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Lailaelshafie١@hotmail.com  :ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل
يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

حري باملؤمــن أن يتذكر 
قدرة اهللا جل وعال وحكمته 
في تقلب االحــوال، ويتذكر 
الوقوف حتت لهيب الشمس 
يوم يقوم الناس لرب العاملني 
في يوم كان مقداره خمسني 
الف سنة، يوم تدنى الشمس 
علــى رؤوس اخلالئــق قدر 
ميل، عن املقداد بن األســود 
قال: سمعت رسول اهللا ژ 
يقول: « تدنى الشــمس يوم 
القيامة من اخللق حتى تكون 
منهــم كمقدار ميــل، فيكون 
الناس على قدر أعمالهم في 
العــرق فمنهم من يكون إلى 
كعبيه ومنهم من يكون إلى 
ركبتيه ومنهم من يكون إلى 
حقويــه ومنهم مــن يلجمه 
العرق إجلاما». قال وأشــار 
رسول اهللا ژ بيده إلى فيه. 
(أخرجه اإلمام أحمد ومسلم 

والترمذي).
 عندهــا يبحــث املرء - 
عبــاد اهللا - عن ظــل يقيه 
حر ذلك اللهيب ولو اشتراه 
مبلء االرض ذهبا، فذاك الذي 
ينبغي أن يتقى ويعمل ألجل 
الوقايــة منه، أمــا حرنا هذا 
فللــه احلمد واملنة وســائل 
التبريــد والتكييف متوافرة 
ومتيسرة، أما في ذلك اليوم 
فال يستظل اال من أظله اهللا 

تبارك وتعالى.
النجاة

فهل تريد أن تكون في ظل 
عــرش الرحمن ايها املســلم 
لتأمــن مــن ذلــك العــذاب؟ 
فاستمع بارك اهللا فيك لتلك 
االعمال واالحــوال التي هي 
طوق النجاة وسبب الوقاية 
وسبل االمن من ذلك الكرب. 
- مــن أنظر معســرا أو 
وضــع عنه فليبشــر مبقام 

في ظل عرش الرحمن:

فعن أبي اليسر ے قال: 
سمعت رسول اهللا ژ يقول: 
«من أنظر معســرا أو وضع 
عنه، أظله اهللا في ظله يوم ال 
ظل إال ظله». (حديث صحيح 
أخرجه أحمد. وقال األلباني 

حديث صحيح).
وإنظار معسرا امهاله في 
الدين وعدم التشديد  قضاء 
عليه والتجاوز عن الدين أو 
بعضه، واجلــزاء من جنس 
العمــل، فكمــا يســرت على 
املعسر يسر اهللا لك عسرك 
يوم القيامــة، عن أبي قتادة 
ے قــال: قال رســول ژ: 
«من سره أن ينجيه اهللا من 
كرب يــوم القيامة فلينفس 
عن معســر أو يضــع عنه». 

(أخرجه مسلم).
وعن عبداهللا بن سهل بن 
حنيف، عن أبيه، أن رســول 
اهللا ژ قال: «من أعان مجاهدا 

العتبارات مادية او شخصية 
او عرقية.

أخرج اإلمام مسلم عن أبي 
هريرة ے قال: قال رسول 
يقــول  اهللا  «إن  ژ:  اهللا 
يــوم القيامة: أين املتحابون 
بجاللي؟ اليوم أظلهم في ظلي 

يوم ال ظل إال ظلي».
ســــئل أبــــو حـــــــمزة 
النيســابوري عن املتحابني 
فــي اهللا عز وجــل من هم؟ 
فقال: «العاملون بطاعة اهللا، 
املتعاونون على أمر اهللا، وإن 
تفرقــت دورهــم وأبدانهم». 
فاحلــب فــي اهللا رابطة من 
أعظم الروابــط، وآصرة من 
آكد األواصر، قال ژ: «أوثق 
عرى اإلميان املواالة في اهللا 
واملعــاداة فــي اهللا، واحلب 
فــي اهللا والبغــض في اهللا 
عز وجــل». (رواه الطبراني 

وصححه األلباني).

