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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، الرحمن الرحيم، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف الأنبياء 
اأما  الت�شليم..  واأزك��ى  ال�شالة  اأف�شل  اآله و�شحبه  نبينا حممد عليه وعلى  واملر�شلني، 

بعد:

للكلمة تاأثريها، ومكانتها، واأجرها..

فكم من كلمة غريت حياة اإن�شان من مع�شية اإىل طاعة..

وكم من كلمة حّولت حياة اإن�شان من ف�شل اإىل جناح..

وكم من كلمة اأخرجت اإن�شاًنا من ظلمة اإىل نور..

لأجل هذا كان هذا الكتاب كجوهرة من جواهر هذه احلقيبة الثقافية املدر�شية.

العلمية،  الثقافية،  الدينية،  الكلمات..  اأن��واع  خمتلف  على  الكتاب  هذا  ا�شتمل 
الرتبوية، التوعوية، وتطوير الذات .. وغريها الكثري والكثري.

اأم  الأن�شطة،  يف  �شواًء  الكلمات؛  من  كثري  ا�شتهالك  اإىل  حاجة  يف  مدر�شة  واأي 
احلفالت، اأم ح�ش�ص النتظار، كل هذا ل يخلو من كلمة.

من  للكثري  متقدًما،  وم�شعًفا  اأوًل،  م�شاعًدا  الكتاب  هذا  يكون  اأن  اأ�شتبعد  فال 
الحتياجات املدر�شية من الكلمات.

فهو قد حوى )333( كلمة يف �شتى العلوم واملجالت، ومن م�شادر متنوعة.

وهذا الكتاب خم�ش�ص لطالبات املرحلة الثانوية، وموّجه لهن ب�شورة خا�شة.

وهنا .. اأذّكر اجلميع باأن الكلمة الطيبة �شدقة، وباأن الكلمة الطيبة كال�شجرة 
الطيبة.. اأ�شلها ثابت، وفرعها يف ال�شماء، توؤتي اأكلها كل حنٍي باإذن ربها.

وباهلل التوفيق؛؛؛
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التلفاز القاتل!
واأ�شميناه بالقاتل لأن كثرًيا من براجمه تقتل فينا حتى اأ�شعف الإميان، اأو لي�ص 

اأ�شعف الإميان الإنكار بالقلب؟!

اأمام عينِك، وت�شاهدين تبادل كلمات احلب وامل�شاهد  وذلك حني ترين احلرام 
مع  حتبينها  وقد  بل  تنكريها؛  ل  ثم  الآثمة  والعالقات  ال�شارخة  واملالب�ص  ال�شاخنة 
مرور الزمن واإلف املع�شية، والدرا�شات ت�شري اإىل اأن الن�شاء يقبلن على م�شاهدة برامج 
التلفاز اأكرث من الرجال، فكم من خلق جميل مات فيِك واأنِت ل ت�شعرين، وكم من هوى 
متكن يف قلبِك بعد ما كررت النظر اإىل تك�شف املمثلني واملمثالت، بل كم من فتاة تعلمت 
درو�ص احلب الزائف من تلك العواطف الهائجة يف ذلك امل�شل�شل اأو ذاك الفيلم، فخلقت 
يف نف�شها توهًجا عاطفًيا ل جتد من تفرغ له هذه العواطف اإل لذئب ب�شري، لتقلد ما 

راأته على ال�شا�شات واقًعا عملًيا موؤملًا مًرا.

اإىل  اجل��رمي��ة  بهذه  يتحولون  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  والعاملون  وامل��م��ث��الت  واملمثلون 
جمموعة من الل�شو�ص كما و�شفهم بذلك م�شطفى �شادق الرافعي فقال: 

عمل  يعمل  ثم  ا،  ل�شً ي�شمى  واأن  ا  ل�شً يكون  اأن  ياأنف  �شريًفا  اأحدهم  "ترى 
جن��ًدا  وت���راه  الجتماعي،  تاريخهن  م��ن  الفتيات  و�شرقة  العفاف،  ا�شتالب  يف  الل�ص 
الطريق يف حياء  يقطع  اأن  اإل  ي��اأب��ى  ث��م  ط��ري��ق،  قاطع  اأو���ش��اف  يف  يكون  اأن  ي�شتنكف 

العذارى و�شرف الن�شاء".
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عالقة بنات الثانوية مبكتبة املدر�سة
وهناك  املدر�شة  مكتبة  دخول  عن  عازفات  الآن  الطالبات  فاإن  ال�شديد  لالأ�شف 
بع�ص الأ�شباب التي اأدت اإيل عزوفهن عن ارتياد املكتبات ومنها؛ الفهم اخلاطئ من قبل 

القائمات علي املكتبات املدر�شية على اأنها جمرد عهده يف حوزتهن، وم�شئولت عنها.

وهنا اأ�شبحت املكتبة م�شتودًعا للكتب؛ وبذلك تعطلت املهمة التي يجب اأن تقوم 
بها يف العملية التعليمية.

التلفاز،  مثل  ال��ق��راءة  عن  الطالبات  �شغلت  التي  الإع���الم  و�شائل  ك��رثة  اأن  كما 
والفيديو، واملحطات الف�شائية.

لذا .. على امل�شرفة على املكتبة اأن تعمل على غر�ص عادة القراءة والطالع لدى 
الطالبات، واإر�شادهن اإىل ما ينا�شب ميولهن، وبذلك تتعود على تنمية ميولها وقدراتها 

العقلية وتدرك اأن القراءة ل تقت�شر على املنهج الدرا�شي.

امل�شابقات،  اإج��راء  للمكتبة من خالل  املرتادات  للطالبات  وميكنها عمل حوافز 
ولزيادة الإقبال ميكن اأن ت�شتحدث خدمات للت�شوير داخل املكتبات املدر�شية ليت�شنى 

للطالبة ت�شوير �شفحات املرجع الذي حتتاجه.

اأهم و�شائل املعرفة، فهي متكن الإن�شان  اأن القراءة  اأن تعرف كل طالبة  ويجب 
من الت�شال املبا�شر باملعارف الإن�شانية يف حا�شرها وما�شيها، وتظل دائًما هي الو�شيلة 

لت�شال الإن�شان بعقول الآخرين واأفكارهم.

وهناك فرق وا�شح بني الإن�شان القارئ الذي اكت�شب الكثري من قراءته واإن�شان 
والثاين قد  با�شتمرار،  اإن�شان مثقف ينمي قدراته  ف��الأول  ال��ق��راءة،  اإىل  اآخ��ر ل مييل 

توقف منوه عند حد معني من النمو املعريف ل يتعداه.
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 ال�سريط الإ�سالمي 
وكيفية ال�ستفادة منه

واملوؤثرة  املهمة  والدعوية  التعليمية  الو�شائل  من  الآن  الإ�شالمي  ال�شريط  اإن 
والناجحة على كثري من م�شتويات الأمة الإ�شالمية؛ ولكي نزيد الأثر الإيجابي لهذه 
الو�شيلة يف التعليم والدعوة، هناك اأمور ي�شتطيع فيها امل�شلم اإي�شال هذه الو�شيلة اإىل 

اأكرب �شريحة ممكنة لتعليمها ودعوتها اإىل فهم الإ�شالم ال�شحيح. 

ومن الأمور التي ي�شتطيع فيها امل�شلم ال�شتفادة من ال�شريط الإ�شالمي: 

1- األ يبخل امل�شلم يف �شعر ال�شريط الإ�شالمي، بل يبادر اإىل �شرائه. 

2- اأح�شني اختيار ال�شريط، واحر�شي على ال�شريط الذي ت�شتفيدين منه.

اأو  احل��ج  اأو  رم�شان  مثل  امل��وا���ش��م،  دخ��ول  قبل  ت�شمعينه  �شريط  ل��ِك  ليكن   -3
ال�شيف؛ لال�شتفادة ولتقوي معلوماتِك القدمية.

4- اعتني ب�شماع ال�شريط اأكرث من مرة، و�شتجدين معلومات األقاها املحا�شر مل 
ت�شمعيها، اأو مل تكوين ا�شتوعبِتها؛ فتقّوي بذلك معلوماتِك من خالل تكرار ال�شماع 

لل�شريط.

5- اعلمي اأن مما يقوي حفظِك للقراآن، اأن ت�شمعي اجلزء الذي حتفظينه من 
�شريط للقراآن، �شواًء اجلزء الذي تريدين حفظه اأم حفظِته من قبل؛ فاحر�شي على 

ذلك. 

ثم  املفيدة،  الأ�شرطة  واغتنمي  الإ�شالمية  الت�شجيالت  زي��ارة  من  اأك��رثي   -6
وزعيها يف اأماكن جلو�شِك مثل ال�شيارة وغرفة النوم وللن�شاء يف املطبخ اأو بال�شالة، ويف 

حالة فراغِك ا�شتمعي لالأ�شرطة فت�شتفيدي من ا�شتغالل الوقت مبا ينفعِك. 

7- ت�شتطيعني عمل معر�ص لالأ�شرطة الإ�شالمية؛ فتاأخذين كمية من الأ�شرطة 
ب�شعر اجلملة، ثم تبيعينها مبعر�ص تعملينه اأنِت، �شواء عند جتمع ال�شديقات اأم عند 
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الأه��ل، اأم يف مكان العمل، اأم يف اأي جتمع، حتى يف اأماكن العامة ب�شعر اأقل فتن�شرين 
ال�شريط الإ�شالمي للم�شلمني. 

8- اجمعي الأ�شرطة التي �شمعِتها من قبل، ثم اأخرجي ما ل تريدين اأن ت�شمعيه 
مرة اأخرى، ثم وزعي هذه الأ�شرطة على امل�شلمني؛ لال�شتفادة منها. 

ل��ل��ق��راآن  اأ���ش��رط��ة  اأن�����ش��ئ��ي مكتبة ���ش��وت��ي��ة يف م�����ش��ج��دِك م��ن خ���الل جتميع   -9
واملحا�شرات يف العقيدة والفقه والأخ��الق الإ�شالمية؛ فاإن هذا فيه نفع كبري - باإذن 

اهلل. 

10- اأكرثي من ذكر ال�شريط  النافع الذي ت�شمعينه؛ لت�شوقي ال�شديقات ل�شراء 
هذا ال�شريط، فتن�شري اخلري والرب بكل �شهولة وبكلمات قليلة. 

العلماء  واللقاءات مع  ال�شروح  النافعة من  الأ�شرطة  11- احر�شي على تفريق 
وطباعتها ب�شكل جيد وتوثيقها من ال�شيخ، ثم توزيعها على طالبات العلم. 

12- مما ي�شجع على ال�شتماع لل�شريط الإ�شالمي عمل م�شابقات على ال�شريط، 
تتم  معلومة  ومب��دة  لهن  اأ�شئلة  تو�شع  ث��م  معينة،  جمموعة  على  الأ���ش��رط��ة  وت��وزي��ع 

امل�شابقة وتوزع جوائز للفائزات. 
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الإ�سالم هو احلب احلقيقي
هذا ما قالته املعلمة الربيطانية "هيدز ماثيوز"، التي اعتنقت الإ�شالم وبداأت 

حياة جديدة.

"ديلي ميل" الربيطانية، فاإن "هيدز ماثيوز" البالغة  وبح�شب موقع �شحيفة 
من العمر )27( عاًما، من بري�شتون قد اعتنقت الإ�شالم منذ )4( اأ�شابيع، وقد اأثارت 
اإىل امراأة م�شلمة ترتدي  اأ�شدقائها عندما حتولت من حب الحتفال وال�شهر  ده�شة 

احلجاب خالل ثالثة اأ�شهر فقط.

اأكرث  منذ  الإ�شالمي  الدين  اإىل  التحول  يف  طريقها  ب��داأت  "هيذر" قد  وكانت 
من عام، حيث كانت ت�شعر اأنها ت�شك يف اإميانها وبتعاليم دينها ال�شابق، فبداأت القراءة 
اأن  اإىل  الإ�شالمي  الدين  بتعاليم  فاأكرث  اأك��رث  تتمعن  واأخ��ذت  حججها،  لدعم  املكثفة 

اقتنعت باأنه الأف�شل، فقررت اأن تعتنق الإ�شالم.

وحينها ظن اأ�شدقاوؤها ومن تعرفهم اأن ما فعلت هو اإحدى نزواتها ورغبتها يف 
جتربة �شيء جديد. غري اأن "هيذر ماثيوز" الأم لطفلتني والتي م�شى على اإ�شالمها 
�شهر واحد الآن تقول: "ظننت يف البداية باأن علَيّ اأن اأت�شرف بطريقة معينة ومتزمتة 
العظيم،  الدين  للغرب عن هذا  املنقولة  ال�شلبية  ال�شورة  ب�شبب  لأكون م�شلمة، وهذا 
تعاليم  اأهمية  ت��درك  القناعة  هذه  اإىل  ت�شل  وحني  فهمه.  يف  يكمن  الإ�شالم  فجوهر 
- مثاًل - مفرو�ص ل�شيانة وحفظ  امل�شلمني، فاحلجاب  و�شبب وجوبها على  الإ�شالم 

املراأة وفر�ص احرتامها، وهذا اأمر مل اأكن اأفهمه من قبل".

ومت حفل اعتناق "هيذر ماثيوز" لالإ�شالم يف مركز حملي حيث رددت "ال�شهادة" 
اأمام الإمام، وقّدم لها بع�ص الأخوات امل�شلمات احلجاب والكتب الإ�شالمية لالحتفال، 

واأعربت عن م�شاعرها بقولها: "تغريت حياتي و�شعرت بال�شعادة بعد اأن اأ�شلمت".

"هيدز ماثيوز" الإ�شالم بعد �شهرين من عودتها  واعتنقت املعلمة الربيطانية 
من عطلة يف جزيرة "اإيبيزا" الإ�شبانية، وتقول اأن �شورها يف الرحلة بال�شكل القدمي 
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تظهر كل ما هو خطاأ يف �شورة اجلمال الغربي، ولكن الإ�شالم جلب لها احلب وال�شعادة 
اللذين مل جتدهما يف منط احلياة ال�شطحية التي كانت تعي�شها".

فهي مقتنعة  الآخرين على حجابها،  اأفعال  ردود  تفاجاأ من  لن  "اأنها  وتابعت: 
متاًما مببادئ الإ�شالم، وت�شيف اأن �شريكها القادم �شيكون م�شلًما ملتزًما".

بلغ  بريطانيا حتى  اجل��دد يف  امل�شلمني  ع��دد  ت�شاعف  درا�شة حمايدة  واأظ��ه��رت 
حوايل )100( األف يف ال�شنوات الأخرية، معظمهم من الن�شاء مبتو�شط عمر يبلغ )27( 
زوجها  الإ���ش��الم عن طريق  على  تعرفت  كيف  ت��روي  "هيذر" التي  ال�شيدة  مثل  �شنة، 
ال�شابق "جريوم"، الذي انف�شل عنها منذ عام تقريًبا بعد اأن حاولت اأن تقنعه يف البداية 
باخلطاأ الذي وقع فيه، وتقول: "كنت اأظن باأنه خمطئ، فحاولت ثنيه عن اإ�شالمه، ثم 
بداأت اأقراأ عن الإ�شالم حتى اقتنعت به واأعلنت اإ�شالمي بنطقي ال�شهادتني مب�شاعدة 
اأخواتي امل�شلمات يف مركز اإ�شالمي حملي مبنطقتي، حيث قدمن يل احلجاب وبع�ص 

الكتب التي ت�شرح تعاليم الإ�شالم".

تعلمتها  التي  الإ�شالمي  الدين  مبادئ  تطبيق  الآن  ماثيوز"  "هيذر  وحت��اول 
حديًثا وتوؤمن بها، مثل المتناع عن �شرب اخلمر واحلر�ص على الأكل احلالل، حيث 
تقول باأنها ُو�شعت مل�شلحة الإن�شان واحلفاظ على �شحته بعك�ص ما يظن غري امل�شلمني 

باأن هذه التعاليم حَتِرم امل�شلمني من املتعة يف حياتهم. 

وح�شلت "هيذر" على ن�شخة من القراآن مرتجمة للغة الإجنليزية، فيما حتاول 
تعلم اللغة العربية لتتمكن من تاأدية ال�شلوات اخلم�ص. )امل�شدر: موقع ر�شالة املراأة 

"بت�شرف"(.
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 كيف غيرّ املخرتعون 
امل�سلمون وجه العامل؟ "1"

اأقدمت اإحدى املوؤ�ش�شات العلمية الربيطانية على اإقامة معر�ص علمي تاريخي؛ 
�شحيفة  ع��ن��وان  ح�شب  ال��ع��امل،  وج��ه  غ��ريت  ال��ت��ي  العلمية  امل�شلمني  مب��اآث��ر  للتذكري 
الإندبندنت. وقد خل�ص الكاتب بول فاليلي تلك الإجن��ازات العظيمة يف )20( اإجناًزا 
وخمرتًعا م�شلًما، لولهم ملا كان العامل املعا�شر على ما هو عليه من تقدم وح�شارة 

وازدهار ورخاء.

عاملًيا؟  م�شروًبا  وجعلوها  القهوة  اكت�شفوا  من  اأول  هم  امل�شلمني  اأن  تعلمن  هل 
حدث ذلك عندما كان عربي ا�شمه خالد يرعى اأغنامه يف منطقة بجنوب اإثيوبيا، حيث 
ا منها  اكت�شف اأن اأغنامه �شارت اأكرث حيوية بعد تناولها نوًعا من احلبوب، فاأخذ بع�شً

وغالها؛ لي�شنع منها اأول م�شروب للقهوة. 

وهل تعلمن اأن ابن الهيثم - عامل الريا�شيات والفلك والفيزياء - هو خمرتع 
كلمة  من  ا�شمها  اأخ��ذت  وقد  احلديثة.  الإعالمية  احلياة  عماد  تعترب  التي  الكامريا، 

اخلا�شة. اأو  املظلمة  الغرفة  وتعني  "قمرة" العربية، 
وهل تعلمن اأن الفلكي وال�شاعر واملو�شيقي واملهند�ص عبا�ص بن فرنا�ص كان قد 
اآل��ة للطريان؟ وقد طار لأول مرة من على  باألف عام يف �شناعة  �شبق الأخوين راي��ت 
مئذنة يف مدينة قرطبة، م�شتخدًما عباءة حم�شوة مبواد خ�شبية. وقد كانت عباءة ابن 
اآلة اأخرى من احلرير وري�ص الن�شور وطار  اأول مظلة يف التاريخ.. ثم اخرتع  فرنا�ص 
اأن  اأعلى جبل، وبقي يف اجلو ملدة ع�شر دقائق، ثم �شقط. واكت�شف فيما بعد  فيها من 

�شبب �شقوطه يعود اإىل عدم �شنع ذيل لطائرته.

اليوم،  ن�شتخدمه  ال��ذي  ال�شابون  ط��ّور  م��ن  اأول  ه��م  امل�شلمني  اأن  تعلمن  وه��ل 
الزعرت،  كعطر  والعطورات  ال�شوديوم،  وهايدروك�شيد  النباتية  الزيوت  اإليه  واأ�شافوا 
كريهة  روائ��ح  العربية  الأر����ص  غ��زوا  الذين  ال�شليبيني  اأج�شاد  من  تفوح  كانت  بينما 
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للغاية، ح�شبما يقول م�شلمو ذلك الزمان؟ وقد جلب ال�شامبو اإىل اإجنلرتا لأول مرة 
�شخ�ص م�شلم، وقد ع�نُي فيما بعد يف بالط امللكني جورج وويليام الرابع ل�شوؤون النظافة 

وال�شامبو.

وهل تعلمن اأن جابر بن حيان هو خمرتع الكيمياء احلديثة، واإليه يعود الف�شل 
يف �شناعة كل اأجهزة التقطري والفلرتة والتبخري والتطهري والأك�شدة امل�شتخدمة هذه 

الأيام.

الطبيعة  بجمال  للتمتع  احل��دائ��ق  �شمم  م��ن  اأول  ه��م  امل�شلمني  اأن  تعلمن  ه��ل 
الأع�شاب واخل�شراوات  لزراعة  ي�شتخدمونها فقط  الغربيون  كان  بينما  وال�شرتخاء، 
ا اأنهم اأول من زرع الزنبق والفل الذي يزين حدائق اأوروبا هذه  للطبخ؟ هل تعلمن اأي�شً

الأيام؟

العامل  عليها  يحيا  التي  الإ�شالمية  العلمية  امل��اآث��ر  من  في�ص  من  غي�ص  ه��ذا 
املعا�شر واملوثقة غربًيا. 
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نيل اآرمي�سرتونغ
هو اأول رائد ف�شاء ي�شل اإىل القمر قبل ثالثني عاًما، ويف يف اأثناء زيارته مل�شر.. 

مع الفجر اأيقظه هذا النداء.. اهلل اأكرب.. اهلل اأكرب. 

عادت  النداء حتى  ه��ذا  انتهى  اإن  وم��ا  بكل حوا�شه،  وه��و منده�ص  فزًعا  فجل�ص 
ذاكرته اإىل الوراء ثالثني عاًما، حني كانت اأعظم حلظة يف حياته عندما هبط من املركبة 
الف�شائية الأمريكية الأوىل التي نزلت على �شطح القمر، ثم راح ي�شيح بالإجنليزية 
دون وعي: جليل اأيها الرب، قدو�ص اأيها الرب؛ نعم هناك.. على �شطح القمر �شمعت هذا 
النداء اأول مرة يف حياتي، وها اأنا ذا اأ�شمعه و�شط القاهرة على الأر�ص، ثم قراأ بع�ص 
الرتاتيل ع�شى اأن يعود اإىل النوم. يف كامن نف�شه كان ينتظر اأن ي�شمع هذا النداء مرة 
اأخ��رى، وهو يتلهى يف ت�شفح كلمات الكتاب بني يديه واأتى ال�شباح ومل ي�شمع النداء 
فنزل اإىل الإفطار، ثم م�شى مع جمموعته يف جولة �شياحية، وكل حوا�شه تنتظر تلك 
اأمام  اأن يعلن  اأن يتاأكد قبل  اإنه يريد  اأخرى؛  اللحظة التي �شي�شتمع فيها النداء مرة 
اأحد املتاحف الفرعونية، �شمع النداء  املالأ هذه املعلومة اخلطرية؛ وهناك وهو داخل 
من جديد بلحن جميل ي�شدح من مذياع اأحد املوظفني يف املتحف، فرتك جمموعته 
قائاًل:  رفاقه  ن��ادى  الأذان،  انت�شف  وحني  حوا�شه،  بكل  ي�شغي  املذياع  بجانب  ووق��ف 
تعالوا تعالوا ا�شمعوا هذا النداء.. فجاءه مرافقوه وهم يبت�شمون ب�شمت وا�شتغراب، 
واأراد اأحدهم اأن يتكلم، فاأ�شار اإليه اأن ي�شمت ويتابع ال�شماع، وحني انتهى الأذان قال 

لهم: هل �شمعتم هذا؟ قالوا: نعم.

قال: هل تعلمون اأين �شمعت هذا قبل الآن؟

انفراد، وم�شيا  اأرج��وك حلظات على  اآرمي�شرتونغ،  اإليه: م�شرت  اأقربهم  ف�شاح 
اإىل اإحدى زوايا املتحف وراحا يتحدثان بانفعال غريب. 

عاد وجمموعته اإىل مكان اإقامتهم. ويف فجر اليوم التايل �شمع الأذان، فنه�ص 
اأنا ل�شت  من فرا�شه وفتح النافذة وراح ين�شت بكل جوارحه ثم �شاح مبلء فيه.. ل.. 
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اأنا ل�شت جمنوًنا، اأق�شم بالرب اأن هذا ما �شمعته فوق �شطح القمر. بعد اأن  جمنونا.. 
الإ�شالمي،  الدين  درا�شة  على  اآرمي�شرتونغ  هناك عكف  اأمريكا  اإىل  رفاقه  عاد جميع 
لأنه  اإ�شالمه؛  اأعلن  اأن��ه  �شحفي  حديث  يف  و�شرح  اأ�شالمه  اأعلن  ب�شيطة  ف��رتة  وبعد 
�شمع هذا النداء باأذنيه على �شطح القمر؛ لكن بعد اأيام قالئل جاءته ر�شالة من وكالة 
الف�شاء الأمريكية فيها قرار ف�شله من وظيفته.. هكذا بب�شاطة ت�شدر وكالة الف�شاء 
القمر؛ ل  �شطح  رائ��د ف�شاء يهبط على  اأول  بال�شتغناء عن خدمات  اأم��ًرا  الأمريكية 

ل�شيء.. فقط لأنه اأعلن اإ�شالمه، وباح ب�شر �شماعه الأذان هناك فوق القمر.  

ويف �شوؤال وجهه �شحفي لرائد الف�شاء )نيل اآرمي�شرتونغ( ي�شاأله فيه عن جوابه 
عن قرار ف�شله: فكان اجلواب باأن �شاح رائد الف�شاء باأعلى �شوته: نعم فقدت عملي، 

لكنني وجدت اهلل.
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الإعجاب : الأ�سباب والعالج
يقول ال�شيخ/ عبدالرحمن ال�شحيم - حفظه اهلل - : ثمة ظاهرة انت�شرت بني 
اإعجاب  اأو  الفتيات بع�شهن ببع�ص،  اإعجاب بع�ص  األ وهي ظاهرة الإعجاب،  الفتيات، 

بع�شهن ببع�ص املعلمات.

و�شبب انت�شار مثل هذه الأمور:

1- فراغ القلب ِمن ُحبِّ اهلل ور�شوله ملسو هيلع هللا ىلص.

2- عدم الإخال�ص يف حمبة اهلل ور�شوله ملسو هيلع هللا ىلص.

3- عدم النظر يف عواقب الأمور.

4- الت�ّعّل�ق بال�شور.

5- عدم النظر بعني الب�شرية فيمن تعّلقت بها الفتاة.

القلوب ُملئت مبحّبة ع��اّلم الغيوب مل يكن فيها حمّل للتعّلق بفتاة  اأن  اأم��ا لو 
ح�شناء!

“ثالٌث من كن فيه وجد بهن حالوة الإمي��ان: اأن يكون اهلل ور�شوله  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال 
اأحب اإليه مما �شواهما، واأن يحب املرء ل يحبه اإل هلل، واأن يكره اأن يعود يف الكفر بعد 

اأن اأنقذه اهلل منه كما يكره اأن يقذف يف النار” متفق عليه.

هذه خ�شال يجد بها املوؤمن واملوؤمنة حالوة الإميان.

املُعَجبات  عند  مفقود  وه��ذا   .. �شواهما  مم��ا  اإل��ي��ه  اأح��ب  ور���ش��ول��ه  اهلل  يكون  اأن 
ه اإل هلل .. وهذا معدوم عندهن.  واملُعِجبات. واأن ُيحب املرء ل ُيحبُّ

 !! املنطق  ح�شن  ال��ق��وام!!  جمال  الهندام!!  ح�شن  عندهن:  العالقة  اأ�شا�ص  اإذ 
جمال ال�شورة !!. والقلب اخلاوي من حمّبة اهلل ور�شولهملسو هيلع هللا ىلصهو الذي يتعّلق مبثل هذه 

ال�شور اجلميلة.

ولو خُل�شت حمبة اهلل ور�شوله ملسو هيلع هللا ىلص ملا تعّلق متعّلق بغري اهلل الذي تاألهه القلوب، 
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ومل حُتّب �شوى من دّلها على اخلري وهداها اإليه.

اإليه من  اأحب  اأكون  اأحدكم حتى  ولذا .. قال عليه ال�شالة وال�شالم: ل يوؤمن 
والده وولده والنا�ص اأجمعني.

وملا قال عمر: يا ر�شول اهلل لأنت اأحب اإيّل من كل �شيء اإل من نف�شي، فقال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: ل والذي نف�شي بيده؛ حتى اأكون اأحب اإليك من نف�شك، فقال له عمر: فاإنه الآن. 

واهلل لأنت اأحب اإيل من نف�شي، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: الآن يا عمر. رواه البخاري.

وَتَعّلْقَن  العالية،  املنزلة الرفيعة واملكانة  فاملعَجبات ببنات جن�شهن ُحرمن هذه 
بُبنّيات مثلهن.

وعدم النظر يف العواقب الأخروية، فاإن اأية حمبة لي�شت هلل تنقلب عداوة يوم 
القيامة با�شتثناء املحبة الفطرية كما تكون بني الوالد وولده والزوج وزوجه.

قال �شبحانه وبحمده: زب ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻرب  
)الزخرف(.

اإل املتقني الذين كانت حمّبتهم هلل ولر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص.

والذين قامت حمبتهم على التوا�شي باحلق والتوا�شي بال�شرب.

�شت عالقاتهم على التعاون على الرب والتقوى. والذين اأُ�شِّ

واأما الإعجاب فهو مبني على التعاون على الإثم والعدوان.

وهذا الإعجاب يف حقيقته هو الع�شق الذي ُيف�ِشد القلب حتى ل ي�شتقر ول يرتاح 
اإل بذكر مع�شوِق�ه. واإن كان بني الفتيات.

