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  النظر إىل احملرمات والصالةالنظر إىل احملرمات والصالة
  عندي صديقة تنظر للمحرمات وتصلي، ما حكم هذا؟: سؤال

============================  
نظر احملرمات، يعين تشاهد األفالم املمنوعة اجلنسية، وتشاهد العروض اليت ليس فيهـا التـزام   صديقة ت

كثري من املسلمني يف هذا العصر يعتقد أنه ما دام حافظ على  !!وهذه آفة العصر !!باآلداب اإلسالمية، وتصلي
  !!.الصالة، فليفعل ما يشاء يف هذه احلياة

يف الصالة أو من أسرار الصـالة أن   لعبد أن يعمل بكتاب اهللا، والسراحملافظة على الصالة تقتضي من ا
اإلنسان يستمع فيها آيات من كتاب اهللا، ألن كل مسلم مطالب أن يقرأ كتاب اهللا، فإذا كان ليس قـارئ أو  
يها ليس عنده وقت، فإنه حتماً سيستمع إىل آيات كتاب اهللا يف الصالة، كيف يستمع إىل هذه اآليات؟ يتفكر ف

ويتدبرها ويا، ومن مجلة هذه اآليات قول اهللا ع وجلَّيها مث يعمل عز: ﴿  نـارِهصأَب نم نضضغي اتنمؤقُل لِّلْمو
نهوجفُر فَظْنحيجيب على املؤمنة أن حتفظ نظرها فال يقع إال على حمارمها ].النور٣١[ ﴾و.   

تفكر فيها، فإذا نظرت إىل املناظر احملرمة فإا بذلك تكون أسـاءت إىل  أو إىل آيات اهللا يف الكائنات لت
، ألا إذا أرادت أن تصلي لن تستطيع أن تصل إىل عز وجلَّنفسها إساءة بالغة، حترمها من قبول األعمال عند اهللا 

الصور الـيت تراهـا    ، بل هذهعز وجلَّاخلشوع، أو إىل احلضور، الذي هو شرط يف قبول الصالة وإخالصها هللا 
فَويـلٌ  ﴿ :تأتيها يف الصالة وتشغلها عن اهللا، فال تستطيع أن تؤدي الصالة كما ينبغي، فتـدخل يف قـول اهللا  

لِّنيصاملاعون٤[ ﴾لِّلْم.[  
  القرب واحلسابالقرب واحلساب

لشفاعة عندما يرى املسلم مكانه بالقرب هل هو يف اجلنة أم يف النار، هل يتغري ذلك عند احلساب بوجود ا: سؤال
  .واالقتصاص؟ نرجو الدليل من القرآن والسنة

=======================================  

املؤمن ال ينتهي عمله باملوت، فهناك أعمال للمؤمن ذاته متتد إىل بعد املوت، وهناك أعمال لغريه تنفعـه  
  .بعد املوت

إِنَّ اللَّه وكَّلَ {  :قال صلى اهللا عليه وسلميب فأما األعمال اليت متتد للمؤمن ذاته بعد املوت، كما ورد عن الن
 اللَّه ضفَإِذَا قَب ،لَهمع انبكْتنِ يلَكَينِ ممؤالْم هدبوجلَّبِع قَاال عز ،نمؤالْم هدبنِ : عمؤالْم كدبا بِعنكَّلْتو ،با ري

سمائي مملُوَءةٌ مـن مالئكَتـي   : لَيك، فَأْذَنْ لَنا أَنْ نصعد إِلَى السماِء، قَالَ جلَّ وعالنكْتب عملَه، وقَد قَبضته إِ
أَرضي مملُوَءةٌ من خلْقي يسجدونِي، ولَكن قُوما : عز وجلَّفَأْذَنْ لَنا أَنْ نسكُن اَألرض، قَالَ : يسجدونِي، وقَاال

