النفس المطمئنة

حديث ومعنى

إشراف :

خديجة أحمد إمام
< عن أبي ذر  -رضي الله عنه  -قال* :قيل
لرسول الله  -صلى الله عليه وسلم  :-أرأيت الرجل
يعمل العمل من الخيرَ ،وي َ
حمده الناس عليه؟ قال:
(تلك عاجل ُبشرى املؤمن)*؛ متفق عليه.
<<<
*معناه*
< عاجل بشرى املؤمن أن يعمل املؤمن
ً
مخلصا لله فيه ،ال يرجو به غير
العمل الصالح
ُ
وجه اللهَّ ،
فيطلع الناس عليه ،فيثنوا عليه به،
ً
َفيستبشر به خيرا ،فتلك عاجل بشرى املؤمن،
ُ< ومن ذلك الرؤيا الصالحة يراها في نومه
أو ترى له،
< ومن ذلك وقوع َّ
محبته في قلوب الناس،
ورضاهم عنه،

< ومن ذلك أن يجد في نفسه راحة للعمل
صدر،
الصالح وانشراح
ٍ
َ < ويكون ذلك وأمثاله من دالئل محبة الله له
وقبول عمله،
< ُفيعجل الله له البشرى في الدنيا بهذا
الثناء والرضا والقبول من الناس،
َّ
< ويدخر له في اآلخرة جزيل الثواب؛
< روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -
رضي الله عنه  -عن النبي  -صلى الله عليه
وسلم  -قال*( :إذا أحب ً الله العبد ،نادى
فأحببهُ ،فيحبه
جبريل :إن الله يحب فالنا
ِ
فينادي جبريل في أهل السماء :إن الله
جبريلً ،
يحب فالنا فأحبوه ،فيحبه أهل السماء ،ثم
َ
الترمذي
يوضع له القبول في
رواه َ َ ُ
األرض*)َّ ،
َّ
﴿*إن ال ِذين آمنوا
وزاد( :فذلك قول الله:
َ َ ُ
َ َ ْ َ ُ َ ُ ِ ُ َّ ُ
َّ َ
الر ْح َمن ُو ًّدا*﴾
ات سيجعل لهم
وع ِملوا الصا ِلح ِ
[مريم.)]69 :

بني الفرح والغضب والوعد

البناء املتنوع

ال تتخذ قرارًا وأنت في شدة
غضبك ،وال تقطع وعدًا وأنت
في شدة فرحك ،فالغضب يعمي
العقل فتمهل ،والفرح يغرقك في
نشوته فتريث ،وعندما تغضب ال
تفكر باالنتقام ،فكل قرار يضرمه
الحقد قرار خاطئ ،وعندما تفرح
ال تفكر باملكافأة ،فكل قرار في
نشوة الفرح متسرع ،فأمسك
زمام نفسك.
كانت العرب تقول (وعد الحر
دين عليه) ،وقالوا (الحر إذا وعد
ّ
وفى) ،ألنهم كانوا يعتقدون أن
الفارق بني الحر والعبد ليس لون
البشرة وإنما لون األخالق ،فال
تكن حرًا بهيئتك عبدًا بأخالقك.
* التطبيق العملي
ال تتخذ أي قرار تحت ضغط
العاطفة ،سواء كانت عاطفة
سلبية أو إيجابية ،فالسلبية
تدفعك لالنتقام وإيذاء اآلخرين،
واإليجابية تجعلك تطلق الوعود
لآلخرين دون حساب ،وحني
تخلف الوعد فإنك تضر بنفسك
وسمعتك لدى اآلخرين.
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الهندسة اللغوية فى سورة الكوثر

* ناتج التعلم
بعد هذا املنشور يتوجب عليك
أن:
▫ تدرك خطورة القرار تحت
العاطفة (معرفي)
▫ تشعر بعاقبة األمور عند
العاطفة (وجداني)
▫ تترك اتخاذ القرار عند
الغضب والفرح (مهاري)