قال ابن القيم - رحمه اهلل - : "الع�شق هو الإف�راط يف املحبة، بحيث ي�شتويل 
ِله وِذكره والفكِر فيه، بحيث ل يغيب  املع�شوق على قلب العا�شق، حتى ل يخلو من تخيُّ
تلك  فتتعطل  النف�شانية  باخلواطر  النف�ص  ت�شتغل  ذل��ك  فعند  وذه��ن��ه،  خ�اط�ره  ع��ن 
الُقوى، فيحدث بتعطيلها من الآفات على البدن والروح ما َيُع�زُّ دواوؤه ويتعذر، فتتغرّي 

اأفعاله و�شفاته ومقا�شده، ويختلُّ جميع ذلك فتعج�ز الب�شر عن �شالحه، كما قيل: 
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جل�����اج�����������ًة ي�����ك�����������ون  م��������ا  اأوُل  احل�����������������بُّ 
ت��������اأت��������ي ب�������������ه وت�����������ش�����وق�����������������ه الأق����������������دار 

ال���ه���وى جُل�������َج  ال���ف���ت���ى  خ����ا�����ص  اإذا  ح���ت���ى 
ك�����ب�����ار ُت���������ط���������اق  ل  اأم���������������������ور  ج�������������������اءت 

والع�شق مبادئه �شهلٌة حلوٌة، واأو�شطه همٌّ و�شغُل قلب و�شقم، واآخره َعَطٌب وقتٌل. 
اإن مل تتداركه عنايٌة من اهلل كما قيل:

وع�������������ص خ������ال������ًي������ا ف������احل������ب اأول��������������ه ع���ن���ى 
واأو����������ش���������ط���������ه ������ش�����ق�����م واآخ���������������������ره ق���ت���ل 

     وقال اآخر: 

������ق  ت������������وّل������������َه ب������ال������ع�������������ش������ق ح�������ت�������ى َع�������������شِ
ُي���������ِط���������ْق  مل  ب�����������ه  ا�������ش������ت������ق������ل  ف������ل������م������ا 

م�������وج���������������ًة  ظ�������ن�������ه�������ا  جل�����������������ًة  راأى   
ف��������ل��������م��������ا مت����������ك����������ن م��������ن��������ه��������ا َغ�������������������ِرق 

والذنب ل��ه )اأي: للعا�شق(، فهو اجلاين على نف�شه، وقد قعد حتت املثل ال�شائر: 
يداك اأوكتا وفوك نفخ. انتهى كالمه - رحمه اهلل - . 

واأما دواء هذا الداء الُع�شال: 

فقال فيه - رحمه اهلل - : ودواء هذا الداء القتال اأن يعرف اإن ما اُبُتلَي به من 
اأن يعرف  َفَعلَْيِه  اإمن��ا هو ِمن جهله وغفلة قلبه عن اهلل،  للتوحيد؛  امل�شاد  ال��داء  هذا 
توحيد ربِّه و�ُشننه واآياته اأوًل، ثم ياأتي من العبادات الظاهرة والباطنة مب ي�شغل قلبه 
عن دوام الفكرة فيه وُيكرث اللجاأ والت�شرع اإىل اهلل �شبحانه يف �شرف ذلك عنه، واأن 
ال��دواء الذي ذكره اهلل  اأنفع من الإخال�ص هلل، وهو  ل�ه دواء  اإليه ولي�ص  يرجع بقلبه 
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زبڃ ڃ چ چ   چچ ڇ ڇ ڇ ڇ  يف كتابه حيث قال: 
ڍرب   )يو�شف(.

فاأخرب �شبحانه اأنه �شرف عنه ال�شوء من الع�شق والفح�شاء من الفعل باإخال�شه، 
فاإن القلب اإذا خل�ص واأخل�ص عمله هلل مل يتمكن منه ع�شُق ال�شور ؛ فاإنه اإمنا متكن من 

قلب فارغ كما قيل: 

ال���ه���وى اأع��������رف  اأن  ق���ب���ل  ه����واه����ا  اأت��������اين 
ف�������������ش������ادف ق�����ل�����ًب�����ا خ������ال������ًي������ا ف���ت���م���ك���ن���ا 

واإع��داَم  وتكميلَها،  امل�شالح  حت�شيَل  يوجبان  وال�شرع  العقل  اأن  العاقل  وليعلم 
املفا�شد وتقليلَها.

بل مف�شدته  دنيوية،  دينية ول  ال�شور م�شلحة  لي�ص يف ع�شق  اأن��ه  املعلوم  ومن 
الدينية والدنيوية اأ�شعاف ما ُيقّدُر فيه من امل�شلحة ، وذلك من وجوه:

بِّ تعاىل وذكره؛ فال يجتمع يف  اأحدها: ال�شتغال بذكر املخلوق وحبِّه عن حب الرَّ
القلب هذا وهذا اإل ويقهر اأحدهما �شاحبه ، ويكون ال�شلطان والغلبة ل�ه.

َب به ولُبّد، كما  الثاين: عذاب قلبه مبع�شوقه، فاإن من اأحب �شيًئا غري اهلل ُعِذّ
قيل:

اأ������ش�����ق�����ى م������ن حم����بٍّ ف����م����ا يف الأر���������������ص 
امل�������������ذاِق  ح�����ل�����و  ال��������ه��������وى  وج����������د  واإن 

ح����ني ك���������������ل  يف  ً�������ا  ب�������اك�������ي���������������� ت��������������������������راه   
ل������ش�����ت�����ي�����اِق  اأو  ُف�����������������رَق��������ٍة  خم������اف�������������َة 

اإل���ي���ه�������م �����ش����وق��������������اً  ن������������اأوا  اإن  ف���ي���ب���ك���ي   
ال�������ف�������راق  خ�������������وَف  دن����������و  اإن  وي�����ب�����ك�����ي 
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 ف����ت���������ش����خ���������ن ع�����ي�����ن�����ه ع������ن������د ال�����ف�����������������راق
وت���������ش����خ��������������ن ع����ي����ُن��������������ه ع�����ن�����د ال������ت������الِق 

والع�شق واإن ا�شتعذبه �شاحبه، فهو من اأعظم عذاب القلب.

الثالث: اأن العا�شق قلبه اأ�شري يف قب�شة مع�شوِقِه ي�شومه الهوان، ولكن ِل�شكرة 
الع�شق ل ي�شعر مب�شابه ؛ فقلبه:

كع�شفورة يف كف الطفل ي�شومها *** حيا�َص الردى والطفل يلهو ويلعب!!

فعي�ص العا�شق عي�ص الأ�شري املوثق.

الرابع: اأنه ي�شتغل به عن م�شالح دينه ودنياه؛ ف�لي�ص �ش�يٌء اأ�شيُع مل�شالح الدين 
والدنيا من ع�شق ال�شور.

ين فاإنها منوطة ِبلَمِّ �شعث القلب واإقباله على اهلل، وع�شُق ال�شور  اأما م�شالح الدِّ
اأعظم �شيٍء ت�شعيًثا وت�شتيًتا له.

الدنيا فهي تابعة يف احلقيقة مل�شالح الدين، فمن انفرطت عليه  واأما م�شالح 
م�شالح دينه و�شاعت عليه ؛ فم�شالح دنياه اأ�شيع واأ�شيع. انتهى كالمه - رحمه اهلل - .

يه الفتيات: الإعجاب( من اخلطورة مبكان:  والع�شق )الذي ُت�شمِّ

قال ابن القيم: فاإنه يكون كفًرا، َكَمن اّتخذ مع�شوقه ِنّداً، ُيحبه كما يحب اهلل، 
فكيف اإذا كانت حمبته اأعظم من حمبة اهلل يف قلبه؟ فهذا ع�شٌق ل ُيغفر ل�شاحبه، فاإنه 
من اأعظم ال�شرك، واهلل ل يغفر اأن ي�شرك به واإمنا يغفر بالتوبة املاحية ما دون ذلك، 
وعالمة هذا الع�شق ال�شركي الكفري اأن يقدم العا�شق ر�شاء مع�شوقه على ر�شاء ربه، 
واإذا تعار�ص عنده حق مع�شوقه وحّقه وحّق ربِّه وطاعته قّدم حق مع�شوقه على حقِّ ربه 
واآثر ر�شاه على ر�شاه، وبذل ملع�شوقه اأنف�ص ما يقدر عليه، وبذل لربه اإن بذل اأردى ما 
عنده، وا�شتفرغ و�شعه يف مر�شات مع�شوقه وطاعته والتقرب اإليه، وجعل لربه اإن اأطاعه 

الف�شلة التي تف�شل عن مع�شوقه من �شاعاته. انتهى كالمه - رحمه اهلل - .

وي�شتد اخلطب، وتعُظم البلّية اإذا كان املُعَجُب به �شخ�ص من اأهل الكفر والزندقة 
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ين بال�شرورة. فاإن الزندقة هي اإنكار املعلوم من الدِّ

فيكون الإعجاب بالكافر اأو الكافرة ملا عندهم من تقنية وح�ش�ارة مادي�ة، ويك�ون 
عادة املعَجب بهم يغفل اأو يتغافل عما و�شلوا اإليه من ح�شي�ص يف جمال الروح.

�شواء يف جمال  اإليه  و�شلوا  ما  ب�شريته  بعني  راأى  تغلغل يف جمتمعاتهم  ومن 
الدين اأم يف جمال الأخالق.

ُلون اإليه يومي ال�شبت والأحد ، فاإنها عندهم يومي  وقد راأيت باأم عيني ما َي�شِ
اإجازة ، ومن ثم ي�شهرون وي�شكرون ، فال ت�شل عنهم وعن قذارتهم!!

نواق�ص  من  ناق�شاً  يعد  الكفر  عليه من  هم  وما  بهوؤلء  الإعجاب  اأن  �شك  ول 
الإ�شالم، وقد عّد الإمام املجدد ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب هذا من نواق�ص الإ�شالم.

اأهل البدع فاإذا كانت املعلمة  اإذا كان املُعَجب به من  ياأتي بعد ذلك يف اخلطورة 
ن��ة مثاًل ؛ فاإن الإعج�اب به�ا ق�د ي�شل اإىل درج��ة الكف�ر،  اأو الطالبة لي�شت من اأهل ال�شُّ

خا�شة اإذا ر�شَيت مبا هي عليه من مذهٍب باطل، اأو اإذا �شّححت مذهبها.

اأن هذه  لعلمت  تاأملتها بعني ب�شريتها  لو   .. بها  تعّلقت  َم��ْن  الفتاة  تاأملت  ولو 
منه  تنفر  م��ا  الظاهرة  ال�شورة  ه��ذه  ف�تحت  ���ش��يء؛  ك��ل  ه��ي  لي�شت  الظاهرة  ال�شورة 

النفو�ص.

ولذا ملا اأراد اهلل - عز وجل - اأن ُيثبت اأن عي�شى عبٌد هلل ولر�شوله واأنه ك�شائر الب�شر، 
ه الألوهية قال �شبحانه: زب ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ  واأن ينفي عنه وعن اأمِّ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉۉ ەئرب)املائدة(.
فالذي ياأكل الطعام يحتاج ما يحتاجه النا�ص من ق�شاء حاجة ونحوها. فتاأملي.

كذلك لو تاأملت الفتاة يف ُمعَجَبِتها ..  كيف لو اأ�شاب تلك الفتاة حريق اأو ت�شّوه؟ 
كيف تنظر اإليها؟

كيف لو راأتها بعد �شتني اأو �شبعني �شنة؟؟!!

بل كيف لو راأتها بعد ثالثة اأيام من دفنها؟
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بل كيف لو ماتت َمْن اأُعِجبت بها وقيل للفتاة املتعّلقة بها: تعايل لتنامي بجوارها 
الليلة فقط؟! تعايل وّدعيها .. ونامي يف بيت اأو غرفة هي م�شّج�اة بها؟!

واأخرًيا: اإىل من حباها اهلل �شيًئا من اجَلمال، فابُتلَيت مبن ُتعجب بها .. اتقي اهلل 
وراقبيه يف ال�شر والعلن .. اتقي اهلل ل ُي�شلب منك هذا اجلمال .. ل جتعلي ل�شعيفات 

النفو�ص عليك من �شبيل .. اقطعي كل عالقة جاءتك من هذا الباب.

للرحيم  الكالم واحلمد  .. مت  النُّ�شح  الإط��ال��ة على طبق  اع��ت��ذاري عن  واأق���ّدم 
الرحمن الكرمي املنان، وال�شالة وال�شالم على خري الأنام.

www.alukah.net



سحر البيان في كلمات بينات26

 املفا�سد املرتتبة 
على تناقل ال�سور الإباحية

املفا�شد املرتتبة على تناقل ال�شور الإباحية باجلوال اأو الإنرتنت كثرية، اأهمها: 
ثالث مفا�شد كربى:

املف�شدة الأوىل:

يبوء  ف��اإن��ه  غ��ريه،  اإىل  اجلن�شية  الق�ش�ص  اأو  الأف���الم  اأو  ال�شور  اأر���ش��ل  م��ن  اأن 
باإثمه مع اآثام من اأر�شلت اإليهم من غري اأن ينق�ص من اآثامهم �شيء، قال - تعاىل -: 

زبۈ ۈ ٴۇ    ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى   ى ائ 
ائ ەئ رب  )النحل: 25(.

ي�شله،  فهو  غ��ريه  اإىل  اأر�شلها  وم��ن  ال�شالل،  اأعظم  من  الإباحية  امل��واد  وه��ذه 
ويدعوه مل�شاهدة املحرم، ويعينه عليه؛ بل يدفعه اإليه دفًعا، وقد ينتج من ذلك: وقوعه 
يف الزنا اأو عمل قوم لوط، اأو الغت�شاب اأو الوقوع على ذات املحرم، ن�شاأل اهلل ال�شالمة 
والعافية، واإذا تقرر اأنها من ال�شالل؛ فالذي ين�شرها نا�شر لل�شالل، واإذا اأهداها ال�شاب 
لزميله فهو ي�شله، وكذلك الفتاة اإذا اأر�شلتها ل�شديقتها فهي ت�شلها، وكالهما يحمل 

اأوزار من اأر�شلت اإليهم عن طريقهما، كما هو ن�ص الآية.

املف�شدة الثانية: 

التي  املعافاة  بالذنب، وخروًجا من  للغري جماهرة  املحرمة  امل��واد  اإعطاء  اأن يف 
واإن من  املجاهرين،  اإل  اأمتي معافى  »كل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  املجاهرون، كما قال  يحرم منها 
املجاهرة اأن يعمل الرجل بالليل عماًل، ثم ي�شبح وقد �شرته اهلل فيقول: يا فالن عملت 
البارحة كذا وكذا، وقد بات ي�شرته ربه وي�شبح يك�شف �شرت اهلل عليه« رواه البخاري 

وم�شلم. 
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املف�شدة الثالثة:

اإ�شاعة للفاح�شة يف الذين  اأو الق�ش�ص اجلن�شية  اأو الأفالم  اأن يف تناقل ال�شور 
زب ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی  اآمنوا؛ وقد قال اهلل - تعاىل -: 

ی ی  ی جئ حئمئ ىئ يئ   جب   حب   خب مب رب  )النور(.
قال ابن القيم - رحمه اهلل  تعاىل -- : »هذا اإذا اأحبوا اإ�شاعتها واإذاعتها، فكيف 
اإذا تولوا هم اإ�شاعتها واإذاعتها« فليتق اهلل - تعاىل - يف نف�شه كل من تلطخ بهذا الإثم 
املبني بتوبة ن�شوح قبل اأن يدهمه املوت وهو على هذه احلال ال�شيئة. ومن ابتلي بهذه 
القاذورات حتى �شار اأ�شرًيا لها فال اأقل من اأن يت�شرت ب�شرت اهلل - تعاىل -، ول يكون 
عوًنا لل�شيطان الرجيم على �شباب امل�شلمني وفتياتهم، وليق�شر هذا الإثم على نف�شه 
ول يعديه اإىل غريه؛ فمن فعل ذلك رجيت له التوبة، وهو حري اأن يعتق من اأ�شر تلك 

اخلطيئة املردية، مع كرثة دعائه اأن يعافيه اهلل - عز وجل - من هذا البالء العظيم. 
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ف�سيلة ال�سمت  
قدمًيا قالوا: "اإذا مَتّ العقل نق�ص الكالم". واأثني اأحدهم علي ف�شيلة ال�شمت 

فقال: "هو زينة بدون حلية، وهيبة بدون �شلطان، وح�شن بدون حائط". 

راأي�����������������������ُت ال����������ك����������الم ي����������زي����������ُن ال�����ف�����ت�����ى
�����َم�����ْت ������م������ُت خ�������ري مل�������ن ق�������د ������شَ وال�������������شَّ

ف�����ك�����م م��������ن ح���������������روٍف جت����������رُّ احل�������ت�������وَف
�����َك�����ْت ������شَ ل��������و  اأن  وّد  ن��������اط��������ٍق  وم����������ن 

النطق  اأي: من �شمت عن  اأحمد والرتمذي.  "من �شمت جنا" رواه  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال 
"هذا من ف�شل اخلطاب وج��وام��ع كلمه -ملسو هيلع هللا ىلص-   :  - ال��غ��زايل - رحمه اهلل  ق��ال  بال�شر، 
وجواهر حكمه، ول يعرف ما حتت كلماته من بحار املعاين اإل خوا�ص العلماء، وذلك 
اأن خطر الل�شان عظيم، واآفاته كثرية من نحو كذب وغيبة ومنيمة ورياء ونفاق وفح�ص 
ومراء وتزكية نف�ص وخو�ص يف باطل، ومع ذلك اإن النف�ص متيل اإليها لأنها �شباقة اإىل 
الل�شان ولها حالوة يف القلب وعليها بواعث من الطبع وال�شيطان، فاخلائ�ص فيها قلما 
يقدر على اأن يلزم ل�شانه فيطلقه فيما يحب ويكفه عما ل يحب، ففي اخلو�ص خطر 
ويف ال�شمت �شالمة مع ما فيه من جمع الهم ودوام الوقار وفراغ الفكر للعبادة والذكر 

وال�شالمة من تبعات القول يف الدنيا ومن ح�شابه يف الآخرة".

عن اأبي اأيوب الأن�شاري - ر�شي اهلل عنه - قال: جاء رجل اإىل النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- فقال: 
ٍع، َوَل َتَكلَّْم ِبَكاَلٍم َتْعَتِذُر ِمْنُه  اَلَة ُمَودِّ اَلِتَك َف�َشلِّ �شَ عظني واأوجز، فقال: "اإَِذا ُقْمَت يِف �شَ

ا يِف َيَدْي النَّا�ِص" رواه اأحمد. َغًدا، َواْجَمْع اْلإَِيا�َص مِمَّ

روي اأنه التقى اأربعة من اأذكياء امللوك: ملك الهند، وملك ال�شني، وملك الفر�ص، 
وملك الروم .. فاجتمعوا على ذم الكالم ومدح ال�شمت، فقال اأحدهم: "اأنا اأندم على ما 
قلت، ول اأندم على ما مل اأقل" وقال الآخر: "اإيّن اإذا تكلمت بالكلمة ملكتني ومل اأملكها، 
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واإذا مل اأتكلم بها ملكتها ومل متلكني" وقال الثالث: "عجيب للمتكلم، اإن رجعت عليه 
كلمته �شّرته، واإن مل ترجع مل تنفعه"، وقال الرابع: "اأنا على رّد ما مل اأقّل اأقدر مني 

على رّد ما قلُت".

ي�شنعون  .. هم من  الأر����ص  اأه��ل  ال�شامتون من خري  تتكلم:  اأك��رث مما  اعمل 
التغيري وُي�شيفون كثرًيا يف ع�شر الرثثرة .. الفئة النادرة التي تعمل اأكرث مما تتكلم.

يقول زيجلر: "ُثلث ما يتعلمه حاملو درجة الدكتوراة من علم ياأتي من خالل 
�شنوات  واملراقبة خالل  التاأمل  فيكون ح�شيلة  الباقي  اأما  الأكادميية فقط،  درا�شتهم 

را". عمرهم الباقية. لذا فلي�ص كل متعلم مفكِّ

اإن الإجناز لن يولد يف ال�شجيج بل تت�شكل مالحمه و�شط غابات من ال�شمت 
ومن ال�شكون، والنطوائية لي�شت عيًبا، بل دليل نبوغ يف اأحياٍن كثرية.

وال�شمت مينحك طاقة قوية للتفكري بعمق يف كل ما يح�شل حولك والرتكيز 
بعقالنية على اإجابتك .. قال د.عبد الوهاب امل�شريي - رحمه اهلل - : »ل اأقبل �شيًئا على 

عالته، وهذا ما اأ�شابني بداء التاأمل«.

لكل حالة لبو�شها: جعل اهلل تعاىل ال�شمت �شرًتا على اجلاهل، وزيًنا للعامل .. 
روي اأن رجاًل كان يجل�ص اإىل اأبي يو�شف، تلميذ اأبي حنيفة، ويطيل ال�شمت، فقال له 
اأبو يو�شف يوًما: األ تتكلم؟ فقال بلى: متى يفطُر ال�شائم؟ فاأجابه: اإذا غابت ال�شم�ص، 
فقال: فاإن مل تغب اإىل ن�شف الليل؟ ف�شحك اأبو يو�شف، وقال: لقد اأ�شبت يف �شمتك 

واأخطاأت اأنا يف طلبي لنطقك، ثم قال:

ب����ن����ف���������ش����ِه  ال������ع������ي������ي  لأزراِء  ع������ج������ب������ُت 
و����ش���م���ُت ال�������ذي ك�����ان ب���ال�������ش���م���ِت اأع���ل���م���ا

واإمن���������ا ل����ل����ع����ي����ي  �������ش������رٌت  ال�����������ش�����م�����ِت  ويف 
ي���ت���ك���ّل���م���ا اأْن  امل�������������رِء  ل���������ّب  �����ش����ح����ي����ف����ُة 

ا .. بل يبقى لكل مقام مقال،  فال�شمت لي�ص حمموًدا على الإطالق والكالم اأي�شً

www.alukah.net



سحر البيان في كلمات بينات30

وغاب  ال�شادقة  الن�شائح  ملاتت  باإطالق  ف�شيلة  ال�شمت  كان  ولو  لبو�شها،  ولكل حالة 
التوجيه ال�شديد وفقدنا الأمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي ميز هذه الأمة وقامت 
النا�ص  وج��دان  يف  ويبقى  �شاحبها،  وُيخلد  ال�شادقة  الكلمُة  تعي�ص   .. خرييتها  عليه 
وي�شكن ذاكرة قلوبهم، اأما ال�شجيج الكاذب فرمبا يبقى قليال لكن �شيظل ه�ًشا ُمهم�ًشا 
�شراًبا بال  الفراغ  نكرة، ومي��وت يف جوف  نكرة ومي�شي  �شيعي�ص   .. ال�شخب  زاوي��ة  يف 

معنى.

اإن ال�شمت واإن �شاحبه �شالمة موؤقتة لكنه م�شمار ُيَدُق يف نع�ص الف�شيلة، قال 
تعاىل: ژ ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  
ڌ   ڌ   ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ   ڃ   ڃ  

ڎ  ڎ  ژ  )املائدة(.

واأفهم  ف�شلم" �شحيح اجلامع.  �شكت  اأو  تكلم فغنم  ام��رًءا  اهلل  "رحم  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال 
بذلك اأن قول اخلري خرٌي من ال�شكوت؛ لأن قول اخلري ينتفع به من ي�شمعه وال�شمت 

ل يتعدى �شاحبه.

اأو لي�شمت" متفق  "من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخ��ر فليقل خ��رًيا  ملسو هيلع هللا ىلص:  وق��ال 
عليه. 

املرتتبني  والعقاب  بالثواب  امل�شدق  اأن  "معناه   :  - اهلل  رحمه   - القرطبي  قال 
على الكالم يف الدار الآخرة ل يخلو اإما اأن يتكلم مبا يح�شل له ثواًبا اأو خرًيا فيغنم اأو 
ي�شكت عن �شيء فيجلب له عقاًبا اأو �شًرا في�شلم، وعليه ف�»اأو« للتنويع والتق�شيم، في�شن 
وبفر�ص خلوه عن ذلك فهو  اأو مكروه،  اإىل حمرم  لأدائ��ه  املباح  ال�شمت حتى عن  له 

�شياع الوقت فيما ل يعنيه، ومن ح�شن اإ�شالم املرء تركه ما ل يعنيه".

واأف��اد اخلرب اأن قول اخلري خري من ال�شمت لتقدميه عليه. واأن��ه اإمنا اأمر به 
اأك��رث النا�ص الكالم يف  "وقد  عند ع��دم ق��ول اخل��ري .. ق��ال القرطبي - رحمه اهلل - : 
الل�شان  اآف��ات  اأن  اأن تدخل حتت ح�شر وحا�شله  اأك��رث من  وه��ي  الكالم  اآف��ات  تف�شيل 
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اإىل  ال�شمت  فالأ�شل مالزمة  الهالك واخل�شران  واأعظمها يف  لالإن�شان  الآف��ات  اأ�شرع 
اأن يتحقق ال�شالمة من الآف��ات واحل�شول على اخل��ريات، فحينئذ تخرج تلك الكلمة 

خمطومة وباأزمة التقوى مزمومة".
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 خرافة تاأثي الأبراج على 
حياة الب�سر وم�ستقبلهم

 - اهلل  َخْلق من خملوقات  وهي  والقمر،  وال�شم�ص  الكواكب  منازل  الأب��راج هي 
تعاىل - ل تاأثري لها على حياة النا�ص، ول مب�شتقبل حياتهم ول بت�شرفاتهم.

وقد كرث يف هذا الزمان اهتمام النا�ص بالأبراج، ومن ي�شمون باملنجمني؛ فرنى 
املختلفة؛  الإع���الم  و�شائل  يف  يتتبعونهم  اأو  »املنجمني«،  ه���وؤلء  يق�شدون  الكثريين 
لل�شوؤال عن حظهم وما �شيجري لهم يف م�شتقبل حياتهم، واحلقيقة اأن هوؤلء املنجمني، 
النا�ص  يخدعون  خمادعون  اأن��ا���ٌص  هم  وال���ربوج،  التنجيم  بعلم  املعرفة  يّدعون  الذين 
الب�شطاء وين�شرون اخلرافات، ويّدعون ارتباطهم بال�شماء وجنومها والأبراج واأنواعها، 
ي�شتهدفون من وراء ذلك ال�شهرة وجمع الأموال من وراء جتارة رخي�شة يخدعون بها 
النا�ص.. يدعون املعرفة باأ�شرار النجوم ويروجون الأوهام يف اأذهان النا�ص حتت �شعار 

»حظك اليوم« اأو »م�شتقبلك غًدا« اأو »اعرف حظك«، وما اأ�شبه ذلك.
وكلها ب�شاعة فا�شدة ومف�شدة يتم ترويجها يف �شوق �شعاف النفو�ص، و�شعاف 
الإميان الذين ل يتوكلون على اهلل - تعاىل - حق توكله، فليجاأون اإىل هوؤلء املخادعني 

عني املعرفة بالأبراج. »الفلكيني« املدَّ
وال���دلئ���ل ك��ث��رية وال��ت��ج��ارب ع��دي��دة ل حت�����ش��ى، وك��ل��ه��ا ت���دل ع��ل��ى ك���ذب ه���وؤلء 
واأم���اٍن  مع�شولة  ب��ع��ب��ارات  عليهم  ي�شحكون  ب��ل  ال��ن��ا���ص،  على  ومتويهاتهم  وخ��داع��ه��م 
امللفقة،  الكاذبة  والدع����اءات  ال�شخيفة  بالتمويهات  النا�ص  حياة  ويف�شدون  عري�شة، 

واخلرافات الباطلة.
ثم اعلمي اأن اهلل هو خالق الأ�شباب وُم�شبباِتها، واأنه ل خالق ل�شيء من الأ�شياء 
من الأعيان والأعمال اإل اهلل - عز وجل -، واأن الغيب، كل الغيب، ل يعلمه اإل اهلل - 

�شبحانه وتعاىل -، يقول اهلل -تبارك وتعاىل -: زب ٹ ٹ  ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ  ڦڦ رب )النمل: 65(.
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واليوم  ور�شله  وكتبه  ومالئكته  ب��اهلل  توؤمن  اأن  »الإمي���ان  ملسو هيلع هللا ىلص:  الر�شول  ويقول 
الآخر، وتوؤمن بالقدر خريه و�شره«.

رها اهلل - عز وجل - وفيها اخلري وال�شر حتدث  اأن املخلوقات التي قدَّ ومعناه 
بتقدير اهلل - تعاىل - الأزيل؛ فال يحدث يف هذا العامل �شيء اإل بعلمه وم�شيئته وق�شائه 
وقدره، ول ي�شيب العبَد �شيء من اخلري وال�شر اأو ال�شحة اأو املر�ص اأو الفقر اأو الغنى 
العبَد �شيء  اإل بخلقه - تعاىل - وم�شيئته وق�شائه وق��دره، ول ُيخطئ  اأو غري ذل��ك، 
قّدَر اهلل - تعاىل - و�شاء اأن ي�شيبه. يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »واعلم اأنَّ ما اأخطاأك مل يكن لي�شيبك، 
ا: »واعلم اأن الأمَة لو اجتمعت على اأن  وما اأ�شابك مل يكن لُيخِطَئك«، ويقول ملسو هيلع هللا ىلص اأي�شً
ينفعوك ب�شيء مل ينفعوك اإل ب�شيء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا على اأن ي�شّروك 

ب�شيء مل ي�شروك اإل ب�شيء قد كتبه اهلل عليك«.
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وماذا عن اإ�سالم ال�ساب الأمريكي كيم
الأمريكية )كيم(، والذي غري  القوى باجلامعات  األعاب  الأمريكي بطل  ال�شاب 

ا�شمه بعد اإ�شالمه لي�شبح )خليفة �شيد عبدالعزيز(.

يف  ك��ان  عندما  �شنوات  ع�شر  قبل  اأ�شلم  ع��اًم��ا..  وع�شرون  ثمانية  عمره  خليفة 
الثامنة ع�شرة من عمره وهو طالب بجامعة )اأريزونا( ق�شم الت�شالت.

حتدث عن رحلته اإىل الإميان من اأين وكيف بداأ اإ�شالمه؟ فقال: فكرت يف الإ�شالم 
البوذية،  العامل:  اأدي��ان  يف  ف�شاًل  اأخ��ذت  فقد  بكاليفورنيا؛  الكلية  يف  يل  �شنة  اأول  يف 

امل�شيحية، الكاثوليكية، الهندو�شية، الإ�شالم، ووجدت نف�شي قريًبا من الإ�شالم.

اأ�شدقائي من  اأح��د  ب��داأ عندما زرت  الإ�شالم، فقد  اأم��ا م�شواري احلقيقي نحو 
كتاب اهلل، وكان �شديقي  بداخلها  اأمه  و�شاهدت علبة خ�شراء عند  )اأري��زون��ا(  جامعة 
للم�شجد  ياأخذين  ب��داأ  بعدها  )يو�شف(،  الإ���ش��الم  يف  ا�شمه  واأ�شبح  اجلن�شية  اأمريكي 

ل�شالة الظهر، و�شاهدت امل�شلمني هناك ولحظتهم، وتاأثرت بذلك كثرًيا.