بعل اهباكْتو ،ةاميمِ الْقوانِي إِلَى يدمحانِي، وركَبلِّالنِي، وهانِي، وحبي، فَسدبرِ علَى قَبيعشعب اإلميان للبيهقي ( } د
  ).واملطالب العالية البن حجر عن أنس
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ِإذَا مـات  { :اهللا عليه وسـلم صلى ومما يلحق املؤمن بعد موته كما ورد يف احلديث الصحيح عن رسول اهللا 
و لَهعدي حالص لَدوو ،بِه فَعتني لْمعةٌ، وارِيقَةٌ جدص ،ثَالث نإِال م لُهمع قَطَعانُ انسصحيح مسـلم وسـنن   ( } اِإلن

  ).الترمذي وأيب داود عن ايب هريرة
وممـا   .عز وجلَّه، ويضاف إىل رصيده عند ربه كل هذه األمور يظل عملها سالكاً لإلنسان حىت بعد وفات

: إِنَّ مما تذْكُرونَ من جاللِ اللَّه{  :يف قوله صلى اهللا عليه وسلميضاف إىل اإلنسان بعد موته ما ورد عن رسول اهللا 
وِيد نشِ، لَهرلَ الْعوح فْنطعني ،يدمحالتيلَ، ولهالتو ،بِيحسا التبِهاحبِص ذَكِّرلِ، تحالن وِيسنن ابن ماجـة  ( }كَد

  ).ومسند اإلمام أمحد واملستدرك عن النعمان بن بشري

حـىت   - بأمر اهللا، وجيعل اهللا فيها روحا من عنـده  -سبحان اهللا، خترج هذه الكلمة  :إذا قال العبد أي
 ......)سـبحان اهللا  .. سـبحان اهللا  .. ن اهللا سبحا: (تصل إىل العرش، فتطوف حول العرش، تقول كما قال

د هذا القول إىل يوم القيامة، ويكتب ذلك كله يف صحيفة العبدوتظل ترد.  
 ].حممد١٩[ ﴾واستغفر لذَنبِك وللْمؤمنِني والْمؤمنات﴿ :هذا باإلضافة إىل دعاء املؤمنني، واستغفار املؤمنني

  .ىل قيام الساعةمل يقل يف زمانك ولكن إ
ميان ولَا تجعلْ في قُلُوبِنا غلا لِّلَّذين نِنا الَّذين سبقُونا بِاِإلخواربنا اغْفر لَنا وِإل﴿ :وعلَّم املؤمنني أن يقولوا
يمحر وفؤر كا إِننبوا رناحلشر١٠[ ﴾ آم.[  

فيمـا رواه   صلى اهللا عليه وسلمى منرب احلبيب الشريف، ونؤمن لقوله وأمرنا أن ندعوا هلم كل يوم مجعة، عل
رواه الطرباين عن عبـادة بـن   ( }منِ استغفَر للْمؤمنِني والْمؤمنات كَتب اللَّه لَه بِكُلِّ مؤمنٍ ومؤمنة حسنةً{ :الطرباين
  ).الصامت

ة، كل واحد فينا من املؤمنني فضال عن اإلمام يأخـذ مثـل عـدد    ولذلك نقوهلا كل يوم مجعة يف الصال
صلى اهللا عليـه  ألننا ندعوا هلم، وندعوا اهللا باملغفرة هلم، ولذلك قال  عز وجلَّاملسلمني واملسلمات حسنات عند اهللا 

ا بِذُنوبِها وتخرج من قُبورِها ال ذُنـوب  أُمّتي أُمّةٌ مرحومةٌ متاب علَيها تدخلُ قُبوره{ :يف حديثه الصحيح وسلم
  ).جممع الزوائد عن أنس بن مالك( }علَيها، يمحّص عنها باستغفَارِ املُؤمنِني لَها

إن كان عليه ذنوب وعيوب وتاب عليـه  ، فاملؤمن خيرج يوم القيامة على غري احلالة اليت دخل ا القرب
 .﴾إِنَّ اللّه يحـب التـوابِني ويحـب الْمتطَهـرِين    ﴿ :يوم القيامة مع التائبني واملتطهرين خيرج ،عالم الغيوب