أدهم شرقاوى

اإلعجاز العددي  ..في سورة الكوثر
هل هو صدفة أم هندسة لغوية؟
القرآن وعدد كلمات هذه السورة  10كلمات !
 الكوثر هي أقصر سور ّتضمنت من الحروف الهجائية  10أحرف !!!
 اآلية األولى من الكوثر ّتضمنت من الحروف الهجائية  10أحرف!!!
 اآلية الثانية من الكوثر ّ اآلية الثالثة من الكوثر تضمنت من الحروف ّالهجائية  10أحرف !!!أكثر الحروف تكرارا في السورة هو األلف وتكرر فيها ّ 10مرات !!!ٌ
 الحروف التي ورد كل منها ّمرة واحدة في سورة الكوثر عددها 10جميع آيات السورة ختمت بحرف ّالراء ،وترتيبه الهجائي رقم 10
 سور القرآن التي تنتهي بحرف الراء عددها  10سور آخرها الكوثر ماهي حقيقة الرقم  10داخل السورة إنه اليوم العاشرمن ذي الحجة فقوله تعالى «فصل لربك وانحر !»
وهو يوم النحر …
 سبحان الله كل هذا في أقصر سورة في القرآن الكريم مكونةمن سطر فما بالكم بالسور األكبر ؟؟؟
وصدق الله إذ يقول (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنافأتوا بسورة من مثله )...
 سقاني الله وإياكم من نهر الكوثر شربة هنيئة ال نظمأ بعدها أبدًا… ....آمني.

من هو املحظوظ ؟؟؟؟

يتكلم الناس أن فالنا حظه طيب.
عنده بيت
عنده سيارة
عنده وظيفة
صاحب منصب
عنده عالقات قوية
عنده واسطة
هذه كلها حظوظ
ولكن من حظوظ الدنيا وال حسد فيها.
*املحظوظ*
الذي يعلم أن من قرأ اآليتني األخيرتني
من سورة البقرة في ليلة كفتاه،
ويقرؤها .
*املحظوظ*
الذي يعلم أن من قرأ آية الكرسي بعد
كل صالة ال يمنعه من دخول الجنة إال أن
يموت..
ويقرؤها ..
*املحظوظ*
الذي يعلم أن من قرأ اية الكرسي عند
النوم ال يزال عليه حافظ من الله حتى
يصبح وال يقربنه شيطان ..
ويقرؤها ..
*املحظوظ*

الذي يعلم أن قراءة سورة اإلخالص 3
مرات تعدل ختم القرآن الكريم ويقرؤها ..
*املحظوظ*
الذي يعلم أن من استغفر للمؤمنني
واملؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة
(حسنة) ويقول ذلك ..
*املحظوظ*
الذي يعلم أن قول :سبحان الله والحمد
لله وال إله إال الله والله أكبر .
خير مما طلعت عليه الشمس ويقول ذلك.
*املحظوظ*
الذي يعلم أن قول:
ال إله إال الله وحدهـ ال شريك له ،له امللك
وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء
قدير،عشر مرات بعد صالة املغرب وعشر
مرات بعد صالة الفجر قبل أن ِّ
يغير جلسته
تعدل عتق  4رقاب من ولد إسماعيل عليه
السالم ويقول ذلك.
*املحظوظ*
الذي يعلم أن من قال حني يسمع النداء:
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة
القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة
وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته ..
تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه

وسلم يوم القيامة  ..ويقولها.
*املحظوظ*
الذي يعلم أن اليوم والليلة  24ساعة؟
ويستطيع أن يقرأ جزءا من القرآن
وهو ال يستغرق  20دقيقة تقريبا .
*املحظوظ*
الذي يعلم أن وقت الضحى يقارب ()6
ساعات؟
ويستطيع أن يصلي فيها ركعتي الضحى
وهي ال تستغرق ( )5دقائق
وصدقة عن ( )360عضوًا في جسده !
*املحظوظ*
الذي يعلم أن الليل ما يقارب ( )11ساعة
وهو يستطيع أن يصلي الوتر ركعة واحدة
ربما ال تستغرق ( )3دقائق تقريبًا !
*املحظوظ*
قال:
من
الذي يعلم
ُ
سبحان الله وبحمده  100مرة تغفر ذنوبه
ولو كانت مثل زبد البحر
ويقول ذلك!
*املحظوظ*
حقا هو من يعلم أن الدال على الخير
كفاعله وينشر الخير للناس ربما تكون
بصمة خير في الدنيا واآلخرة.

كذلك الخروج
ذكر الله تعالى أماكن دفن
أجساد البشر في الحياة الدنيا باسم
(القبور)  ..ولكن عندما وصف كيفية
البعث وهو (الخروج) يوم القيامة ذكر
أماكن الخروج باسم (األجداث) ولم
كما هو
القبور َ
مبني في ْ
يقل ُ َّ
اآليات َ :
َ
ُ
ْ َ ﴿ َ خش َ ًع َا َّ أ ْب َص ُاره ْم َ َيخ ُر ُجون ِمن
اث ك ْأن ُه ْم َج َر َ ٌاد ُّ ْم َنتش ٌر ﴾ ()7
ال ْجد
َ ْ َِ َ ُ ُ َ
ال ْج ِ َداث س َراعاً
﴿ يوم يخرج
ون ِم ُن َ ِ ِ
َك َأ َّن ُه ْم إلى ُن ُصب ُ
()34
﴾
ون
ض
ف
و
ي
ِ
َ
َ َ ُ
﴿ َو ُنف َخ في ٍ ُّ
ور ُ ف ِإذا هم ِّمن
الص
ْ َ ْ َ ِ ِ َ ِّ ْ َ ِ َ
نسلون ﴾ ()15
اث إلى رب ِهم ي ِ
الجد ِ
نالحظ بشكل واضح من اآليات أن
الخروج يوم القيامة يكون من األجداث
وليس من القبور .
ولكن ملاذا ؟ وما هو الفرق؟
قال تعالى ( :يوم تبدل األرض غير
األرض والسماوات وبرزوا لله الواحد
القهار )..
لكي نعرف الفرق ،دعونا نفكر
ً
قليال.
أين القبر الذي سيخرج منه ذلك
الذي مات غريقًا في بحر أو نهر وأكلت
جسده األسماك؟
أين القبر الذي سيخرج منه ذلك

الذي مات في البرية وأكلت جسده
الوحوش وطيور السماء ونثرت تراب
عظامه رياح الصحراء؟
أين القبر الذي سيخرج منه ذلك
الذي مات في مجتمع يحرق أجساد
موتاه وينثر رمادها في الهواء أو في
األنهار؟
من خالل هذه التساؤالت نكتشف
أن األجداث ال تعني القبور ...
إذًا ما هي (األجداث)؟
لكي نعرف املعنى الحقيقي
لألجداث دعونا نتفكر في اآليات
ْ
التالية ُ ْ َ :
﴿ َو ِإذا الق ُب ُور ُب ْع ِث َرت ﴾ ()4
يقول الله تعالى في هذه اآلية إن
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القبور ُالتي نراها حاليًا موجودة
سوف (تبعثر) بمعنى أنها ستتحطم
ويتغير أماكن وجودها من جراء تحرك
صفائح األرض وارتجافها وزلزلتها
وغيرها من ُّ
التغيرات الجغرافية التي
تحدث لألرض عند نهاية أجل كل أمة
أو في يوم القيامة .
إذًا واضح أيضًا من هذه اآلية
أن قبور الدنيا سوف تتالشى وتبقى
(األجداث) مبعثرة ومختلطة بتراب
األرض أينما ُوجدت .
واآلن لنبحث في القرآن عن كيفية
الخروج من تلك األجداث.
يقول الله تعالى:
ً
﴿ َو َن َّز ْل َنا ِم َن َّ
الس َم ِاء َم ًاء ُّم َب َاركا

َف َأ َنب ْت َنا به َج َّن َ َ َّ ْ َ
يد ()9
ِ
صٌ ِ
ات َّ وحب ْ ال َّح ِ
ٍ
َ َّ
الن ْخ َل َِباس َق َ َ ٌ
ض ًيد ً()01
و ْ ً ِّ ْ ِ ٍ
ات َ لها َطلع ن ْ َِ
ِّرزقا لل ِع َب ُ ِاد ۖ َوأ ْح َي ْينا ِب ِه َبلدة َّم ْيتا ۚ
كذلك ْالخ ُر ُ
وج ﴾ ()11
سبحان الله العظيم.
الحظ جملة (كذلك الخروج) في
هذه اآلية .
واضح من اآلية أن كيفية الخروج
من األجداث هي كما تنبت الجنات
وحبوب الحصيد وغيرها من النباتات
عندما ينزل عليها املاء من السماء ..
ونحن نعلم أن األرض مليئة بذرات
صغيرة جدًا من البذور التي تنبت منها
األشجار عندما يهطل املطر عليها ...
اذًا فاألجداث هي ذرات متناهية
الصغر من خاليا الجسد ينبت منها
كل إنسان مات في الحياة الدنيا
وحيثما كانت تلك الذرة ينبتها الله
وينسل منها جسد املبعوث ..
قال
تعالىَ ْ َ ِّ :
َ ً
الله َ َ َ ُ
َ َّ ُ
ال ْ
ض ن َب ُاتا
ر
ن
م
م
ك
ت
نب
أ
ه
الل
و
ِ
﴿ ُ
ْ
ُ ُ
( )71ث َّم ُي ِعيدك ْم ِف َيها َو ُيخ ِر ُجك ْم
إ ْخ َر ً
اجا ﴾ ()81
ِ
منقول
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هل إطعام املساكني مستحب أم أنه واجب مأمورون بفعله

