وازدادت بها طيبا آخر، فأثر 
طيبها في استحقاق االسم، وزادها طيبا 

إلى طيب«

على الكراهة

وه��ل تغيي��ر األس��ماء القبيح��ة على 
الوجوب؟

قال ابن بطال عند الكالم حول اس����م 
احلزن »فيه أن األمر بتحسني األسماء إلى 
أحس����ن منه ليس على الوجوب«، وقال 
الطبري »ال ينبغي التسمية باسم قبيح 
املعنى، وال باسم يقتضي التزكية له، وال 
باسم معناه الس����ب«، وقال أيضا »ولو 
كانت األسماء إمنا هي أعالم لألشخاص ال 
يقصد بها حقيقة الصفة لكن وجه الكراهة 
أن يس����مع سامع باالسم فيظن أنه صفة 
للمسمى، فلذلك كان ژ يحول االسم إلى 
ما إذا دعي به صاحبه كان صادقا«، وقال 
»وقد غير رس����ول اهلل ژ عدة أس����ماء، 
وليس ما غير من ذل����ك على وجه املنع 
من التسمي بها بل على وجه االختيار«، 
لذلك فأقول ان الظاهر أن ترك التس����مية 
بهذه األسماء ليس على جهة التحرمي إمنا 
الكراهة التنزيهية، ويدل عليه س����كوت 
النبي صلى اهلل عليه وس����لم عن تغيير 

اسم حزن.

من األسماء الحسنة

هل لك أن تضرب لنا أمثلة من األسماء 

احلسنة التي تدعو إليها الشريعة؟
هناك أس���ماء يحبها اهلل سبحانه 
وتعال���ى ألنها اش���تملت على معان 
س���امية ومدلوالت فاضلة، وهي كما 
قالها رس���ول اهلل ژ »أحب األسماء 
إلى اهلل عبداهلل وعبدالرحمن«، قال 
اإلمام القرطبي »يلتحق بهذين االسمني 
ما كان مثلهما كعبدالرحيم، وعبدامللك، 
وعبدالصمد، وإمنا كانت أحب األسماء 
إل���ى اهلل ألنها تضمنت ما هو وصف 
واجب هلل، وما هو وصف لإلنس���ان 

وواجب وهو العبودية«.
ويس���تحب للمسلم إذا ولد له ولد 
أن يسميه بأس���ماء األنبياء كإبراهيم 
وموس���ى، لذلك ترج���م البخاري في 
صحيحه فقال »باب من سمى بأسماء 
األنبياء«، وعن أبي موسى قال »ولد لي 
غالم فأتيت به النبي ژ فسماه إبراهيم، 
فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه 
إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى«، وكذلك 
ورد عنه ژ تسمية بعض الصبيان 

باملنذر.

أحاديث مشتهرة ال تصح

يش��تهر على ألسنة الكثيرين حديث 
في تس��مية املولود وهو »أحب األسماء 
إلى اهلل ما عبد وحمد« فما صحة نس��بة 

هذا احلديث إلى النبي ژ؟
احلديث ال أصل له، وقد ذكره الشيخ 
األلباني رحمه في السلسلة الضعيفة، 
ومثله حديث »أحب األسماء إلى اهلل ما 
تعبد به«، واألخير إسناده موضوع.

احلمد هلل الذي حفظ لنا ديننا، وحفظ على مر الزمان 
طائفة ستبقى ظاهرة على احلق منصورة بنصر اهلل، حتى 
يأت أمر اهلل وهي كذلك، والصالة والس����الم على احلبيب 
املصطفى الذي علق القلوب بحب املس����جد األقصى وأرض 

املسرى.
1� نحن على يقني بأن فلسطني وبالد الشام مقام الطائفة 
املنصورة لقوله ژ »التزال طائفة من أمتي أمة قائمة بأمر 
اهلل، ال يضرهم من كذبهم، وال من خذلهم حتى يأتي أمر اهلل 
وهم على ذلك« )متفق عليه(. وفي رواية أخرى صحيحة: 
»الت����زال طائفة من أمتي يقاتلون على احلق ظاهرين على 
من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم املسيح الدجال«. ومن املعلوم 
أن عيسى ابن مرمي گ  يدرك املسيح الدجال بباب لد في 

فلسطني فيقتله.
2� ونحن على يقني بأن املستقبل ألهل املسجد األقصى 
الذي جاء ذكره في كتاب ربنا )سبحان الذي أسرى بعبده 
ليال من املس����جد احلرام إلى املس����جد األقصى الذي باركنا 
حوله( وقيل فيه لو لم تكن له فضيلة إال هذه اآلية لكانت 
كافية، وبجميع البركات وافية، ألنه إذا بورك حوله، فالبركة 
فيه مضاعفة. ومن بركته أن ُفضل على غيره من املساجد 
سوى املسجد احلرام ومسجد الرسول، فاملسجد األقصى وما 
حوله مما يحيط به من بالد كلها مباركة. قال شيخ اإلسالم 
ابن تيمية رحم����ه اهلل »والبركة تتناول البركة في الدين، 