يف ذلك الوقت مل اأعرف يف الإ�شالم اإل القراآن وال�شالة، ويف الأيام التالية وجدت 
نف�شي اأ�شلي معهم، وكنت يف داخلي قد قررت اأن اأكون م�شلًما، لكنني مل اأعلن اإ�شالمي، 

ويوًما بعد يوم بداأوا يف �شوؤايل: هل اأنت م�شلم؟

اأنني  والدتي  واأخ��ربت  لأهلي،  اإ�شالمي متاًما وعدت  اأعلنت  الأ�شئلة  وبعد هذه 
بعدها  �شاأترك  موؤقتة  حالة  جم��رد  ذل��ك  واأن  بجنون،  اأ�شبت  اأنني  فاعتقدت  اأ�شلمت، 

الإ�شالم، وهددتني باأن والدي �شيعترب حياتي معه قد انتهت.
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اأعظم اأربعة اأخطاء يف التاريخ
بع�شرة  تنقيب  �شركة  اإىل  مزرعته  اإفريقيا  جنوب  من  هاري�شن  ج��ورج  ب��اع   -1
جنيهات فقط؛ لعدم �شالحيتها للزراعة، وحني �شرعت ال�شركة يف ا�شتغاللها، اكت�شفت 
بها اأكرب منجم للذهب على الإطالق، اأ�شبح بعدها هذا املنجم م�شوؤوًل عن )70%( من 

اإنتاج الذهب يف العامل.

2- ويف اإحدى ليايل )1696م( اأوى اخلباز الربيطاين جوفينز اإىل فرا�شه، لكنه 
ا�شتعال منزله،  "اخلطاأ" اإىل  اأدى هذا  اإطفاء �شعلة �شغرية بقيت يف فرنه، وقد  ن�شي 
ثم منزل جريانه، ثم احل��ارات املجاورة، حتى احرتقت ن�شف لندن ومات الآلف من 

�شكانها، فيما اأ�شبح يعرف "باحلريق الكبري"، جوفينز نف�شه مل ي�شب باأذى!

3- ويف عام )1347م( دخلت بع�ص الفئران اإىل ثالث �شفن اإيطالية كانت را�شية 
يف ال�شني، وحني و�شلت اإىل ميناء م�شينا الإيطايل خرجت منها، ون�شرت الطاعون يف 
املدينة، ثم يف كامل اإيطاليا. وكان الطاعون قد ق�شى اأ�شاًل على ن�شف �شكان ال�شني يف 
ذلك الوقت، ثم من اإيطاليا انت�شر يف كامل اأوروبا فقتل ثلث �شكانها خالل ع�شر �شنوات 

فقط.

وقت  البابا يف  مع  اختلف  الربيطانيني  امللوك  اأح��د  اأن  امل�شادر  بع�ص  تذكر   -4
الأمر  الربيطانيني؛  تزاوج  البابا  انتقامي حّرم  وكرد  كاثوليكية،  بريطانيا  فيه  كانت 
الذي اأوقع امللك يف حرج اأمام �شعبه، وللخروج من هذا املاأزق طلب من ملوك الطوائف 
يف الأندل�ص اإر�شال بع�ص امل�شايخ كي تتحول بريطانيا لالإ�شالم نكاية بالفاتيكان! اإّل اأن 
"جماعتنا" تقاع�شوا عن تنفيذ هذا الطلب حتى و�شل اخلرب اإىل البابا، فاأ�شلح اخلالف 
كاإمرباطورية ل  اإ�شالم بريطانيا، ثم ظهورها  تت�شور  اأن  التحرمي )ولك  ورفع قرار 

تغيب عنها ال�شم�ص(.
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املداراة ن�سف العقل
مل يخلق اهلل �شبحانه الب�شر مت�شابهني يف كل �شيء، لبد من اختالف بينهم ولو 
كانت املقارنة بني التواأمني، واإن اأ�شد ما جتد من اختالف ما يكون بني الطباع والآراء 

والقناعات والعقول.
اإذا كان الأمر كذلك وكان الختالف �شنة كونية ما�شية فالبد من التعامل بنوع 

من العقل واحلكمة ل �شيما عند الختالف.
ول باأ�ص اأن تبذل �شيًئا من دنياك من اأجل �شالح دنياك اأو اآخرتك اأو �شالحهما 
ا اأن املداراة هي املالينة واملالطفة،  مًعا، وهذا ما ي�شميه العلماء باملداراة، كما ذكروا اأي�شً
ويف تعريف اآخر هي خف�ص اجلناح للنا�ص، ولني الكالم لهم، وترك الإغ��الظ لهم يف 

القول، واملداراة الدفع برفق.
اأن امل��داراة تكون  والفرق املهم جًدا بني امل��داراة املندوبة واملداهنة املمنوعة؛ هو 

ببذل الدنيا ل�شالح الدنيا والدين اأما املداهنة فهي بذل الدين لإ�شالح الدنيا.
     قال احل�شن الب�شري - رحمه اهلل - : )كانوا يقولون: املَداراة ن�شف العقل، 

واأنا اأقول هي العقل كلُّه(.
اأعتزل النا�ص.  اأن  اأريد  وعن ُوهيب بن الورد قال: ) قلت لوهب بن ُمنبِّه: اإين 
اإليك حوائج،  ولهم  اإليهم حوائج،  لك  وللنا�ص منك؛  النا�ص  بدَّ لك من  فقال يل: ل 

ولكن كن فيهم اأ�شم �شميًعا، اأعمى ب�شرًيا، �شكوًتا نطوًقا(.
ويقول حممد بن احلنفية، قال: )لي�ص بحليم من مل يعا�شر باملعروف، من ل 

ا، حتى يجعل اهلل له فرًجا، اأو قال: خمرًجا(. يجد من معا�شرته بدًّ
وعن اأبي الدرداء - ر�شي اهلل عنه - ، قال: )اإنا لنك�شر يف وجوه اأقوام ون�شحك 

اإليهم، واإنَّ قلوبنا لتلعنهم(.
ا - ر�شي اهلل عنه - قال لزوجته: )اإذا غ�شبت َف�َر�شيِّني، واإذا غ�شبت  وعنه اأي�شً

ر�شيتك، فاإذا مل نكن هكذا ما اأ�شرع ما نفرتق(.
وقال معاوية - ر�شي اهلل عنه - : )لو اأنَّ بيني وبني النا�ص �شعرة ما انقطعت، 

وها خلَّيتها، واإن خلَّْوا مددتها(. قيل: وكيف؟ قال: لأنهم اإن مدُّ

اأغ����م���������ص ع���ي���ن���ي ع�����ن ����ش���دي���ق���ي ك���اأن���ن���ي
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ل�����دي�����ه مب�����ا ي�����اأت�����ي م�����ن ال����ق����ب����ح ج���اه���ل
وما بي جهل غري اأن خليقتي

ت���ط���ي���ق اح����ت����م����ال ال�����ك�����ره ف���ي���م���ا اأح�������اول
م�����ت�����ى م�������ا ي�����رب�����ن�����ي م����ف���������ش����ل ف���ق���ط���ع���ت���ه

ن���ه���و����ش���ي م���ف���ا����ش���ل ب���ق���ي���ت وم���������ايل يف 
�����ش����دين ������ش�����ح  واإن  اأداري���������������������ه،  ول������ك������ن 

ف������������اإن ه�������و اأع�������ي�������ا ك���������ان ف�����ي�����ه حت����ام����ل 
ملسو هيلع هللا ىلص رجل، فقال  اأنَّه ا�شتاأذن على النَّبي  اأنَّ عائ�شة اأخربته  عن عروة بن الزبري، 
ملسو هيلع هللا ىلص: "ائذنوا له، فبئ�ص ابن الع�شرية اأو بئ�ص اأخو الع�شرية. فلما دخل األن له الكالم. 
فقلت له: يا ر�شول اهلل، قلت ما قلت، ثم األنت له يف القول. فقال: اأي عائ�شة، اإنَّ �شرَّ 
النا�ص منزلًة عند اهلل من تركه- اأو ودعه- النا�ص اتقاء فح�شه" رواه البخاري وم�شلم.

قال املناوي - رحمه اهلل - : )اأي لأجل قبح فعله وقوله، اأو لأجل اتقاء فح�شه، 
اأي: جماوزة احلدِّ ال�شرعي قوًل اأو فعاًل، وهذا اأ�شل يف ندب املَداراة اإذا ترتب عليها دفع 
الدنيا،  اإذ هي بذل الدين ل�شالح  املداهنة فحراٌم مطلًقا،  اأو جلب نفع، بخالف   ، �شرٍّ
وامل��َداراة بذل الدنيا ل�شالح دين اأو دنيا، بنحو رفٍق بجاهٍل يف تعليم، وبفا�شٍق يف نهٍي 
عن منكر، وترك اإغالظ وتاألُّف، ونحوها مطلوبٌة حمبوبٌة اإن ترتب عليها نفع، فاإن مل 

ه بها كما هو معروف يف بع�ص الأنام فال ت�شرع(. يرتتب عليها نفع، باأن مل يتِق �شرَّ
لع، واإنَّ اأعوج �شيء يف  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: "ا�شتو�شوا بالن�شاء خرًيا؛ فاإنهنَّ خلقن من �شِ
ال�شلع اأعاله، فاإن ذهبت تقيمه ك�شرته، واإن تركته مل يزل اأعوج، فا�شتو�شوا بالن�شاء 

خرًيا" رواه البخاري وم�شلم.
امل�����َداراة ل�شتمالة  اإىل  ال��ن��دب  اب��ن حجر - رح��م��ه اهلل - : )ويف احل��دي��ث  ق��ال 
 ، ، وال�شرب على عوجهنَّ النفو�ص، وتاألف القلوب، وفيه �شيا�شة الن�شاء باأخذ العفو منهنَّ
واأنَّ من رام تقوميهنَّ فاته النتفاع بهن، مع اأنه ل غنى لالإن�شان عن امراأة ي�شكن اإليها، 

وي�شتعني بها على معا�شه، فكاأنَّه قال: ال�شتمتاع بها ل يتمُّ اإل بال�شرب عليها(.
ع، فا�شمعوا  ر عليكم عبد حب�شي جمدَّ وقال ملسو هيلع هللا ىلص: "يا اأيها النا�ص اتقوا اهلل، واإْن اأُمِّ
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له واأطيعوا، ما اأقام لكم كتاب اهلل". رواه الرتمذي وقال: ح�شن �شحيح.
قال املباركفوري: )فيه حثٌّ على املَداراة، واملوافقة مع الولة، وعلى التحرز عما 

يثري الفتنة، ويوؤدي اإىل اختالف الكلمة(.
مداراة الأعداء للحذر من �شرهم:

ا�شتحكمت  وق��د  ع��دو  لالإن�شان  ك��ان  )اإذا   :  - تعاىل  اهلل  - رحمه  امل���اوردي  ق��ال 
انتهاز  ال�شوء  بدوائر  يرتب�ص  فهو  �شراوؤه،  وا�شتخ�شنت  �شراوؤه،  وا�شتوعرت  �شحناوؤه، 
فر�شة ويتجرع مبهانة العجز مرارة غ�شة، فاإذا ظفر بنائبة �شاعدها، واإذا �شاهد نعمة 
عاندها، فالبعد عن هذا حذًرا اأ�شلم، والكف عنه متاركة اأغنم ، لأنه ل ي�شلم من عواقب 
�شره، ول يفلت من غوائل مكره اإل بالبعد عنه اأو مداراته. وقد قال لقمان لبنه: يا 
اإن ال�شر بال�شر يطفاأ، فاإن كان �شادًقا فليوقد نارين، ولينظر هل  بني، كذب من قال 

تطفىء اإحداهما الأخرى، واإمنا يطفىء اخلري ال�شر كما يطفىء املاء النار. 
اإذا كان هذا العدو لئيم الطبع خبيث الأ�شل فمثل هذا ل ي�شتقبح ال�شر،  واأما 
ول يكف عن املكروه فهذا حاله اأطم و�شرره اأعم ول �شالمة من مثله اإل بالبعد عنه 
�شوارح  ال�شاري يف  كال�شبع  بال�شفح والإعرا�ص لأنه  اإل  والنقبا�ص، ول خال�ص منه 

الغنم وكالنار بطبع ل يزول، وجوهر ل يتغري(.

زب ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے        قال اهلل �شبحانه: 
ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې   ې  ې  ې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     

ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  رب )طه: 47-43(.
العتو  اأن فرعون يف غاية  الآي��ة فيها عربة عظيمة، وهو  ابن كثري: )ه��ذه  قال 
وال�شتكبار، ومو�شى �شفوة اهلل من خلقه اإذ ذاك، ومع هذا اأُمر األ يخاطب فرعون اإل 

باملالطفة واللني(.
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القوة املفقودة
اإجبار رجل على خلع  تراهنتا على  والرياح  ال�شم�ص  اأن  الأ�شاطري  بع�ص  تروي 
معطفه؛ وبداأت الرياح يف حماولة ك�شب الرهان بالعوا�شف والهواء ال�شديد والرجل 
يزداد مت�شًكا مبعطفه واإ�شرار على ثباته وبقائه، حتى حل الياأ�ص بالرياح فكفت عنه؛ 
والياأ�ص اأحد الراحتني كما يقول اأ�شالفنا. وجاء دور ال�شم�ص فتقدمت وبزغت وبرزت 

للرجل ب�شوئها وحرارتها فما اأن �شاهدها حتى خلع معطفه خمتاًرا را�شًيا.

الإقناع واملحاورة  النزاع، بينما  املقاومة وتورثان  الإك��راه وامل�شايقة توجبان  اإن 
هو  كما  الإقناع  اإن  ور�شا.  وي�شر  ب�شهولة  للتغيري  ويقودان  والألفة  ال��ود  على  يبقيان 
اإل كان الحرتام  اأو منهج  اإن�شان  احلوار لغة الأقوياء وطريقة الأ�شوياء؛ وما التزمه 

والتقدير ن�شيبه من قبل الأطراف الأخرى، بغ�ص النظر عن قبوله.

والقراآن وال�شنة وهما نربا�ص امل�شلمني ود�شتورهم، وفيهما كل خري ونفع قد جاءا 
مبا يعزز الإقناع، ويوؤكد اأثره؛ فاآيات املحاجة والتفكر كالذي مر على قرية وهي خاوية 
على عرو�شها، وكامللك الذي حاج اإبراهيم - عليه ال�شالم - يف ربه، وكمناق�شة موؤمن اآل 
الزنا، وحديث  امل�شتئذن يف  ال�شاب  اأ�شهرها حديث  الأحاديث فمن  واأما  فرعون قومه، 
الرجل الذي رزق بولد اأ�شود؛ وحديث الأن�شار بعد اإعطاء املوؤلفة قلوبهم وتركهم؛ كل 
هذه الن�شو�ص مليئة بالدرو�ص والعرب التي ت�شف الإقناع وفنونه وطرائفه ملن كان له 

قلب اأو األقى ال�شمع وهو �شهيد.
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احلوار فنِّ  يف  "10" هم�سات 
للحوار ن�شيب من حياتنا اليومية، وله يف جمال�شنا اأوقاٌت طويلة؛ وحتى نخرج 
اأمور عدة، ون�شائح وتوجهات لكي ن�شري عليها يف  اتباع  بفائدة احلوار املرجوة، علينا 

حماوراتنا، وهي كالتايل:

الهم�شة الأوىل: ل تقاطعي َمن اأمامِك، واتركيه حتى يطرح راأيه، وينتهي من 
عر�شه كاماًل. 

قبل  الآخ��ر  الطرف  يطرحه  ما  جميع  ت�شتوعبي  اأن  ح��اويل  الثانية:  الهم�شة 
ث معه.  الإجابة عليه، وتريَّثي قبل التحدُّ

مبا  اه��ت��م��ام��ِك  واأظ��ه��ري  الآخ���ري���ن،  اآراء  حتتقري  اأن  اإي����اِك  ال��ث��ال��ث��ة:  الهم�شة 
يتحدثون، حتى واإن مل تقتنعي مبا يقولون. 

وجتنَّبي  يعقلون،  مبا  النا�ص  وخاطبي  احلديث،  يف  طي  تب�شَّ الرابعة:  الهم�شة 
ر يف الكالم.  ق والتقعُّ الت�شدُّ

الهم�شة اخلام�شة: خرُي الكالم ما قل، ومل يُطل فُيمل، فاخت�شري كالمِك، ول 
تتكلمي اإل مبا ُي�شتفاد من ذكره. 

واختاري  وال��راأي،  والف�شل  العلم  اأه��ل  احل��وار مع  تاأدَّبي يف  ال�شاد�شة:  الهم�شة 
الأوقات املنا�شبة يف ذلك، ول ُتكرِثي عليهم، فاإمنا هم م�شغولون مبا هو اأهم.

الراأي دون التعر�ص  ال�شابعة: جتنَّبي احلديث يف الأ�شخا�ص، وناق�شي  الهم�شة 
لقائله. 

يدفعِك  ول  حتاورينه،  من  مع  احلديث  يف  وتلطفي  ت��وددي  الثامنة:  الهم�شة 
الختالف معه اإىل الق�شوة عليه؛ فاإن ذلك اأدعى لقبول راأيِك، قال اهلل - تعاىل - لنبيه 

ملسو هيلع هللا ىلص: زب ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ  رب  )اآل عمران: 159(. 

رِك  الهم�شة التا�شعة: ِاختاري اأجمل العبارات واأح�شنها، واإياِك والتجريح، واأحذِّ
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من اتِّهام النيَّات. 

اأن  اأو  معدومة،  منه  والفائدة  عقيم،  احل��وار  ب��اأن  �شعرِت  اإذا  العا�شرة:  الهم�شة 
»اأن��ا زعيٌم  ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  ب��داأ يف اجل��دال واملخا�شمة فتجنبيه، ونبيِك  الآخ��ر قد  الطرف 

ا«. ببيٍت يف رب�ِص اجلنة ملن ترك املِراَء واإن كان حُمقًّ
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يحيى امل�سد
عامل عربي م�شري برع يف علم الذرة حتى اعترب من اأبرز علمائها. 

ُوِلد هذا العامل عام )1932م( يف مدينة طنطا امل�شرية الواقعة يف و�شط الدلتا.

ح�شل امل�شد على �شهادة الدكتوراه يف الكهرباء من رو�شيا واأن�شاأ ق�شم الكمبيوتر يف 
جامعة الإ�شكندرية، ودّر�ص يف جامعتي الإ�شكندرية والقاهرة والكلية الفنية الع�شكرية. 

يف  العمل  تطوير  يف  و�شاهم  التكنولوجية،  الكلية  يف  وعمل  ال��ع��راق  اإىل  �شافر 
موؤ�ش�شة الطاقة الذرية العراقية.. ملع ا�شمه بحيث اأ�شبح واحًدا من ع�شرين عاملًا من 

علماء الذرة يف العامل. 

العراقي  الذري  املفاعل  اإن�شاء  العامل ودوره يف  اإ�شرائيل جلهود هذا  مل ت�شرتح 
فاأخذت ترت�شده وتتابع حتركاته لو�شع حد حلياته والتخل�ص منه. 

يف عام )1980م( اأر�شلت العراق امل�شد يف مهمة ر�شمية اإىل فرن�شا؛ لإنهاء �شفقة 
متعلقة ب�شراء كميات من اليورانيوم املخ�شب، فقام مبهمته على اأكمل وجه. 

اأخذ املو�شاد يطارد امل�شد؛ فحاولوا �شراءه باملال فف�شلوا، ووظفوا الن�شاء للو�شول 
اإليه، لكنهم اأخفقوا يف ذلك.

اأم������ام م��وق��ف��ه ال���وط���ن���ي دب����ر امل���و����ش���اد خ��ط��ة ان��ت��ه��ت ب��اغ��ت��ي��ال��ه يف ب���اري�������ص يف 
)1980/6/12م(.. يومها قال الإ�شرائيليون: على العرب النتظار ع�شرين عاًما اأخرى 

حتى يظهر م�شد جديد.
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حواء .. كم اأنِت عظيمة
تظن حواء خطاأً اأن مهمتها التي خلقت لها اأقل �شاأًنا من مهمة الرجل؛ فرناها 
نظرة  اأن  مع  اأ�شمى،  ومكانة  اأعلى،  الرجل يف مرتبة  وك��اأن  بالرجل،  تنادي مب�شاواتها 
تاأملية منا تظهر لنا اأن الرجل ما و�شل اإىل هذه املكانة، وما ح�شل على تلك املرتبة، 
اإل بف�شل املراأة، �شواء اأكانت اأًما اأن�شاأته ورّبته ووجهته، اأم زوجة وقفت بجانبه ودفعته 

و�شجعته.

ن�شيًبا  للمراأة  لوجدنا  العظماء،  رجاله  �شري  نقراأ  التاريخ،  �شفحات  قلبنا  ولو 
اأوفى، ودوًرا اأكرب يف انت�شار هذا القائد، وتفوق ذلك ال�شيا�شي، واإبداع ذاك الأديب. 

يقول الرئي�ص الأمريكي الأ�شبق روزفلت: »اإن اأي عمل يقوم به الرجل مهما كان 
�شاًقا اأو عظيم امل�شوؤولية ل ميكن اأن ي�شل اإىل مرتبة امراأة تن�شئ اأ�شرة من اأولد �شغار، 
اإنها تهب وقتها وطاقتها لأولدها، واإنني اأرى اأن دور املراأة اأهم ، واأكرث �شعوبة، واأكرث 
فخًرا من دور الرجل. وب�شفة عامة فاإنني اأحرتم املراأة التي تبذل جهًدا يف �شبيل بناء 

اأ�شرة«. 
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 كيف غي املخرتعون امل�سلمون 
وجه العامل "2"

اأقدمت اإحدى املوؤ�ش�شات العلمية الربيطانية على اإقامة معر�ص علمي تاريخي 
�شحيفة  عنوان  ح�شب   - العامل  وج��ه  غ��ريت  التي  العلمية،  امل�شلمني  مباآثر  للتذكري 
الإندبندنت. وقد خل�ص الكاتب بول فاليلي تلك الإجنازات العظيمة يف ع�شرين اإجناًزا 
وخمرتًعا م�شلًما، لولهم ملا كان العامل املعا�شر على ما هو عليه من تقدم وح�شارة 

وازدهار ورخاء.

ال��ذي طلب ت�شنيع قلم حرب ل  �شلطان م�شر  اإىل  الف�شل يعود  اأن  هل تعلمن 
يو�شخ الأيدي واملالب�ص؛ فجاء اخرتاع اأقالم احلرب النا�شف التي ت�شتخدم على نطاق 

وا�شع يف كل اأنحاء العامل الآن؟

اأن  تعلمن  وه��ل  وال��ك��ن��دي؟  اخل��وارزم��ي  و�شعه  الرتقيم  نظام  اأن  تعلمن  وه��ل 
ا؟ هل تعلمن اأن العامل الإيطايل فيبونات�شي هو  اخلوارزمي هو وا�شع علم اجلرب اأي�شً
الذي نقل العلم احل�شابي العربي اإىل اأوروبا بعد اأكرث من ثالثمائة عام على اكت�شافه 
اأن عاملًا  ناقله؟ هل تعلمن  اأنه مكت�شفه ل  الغرب على  اأنه معروف يف  واملوؤ�شف  عربًيا، 

م�شلًما هو مكت�شف اللوغاريتمات؟ هل تعلمن اأن اأ�شل علم املخت�شرات عربي؟

وهل تعلمن اأن علي بن نايف امللقب بزرياب هو الذي و�شع اأ�ش�ص التغذية احلديثة؛ 
فهو الذي جاء من العراق اإىل قرطبة بفكرة الوجبة الثالثية التي تتاألف من ال�شوربا 
ا  وال�شحن الرئي�ص من اللحم اأو ال�شمك، ثم الفاكهة واملك�شرات؟ وهو الذي طّور اأي�شً

كوؤو�ص الكري�شتال التي عمل على اخرتاعها يف البداية عبا�ص بن فرنا�ص.

وهل تعلمن اأن امل�شلمني هم من و�شعوا علم الن�شيج واحلياكة وال�شجاد حتديًدا، 
انت�شرت  ال��ب��دائ��ي��ة؟ وق��د  ال���رتاب وال�شطوح  اأوروب����ا م��ن  امل��ن��ازل يف  اأر����ص  ك��ان��ت  بينما 

ال�شجاجيد فيما بعد يف الغرب انت�شار النار يف اله�شيم.
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كلمة  ماأخوذة عن  فهي  عربي،  اأ�شلها  "�شيك" الإجنليزية  كلمة  اأن  تعلمن  هل 
يف  العملة  ل��ت��داول  جتنًبا  وذل��ك  ت�شلمها؛  عند  الب�شائع  ثمن  بدفع  التعهد  اأي  �شك، 
املناطق اخلطرة؟ ويف القرن التا�شع كان رجال الأعمال امل�شلمون ياأخذون الكا�ص مقابل 
�شيكاتهم يف ال�شني امل�شحوبة على ح�شاباتهم يف بغداد. بعبارة اأخرى فامل�شلمون هم من 

و�شع اأ�ش�ص القت�شاد املايل.

وهل تعلمن اأن ابن حزم اكت�شف اأن الأر�ص كوكب يدور قبل العامل الغربي غاليليو 
بدقة متناهية؟  الأف��الك  كانوا يح�شبون حركة  العرب  الفلكيني  واأن  عام،  بخم�شمائة 
وهل ن�شينا اأن العامل الإ�شالمي الإدري�شي قدم للملك روجر يف �شقلية الإيطالية كرة 

اأر�شية مر�شوًما عليها اأقاليم وبلدان العامل يف القرن الثاين ع�شر؟

العامل  عليها  يحيا  التي  الإ�شالمية  العلمية  امل��اآث��ر  من  في�ص  من  غي�ص  ه��ذا 
املعا�شر واملوثقة غربًيا. 
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 امل�سلمون هم اأول من 
و�سل اإىل اأمريكا

اأمريكا هو كري�شتوفر  اأول من اكت�شف قارة  من الأخطاء الكربى العتقاد باأن 
كولومب�ص.

بالقبول  واأخذناه  علينا،  امل�شت�شرقون  لبًّ�شه  كبري  وجغرايف  تاريخي  خطاأ  وهذا 
اأمريكا،  اإىل  و�شلوا  ق��د  امل�شلمني  اأن  والعلمية  التاريخية  احلقيقة  لكن  وال��ر���ش��ا.. 
الأوروبيني جميًعا مبدة طويلة،  واكت�شفوها قبل كولومبو�ص وقبل في�شوبي�شي وقبل 
ا - دينهم فيها، ولكن ال�شليبيني الأوائل قد اأبادوا امل�شلمني وطم�شوا  وقد ن�شروا - اأي�شً

كل اآثارهم تقريًبا! واإليكم تف�شيل ذلك.

وج��دوا  كما  فيها،  ُيقيمون  اأنا�ًشا  وج��دوا  اأمريكا  اإىل  الإ�شبان  و�شل  عندما   -1
ح�شارات قدمية وهي ح�شارات الأزتك - وهي من احل�شارات القدمية املعروفة - وهذا 

يعني اأن الإن�شان و�شل اإىل اأمريكا قبل و�شول الإ�شبان مبدة طويلة.

2- ذكر امل�شعودي يف كتابه: خرًبا عن ركوب مياه املحيط الأطل�شي من قبل رجل 
من الأندل�ص وو�شوله اإىل ما �ُشّمي فيما بعد باأمريكا.

3- ذكر الإدري�شي يف كتابه: خرًبا عن جمموعة من العرب ركبوا البحر الأطل�شي 
وو�شلوا اإىل اأمريكا ال�شمالية.

4- هناك الكثري من املغامرات واملحاولت التي جرت عرب الأطل�شي غرًبا حتّدثت 
عنها كتب التاريخ واجلغرافيا كثرًيا ويف مدٍد خمتلفة.

املقتطف عام )1345ه����(، عن مقالة للعامل )برتن كلني( وهو  5- ذك��رت جملة 
عامل اأوروبي، ويتكلم فيها عن كتاب عنوانه "اإفريقية وك�شف اأمريكا" ملوؤلفه ليوفيرن، 
اإن  ويقول:  اأمريكا،  هنود  لغات  كثرية موجودة يف  كلمات عربية  هناك  اأن  فيه  ويذكر 
هذه الكلمات تعود اإىل عام )689ه�(، اأي قبل قرنني من و�شول كولومبو�ص اإىل اأمريكا، 
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ا - اإن هناك بع�ص العمران العربي. ويق��ول - اأي�شً

ا - عام )1365ه���(، يف عدد فرباير مقال ُيفيد  6- جاء يف جملة املقتطف - اأي�شً
عرفوا  امل�شلمني  ب��اأن  القول  اإىل  احلديثة  العلمية  الأبحاث  بع�ص  اجتهت  )قد  باأنها: 
لغة هنود  كلمات عربية يف  اإىل وجود  الأبحاث  تلك  واأ�شارت  اأمريكا قبل كولومبو�ص، 
اأمريكا، واإىل اأن كولومبو�ص وجد يف رحلته الثالثة زنوًجا وذهًبا اإفريقًيا يف اأمريكا، واأن 
ال�شيء هو  الإ�شالمية كثرًيا، وهذا  املدنّية  ت�شبه  اأمريكا  الهندية يف  مدنّية اجلماعات 

الذي جعله يظن - يف بادىء الأمر - اأنه قد و�شل اإىل جزر الهند(.

7- اأكد الدكتور "هوي لزيل" اأ�شتاذ علم النبات بجامعة بن�شلفانيا - وهو �شيني 
الأ�شل - من خالل الوثائق العائدة للقرنني الثاين ع�شر والثالث ع�شر املالديني؛ اأن 
الطرف  من  انطالًقا  اجلنوبية  لأمريكا  ال�شمالية  ال�شواحل  اإىل  و�شلوا  قد  امل�شلمني 

الغربي للعامل الإ�شالمي )الدار البي�شاء(.

8- ُعرث يف الربازيل يف نهاية القرن الثامن ع�شر على �شخرة يف جدار مدينة 
)ريودي جانريو( عليها نقو�ص قريبة جًدا من احلروف العربية.

اآي��ات  عليه  وُوج��دت  اأمريكا،  يف  اكت�شافه  مت  ملحراب  اأثرية  اكت�شافات  هناك   -9
قراآنية مكتوبة باخلط الكويف القدمي.