في ســبيل اهللا أو غارما في 
عسرته أو مكاتبا في رقبته 
أظله اهللا يوم ال ظل أال ظله». 
(حديث صحيح أخرجه أحمد 

والطبراني).
سبع خصال

ثم انتقل الشيخ العقيلي 
إلى املنجيات من لهيب شمس 
يوم احملشر وهي خصال سبع 
يجمعهــا باعــث اخلوف من 
اهللا جل وعال، فإن استطعت 
أن تتمثل احداهــا او بعضا 
منها فافعــل يا عبداهللا فهن 
املنجيات، فعــن أبي هريرة 
وأبي سعيدـ  رضي اهللا عنهما 
ـ عن النبي ژ قال: «سبعة 
يظلهم اهللا فــي ظله يوم ال 
ظل إال ظله: أمام عادل، وشاب 
نشــأ في عبادة اهللا، ورجل 
قلبه معلق باملساجد، إذا خرج 
منه حتى يعود إليه، ورجالن 

فما أحوجنا اليوم عباد اهللا 
في زمان طغت فيه املاديات 
العصبيــات  وتنامــت فيــه 
وغلبت فيه املصالح واالهواء 
واالطماع، إلــى ان جندد في 
نفوسنا تلك املعاني السامية 

والقيم الرفيعة.
وفقنا اهللا لرضاه وأعاننا 
على ذكره وشــكره وحسن 
عبادتــه وأظلنا اهللا في ظل 

عرشه يوم ال ظل اال ظله.
املتصدق

أن  العقـيلــــي  وأكـــــــد 
للمتصدقــني حظوة ومكانة 
عند اهللا جل وعال، فاملتصدق 
له ظل خاص يظله يوم القيامة 
جزاء تصدقه وتفريجه الكربة 
عــن غيره. عــن عبداهللا بن 
عمــر رضــي اهللا عنهمــا أن 
رســول اهللا صلى اهللا عليه 
وآله وسلم قال: «املسلم أخو 
املسلم ال يظلمه وال يسلمه، 
من كان في حاجة أخيه كان 
اهللا في حاجته، ومن فرج عن 
مسلم كربة فرج اهللا عنه بها 
كربة من كرب يــوم القيامة 
ومن ستر مسلما ستره اهللا 
يــوم القيامــة»، ويقول ژ: 
«إن الصدقة لتطفئ عن أهلها 
حــر القبور، وإمنا يســتظل 
املؤمن يــوم القيامة في ظل 
صدقته» (الطبراني وصححه 
األلباني) وروى أحمد (١٦٨٨٢) 
عــن عقبة بن عامر ے قال 
سمعت النبي ژ يقول: «كل 
امرئ في ظــل صدقته حتى 
يفصل بني الناس» (األلباني 
- صحيح اجلامــع). وعلى 
قــدر الصدقة واحلاجة اليها 
وإخالص املتصدق هللا تعالى 
بها يكون القبول لها وسعة 
ظلها. هذا، وصلوا وســلموا 
على الرحمة املهداة والنعمة 

املسداة.

حتابــا في اهللا اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه، ورجل ذكر اهللا 
خاليا ففاضت عيناه، ورجل 
امــرأة ذات منصــب  دعتــه 
وجمال، فقال إني أخاف اهللا، 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى ال تعلم شماله ما تنفق 

ميينه». (متفق عليه)
نــداء خاصــا  وإذا اردت 
وكرامة وحفاوة من الرحمن 
جل في عاله لك، ياعبداهللا، 
ُتنــادى بهــا لتكــرم وفادتك 
في خير مكان وأشرف مقام 
حتت ظل عرش الرحمن، فكن 
مــن املتحابني في اهللا الذين 
يتحابون ألجل مرضاة اهللا، 
ويلتقــون علــى طاعة اهللا، 
ويســعون لنصرة دين اهللا 
وإقامــة شــعائره، ال تتأثــر 
مشــاعرهم وعواطفهــم مبا 
يجــرف النــاس مــن أحقاد 
وأهواء وعــداوات وبغضاء، 

من أنظر معسرًا أو وضع عنه فليبشر مبقام في ظل عرش الرحمن

للمتصدق ظل خاص يظله يوم القيامة جزاء تصدقه وتفريجه الكرب

«األشهر احلرم».. أيام االنتقاء واالصطفاء
عن ابن عباس في قوله: (فال تظلموا فيهن 
أنفسكم) في كلهن ثم اختص من ذلك ٤ أشهر 
فجعلهن حراما وعّظم حرماتهن وجعل الذنب 
فيهن أعظم والعمل الصالح واألجر أعظم، وقال 

قتادة في قوله: (فال تظلموا فيهن أنفسكم) إن 
الظلم في األشهر احلرم أعظم خطيئة ووزرا 
من الظلم فيما ســواها. وإن كان الظلم على 
م من أمره  كل حــال عظيما ولكــن اهللا يعظِّ

ما يشــاء، وقــال: إن اهللا اصطفى صفايا من 
خلقــه: اصطفى املالئكة رســال، ومن الناس 
رســال، واصطفى من الكالم ذكره، واصطفى 
من األرض املســاجد، واصطفى من الشهور 

رمضان واألشهر احلرم، واصطفى من األيام 
يوم اجلمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر، 
م األمور مبا  م اهللا، فإمنا ُتَعظَّ موا ما عظَّ فعظِّ

عّظمها اهللا به عند أهل الفهم وأهل العقل.