إن كان له حسنات قليلة تزيد حسناته من أعماله ومن أعمال غريه، فيأيت يوم القيامة برصيد كبري  ].البقـرة ٢٢٢[
  .من احلسنات، وبرفع درجاته يف اجلنات

، وشفاعة الشفعاء، صلى اهللا عليه وسلمجعل لنا باإلضافة إىل ذلك كله شفاعة النيب  عز وجلَّ ناهيك عن أن اهللا
شـفَاعتي َألهـلِ   {  :صلى اهللا عليه وسـلم يشفع يف قوم قد استوجبوا النار، ويقول فيهم  صلى اهللا عليه وسلمفإن النيب 

  ).مسند اإلمام أمحد عن أنسسنن الترمذي وأيب داود و( } الْكَبائرِ من أُمتي
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من قَرأَ الْقُرآنَ واستظْهره، وحفظَه، أَدخلَه اللَّه تعـالَى الْجنـةَ،   {  :يف الشفعاء صلى اهللا عليه وسـلم ويقول 
ارالن بجوتاس قَد مكُلُّه ،هتيلِ بأَه نم نيعبي سف هفَّعشوابن ماجة ومسند اإلمام أمحد عن علي بـن ايب  سنن الترمذي ( } و

  ).طالب
الشهِيد يغفَر لَه في أَولِ دفْقَة من دمه، ويزوج حوراوينِ، ويشفَّع في سـبعني مـن   { :واحلديث اآلخر

هلرواه الطرباين عن أيب هريرة( }أَه.(  
نَّ الرجلَ لَيقُولُ في الْجنة ما فَعلَ صديقي فُالنٌ؟ وصديقُه في الْجحيمِ، إِ{  :صلى اهللا عليه وسلمولذلك قال 
  ).معامل الترتيل تفسري البغوي عن جابر بن عبد اهللا( }أَخرِجوا لَه صديقَه إِلَى الْجنة: فَيقُولُ اللَّه تعالَى

 }كْثروا من اَألصدقَاِء الْمؤمنِني، فَإِنَّ لَهم شفَاعةً يوم الْقيامـة است{ :قال احلسن تعقيباً على هذا احلديث
  ).معامل الترتيل تفسري البغوي تعقيباً على احلديث(

وشـفاعة العلمـاء، والشـهداء،    فمن مل تنهضه أعماله أو أعمال غريه يف القبور، تنهضه شفاعة النيب ،
اء، واملؤمنني أمجوالقريف رجل واحد من أمته صلى اهللا عليه وسلم عني، حىت قال النيب: }   ـفَعشي ـني لَمتأُم نإِنَّ م

رضمةَ وبِيعر نم ومها أكرب قبيلـتني عـربيتني يف   ). احلاكم يف املستدرك ومسند اإلمام أمحد عن احلارث بن أُقيش( }َألكْثَر
  .هذا الرجل مبفرده، فتلحقه شفاعة الشفعاءالعدد، يدخل أكثر من عددهم يف شفاعة 

 عـز وجـلّ  ، فإن اهللا عز وجلَّومن مل تلحقه شفاعة الشفعاء من هذه األمة، فقد تدركه رمحة الرحيم الرمحن 
يتجلى برمحته لنفر من أهل هذه األمة، بعد أن صاروا محما يف جهنم، وخيرجهم كما ورد ىف احلديث الشـريف  

من كان : إذا كان يوم القيامة استشفع املالئكة والنبيون حىت يقال ألحدهم{ :لى اهللا عليه وسـلم صنبياء د األعن سي
: مث يقـال . شعرية: مث يقال ،نصف قرياط: مث يقال ،قرياط: مث يقال ،نصف دينار: مث يقال ،دينار يف قلبه مثقال

يقول ا ،وأهل النار النار ،فإذا دخل أهل اجلنة اجلنة. ة من خردلحباستشفع اخللق للخلق وبقيت رمحـة  : ارجلب
مث  :حـىت قـال   ،فينبتون كما ينبت الـزرع : قال. فيأخذ قبضة من جهنم فيطرحها يف ر احلياة: قال. اخلالق