والبركة في الدنيا وكالهما معلوم ال ريب فيه«.
3� ونحن على يقني بأنه ال خير في املسلمني إذا فسد أهل 
فلسطني والش����ام، فعن معاوية ÿ، قال: قال رسول اهلل 
ژ: »إذا فس����د أهل الشام، فال خير فيكم، التزال طائفة من 
أمتي منصورين ال يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة«. 
)رواه اإلم����ام أحمد وصححه األلباني(، فنفى اخليرية عن 
األمة عند فساد أهل األرض املقدسة، فالبد من اإلميان والعمل 
الصالح واجلهاد في س����بيله، فما أجمل اجتماع قداس����ة 

املكان مع قداسة العمل.
4� ونحن عل����ى يقني بان األرض املقدس����ة، 
األرض املباركة، أرض الرباط واجلهاد، هي 
محل الطائفة املنصورة من عباده، أهل 
احلديث والعلم باآلثار، ومن تبعهم 
بإحس����ان واقتدى مبنهج السلف 
الصالح رضوان اهلل عليهم عقيدة 

ومنهجا وسلوكا وتربية. 
5� ونحن على يقني بأن 

العودة إلى اإلس����الم هو الطريق إلنقاذ فلسطني واملسجد 
األقصى السليب، وبتمسكنا باإلسالم ترجع إلينا إن شاء اهلل 
مقدساتنا التي اغتصبت في بيت املقدس، وديارنا السليبة 
في جميع أنحاء األرض، ويتحقق لنا شرط التمكني والنصر 
قال تعالى: )الذين إن مكناهم في األرض أقاموا الصالة وآتوا 
الزكاة وأمروا باملعروف ونهوا عن املنكر وهلل عاقبة األمور( 

وتكون بهذا العاقبة للمتقني والنصر للمؤمنني.
6� ونحن على يقني بأن املستقبل للمسلمني في فلسطني 
مبدنها وبساتينها وبحارها وسهولها وجبالها ووديانها.. هذا 
ليس شعارا نرفعه لنتكئ على األمل والرجاء.. بل هو منهج 
وعقيدة، نؤمن يقينا، بأن أرض فلسطني ستعود.. ولن يطول 
االنتظار إن رجعنا ومتسكنا بأسباب عزنا ونصرنا، مهما 
أدلهمت الظلمات، وتكالب األعداء، وتداعت األمم، وحتالف 

املخذلون، سيبزغ نور الفجر من جديد بإذنه تعالى. 
7� ونح����ن على يق����ني بأن الظلم س����يزول كمازال ظلم 
اجلبابرة على مر العصور.. فاملس����تقبل لإلسالم في أرض 
فلس����طني.. وعد من اهلل.. ووعده حق.. وسيعم فيها دين 
احلق والهدى الذي حتمله الفرقة الناجية املبرورة.. وتذب 

عنه الطائفة املنصورة. 
8� ونحن على يقني ان دولة العدوان س����تزول أس����رع 
مما نتوقع، إن متسكنا بديننا وثوابتنا ووحدنا صفوفنا، 
فكيانهم لن يدوم.. وظلمهم س����يزول، وسيبزغ نور جديد 
يعيد ألرض املقدسات وأرض املسرى مكانها ومكانتها بإذن 

اهلل تعالى. 
9� ونحن على يقني مبا وعدن����ا ربنا تبارك وتعالى إن 
يظهر دينه الذي أنزله على عبده ورسوله ژ  على الدين 
كله، وهذا يدل على أنه سيبطل كيد الكافرين الذين يريدون 
إطف����اء نور اهلل بأفواههم، ويأبى اهلل إال أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون، ق����ال تعالى: )يري����دون ليطفئوا نور اهلل 
بأفواهه����م واهلل متم نورة ولو ك����ره الكافرون، هو الذي 
أرس����ل رسوله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 
ولو كره املشركون(، ومعنى إظهاره على الدين كله إظهاره 

على كل األديان.
10� ونحن على يقني مبا أخبرنا به نبينا ژ  عن أمجاد 
آتية للمس����لمني في فترات قادم����ة، ومنها خروج اخلليفة 
العادل املهدي في آخر الزمان، وخالفته العادلة حيث تعود 
للمسلمني عزتهم ومكانتهم. قال رسول اهلل ژ: »ال تذهب 
الدنيا حتى ميلك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اس����مه 

اسمي« رواه الترمذي وقال: »هذا حديث حسن صحيح«.

بقلم: عيسى القدومي

 »حصن المسلم«نحن على يقين )2 ـ 2(

أكد اإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف والش��ؤون اإلس��المية الش��يخ حاي سالم احلاي أن اإلس��الم يحرص على متيز املسلم 
واملسلمة في سلوكهما ومظهرهما وملبسهما ومطعمهما، وبأال يتشبها بالكفار، الفتا إلى أن شريعة اهلل عز وجل انفردت بتشريع 

أدب األسماء والكنى الذي ليس له مثيل ونظير عند األمم السابقة.
وأوضح احلاي في كتابه »اإلرواء في أدب الكنى واألسماء« أن هدي النبي ژ كان انتقاء أحسن األسماء وأفضل الكلم واأللفاظ 
في بث خطبه، وكان يختار ألطف العبارات ألمته، وكان يبتعد عن الغلظة في القول والفحش في الكالم، وكان يعلم أمته أدب الكالم 

مع اهلل تعالى أو معه ژ.
وأش��ار احلاي في لقائه مع »األنباء« إلى وجود أسماء لبعض املس��لمن في غاية الغرابة والقبح والفحش، كل هذا بسبب اجلهل 
والعصبي��ة وغي��ر ذلك، ولو كان هؤالء الناس متبعن لهدي نبيهم ژ، ومقتفن آثاره وس��نته ژ ملا س��موا أبناءهم وبناتهم بهذه 

األسماء، الفتا إلى أن الشريعة اإلسالمية تدعو إلى تغيير األسماء القبيحة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

الحاي: يستحب للمسلم اختيار األسماء الحسنة ألوالده 
واجتناب األسماء المحرمة وذات المعاني السيئة

برجميات إسالمية ذكرى للمؤمنني

ق���ال اهلل تعالى )فاذكروني أذكركم واش���كروا لي وال 
تكفرون(، وقال )يا أيها الذين آمنوا اذكروا اهلل ذكرا كثيرا(، 
وقال ژ »مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل احلي 
وامليت«، وقال ژ »أال أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند 
مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟« قالوا بلى، قال »ذكر اهلل تعالى«، وعن 
عبداهلل بن بسر رضي اهلل عنه أن رجال قال: يا رسول اهلل 
إن شرائع اإلسالم قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث 

به، قال »اليزال لسانك رطبا من ذكر اهلل«.
اليوم نقدم لكم »برنامج حصن املسلم«، وهو برنامج 
صغير احلجم، ال يتجاوز حجمه 898 كيلوبايت، ويحتوي 
على عدد من األذكار املفيدة والتي يحتاجها كل مسلم في 
الرخاء والش���دة على هيئة كتاب إلكتروني رائع ومميز 
ونافع، جمع وحوى معظم األذكار واألدعية عند كل حال 
ومقال، ويقدم البرنامج خدمة البحث عن كلمة وأكثر، كما 

أن فيه إمكانية النسخ أيضا.
والبرنامج مت تصميمه واقتب���اس مادته العلمية من 

الكتيب املشهور »حصن املس���لم«، ملؤلفه الشيخ سعيد 
ب���ن علي بن وهف القحطاني في ع���ام 1409ه�، والكتيب 
في األصل هو مختصر اختصره املؤلف من كتابه »الذكر 
والدعاء والعالج بالرقي من الكتاب والسنة«، حيث اختصر 
فيه قس���م األذكار، ليكون خفيف احلمل في األسفار، وقد 
اقتصر على منت الذكر، واكتفى في تخريجه بذكر مصدر أو 
مصدرين مما وجد في األصل، وعلى من أراد على االطالع 

على مزيد من التخريج فعليه الرجوع إلى األصل.

كيفية تنزيل البرنامج

1 � فأم���ا عملي���ة تنصي���ب البرنام���ج فس���هلة جدا، 
 فليس عليك س���وى أن تنزل البرنامج من الرابط التالي

 ،»http://www.4shared.com/file/31030057/ddb19514/husn-almuslem.html« 
علما أن حتميل البرنامج باملجان.

.»winrar« 2 � ثم تفك الضغط عن طريق برنامج
3 � ثم اضغط على »setup« والذي ال يتجاوز حجمه 138 
كيلو بايت، لتتابع اخلطوات األربع إلى أن ينتهي استكمال 

تنصيب البرنامج متاما.

»http://www.4shared.com/file/31030057/ddb19514/husn-almuslem.html«

أكد تمّيز الشريعة اإلسالمية بتشريع أدب األسماء والكنى

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة 
اإلميان، شهر تصفد فيه مردة الشياطني 
وتغلق فيه أبـواب النيران وتفتح فيه 
أبواب اجلنان، شهر يرجو فيه كل مسلم 
أن ُيختم له فيه بالتوبة والغفران والعتق 
من النيران، وأن يدخل اجلنة من باب 

الصائمني باب الريان.
»األنباء« كما عودتكم في كل عام 
تعرض اجلديد واملفيد في شهر رمضان 
شهر القرآن، من خالل تقدمي سلسلة 
لقاءات »رسـائل ومؤلفات شـرعية« 
تسـتعرض موضوع الكتاب ومحتواه 
وسبب تأليفه وأهم ما جاء فيه، باإلضافة 
الى سلسلة مقاالت »ذكرى للمؤمنني« 
التي خطتها أقالم دعاة وطلبة علم، كما 
لن ننسى تسليط الضوء على اجلانب 
التقني واإللكتروني عبر عرض أهم وأنفع 
البرامج اإلسالمية ألجهزة الكمبيوتر 

والهاتف النقال وغيره.

رسائل 
ومؤلفات 

شرعية