روائع التراث اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد

حديث ومعنى

الرجل املجادل

التمسك بالسنة جناة

في يــوم من األيــام، ذهب احد 
املجادلني الى اإلمام الشــافعي، وقال 
له: كيف يكــون إبليس مخلوقا من 

النار، ويعذبه اهللا بالنار؟!
ففكر اإلمام الشــافعي قليال، ثم 

أحضر قطعة من الطني اجلاف، وقذف 
بها الرجل، فظهرت على وجهه عالمات 
األلم والغضب، فقال له: هل أوجعتك؟

قال: نعم أوجعتني.
فقال الشافعي: كيف تكون مخلوقا 

من الطني ويوجعك الطني؟!
فلم يــرد الرجل وفهم ما قصده 
اإلمام الشافعي، وأدرك أن الشيطان 
كذلك: خلقــه اهللا ـ تعالى ـ من نار، 

وسوف يعذبه بالنار.

عــن أنس بن مالك ے قال: «جاء 
ثالثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ژ، 
يسألون عن عبادة النبي ژ، فلما أُخبروا 
كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من 
النبي ژ؟ قد ُغفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أُصلي 
الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر 
وال أُفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء 
فال أتزوج أبدا، فجاء رســول اهللا ژ 

إليهم، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، 
أما واهللا إني ألخشاكم هللا وأتقاكم له، 
لكني أصوم وأفطــر، وأصلي وأرقد، 
وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي 

فليس مني».
بّني الرسول ژ ان من ترك سنته - 
أي طريقته - واتبع غيرها أنه ليس منه، 
وفي قوله حتذير من التشديد على النفس 
واتباع طريقة الرهبانية في العبادة التي 

لم يأمر بها اهللا، وأكد ان سنته معتدلة 
سمحة، فهو يفطر ليقوى على الصيام 
وينــام ليقدر على قيام الليل ويتزوج 
النســاء من أجل تكثير نسله وإشباع 
رغبته وصون عفافه، وقال ژ موصيا 
با باتباع سنته لكونها الهادية من  ومرغِّ
الضالل الى جانب القرآن الكرمي، وقد 
قال رسول اهللا ژ: «تركت فيكم شيئني 
لن تضلوا بعدهما كتاب اهللا وسنتي».

التشجيع يفيد الطفل ويحثه على 
حتقيق أهدافه، أما املدح فيضعف 
قدراته ويزيد من كبريائه. أما الفرق 
بني املدح والتشــجيع فإنه يترتب 
على املدح املستمر تركيز الشخص 
املمدوح على اللحظة احلالية التي 
يتم مدحه فيها، ومشــاعر الرضا 
الناجتة عن ذلك، في حني يترتب على 
التشجيع املستمر شعور الشخص 
الذي يتم تشجيعه بالرضا على املدى 
الطويل نتيجة للشعور املتراكم للثقة 
بالنفس الذي حصل عليه من املواقف 
املختلفة التي مت تشجيعه فيها، أيضا 

يترتب على املدح شعور املمدوح بقيمته بناء على رأي اآلخرين فيه 
في حني يترتب على التشجيع شــعور الشخص الذي مت تشجيعه 

بقيمته بناء على رأيه الشخصي في سلوكه. 
ومن أفضل التشبيهات التي توضح الفرق بني املدح والتشجيع 
واآلثار املترتبة على استخدامهما أن املداومة على املدح أشبه باملداومة 
على أكل احللويات (إفطار، غداء، عشــاء) وعدم أكل أي مواد غذائية 
يترتب على هذه املداومة مشكالت صحية ملا للحلويات من أثر سلبي 
على اجلسم، في حني ان املداومة على التشجيع أشبه باملداومة على 
املــواد الغذائية الصحية (حبوب، فواكه، خضراوات، حلوم..) وعدم 

أكل احللويات يساعد على بناء جسم صحي قوي بإذن اهللا.

قال اهللا تعالى: (وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني).
األيتام يفقدون آباءهم، لكنهم ال يفقدون ربهم، 
ساق اخلضر من أجل جدارهم، اهللا سبحانه وتعالى 
تكفل بأن يهيئ الرزق جلميــع املخلوقات ومنها 
االنسان العاجز واملنقطع، لذلك اهللا سبحانه يسخر 
املخلوقات حلفظ مال اليتيم حتى يحس ان اهللا معه في 
كل وقت وهو سبحانه من سهل وصول الرزق إليه.

اللهم اغفر لنا ولوالدينــا وأحبابنا وللمؤمنني 
واملؤمنات واملســلمني واملســلمات األحياء منهم 

واألموات.