جناة هلم بربكة إتباعهم للـنيب  ).  عن أيب هريرة مسند أيب يعلـى (} هؤالء محرّرو الرمحن: فيقال: قال. يدخلون اجلنة
  .ى اهللا عليه وسلمصلاملختار 

ولذلك درجات األبرار ليس هلا ثبات وال قرار، وإمنا هي يف ازدياد باستمرار، حىت بعد دخول اجلنة، فال 
صـلوات ريب وتسـليماته   هم هم، وبشفاعة نبييستقرون على حال، وإمنا يرفعهم اهللا درجات ودرجات، بسؤال أحبابِ

  .عليه

************************************  
  تركيب الرموشتركيب الرموش

  هل تركيب الرموش يعترب من الوصل؟: لسؤا
==============================  
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البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن عبد اهللا ( }لَعن اللَّه الْواصلَةَ والْمستوصلَةَ{ :صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا 
  ).ابن عمر

غريها إذا كان شعرها قصري، وتصـل  الواصلة هي اليت توصل شعر غريها، تعمل كوافرية، وتوصل شعر 
عـن   صلى اهللا عليـه وسـلم  شعر حواجبها فهو شعر، وتصل شعر رموشها برموش صناعية، فكلها أشعار ى النيب 

  .زيادا إال إذا كان لزوجها وبإذنه ومبعرفته وال يطلع عليها إال حمارمها
ها أن تصـنع ذلـك، وإذا كانـت    لكن إذا كانت يف عرس والرجال مع النساء سريوا، ال ينبغي علي

نع ذلك، وإذا كانت يف بيتها ولن يراها يف بيتـها  ستخرج حىت ولو مع زوجها ويراها اخللق ال ينبغي هلا أن تص
إال زوجها أو احملارم، الذين حيرم عليهم الزواج ا، فال بأس على أن تكون نيتها أن تصنع ذلك لزوجها، لقول 

أا تسأل ما الذي ينبغـي   أياحلفاف وهو نتف شعر الوجه؟  ياتعن السيدة عائشة عندما سألتها إحدى األنصار
إنْ كَانَ لَك زوج فَاستطَعت أَنْ تنتزِعي مقْلَتيـك فَتصـنعيهِما   { :رضي اهللا عنهالزوجة لزوجها؟ فقالت أن تفعله ا

  ).وعن بكْرةَ بِنت عقْبةَ غذاء األلباب شرح منظومة األداب وأحكام النساء والطبقات الكربى إلبن سعد( }أَحسن ممّا هما فَافْعلي
و مل جتد إال أن ختلع عينيها وتضع مكاما عيونا أخرى لترضيه فال بأس بذلك، يعين تصنع ما تريـد يف  ل

سبيل إرضاء هذا الرجل، حىت ال ينظر إىل غريها، وحىت متنعه عن النظر إىل عـورات اآلخـرين، والـذاهبات    
واضيع من عالقة الزوجة بزوجهـا فعليـه   من أراد اإلستزادة ىف تلك امل{ .واجلائيات من املسلمني واملسلمات وغريهن

  .})املؤمنات القانتات: (، وكتابنا )احلب واجلنس ىف اإلسالم: (بكتابنا

************************************  
  مجع الصلواتمجع الصلوات

  ما حكم مجع الصلوات إما للنوم أو للنسيان؟ : سؤال
  وهل يعذب اإلنسان جلمعه للصلوات؟

====================  

 صـلى اهللا عليـه وسـلم   شرع الشريف قيوداً استنبطها العلماء من أفعال رسول اهللا مجع الصلوات جعل له ال
أو مبـا ورد   ،وال ينبغي للمرء أن يسري يف هذه األمور على هواه، البد أن يلتزم مبا ورد عن رسول اهللا .وأقواله

نبطوا منـها األحكـام   واست - ةألم مجعوا النصوص الشرعية الواردة عن حضرته البهي - عن األئمة األعالم
  .النافعة هلذه األمة

