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عليك بثالثة أطباء: الفرح والراحة والحمية وإياك 
وثالثة أعداء: التشاؤم والوهم والقنوط. ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: " ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا َأْذَنَب َكاَنْت ُنْكَتٌة َسْوَداُء  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: " ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا َأْذَنَب َكاَنْت ُنْكَتٌة َسْوَداُء َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ

ُ ِفي  ِفي َقْلِبِه، َفِإْن َتاَب َوَنَزَع َواْسَتْغَفَر، ُصِقَل َقْلُبُه، َفِإْن َزاَد، َزاَدْت، َفَذِلَك الرَّاُن الَِّذي َذَكَرُه اهللاَّ
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: " ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا َأْذَنَب َكاَنْت ُنْكَتٌة َسْوَداُء  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ

ُ ِفي  ِفي َقْلِبِه، َفِإْن َتاَب َوَنَزَع َواْسَتْغَفَر، ُصِقَل َقْلُبُه، َفِإْن َزاَد، َزاَدْت، َفَذِلَك الرَّاُن الَِّذي َذَكَرُه اهللاَّ
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: " ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا َأْذَنَب َكاَنْت ُنْكَتٌة َسْوَداُء  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ

ِكَتاِبِه: {َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن} [المطففين: 14] "ِكَتاِبِه: {َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن} [المطففين: 14] "
ُ ِفي  ِفي َقْلِبِه، َفِإْن َتاَب َوَنَزَع َواْسَتْغَفَر، ُصِقَل َقْلُبُه، َفِإْن َزاَد، َزاَدْت، َفَذِلَك الرَّاُن الَِّذي َذَكَرُه اهللاَّ

ِكَتاِبِه: {َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن} [المطففين: 14] "
ُ ِفي  ِفي َقْلِبِه، َفِإْن َتاَب َوَنَزَع َواْسَتْغَفَر، ُصِقَل َقْلُبُه، َفِإْن َزاَد، َزاَدْت، َفَذِلَك الرَّاُن الَِّذي َذَكَرُه اهللاَّ —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy





.

ِحــــــــــَرف ...

يقول رســولنا صلى اهللا عليه وســلم: 
"كلكم راٍع وكّلم مســئوٌل عن رعّيته" 
فإنــك في مكانــك هذا مســئوٌل عن 
"كلكم راٍع وكّلم مســئوٌل عن رعّيته" 
فإنــك في مكانــك هذا مســئوٌل عن 
"كلكم راٍع وكّلم مســئوٌل عن رعّيته" 

مســئوٌل عن ســالمتهم...  ُرّكابك... 
فإنــك في مكانــك هذا مســئوٌل عن 
مســئوٌل عن ســالمتهم...  ُرّكابك... 
فإنــك في مكانــك هذا مســئوٌل عن 

مســئوٌل عــن توفير مــا يلزمهم من 
راحة...

أعِط الطريق حّقه؛ فقد حذّرنا رسولنا 
م مــن الجلوس  صلى اهللا عليه وســلّ
على الطرقات: إياكــم والجلوس على 
الطرقات" قيل: ما لنا منها بّد يا رسول 
اهللا فقال: "إذا جلســتم على الطرقات 
فأعطــوا الطرق حّقه، قالــوا: وما حّق 
الطريــق؟ قــال: رّد الســالم، وغــض 
البصــر، وكف األذى، واألمر بالمعروف 
والّنهي عن المنكر"؛ فإّياك أن تفتعل 
الضوضــاء، أو أن تغــض الطرف عن 

من يتقّدمك لتأخذ مكانه...
عليك أيها السائق.. أن تتخلق بأخالق 
إســالمنا الحنيــف.. ُتحســن لباســك 
وتحرص على نظافتهــا، حتى ال تنّفر 
الــرّكاب،،، ال تكــن فضوليــًا بكثــرة 
ـ الســّيما إن كان  لُرّكابــك  ســؤالك 
الرُّّكاب من النساء ـ ... فأكثر الصمت 
وال تتحــدث إال فيمــا ُيطلــب منــك.. 
اغضــض من بصرك مــع ركابك متى 

كان مطلوبًا!!!
أعِط الراكب حــّق األولوية في خفض 
صوت المذياع، حتى لو كانت اإلذاعة 

إسالمّية!!...
انتبــه!!! أمامك منعطــف خطير... فال 
تتباَه بســيارتك أو بحســن قيادتك!!! 
كن متواضعًا.. والتزم بقوانين المرور 
لتحافظ على سالمتك وسالمة ُرّكابك، 
ولتعطي الطريق حّقــه فهو ملٌك عامٌّ 
للجميع،،، وليس حكرًا عليك وحدك!! 

