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وخغئ ا�غعم: تثغ� ح�غش:  َم: «َلَيْأِتَينَّ َهَذا اْلَحَجُر، َيْوَم  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ عن َعبَّاٍس، َيُقوُل: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ
.« اْلِقَياَمِة َوَلُه َعْيَناِن ُيْبِصُر ِبِهَما، َوِلَساٌن َيْنِطُق ِبِه، َيْشَهُد َعَلى َمْن َيْسَتِلُمُه، ِبَحقٍّ

َم: «َلَيْأِتَينَّ َهَذا اْلَحَجُر، َيْوَم  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ عن َعبَّاٍس، َيُقوُل: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ
.« اْلِقَياَمِة َوَلُه َعْيَناِن ُيْبِصُر ِبِهَما، َوِلَساٌن َيْنِطُق ِبِه، َيْشَهُد َعَلى َمْن َيْسَتِلُمُه، ِبَحقٍّ

َم: «َلَيْأِتَينَّ َهَذا اْلَحَجُر، َيْوَم  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ مكتبتك المنزلية هي بســتانك الوارف, وحديقتك الخضراء, فتنزه عن َعبَّاٍس، َيُقوُل: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ
فيها مع العلماء والحكماء واألدباء والشعراء .
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افظخ�ري َرِ�َغ 
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د. أت�ث إدرغج سعدة
أجا�ذ ا�تثغ� ا�ح�غش 

وسطعط� ا����سث

َحارَثُة، وقيل: الحارث بُن ُســَراَقَة بن الَحاِرث 
األنصاري الخزرجي النجاري، وقيل: َحارَثُة بن 
َحارَثُة، وقيل: الحارث بُن ُســَراَقَة بن الَحاِرث 
األنصاري الخزرجي النجاري، وقيل: َحارَثُة بن 
َحارَثُة، وقيل: الحارث بُن ُســَراَقَة بن الَحاِرث 

َبيِّع؛ فُنسب ألمه.  الرُّ
األنصاري الخزرجي النجاري، وقيل: َحارَثُة بن 

َبيِّع؛ فُنسب ألمه.  الرُّ
األنصاري الخزرجي النجاري، وقيل: َحارَثُة بن 

َبيِّع بنت النضر بن  أّمه أّم حارثة، واسمها: الرُّ
ضمضــم َرِضَي اهللا َعنهــا، كانت قد تزوجت 
ُســراقَة بن الحــارث بن عــدّي، فولــدت له 
ضمضــم َرِضَي اهللا َعنهــا، كانت قد تزوجت 
ُســراقَة بن الحــارث بن عــدّي، فولــدت له 
ضمضــم َرِضَي اهللا َعنهــا، كانت قد تزوجت 

حارثة، وأمَّ ُعَمْير، فحارثــة َرِضَي اهللا َعْنُه هو 
ابنها الوحيد.

َبّيــع هي عّمة أنس بــن مالك بن النضر  والرُّ
َرِضــَي اهللا َعْنُه، خادم رســول اهللا َصلَّى اُهللا 
َبّيــع هي عّمة أنس بــن مالك بن النضر  والرُّ
َرِضــَي اهللا َعْنُه، خادم رســول اهللا َصلَّى اُهللا 
َبّيــع هي عّمة أنس بــن مالك بن النضر  والرُّ

َعَلْيــِه َوَســلََّم، وليس لَحارثة َرِضــَي اهللا َعْنُه 
َرِضــَي اهللا َعْنُه، خادم رســول اهللا َصلَّى اُهللا 
َعَلْيــِه َوَســلََّم، وليس لَحارثة َرِضــَي اهللا َعْنُه 
َرِضــَي اهللا َعْنُه، خادم رســول اهللا َصلَّى اُهللا 

عقب- أي ولد- .
َم بين َحارثة  آخى النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ

عقب- أي ولد- .
َم بين َحارثة  آخى النبي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ

عقب- أي ولد- .

بن سراقة والســائب بن عثمان بن مظعون 
َرِضَي اهللا َعنهما.

وشهد َحارثة َرِضَي اهللا َعْنُه بدًرا وقتل يومئذ 
َرِضَي اهللا َعنهما.

وشهد َحارثة َرِضَي اهللا َعْنُه بدًرا وقتل يومئذ 
َرِضَي اهللا َعنهما.