انطلقوا بروح �شليبية قد  الذين  الإ�شبان  "لكن  �شاكر:  الدكتور حممود  يقول 
اأزالوا كل اأثر لهذا وق�شوا على امل�شلمني واآثارهم قبل كل �شيء، ثم كتموا اخلرب حتى 

ُن�شي متاًما".
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و�سايا للباحثات عن الرثاء
واأن��ه  بالتمني،  ياأتي  ل  ال��رثاء  حتقيق  اإن  �شالتر:  فليب  الجتماع  ع��امل  يقول 
يتعذر على املرء تكري�ص  حياته جلمع املال وحتقيق ال�شعادة الفعلية. واأ�شاف الدكتور 
�شالتر: اإن رجال املال الأثرياء قد يدون قانعني باأو�شاعهم، اإل اأنهم يظهرون خالف 
ما يبطنون، حيث اإن حياتهم اخلا�شة مليئة باملاآ�شي، وقال �شالتر موؤلف كتاب )اإدمان 
التهام �شعرات حرارية خاوية؛ لأنه  اأنه مثل  اإل  ال�شعادة،  املال قد يجلب  اإن  ال��رثوة(: 
املرء  �شعى  كلما  �شالتر:  وزاد  ق�شوى.  فائدة  وذات  جمزية  اأ�شياء  عن  النا�ص  ي�شرف 
اأحالم  ال�شتغراق يف  التخل�ص من  للمرء  يت�شنى  �شعادته. وحتى  قلت  الأم��وال  جلمع 
الرثاء وحتقيق ال�شعادة؛ فيمكن له اتباع الن�شائح التالية التي ي�شدقها العامل النف�شي 

الدكتور نيوبولد. 

اإليه  امل��رء يف حاجة  اإن  الأك�شجني، حيث  كمية من  باعتباره  امل��ال  اإىل  النظر   -
ليظل على قيد احلياة، اإل اأن ا�شتن�شاق قدر كبري منه قد ينطوي على م�شكالت، متاًما 

مثل اأخذ قدر �شئيل منه. 

- يتعني على املرء اأن يتعلم التفريق بني الرثاء والنجاح، حيث حتقيق النجاح 
نيوبولد،  الدكتور  بذلك  اأف��اد  كما  للرثاء،  م�شاحًبا  يكون  اأن  بال�شرورة  لي�ص  الكبري 
الذي اأ�شاف: اإن بع�ص ال�شخ�شيات ال�شهرية يف التاريخ عا�شوا حياة مقت�شدة، اإل اأنهم 
واإبراهام لنكولن مل  اأن غاندي  اإىل  واأ�شار الدكتور نيوبولد  باأو�شاعهم.  كانوا قانعني 
يكونا من الأثرياء، اإل اأنهما ا�شتمتعا بحياتهما، وتركا اأثًرا كبرًيا يفوق ما خلفه اأغنى 

اأغنياء تك�شا�ص. 

- على املرء اأن يتذكر اأن املال ل يجلب للمرء كل ما يحتاج اإليه من �شعادة، اإل اأن 
حب املرء للمال ميكن اأن يحرمه من هذه ال�شعادة التي يتطلع اإليها. 

مع  ال�شعادة،  لتحقيق  حتمله؛  و�شعه  يف  لي�ص  ما  جتاُهل  يتعلم  اأن  امل��رء  على   -
�شرورة عدم اإرهاق نف�شه مب�شوؤوليات اقتناء الأ�شياء التي تت�شم بالرتف. 
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- على املرء التفكري فيما يحتاج اإليه، ولي�ص فيما يرغب فيه مع �شرورة جتاهل 
م�شامني الإعالنات التجارية؛ لأنها م�شممة اأ�شاًل جلعل �شخ�ص اآخر اأكرث ثراًء من 

خالل اإغراء املرء على اإنفاق اأمواله على اأ�شياء غري اأ�شا�شية. 

اإن  - على املرء ال�شعي لتحقيق ا�شتمتاع جيد من خالل الكتفاء الذاتي، حيث 
قيامه بعمل اأثاث املنزل بنف�شه وزراعة خ�شراواته من �شاأنه اأن يتيح له املزيد من الر�شا 

والقناعة، بدًل من الذهاب اإىل املحال التجارية. 
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اجلنة دار النعيم
احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل واآله و�شحبه ومن واله، وبعد:

فاإن احلديث عن اجلنة من اأعظم اأ�شباب ال�شتقامة و�شالح القلوب، واحلديث 
عن اجلنة ل مُيل، وكيف ميل احلديث عن دار بناها اهلل بيده، وجعلها مقًرا لأحبابه، 
ومالأها من رحمته وكرامته ور�شوانه، وو�شف نعيمها بالفوز العظيم، وُملكها بامللك 
فال  وينعمون  ميوتون،  فال  يحيون  اأهلها  بحذافريه،  اخل��ري  جميع  واأودع��ه��ا  الكبري، 

يباأ�شون، وي�شبون فال يهرمون، وي�شحون فال مير�شون؟.

وهل اأق�ص م�شاجع العابدين، واأ�شهر ليل املتقني، واأرَّق ال�شاحلني اإل خوفهم اأن 
ُيحرموا دخولها؟ وهل عا�ص الأنبياء واملر�شلون واأتباعهم من املوؤمنني اإل وهم ي�شاألون 

اهلل اجلنة؟.

اإنها اجلنة عظيمة يف ات�شاعها اأنيقة يف بنائها عجيبة يف منازلها ودرجاته.

     اأما ات�شاعها فيدل على عظمته قول اهلل تعاىل: ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ              ڱ       ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  

ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ        ے  ژ   )احلديد(.
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ        وقوله تعاىل: ژ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ  )اآل عمران(.

     واإليك هذه الأحاديث التي تبني لك �شعة اجلنة:

     فعن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: "اإنَّ يف اجلنَِّة مائَة درجٍة، 
ماِء والأر�ِص..."رواه  رجَتنْي كما بني ال�شَّ ها اهلُل للمجاهدين يف �شبيِل اهلِل، ما بني الدَّ اأعدَّ

البخاري.

     واأعجب من ذلك ما اأخ��رب به النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ن�شيب اآخ��ر رجل يدخل اجلنة 
ًة،  ًة، ويكبو مرَّ راِط، فهَو مي�شي مرَّ فقال: “اآخُر َمن يدخُل اجلنََّة، رجٌل مي�شي على ال�شِّ
لقد  ��اين منَك،  ��ذي جنَّ الَّ تبارَك  اإليها، فقال:  التفَت  ف��اإذا جاوَزها  ًة،  م��رَّ النَّاُر  وت�شفُعُه 
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لُه �شجرٌة، فيقوُل:  َفُع  ل��نَي والآخريَن، فرُتْ اأح��ًدا ِمن الأوَّ اأعطاُه  اهلُل �شيًئا ما  اأعطاين 
جرِة فالأ�شَتِظلَّ بِظلِّها، واأ�شرَب ِمن ماِئها، فيقوُل اهلُل: يا ابَن  اأْي ربِّ اأْدِنِني ِمن هذِه ال�شَّ
، وُيعاهُدُه اأن ل ي�شاأَلُه غرَيها،  اآدَم لعلِّي اإن اأعطيُتَكها �شاأْلَتِني غرَيها؟ فيقوُل: ل يا ربِّ
ُه يعذُرُه، لأنَُّه يَرى ما ل �شرَب لُه عليِه، فُيدنيِه منها، في�شَتِظلَّ بظلِّها، وي�شرَب من  وربُّ
ماِئها، ثمَّ ُتْرَفُع لُه �شجرٌة اأُخَرى، هَي اأح�شُن ِمن الأُوىَل، فيقوُل: اأْي ربِّ اأْدِنِني من هذِه، 
لأ�شرَب من ماِئها، واأ�شَتِظلَّ بظلِّها، ل اأ�شاأُلَك غرَيها! فيقوُل: يا ابَن اآدَم اأمَل ُتعاِهْدين 
ل  اأن  فُيعاهُدُه  غرَيها؟  ت�شاأْلني  منها  اأدَنيُتَك  اإن  لعلِّي  فيقوُل  غرَيها؟  ت�شاأَلني  ل  اأن 
ُه يعذُرُه، لأنَُّه يَرى ما ل �شرَب لُه عليِه، فُيدنيِه منها، في�شَتِظلَّ بظلِّها،  ي�شاأَلُه غرَيها، وربُّ
، فيقوُل:  وي�شرَب من ماِئها، ثمَّ ُتْرَفُع لُه �شجرٌة عنَد باِب اجلنَِّة، هَي اأح�شُن من الأُولَينْيِ
! اأَْدِنِني ِمن هذِه، فالأ�شَتِظلَّ بظلِّها، واأ�شرَب من ماِئها، ل اأ�شاأُلَك غرَيها! فيقوُل:  اأْي ربِّ
ِم��ن ه��ذِه ل  اأْدِن��ِن��ي   ، يا ربِّ  بلَى  ق��ال:  ت�شاأَلني غرَيها؟  اأن ل  ُتعاهْدين  اأمَل  اآدَم  اب��َن  يا 
ُه يعذُرُه، لأنَُّه يَرى ما ل �شرَب لُه عليِه، فُيدنيِه منها، فاإذا اأدناُه منها  اأ�شاأُلَك غرَيها، وربُّ
اآدَم ما )َي�شريني(  ابَن  يا  اأدِخْلِنيها، فيقوُل:  اأْي ربِّ  اأهِل اجلنَِّة، فيقوُل:  اأ�شواَت  �شِمَع 
اأت�شَتهزُئ منِّي واأنَت  اأْي ربِّ  نيا ومثلَها معها؟ فيقوُل:  اأُعطَيَك الدُّ اأن  اأُير�شيَك  منَك؟ 
ربُّ العاملنَي؟ فيقوُل: اإينِّ ل اأ�شَتهزُئ منَك ولكنِّي على ما اأ�شاُء قادٌر” �شححه الألباين.

وحني تقراأ هذا احلديث اأو ت�شمعه قد يرد على ذهنك �شوؤال مهم:

     اإذا كان هذا ن�شيب اآخر رجل يدخل اجلنة، فكيف يكون ن�شيب اأعالهم منزلة؟

     ه��ذا ال�شوؤال �شاأله نبي اهلل مو�شى - عليه ال�شالم - وك��ان اجل��واب من اهلل 
ومل  عني  تر  فلم  عليها.  وختمت  بيدي  كرامتهم  غر�شت  اأردت  الذين  "اأولئك  تعاىل: 
ب�شر" . قال:"وم�شداقه يف كتاب اهلل - عز وجل -:  اأذن ومل يخطر على قلب  ت�شمع 

ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ...ھ ژ  )ال�شجدة(. رواه م�شلم.

     نعم اإن اجلنة لوا�شعة جًدا حتى اإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: “يف اجلنَِّة َخيمٌة من لوؤلوؤٍة 
وَن مياًل. يف كلِّ زاويٍة منها اأَهٌل. ما يروَن الآخريَن. يطوُف عليِهُم  ها �شتُّ فٍة. عر�شُ جموَّ

املوؤمُن” رواه م�شلم.
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     هذه اخليمة فما بالِك بالق�شر؟

اكُب يف ظلِّها مائَة عاٍم ل يقطُعها”.      وقال ملسو هيلع هللا ىلص: “اإنَّ يف اجلنَِّة ل�شجرًة، ي�شرُي الرَّ

     واأبواب اجلنة عظيمة تدل على مدى �شعة اجلنة، فقد خطب عتبة بن غزوان 
- ر�شي اهلل عنه - فقال: "ولقد ُذكر لنا اأنَّ ما بني ِم�شراَعني من م�شاريِع اجلنِة م�شريُة 

اأربعني �شنًة. ولياأتنيَّ عليها يوٌم وهو كظيٌظ من الزحاِم" رواه م�شلم.

     فاإذا عرفِت اأن م�شرية اليوم والليلة تعادل )75( كيلو مرت تقريًبا، فاإن عر�ص 
باب من اأبواب اجلنة يزيد على مليون كيلو مرت، وللجنة ثمانية اأبواب.

     اأما بناوؤها فاإنه ل يخطر على بال فعن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "اجلنُة بناوؤها َلِبَنٌة من ف�شٍة، وَلِبَنٌة من ذهٍب، وِمالُطها امل�شُك الأذفُر، 
عفراُن، من يدخُلها ينَعْم ل يْباأَ�ُص، ويخلْد ل  وح�شباوؤها اللوؤلوؤُ والياقوُت، وتربُتها الزَّ

ميوُت، ل َتبلى ثياُبهم، ول َيفنى �شباُبهم" �شححه الألباين.

البناء واأح�شنه، لبنة من ف�شة ولبنة من ذهب  اأعجب هذا       �شبحان اهلل ما 
والطني الذي يو�شع بينهما من امل�شك اخلال�ص، واحل�شى على الأر�ص الياقوت واللوؤلوؤ، 
احلنَي ما ل  ُ تعاىل: "اأعَددُت ِلعبادَي ال�شَّ لكن مل العجب وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "قاَل اهللَّ
: )َفاَل  ِ َعنٌي راأَْت، ول اأُذٌن �َشِمعت، ول َخطَر على قلِب ب�َشٍر، وَت�شديُق ذِلَك يف كتاِب اهللَّ

ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن(« �شححه الألباين. ِة اأَْعنُيٍ َجَزاًء مِبَ َتْعلَُم َنْف�ٌص َما اأُْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَّ
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التعري وك�سف املفاتن
يف  الن�شاء  من  غريهن  اأم��ام  ملفاتنهن  الن�شاء  وك�شف  التعري  ظاهرة  انت�شرت 
منا�شبات الأفراح وغريها من التجمعات الن�شائية، ول �شك اأن هذه عادة �شيئة ل تقرها 

ال�شريعة، وفيها من املفا�شد ما يلي: 

اأم��ام الن�شاء  امل��راأة مفاتنها  اإظهار  1- الوقوع فيما حرم اهلل - عز وجل -؛ ف��اإن 
اأهونها  املحرمة،  العالقات  ببع�ص، وين�شاأ جراء ذلك كثري من  الن�شاء بع�شهن  يغري 

الإعجاب، وقد اأفتى العلماء بتحرميه واأخطرها املمار�شة اجلن�شية ال�شاذة.

2- الت�شبه بالكافرات والفاجرات ممن ل حياء عندهن ول دين؛ فاإن هذه املالب�ص 
الغربية  الأزي��اء  بيوت  األب�شة يف  واإمنا هي  الطائعات،  امل�شلمات  لبا�ص  لي�شت  الفا�شحة 

بق�شد الفتنة والإغراء وال�ف�ش�اد، وق�د ق�ال ال�ن�بي ملسو هيلع هللا ىلص: »من ت�شبه بقوم فهو منهم«.

3- خراب البيوت وت�شتت الأبناء ب�شبب الطالق: فقد تكون املراأة غافلة عما يراد 
بها؛ فتاأتي بهذه الثياب العارية فتاأخذ راحتها يف ال�شحك والرق�ص والغناء والتمايل، 
بحجة اأنها يف و�شط ن�شائي، ول تدري امل�شكينة اأن كامريات الت�شوير ت�شجل عليها كل 
حركاتها، ثم تفاجاأ هذه ال�شحية بهذا الفيلم على الإنرتنت اأو يباع يف الأ�شواق؛ فتكون 

النهاية املوؤملة لأ�شرة كرمية، وال�شبب هذه التجاوزات يف املالب�ص وغريها.

4- الإ�شابة بالعني واحل�شد؛ فاإن املراأة كلما كانت على حال املع�شية بعيدة عن 
اإيذائها؛ ولذلك فكثرًيا  ذك��ر اهلل - عز وج��ل -متكن  الأع���داء من اجل��ن والإن�����ص من 
العائن  روؤي��ة  ذلك هو  و�شبب  بالعني واحل�شد،  الأع��را���ص  الن�شاء يف حفالت  ت�شاب  ما 
واحلا�شد ملفاتنها، ومتنيهما زوال تلك النعمة عنها؛ فتمر�ص وتذبل بعد هذه املنا�شبة 

مبا�شرة.

5- التعر�ص للتهمة و�شوء الظن، فاإن النا�ص ل ينظرون اإىل املراأة التي تتعرى 
وتتك�شف بكبري احرتام، بل اإنهم ي�شيئون بها الظن، ورمبا اتهموها يف �شلوكها ون�شجوا 

حولها الأقاويل الباطلة؛ فال�شالمة ل يعدلها �شيء.
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6- الدعوة اإىل التعري؛ فاإن من تتعرى وتتك�شف وتلب�ص املالب�ص الفا�شحة اأمام 
الن�شاء ت�شن �شنة �شيئة، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: "من �شن يف الإ�شالم �شنة �شيئة فعليه وزرها 

ووزر من عمل بها، من غري اأن ينق�ص من اأوزارهم �شيء".

7- التعر�ص للمعاك�شات والبتزاز من رجل و�شفت له زوجته هذه املراأة، وما كان 
منها يف قاعة الأفراح.

النار مل  اأه��ل  »�شنفان من  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  وتذكري قول  امل�شلمة،  اأختي  اهلل  فاتقي 
البخت  كاأ�شنمة  روؤو�شهن  مميالت  مائالت  عاريات  كا�شيات  ن�شاء  منهما  وذك��ر  اأرهما، 

املائلة، ل يدخلن اجلنة ول يجدن ريحها«.

 



55 سحر البيان في كلمات بينات

�سوابط عمل املراأة امل�سلمة
الأ�شل يف عمل املراأة اأنه م�شروع، وقد عملت بع�ص الأول من الن�شاء، لكنه م�شروع 

ب�شوابط اإذا توفرت �شاغ العمل واأ�شبح م�شروًعا غري حمظور.

وملخ�ص هذه ال�شوابط:

1- مراقبة اهلل - تعاىل - يف قلبها؛ فت�شت�شعر اأن اهلل - �شبحانه وتعاىل - مطلع 
عليها، ويح�شي عليها كل �شيء:  ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ  گ  رب )الزلزلة(.
ب�شدد  ول�شنا  ال��وج��ه،  تغطية  ذل��ك  يف  عليها  امل��ف��رو���ص،  بحجابها  التزامها   -2
اأنه �شابط  عر�ص الأدلة على وجوب ذلك؛ ففي ذلك موؤلفات خا�شة، لكننا هنا نوؤكد 

من �شوابط خروج املراأة للعمل، قال - تعاىل -: زب ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
رب  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ 

)الأحزاب: 59(.

يكن حمرًما،  م��ا مل  قريًبا،  ك��ان  ل��و  ال��رج��ال، حتى  ع��ن خمالطة  تبتعد  اأن   -3
والن�شو�ص يف هذا كثرية جًدا.

4- األ يوؤثر العمل على م�شوؤوليتها الأ�شا�ص، وهو بيتها و�شوؤون زوجها واأطفالها؛ 
فاإذا اأثر على هذه املهمة الأ�شا�ص خرج من الإباحة اإىل التحرمي؛ فالواجب �شرًعا مقدم 

على النفل.

5- اأن يكون العمل مما ينا�شب املراأة، ويالئم طبيعتها التي خلقها اهلل عليها، فال 
تعمل حاملة اأثقال، و�شانعة يف م�شانع، و�شرطية، اأو يف عمل من اأعمال نظافة ال�شوارع 

اأو الطرقات، اأو بائعة للرجال، اأو ما يكون ذريعة للف�شاد، ونحو ذلك.

الإ�شالح  عملية  يف  اإليه  اأ�شرنا  اأن  �شبق  ما  امل��راأة  تخو�شها  التي  املجالت  ومن 
الجتماعي، ومنها: 

www.alukah.net



سحر البيان في كلمات بينات56

التدري�ص - الدعوة اإىل اهلل بني الن�شاء - تطبيب الن�شاء ومتري�شهن - كل ما 
ا بالن�شاء - العمل اخلريي وغريها مما ينا�شب حالها وطبيعتها. كان خا�شً

6- اإذن وليها من زوج اأو والد، واإذا كان الإذن مطلوًبا يف بع�ص نوافل العبادات؛ 
فهنا من باب اأوىل واأحرى. 

وداًعا ع�شر احلرية

قد ل تقتنع بع�ص الن�شاء اإذا حدثها رجل عن البيت والزوج والأطفال، وترى يف 
حديثه جتنًيا على املراأة وظلًما، وت�شر على رف�ص هذا الكالم. 

قامت  التي  بالتجربة  القيام  عليِك  توفر  الآن  الغرب  يف  تقوم  التي  الدرا�شات 
بها املراأة هناك. اإن هذه الدرا�شات تعطيِك النتائج التي و�شلت اإليها املراأة عندهم بعد 

حتررها وانطالقها. 

لقد قامت جملة "ماري كري" الفرن�شية با�شتفتاء للفتيات الفرن�شيات من جميع 
الأعمار وامل�شتويات الجتماعية والثقافية، �شمل مليونني ون�شف مليون فتاة عن راأيهن 
يف "الزواج من العرب ولزوم البيت؟"، فكانت الإجابة ل� )90%( منهن ب�"نعم"، والأ�شباب 

كما قالتها النتيجة هي التايل: 

1- ملت امل�شاواة مع الرجل. 

2- ملت حالة التوتر الدائم ليل نهار.

3- ملت ال�شتيقاظ عند الفجر للجري وراء القطار. 

4- ملت احلياة الزوجية التي ل يرى الزوج زوجته فيها اإل عند اللزوم.

5- ملت احلياة العائلية التي ل ترى الأم فيها اأطفالها اإل حول مائدة الطعام.

ولقد كان عنوان ال�شتفتاء "وداًعا ع�شر احلرية واأهاًل بع�شر احلرمي". 
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خطر الأزياء واملو�سة
ارت�شاه اهلل  ال��ذي  ال�شرعي  اللبا�ص  بناتنا ون�شائنا هو  تلب�شه كثري من  هل  ما 

ور�شوله لنا؟... اأبًدا وعزة ربنا. 
    اإنه يخرج من دور الأزياء - واإن �شئِت فارفعي الهمزات واأبديل الياء نوًنا - اأتلك 

الدور يف بالد امل�شلمني؟ اإنها الدور الباري�شية اخلالعة والبيوت اللندنية املنحلة. 
واملده�ص املحزن اأن بع�ص ن�شائنا يف بع�ص بالد امل�شلمني قد تف�شل الأزياء قبل 

اأن تف�شل يف فرن�شا وبريطانيا وغريهما. 
اإن الأزي��اء تعد مظهًرا من مظاهر التغريب، وو�شيلة من و�شائله؛ ولذلك جاء 
�شاعرنا ليقول متحدًثا عن الأزي��اء وعن اللبا�ص الذي نرى بع�ص املو�شومني باخلري 

يلب�شه بنته اإىل حد الركبتني، ويقول اإنها �شغرية: 
اإن الرماح اإذا عدلتها اعتدلت         ول تلني اإذا كانت من اخل�شب

ويقول غريه: 
وي����ن���������ش����اأ ن����ا�����ش����ئ ال���ف���ت���ي�������������������������������ان ف��ي��ن�����ا

ع�����ل�����ى م�������ا ك�����������������������������ان ع����������������������������������وده اأب���������وه
وها هو �شاعرنا يقول: 

حل��������د ال�����رك�����ب�����ت�����ني ت�������ش���م�������������������������������������������ري���ن���ا
ت���ع���ب���������������������������������������������������ري���ن���ا ن�����ه�����ر  اأي  ب������رب������ك 

������ش�����ب�����اح يف  ظ����������ل  ال������ث����������������������������������وب  ك����������������اأن 
ً���ا ف��ح��ي�����ن��ا ً�����������ا ح���ي���ن�������������������� ي�����زي�����د ت���ق���ل�������ش��������

ت����ظ����ن����ي�����������������������������ن ال����������رج����������ال ب���������ال �����ش����ع����ور
ت�������ش���ع���������������������������ري���ن���ا ل  رمب����������������������������������ا  لأن������������ك 

اإن هذه الأزياء ل تخلو من اأمور جتعلها يف زاوية احلظر ال�شرعي، فمثاًل: 
 التعري الفا�شح يف بع�ص هذه الأزياء، ومن اأراد التحقق من هذا اللون من األوان 

النحالل فليكا�شف جمالت احلياكة وم�شاغل اخلياطة. 
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امل�شلم  ك��م��ال عقيدة  ق���ادح يف  ب��ه��ن، وه���ذا  ال��ك��اف��رات والإع��ج��اب  الن�شاء   حمبة 
وامل�شلمة. 

 الت�شبه باليهود والن�شارى وغريهم، وهذا باب اأو�شع من اأن يب�شط. 
 الت�شبه بالرجال يف اللبا�ص، ول نزال ن�شمع بالأزياء الولدية، هذا ف�شاًل عن 
انتهاب ثروات الأمة وجعل بع�ص ن�شائها تلهث وراء هذه الأزياء وتن�شى مهمتها الأ�شا�ص. 

ن�شاء اأوروبيات ي�شرخن: ل للج�شد العاري

عائدة من عملها  كانت  يوتبوري،  تعي�ص يف مدينة  �شويدية  فتاة  كارل�شون  اآنيا 
فيها  الداخلية تظهر  املالب�ص  �شركات  اإعالنات كبرية لإحدى  اأربعة  فا�شتلفت نظرها 
اأحد  على  اآنيا  عرجت  ع��اري��ة!..  �شبه  مبالب�ص  �شيفر  كلوديا  الأملانية  الأزي���اء  عار�شة 
حمالت الطالء وا�شرتت طالء اأ�شود وطم�شت به تلك ال�شور الفا�شحة.. تقدم اأ�شحاب 
ال�شركة بدعوى ق�شائية �شد كارل�شون التي اأدينت بدفع غرامة قدرها )16 األف كراون( 
)1400 دولر(، توىل دفع الغرامة جلنة �شكلت للدفاع عن كارل�شون وتاأييد ما قامت به. 
يف ت�شويغها ملا قامت به قالت كارل�شون: اأحاول منذ مدة طويلة اأن اأثري نقا�ًشا 
حول م�شكلة الإعالنات التي تظهر املراأة كاأنها �شلعة ت�شتخدم لأغرا�ص جتارية، ن�شرُت 
املقالت ونظمُت الندوات دون جدوى، لكن عندما قمت بتخريب لوحات كلوديا �شيفر 
مل تبق حمطة تلفاز اأو اإذاعة اأو �شحيفة يف ال�شويد اإل اأثارت املو�شوع، ما قمت به وما 
ا�شتخدامها  باأن  اأخ��رى يف دول خمتلفة حتذير لل�شركات الكربى  تقوم به جمموعات 

جل�شد املراأة يف الإعالنات اأ�شلوب خاطئ �شيوؤدي اإىل كارثة اجتماعية.  
ما قامت به كارل�شون اأ�شبح عماًل احتجاجًيا ماألوًفا يف عدد من البلدان الأوروبية 

التي ت�شهد جمعيات اأهلية متنامية ترف�ص ا�شتخدام املراأة لأغرا�ص الت�شويق. 
امل���راأة  ج�شد  لتوظيف  املناه�شة  الن�شائية  اجلمعيات  انت�شرت  ال��رنوي��ج  ففي 
اإن  وقالت:  ن�شائية،  داخلية  ملالب�ص  اإع��الن  وقف حملة  و�شاهمت يف  دعائية،  لأغرا�ص 

تلك الإعالنات متثل خطًرا على �شائقي ال�شيارات، وقد توؤدي اإىل حوادث مميتة. 
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ن�سيت اأن تتزوج
ن�شرت �شحيفة الأهرام امل�شرية حتت عنوان: "اأ�شتاذة جامعية تن�شح طالباتها 
بالزواج". قالت اأ�شتاذة جامعية يف اإجنلرتا وقفت هذا الأ�شبوع اأمام مئات من طلبتها 

وطالباتها تلقي خطبة الوداع مبنا�شبة ا�شتقالتها من التدري�ص.

قالت الأ�شتاذة:

ها اأنا قد بلغت ال�شتني من عمري، و�شلت فيها اأعلى املراكز، جنحت وتقدمت يف 
كل �شنة من �شنوات عمري، وحققت عماًل كبرًيا يف املجتمع، كل  دقيقة يف يومي كانت 
اأن  اأتيحت يل الفر�شة  تاأتي علّي بالربح، ح�شلت على �شهرة كبرية، وعلى مال كثري، 
اأزور العامل كّله، لكن، هل اأنا �شعيدة الآن بعد اأن اأفعل ما هو اأهم من ذلك كّله بالن�شبة 

للمراأة؟..

ن�شيت اأن اأتزوج، واأن اأجنب اأطفاًل، واأن اأ�شتقر.

اإنني مل اأتذكر ذلك اإلَّ عندما جئت لأقدم ا�شتقالتي، �شعرت يف هذه اللحظة اأنني 
مل اأفعل �شيًئا يف حياتي، واأن كل اجلهد الذي بذلته طوال هذه ال�شنوات قد �شاع هباًء، 
ا�شتقالتي، وبعدها ين�شاين اجلميع يف غمرة  اأو اثنان على  اأ�شتقيل، و�شيمُر عام  �شوف 
ان�شغالهم باحلياة، لكن لو كنت تزوجت، وكّونت اأ�شرة كبرية، لرتكت اأثًرا كبرًيا واأح�شن 

يف احلياة.

ذلك  غري  تبذله  جمهود  واأي  اأ�شرة،  وتكّون  تتزوج،  اأن  هي  املراأة  وظيفة  "اإن 
يف  اأوّل  امل��ه��ام  ه��ذه  ت�شع  اأن  ك��ل طالبة  اأن�����ش��ح  اإن��ن��ي  ب��ال��ذات،  ل��ه يف حياتها  قيمة  ل 

اعتبارها، وبعدها تفكر يف العمل وال�شهرة".

اإن هوؤلء امل�شكينات ي�شّيعن اأعمارهن ول يدركن احلقيقة اإلَّ يف غروب العمر، 
والعجب من فتيات الإ�شالم اللواتي يتابعن هوؤلء يف التيه على غري هدى، وقد دّلنا  اهلل 
على الطريق، وبنيَّ لنا ال�شبيل، وال�شعيد من وعظ بغريه.. فاإىل اأين يا ابنة الإ�شالم؟!
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ا للدخول يف الإ�سالم؟ كيف تدعني �سخ�سً
يف بالدنا عدد كثري من غري امل�شلمني الذين وفدوا للعمل، كثرًيا ما يعودون اإىل 
بالدهم بالدرهم والدينار دون اأن ُيدعوا اإىل الإ�شالم.. من واقع خربة يف جمال دعوة 
غري امل�شلمني للدخول يف الإ�شالم، بني يديِك - اأختي امل�شلمة - طرق وخطوات مثلى 

للدعوة، نرجو اأن حتقق ثمارها باأ�شرع وقت واأي�شر طريق، دون وقوع اأية �شلبيات. 