د.محمد احلمود النجدي

ثمرة صالح األبوينشجعي طفلك وال متدحيه كثيرًا

حكم جمع الصلوات بسبب الغبار والرياح الشديدة
هل كان رسول اهللا ژ يجمع بني الصالتني 

بسبب الريح الشديدة او الغبار؟
٭ لــم يثبت دليل صريح علــى انه ژ جمع 
بني صالتني بسبب ريح شديدة او غبار، وإمنا 
ثبت انه ژ جمع بني الظهر والعصر، واملغرب 

والعشاء باملدينة في غير سفر.
ففي صحيح البخاري: من حديث جابر بن 
زيد عن ابــن عباس رضي اهللا عنهما قال: إن 
النبي ژ صلى باملدينة سبعا وثمانيا، الظهر 

والعصر، واملغرب والعشاء.
فقال أيوب السختياني جلابر: لعله في ليلة 

مطيرة، قال: عسى.
وفي صحيح مسلم: عن ابن عباس ايضا قال: 
صلى رســول اهللا ژ الظهر والعصر جميعا 

باملدينة في غير خوف وال سفر.
قال ابو الزبير: فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ 
فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد 

أال يحرج أمته.
وهذا اجلمع قيل إنه بســبب املطر، كما قال 

جابر بن زيد.
وقــد حمله بعض اهل العلم على انه جمع 
صــوري! وهــو اداء األولى مــن الصالتني في 
آخر وقتها، مع تعجيل الثانية في أول وقتها!
والصحيح: انه ال دليل على ذلك صريحا.

وإمنــا احلديث دل على جــواز اجلمع عند 
املشقة واحلاجة في احلضر: بشرط عدم اتخاذه 

عادة.
وأهل العلم قد صرحوا بذلك.

قال اإلمام النووي في شرح صحيح مسلم: 
وذهب جماعة من االئمة الى جواز  اجلمع في 

احلضر للحاجة، ملن ال يتخذه عادة.
ويجوز اجلمع ايضا عند بعض أهل العلم 
بسبب حصول الريح الشديدة في الليلة املظلمة 

الباردة.
قال ابن قدامة في املغني (١٣٤/٣): فأما الريح 
الشديدة في الليلة املظلمة الباردة ففيها وجهان: 
أحدهما: يبيح اجلمع، قال اآلمدي: وهو أصح، 
وهو قول عمر بن عبدالعزيز ألن ذلك عذر في 
اجلمعة واجلماعة، بدليل ما روى نافع عن ابن 
عمر قال: كان رســول اهللا ينــادي مناديه في 
الليلة املطيرة، أو الليلــة الباردة ذات الريح: 

صلوا في رحالكم.
(رواه ابن ماجه واللفظ له، وأبو داود وأحمد، 

وصححه األلباني).
قال: والثاني: ال يبيحه، ألن املشقة فيه دون 
املشقة في املطر، فال يصح قياسه عليه، وألن 
مشقتها من غير جنس مشقة املطر، وال ضابط 

لذلك يجتمعان فيه، فلم يصح إحلاقه به.
وال يخفــى قوة الوجــه األول. وأنه يجوز 
اجلمع بني الصالتني إذا وجدت املشقة واحلرج 

على املصلني.

خليل الشطيهدى الطارش

يحيى العقيلي لـ «اإلميان»: ٧ خصال
تنجيك من لهيب شمس احملشر

يجمعها باعث اخلوف من اهللا جّل وعال

منها العدل واإلميان والتقوى والتحاب في اهللا وخشيته والتصدق في السر

اشتدت حرارة االجواء هذه االيام، وشعر الناس بحرارة القيظ ولهيب الشمس، وسبحان مقلب الليل والنهار، ومسير الشموس اشتدت حرارة االجواء هذه االيام، وشعر الناس بحرارة القيظ ولهيب الشمس، وسبحان مقلب الليل والنهار، ومسير الشموس 
واالقمار، ومبدل الفصول واالقدار، (يقلب اهللا الليل والنهار إن في ذلك لعبرة ألولي األبصار - النور: ٤٤واالقمار، ومبدل الفصول واالقدار، (يقلب اهللا الليل والنهار إن في ذلك لعبرة ألولي األبصار - النور: ٤٤) وقد وصف رسول اهللا ) وقد وصف رسول اهللا 
ژ حقيقة تلك احلرارة التي تشتد في الصيف، فعن أبي هريرة أن النبي ژ قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل 
بعضي بعضا فأذن لها بنفسني: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فهو أشد ما جتدون من احلر، وأشد ما جتدون من الزمهرير». بعضي بعضا فأذن لها بنفسني: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فهو أشد ما جتدون من احلر، وأشد ما جتدون من الزمهرير». 

رواه البخاري ومسلم. يوضح لنا الشيخ يحيى العقيلي كيفية النجاة من لهيب شمس يوم احلشر فيقول:


