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F E L E S T E E N

إسالميات
رب أكلة تمنع أكالت , وكلمة تجلب عداوات ,وسيئة 

تمنع الخيرات ,ونظرة تعقب حسرات .
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " إذا حلف أحدكم فال يقل: ما شاء 

اهللا وشئت ، ولكن ليقل ما شاء اهللا ثم شئت .   " .   —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy





قطوف األمل..

ِ ِلْنَت َلُهْم  يقول اهللا ســبحانه وتعالــى: "َفِبَمــا َرْحَمٍة ِمــَن اهللاَّ
وا ِمــْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم  ــا َغِليَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ َوَلــْو ُكْنَت َفظًّ
ِ ِلْنَت َلُهْم  يقول اهللا ســبحانه وتعالــى: "َفِبَمــا َرْحَمٍة ِمــَن اهللاَّ
وا ِمــْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم  ــا َغِليَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ َوَلــْو ُكْنَت َفظًّ
ِ ِلْنَت َلُهْم  يقول اهللا ســبحانه وتعالــى: "َفِبَمــا َرْحَمٍة ِمــَن اهللاَّ

 ِ ْل َعَلى اهللاَّ َواْســَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ
وا ِمــْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم  ــا َغِليَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ َوَلــْو ُكْنَت َفظًّ
 ِ ْل َعَلى اهللاَّ َواْســَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ
وا ِمــْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم  ــا َغِليَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ َوَلــْو ُكْنَت َفظًّ

ِليَن". َ ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّ ِإنَّ اهللاَّ
 ِ ْل َعَلى اهللاَّ َواْســَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

ِليَن". َ ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّ ِإنَّ اهللاَّ
 ِ ْل َعَلى اهللاَّ َواْســَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

إّن اللين ســبٌب لأللفة والمحّبة، حيث قال علّي رضي اهللا عنه: 
ِليَن". َ ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّ ِإنَّ اهللاَّ

إّن اللين ســبٌب لأللفة والمحّبة، حيث قال علّي رضي اهللا عنه: 
ِليَن". َ ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّ ِإنَّ اهللاَّ

"َمن النت كلمته وجبت محبته"؛ هذا في التعامل مع البشــرية 
بشكل عام، فكيف إذا كان التعامل بين اآلباء وأبنائهم!!!

التعامــل مع األبناء ومحاورتهم واجٌب شــرعّي على اآلباء فهم 
النتــاج الذي يفخرون به، يقــول نبّينا صلى اهللا عليه وســّلم: 
التعامــل مع األبناء ومحاورتهم واجٌب شــرعّي على اآلباء فهم 
النتــاج الذي يفخرون به، يقــول نبّينا صلى اهللا عليه وســّلم: 
التعامــل مع األبناء ومحاورتهم واجٌب شــرعّي على اآلباء فهم 

"ما من عبد يســترعيه اهللا رعية يمــوت يوم يموت وهو غاٌش 
النتــاج الذي يفخرون به، يقــول نبّينا صلى اهللا عليه وســّلم: 
"ما من عبد يســترعيه اهللا رعية يمــوت يوم يموت وهو غاٌش 
النتــاج الذي يفخرون به، يقــول نبّينا صلى اهللا عليه وســّلم: 

لرعيته إال حّرم اهللا عليه الجّنة" وأيُّ رعية أهّم من األبناء؟!!
ويقول أحد الحكماء: إذا رأيت الدين والخير في صغار أّمة فأمل 

لها الخير، وإذا رأيته في كبارها فإنه يزول بذهابهم..
إّن التعامــل مع األبناء فن ال يتقنه الكثيــرون إذ البّد فيه من 
الليــن والرفــق، الحكمة والحــذر.. فجدير بــاألب أن يخّصص 
جزءًا من وقته يجلس فيه مع ابنه، إذ ال يمكنه أن يتعرف على 
شــخصّية ولده إّال إذا حــاوره، ثّم إّن إعطــاء األوامر بعيدًا عن 

النقاش واإلقناع ُيعّد فتحًا لباب الفشل في التربية!!النقاش واإلقناع ُيعّد فتحًا لباب الفشل في التربية!!
ربما يتــذّرع البعض بكثرة أشــغاله وما َعِلم أّن أهم أشــغاله 
ــص وقتًا أساســّيًا لهم البّد من جلســة  هم أبنــاؤه!! فليخصِّ
صة يكون فيها األخذ والعطاء، يكون فيها الثناء  مفتوحة مخصَّ
والمشاركة ال النقد والتوبيخ؛ ذلك أّن توبيخك البنك باستمرار 
يضعــف من شــخصيته، ويجعله غير صريح معــك، فحذاِر من 
القســوة والشــدة معه، اجعل منه كتابًا مفتوحًا أمامك احرص 
يضعــف من شــخصيته، ويجعله غير صريح معــك، فحذاِر من 
القســوة والشــدة معه، اجعل منه كتابًا مفتوحًا أمامك احرص 
يضعــف من شــخصيته، ويجعله غير صريح معــك، فحذاِر من 

أن تخاطبه بألطف األلفــاظ وأحّنها يا بنّي كما كان لقمان مع 
ابنه .