شــهيًدا، قتله ِحبَّان بن العرقة بســهم وهو 
يشــرب من الحوض، وكان خــرج نظاًرا يوم 
بدر، فرماه فأصــاب َحْنَجرته فُقتل، وهو أول 
قتيــل ُقتل يومئذ بغزوة بدر من األنصار، بل 

هو أول فارس ركب وأول فارس استشهد. 
ُ َعَلْيِه َوَســلََّم  وقد شــهد له النبــي َصلَّى اهللاَّ

هو أول فارس ركب وأول فارس استشهد. 
ُ َعَلْيِه َوَســلََّم  وقد شــهد له النبــي َصلَّى اهللاَّ

هو أول فارس ركب وأول فارس استشهد. 

بالجّنــة، وأّنه قــد أصاب الفــردوس األعلى 
ُ َعَلْيِه َوَســلََّم  وقد شــهد له النبــي َصلَّى اهللاَّ
بالجّنــة، وأّنه قــد أصاب الفــردوس األعلى 
ُ َعَلْيِه َوَســلََّم  وقد شــهد له النبــي َصلَّى اهللاَّ

منهــا، والقصة مشــهورة، يرويها الصحابي 
ُ َعْنُه، قال:  الجليــل َأَنس بن مالك َرِضــَي اهللاَّ
منهــا، والقصة مشــهورة، يرويها الصحابي 
ُ َعْنُه، قال:  الجليــل َأَنس بن مالك َرِضــَي اهللاَّ
منهــا، والقصة مشــهورة، يرويها الصحابي 

ُه  ُأِصيَب َحاِرَثُة َيْوَم َبْدٍر َوُهَو ُغَالٌم، َفَجاَءْت ُأمُّ
ُ َعْنُه، قال:  الجليــل َأَنس بن مالك َرِضــَي اهللاَّ
ُه  ُأِصيَب َحاِرَثُة َيْوَم َبْدٍر َوُهَو ُغَالٌم، َفَجاَءْت ُأمُّ
ُ َعْنُه، قال:  الجليــل َأَنس بن مالك َرِضــَي اهللاَّ

َم، َفَقاَلْت: َيا  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِإَلــى النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
ُه  ُأِصيَب َحاِرَثُة َيْوَم َبْدٍر َوُهَو ُغَالٌم، َفَجاَءْت ُأمُّ
َم، َفَقاَلْت: َيا  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِإَلــى النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
ُه  ُأِصيَب َحاِرَثُة َيْوَم َبْدٍر َوُهَو ُغَالٌم، َفَجاَءْت ُأمُّ

ِ َقْد َعَرْفَت َمْنِزَلَة َحاِرَثَة ِمنِّي، َفِإْن  َرُســوَل اهللاَّ
َم، َفَقاَلْت: َيا  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِإَلــى النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
ِ َقْد َعَرْفَت َمْنِزَلَة َحاِرَثَة ِمنِّي، َفِإْن  َرُســوَل اهللاَّ
َم، َفَقاَلْت: َيا  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِإَلــى النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ

َيُكــْن ِفي اْلَجنَّــِة َأْصِبــْر َوَأْحَتِســْب، َوِإْن َتُك 
ِ َقْد َعَرْفَت َمْنِزَلَة َحاِرَثَة ِمنِّي، َفِإْن  َرُســوَل اهللاَّ
َيُكــْن ِفي اْلَجنَّــِة َأْصِبــْر َوَأْحَتِســْب، َوِإْن َتُك 
ِ َقْد َعَرْفَت َمْنِزَلَة َحاِرَثَة ِمنِّي، َفِإْن  َرُســوَل اهللاَّ

اْألُْخــَرى َتَرى َما َأْصَنُع، َفَقــاَل: َوْيَحِك َأَوَهِبْلِت 
َيُكــْن ِفي اْلَجنَّــِة َأْصِبــْر َوَأْحَتِســْب، َوِإْن َتُك 
اْألُْخــَرى َتَرى َما َأْصَنُع، َفَقــاَل: َوْيَحِك َأَوَهِبْلِت 
َيُكــْن ِفي اْلَجنَّــِة َأْصِبــْر َوَأْحَتِســْب، َوِإْن َتُك 

َأَوَجنٌَّة َواِحَدٌة ِهَي؟ ِإنََّها ِجَناٌن َكِثيَرٌة، َوِإنَُّه ِفي 
اْألُْخــَرى َتَرى َما َأْصَنُع، َفَقــاَل: َوْيَحِك َأَوَهِبْلِت 
َأَوَجنٌَّة َواِحَدٌة ِهَي؟ ِإنََّها ِجَناٌن َكِثيَرٌة، َوِإنَُّه ِفي 
اْألُْخــَرى َتَرى َما َأْصَنُع، َفَقــاَل: َوْيَحِك َأَوَهِبْلِت 