: والسفر اختلف األئمة يف ذلك، وحنن نقول .أو مرض ،أو مطر ،فاجلمع ال ينبغي أن يكون إال يف سفر
إذا قال عامل من املسلمني رأيا، واجتمع بقية العلماء على رأي، فاألوىل العمل مبا أمجع عليه علماء األمة، لقولـه  

وأبـو  ( }لَن يجمع اللَّه أُمتي علَى ضاللَة أَبدا{ :صلى اهللا عليه وسلموقوله ، }يد اللَّه مع الْجماعة{ :صلى اهللا عليه وسلم
  ).الضياء يف املختارة عن ابن عمر، ومن طريقه نعيم يف احللية ، واحلاكم يف مستدركه وأعله ، والاللكائي يف السنة ، وابن منده 
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اء على أن السفر الذي يبيح اجلمع والقصر مقداره حوايل مثانني كيلومتر يف عصرنا هـذا،  فإمجاع العلم
صلى اهللا عليه على أن ال جيمع إال إذا خرج من بلدته، ال جيوز له أن جيمع يف بيته، أو يف مسجد بلدته ألنه ورد أنه 

  .ل املدينةكان إذا غادر بساتني املدينة مجع، لكنه مل يرد أنه مجع لسفر داخ وسلم
كان جيمع داخل املدينة للمطر، واملطر هناك كان يرتل سيوال، واملباين كانت ال متنع نزوله، ومسـجده  

رضـي اهللا  املبارك مل يكن له يف عصره سقف، كان مكشوف السقف فال مينع املطر، فقد ورد عن عبد اهللا بن عمر 
 :الْمؤذِّنَ، إِذَا كَانت لَيلَةٌ بارِدةٌ، أَو ذَات مطَرٍ في السفَرِ أَنْ يقُولَكَانَ يأْمر  صلى اهللا عليه وسـلم أن رسول اهللا  عنهما

}كُمالي رِحلُّوا فالبخاري ومسلم وسنن أيب داود( }أَال ص.(  
حـىت ال   ،)يف بيوتكم(، أو )صلوا يف رحالكم(: كان يأمر املؤذن يف اليوم املمطر أن يقول عقب اآلذان

  .ملشاق، وأباح هلم يف هذا الوقت اجلمعيتكلف ا
وأباح اجلمع يف حالة املرض، الذي ال يستطيع اإلنسان به أن يذهب إىل املسجد للصالة يف مجاعـة، وال  
يستطيع أن يؤدي كل صالة يف وقتها، بسبب حالته املرضية، والذي يفتيه يف ذلك الطبيب املسلم التقي النقي، 

ظهر مع العصر، إما مجع تقدمي بعد آذان الظهر، وإما مجع تـأخري بعـد آذان   فيجمع للمرض، واجلمع يكون ال
العصر، واملغرب مع العشاء، مع أن املغرب ليس فيه قصر يصلى ثالثة، إما مجع تقدمي بعد آذان املغرب، وإمـا  

جيوز اجلمـع   مجع تأخري بعد آذان العشاء، فال جيوز اجلمع قبل اآلذان، سواء آذان الظهر أو آذان املغرب، وال
  .بني املغرب والعصر

 رضي اهللا عنـهما كان رمحة واسعة لألمة، فريوي سيدنا عبد اهللا بن عباس  صلى اهللا عليه وسلمسيدنا رسول اهللا 
 ،}رٍ وال مطَرٍ بين الظُّهرِ والْعصرِ، والْمغرِبِ والْعشاِء، في غَيرِ سفَ صلى اهللا عليه وسلمجمع رسولُ اللَّه {  :فيقول

صـحيح  ( } أَراد التوسعةَ علَى أُمته: ما أَراد بِذَلك؟ قَالَ: في غَيرِ سفَرٍ وال خوف، فقيل له{  :ويف رواية أخرى
   ).ابن خزمية ومسند اإلمام أمحد