هل إطعام املساكني مستحب أم أنه واجب
مأمورون بفعله ُمعاقبون على تركه ؟؟؟
كنت أظن أن اإلطعام تفضل من اإلنسان
له الخيار أن يفعله أو ال يفعله
لكن بعد حلقة درس بارك الله على
القائمني عليها وبعد تدبر في بعض آيات الله
سبحانه وتعالى
علمت أن إطعام املسكني هو واجب وفرض
وبوابة للهروب من سخط الله وعقابه ونيل
رضاه
فاآليات التي تحدثت عمن ال يطعم
املسكني مرعبة جدا نحن عنها غافلون
فتجعل من يتدبرها ال يستطيع النوم! من
هول عقاب ترك اإلطعام
وهذه اآليات ليست آية فقط أو آيتني وإنما
كثرتها وتكرارها مرعب ملن كان يغفل عنها
(مثلي ومثل الكثير)
واإلطعام املأمورون به ليس في رمضان
فقط وإنما في كل وقت
الحصر
ال
املثال
سبيل
من آيات الله على
ُ ُ َ ُ ُّ
سورة الحاقة ﴿ُ :خذ ُوه ْفغل َ ُوه
قال تعالى في
يم َص ُّل ُ
(ُ )03ث َّم ْال َجح َ
( )13ث َّم ِفي َّ ِسل َ ِسل ٍة
وه
َْ ُ َ َ ْ ُ َ ِ َ ً َ ْ ُُ
ُ َ
اسلك ُوه (ِ )23إنه كان
ذرعها سبعون ِذراعا ف
يذكر أحد الدعاة وفقه الله قصة
رجل همه املحافظة على الصلوات
واإلكثار من الحسنات والتزود في
الطاعات ،وخاصة املحافظة على
صالة الفجر.
يقول :من حرص هذا الشاب على
القيام لصالة الفجر أنه أشترى ساعة
الفجر اإللكترونية في منزلة تقوم
باألذان لجميع الصلوات وخاصة
لصالة الفجر.
وأيضًا يوقت جواله قبل صالة
الفجر بنصف ساعة ويضع منبه متكرر
حتى يستيقظ .
كما ينسق مع أربعة من الزمالء
ممن يصحون قبل الفجر يتصلون به،
وهو كذلك إذا صحا قبل الفجر بنصف
ساعة أو ربع ساعة اتصل بهم .
يقول :بفضل الله لنا أربع سنوات
نحن األربعة على هذا الحال من يصحو
قبل اآلخر يتصل ،وجعلت لهم قائمة
بجوالي باسم « رجال الفجر « .
وهذا والله من التواصي على الخير
والتعاون على البر ْوالدعوة إلى الله .
َّ ْ َ َ
َ َ ْ
نس ُان
ص ِر * ِ ُإن ِال
ُ
َ
قال تعالى  (َّ :و َّالع َ
ل ِفي خ ْس ٍر * ِإل ال ِذين َآمنوا َو َع ِملوا
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َ
ُّ
َ
َ ُْ ُ
َّ ْ َ
يم (َ )33ول َي ُحض َعلى
ن ْ ِبالل ِه الع ِظ ِ
َل َيؤ ِم ْ
ني ﴾ ()43
ام ِ
الس ِك ِ
طع ِ
وذكر سبحانه في سورة املدثر أن من
أسباب دخول املجرمني النار عدم إطعامهم
املساكني
تعالى:
قال
َ َّ
﴿ إلَّ َأ ْص َح َ
اب ْال َ
ات
ني
م
ي
ِ
(ِ )93في جن ٍ
ِ
ُْ
َ
َ َ َ َُِ َ
ال ْ
ون (َ )04
(َ )14ما
ني
م
ر
ج
ن
ع
يتساءل
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َ ُ
َ
َس َل َك ُك ْم ِفي َس َق َ
( )24قال ْوا ل ْم نك ِمن
ر
َ
ُْ ِّ َ
َ َ َ ُ ُْ
ال ْس ِكني ﴾ ()44
ال َصلني ( )34ول ْم نك نط ِع ُم ِ
سورة الفجر:
قال تعالى في
َ َ َ َ ُّ َ
َ لَّ َ ْ َ ُ ْ ُ َ
ون ْال َيت َ
اضْون
ح
ت
ل
و
()71
يم
م
ر
ِ
َ َ ﴿ َك َ بل ْل تْك ِ
َ ْ ُ ُ َ ُّ َ َ ً
ني َْ َ(َ )81وتأكلون الت َراث أكل
الس ِك
ًَّعلى طعام
ِ
ُِ ِ َ
لا (َ )91وت ِح ُّبون الال ُح ًّبا َج ًّما﴾ ()02