َجنَِّة اْلِفْرَدْوِس) رواه البخاري.
َأَوَجنٌَّة َواِحَدٌة ِهَي؟ ِإنََّها ِجَناٌن َكِثيَرٌة، َوِإنَُّه ِفي 

َجنَِّة اْلِفْرَدْوِس) رواه البخاري.
َأَوَجنٌَّة َواِحَدٌة ِهَي؟ ِإنََّها ِجَناٌن َكِثيَرٌة، َوِإنَُّه ِفي 

َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عــن حارثة وعــن َصَحاِبة 
َجنَِّة اْلِفْرَدْوِس) رواه البخاري.

َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عــن حارثة وعــن َصَحاِبة 
َجنَِّة اْلِفْرَدْوِس) رواه البخاري.

النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عــن حارثة وعــن َصَحاِبة 

النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عــن حارثة وعــن َصَحاِبة 

ئ َأَطَظئ اُفطَّ

كل إنسان منا يحب أن يحقق لنفسه السعادة وأن يبحث عن مخرج لشدائده أو 
وليجة يســتطيع من خاللها أن يفرج عن نفسه كرباته، أحيانا يخطط ويتصرف 
ويأخذ باألســباب لكن تتأخر مطالبه ويظن أحيانًا أن التأخير عدم قبول أو تعثر 
وال يدرك أن مشــيئة اهللا وتدبيره له هو أعظم من كل تخطيطه ، وإن ما أخره 
اهللا عنه هو أفضل مما لو كان تعجل له ، يوســف عليه الســالم عندما أّول رؤى 
صاحبي السجن قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان 
ذكر ربه فلبث _ أي يوسف _ في السجن بضع سنين ، يوسف خطط للفرج لكن 
كان النســيان الذي ترتب عليه أن يبقى يوســف في السجن بضع سنين ، لكن 

هذه الســنوات كانت تهيئ يوســف عليه الســالم ليس ليخرج رجًال عاديًا ، بل 
ليخــرج وزيــرًا ممكنًا في األرض ، إنه التدبير اإللهي ضمن ســنة التوقيت التي 
ال ندرك دالالتها أحيانًا ، فهذه المدة كان يحتاجها يوســف ليزداد حكمة وعلمًا 
ليخــرج وزيــرًا ممكنًا في األرض ، إنه التدبير اإللهي ضمن ســنة التوقيت التي 
ال ندرك دالالتها أحيانًا ، فهذه المدة كان يحتاجها يوســف ليزداد حكمة وعلمًا 
ليخــرج وزيــرًا ممكنًا في األرض ، إنه التدبير اإللهي ضمن ســنة التوقيت التي 

، وعندمــا تهيأ األمر تدخل التدبير الرباني برؤيــا الملك التي قادته للبراءة ثم 
الوزارة ، وهــو التوقيت الذي معه نضج الوضع عند إخوته لتتالحم األحداث في 
الزمان والمكان المناسبين ، فّوض أمرك إلى اهللا، وتخلَّ عن حولك وقوتك إلى 
الوزارة ، وهــو التوقيت الذي معه نضج الوضع عند إخوته لتتالحم األحداث في 
الزمان والمكان المناسبين ، فّوض أمرك إلى اهللا، وتخلَّ عن حولك وقوتك إلى 
الوزارة ، وهــو التوقيت الذي معه نضج الوضع عند إخوته لتتالحم األحداث في 

حولــه وقوته، وهذا معنى قولــه تعالى عن إبراهيم : إذ قال له ربه أســلم قال 
أسلمت لرب العالمين.

د. طت�ث ا��ئغخ

�غظ ا�اث�غ� ا����ظغ 
وا�اث�غ� ا�ئح�ي

غةغإ سظع� ا�حغت ا�ثاسغئ/ خ�دق صظثغض

 الحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على 
رسولنا األمين، أما بعد :

جاء في الصحيحين َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، أن َرُسوَل 
ُخوَل  ِ صلى اهللا عليه وســلم َقاَل  ”  إياكم َوالدُّ اهللاَّ
جاء في الصحيحين َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، أن َرُسوَل 
ُخوَل  ِ صلى اهللا عليه وســلم َقاَل  ”  إياكم َوالدُّ اهللاَّ
جاء في الصحيحين َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، أن َرُسوَل 