وجيـري عمليـة    يف الظروف اخلارقة، اليت قد يتعرض هلا املرء، قد يكون طبيبا يف مشـفى  كيف ذلك؟
جراحية، وبعض العمليات اآلن كما نعلم قد تستغرق ما يزيد عن الست ساعات، ماذا يصنع؟ هذا يباح لـه يف  
هذا الوقت أن جيمع مع أنه يف املستشفى وليس يف سفر، لطبيعة هذا العمل، وقد يكون اإلنسان حارساً ارياً أو 

ذهب ألداء الصالة، فيعتدون على حرمة املكـان، ويأخـذون   ليلياً، ويرى متربصني باملكان ينتظرون منه أن ي
  .الشيء الذي حيرسه، هنا أباح له الشرع نظرا هلذا الظرف أن جيمع الصالة، ومبثل ذلك نقيس مثل هذه األمور

لكن إذا كان املرء ليس عليه بأس وال مكلف بعمل، وال مسافر، وال هناك شيء يشغله، فلم جيمع؟ قـد  
حىت تصنع ذلك ليقتدي  ، وهل وصلت أنت إىل درجة اإلقتداء بالنيبصلى اهللا عليه وسـلم  داء بالنيبجيمع ويقول اقت

صـلى اهللا  يف التأسي برسول اهللا  عز وجلَّإنك يا أخي ترفع شأن نفسك وال تدري ما حجتك عند اهللا ! بك غريك؟
  .عليه وسلم

ن يقدر الضرورة إال عامل بالشريعة، فإذا كنت إذاً هذه ضرورة والضرورات تقدر بقدرها، وال يستطيع أ
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  ].فصلت٤٦[ ﴾فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم الَ تعلَمونَ﴿ :ال أعلم أسأل
  خلع مالبس املرأة يف غري بيتهاخلع مالبس املرأة يف غري بيتها

  هل تأمث املرأة على خلع مالبسها يف غري بيتها؟: سؤال
===================================  

ما من امرأَة تخلَع ثيابهـا  { :صلى اهللا عليه وسلمنساء األمة أمراً جازماً، وقال فيه  ى اهللا عليه وسلمصلأمر النيب 
  ).سنن أيب داود عن عائشة رضي اهللا عنها( }في غَيرِ بيتها إِال هتكَت ما بينها وبين اللَّه تعالَى

، كانت الواحدة منهن تلـبس فـوق   تبارك وتعاىل عليهنأيتم أمهاتنا رمحة اهللا ال ينبغي أبداً، ولذلك رأينا ور
يشاه داخال، حىت إذا خلعت الثوب الظاهر، بقي الثوب الداخلي كالظاهر متاما بتمام، كان  الثوب الظاهر ثوباً

وما بينه النيب العـدنان   يف القرآن، عز وجلَّعندهن فطانة، وكان عندهن إميان، وكان عندهن عناية مبا شرعه اهللا 
  .صلى اهللا عليه وسلم

، كـأن  عز وجـلَّ فال ينبغي المرأة أن ختلع ثياا يف غري بيت زوجها إال لضرورة قصوى أباحها شرع اهللا 
، والفحص يكون أوالً عند طبيبة مسلمة، وإذا مل توجد الطبيبة املسلمة يكون عند تكون معرضة للفحص الطيب

  .م، فال ينبغي أن ختتلي بالطبيب مبفردهارحيكون معها م طبيب مسلم على أن
كما بينه علماء اإلسالم ينبغي أن يكون من فوق الغطاء الذي يغطي به  والفحص الطيب أو الكشف الطيب

ها من وراء هـذا  ءأتاح له أن يعرف دا عز وجلَّالطبيب جسمها، فال ينبغي أن يلمس جسمها بأصابعه، ألن اهللا 
وهذه هـي الضـرورة    ،جالس معها جبوارها مرحر الرقيق، فهذا ال مينعه من معرفة الداء، ويكون هناك مالستا

  .القصوى اليت أباحها هلا اإلسالم
إال إذا كان يف مرتل  ،ها أبداًأما يف غري ذلك فال ينبغي عليها أن ختلع ثيابمحمن حمارمها، وتتأكد من  مٍر