�شواء  ه��ذه،  بدعوتِك  تنالينه  ال��ذي  الأج��ر   - امل�شلمة  اأختي   - ا�شت�شعري  اأوًل: 
اأ�شلمت املدعوة اأو مل ت�شلم؛ فالنبي - ملسو هيلع هللا ىلص - ياأتي يوم القيامة ولي�ص معه اأحد. 

ثانًيا: اأخل�شي يف دعوتِك هلل! ول ت�شتعجلي النتائج! 

ثالًثا: ادعي اهلل اأن يهدي هذه املدعوة لالإ�شالم، وي�شرح �شدرها للحق. 

رابًعا: ا�شتقبليها بب�شا�شة وجه، وطالقة حميا، فاإذا َقِبلتِك ف�شتقبل دعوتِك. 

فالنفو�ص  تدعيها؛  اأن  قبل  ب�شيطة  ولو  خدمة  لها  تقدمي  اأن  ح��اويل  خام�ًشا: 
جمبولة على حب وقبول من يح�شن اإليها. 

عقيدتها  من  �شيًئا  ولو  لِك  تبنّي  اأن  منها  واطلبي  ديانتها،  عن  �شليها  �شاد�ًشا: 
وعبادتها، فحاويل من خالل ما تذكره اإثارة ال�شكوك حول ما هي عليه من باطل. 

�شابًعا: ابتعدي كل البعد عن ال�شب واللجاجة، فال ت�شبيها، ول ت�شبي اآلهتها، ول 
ت�شبي رموز دعوتها واأهل ديانتها.. اإلخ. 

اإن كان معِك �شيء، واإل فعديها بذلك  الكتب والأ�شرطة،  اأهديها بع�ص  ثامًنا: 
وا�شدقي معها. 

ل  فقد  مت��ل��ي؛  ول  م��رة  اأول  م��ن  ت�شتجب  مل  اإذا  ال��دع��وة  معها  تابعي  تا�شًعا: 
ت�شتجيب يف اأيام، ول اأ�شهر، ول اأعوام، وقد ل ت�شتجيب اأبًدا، فح�شبِك البالغ، واهلل اأعلم 

واأحكم، وهو اأعلم مبن اهتدى. 
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وه��ذا  بينكما،  فيما  التفاهم  وي�شعب  لغتها  معرفة  عليِك  يتعذر  ق��د  ع��ا���ش��ًرا: 
يح�شل كثرًيا، فال ترتددي يف الت�شال على اأحد مكاتب توعية اجلاليات، ف�شتجدين 

ما ي�شرِك - باإذن اهلل.
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اجلودة يف العمل
تعد جودة العمل واإتقانه يف كل �شوؤون احلياة اأ�شا�ًشا من اأ�شا�شيات ديننا احلنيف؛ 
اإذ ورد الأمر بذلك يف غري ما منا�شبة يف كتاب اهلل - تعاىل -، ويف �شنة نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

العامل يف  اأ�شا�ص لنجاح  والعلم  اأن �شفتي احلفظ  اإىل   - �شبحانه  ولقد وّجه - 
عمله، و�شبب جلودة العمل واإتقانه؛ قال - تعاىل - حكايًة عن يو�شف - عليه ال�شالم- :  

زب ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃڃ چ    چ چ چ رب )يو�شف(.
اأهمية التحلي ب�شفتي القوة والأم��ان��ة يف كل  اأخ��رى  اآي��ة  واأورد - �شبحانه - يف 

ڇہ  ھھ  ھھ  ے   ے    :- ت��ع��اىل   - ق��ال  ع��م��ل؛  اإل��ي��ه  ي�شند  م��ن 
ي��دور  ال�����ش��ف��ات  ه���ذه  ك��ل  وم����دار  )ال��ق�����ش�����ص(.  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڭڇ 
 حول اإح�شان العمل واإجادته؛ اإذ العربة لي�شت بكرثة العمل بقدر ما هي بح�شنه، قال 

- تعاىل -: زب ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ  رب )امللك(. 

وعلى ال�شياق نف�شه، ياأتي تاأكيد ال�شنة املطهرة على جودة العمل؛ فقد قال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل كتب الإح�شان على كل �شيء«، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: يف احلديث الذي رواه الرتمذي يف 

�شننه عن حذيفة - ر�شي اهلل عنه - : »ل تكونوا اإمعة، تقولون اإن اأح�شن النا�ص اأح�شّنا، 
اأ�شاوؤوا فال  اإن اأح�شن النا�ص اأن حت�شنوا واإن  اأنف�شكم،  واإن ظلموا ظلمنا، ولكن وّطنوا 

تظلموا«.

ولكن الدار�شة ملبادئ اجلودة ال�شاملة، جتد اأن كثرًيا من تلك املبادئ قد اهتم بها 
الإ�ش�الم وعمل على تر�شيخها، والتي منها على �شبيل املثال ل احل�شر: 

 حب العمل والإتقان فيه. 

 ال�شورى. 

 التدقيق واملحا�شبة. 

 الإخال�ص واملراقبة الذاتية. 
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* حب العمل والتعاون والتكافل بني اأفراد املجتمع. 

واأن نكون يف ما يحبه اهلل  اأعمالنا،  اإىل اجل��ودة يف  اأن ن�شعى  ل��ذا؛ علينا جميًعا 
وير�شاه.

 بني دجال الهند وعاملها
غيهم  يف  وي�شدرون  �شاللهم،  يف  يتمادون  قد  ال�شريح  والكفر  الباطل  اأه��ل  اإن 
حتى ي�شلوا اإىل احلد الذي ي�شدقون فيه اأنف�شهم، وي�شبحون على قناعة تامة باأنهم 
التي  املوؤمنة  الفئة  واأن اهلل - عز وجل - معهم وموؤيدهم ونا�شرهم على  على احلق، 
اأبو جهل - عليه  �شّول لهم ذلك، وقدمًيا وقف  الذي  هي حثالة بزعمهم وب�شيطانهم 
اأقطعنا للرحم  'اللهم  ب��در يدعو اهلل - عز وج��ل - وه��و يقول  لعنة اهلل - قبل غ��زوة 
فان�شره  عندك  واأر�شى  اإليك  اأح��ب  كان  اأينا  اللهم  الغداة  فاأحنه  نعرفه  ل  مبا  واأتانا 

 اليوم' فاأنزل اهلل عز وجل يف ذلك قوله - عز وجل - : زب ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄڃ  رب  )الأنفال: 19(. وجاء اأبا جهل ما متنى وقتل �شر قتلة.

وحديًثا كانت ق�شتنا تلك ذات العربة البينة، فعندما اأعلن دجال الهند الأ�شهر 
له؛  وم�شاندتهم  الإجن��ل��ي��ز  النبوة مب�شاعدة  وادع���ى  ال��ك��اف��رة  دع���واه  ال��ق��ادي��اين  غ��الم 
ليفرقوا �شف املقاومة الإ�شالمية التي كانت على اأ�شدها، انربى لهذا الكافر الدجال 
من علماء امل�شلمني ال�شيخ العالمة ثناء اهلل الأمرت�شوي، حيث قام مبناظرة الدجال 
ويرد  �شره  يقمع  اأن  وا�شتطاع  واأب��ان كفره،  باطله  والنت�شار عليه، وف�شح  مرات عدة 
ثناء  العالمة  فدعا  ال��دج��ال؛  غ�شب  ل�شتعال  اأدى  مما  احل��ق؛  اإىل  اأتباعه  من  كثرًيا 
اأنا كذاب ومفرتي كما  اإن  "فادعوا  اهلل على روؤو���ص الأ�شهاد للمباهلة، وقال الدجال: 
تذكرين فاأهلك يف حياتك؛ لأين اأعلم اأن عمر الكذاب واملف�شد ل يكون طوياًل، بل هو 
اأ�شد اأعدائه بالذلة والهوان، فاإن مل اأكن مت�شرًفا مبخاطبة اهلل  ميوت خائًبا يف حياة 
اإذا مل متت  واملكاملة معه، واأك��ون م�شيًحا موعوًدا فلن تنجو من عاقبة املكذبني، واأنت 
اأدعو  اأكون مر�شاًل من اهلل - تعاىل -، واأ�شتحق ما  اأو الكولريا فلن  مبر�ص الطاعون 
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به عليك". وكاأنها �شنة ما�شية يف كل ظامل بلغ به ظلمه اأن يعمى متاًما وي�شدق نف�شه 
و�شالله، فبعد هذه املباهلة ب�شهور عدة ي�شاب الدجال مبر�ص الكولريا، وظل املر�ص 
يفتك به، وظل يقيء ويتربز ويبول على نف�شه، حتى اأن النجا�شة كانت تخرج من فمه 
قبل املوت، و�شبحان اهلل النجا�شة تخرج من الفم الذي طاملا اأخرج النجا�شات، ثم تخرج 
روحه النج�شة وهو جال�ص يف بيت اخلالء لق�شاء احلاجة، وذلك يوم )1908/5/26م(، 
وبقي العالمة ال�شيخ ثناء اهلل بعده قريًبا من اأربعني �شنة يهدم بنيان الدجال ودعوته 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  زب  قال  عندما  اهلل  و�شدق  الباطلة، 
چ چچ رب  )الأنفال: 19(.
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ة ل تنال هكذا! العزرّ
اإىل  فيها من حال  انتقلت  بالأندل�ص فرتات خمتلفة،  الإ�شالم  دولة  مرت على 
ح��ال وم��ن ط��ور اإىل اآخ���ر، م��ن ق��وة اإىل �شعف، وم��ن وح��دة اإىل ت��ف��رق، وم��ن علو اإىل 
ا�شت�شعاف، وهكذا، ويعترب عهد احلاجب املن�شور بن اأبي عامر، الذي عا�ص بني عامي 
احلكيمة  ال�شيا�شة  بف�شل  وذل��ك  الأندل�ص؛  ع�شور  واأعظم  اأزه��ى  من  392ه���(،   -364(
النا�ص باجلهاد يف  �شغل  -، حيث  - يرحمه اهلل  املن�شور  اتبعها احلاجب  التي  والقوية 
�شبيل اهلل عن التناحر واخلالف الداخلي والذي اأ�شعف الأندل�ص اأمام عدوها الإ�شبان 
يف عهود �شابقة، هذا اخلالف الع�شبي والقبلي بني قبائل العرب هو الذي مهد ال�شبيل 
اأمام الإ�شبان للتجمع مرة اأخرى يف �شمال الأندل�ص، وتكوين ممالك �شليبية عدة، مثل 
اأرجوان وق�شتالة وليون، والتي �شارت �شوكة يف خا�شرة دولة الإ�شالم يف الأندل�ص، حتى 

جاء عهد احلاجب املن�شور، وق�شى عليها باجلهاد.

الإ�شبان، مل  غ��زوة مباركة �شد  زي��ادة عن خم�شني  املن�شور  �شن احلاجب  ولقد 
يهزم يف واحدة منها قط، وكان له بهم نكاية عظيمة، وباأ�ص �شديد، وكان يخرج بنف�شه 
الإ�شبان  �شمع  كلما  وكان  ونف�شه،  ب�شيفه  القتال  ويبا�شر  املجاهدة  راأ���ص اجليو�ص  على 
بقدومه اإىل جهة ما، فروا منها مثل الفئران اإىل روؤو�ص اجلبال، وبذلوا له اجلزية عن 
يد وهم �شاغرون، وكان احلاجب ل يكتفي بذلك، بل كان يلزمهم �شروًطا اأخرى مهينة، 
اأو اأمري؛ وذلك من اأجل حتطيم  ل يقبلها حر على نف�شه، ف�شاًل عن اأن يقبلها ملك 
معنوياتهم، وك�شر طموحاتهم نحو بالد الإ�شالم، فيقنعوا من امل�شلمني ببذل اجلزية 

لهم نظري ال�شالمة والأمان.

ويف واحدة من م�شاهد العزة والقوة والكرامة، خرج احلاجب املن�شور على راأ�ص 
عند  ال�شليبيون  له  كمن  وق��د  )378ه����(،  �شنة  اأرج���وان  ب��الد مملكة  لغزو  كبري  جي�ص 
م�شايق جبال الربان�ص اأو األربت، كما ي�شميه الأوروبيون الآن، ويف عماية الليل هجموا 
على امل�شلمني واأمطروهم بوابل من ال�شهام املميتة، وا�شطربت �شفوف امل�شلمني، وفر 
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كثري منهم ل يلوون علي �شيء، لكن احلاجب املن�شور ومعه اأبناوؤه وكانوا مثله يف القوة 
ال�شقالبة،  الفتيان  فر�شان احلاجب من  يفروا، ومعهم خا�شة  ثبتوا ومل  وال�شجاعة، 
ال�شيا�شيني  امل�شلمون ثبات قادتهم  راأى  ذك��وان، فلما  ابن  ا قا�شي اجلماعة  اأي�شً وثبت 
والدينيني يف القتال حمت نفو�شهم وعادوا للقتال على اأ�شد ما يكون القتال، حتى اأنزل 

اهلل - عز وجل - ن�شره على املوؤمنني.

بعد هذا الن�شر الكا�شح األزمهم احلاجب املن�شور دفع اجلزية ومعها ابنة ملكهم 
"فرويال الرابع"؛ لياأخذها احلاجب جارية عنده، وكانت اأجمل ن�شاء زمانها، واأكرثهن 
اأنوف  البع�ص، لكن لإرغ��ام  الن�شاء، كما يظن  لي�ص حًبا يف  الإ�شبان، وذلك  �شرًفا عند 
الكافرين، وردعهم عن حماربة امل�شلمني وتهديدهم مرة اأخرى، فا�شطروا للموافقة 
خوًفا من باأ�ص احلاجب وقوة امل�شلمني، فلما �شيعها اأبوها واأكابر دولته معه، قالوا لها: 
اأعقل  من  وكانت  امل��راأة  ف��ردت  عنده،  دائًما  لنا  وتو�شطي  املن�شور  عند  حالنا  اأ�شلحي 

ن�شائهم قائلة: اأيها اجلبناء العزة ل تنال باأفخاذ الن�شاء، ولكن برماح الرجال.
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عاقبة املرتفني
ذكرت كلمة الرتف مرات عدة يف القراآن الكرمي يف موا�شع خمتلفة عدة، كلها 

ب��اأن عاقبة املرتفني وخيمة وبيلة، مثال قوله - عز وجل -:زب وئ ۇئ ۇئ ۆئ  تفيد 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی رب  )الإ�شراء(، وقوله: زب ائ 
زب ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ    ڈ  وقوله:  )الواقعة5(،  ائ    ەئ ەئ وئ وئ رب  

ڈ  ژ رب  )املوؤمنون(.
وكان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينهى اأ�شحابه عن التنعم، ويح�شهم على البذاذة، ويعطيهم 
القدرة من نف�شه، فينام على احل�شري فيوؤثر يف جنبه، وياأتي عليه الأهلة الثالثة ول 
بعده  الأم��ة من  لت�شتقيم  بطنه؛  ويربط احلجر واحلجرين على  ن��اًرا،  بيته  توقد يف 
وتخ�شو�شن، فال تاأ�شرها الدنيا فتوؤثرها على الآخرة، ثم تاأتي اأحداث التاريخ لتعطينا 
اأدلة وبراهني عملية على �شحة تلك العاقبة وحتميتها، وما جرى لدولة الإ�شالم يف 
الأندل�ص خري �شاهد على ذلك، عندما انح�شرت دولة الإ�شالم بالأندل�ص يف غرناطة 
واأربا�شها فقط، و�شارت دولة ال�شليب باإ�شبانيا حميطة بامل�شلمني من كل مكان، وكان 
هذا يقت�شي من اأهل غرناطة اأن يظلوا دائًما معت�شمني بدينهم واإميانهم، وعلى اأعلى 
درجات ال�شتعداد واجلهاد الدائم كما كان هو حال اأهل مدينة الر�شول - ملسو هيلع هللا ىلص - و�شحابته 
اأيام دولة الإ�شالم الوليدة واخلطر يتهددهم يف كل �شاعة؛ فكانوا كما يقول ال�شحابي 
اجلليل "نقوم يف ال�شالح ونبيت يف ال�شالح حتى يروحوا امل�شجد بال�شالح"؛ ا�شتعداًدا 
لأي هجوم مفاجئ من العدو املرتب�ص.. هكذا كان ينبغي اأن يكون حال اأهل غرناطة، 

لكن املثال �شيء والواقع �شيء اآخر متاًما، مغاير متام املغايرة عن احلق.

الثالث من ن�شل بني  ا�شمه يو�شف  اأمر غرناطة رجل  ففي �شنة )810ه���( توىل 
�شالم مع  اأن عقد معاهدة  ل�شدة احلكم  اأن و�شل  بعد  له  �شعى  ما  اأول  وك��ان  الأحمر، 
"اإ�شبانيا الن�شرانية" ملدة عامني، فوافق ال�شليبيون؛ ل�شعفهم  ال�شليبيني يف ق�شتال 
يف تلك الفرتة، فلما م�شت املدة و�شعر ال�شليبيون بقوتهم اأرادوا الزحف على غرناطة، 
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فطلب منهم يو�شف الثالث جتديد املعاهدة، لكنهم رف�شوا واأغاروا على مدينة اأنتقرية 
واأخذوها، وعندها ا�شطر يو�شف للخ�شوع لهم ب�شروط مهينة، ووافق ال�شليبيون على 

املعاهدة.

فماذا فعل اأهل غرناطة يف يف اأثناء تلك املدة.. ا�شمعي لو�شف موؤرخي الأندل�ص 
من م�شلمني و�شليبيني حلال غرناطة يف يف اأثناء معاهدة ال�شلم املوؤقتة، التي تنبئِك 
ق�شتالة  مملكتي  ب��ني  الهدنة  عقدت  "وملا  ق��ال��وا:  امل��رتف��ني،  وعاقبة  ال�شقوط  بعاجل 
 - واإ�شبيلية  و�شادت بني بالط غرناطة  بينهما  تتوثق  ال�شلم  اأوا�شر  اأخ��ذت  وغرناطة 
قبل  ت�شهد غرناطة من  املتبادل، ومل  والح��رتام  امل��ودة  - عالئق  ال�شليبيني  عا�شمة 
غرناطة  ب��الط  وك��ان  اخل�شيمتني،  الأم��ت��ني  بني  ال��وئ��ام  فيه  �شاد  يو�شف  كعهد  عهًدا 
اأمريها وبهاء بالطها  الن�شارى، جتتذبهم خالل  والأ�شراف  بالفر�شان،  يومئذ يغ�ص 
والن�شارى  امل�شلمني  الفر�شان  تعقد بني  الرائعة  املبارزات  وفرو�شيتها، وكانت حفالت 
وتبدو  �شافرات،  امل�شلمات  العقائل  واأ�شرف  اأجمل  وي�شهدها  املدينة،  �شاحات  اأعظم  يف 

غرناطة يف تلك الأيام يف اأروع احللل واأبدع الزينات".

الأندل�شية  الأم��ة  "وكانت  الأح��داث:  املوؤرخون على تلك  به  ا�شمعي ما عّلق  ثم 
نف�ص  يف  تنحدر  كانت  ولكنها  والأم���ن،  ال�شكينة  بنعمتي  ملكها  ظل  يف  يومئذ  تتجمع 
الوقت يف ظل هذا ال�شلم احللب والرتف الناعم اإىل نوع خطري من النحالل ال�شريع 

الذي يع�شف مبنعتها واأهبتها الدفاعية، ونحن نقول للموؤرخني )قد كان(".
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م�سرع املبتدعني الثالثة
الثالثة  املبتدعني  ه��وؤلء  لأن  وزج��ًرا؛  وعًظا  واأكرثها  امل�شارع  اأعجب  هذه من 
اأظهر اهلل - عز وجل - فيهم اآية بينة لكل عبد منيب، واأظهر بطالن بدعتهم اخلبيثة، 
الزيات  امللك  بن عبد  بغداد وحممد  قا�شي  دوؤاد  اأب��ي  بن  اأحمد  ه��م:  الثالثة  وه��وؤلء 
الوزير، وثمامة بن اأ�شر�ص، وكلهم من كبار املعتزلة واأئمتهم، وقد اأظهروا تلك البدعة 
املاأمون، ثم املعت�شم، وبلغت ذروة بدعتهم يف عهد الواثق العبا�شي، وقد تاآمر  يف عهد 
الثالثة على قتل الإمام اأحمد بن ن�شر اخلزاعي؛ ب�شبب اإنكاره بدعتهم بخلق القراآن، 
وزينوا للواثق قتله، حتى قتله يف )28( �شعبان �شنة )234ه���(؛ فندم على قتله، فوقف 
الثالثة بني يديه فقال اأولهم؛ اأحمد بن اأبي دوؤاد: "حب�شني اهلل يف جلدي اإذا مل يكن 
قتله �شواًبا"، ثم قال الثاين ابن الزيات: "قتلني اهلل بالنار اإذا مل يكن قتله �شواًبا"، ثم 
قال الثالث ثمامة بن اأ�شرب: "�شلط اهلل علّي ال�شيوف اإذا مل يكن قتله �شواًبا".. فكيف 

كانت م�شارعهم؟

زب ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ  رب    :- وج��ل  ع��ز   - اهلل  ق��ول  فيهم  حتقق 
)الأنفال: 19(، كما حتقق من قبل يف عدو اهلل اأبي جهل، وا�شمع كيف جاءهم الفتح.

اأما اأولهم وهو قا�شي املحنة اأحمد بن اأبي دوؤاد، فقد رماه اهلل بالفالج )هو ال�شلل 
الرباعي( قبل موته، باأربع �شنني، وبقي طريًحا يف فرا�شه ل ي�شتطيع اأن يحرك �شيًئا 
من ج�شده، وُحرم لذة الطعام وال�شراب والنكاح وكل �شيء، وجعل ن�شف ج�شده لو �شقط 
عليه ذباب فكاأمنا نه�شته ال�شباع، والن�شف الآخر لو نه�شته ال�شباع مل يح�ص بها، وقد 

حب�شه اهلل - عز وجل - يف جلده كما متنى.

"ما  ك��ان يقول ح��ال حياته:  ال��زي��ات، فقد  اب��ن  ال�شوء  واأم���ا ثانيهم، وه��و وزي��ر 
رحمت اأحًدا قط؛ الرحمة خور يف الطبع؛ ذلك لأنه من املعتزلة الذين ينكرن ال�شفات 
ويجحدونها، غ�شب عليه املتوكل وقام ب�شجنه يف قف�ص حرج - �شيق - جهاته م�شامري 
الطبيعة"، ثم  "الرحمة خور يف  حامية؛ فكان ي�شيح ويقول ارحموين، فيقولون له: 
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كانت نهايته اأن قام املتوكل باإحراقه بالنار كما متنى.

الزيات من  ابن  اأ�شاب �شاحبه  ما  راأى  ملا  فاإنه  اأ�شر�ص،  بن  ثالثهم ثمامة  واأم��ا 
النكال على يد املتوكل، فاإنه فر هارًبا حتى دخل احلرم، وهناك كانت قبيلة خزاعة التي 
ينتمي اإليها الإمام اأحمد بن ن�شر الذي تاآمر عليه؛ فتنادى رجال القبيلة قائلني: "هذا 
ثمامة الذي �شعى ب�شاحبكم وابن عمكم اأحمد بن ن�شر"؛ فاجتمع عليه رجال القبيلة 
ب�شيوفهم حتى نه�شوه بها، ثم اأخرجوا جيفته من احلرم واألقوها خارجه؛ لتاأكل منها 

دواب الطري وهوامها كما متنى.
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اأخطاء عبقرية
ال�شكر وفطرية  بدائل  اأح��د  اإليه  اأ�شفِت  ال��ذي  ال�شاي  كوبا من  تتناولني  واأن��ِت 
اأخرجِتها للتو من املايكروويف، هل �شاألِت نف�شِك كيف اكت�شف العلماء هذه املادة التي 
اإلينا �شعرات حرارية؟ وهل خطر يف بالِك  اأن ت�شيف  حتلي املاأكولت وامل�شروبات دون 
على  الهائلة  قدرته  اكت�شف  وكيف  املايكروويف  ف��رن  ا�شتخدم  من  اأول  عن  وت�شاءلِت 

ت�شخني اأو طهي الأكل يف ثوان معدودة؟

ما راأيِك لو علمِت اأن هذين الكت�شافني وغريهما الكثري، ح�شال �شدفة وب�شبب 
العلوم منهمًكا يف عمله  النهائية يف كلية  ال�شنة  الطالب يف  غري مق�شود، فبينما كان 
لتطوير مادة التولوين عام )1879م(، ونتيجة لن�شغاله طوال الليل جل�ص اإىل املائدة 
ال��ذي يتناوله حلو  ب��اأن اخلبز  نا�شًيا غ�شل يديه، وهو خطاأ مل يرتكبه من قبل، �شعر 
الطعم، فنادى الطاهية واأخربها باأن اخلبز حلو الطعم، وعندما تذوقته مل جتده حلو 
الطعم، عندها فقط اأدرك خطاأه؛ فهو مل يغ�شل يديه من املواد الكيماوية التي يعمل 
امل��ذاق الأحلى  اأعطته ه��ذا  اأن تكون هناك م��ادة  اأن��ه ل بد  اليوم، فا�شتنتج  فيها ط��وال 
اكت�شف مادة  اليوم، وهكذا  ا�شتخدمها ذلك  التي  املواد  ال�شكر، وراح يتذوق جميع  من 
�شعف،  ب����)500(  ال�شكر  من  اأحلى  وه��ي  الإن�شان  عرفه  �شناعي  حمل  اأول  ال�شكارين 

وا�شتخدمت بدل عن ال�شكر يف احلروب؛ حيث ي�شعب وجوده. 

يخلو  ال��ذي ل  املايكروويف  فرن  ت�شنيع  منها  نتج  التي  العجيبة  امل�شادفة  اأم��ا 
منه منزل، فحدثت للمهند�ص الإجنليزي )بري�ص �شبن�شر( عندما اأدخل يده يف جيبه 
اأثناء  ال��رادار يف يف  ياأكله بينما كان واقًفا بجوار �شمام ي�شغل جهاز  ليبحث عن �شيء 
انهماكه يف �شناعة اأحد اأجهزة الرادار للجي�ص الربيطاين عام )1946م(، ففوجئ باأن 
ال�شوكولته التي يحتفظ بها يف جيبه قد ذابت، على رغم اأنه يعمل يف غرفة باردة؛ مما 
اأثار تفكريه، لذا قام بجلب كي�ص من حبوب الذرة وو�شعها اأمام ال�شمام الإلكرتوين، 
اأرج��اء املعمل، ومل  وخالل دقائق معدودة اأخذت حبات الذرة يف النفجار، وتناثرت يف 
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الأ�شعة،  اأم��ام م�شدر  فيه  فتحة  وعمل  اإبريق،  يف  البي�ص  بو�شع  قام  بل  بذلك،  يكتف 
اإل ثوان حتى تناثرت حمتويات البي�شة خارج الوعاء، ومن هنا علم �شبن�شر  وما هي 
اأن موجات الراديو الق�شرية التي طهت البي�شة بهذه ال�شرعة قد تفعل ال�شيء نف�شه 
مع بقية الأطعمة، ويف عام )1953م( ظهر اأول فرن ميكروويف، وكان بحجم الثالجة 

واقت�شر ا�شتخدامه على الفنادق واملطاعم. 

وكان الإهمال �شبًبا يف ظهور اأ�شهر م�شروب يف العامل وهو الكول، ففي البداية 
نبات  من  منع�ًشا  �شراًبا  ر  يح�شّ اأن  )1886م(  عام  بيمبريتون  جون  ال�شيدلين  ح��اول 
الكوكا الأمريكي والكول الإفريقي ملن يعانون الإرهاق والإجهاد، وبيع يف ال�شيدليات، 
وعندما اأخطاأ البائع ال�شنبور الذي يذيب ال�شراب، فبدًل من اأن يذيبه يف املاء اأذابه يف 

املياه الغازية، وهكذا ن�شاأ م�شروب الع�شر. 

قد يخطئ الإن�شان العادي، لكن ل ينتج من خطئه اكت�شاف، اأما النا�ص املتميزون 
فينتج من اأخطائهم اكت�شافات تغرّي وجه العامل؛ لأنه يتبع هذا اخلطاأ بتفكري ودرا�شة 
اأ�شباب حدوثه، وهذا ما يعرف )باخلطاأ العبقري(؛ لذلك ل تدعن اأخطاءكن  ملعرفة 
من  نتج  اأغلبها  جند  والكت�شافات  الأ�شياء  بدايات  يف  نتفكر  فعندما  الكرام،  مر  متر 
الباحث، وهذا ما ا�شطلح على ت�شميته  اأوق��دت فكرة دون تخطيط م�شبق من  �شرارة 
"�شرنديب" ال�شم الفار�شي ل�شرييالنكا و�شاحب هذه الت�شمية هو "هورا�ص والبول" 
اأم��راء ثالثة كانوا دائما يحققون اكت�شافات،  من خالل خطاب كتبه اإىل �شديقه عن 
على �شبيل ال�شدفة والذكاء، واأحد هذه الكت�شافات حني اكت�شف اأحدهم اأن لهم جماًل 
اأعمى يف عينه اليمنى و�شافر على الطريق نف�شه مرتني يف الآونة الأخ��رية؛ لأنه كان 

ياأكل احل�شائ�ص على اجلانب الأي�شر فقط.
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 حقائق عن قرب نهاية العامل!
�شوف ياأتي زمان تعود فيه جزيرة العرب خ�شراء جتري فيها الأنهار، كما ورد 

عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تقوم ال�شاعة حتى تعود اأر�ص العرب مروًجا واأنهاًرا« رواه م�شلم.

على  متتد  اأن��ه��ار  جم��اري  ع��ن  ك�شفت  التي  ال�شناعية  الأق��م��ار  �شور  واأثبتتها 
طول اجلزيرة العربية. ومع بداية اخلريف طالعتنا ال�شحف - ح�شب مرا�شد رو�شية 
يف  �شن�شهد  باأننا   - مرا�شدنا؟!(  اأين  اأدري  )ل  املناخية  الظواهر  ر�شد  يف  متخ�ش�شة 
هذا العام �شتاء غري عادي يتميز ب�شدة ال��ربودة وغ��زارة الأمطار وهبوب الرياح، فهل 
اإل بعد مرور اآلف ال�شنني، وهل �شيكون  �شنكون �شهوًدا على انقالب مناخي ل يتكرر 
هذا هو النقالب الأخري؟ اأم هل يكون بداية النهاية للح�شارة القائمة؟ وما �شبب هذا 

التغيري؟ 

يرجع العلماء هذه الظاهرة الغريبة التي تكررت مئات املرات واآخرها كان قبل 
)780( األف �شنة اإىل انعكا�ص الأقطاب املغناطي�شية، بحيث تكون الأقطاب املغناطي�شية 
القطب  اإىل  دائًما  ت�شري  البو�شلة  اإب��رة  اأن  املعروف  فمن  اجلغرافية؛  الأقطاب  عك�ص 
ال�شمايل، ويف حالة انعكا�ص الأقطاب ت�شري اإبرة البو�شلة اإىل القطب اجلنوبي، فعندما 
يحل القطب اجلنوبي مكان القطب ال�شمايل يحدث اختالل التوازن الطبيعي لكوكبنا، 
وحت���دث ك���وارث طبيعية م��روع��ة ك��ال��زلزل وان��ف��ج��ار ال��رباك��ني وال��ري��اح والأع��ا���ش��ري 
والفي�شانات واختالل هجرة الطيور. لي�ص هذا فقط، بل يعتقد كثري من العلماء اأن 
هذه الظاهرة الغريبة )على رغم اأنهم مل يجدوا تف�شرًيا حلدوثها، اإل اأن هناك اأدلة 
اأهمها الآثار املحفورة على ال�شخور الربكانية التي  علمية كثرية على حدوثها، ومن 
املغناطي�شي، كما كان  املجال  املوجودة عليها اجتاه  املمغنطة  ذرات احلديد  تتخذ فيها 
وقت ت�شكل هذه ال�شخور، وبذلك حتمل لنا هذه ال�شخور ب�شمة الزمان( هي امل�شوؤولة 
اأفالطون  اأتالنت�ص، التي و�شفها  عن اختفاء كثري من احل�شارات مثل اختفاء القارة 
يف كتاباته، وخرجت عديد من الرحالت ال�شتك�شافية للتثبت من حقيقة ومكان تلك 
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مثل  احلية  الكائنات  انقرا�ص  وكذلك  عليها،  ن�شاأت  التي  املذهلة  واحل�شارة  ال��ق��ارة 
بهذه  النفط  الكبري ووجود  النفجار  اأو  بع�شها،  القارات عن  وانف�شال  الدينا�شورات 

الكميات يف اخلليج العربي. 

وعلل بع�ص العلماء هذه الظاهرة يف ظهور الكوكب الثاين ع�شر )نيربو(، اإ�شافة 
قوة  وله  تقريًبا،  ويعادل حجمها  ال�شم�ص،  ت��دور حول  التي  ع�شر  الأح��د  الكواكب  اإىل 
مغناطي�شية هائلة، وت�شتغرق دورته حول ال�شم�ص )4100( �شنة ت�شببت يف عك�ص قطبية 
الأر�ص قدمًيا، واليوم يو�شك هذا الكوكب على القرتاب من الأر�ص؛ مما يتيح ل�شكان 
الأر�ص م�شاهدته ك�شم�ص اأخرى يف ال�شماء �شنة )2011م( ح�شب تقارير )نا�شا(، وكذلك 
حدوث النعكا�ص املغناطي�شي وتغيري املناخ عندما يقرتب من الأر�ص وقد تعود املناطق 
ال�شحراوية يف جزيرتنا العربية خ�شراء مملوءة باحلياة، كما كانت قبل اآلف ال�شنني. 

زلزل  م��ن  الأخ���رية  �شنوات  الع�شر  يف  حدثت  التي  املناخية  ال��ت��غ��ريات  وت��ع��زى 
م�شتمرة وفي�شانات هائلة وبراكني، وانخفا�ص م�شهود يف درجات احل��رارة، وذوبان يف 
القطبني ال�شمايل واجلنوبي اإىل قرب حدوث النعكا�ص املغناطي�شي الذي تقل �شدته 
مناخًيا  تغرًيا  م�شبًبا  جديد؛  من  �شدته  تزيد  ثم  الأق��ط��اب،  تنعك�ص  اأن  اإىل  بالتدريج 
ون�شاأة ح�شارات جديدة، اأو م�شبًبا اآثاًرا مدمرة؛ مما دعا البع�ص اإىل توقع نهاية العامل 
�شنة )2012م(، ح�شب تنبوؤات بع�ص العلماء وما تناقل عن بع�ص الثقافات والديانات، 
الغيب؛  تنبوؤات ويف علم  العامل جمرد  نهاية  اأث��ري حول حتديد  اإن كل ما  لكننا نقول 

زب ٱ ٻ   ٻ ٻٻ پ پ  پ پ ڀڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ  قال - تعاىل -: 
ٺ ٿ رب  )الأحزاب(.
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ال�ستقامة �سبيل ال�سالمة  
رحمه   - تيمية  ابن  الإ�شالم  �شيخ  قال  ال�شتقامة" كما  لزوم  الكرامة  "اأعظم 
اأق�شر  وه��ي  ق���ومي،  وا���ش��ح  وط��ري��ق  نبيل،  ومعنى  جليل  منهج  فال�شتقامة   ،  - اهلل 

ال�شبل للحق املبني.

وال�شتقامة من املعاين اجلليلة اجلامعة كالرب واملروءة والإح�شان واملعروف .. 
الأمر  ت�شتقيم على  "اأن   :  - تتنوع فقال عمر - ر�شي اهلل عنه  لذلك جند تعريفاتها 
"الإعرا�ص عما  والنهي، ول تروغ روغان الثعلب". وقال الربيع بن خيثم رحمه اهلل: 
�شوى اهلل". ولكي ل ياأخذ البع�ص هذه املفاهيم ويجنحوا للتكلف والت�شدد جند �شيخ 

الإ�شالم الهروي رحمه اهلل يعرفها بقوله: "الجتهاد يف اقت�شاد".

اأراد �شفًرا  اإن معاذ بن جبل  ق��ال:  عن عبد اهلل بن عمرو - ر�شي اهلل عنهما - 
فقال: يا ر�شول اهلل، اأو�شني؟ قال: "اعبد اهلل ل ت�شرك به �شيًئا". قال: يا ر�شول اهلل، 
زدين. قال: "اإذا اأ�شاأت فاأح�شن". قال: يا ر�شول اهلل، زد. قال: "ا�شتقم ولتح�شن خلقك". 

�شحيح: رواه احلاكم ووافقه الذهبي.

�شجاع  فهو  فيه  كن  من  "خم�ص   :  - تعاىل  اهلل  رحمه   - قطي  ال�شَّ ي  رِّ ال�شِّ ق��ال 
بطل: ا�شتقامة على اأمر اهلل لي�ص فيها روغان. واجتهاد لي�ص معه �شهو. وتيقظ لي�ص 
بالتاأهب"  امل��وت  ومراقبة  ري��اء.  معه  لي�ص  واجلهر  ال�شر  يف  اهلل  ومراقبة  غفلة.  معه 

)احللية:117/10(.

وباب ال�شتقامة الدعاء والت�شرع، وال�شعيد من وفقه اهلل تعاىل، ولذلك اأمرنا 
الوهاب املنان بقراءة الفاحتة يف كل ركعة، ملا فيها من �شوؤال ال�شراط امل�شتقيم املخالف 

ٱ  ٻ  ٻ   زب  لأ�شحاب اجلحيم. وقال تعاىل يف �شاأن مو�شى واأخيه عليهما ال�شالم: 
ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ   ڀ  رب  )يون�ص(.

اأما �شبيل ال�شتقامة فهو لزوم معامل و�شعائر الدين الباطنة والظاهرة، العقدية 
والعملية، فعن �شفيان بن عبد اهلل الثقفي -ر�شي اهلل عنه- قال: قلُت: يا ر�شول اهلل، 
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قل يل يف الإ�شالم قوًل ل اأ�شاأل عنه اأحداً غريك، قال: "قل اآمنُت باهلل ثم ا�شتقم". رواه 
م�شلم.

قال ابن عا�شور: زبثمرب للرتاخي الرتبي: وهو الرتقاء والتدرج، فاإن مراعاة 
ال�شتقامة اأ�شق من ح�شول الإميان لحتياجها اإىل تكرر مراقبة النف�ص، فاأما الإميان 

فالنظر يقت�شيه واعتقاده يح�شل دفعة ل يحتاج اإىل جتديد مالحظة.

قال ابن القيم يف »الوابل ال�شيب«: "الأمر الذي ي�شتقيم به القلب تعظيم الأمر 
والنهي، وهو نا�شئ عن تعظيم الآمر الناهي، فاإن اهلل تعاىل ذم من ل يعظم اأمره ونهيه، 

قال �شبحانه وتعاىل: زب ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   رب )نوح(".

ال�شتغفار،  اإل  لها  فلي�ص  والتفريط  التق�شري  من  الطريق  وكبوات  اآف��ات  اأم��ا 
قال تعاىل: }َفا�ْشَتِقيُموا اإَِلْيِه َوا�ْشَتْغِفُروُه زب. . . ڌ  ڎ  ڎڈ . . . ژ  رب 

)ف�شلت( فالإن�شان عر�شة للنق�ص لكن يجرب ذلك بال�شتغفار هلل الواحد القهار.

 

 



77 سحر البيان في كلمات بينات

النبي اإدري�س اأول من غزا الف�ساء
تقول الدكتورة هيا اإبراهيم اجلوهر:

الأ�شاطري عادة ما ت�شتند اإىل جوهر احلقيقة )مقولة للربوفي�شور ال�شوفياتي 
اإفرميوف(. 

تاأخذك الده�شة بعيًدا وتتزاحم الأ�شئلة يف ذهنك حني تزور اأحد املتاحف، وتطلع 
على الآثار واملخطوطات وقطع من اأ�شياء مبهمة، وترى دقة ت�شنيعها، تت�شع حدقتاك 
ده�شة واأنت جتول داخل كهف اأثري غطت جدرانه ر�شومات حتكي ق�شة ح�شارات �شادت 
اأو  ال�شخور يف بعلبك  واأن��ت ترى حجم  ال�شمت  الأر���ص، يخيم عليك  يوًما على هذه 
الأه��رام، وتت�شاءل من حملها اإىل هذا املكان، وكيف متكنوا من قطعها والر�شم عليها 
تدفعنا  العامل  من  متفرقة  اأماكن  يف  تنت�شر  ومت�شابهة  عجيبة  اأ�شياء  الدقة؟..  بهذه 

لنت�شاءل ما الذي حدث على هذه الأر�ص قبل ع�شرات الآلف من ال�شنني؟

وعندها تتذكر ما قراأته يف كتب الأ�شاطري الإغريقية اأو الرومانية اأو الهندية 
الكتب  وليلة وما ورد يف  ليلة  األف  ال�شهري  الكتاب  اأو  واملالحم، مثل ملحمة قلقام�ص 
املقد�شة من ق�ش�ص اأغرب من اخليال حتكي جميعها عن ع�شر ذهبي وح�شارة راقية 
الذي  بالكامل بعد الطوفان  اندثرت  متتلك تقنيات وقوى خارقة وخملوقات عجيبة 

اجتاح الأر�ص، وتوؤكد اأن هناك كواكب اأخرى ي�شكنها اأنا�ص اأكرث منا عقال وحكمة! 

فما تف�شريك لوجود قطع من كر�شتال �شناعي غري عادي يف اأماكن متفرقة من 
العامل يف )رو�شيا، �شحراء جوبا، جبال التبت( ملون و�شميك، ومل يتمكنوا من �شهره 
حتى حتت درجات حرارة عالية ويزيد عمره على )30( األف �شنة، يقول العلماء اإنه ل بد 
اأن يكون جزًءا من اأج�شام اأو مركبات ف�شائية، وبع�شهم يرى اأن هذا الكر�شتال �شنعت 

منه غوا�شات وبيوت بعد اأن وجدوه يف قاع املحيط. 

اجليزة  لأه��رام��ات  �شورة  عن  عبارة  عجيب  نق�ص  على  اإ�شباين  ع��امل  عرث  كما 
من اجلو يزيد عمرها على ع�شرات الآلف من ال�شنني، ويف القرن ال�شاد�ص ع�شر ترك 
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اإفريقيا  وغربي  الأح��م��ر  البحر  ت�شور  خريطة  ب��ربي(  )الري�ص  ا�شمه  تركي  قبطان 
والقطب اجلنوبي بدقة �شديدة جًدا قال عنها علماء الآثار، اإنه ي�شتحيل ر�شمها باليد.. 

واإمنا التقطت من الف�شاء )اخلريطة موجودة يف متحف توبكابو باإ�شطنبول(! 

ا�شكتلندي  بحار  عليها  ع��رث  التي  اأخ��ن��وخ(،  )اأ���ش��رار  كتب  ورد يف  م��ا  والأع��ج��ب 
ويوم  والنار  اجلنة  فيها عن  )108( ف�شول، حتدث  وتقع يف  )1776م(  عام  احلب�شة  يف 
القيامة والطوفان، ورحلته اإىل عوامل اأخرى فو�شف الكواكب ودوران ال�شم�ص والقمر 
والأر�ص، ويف الف�شل )14( يقول )واأدخلوين ال�شماء من حائط من الكر�شتال حماط 
بالنار وال�شرر، ودخلت هذا اجل�شم الهائل الالمع الذي ارتفع اإىل ال�شماء وانتقل من 
كوكب اإىل اآخر )زار �شبعة كواكب(.. فمن هو )اأخنوخ( الذي يعد اأول من ركب �شفينة 
العلم  اهلل  اآت��اه  فقد   - ال�شالم  عليه   - اإدري�����ص  اهلل  لنبي  ال��ع��رباين  ال�شم  اإن��ه  ف�شاء؟ 
والنبوة؛ فهو اأول من كتب بالقلم وخاط الثياب ويتحدث ب�)72( لغة هي لغات قومه 
وبنى يف عهده )188( مدينة، ور�شم على اجلدران ال�شناعات والآلت يف عهده؛ تخليًدا 

لها بعد الطوفان. 

اإًذا قد يكون ما نعي�شه اليوم من ح�شارة وتطور تكراًرا ملا حدث يف ع�شور �شابقة، 
بل اإن اآثارهم تدل على اأنهم اأكرث تطوًرا منا، ا�شتمع اإىل املخرتع األك�شندر جراهام بيل 
الذي ابتكر الهاتف حني قال )اإن ما نفعله هو اإعادة اخرتاع اأجهزة قدمية..!؟( اإ�شارة 

اإىل اأن هذا اجلهاز �شنع من قبل. 

لذا لنلتفت اإىل الوراء لرنى امل�شتقبل.
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�سموم .. ولكن!
اأن قطرات  اإل  واأف�شلها تكويًنا وتكاماًل،  اأرقى املخلوقات  الإن�شان  اأن  على رغم 
اأو  القاتلة  امل��واد  وه��ذه  دقائق،  يف  وتقتله  حركته  ت�شل  قد  �شغري  كائن  يفرزها  قليلة 
ال�شامة حتيط بنا يف كل مكان، فقد تكون يف الرتبة اأو الهواء اأو املاء، اأو تفرزها بع�ص 
احل�شرات واحليوانات والنباتات؛ لذا اجتهد الإن�شان ملعرفة اأ�شرارها ليجد لها م�شادات 

حتفظ له حياته، ويف يف يف اأثناء بحثه اكت�شف الكثري من الأ�شرار. 

فمن منا ل يعرف الزرنيخ الذي نال �شهرة وا�شعة ب�شبب ا�شتخدامه يف الكثري 
من جرائم القتل الغام�شة؛ نظًرا ملا يتميز به من خ�شائ�ص، كانت اأول حالة اإدانة قتل 
بالزرنيخ �شنة )1752م( يف حق )ماري بالندي( التي قتلت اأباها به، ومن بعدها توالت 
اأي��دي حرا�شه،  على  )نابليون(  القائد  قتل  ا�شتخدامه يف  اأ�شهرها  القتل، ومن  جرائم 
هذا هو الوجه القبيح لهذه املادة التي تعترب م�شادة للحياة )قاتلة(.. لكن ما اكت�شفته 
بحرية  يف  اأري��زون��ا  جامعة  من  البحثي  وفريقها  �شاميون(  وول��ف  )فيلي�شيا  الدكتورة 

)مونو( الغنية بالزرنيخ يعد فتًحا جديًدا غرّي نظرة العلماء ملكونات احلياة! 

عرفنا جميًعا ومنذ ال�شغر اأن خاليانا اأنا واأنِت وجميع الكائنات احلية، �شغريها 
النيرتوجني،  الهيدروجني،  الأك�شجني،  )الكربون،  عنا�شر  �شتة  من  تتكون  وكبريها، 

الفو�شفور، الكربيت( تكّون احلياة، وتقوم بجميع وظائف اخللية وتفاعالتها. 

البكترييا  اأن���واع  من  نوًعا  فيلي�شيا  الدكتورة  اكت�شفت  البحرية  تلك  يف  ولكن 
تتغذى على الزرنيخ املوجود يف البحرية، وت�شتخدمه يف بناء خالياها بدًل من عن�شر 
م اأ�شبح عن�شًرا من عنا�شر احلياة، وهذا الكت�شاف فتح اأمامنا  الفو�شفور.. اأي اأن ال�شُّ
الآفاق لتغيري فكرتنا عن احلياة وعنا�شرها عموًما، لي�ص يف اأنف�شنا وعلى الأر�ص فقط، 
واإمنا يف بحثنا عن وجود حياة على كواكب اأخرى )حيث اعترب وجود اأحد هذه العنا�شر 

دلياًل على احلياة عليها( واليوم اختلفت الروؤية. 

لي�ص هذا فح�شب.. فهذا العن�شر ال�شام والقاتل ي�شتخدم الآن يف عالج اأخطر 
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لكن بجرعات  بي(،  اإل  )اإي  با�شم  املعروف  النادر  الدم  �شرطان  ال�شرطانات مثل  اأن��واع 
قليلة جًدا )طريقة الهيموباثي(، اأي عالج املثل باملثل، وترتكز على نظرية اأن الأعرا�ص 
التي تنتج لدى ال�شخ�ص ال�شليم جّراء تناوله بع�ص املواد ال�شامة متكننا من ا�شتخدامها 
النزف  ي�شّبب  بالزرنيخ  الت�شّمم  نف�شها، فمثاًل  الأعرا�ص  لها  التي  الأمرا�ص  يف عالج 
والإ�شهال وحرقة املعدة؛ لذلك ميكن ا�شتخدامه يف عالج هذه احلالت، وحقق العالج 
به ن�شبة جناح ت�شل اإىل )80( يف املائة، اأما �شرطان الثدي الغازي فتمت ال�شيطرة عليه 
با�شتخدام تقنية النانو )تكوين ج�شيمات �شغرية جًدا من الزرنيخ يف مغلفات متناهية 
الإ�شرار  دون  عليها،  للق�شاء  مبا�شرة  ال�شرطانية  للخلية  و�شولها  في�شهل  ال�شغر(، 
 باخلاليا ال�شليمة؛ فالعلم ل يقف عند حد، ومع الوقت نكت�شف اأكرث؛ قال - تعاىل - 

زب ۇئ  ۇئ ۆئۆئ رب  )الأنعام: 67(، اآمل األ تعتربوا هذه دعوة لتناول الزرنيخ!
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كل عقدة ولها حل
اأح��دن��ا م�شكلة ما،  اأن يواجه  ي��وم دون  اأن��ِت م��وج��ودة.. ل مير  اإًذا  اأن��ِت تفكرين 
ويحدد حجم امل�شكلة وخطورتها وكيفية تعاملنا معها؛ فالبع�ص يقف مكتوف الأيدي 
اإىل ذهنه  اأول ما يتبادر  اأو م�شتحيلة احلل؛ لأن  اأنها �شعبة  اإىل م�شكلته ويرى  ينظر 
اأع��رف.. ما  حلول �شعبة ول ميلك زمامها، يحزنني كثريا �شماع كلمة م�شتحيل.. ما 
ا من �شباب يف مقتبل العمر تعّود اأن حتل له م�شاكله وتنفذ له طلباته  اأقدر.. وخ�شو�شً
اأدن��ى م�شوؤولية، فخرج علينا جيل )امليمات(، وعلى اجلانب  اأن يتحمل  واأوام��ره، دون 

الآخر هناك من يعطي نف�شه فر�شة للتفكري وي�شلك الطريق الأ�شهل من البداية. 
ويف اأغلب الأحيان تكون احللول ب�شيطة جًدا واأمام اأعيننا، ولكن نلجاأ لالأ�شعب 

اأو احلل الأوحد، على رغم اأن هناك حلوًل كثرية اأ�شهل مما نتخيل فقط اإذا: 
- علمنا اأن هناك اأكرث من حل واحد �شحيح. 

- تقبلنا اأخطاءنا وعدم �شحة اآرائنا يف بع�ص الأحيان. 
- طرحنا وجربنا احللول ال�شخيفة هذا ما قاله الإداري املعروف )توم بيرت(. 

- و�شعنا مداركنا بالطالع. 
- مل نعمم؛ فلكل م�شكلة مفتاح. 

- ا�شتخدمنا اخليال. 
ومن اأ�شهر الق�ش�ص يف كيفية التعامل مع امل�شكالت: عندما واجه رواد الف�شاء 
راأ�ص  اإىل  ن��زول احلرب  وع��دم  اجلاذبية  نظًرا لنعدام  الكتابة؛  �شعوبة يف  الأمريكيون 

القلم! 
ال��دولرات  الأمريكية ماليني  الف�شاء  اأنفقت وكالة  امل�شكلة  وللتغلب على هذه 
على بحوث ا�شتغرقت �شنوات عدة، لكنها يف النهاية اأنتجت قلًما يكتب يف الف�شاء واملاء 

وعلى اأرق الأ�شطح واأ�شلبها ويف اأي اجتاه. 
امل�شكلة بال نفقات ول  ويف املقابل، متكن رواد الف�شاء الرو�ص من التغلب على 
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تاأخري وذلك با�شتخدام قلم ر�شا�ص! 
الأمريكان كان تفكريهم من�شًبا على جعل قلم احلرب يكتب يف الف�شاء بالقوة، 

وبذلوا كل جهدهم لتحقيق ذلك، اأما الرو�ص فكانوا يريدون قلًما يكتب يف الف�شاء! 
اأراد موظف من اأحد البنوك الإجنليزية حتدي اأ�شهر متخ�ش�ص يف فتح الأقفال 
�شاعتني.. �شحك ه��اري وق��ال  ب��اأن يفتح خزانته خ��الل  ه���اري(  واخل��زان��ات )وي��دع��ى 
وب��داأ هاري يف حماولة  �شاأفتحها خالل خم�ص دقائق، معتمًدا على خربته ومهارته.. 
فتح اخلزانة وا�شتغرق �شاعتني ومل يفتحها، وعندما يئ�ص من فتحها ا�شتند على بابها 

فانفتح .. لأنه كان مفتوًحا بالأ�شل! 
مل يدر يف خلد هاري احلل الأ�شهل، اأو بالأ�شح مل ي�شع ن�شب عينيه الكثري من 
ا�شتخدام  البدء يف  قبل  اعتيادية  فتح اخلزانة بطريقة  اأن يحاول  ومنها  الحتمالت، 

اأدواته الدقيقة، بل �شّوب تفكريه جتاه قدراته على فتح اأعتى الأقفال. 
تلقى م�شنع �شابون ياباين �شكوى من عمالئه اأن بع�ص العبوات تكون خالية، 
فاقرتح مهند�شو امل�شنع ت�شميم جهاز يعمل باأ�شعة الليزر؛ لكت�شاف العبوات اخلالية 
وكان حاًل مكلًفا  التعبئة،  �شري  اآليا من  �شحبها  ثم  التعبئة،  �شري  خالل مرورها على 
ومعقًدا. ويف املقابل، اقرتح اأحد عمال التغليف فكرة ب�شيطة وغري مكلفة، وذلك باأن 
فتقوم  ال�شري  اإىل  ه��واوؤه��ا  ُيوجه  حيث  الليزر،  جهاز  من  ب��دًل  كبرية  مروحة  تو�شع 

باإ�شقاط العبوات الفارغة قبل و�شولها اإىل التخزين! 
املوؤهالت،  اأو  اليدوية  املهارات  ولي�شت  التفكري  طريقة  على  تعتمد  احللول  اإًذا 
وهذا ما يجب اأن نعلمه ل�شغارنا، فبدًل من اأن نقول رح ذاكر )مقالة رائعة يف جريدة 
"الوطن" للكاتب عبداهلل املغلوث(، نقول فكروا هذا هو املهم. اإن حل جميع امل�شكالت 
لديك  اأن  تخيلي  احل��ل،  منها  ينطلق  نقطة  م�شكلة  فلكل  امل��وج��ه،  التفكري  يف  يكمن 
اأن  جمموعة من اخليوط املت�شابكة واملليئة بالعقد، عندها �شت�شعرين بالياأ�ص وترين 
بفك  وتبداأ  ه��دوء  وبكل  العجوز  وال��دت��ِك  تاأتي  وق��د  فكها.  حماولة  من  اأف�شل  رميها 
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تلك العقد وهي تتحدث معِك عن ابن اجلريان الذي يريد اأن يخطبك مثاًل، ملاذا يا 
ترى؟ لأنها وجدت العقدة التي تنطلق منها لفك البقية، اأما اأنِت فنظرِت اإىل اخليط 
العامل  اكت�شح  ال�شني  مثل  �شعب  اإىل  ولننظر  حلها.  ي�شعب  العقد  م��ن  كمجموعة 

مبنتجاته رغم �شنوات احلرب والحتالل والفقر التي مل تقف عائًقا اأمام تقدمه. 
اإن حتويل جميع اأمورنا اإىل ال�شتحالة اأو عدم القدرة يحد من اإبداعاتنا ويجعلنا 

م�شتهلكني بدل اأن نكون منتجني.. اإًذا لنكن كال�شني اأو تلك العجوز.
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اأ�سرار العالج باللم�س
يحز يف النف�ص منظر طفل يجري لريمتي بني يدي مربيته، اإذا جاز التعبري، اأو 
اخلادمة بينما تقف اأمه بجانبها مكتوفة الأيدي دون اأن يعريها اأي اهتمام، وقد تناديه 
فال يجيبها؛ فهي التي حتمله اإذا بكى، وتطعمه بيدها، ويجل�ص يف ح�شنها وهو ي�شاهد 
براجمه املف�شلة، وجتدها بقربه وهو يلعب، ومت�شح على راأ�شه قبل اأن ينام، وعلى رغم 
القرب  ن��در(! فهذا  )اإل ما  الواجب  تاأدية  باب  اأو من  اأن هذا احلنان قد يكون مزيًفا 

ومل�شات احلنان هما �شر تعلقه بها، وبكاء الأطفال ومر�شهم عند مغادرة خادماتهم. 
فجيل عن جيل تت�شع الفجوة بني الأم واأبنائها، ج�شدًيا ومعنوًيا، نتيجة الظروف 
البيئية واجلينية التي تتاأثر بتعامل الأم مع اأبنائها يف كل جيل، وهذا ما اأثبتته درا�شة 
اأجريت يف جامعة كولومبيا يف ق�شم النيوروبيولوجي، تقول: اإن مل�شات الأم على بطنها 
يف يف اأثناء حملها وطريقة حملها لطفلها بعد ولدته، ومل�شاتها احلانية عليه توؤدي اإىل 
اأًما حنونة وقريبة من اأطفالها يف  ا الإن��اث، فتكون  تبدل يف جينات الأطفال، خ�شو�شً
امل�شتقبل )اأي حتدد �شفات اأم امل�شتقبل(، واأيدت ذلك بدرا�شة �شلوك القردة واجلرذان. 

يف احلرب العاملية الثانية زاد يف اأمريكا عدد الأطفال اليتامى وامل�شردين فعملت 
لهم مالجئ على درجة عالية من العناية، وبلغ من �شدة حر�ص طاقم التمري�ص على 
هوؤلء الأطفال ارتداء القفازات، وعدم مل�ص الأطفال مبا�شرة، وعلى رغم ذلك زاد عدد 
اأكرث ه��دوًءا وطاعة واأقل وفيات، وملا  الوفيات بني الأطفال، ما عدا عنرب واحد كانوا 
بحثوا عن ال�شبب وجدوا اأن جارتهم العجوز تزور هوؤلء الأطفال ومت�شح على روؤو�شهم 
التخلف  الوفيات لديهم، وكذلك  ن�شبة  اللم�ص زادت  وحتت�شنهم، فالذين حرموا من 

العقلي. 
ويف كوريا وجد الباحثون اأن ق�شاء )15( دقيقة من �شيدات متطوعات مع الأيتام 
اأدى اإىل زيادة اأوزانهم واأطوالهم خالل اأربعة اأ�شابيع، مقارنة بالأطفال الآخرين الذين 
مل يخ�شعوا للتجربة نف�شها، اأما بالن�شبة للبالغني فاإن مل�ص اجللد �شواء بامل�شافحة اأو 
امل�شح اأو العناق والرتبيت يقلل الإجهاد والأمل، كما يقلل من اأعرا�ص مر�ص الزهامير. 