 ِ َعَلى النَِّساِء  ”  .  َفَقاَل َرُجٌل ِمَن األنصار َيا َرُسوَل اهللاَّ
ُخوَل  ِ صلى اهللا عليه وســلم َقاَل  ”  إياكم َوالدُّ اهللاَّ
 ِ َعَلى النَِّساِء  ”  .  َفَقاَل َرُجٌل ِمَن األنصار َيا َرُسوَل اهللاَّ
ُخوَل  ِ صلى اهللا عليه وســلم َقاَل  ”  إياكم َوالدُّ اهللاَّ

َأَفَرَأْيَت اْلَحْمَو .  َقاَل  ”  اْلَحْمُو اْلَمْوُت  ”  . 
 ِ َعَلى النَِّساِء  ”  .  َفَقاَل َرُجٌل ِمَن األنصار َيا َرُسوَل اهللاَّ

َأَفَرَأْيَت اْلَحْمَو .  َقاَل  ”  اْلَحْمُو اْلَمْوُت  ”  . 
 ِ َعَلى النَِّساِء  ”  .  َفَقاَل َرُجٌل ِمَن األنصار َيا َرُسوَل اهللاَّ

والمقصــود بالحمــو فــي الحديث أخــو الزوج ، 
وأقاربه غير المحــارم لزوجته : كابن أخيه وعمه 
وابــن عمه وابن أخته ، أما أبــو الزوج فال يدخل 

فــي الحديــث  . و مــا ذكر فــي الســؤال من أن 
الواحد يضطر في بداية حياته أن يتزوج في بيت 
العائلــة فال بأس بشــرط أن تؤمــن الفتنة وأن 
يدخل باســتئذان مع التزام المرأة بعدم كشــف 
عورتهــا أو إظهار زينتها . وجعلــه النبي – صلى 
اهللا عليــه وســلم المــوت ألن الشــيطان يوقــع 
الفاحشــة بينهما ويترتب على ذلك فرقة قاسية 
بين األقربــاء هي موت القرابــة بينهما وظهور 

العداوة التي تتسبب بالقتل والموت.

ا��قم سطغضط ورت�ئ ا� و��ض���، ورد تثغ� 
�ط�جـــعل طت�ث سطغ� ا�خقة وا��ـــقم غخش 
شغـــ� ا�ت�ع ��ظ� ا��عت، ط� ا��صخعد ���ت�ع؟ 
و��ـــ�ذا وخش ����عت؟ وعـــض غسظغ عثا أظ� 
ق غةعز ا�اتثث طس�؟ طـــ� ا�سطط أن ضبغ�ًا طظ 
ا�ظ��ء �د�� شغ �ثاغئ تغ��ع� أن ��ضظ ط� 
أعض زو�ع� وإ�ع�ـــ�، وغةا�سعن سط� ظ�ج 

ا����ثة، وغةط�عن ��غس� شعض عثا ت�ام؟

اقجاسثاد �طتب غئثأ �اخعغإ ا�ظغئ

تصويب النية
الشيخ عبد الباري خلة أوضح أن االستعداد للحج يبدأ 
بالنية التــي ال بد أن يصوبها الحــاج لتكون خالصة 
لوجه اهللا عّز وجــل، وأن يصطحب معه المال الحالل 
بالنية التــي ال بد أن يصوبها الحــاج لتكون خالصة 
لوجه اهللا عّز وجــل، وأن يصطحب معه المال الحالل 
بالنية التــي ال بد أن يصوبها الحــاج لتكون خالصة 

وأن يوصــي أهله بالخير، وعليــه أن يترك ألهله ماًال 
ينفقون على أنفسهم منه.

وقــال: "ويجب عليه أن يتعلم ما ال يتــم الحج إال به، 
ويصطحب الرفقــة الصالحة من علماء ودعاة وأناس 
صالحين، وعليه أن يهيئ نفسه لهذه الطاعة الجليلة 
لكي يتذكر معالم الحج وكيف أّداها رســول اهللا صلى 
اهللا عليه وســلم، ويقــف المواقف التــي وقفها حتى 
يســتعذب هذه العبادة وحتى تؤتــي ثمارها، فيرجع 
الحــاج بعد ذلك وقد غفرت لــه ذنوبه، كما قال عليه 
الصالة والســالم: (من َحجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع 