ولتعطي الطريق حّقــه فهو ملٌك عامٌّ 
للجميع،،، وليس حكرًا عليك وحدك!! 

ولتعطي الطريق حّقــه فهو ملٌك عامٌّ 

ال تكــن عجــوًال!! أعِط حــّق األولوية 
لصاحبــه؛ فإّنــه يعطــى وال يؤخذ... 
بل وتنازل عن حّقــك لغيرك من أجل 
سالمتك وســالمته وأثره على نفسك 
؛ يقــول اهللا تعالــى: "َوُيْؤِثــُروَن َعَلى 

َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة".
؛ يقــول اهللا تعالــى: "َوُيْؤِثــُروَن َعَلى 

َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة".
؛ يقــول اهللا تعالــى: "َوُيْؤِثــُروَن َعَلى 

أحســن التصــّرف مــع رّكابــك ومــع 
َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة".

أحســن التصــّرف مــع رّكابــك ومــع 
َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة".

معطيات الطريــق.. كن حذرًا وحكيمًا 
لتتفادى أي مفاجآت في الطريق...

  .
 


 .." .." "

فسق أو تحريض
يقول نوفــل: "إن الغناء بغض النظر عن المســميات 
مســألة خالفية بين الفقهاء في القديم وفي الحديث, 
وبالعمــوم اتفــق العلماء فــي مواضــع، واختلفوا في 
أخرى، واتفقوا على تحريم كل غناء يشتمل على فسق 

أو تحريض على معصية".
وأضاف: "كما اتفقوا على إباحة ما كانت كلماته طيبة 
وال تبعــث علــى التخنث والرذيلة، وكلماته حماســية 
تشــجيعية إلى فعل الخير، واســتدلوا بقولــه تعالى: 
"ومــن النــاس من يشــتري لهو الحديــث ليضل عن 
ســبيل اهللا بغير علم ويتخذها هزًوا أولئك لهم عذاب 
مهين"". وأشار نوفل إلى أن بعض الصحابة قالوا: إن 
لهو الحديــث في اآلية هو الغناء، كمــا يحتجون بآية 
أخــرى هي قوله تعالــى: "وإذا ســمعوا اللغو أعرضوا 

عنه"، والغناء من اللغو.
وأوضــح أنــه البد أن تكــون هناك بعــض الضوابط 
لألناشيد اإلســالمية، كأن يكون موضوع األغنية مما 
يتفق مع تعاليم اإلسالم وآدابه، كما أن طريقة األداء 
لها أهميتها، فقد يكون الموضوع ال بأس به، وال غبار 

عليه.
وبيــن نوفل أن طريقة المغنــي أو المغنية لها دورها 
في أدائها بالتكسر في القول، وتعمد اإلثارة، والقصد 
إلى إيقاظ الغرائز الهاجعــة، وإغراء القلوب المريضة 

-ينقل األغنية من دائرة الحالل إلى دائرة الحرام.
الغناء واألدوات

أمــا بالنســبة لحكم الغناء مــع األدوات الموســيقية، 
فنــوه إلى قول رســول اهللا _صلى اهللا عليه وســلم_: 
"ليكونــن مــن أمتي أقوام يســتحلون الحــر والحرير 
والخمر والمعازف، وقال شــيخ اإلســالم _رحمه اهللا_: 
فدلَّ هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي 

آالت اللهــو عند أهــل اللغة، وهذا اســم يتناول هذه 
اآلالت كلها.

