
إسالميات
الحرص ذل والطمع مهانة، والشح خسة. ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ

ِ، َأنَّ اْبَن َعاِبٍس اْلُجَهِنيَّ َأْخَبَرُه َأّن  َثِني َأُبو َعْبِد اهللاَّ ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلَحاِرِث َقاَل: َحدَّ َعْن ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َلُه: " يا ابن عباس أال أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون ؟  النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ

ِ، َأنَّ اْبَن َعاِبٍس اْلُجَهِنيَّ َأْخَبَرُه َأّن  َثِني َأُبو َعْبِد اهللاَّ ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلَحاِرِث َقاَل: َحدَّ َعْن ُمَحمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َلُه: " يا ابن عباس أال أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون ؟  النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ

ِ، َأنَّ اْبَن َعاِبٍس اْلُجَهِنيَّ َأْخَبَرُه َأّن  َثِني َأُبو َعْبِد اهللاَّ ِد ْبِن ِإْبَراِهيَم ْبِن اْلَحاِرِث َقاَل: َحدَّ َعْن ُمَحمَّ

قال: بلى يا رسول اهللا ، قال: { قل أعوذ برب الفلق } و { قل أعوذ برب الناس }.
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َلُه: " يا ابن عباس أال أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون ؟  النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ

قال: بلى يا رسول اهللا ، قال: { قل أعوذ برب الفلق } و { قل أعوذ برب الناس }.
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َلُه: " يا ابن عباس أال أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون ؟  النَِّبيَّ َصلَّى اهللاَّ —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy



ِحــــــــــَرف ...

يقول اهللا سبحانه وتعالى: "َوِإَذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفيِن"..
انتبه طبيبنا الرحيم!!! فأنت سبب اهللا في معالجة المرضى..

إّن مــا تقــوم به ُيعّد من أشــرف الِحــَرف، كيــف ال؟!! وموضوعه حياة 
اإلنسان؛ وقد جاءت الشريعة اإلسالمية للحفاظ على ضروريات خمس 
والتي منهــا حفظ الّنفس؛ وعليه فأنت محكوم بتحقيق تلك المقاصد 
الســامية؛ فحفــظ الّنفس من أهــم المهام المنوطة بــك؛ كيف ال ؟!! 
والتي منهــا حفظ الّنفس؛ وعليه فأنت محكوم بتحقيق تلك المقاصد 
الســامية؛ فحفــظ الّنفس من أهــم المهام المنوطة بــك؛ كيف ال ؟!! 
والتي منهــا حفظ الّنفس؛ وعليه فأنت محكوم بتحقيق تلك المقاصد 

وبهالكها يهلك كّل شيء!!  
لقد ســّخرك اهللا جّل وعال لتقــوم على مداواة البشــر.. لتقّدم لهم ما 

وبهالكها يهلك كّل شيء!!  
لقد ســّخرك اهللا جّل وعال لتقــوم على مداواة البشــر.. لتقّدم لهم ما 

وبهالكها يهلك كّل شيء!!  

يحتاجونــه مــن نصائــح وتوجيهــات ليتخطــوا حالتهــم الصحية بل 
والنفســية أيضًا!! فاإلنســانّية مطلٌب أساســي للتعامل مع المريض.. 
صحيــح أّن المريــض يحتاج علمك لتصف له دواًء يناســب داءه!! لكّنه 
والنفســية أيضًا!! فاإلنســانّية مطلٌب أساســي للتعامل مع المريض.. 
صحيــح أّن المريــض يحتاج علمك لتصف له دواًء يناســب داءه!! لكّنه 
والنفســية أيضًا!! فاإلنســانّية مطلٌب أساســي للتعامل مع المريض.. 

أيضًا يحتاج إنســانيتك فــي تعاملك معه،،، إّن كريم أخالقك وُحســن 
تصرفاتك جزٌء من عالجك لمريضك..