85 سحر البيان في كلمات بينات

اأه��م��ي��ة ال��ل��م�����ص ع��ل��ى الإن�����ش��ان ف��ق��ط؛ ف��م��رب��و امل��وا���ش��ي واخل��ي��ول  ول تقت�شر 
والفالحون يعرفون اأن الثدييات تقوم بلح�ص �شغارها عند ولدتها؛ ل�شتمرار حياتهم، 
كما يكرثون من اللم�ص والرتبيت على حيواناتهم ملا عرفوا من اأثر ذلك على �شلوكها، 
لحظ القطط مثاًلَ عندما حتملها ومت�شح عليها ت�شعر بالأمان وتقرتب منك اأكرث، 
اجللد  مل�ص  بني  الوثيقة  العالقة  وه��ذه  ت�شعدها.  طاقة  منك  لت�شتمد  ب��ك؛  وتتم�شح 
و�شحة الإن�شان واحليوان البدنية والنف�شية حفزت بع�ص اجلامعات على اإن�شاء معاهد 
خمت�شة باأبحاث اللم�ص؛ ففي اأحد هذه املعاهد الذي اأن�شاأه الدكتور تيفاين يف جامعة 
ميامي )وهو اأول معهد يف العامل لدرا�شة حا�شة اللم�ص( يكت�شفون فيه اأ�شرار اجل�شم 
التي  الدافئة  ب��الأي��دي  واأعرا�شها  الأم��را���ص  من  كثرًيا  ويعاجلون  اجللد،  خ��الل  من 
توؤثر يف زيادة اأو تثبيط هرمونات اجل�شم املرتبطة بهذه الأمرا�ص مثل هرمون التوتر 

)الكورتيزول( والأندورفينات، وهي هرمونات تعرف بقاتلة الآلم.
اجللد هو اأكرب اأع�شاء ج�شم الإن�شان م�شاحة؛ ففي كل �شنتيمرتمربع من اجللد 
اإن  ثالثة ماليني خلية، بني عرقية وع�شبية وذهنية و�شعرية ودموية، يقول العلماء 
على  للمحافظة  مل�شها؛  اإىل  حتتاج  اجللد  يف  املوجودة  ع�شبية  خلية  ماليني  اخلم�شة 
الرئي�ص؛  الإح�شا�ص  م�شدر  فهو  مير�ص؛  يلم�ص  ل  حني  فاجللد  وحياتها،  حيويتها 

زب ک     :- تعاىل   - الثاين(. قال  )املخ  العلماء  �شماه  لذا  فبوا�شطته ندرك ما حولنا؛ 
فالكثريون  )ال��ن�����ش��اء:56(،  رب  ڳ  ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   
ملسو هيلع هللا ىلص على  ي�شعرون باأن �شيًئا قد مات فيهم حني يفقدون مل�ص جلودهم؛ لذا حث النبي 
ال�شالم وامل�شافحة، وعندما �شكا اإليه اأحد ال�شحابة ق�شوة قلبه ن�شحه بامل�شح على راأ�ص 
التكنولوجي  للتقدم  ونتيجة  والرحمة،  وال�شالم  اإ�شاعة احلب  ذلك من  ملا يف  اليتيم؛ 

يعاين الأمريكان وباء اكت�شفه الدكتور "تيفاين" اأطلق عليه ا�شم )جوع اجللد(. 
هناك كثري من اأ�شرار اللم�ص مل تكت�شف بعد وحتى ذلك الوقت؛ لنفتح اأيدينا 
مل�شة حنان حرم منها، مثل  اإىل  واأمهاتنا، وكل من يحتاج منا  واآباءنا  اأبناءنا  ونحتوي 

الأيتام واللقطاء كبار ال�شن ولنبداأ من الآن.
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العالج بركوب اخليل
اأبقراط )اأب��و الطب( الذي  اإىل  اإىل الأذه��ان فكرة املعاجلة بركوب اخليل  تعود 
انتقال حركة اجلواد  عالج عدًدا من الأمرا�ص اجل�شدية بركوب اخليل، معتمًدا على 
اإىل راكبه من اهتزاز وتكرار اإيقاعي؛ مما يجرب املري�ص على التحرك لالأمام واخللف، 
ويوازن بني حركة قاعدة اجل�شم وانت�شاب القامة، كما حتدث حركة الأقدام التبادلية 
هذه  تن�شيط  على  معتمًدا  العقلية  الأم��را���ص  عالج  كما  الإن�����ش��ان،  ل��دى  والأ�شا�شية 
الطلق  ال��ه��واء  يف  متار�ص  حيث  النتباه،  وزي���ادة  والتنف�ص  الدموية  ل��ل��دورة  الريا�شة 

فيح�شل اجل�شم على كمية كبرية من الأك�شجني. 

املجال،  امل�شجلة يف هذا  والنجاحات  العالجية  بالريا�شات  الهتمام  تزايد  ومع 
اهتم الأطباء ومربو اخليل بهذه الطريقة، وا�شتخدمت يف عام )1960م( يف اأوروبا، ثم 
بني  بتعاون  )2005م(  عام  تطبيقها  بداأ  ال�شعودية  ويف  واأ�شرتاليا،  اأمريكا  اإىل  انتقلت 
هذه  تطبيق  ب��داأ  كما  الأزرق،  والإ�شطبل  الإن�شانية  عبدالعزيز  بن  �شلطان  موؤ�ش�شة 
الطريقة وعمل برامج متخ�ش�شة لها يف جمعيات الأطفال املعاقني، ومراكز التاأهيل، 
اإىل  اإ�شطبالت خا�شة، وبذلك حتّول ركوب اخليل من الرتف والرتفيه  بالتعاون مع 
العالج؛ فعالقة الإن�شان باخليل بداأت حني ا�شتاأن�شها الإن�شان منذ خم�شة اآلف �شنة، 
 - اإبراهيم  بن  اإ�شماعيل  هو  ركبها  من  اأول  اأن  ويذكر  والأح��اف��ري،  ال�شواهد  ت��دل  كما 
عليهما ال�شالم -، وا�شتخدمت يف البداية للنقل واأكل حلومها، ثم ا�شتخدمت يف املعارك 
واحلروب، وارتبطت بال�شجاعة والإقدام، ومع تطور اآلت احلروب اقت�شر ا�شتخدامها 

على ال�شباقات واأ�شبحت ريا�شة النخبة. 

ب��ّي��ن��ت ال��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث احل��دي��ث��ة اأن ا���ش��ت��خ��دام ظ��ه��ر احل�����ش��ان وبيئته يف 
فاملعاق  والعقلية؛  اجل�شدية  الإعاقات  من  للكثري  مذهلة  نتائج  اأعطى  املعاقني  عالج 
ج�شدًيا يبذل جهًدا كبرًيا للتوازن على ظهر احل�شان والإبقاء على الو�شع ال�شحيح 
اأما الأطفال  للج�شم؛ ما يوؤدي اإىل تقوية ع�شالت اجل�شم املختلفة ومرونة املفا�شل، 
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احل�شان  مع  فالتفاعل  التوحد،  واأطفال  الرتكيز،  وقلة  الن�شاط  فرط  يعانون  الذين 
الإدراك  يطور  اخليل  رك��وب  ملمار�شة  واخل��روج  بالتمرين  املحيطة  والأج���واء  وامل��درب 
احل�شي لديهم، ومينحهم الثقة بالنف�ص والتوا�شل مع املجتمع، ويوؤثر ب�شكل اإيجابي يف 
النواحي النف�شية، وامتد ا�شتخدام هذه الطريقة للمكفوفني اأو فاقدي الب�شر اجلزئي، 
ملعرفة  الب�شر؛  اإىل حا�شة  الريا�شة حتتاج  اأن هذه  ببالنا  اأول ما يخطر  اأن  على رغم 
الطريق وتوجيه احل�شان، اإل اأن التوجهات احلديثة يف جمال الإعاقة الب�شرية وعلوم 
املعاقني ب�شرًيا ميكنهم ركوب اخليل وال�شتفادة من تلك  الأ�شخا�ص  اأن  التاأهيل هي 
اخل�شائ�ص وال�شمات التي تخت�ص بها هذه الريا�شة مثل زيادة الإدراك احل�شي، وتقوية 
حا�شة ال�شمع، وحت�شني القدرة احلركية للكفيف، حيث يعمل لهم برنامج وجتهيزات 
خا�شة ت�شاعدهم على العالج بركوب اخليل كما فعل "وليم فين�شي"، وهو معاق ب�شرًيا 
ومل توقفه اإعاقته عند حد، بل تدرب على ركوب اخليل وميلك مزرعة كبرية للخيول يف 
اإحدى الوليات املتحدة الأمريكية، ويعمل يف جمال تاأهيل املعاقني والرتبية اخلا�شة . 

وركوب اخليل من الريا�شات التي حثنا عليها عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه 
- بقوله: "علموا اأولدكم ال�شباحة والرماية وركوب اخليل"، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اخليل معقود 
يف نوا�شيها اخلري اإىل يوم القيامة« رواه البخاري؛ فهذه دعوة للعودة لننهل من كنوزنا 
املدفونة، ودعوة لأ�شحاب الإ�شطبالت لدعم مثل هذه الربامج وجعلها مي�شرة للعامة.
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اأحبنب لغة القراآن

ها اهلل - �شبحانه وتعاىل  اإن اأ�شرف لغة على وجه املعمورة هي لغتنا العربية، عزَّ
- باأن خ�ص بها كتابه الكرمي، ورفع من �شاأنها اأن جعل ر�شالته الأخرية للب�شرية بها. 
وهي اأجمل ما نطقت به الأل�شن، �ُشِحَر اأهلها يف روعتها وبيانها »اإن من البيان ل�شحًرا«.

اللغات  اأف�شل  وهي  غريها،  يف  توجد  ل  الأ�شاليب  يف  خ�شائ�ص  العربية  وللغة 
والفكر  النف�ص  خلجات  اأدق  اإىل  الو�شول  وت�شتطيع  والو�شف،  التعبري  يف  واأجملها 
كتاب  مقدمة  يف  اللغة،  اإم��ام  الثعالبي  الإم��ام  قال  واأق�شرها.  الكلمات  باأ�شهل  والعقل 
)ف��ق��ه اللغة و���ش��ر ال��ع��رب��ي��ة(: »م��ن اأح���ب اهلل - ت��ع��اىل - اأح���ب ر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص، وم��ن اأح��ب 
الر�شول العربي اأحب العرب، ومن اأحب العرب اأحب العربية التي بها نزل اأف�شل الكتب 
هّمته  و�شرف  عليها،  وثابر  بها،  ُعني  العربية  اأحب  ومن  والعرب،  العجم  اأف�شل  على 
اإليها، ومن هداه اهلل لالإ�شالم و�شرح �شدره لالإميان واآت��اه ح�شن �شريرة فيه، اعتقد 
والعربية خري  الأمم،  والعرب خري  امللل،  والإ���ش��الم خري  الر�شل،  ملسو هيلع هللا ىلص خري  اأن حممًدا 
اأداة العلم ومفتاح التفقه  اإذ هي  اللغات والأل�شنة، والإقبال على تفهمها من الديانة؛ 
يف الدين و�شبب اإ�شالح املعا�ص واملعاد، ثم هي لإحراز الف�شائل، والحتواء على املروءة 
و�شائر اأنواع املناقب، كالينبوع للماء والزند للنار. ولو مل يكن يف الإحاطة بخ�شائ�شها 
يف  اليقني  قوة  اإل  ودقائقها،  جالئها  يف  والتبحر  وم�شارفها  جماريها  على  والوقوف 
معرفة اإعجاز القراآن، وزيادة الب�شرية يف اإثبات النبوة التي هي عمدة الإميان، لكفى 
ها اهلل -عّز  بها ف�شاًل َيْح�ُشُن فيها اأثره، ويطيب يف الدارين ثمره، فكيف اأي�شر ما خ�شَّ

وجّلَ- به من �شروب املمادح ُيِكلَّ اأقالم الكتبة ويتعب اأنامل احل�شبة«.

ولغتنا العربية هي هوية اأمتنا، واجب علينا حفظها والهتمام بها؛ لأننا بحفظها 
اأم��رن��ا،  ال��ذي ه��و ع�شمة  ب��ل نحفظ ديننا  واله��ت��م��ام بها ل نحفظ ح��روًف��ا وق��واع��د، 
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ونحفظ ثقافتنا التي متيزنا عن غرينا.. قال الإمام ابن تيمية: ولي�ص اأثر اعتياد اللغة 
الف�شحى مق�شوًرا على الل�شان، بل يتعمق حتى يوؤثر يف العقل واخللق والدين تاأثرًيا 
ا م�شابهة �شدر هذه الأمة من ال�شحابة والتابعني، وم�شابهتهم  قوًيا بيًنا؛ ويوؤثر اأي�شً

تزيد العقل والدين واخللق«.

ا: »معلوم اأن تعلم العربية وتعليم العربية  قال �شيخ الإ�شالم � يرحمه اهلل � اأي�شً
اأمر  ماأمورون  اللحن، فنحن  اأولده��م على  يوؤدبون  ال�شلف  وكان  الكفاية،  فر�ص على 
اإيجاب اأو اأمر ا�شتحباب، اأن نحفظ القانون العربي، ن�شلح الأل�شن املائلة عنه، فيحفظ 
على  النا�ص  ترك  فلو  بالعرب يف خطابها،  والق��ت��داء  وال�شنة،  الكتاب  فهم  لنا طريقة 

ا وعيًبا«. حلنهم كان نق�شً

تاأثرًيا قوًيا  العقل واخللق والدين  يوؤثر يف  اللغة  اعتياد  اأن  »اعلم  ا:  اأي�شً وقال 
وم�شابهتهم  والتابعني،  ال�شحابة  من  الأم��ة  هذه  �شدر  م�شابهة  يف  ا  اأي�شً ويوؤثر  بيًنا، 
ومعرفتها  الدين،  من  العربية  اللغة  نف�ص  ف��اإن  ا  واأي�شً واخللق،  والدين  العقل  تزيد 
فر�ص واجب؛ فاإن فهم الكتاب وال�شنة فر�ص، ول يفهم اإل بفهم اللغة العربية، وما ل 

يتم الواجب اإل به فهو واجب«.

وقال ابن القيم اجلوزية - يرحمه اهلل - :» واإمنا َيعرُف ف�شل القراآن من عرف 
اأ�شعار  يف  ونظر  البيان،  وعلم  العربية،  وعلم  العربية  اللغة  علم  فعرف  العرب،  ك��الم 

العرب وخطبها ومقالتها يف مواطن افتخارها ور�شائلها«.

املنزه بني  اأه��ل اجلنة، وهو  الل�شان كالم  دي��وان الأدب: »ه��ذا  الفارابي يف  وق��ال 
الأل�شنة من كل نقي�شة، واملعلى من كل خ�شي�شة، ول�شان العرب اأو�شط الأل�شنة مذهًبا 

واأكرثها األفاًظا«.

ومتى ذلت اللغة و�شعفت ذلت الأمة و�شعفت، وذابت وان�شهرت يف لغات وثقافات 
وديانات اأخرى، قال م�شطفى �شادق الرافعي - يرحمه اهلل - : »ما ذلت لغة �شعب اإل 

www.alukah.net



سحر البيان في كلمات بينات90

ذل، ول انحطت اإل كان اأمره يف ذهاب واإدبار، ومن هذا يفر�ص امل�شتعمر الأجنبي لغته 
وي�شتحلفهم من  فيها،  وي�شعرهم عظمته  بها،  ويركبهم  املُ�شتعمرة،  الأمة  على  ا  فر�شً
ناحيتها، فيحكم عليهم اأحكاًما ثالثة يف عمل واحد: اأما الأول فحب�ص لغتهم يف لغته 
�شجًنا موؤبًدا، واأما الثاين: فاحلكم على ما�شيهم بالقتل حمًوا ون�شياًنا، واأما الثالث: 

فتقييد م�شتقبلهم يف الأغالل التي ي�شنعها، فاأمرهم من بعدها لأمره تبٌع«.
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البطولة بني مفهومني
كل  ولي�شت  بطاًل،  �شجاع  كل  لي�ص  البا�شا:  راأف��ت  عبدالرحمن  الدكتور  يقول 
اع الطرق، وقرا�شنة البحار ممن عرفهم التاريخ  �شجاعة بطولة.. اأراأيت اإىل كبار ُقطَّ
الطائرات يف ع�شرنا  امل�شارف، وخمتطفي  ال�شطاة على  امل�شاهري من  واإىل  الغابر،  يف 
احلا�شر؟ اإن هوؤلء وهوؤلء يتحلون جميًعا ب�شجاعة فذة نادرة، ولكنه مل يخطر ببال 

اأحد من النا�ص اأن ي�شميهم اأبطاًل.
ويف ع�شرنا هذا اأُطلقت البطولة على كثري من املواقف والأعمال والأ�شخا�ص، 
ذلك  فكان  عنها،  البعد  كل  بعيدة  اأو�شاط هي  وتداولتها  ي�شتحقها،  ل  بها من  و�شمي 
بطولة،  فللتمثيل  الأ�شرار،  اأبلغ  طياتهما  يف  يحمالن  اللذين  والتزوير  الت�شويه  من 
واأبطال وبطالت، وللكرة بطولة، وللرق�ص بطولة. وقد �شارك يف هذا التزييف كثري 
من اأنواع ال�شحافة، وكان هذا يعني - كما يقول الدكتور حلمي حممد القاعود يف كتابه 
ال�شحافة املهاجرة -، اأ�شياء كثرية بالن�شبة للمجتمع، منها: اإ�شفاء �شفة البطولة على 

اأعمال تافهة، ت�شل يف كثري من الأحيان اإىل م�شتوى ال�شقوط والتعهر والرذيلة.
ومنها: ابتذال م�شطلح )البطولة( وتفريغه من م�شمونه العظيم والرائع الذي 

يعني اأول ما يعني حتقيق املجد والعزة للوطن امل�شلم يف ميادين اجلهاد واحل�شارة. 
واجلهد  بالعلم  امل�شلم  املجتمع  يبنون  ممن  احلقيقية  البطولة  �شحب  ومنها: 

واجلدية. 
الوطن  ل�شالح  املجتمع  اأب��ن��اء  ب��ه  ي��ق��وم  وب��ن��اء  عملي  ك��ل جهد  وم��ن��ه��ا: حتقري 
ال�شعي  ينبغي  التي  العليا  القيم  التمثيل هي  و  والغناء  الرق�ص  ي�شبح  اإذ  الإ�شالمي؛ 
وراءها، ومن اأجلها. ورحم اهلل اأحمد �شوقي اإذ نظر اإىل البطولة فراآها ا�شتعالء على 

متطلبات النف�ص، وت�شعيًدا لغرائز الإن�شان:
ال���ظ���م���اأ م������ن  مت�������وت  اأن  ال����ب����ط����ول����ة  اإن 

امل��������اء  ت������ع������ب  اأن  ال������ب������ط������ول������ة  ل�����ي�����������ص 
اإليه هذا املفهوم من ت�شويه وحتريف عن معناه  اآخر وقد هاله ما و�شل  وقال 

ال�شليم: 
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ي������������ا ع��������ج��������ًب��������ا م������������ن غ�������ف�������ل�������ة ج����ي���������ل
اأم���������������ش�������ى ال�����ل�����ه�����������������و ل������دي�������������ه ف����ن���������ون����ا

ف�����������ب�����������ط�����������ولت�����������ي ������������������ش�����������������ارت ك�����������رة
"بالونا" اأم�����������������ش��������ى  وط��������م��������وح��������ي 

وبعد هذا، فما البطولة احلقة؟ وما تعريفها؟ ومعاملها؟ 
الإ�شالمي  التاريخ  ي�شتعر�ص  ومن  والعزة،  الكرامة  فهو  الثاين:  الباعث  واأم��ا 
اأقبل على موارد  قائد  والأنفة، وكم من  العزة  بعثت عليها  األ��ف بطولة وبطولة  يجد 
املوت يدفعه اإىل ذلك الأنفة من عار الفرار، ثم احلب يف اهلل وهو من بواعث البطولة 

الكربى. وقد حفلت كتب الرتاجم وال�شري باأروع الأمثلة عن هذا احلب وبطولته! 
واأما الباعث الثالث: فهو الإيثار على النف�ص، وهو من املكارم التي خ�شها اهلل 
بالذكر يف كتابه، ونعت بها اأن�شار نبيه - ملسو هيلع هللا ىلص - يف جملة ما نعتهم به من جليل ال�شمائل!
ومن هذه البواعث غنى النف�ص، والزهادة، مبا يف اأيدي النا�ص، واحتقار عر�ص 
احلياة الفاين، ومنها نقد الذات و�شدق املرء مع نف�شه، و اإخال�شه يف نقدها، وقدرته 
النفو�ص  ذوو  اإل  ُيلّقاها  ل  خ�شلة  وه��ي  بها...  وم�شارحتها  بعيوبها،  مواجهتها  على 
الكبرية، ول يحظى بها اإل اأ�شحاب احلظوظ العظيمة؛ ذلك اأن ال�شدق مع الآخرين، 
فكيف  النفو�ص  على  ي�شق  اأمر  بناءة  خال�شة  �شادقة  مواجهة  باأخطائهم  ومواجهتهم 

بنقد الذات.. ومنها تقوى اهلل: 
ال���ظ���م���ا م������ن  مت�������وت  اأن  ال����ب����ط����ول����ة  اإن 

امل��������اء ت������ع������ب  اأن  ال������ب������ط������ول������ة  ل�����ي�����������ص 
و�شددت  نف�شه،  على  �شلطانه  اأحكمت  ام��رئ  قلب  من  املنَقبَة  ه��ذه  متكنت  ف��اإذا 
قب�شته على هواه، ومالأت بالبطولت اأعماله وت�شرفاته! ومنها الر�شوخ للحق والإذعان 
له، والن�شياع لل�شرع والر�شوخ لأحكامه مهما كانت قا�شية على النف�ص، وتقدي�ص احلق 

والرغبة يف الو�شول اإليه.
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ال�سيخ العالمة الألبانى - يرحمه اهلل -
يف  امل�شلمني  العلماء  اأب��رز  اأح��د  الأل��ب��اين،  الدين  نا�شر  حممد  ال�شيخ  العالمة 
يف  املتفردين  البارزين  احلديث  علماء  من  الأل��ب��اين  ال�شيخ  ويعترب  احلديث،  الع�شر 
علم اجلرح والتعديل، وال�شيخ الألباين ُحّجة يف م�شطلح احلديث، وقال عنه العلماء 
املحدثون اإنه اأعاد ع�شر ابن حجر الع�شقالين واحلافظ بن كثري، وغريهما من علماء 

اجلرح والتعديل. 

ولد ال�شيخ حممد نا�شر الدين بن احلاج نوح الألباين عام )1333ه�(، يف مدينة 
"اأ�شقودرة" عا�شمة دولة األبانيا - حينئذ - عن اأ�شرة فقرية متدينة يغلب عليها الطابع 

العلمي، فكان والده مرجًعا للنا�ص يعلمهم و ير�شدهم. 

نظًرا لراأي والده اخلا�ص يف املدار�ص النظامية من الناحية الدينية، فقد قرر 
عدم اإكمال الدرا�شة النظامية وو�شع له منهًجا علمًيا مركًزا، قام من خالله بتعليمه 
القراآن الكرمي، والتجويد، والنحو وال�شرف، وفقه املذهب احلنفي، وقد ختم الألباين 
ال�شيخ  القراآن الكرمي برواية حف�ص عن عا�شم، كما در�ص على  على يد وال��ده حفظ 
�شعيد الربهاين مراقي الفالح يف الفقه احلنفي وبع�ص كتب اللغة و البالغة، هذا يف 

الوقت الذي حر�ص فيه على ح�شور درو�ص وندوات العالمة بهجت البيطار. 

اأخذ عن اأبيه مهنة اإ�شالح ال�شاعات فاأجادها حتى �شار من اأ�شحاب ال�شهرة فيها، 
والدرا�شة،  للمطالعة  وقًتا جيًدا  املهنة  له هذه  وقد وفرت  رزقه منها،  يتك�شب  اأخذ  و 
من  ال�شرعية  العلوم  على  والط��الع  العربية  باللغة  معرفة  لل�شام  هجرته  له  وهياأت 

م�شادرها الأ�شلية. 

وحتذيره  احلنفي،  املذهب  بتقليد  له  املنهجي  الألباين  وال��د  توجيه  رغم  على 
احلديث  علم  نحو  بالتوجه  الألباين  اأخ��ذ  فقد  احلديث،  بعلم  ال�شتغال  من  ال�شديد 
وعلومه، فتعلم احلديث يف نحو الع�شرين من عمره، متاأثًرا باأبحاث جملة املنار التي 
كان ي�شدرها ال�شيخ حممد ر�شيد ر�شا - يرحمه اهلل -، و كان اأول عمل حديثي قام به 
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هو ن�شخ كتاب "املغني عن حمل الأ�شفار يف تخريج ما يف الإحياء من الأخبار" للحافظ 
العراقي - يرحمه اهلل -، مع التعليق عليه. 

التوجه  يف  البالغ  اأث���ره  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر���ش��ول  بحديث  الأل��ب��اين  ال�شيخ  ل�شتغال  ك��ان 
ال�شلفي لل�شيخ، وقد زاد ت�شبثه وثباته على هذا املنهج مطالعته لكتب �شيخ الإ�شالم ابن 

تيميه وتلميذه ابن القيم، وغريهما من اأعالم املدر�شة ال�شلفية. 

زار  حيث  �شوريا،  يف  وال�شنة  التوحيد  اإىل  ال��دع��وة  راي��ة  الأل��ب��اين  ال�شيخ  حمل 
الكثري من م�شايخ دم�شق وجرت بينه وبينهم مناق�شات حول م�شائل التوحيد والتباع 
والتع�شب املذهبي والبدع، فلقي ال�شيخ لذلك املعار�شة ال�شديدة من كثري من متع�شبي 
املذاهب وم�شايخ ال�شوفية واخلرافيني واملبتدعة، فكانوا يثريون عليه العامة والغوغاء 
وي�شيعون عنه باأنه �شال، ويحذرون النا�ص منه، هذا يف الوقت الذي وافقه على دعوته 
ال�شتمرار  على  وه  ح�شّ والذين  دم�شق،  يف  والدين  بالعلم  املعروفني  العلماء  اأفا�شل 
ُقَدًما يف دعوته، ومنهم العالمة بهجت البيطار، ال�شيخ عبدالفتاح الإمام رئي�ص جمعية 
ال�شبان امل�شلمني يف �شوريا، ال�شيخ توفيق البزرة، وغريهم من اأهل الف�شل وال�شالح - 

يرحمهم اهلل -.

قال عنه �شماحة ال�شيخ عبدالعزيز بن باز - يرحمه اهلل -: )ما راأيت حتت اأدمي 
ال�شماء عاملًا باحلديث يف الع�شر احلديث مثل العالمة حممد نا�شر الدين الألباين(.

و�شئل �شماحته عن حديث ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "اإن اهلل يبعث لهذه الأمة على راأ�ص 
كل مائة �شنة من يجدد لها دينها" ف�شئل من جمدد هذا القرن؟ فقال -يرحمه اهلل -: 

ال�شيخ حممد نا�شر الدين الألباين هو جمدد هذا الع�شر يف ظني، واهلل اأعلم.
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ال�سيخ عبداهلل القرعاوي
التوحيد ومن  اإىل  ال�شرك  وم��ن  النور،  اإىل  الظلمات  اأق��واًم��ا من  به  اأخ��رج اهلل 
القلوب  به  الإ�شالمية يف منطقة ج��ازان؛ ففتح اهلل  اإىل احلقائق  اخلرافات اجلاهلية 
نت دعوته يف النفو�ص،  ونّور به الب�شائر، وكان رحمة من اهلل متكَّن حبه يف القلوب ومتكَّ

ول تزال اأبًدا - اإن �شاء اهلل - قوة را�شخة. 

ال�شيخ عبداهلل بن حممد القرعاوي، �شنة  وهو العامل العاّلمة املحدث الفقيه 
)1315ه�(، وقد تويف والده قبل ولدته ب�شهرين؛ فن�شاأ يف كنف عمه عبدالعزيز بن حمد 

القرعاوي، اأحد اأعيان مدينة عنيزة.

يوًما  يبخل  فلم  وكرمًيا  اهلل،  اإىل  الدعوة  يف  متفانًيا  حليًما  عاملًا  كان  �شفاته: 
بجهده وماله وجاهه يف خدمة الدعوة. وعلى رغم وعورة املنطقة التي اأ�ش�ص دعوته فيها 
مل يقّل عزمه و�شربه؛ فكان يلقي درو�ًشا اأول النهار يف قرية، ثم يذهب على حماره اإىل 
قرية اأخرى ليلقي الدرو�ص هناك، ويف بع�ص املرات يذهب م�شًيا على الأقدام. ومما ذكر 
عنه اأنه يقوم ببناء امل�شاجد بيده مب�شاعدة طالبه، واإن مر مب�شجد يحتاج اإىل ترميم، 
قام مبا يلزم اإ�شالحه بيديه. كان ربعة بني الرجال عري�ص املنكبني، قوي البنية، اأ�شفر 
اللون، م�شتطيل الوجه، اأقني الأنف، كث اللحية، خفيف العار�شني، ناتئ اجلبهة، اأزج 
احلاجبني اأقرنهما، �شيق العينني، ومل يكن حاد الب�شر لرمد اأ�شابه واأحدث يف عينيه 
ا، جهوري ال�شوت، وقوًرا، مهيًبا له هيبة يف املجال�ص، وكان ذكًيا حا�شر البديهة،  بيا�شً
بعيد النظر، له فرا�شة قوية. ا�شتغل بالتجارة مع عمه وهو يف الثالثة ع�شرة من عمره، 
ثم انف�شل عن عمه واعتمد على نف�شه فكان ي�شافر اإىل م�شر، ال�شام، العراق، الكويت 
والأح�شاء. �شافر يف طلب العلم اإىل مكة املكرمة واملدينة املنورة، ثم اإىل م�شر وال�شام 
الرحمانية  باملدر�شة  والتحق  عام )1344ه���(،  الهند  اإىل  ثم  والأح�شاء وقطر،  والعراق 
الوقت.  ذل��ك  امل�شائخ يف  يد كثري من  درا�شته على  واأك��م��ل  اإىل جند  ع��اد  ثم  دلهي،  يف 
رحل اإيل بالد الهند يف طلب العلم على علمائها واأخذ الإجازة عنهم بالأ�شانيد املت�شلة 
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اإىل الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت اأوىل رحلتيه عام )1344ه�(. والتحق باملدر�شة الرحمانية وهي 
من  ر�شالة  لو�شول  عنيزة  اإىل  للعودة  ا�شطر  لكنه  حينذاك،  م�شهورة  �شلفية  مدر�شة 
والدته تطلبه العودة اإليها ملر�شها فقفل راجًعا، لكنه فوجئ بخرب وفاتها قبل و�شوله، 
وعاد مرًة اأخرى اإىل مدينة دلهي يف الهند يف عام )1354ه�(. وكان رجوعه الأخري من 
الهند يف )22( من رم�شان �شنة )1357ه�(. تلقى تعليمه على عدد من امل�شايخ، اأبرزهم 
اأبرز  اآن��ذاك(، وكان من  ال�شعودية  الديار  ال�شيخ )مفتي  اآل  اإبراهيم  ال�شيخ حممد بن 

تالميذه؛ ال�شيخ حافظ بن اأحمد احلكمي، وال�شيخ عبداهلل الب�شام.