وتابع نوفل: "والنصوص الشــرعية وردت بالنهي عن 
المعازف مهما كانت مســمياتها؛ وعلــى هذا فتكون 
آالت العــزف، داخلة في النهــي ألنَّها داخلة في معنى 
المعــازف فــي اللغة العربيــة التي هي لغة الشــريعة 
اإلســالمية؛ فتكــون محرمــة ال يجوز اســتعمالها وال 

االستماع إليها".
وأوضح أنه ال يستثني من ذلك إال ما جاءت النصوص 
الشــرعية باســتثنائه، وهــو الدف في حــاالت معينة 

كالعرس والعيد والجهاد.
وبين نوفل أن ما ذهب إليه البعض من إطالق حفالت 

إســالمية على ما فيه عزف غير الدف: "أرى أنه ال فرق 
بينــه وبين غيره وقد بالغ الناس فــي ذلك في أيامنا 
هــذه .. أنا مع أن يفــرح الناس"، حســب قوله، وهذا 
يؤكد وجود أمن وسلم مجتمعي ولكن يجب أن يكون 

وفق الضوابط الشرعية.
ولفت إلــى أن اآليات القرآنيــة واألحاديث النبوية قد 
دلت علــى ذم آالت المالهي والتحذير منها، وأرشــد 

القرآن إلى أن استعمالها من أسباب الضالل.
وختــم نوفل حديثــه: "بخصوص ضغــط األهل فإنه 
ال طاعــة لمخلوق في معصية الخالــق، كما أن بداية 
الحيــاة الزوجيــة األصــل أن نبدأها بمرضــات اهللا ال  

بسخطه".

(ويسألونك)  (ويسألونك)  

صلــة الرحم من أعظــم القربات هللا تعالــى وفيها خيــر كثير ، وقطع 
صلــة الرحم مــن  الكبائر ؛ لقوله عز وجل : ( َفَهْل َعَســْيُتْم ِإْن َتَولَّْيُتْم 
 ُ ُعوا َأْرَحاَمُكــْم * ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلَعَنُهُم اهللاَّ َأْن ُتْفِســُدوا ِفي اَألْرِض َوُتَقطِّ
صلــة الرحم مــن  الكبائر ؛ لقوله عز وجل : ( َفَهْل َعَســْيُتْم ِإْن َتَولَّْيُتْم 
 ُ ُعوا َأْرَحاَمُكــْم * ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلَعَنُهُم اهللاَّ َأْن ُتْفِســُدوا ِفي اَألْرِض َوُتَقطِّ
صلــة الرحم مــن  الكبائر ؛ لقوله عز وجل : ( َفَهْل َعَســْيُتْم ِإْن َتَولَّْيُتْم 

ُهــْم َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهْم ) وقول النبي صلى اهللا عليه وســلم فيما  َفَأَصمَّ
 ُ ُعوا َأْرَحاَمُكــْم * ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلَعَنُهُم اهللاَّ َأْن ُتْفِســُدوا ِفي اَألْرِض َوُتَقطِّ
ُهــْم َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهْم ) وقول النبي صلى اهللا عليه وســلم فيما  َفَأَصمَّ
 ُ ُعوا َأْرَحاَمُكــْم * ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلَعَنُهُم اهللاَّ َأْن ُتْفِســُدوا ِفي اَألْرِض َوُتَقطِّ

أخرجه مســلم رحمه اهللا:   ( ال يدخل الجنة قاطع رحم ) ، وقوله صلى 
اهللا عليــه وســلم لما ســأله رجل قائال : يا رســول اهللا مــن أبر؟ قال : 
أمــك . قــال : ثم من؟ قــال : أمك . قال : ثم من؟ قــال : أمك . قال ثم 
مــن؟ قال في الرابعة : أباك ثم األقــرب فاألقرب ، وعليه فالرحم  على 

نوعيــن عام وخاص والعام رحم اإليمــان  والخاص رحم القرابة كاألم 
والبنت واألخت والعمــة والخالة  وهكذا أما ما كان من الرضاعة  فهو 
مــن باب التقدير ال من باب الصلة التي تكــون بين الولد ووالديه أو 
أختــه أو عمته ، ولكن لم يمنع الشــرع الصلــة  لألخوات من الرضاعة 
على قاعدة االحســان والتقدير، شريطة أن ال يترتب على ذلك مفاسد 
فشــعورك نحو أختك من أمك وأبيك ليس كشعورك نحو أختك حرمت 
عليك بمجــرد رضعات فضًال عن أن الرضاع ال يوجب نفقة وال ميراثًا . 

واهللا أعلم . 