جميل والدي الكريم أن تحظى باحترام ابنك لك، لكّن األجمل 
أن تحظــى بحّبه، وحّبه لك يحتاج منك الكثير يحتاج حكمتك.. 
رشــدك.. رفقك، يحتــاج علمك وعملــك، لبِّ لــه رغباته التي 

يريدها في حدود المعقول حينها ستحظى بحّبه.
إن أردت أن تكون أبًا مثاليًا فحافظ على تكوين عالقة صداقة 

يريدها في حدود المعقول حينها ستحظى بحّبه.
إن أردت أن تكون أبًا مثاليًا فحافظ على تكوين عالقة صداقة 

يريدها في حدود المعقول حينها ستحظى بحّبه.

معــه، أجل كن صديقــه لتتعرف على كيفيــة تفكيره، وكيفية 
تقديره لألمور.

إن إعطــاء ابنك هذا االهتمام ســيعود بالخير عليك، حيث إنه 
سيشــعر أن له مكانة عندك وحينها ســيكون صادقًا معك في 

كّل شيء ولن يخفي عنك شيئًا.
سيشــعر أن له مكانة عندك وحينها ســيكون صادقًا معك في 

كّل شيء ولن يخفي عنك شيئًا.
سيشــعر أن له مكانة عندك وحينها ســيكون صادقًا معك في 

وينبغي أن تنتبه جيدا أثناء حوارك معه إلى االستماع إليه دون 
مقاطعته، ال تقف عند أخطائه مهما كانت بإمكانك تصحيحها 

بالتدريج وبطرح البدائل.
أن تقنعه بما تريد أفضــل بكثير من أن تجبره عليه، فإجبارك 
له بفعل شــيء ما دون أن تحاول إقناعه به كفيٌل برفضه كليًا 
وإن فعلــه فعلــه فقط هروبًا من عقوبة ليــس إال، وليس أدّل 
له بفعل شــيء ما دون أن تحاول إقناعه به كفيٌل برفضه كليًا 
وإن فعلــه فعلــه فقط هروبًا من عقوبة ليــس إال، وليس أدّل 
له بفعل شــيء ما دون أن تحاول إقناعه به كفيٌل برفضه كليًا 

على ذلك من قصة ذلك الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى اهللا 
عليه وسلم في أن يأذن له بالزنا!! تعجب الصحابة من سؤاله 
وهّموا بتوبيخه، فقال لهم النبي دعوه، ثم قال للرجل: أترضاه 
ألمك فقال ال، أترضــاه ألختك؟ فقال ال، قال: أترضاه لخالتك؟ 
فقــال ال، قال ما ال ترضاه ال يرضاه غيرك ألمه وأخته... حينها 
خرج هذا الرجل من عند رسولنا صلى اهللا عليه وسلم وال شيء 

أبغض إليه من الزنا بعد أن كان أحّب شيء عنده...
هذا هو اإلقناع..فليكن أساس تحاورنا مع أبنائنا..

  .
 


صدقة الرصيف هل 
تعطى ِّـن يستحقها؟

يستحيي أن يسأل الناس
قــال عميــد كليــة الدعــوة للدراســات اإلســالمية 
د.شكري الطويل: "إن األصل في الصدقة أن تعطى 
للفقراء والمســاكين، وقد بين الرســول (صلى اهللا 
عليه وســلم) أن المتســولين في الشوارع ال تنطبق 

عليهم صفة المحتاجين".
وأضــاف: "فاإلســالم يعد التســول مــن المحرمات 
وكبائــر الذنوب؛ لقوله (صلى اهللا عليه وســلم): "ال 
تــزال المســألة بأحدكم حتى يلقــى اهللا وليس في 
وجهــه مزعة لحم"، أي أنه يأتي يــوم القيامة ذليًال 
تــزال المســألة بأحدكم حتى يلقــى اهللا وليس في 
وجهــه مزعة لحم"، أي أنه يأتي يــوم القيامة ذليًال 
تــزال المســألة بأحدكم حتى يلقــى اهللا وليس في 

ســاقًطا ال وجــه له عند اهللا وقيل : هــو على ظاهره 
وجهــه مزعة لحم"، أي أنه يأتي يــوم القيامة ذليًال 
ســاقًطا ال وجــه له عند اهللا وقيل : هــو على ظاهره 
وجهــه مزعة لحم"، أي أنه يأتي يــوم القيامة ذليًال 

فيحشر ووجهه عظم ال لحم عليه عقوبة له".
واســتدل د.الطويل علــى حديثه بقول رســول اهللا 
(صلى اهللا عليه وسلم): "ليس المسكين الذي ترده 
اللقمــة واللقمتان والكســرة والكســرتان والتمرة 
والتمرتــان، ولكــن المســكين الذي ليــس له غنى 
يغنيه يســتحيي أن يسأل الناس إلحاًفا" أو "ال يسأل 
والتمرتــان، ولكــن المســكين الذي ليــس له غنى 
يغنيه يســتحيي أن يسأل الناس إلحاًفا" أو "ال يسأل 
والتمرتــان، ولكــن المســكين الذي ليــس له غنى 

الناس إلحاًفا".
يغنيه يســتحيي أن يسأل الناس إلحاًفا" أو "ال يسأل 

الناس إلحاًفا".
يغنيه يســتحيي أن يسأل الناس إلحاًفا" أو "ال يسأل 

وبيــن أن التجربــة والواقع يؤكــدان أن من يجلس 
على الرصيف ليطلب الصدقة هم من المتســولين 
الذيــن احترفوا هذه المهنة، وبناًء على ذلك إن من 
يتصدق على هؤالء فال يعتبر متصدًقا؛ ألنهم ليسوا 

من المساكين والمحتاجين.
وأشــار د.الطويل إلــى أن الصدقة وقايــة من النار، 
كما في قوله (صلى اهللا عليه وســلم): "من استطاع 
منكم أن يتقي النار فليتصدق ولو بشق تمرة، فمن 
لم يجــد فبكلمة طيبة"، وأن العبد يصل إلى حقيقة 

البر بالصدقة، كما جاء فــي قوله (تعالى): "َلن َتَناُلوْا 
ا ُتِحبُّــوَن"، وأن صاحب الصدقة  اْلِبرَّ َحتَّــى ُتنِفُقوْا ِممَّ
البر بالصدقة، كما جاء فــي قوله (تعالى): "َلن َتَناُلوْا 
ا ُتِحبُّــوَن"، وأن صاحب الصدقة  اْلِبرَّ َحتَّــى ُتنِفُقوْا ِممَّ
البر بالصدقة، كما جاء فــي قوله (تعالى): "َلن َتَناُلوْا 

يبارك له اهللا في ماله.
وأكــد أنها دواء لألمراض القلبية، كما في قول (صلى 
اهللا عليه وسلم) لمن شكا إليه قسوة قلبه: "إذا أردت 
تليين قلبــك فأطعم المســكين، وامســح على رأس 
اليتيــم"، وأنهــا تطفئ غضب اهللا (ســبحانه وتعالى) 
كما في قوله (صلى اهللا عليه وسلم): "إن صدقة السر 

تطفئ غضب الرب (تبارك وتعالى)".

ضرورة التفكير
وبيــن د.الطويل أنه يجب على المســلم التحري قبل وبيــن د.الطويل أنه يجب على المســلم التحري قبل 
صــرف صدقتــه؛ حتــى تصرف فــي الوجــه الصحيح، صــرف صدقتــه؛ حتــى تصرف فــي الوجــه الصحيح، 
ولكي تــؤدي وظيفتهــا التعبديــة واالجتماعية، فما ولكي تــؤدي وظيفتهــا التعبديــة واالجتماعية، فما 
الفائــدة إذا أعطيــت إلنســان غيــر محتــاج؟!؛ لقوله الفائــدة إذا أعطيــت إلنســان غيــر محتــاج؟!؛ لقوله 
(تعالى): "إنما الصدقات للفقراء والمساكين". وتابع: (تعالى): "إنما الصدقات للفقراء والمساكين". وتابع: 
"فالدين اإلســالمي ينظــم الطرق المثلــى لصرفها، "فالدين اإلســالمي ينظــم الطرق المثلــى لصرفها، 
وعدد من األحاديث النبوية تتضمن مقاصد الصدقة وعدد من األحاديث النبوية تتضمن مقاصد الصدقة 
واألولوية في العطاء"، متســائًال: "كيــف للمؤمن أن واألولوية في العطاء"، متســائًال: "كيــف للمؤمن أن 
يمنح الصدقة هكذا في الشــارع وهــو يعرف أن جاره يمنح الصدقة هكذا في الشــارع وهــو يعرف أن جاره 
أو قريًبا له أكثر حاجة لتلك الصدقة؟!، ثم كيف أعطي أو قريًبا له أكثر حاجة لتلك الصدقة؟!، ثم كيف أعطي 
الصدقة لمتســول وفي رحمي من أولى بها؟!". وأكد 
أهمية وظيفة الصدقة في المجتمع المؤمن، وضرورة 
إخراجهــا من بــاب العادة إلى باب اســتحضار أولوية 

العطاء، وإلى رحاب اإليمان المتجرد.
وبيــن أن للصدقــة آداًبــا، وهي: أن تكــون من ماٍل 
طيب حــالل ال رديء وال خبيــث، وأن تخرج من نفس 
وبيــن أن للصدقــة آداًبــا، وهي: أن تكــون من ماٍل 
طيب حــالل ال رديء وال خبيــث، وأن تخرج من نفس 
وبيــن أن للصدقــة آداًبــا، وهي: أن تكــون من ماٍل 

طيبــة تبتغي بها مرضاة اهللا ال الســمعة والشــهرة، 
وأال يتبعها صاحبهــا بالمن. وختم د.الطويل حديثه: 
"إعطاء الصدقة للمتســولين ال يعود باألثر اإليجابي 
على المجتمع، بل هي ظاهرة يجب محاربتها؛ لما لها 
من آثار ســلبية تشجع الناس على احتراف هذا العمل، 

وتزيد من المشاكل األخالقية واألمنية".



 



 