ومن ال يطعم املسكني وصفه الله تعالى
بأنه يكذب بالدين؟!
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فلنجعل إخوتي إطعام املساكني ِوردا يوميا
أو أسبوعيا أو شهريا...
ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى وللنجاة
من عذابه ووعيده
فاإلطعام ليس فقط نذرا وال تعويضا وال
كفارة والعلى وجه االستحباب إنما هو فرض
وواجب على املسلم يترتب على تركه عذاب
ووعيد شديد.
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ِبالصب ِر )  ..ومن البشارات النبوية
للمحافظني على صالة الفجر نسأل
الله أن نكون منهم :
 -1صالة الفجر تعدل قيام ليلة
كاملة .قال صلى الله عليه وسلم
((من صلى العشاء في جماعة فكأنما
قام نصف الليل ومن صلى الصبح
في جماعة فكأنما قام الليل كله )).
أخرجه مسلم.
 -2الحفظ في ذمة الله ملن صلى
الفجر؛ فعن أبو ذر رضي الله عنه قال
 :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((من صلى الصبح فهو في ذمة الله )
رواه مسلم .

نعم ..إنها ذمة الله ليست ذمة ملك
من ملوك الدنيا ،إنها ذمة ملك امللوك
ورب األرباب وخالق األرض والسماوات.
 -3صالة الفجر جماعة نور يوم
القيامة :قال صلى الله عليه وسلم :
(بشر املشائني في الظلم إلى املساجد
بالنور التام يوم القيامة ) رواه الترمذي
وا بن ماجه ..والنور على قدر الظلمة
فمن كثر سيره في ظالم الليل إلى
الصالة عظم نوره ّ
وعم ضياؤه يوم
القيامة .
 -4دخول الجنة ملن يصلي الفجر في
جماعة  :قال صلى الله عليه وسلم  (:من
صلى البردين دخل الجنة ) والبردين
هما الفجر والعصر.

 -5تقرير مشرف يرفع لرب السماء
عنك يا من تصلي الفجر جماعة،
قال صلى الله عليه وسلم ( :يتعاقبون
فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار
ويجتمعون في صالة الصبح والعصر
ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله
وهو أعلم كيف وجدتم عبادي فيقولون
تركناهم وهو يصلون وأتيناهم وهم
يصلون) .
فيا عبد الله يا من تحافظ على
صالة الفجر سيرفع اسمك إلى امللك
جل وعال أال يكفيك فخرا وشرفا !!.
 -6قال صلى الله عليه وسلم  ( :ركعتا
الفجر خير من الدنيا وما فيها ) الله
أكبر إذا كان سنة الفجر خير من الدنيا
وما فيها فكيف بأجر الفريضة ألله أكبر
سيكون أعظم وأشمل .
 -7الرزق والبركة ملن صلى الفجر
جماعة  :هذا الوقت وقت البركة في
الرزق فإن النبي صلى الله عليه وسلم
قال ( :اللهم بارك ألمتي في بكورها ) .
اللهم زد في أرزاقنا وبارك لنا فيها
ووفقنا للصالة جماعة يارب العاملني .
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