فإّيــاك أن تخــرج عن إنســانّيتك وتجعل من مهنتــك مصدر دخل لك 
فقــط؛ ضع مخافة اهللا نصــب عينيك، وأتقن عملك علــى الوجه الذي 
م: "إّن  يريده اهللا تبارك وتعالى؛ فقد قال رســولنا صلى اهللا عليه وســلّ

اهللا يحّب إذا عمل أحدكم عمًال أن يتقنه".
راِع حال المريض فقد ال يصلح له ما يصلح لغيره من المرضى.. هذه 

مسئوليتك أنت فعليك أن تكون على علم بحال مريضك!!!.
راِع حال المريض فقد ال يصلح له ما يصلح لغيره من المرضى.. هذه 

مسئوليتك أنت فعليك أن تكون على علم بحال مريضك!!!.
راِع حال المريض فقد ال يصلح له ما يصلح لغيره من المرضى.. هذه 

صحيــٌح أّن الشــفاء بيد اهللا تبــارك وتعالى وحده.. لكّن هناك أســبابًا 
ووســائَل لرّبما تعّجل في الشــفاء.. فاحرص أن تكون أنت تلك 

الوسيلة التي ُسّخرت لخدمة هذا المريض؟!!الوسيلة التي ُسّخرت لخدمة هذا المريض؟!!
ووســائَل لرّبما تعّجل في الشــفاء.. فاحرص أن تكون أنت تلك 

الوسيلة التي ُسّخرت لخدمة هذا المريض؟!!
ووســائَل لرّبما تعّجل في الشــفاء.. فاحرص أن تكون أنت تلك 

  .
 
 ُسْخط على قضاء 

اهللا يجلب اإلثم

   

 
 
 
 
 

 
 . . 

تفويض األمر إلى اهللا
يقول د.األســطل: "إن مــن ابتليت 
بفقــد زوجها أو بأيــة مصيبة أخرى 
عليها أوًال أن تصبر لحكم ربها، وأن 
تفوض أمرها إلــى اهللا، وأن ترضى 
بقضــاء اهللا وقدره، فذلك من أركان 
اإليمان، أمــا الصبر فثوابه ال يعلمه 

إال اهللا". 
ويستشــهد بقولــه (تعالــى): "إنما 
بغيــر  أجرهــم  الصابــرون  يوفــى 
حساب"، مكمًال: "وأما تفويض األمر 
إلــى اهللا فخيره أعظــم؛ فمؤمن آل 
فرعون الــذي قال: "وأفــوض أمري 
إلى اهللا" وقاه اهللا ســيئات ما مكروا 

وحاق بآل فرعون سوء العذاب". 
ويضيــف: "وأما الرضــا عن اهللا فهو 
النظر إلــى المصيبة على أنها نعمة 
من اهللا؛ ألن اهللا يخبــئ النعمة في 
النقمة، ويخبــئ المنحة في المحنة، 
أن  والشــك  للمتقيــن،  والعاقبــة 
الحديث عن الحداد دائًما موجه إلى 
المــرأة؛ لمــا لها من رقة المشــاعر 

وغزارة العواطف التي ال تســتطيع أن تحكمها، 
إذا ترك لها العنان". 

ويزيــد: "واهللا أباح للمــرأة أن تحــزن، ولكن 

بشــروط مبينــة واضحــة ال ينبغــي تجاوزها، 
وأوجــب عليها الحداد على الــزوج هذه المدة 
دون غيــره مــن األقرباء، فــال يجــوز ذلك إال 
للــزوج، أمــا األقرباء فال تحــد عليهم أكثر من 

ثالثة أيام".   
الحياة ال تتوقف

ويشــير إلــى أنه مــن تأمل أســرار ويشــير إلــى أنه مــن تأمل أســرار 
الشــريعة وتدبــر ِحَكَمهــا رأى ذلك الشــريعة وتدبــر ِحَكَمهــا رأى ذلك 
أوامرهــا  صفحــات  علــى  أوامرهــا ظاهــًرا  صفحــات  علــى  ظاهــًرا 
ونواهيهــا، وذلــك باٍد لمــن نظره ونواهيهــا، وذلــك باٍد لمــن نظره 
نافذ، فإذا حرم عليهم شيًئا عوضهم نافذ، فإذا حرم عليهم شيًئا عوضهم 
عنــه بما هــو خير لهم منــه وأنفع، عنــه بما هــو خير لهم منــه وأنفع، 
وأباح لهــم منه ما تدعــو حاجتهم وأباح لهــم منه ما تدعــو حاجتهم 

إليه ليسهل لهم تركه. 
ويزيــد: "فمــا حــرم عليهــم خبيًثا ويزيــد: "فمــا حــرم عليهــم خبيًثا 

إليه ليسهل لهم تركه. 
ويزيــد: "فمــا حــرم عليهــم خبيًثا 

إليه ليسهل لهم تركه. 