كيوم ولدته أمه)".
وللتأكيد على ما سبق، ذّكر خّلة بقول النبي صلى اهللا 

عليه وسلم: "من عمل عمًال ليس عليه أمرنا فهو رد"، 
وأنه كان يقول في الحج: (لتأخذوا مناسككم، فإني ال 
أدري لعـلـي ال أحج بـعـد حجتي هذه)، ولقد استوعب 
الصحابــة (رضي اهللا عنهم) ذلك األمر، فقال الفاروق 
حين قّبل الحجر: (َأَما َواِهللا َلْوال َأنِّي َرَأْيُت َرُســوَل اِهللا 
الصحابــة (رضي اهللا عنهم) ذلك األمر، فقال الفاروق 
حين قّبل الحجر: (َأَما َواِهللا َلْوال َأنِّي َرَأْيُت َرُســوَل اِهللا 
الصحابــة (رضي اهللا عنهم) ذلك األمر، فقال الفاروق 

َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَقبُِّلَك َما َقبَّْلُتَك. ُثمَّ َقبََّلُه).
حين قّبل الحجر: (َأَما َواِهللا َلْوال َأنِّي َرَأْيُت َرُســوَل اِهللا 

َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَقبُِّلَك َما َقبَّْلُتَك. ُثمَّ َقبََّلُه).
حين قّبل الحجر: (َأَما َواِهللا َلْوال َأنِّي َرَأْيُت َرُســوَل اِهللا 

وأشار إلى أن هذا االستعداد بشكل عام يشمل الرجل 
والمرأة إذ ال خالف بينهما في العبادات إال في اإلحرام 
بالنسبة للحج، فتحرم المرأة بكشف وجهها وكفيها، 
قائــًال: "علــى الحاج إذا كان بينه وبيــن أحد خالف أو 
شــقاق سواء أكان ظالًما أم مظلوًما أن ينهيه ويبدي 
الصلح مع من بينه وبينهم خصومة قبل الذهاب إلى 
الحــج ألنه ال ترفــع األعمال فوق رؤوســهم ما داموا 

متخاصمين".
إرجاع الديون

وأوضــح خلة: "إذا كانت علــى الحاج ديون فال بد من 

ســدادها إذا كان قادًرا، أما إن لم يكن قادًرا فعليه أن 
يستسمحهم وأن يوصي أهله بذلك"، مشيرًا إلى أنه 
يجب على الرجل والمرأة أن يستعدا استعداًدا جسديًّا 
للحج, فإذا كان يعاني من مرض فليعالج نفســه قبل 

خروجه من بلده.
وشدد على ضرورة اإلخالص هللا تـعـالى وإرادة وجهه 
وحــده، لقوله تعالى في الحديث القدســي: "أنا أغنى 
الشركاء عن الشــــرك، من عمل عمًال أشرك فيه معي 
وحــده، لقوله تعالى في الحديث القدســي: "أنا أغنى 
الشركاء عن الشــــرك، من عمل عمًال أشرك فيه معي 
وحــده، لقوله تعالى في الحديث القدســي: "أنا أغنى 

غيري تركته وشــركه"، وقد كان النبي صّلى اهللا عليه 
الشركاء عن الشــــرك، من عمل عمًال أشرك فيه معي 
غيري تركته وشــركه"، وقد كان النبي صّلى اهللا عليه 
الشركاء عن الشــــرك، من عمل عمًال أشرك فيه معي 

وسلم يحذر من عكس ذلك، فـيـدعـــو مـسـتـعـيـنـًا 
غيري تركته وشــركه"، وقد كان النبي صّلى اهللا عليه 
وسلم يحذر من عكس ذلك، فـيـدعـــو مـسـتـعـيـنـًا 
غيري تركته وشــركه"، وقد كان النبي صّلى اهللا عليه 

بربه قائًال: (اللهم حجة ال رياء فيها وال سمعة).
وبين ضرورة االســتعانة باهللا تعالى وطلب توفيقه، 
وإظهــار االفتقــار إليه، والخــوف منه، والرجــاء فيه، 
والتعــرف علــى أحكام الســفر، مــن حيــث: القصر، 
والجمع، والتيمم، والمســح على الخفين، وغيرها من 

األحكام.

ط� اصا�اب طعجـــط ا�تـــب، غئـــثأ ا�تة�ج شغ 
ا�ا�ـــ�ؤل س�� غةإ أن غ�سطعه اجاسثاًدا �اط� 
ا�حسغ�ة ا�سزغ�ئ ا�اغ صث ق ُغا�ح �عط أداؤع� 
جـــعى ط�ة شـــغ ا�س�ـــ�، شغظئشـــغ أن غضعن 
اقجاسثاد ظ��غًّ� و��ثغًّ� فدا�ع� سط� ا�ع�� 
افشدض، عثا ط� �ظ�صحـــ� "شط�ـــ�غظ" �قل 

ا�اص�غ� ا�ا��غ.

�جة/ ��ص "شط��غظ":