شيء يصورها وهـي عاريـة أو    –كما يف هذا العصر  –يس فيها أحد، وأنه ال يوجد احلجرة اليت دخلتها أنه ل
  .أن يسترها يف الدنيا واآلخرة إن شاء اهللا عز وجلَّوهي خالية، مث ختلع مالبسها وتسمي اهللا وتسأل اهللا 

************************************  
  تقليد أهل الكتابتقليد أهل الكتاب

تأثرة ن يف زيهن وتريد أن تقرأ كتبهم، فماذا تفعل وهي م ،ا مسيحياتقايبنت يف مدرسة لغات وصد: سؤال
  معها أمها؟

==================  

هذه البنت أمها قصنـزورهم  .. همرت يف تربيتها التربية اإلميانية، حنن نعامل أهل الكتاب باحلسىن، نود 
غي أن نتخـذ بيننـا وبينـهم    جناملهم يف األحزان، لكن ال ينب .. نشاركهم يف األفراح .. نئهم يف األعياد ..
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عضهم لبعضٍ عدو ء يومئذ باَألخالَّ﴿ :يف القرآن قال عز وجلَّصداقة، الصداقة ال تكون إال ألهل اإلميان، فإن اهللا 
  ].الزخرف٦٧[ ﴾الْمتقني إِالَّ

معه، وذلك ال ينبغـي أن   فالصداقة مبعىن أن اإلنسان يرتبط بالصديق مياشيه ويزوره، ويكثر من اجللوس
ال يـدخلْ  {  :لنا يف أهل اإلسالم العاديني ناصحاً صلى اهللا عليه وسـلم يكون إال ألهل التقى من املؤمنني، حىت قال 
  ).رواه الطرباين عن السيدة عائشة رضي اهللا عنها( }بيتك إال تقي، وال تولي معروفَك إال مؤمنا

سرقة الطبـاع أكثـر مـن عـدوى     : (نسان يسرق من مجالسه طباعه وعاداته، وقالواملاذا؟ ألن اإل
قد يتشبه به يف الكالم، قد يتشبه بـه   -بدون أن يشعر  - لفترة طويلة عندما جيالس اإلنسان أحداً .)األمراض

  .ولةوخاصة إذا كان يف سن الطف -وهو ال يشعر  -حىت يف حركة األيدي، قد يتشبه به يف حركة الوجه 
ولذلك ينبغي علينا أن نراقب أوالدنا جيداً فال يصاحبون إال األتقياء األنقياء جيداً، فإذا كنا تركنـاهم  

وأن نعاملـهم   ،أهل الكتاب نعاود هذا األمر، وباللطف واللني واحلسىن نفهمهم أن ديننا احلنيف يأمرنا أن نود
 تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّـه  ال﴿ :ؤمنات لذلك قال اهللا تعاىلاملتكون إال مع املؤمنني و باحلسىن، ولكن الصداقة ال

 ].اادلة٢٢[ ﴾همخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءهم أَو أَبناءهم أَو إِخوانهم أَو عشريتاآلوالْيومِ 
إليهم لكنهم مل يؤمنوا ال يتخذون بينهم وبينهم مودة، وإمنا يعاملوم على قـدر   حىت لو كانوا أقرب الناس :أي

  !!الضرورات
ومن أراد أن جيعل ابنه أو ابنته يف مدرسة لغات فليختر مدرسة إسـالمية   .هذا هو املبدأ اإلسالمي القومي

لغات، ويوجد معاهد خاصة دينيـة  واحلمد هللا يوجد يف بالدنا مدارس إسالمية ل .دينياً للغات للغات، أو معهداً
نذهب إىل مدارس الراهبات أو ما شاب مهها؟للغات، فل!!  

من هذا الظلم فننقلهم إىل إحـدى هـذه املـدارس     وعلينا أن نتخلص سريعاً ،هذا ظلم ألبنائنا وبناتنا
   .ونؤسسهم على الروابط اإلميانية

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

************************************  
 

 