وال ضــارًّا إال أباح لهم طيًبــا بإزائه وال ضــارًّا إال أباح لهم طيًبــا بإزائه 
أنفــع لهم منه، وال أمرهــم بأمر إال أنفــع لهم منه، وال أمرهــم بأمر إال 
وأعانهــم عليه، فوســعتهم رحمته، وأعانهــم عليه، فوســعتهم رحمته، 
ووســعهم تكليفــه، والمقصود أنه ووســعهم تكليفــه، والمقصود أنه 
أباح للنســاء لضعــف عقولهن وقلة أباح للنســاء لضعــف عقولهن وقلة 
صبرهن الحداد على موتاهن ثالثة صبرهن الحداد على موتاهن ثالثة 
أيام، وأمــا الحداد على الــزوج فإنه 
تابع للعــدة، وهو مــن مقتضياتها 

ومكمالتها". 
ويشــدد على أهمية الصبــر، قائًال: 
"فالحياة ال تتوقــف عند واحد، وكم 
من امرأة توفي زوجها أو والدها ومضت الحياة 
بهــا!، وهنا تبقى الذكــرى الطيبة، فكلٌّ راحل، 
من امرأة توفي زوجها أو والدها ومضت الحياة 
بهــا!، وهنا تبقى الذكــرى الطيبة، فكلٌّ راحل، 
من امرأة توفي زوجها أو والدها ومضت الحياة 

والدوام هللا وحده". 
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..

(ويسألونك)  (ويسألونك)  

نــص الفقهــاء على تحريم الغيبة بدون مصلحة وهي من الكبائــر إن تعمد قائلها ذلك قال 
تعالى { ... َوال َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا 
نــص الفقهــاء على تحريم الغيبة بدون مصلحة وهي من الكبائــر إن تعمد قائلها ذلك قال 
تعالى { ... َوال َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا 
نــص الفقهــاء على تحريم الغيبة بدون مصلحة وهي من الكبائــر إن تعمد قائلها ذلك قال 

اٌب َرِحيٌم ) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا  َ َتوَّ َ ِإنَّ اهللاَّ اهللاَّ
تعالى { ... َوال َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا 
اٌب َرِحيٌم ) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا  َ َتوَّ َ ِإنَّ اهللاَّ اهللاَّ
تعالى { ... َوال َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا 

عليه وســلم قال ( أتدرون ما الغيبة قالوا اهللا ورســوله أعلم قال: ذكرك أخاك بما يكره قيل 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال: ( إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما 
تقول فقد بَهتَّه ) وروى أبو داود في سننه عن سعيد بن زيد أن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال: ( إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما 
تقول فقد بَهتَّه ) وروى أبو داود في سننه عن سعيد بن زيد أن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال: ( إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما 

قال: ( إن من أربى الربا االســتطالة في ِعرض المســلم بغير حق ) هذا عند معرفة الناس له 
إن ذكر اسمه أو إن فهم الناس من خالل الحديث أن المقصود فالن من غير لبس، ويستثنى 
من ذلك ذكر ســلبيات الشخص من غير تحديد السمه وبأسلوب التعميم ألجل التحذير من 
الوقوع في الخطأ الذي يرتكبه إال في حالة أن يجاهر الشخص بالمعصية فلنا أن نذكر اسمه 
من باب النصيحة للمسلمين  في عدم االستماع له وزجرا له عن المعصية مع األخذ باالعتبار 
قواعد تغيير المنكر في أن ال نحدث منكرًا أكبر خصوصًا في الحديث بين األشخاص، كما أنه 
من باب النصيحة للمسلمين  في عدم االستماع له وزجرا له عن المعصية مع األخذ باالعتبار 
قواعد تغيير المنكر في أن ال نحدث منكرًا أكبر خصوصًا في الحديث بين األشخاص، كما أنه 
من باب النصيحة للمسلمين  في عدم االستماع له وزجرا له عن المعصية مع األخذ باالعتبار 

يســتثنى من ذلك أيضا ذكر سلبيات الشخص في إطار العمل المؤسساتي من حيث التقييم 
ولكن شــريطة العدل  والنصيحة، كما هو الحال فيمن ســأل عن شاب يريد أن يزوجه ابنته، 
فللشخص المسئول أن يجيب بذكر السلبيات بالتعريض إال إذا كان األمر أكبر من ذلك فله 

أن يصرح شريطة عدم بوح المعلومة ألكثر من واحد. واهللا أعلم. 






.