وقد بلغت عدد املدار�ص التي اأن�شاأها ما ُيقارب )2250( مدر�شة ممتدة من بريدة 
باأكرث من خم�شة  وُيقّدر عدد تالميذها  اليمن،  اإب" يف  "لواء  اإىل  اليمن  داخ��ل  حتى 
ال�شورى  رئي�ص جمل�ص  ب��ن جبري  ال�شيخ حممد  ذل��ك  ذك��ر  كما  دار����ص،  األ��ف  و�شبعني 
ال�شابق حينما راأ�ص اللجنة املكلفة للنظر يف مدار�ص ال�شيخ القرعاوي، حيث ذكر ذلك 

يف مذكراته التي ن�شرتها �شحيفة الوطن ال�شعودية يف اأعدادها الأوىل.

اآثاًرا  اأم�شى ال�شيخ )31( عاًما ُجلها يف اجلنوب، قائًما بالدعوة اإىل اهلل، وترك 
جليلة ما زالت حتى اليوم �شاهدة له بحب النا�ص واملكانة الرفيعة.

تويف  حيث  ال��ري��ا���ص،  يف  ال�شمي�شي  م�شت�شفى  اإىل  نقل  ث��م  ج����ازان،  يف  م��ر���ص 
يوم الثالثاء الثامن من �شهر جماد الأوىل يف عام )1389ه���( عن عمر يناهز الرابعة 

وال�شبعني عاًما، وكان قد اأو�شى بثلث تركته لت�شرف يف اأوجه اخلري.
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امللك والوزراء الثالثة
يف يوم من الأيام ا�شتدعى امللك وزراءه الثالثة، وطلب منهم اأمًرا غريًبا!

هذا  مي��الأ  واأن  الق�شر،  ب�شتان  اإىل  ويذهب  كي�ًشا  ياأخذ  اأن  وزي��ر  كل  من  طلب 
الكي�ص للملك من خمتلف طيبات الثمار والزروع، كما طلب منهم األ ي�شتعينوا باأحد يف 

هذه املهمة، واأل ي�شندوها اإىل اأحد اآخر.

اإىل  وان��ط��ل��ق  ك��ل واح���د منهم كي�شه،  واأخ���ذ  امل��ل��ك،  ال����وزراء م��ن طلب  ا�شتغرب 
الب�شتان.

فاأما الوزير الأول، فقد حر�ص على اأن ير�شي امللك؛ فجمع من كل الثمرات من 
اأف�شل واأجود املح�شول، وكان يتخري الطيب واجليد من الثمار حتى مالأ الكي�ص.

اإليها  الثمار ول يحتاج  يريد  امللك ل  ب��اأن  كان مقتنًعا  الثاين، فقد  الوزير  اأم��ا 
لنف�شه، واأنه لن يتفح�ص الثمار؛ فقام بجمع الثمار بك�شل واإهمال، فلم يتحر الطيب 

من الفا�شد حتى مالأ الكي�ص بالثمار كيفما اتفق.

اأما الوزير الثالث فلم يعتقد اأن امللك �شوف يهتم مبحتوى الكي�ص اأ�شاًل؛ فمالأ 
الكي�ص باحل�شائ�ص والأع�شاب واأوراق الأ�شجار. 

ويف اليوم التايل اأمر امللك اأن يوؤتى بالوزراء الثالثة مع الأكيا�ص التي جمعوها، 
فلما اجتمعوا بامللك، اأمر امللك اجلنود باأن ياأخذوا الوزراء الثالثة وي�شجنوهم كٌل على 
حدة، كل واحد منهم مع الكي�ص الذي معه ملدة ثالثة اأ�شهر يف �شجن بعيد ل ي�شل اإليهم 
فيه اأحد كان، واأن مينع عنهم الأكل وال�شرب، فاأما الوزير الأول فظّل ياأكل من طيبات 
الثمار التي جمعها حتى انق�شت الأ�شهر الثالثة، واأما الوزير الثاين فقد عا�ص ال�شهور 
اأما  التي جمعها،  الثمار  الثالثة يف �شيق وقلة حيلة، معتمًدا على ما �شلح فقط من 

الوزير الثالث فقد مات جوًعا قبل اأن ينق�شي ال�شهر الأول.

وهكذا ا�شاأيل نف�شِك من اأي نوع اأنِت؟  فاأنِت الآن يف ب�شتان الدنيا، لِك حرية اأن 
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جتمعي من الأعمال الطيبة اأو الأعمال اخلبيثة، لكن غًدا عندما ياأمر ملك امللوك اأن 
ت�شجني يف قربِك، يف ذلك ال�شجن ال�شيق املظلم وحدِك، ماذا تعتقدين �شوف ينفعِك 
غري طيبات الأعمال التي جمعِتها يف حياتِك الدنيا، لنقف الآن مع اأنف�شنا ونقرر ماذا 

�شنفعل غًدا يف �شجننا!
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 ق�سة توبة الداعية 
�سعيد الزياين - يرحمه اهلل - "1"

بلغُت من  وملا  امل�شلمني،  بيوت  ن�شاأت يف بيت من  الزياين:  �شعيد  الداعية  يقول 
املراهقة كنُت اأحلم - كما كان يحلم غريي من ال�شباب املراهق - بتحقيق �شيئني مهمني 
يف نظري اآنذاك، وهما: ال�شهرة واملال، فقد كنت اأبحث عن ال�شعادة، واأ�شعى اإىل احل�شول 

عليها باأية طريقة كانت.

الفقرات  بع�ص  تقدمي  يف  و�شاركُت  املغربية،  بالإذاعة  التحقُت  الأم��ر،  بداية  يف 
اكت�شبُت  حتى  خا�شة؛  برامج  اأق���ّدم  فاأ�شبحت  تقدمت  ثم  ال��ربام��ج،  بني  تربط  التي 
من  مقدًما  اأ�شبحت  حتى  فيه  وتدرجت  التلفاز  اإىل  اجتهت  ثم  املجال،  هذا  يف  خربة 
م ن�شرات  الدرجة الأوىل - وهي اأعلى درجة يح�شل عليها مذيع اأو مقدم - واأ�شبحت اأقدِّ
الأخبار، والكثري من برامج ال�شهرة واملنوعات وبرامج ال�شباب، وا�شتهرت �شهرة كبرية 

مل ي�شبقني اإليها اأحد، واأ�شبح ا�شمي على كل ل�شان، و�شوتي ُي�شمع يف كل بيت.

وعلى رغم هذه ال�شهرة، اإل اأين كنت غري �شعيد بهذا.. كنت اأ�شعر ب�شيق �شديد يف 
�شدري، فقلت يف نف�شي لعلي اأجد ال�شعادة يف الغناء.. وبالفعل، فقد �شاعدتني �شهرتي 
يف الإذاعة والتلفزيون اأن اأقدم من خالل اأحد الربامج التلفزيونية اأغنية ق�شرية كانت 

هي البداية لدخول عامل الغناء.

اإىل الأ���ش��واق  امل��ج��ال، وَن���َزل  ودخ��ل��ُت ع��امل الغناء، وحققت �شهرة كبرية يف ه��ذا 
العديد، بل الآلف من الأ�شرطة الغنائية التي �شجلتها ب�شوتي.

وعلى رغم ذلك كله، كنت اأ�شعر بالتعا�شة وال�شقاء، واأح�ص بامللل و�شيق ال�شدر، 
و�شدق اهلل اإذ يقول: زب ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿٹ رب  )الأنعام: 125(.

فقلت يف نف�شي: اإن ال�شعداء هم املمثلون واملمثالت، فاأردتُّ اأن اأ�شاركهم يف تلك 
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ال�شعادة، فاجتهت اإىل التمثيل، واأ�شبحت ممثاًل من الدرجة الأوىل، فكنت ل اأمثل اإل 
اأدوار البطولة يف جميع الأعمال التي اأقدمها.

ا متميًزا يف بلدي، فال اأركب اإل اأغلى  واحلقيقة، ودون مبالغة، اأ�شبحت �شخ�شً
ال�شيارات واأفخمها، ول األب�ص اإل املالب�ص الثمينة.. مكانتي الجتماعية اأ�شبحت راقية، 
فاأ�شدقائي هم كبار ال�شخ�شيات من الأمراء وغريهم، فكنت اأنتقل بني الق�شور، من 

ق�شر اإىل ق�شر، وُتفتح يل الأبواب وكاأين �شاحب تلك الق�شور.

اأبحث  التي  ال�شعادة  اإىل  اأ�شل  ب��اأين مل  اأ�شعر  ولكن؛ وعلى رغم ذلك كله، كنت 
عنها.
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 ق�سة توبة الداعية 
�سعيد الزياين - يرحمه اهلل - "2"

يكمل ال�شيخ �شعيد الزياين: ويف يوم من الأي��ام.. اأجرى معي اأحد ال�شحفيني 
لقاًء �شحفًيا طوياًل، وكان من بني الأ�شئلة التي وجهها اإيّل هذا ال�شوؤال: "الفنان �شعيد 
�شعيد، ما تقول يف  فا�شمك  ا�شمك ينطبق على حياتك..  اأن  امل�شادفات  الزياين.. من 

ذلك؟".

وكان اجلواب: "يف احلقيقة اأن ما تعتقده ويعتقده كثري من النا�ص غري �شحيح، 
ا، فهو يتكون من ثالثة  فاأنا ل�شُت �شعيًدا يف حياتي، وا�شمي يف احلقيقة ل يزال ناق�شً
اأح��رف وه��ي: �ص، ع، ي: )�شعي(، واأن��ا ما زلت اأ�شعى، اأبحث عن احل��رف الأخ��ري، وهو 
حرف )الدال(؛ ليكتمل ا�شمي وتكتمل �شعادتي، واإىل الآن مل اأجده، وحني اأجده �شوف 

اأخربك".

وقد اأجري معي هذا اللقاء واأنا يف قمة �شهرتي وثرائي.. ومرت الأيام وال�شهور 
والأعوام.. وكان يل �شقيق يكربين �شًنا، هاجر اإىل بلجيكا.. كان اإن�شاًنا عادًيا، اإل اأنه كان 
اأكرث مني التزاًما وا�شتقامة، وهناك يف بلجيكا التقى ببع�ص الدعاة امل�شلمني فتاأثر بهم 

وعاد اإىل اهلل على اأيديهم.

مرور  عليه  فاأمر  اأخ��ي  فيها  اأزور  بلجيكا  اإىل  �شياحية  برحلة  القيام  يف  فكرُت 
الكرام، ثم اأوا�شل رحلتي اإىل خمتلف بالد العامل.

�شافرت اإىل بلجيكا، والتقيُت باأخي هناك، لكني فوجئت بهيئته املتغرية، وحياته 
املختلفة، والأهم من ذلك، ال�شعادة التي كانت ت�شع يف بيته وحياته، وتاأثرُت كثرًيا مبا 
راأيُت، اإ�شافًة اإىل العالقات الوثيقة التي تربط بني ال�شباب امل�شلم يف تلك املدينة، وقد 
قابلوين بالأح�شان، ورّحبوا بي اأجمل ترحيب، ووجهوا يل الدعوة حل�شور جمال�شهم 

واجتماعاتهم والتعرف عليهم ب�شورة قوية.
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اأ�شعر ب�شعادة  اأجل�ص معهم، كنُت  واأنا  اأ�شعر ب�شعور غريب  اأجبت الدعوة، وكنت 
اإجازتي؛ لكي  الأي��ام قمُت بتمديد  اأ�شعر بها من قبل، ومع م��رور  عظيمة تغمرين مل 

ت�شتمر هذه ال�شعادة التي طاملا بحثُت عنها فلم اأجدها.

وال�شيق  يوم،  بعد  يوًما  ت��زداد  الأخيار  ه��وؤلء  بال�شعادة مع  اأ�شعر  وهكذا.. كنت 
وعرفُت  الإمي���ان،  بنور  �شدري  امتالأ  حتى  ي��وم..  بعد  يوًما  يتناق�ص  وال�شقاء  والهم 
الطريق اإىل اهلل الذي كنت قد �شللت عنه مع ما كنت اأملكه من املال والرثاء وال�شهرة، 
اإمن��ا هي يف طاعة  ال��زائ��ل،  املتاع  ذل��ك  ال�شعادة لي�شت يف  اأن  اللحظة  واأدرك���ت من تلك 

زب ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گگ  اهلل - عز وجل -: 
ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ رب  )النحل(، زب ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ 

ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی یی ی رب  )طه(.
الذي  ال�شحفي  اإىل  ر�شالة  واأر�شلُت  �شنتني،  اأكرث من  اأخي  اإجازتي عند  امتدت 
ال�شالم  ال�شابق، وقلت له: الأخ رئي�ص حترير �شحيفة .. يف جريدة...  ال�شوؤال  �شاألني 
ال�شعادة،  عن  فيه  �شاألتني  ال��ذي  بال�شوؤال  اأذّك��رك  اأن  اأود  وبركاته:  اهلل  ورحمة  عليكم 

وذلك يف يوم... وتاريخ... وقد اأجبت باجلواب التايل:

ووعدتك اأن اأخربك متى ما وجدت حرف )الدال(، والآن: يطيب يل وي�شعدين 
وي�شرفني اأن اأخربك باأين قد وجدُت حرف الدال املُتمم ل�شمي، حيث وجدته يف الدين 

والدعوة.. واأ�شبحت الآن )�شعيد( حًقا.

الإ�شاعات،  واملنافقون يطلقون علّي  الدين  اأع��داء  وب��داأ  النا�ص،  �شاع اخلرب بني 
اإىل غري  اأو لرو�شيا...  اأ�شبح عمياًل لأمريكا  اإنه  بالتهم، ومنهم من قال:  ويرمونني 
قوبل  ما  دائًما  فاأتذكر  الإ�شاعات  اإىل هذه  اأ�شتمُع  كنُت  املغر�شة..  الإ�شاعات  ذلك من 
به الأنبياء والر�شل والدعاة على مّر الع�شور والدهور، وعلى راأ�شهم نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، 
و�شحابته الكرام - ر�شي اهلل عنهم اأجمعني - فازداد ثباًتا واإمياًنا ويقيًنا، واأدعو اهلل 
اآل  رب)  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  زب  دائ��ًم��ا: 

عمران(.
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دور الـمراأة يف العمل اخليي
اإن لل�مراأة دوًرا عظيًما ووظيفة جليلة يف ممار�شة العمل اخلريي، مبختلف �شوره 
واأ�شكاله؛ وذلك مبا متتاز به من قدرات واإمكانات و�شمات �شخ�شية ونف�شية وعاطفية.

واأهم ما تتمّيز به املراأة، وميكن ا�شتثماره يف العمل اخلريي، هو قدرتها العاطفية 
و�شرعة ا�شتجابتها.

فقد اأثبتت البحوث العلمية واملالحظات الفردية اأن القدرة العاطفية هي ال�شمة 
الأ�شا�شية التي تت�شم بها ال�مراأة.

وميكن توظيف وا�شتثمار هذه ال�شمة يف جمال العمل اخلريي بني بنات جن�شها؛ 
لأنها اأقدر على التعامل مع الأيتام والأرامل، لقدرتها على التاأثري والإقناع وا�شتثارة 

عواطفهن وميلهن حلب اخلري والعطاء للعمل يف هذا املجال احليوي.

يقول �شليمان بن علي العلي يف كتابه: )تنمية املوارد الب�شرية واملالية يف املنظمات 
يف  فراغها  وقت  ت�شتثمر  اأن  النبوة  ع�شر  يف  امل�شلمة  امل��راأة  ا�شتطاعت  لقد  اخلريية(: 

امل�شاركة الفّعالة يف اأعمال الرب واخلري.

اأط��ول  وكانت  اليد،  �شناع  ام���راأة   - عنها  اهلل  ر�شي   - جح�ص  بنت  زينب  فكانت 
اأمهات املوؤمنني يًدا اإذ كانت تدبغ وتخرز وتت�شدق يف �شبيل اهلل.

كما �شاهمت ال�شحابيات يف �شقي املاء ومداواة اجلرحى، وهذه من اأعمال اخلري.

ويف وقتنا احلا�شر، وحيث توالت الأحداث والنكبات واحلروب على جمتمعاتنا 
الإ�شالمية، وما خّلفته من اأيتام واأرامل وعجزة ومعوقني، كان ل بد من بذل اجلهود 

والأموال لإعالة ورعاية اأولئك الأيتام والأرامل والعجزة واملعوقني.

بالعمل  تقوم  ن�شائية  جل��ان  باإن�شاء  اخل��ريي��ة  املنظمات  بع�ص  ب���ادرت  اأن  فكان 
اخلريي يف و�شط الن�شاء، وقد متيزت جمالت عمل املراأة يف العمل اخلريي من حيث: 
رعاية الأ�شر املحتاجة والفقرية ورعاية الأرامل، ورعاية الأيتام، وجمع التربعات واإقامة 
واملهرجانات  الإغاثية،  والأ�شابيع  اخلريية،  الأطباق  يف  وامل�شاركة  اخلريية،  الأ�شواق 
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الأ�شرية، ومهرجانات الطفولة والأمومة.

ومع ذلك، فما زال دور املراأة امل�شلمة املعا�شرة حمدوًدا، يف حني اأن املراأة يف الدول 
املنكوبة من خالل منظماتها اخلريية ب�شكل  الغربية تقوم بالعمل الإغاثي يف الدول 
حما�شي. اإن اأكرث من ثلثي القوى العاملة يف املنظمات اخلريية الأمريكية – على �شبيل 
ال�مثال - من الن�شاء، بل اإن )50%( من املتطوعني من الن�شاء كذلك؛ لذا فقد اأ�شارت 
بع�ص الإح�شاءات يف اأمريكا اإىل اأن )70%( من العاملني يف العمل اخلريي من الن�شاء.

وت�شري اإح�شاءات املنظمات واجلمعيات اخلريية اإىل اأن قيمة التربعات الن�شائية 
و�شلت اإىل حدود )28( بليون دولر �شنوًيا، واأن ن�ش�بة العام��الت يف جمع التربع���ات يف 

ال�منظمات اخلريية )%52(.

العمل  يف  امل���راأة  دور  اأهمية  الإح�����ش��اءات  لهذه  واملتابع  املتاأمل  نظر  يلفت  ومم��ا 
اخلريي، خا�شة اإذا علمنا اأن معظم العامالت يف املنظمات اخلريية من ذوات ال�شهادات 

العليا واملنا�شب القيادية.

اإن املنظمات اخلريية الغربية ت�شتثمر الطاقات والقدرات الن�شائية ب�شكل فّعال يف 
العمل اخلريي والتطوعي، وتقدم للعامالت من الرواتب العالية والإمكانات الب�شرية 

واملعنوية، ما يعينهن على النطالق ُقُدًما  يف العمل اخلريي.

ونحن يف منظماتنا اخلريية الإ�شالمية اأوىل بت�شجيع املراأة امل�شلمة على العمل 
واإط��الق قدراتها وطاقاتها  م��ادي ومعنوي،  اإليه من دعم  اخل��ريي وتوفري ما حتتاج 
الفكرية والجتماعية والإبداعية؛ لت�شارك يف بناء ال�شرح اخلريي ودفع م�شرية العمل 

اخلريي لالأمام مع توفري املناخ العفيف للمراأة امل�شلمة امللتزمة بدينها وتعاليمه.

اإن العمل اخلريي يف بالدنا يحتاج اإىل جهود وقدرات وطاقات كل فرد م�شلم يف 
كل اأنحاء جمتمعنا الإ�شالمي.
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الإيغور احلزين
�شعب الإيغور يعي�ص يف جمهورية ترك�شتان ال�شرقية اأو "اإيغور�شتان" التي تقع 

حتت احلكم ال�شيني حالًيا.

تعادل م�شاحة ترك�شتان ال�شرقية ثالثة اأ�شعاف م�شاحة فرن�شا، وت�شكل ُخم�ص 
�شرًقا  وال�شني  ال�شرقي  ال�شمال  م��ن  منغوليا  ه��ا  حت��ُدّ لل�شني،  الإج��م��ال��ي��ة  امل�شاحة 

وكازاخ�شتان وطاجك�شتان �شماًل وغرًبا، والهند وباك�شتان والتبت وك�شمري جنوًبا.

الذهبي  "باملهد  "تكلمكات" املعروفة  الأر���ص بني جنباتها �شحراء  تلك  وت�شم 
جنان  من  جنة  تعترب  التي  الطبيعية  داغ"  "التون  ومتنزهات  الإن�شانية"،  للح�شارة 
وبحريتي  واأوروب���ا،  اآ�شيا  قارتي  ربط  ال��ذي طاملا  اجل�شر  وهو  الدنيا، وطريق احلرير 
العديد  حتوي  اأنها  كما  العامل،  يف  البحريات  اأجمل  من  وهما  "طانري" و"بوغدا"، 

والعديد من الآثار القدمية للح�شارات غري املكت�شفة.

ارتفعت بالد الإيغور يف النواحي احل�شارية، ول �شيما يف عهد "هارون بوغراخان" 
حفيد الزعيم "�شتوف بغراخان"، وكانت اأوقاف املدار�ص ت�شكل ُخم�ص الأرا�شي الزراعية، 
ي القائد هارون )�شهاب الدولة وظهري الدعوة(، وكان ينق�ص لقبه هذا على  �ُشِمّ وقد 

النقود.

ا�شتولت احلكومة ال�شيوعية يف ال�شني على ترك�شتان عام )1949م( لتغري ا�شمها 
اأي الأر�ص اجلديدة. وي�شم الإقليم )86( مدينة،  "ك�شينجيانغ"،  اإقليم  اإىل  بعد ذلك 
يقوم ال�شينيون باإعادة تق�شيمها وت�شميتها، وتدار حتت مظلة احلكم الذاتي )ا�شًما(، 
وتزعم الإح�شاءات الر�شمية اأن العدد احلايل لل�شكان امل�شلمني هو )35( مليوًنا، بينما 

عدد امل�شلمني احلقيقي يف ترك�شتان ال�شرقية قد جتاوز ال�)95( مليوًنا!

من  بقب�شة  ال�شني  حكمتها  مناطق،   )6( اإىل  ال�شرقية  ترك�شتان  تق�شيم  مت 
مت اقتناء امل�شاحف، والتعليم الديني واإقامة العبادات،  حديد؛ فاأغلقت امل�شاجد وجَرّ
واأُجرب امل�شلمون على تعلم الإحلاد، وتناول الأطعمة املحرمة، وحتديد الن�شل، وُبنيت 
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�شجون عديدة مت اإلقاء الآلف منهم داخلها باعتبارهم اأخطر املجرمني على اأرا�شيها، 
وعملت ال�شني على اإحلاق الأذى مب�شلمي ترك�شتان.

اليومية؛  حياتهم  يف  للم�شايقات  الإي��غ��ور  يتعر�ص  العتيادي،  امل�شتوى  وعلى 
اأيام  اإذ من املحظور عليهم متاًما، يف موؤ�ش�شات الدولة مبا فيها املدار�ص، الحتفال يف 
خالل  من  دينه  ال�شخ�ص  يظهر  اأن  اأو  الدينية،  الن�شو�ص  درا�شة  اأو  الدينية  عطلهم 
مظهر �شخ�شي ما، ف�"ل يجوز لالأهل والأو�شياء ال�شرعيني ال�شماح لل�شغار بامل�شاركة 
يف الن�شاطات الدينية".. فاحلكومة ال�شينية هي التي تختار من ميكن اأن ي�شبح رجل 
دين، وما هي الن�شخة املقبولة من ترجمة معاين القراآن، واأين ميكن اأن تعقد التجمعات 

الدينية، وماذا ميكن اأن يقال فيها. 

وهناك وثائق ر�شمية تذكر تزايد كبري يف عدد الإيغور امل�شجونني اأو املوقوفني 
اإدارًيا ملخالفات دينية مزعومة وخمالفات مت�ص اأمن الدولة، مبا فيها "اإعادة الرتبية 
من خالل نظام العمل" �شيئة الذكر. وتعترب القوانني التي تف�شل يف كيفية ت�شنيف 

�شوؤون الأقليات العرقية والدينية على اأنها "اأ�شرار دولة". 

و"تعترب هذه الوثائق �شديدة احل�شا�شية؛ ولذلك مت ح�شرها بالتداول الداخلي 
ل�شتهداف  ق��ان��وين  اأ�شا�ص  خللق  تع�شفي  ب�شكل  ت�شتخدم  وه��ي  واحل��ك��وم��ي.  احل��زب��ي 
اأو  الإيغور، ولتوليد اخلوف لديهم من التجمع والتحدث يف امل�شاكل التي يواجهونها 

التعبري عن هوية ثقافية باأ�شلوب م�شتقل".
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تعريف ال�ست�سراق وحقيقته
بوجه خا�ص  الكتاب  اأه��ل  من  كافرون  بها غربيون  يقوم  اأكادميية  درا���ش��ات  هو 
لالإ�شالم وامل�شلمني من �شتى اجلوانب، عقيدة و�شريعة وثقافة وح�شارة وتاريًخا ونظًما 
وثروات واإمكانات؛ بهدف ت�شويه الإ�شالم، وحماولة ت�شكيك امل�شلمني فيه وت�شليلهم 
عنه، وفر�ص التبعية للغرب عليهم، وحماولة ت�شويغ هذه التبعية بدرا�شات ونظريات 
على  امل�شيحي  للغرب  والثقايف  العن�شري  التفوق  وتزعم  واملو�شوعية،  العلمية  عي  تدَّ

ال�شرق الإ�شالمي.

وامل�شت�شرقون هم: اأدمغة احلمالت ال�شليبية احلديثة، و�شياطني الغزو الثقايف 
للعامل الإ�شالمي، ظهروا يف حلبة ال�شراع يف فرتة كان امل�شلمون فيها يعانون الإفال�ص 
احل�شاري واخلواء الروحي وفقدان الذات؛ مما جعل الفر�شة �شانحة لأولئك الأحبار، 
والرهبان، وجنود ال�شليبيني املوتورين كي يثاأروا لهزائمهم املا�شية، وينفثوا اأحقادهم 

الدفينة.

وامل�شت�شرقون يلتقون مع املب�شرين يف الأهداف؛ فكلهم يهدف اإىل اإدخال امل�شلمني 
يف الن�شرانية، اأو رد امل�شلمني عن دينهم، اأو- يف الأقل- ت�شكيكهم بعقيدتهم، كما اأن من 

اأهدافهم وقف انت�شار الإ�شالم.

اأن  فظنوا  النا�ص،  من  كثرًيا  الغرب  جوا�شي�ص  امل�شت�شرقني  ثعالب  خ��دع  ولقد 
واأنهم  النافعة،  واملجالت  النبيلة  الأه��داف  تلك  يف  فعاًل  تنح�شر  امل�شت�شرقني  مهمة 
ولكن  امل�شلمني،  دي���ار  يف  وم��ق��دم��ات��ه  ال�شتعمار  ط��الئ��ع  اأو  ال��غ��رب  جوا�شي�ص  لي�شوا 
اأيدي  حينما نظرت ال�شعوب الإ�شالمية اإىل الأفعال احلقيقية التي ت�شدر تباًعا على 
طلب  تكن  مل  غمارها  امل�شت�شرقون  يخو�ص  التي  املهمة  اأن  يقيًنا  علموا  امل�شت�شرقني 
واأن  ل�شعوبهم وحكامهم،  واإمنا هم حقيقة جوا�شي�ص  واملعرفة واحلياد يف ذلك،  احلق 
مهمتهم هي الطالع على كل اأحوال امل�شلمني ودرا�شتها درا�شة �شاملة، ومعرفة مدى 
قوة امل�شلمني واأماكن �شعفهم، والإ�شهام يف تفريق كلمتهم، وبذر اأ�شباب النزاع، واإيقاع 
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الفنت بينهم، ومالحقة كل حركة اإ�شالحية، وتوجيه الدعايات ال�شيئة �شدها، واإحياء 
البدع واخلرافات بني امل�شلمني، واإع��ادة طبع الكتب التي ت�شتمل عليها، والإ�شادة بها، 
مثل كتب ال�شوفية اخلرافية، وكتب ابن عربي واحلالج وغريهما من دعاة ال�شالل، 
اجلاهلي  ال��رتاث  و�شائر  والقوميات،  اجلاهلية  النعرات  اإحياء  يف  مهمتهم  تتمثل  كما 
زخارف  اإىل  اللتفات  ينبغي  فال  وامل��وؤام��رات،  اخلطط  وحْبك  اجلاهلية،  واحل�شارات 
اأقوالهم ودعاياتهم الباطلة اأنهم على احلياد، اأو اأنهم طالب معرفة وبحوث علمية عن 
الطالع  فعاًل  هدفه  كان  امل�شت�شرقني  بع�ص  اأن  نذكر  ولالإن�شاف  الإ�شالمي.  ال�شرق 
والدرا�شة، دون اأن يكون مدفوًعا من قبل التب�شري؛ ولهذا جند يف كالم كثري منهم ِذكر 
احلقائق باإن�شاف، وبع�شهم دخل يف الإ�شالم، وكانت لهم جهود وا�شحة يف خدمته، وهم 

ا. قلة قليلة جدًّ

ومن اأ�شاليب امل�شت�شرقني يف غزوهم الفكري للم�شلمني كذلك: بعث اخلالفات 
القدمية، واإحياء ال�شبه املدفونة، ويظهر هذا بو�شوح يف نب�شهم خلالفات حدثت بني 
اإع��ادة اخلالف فيها، �شواء كانت  امل�شلمني، وانتهى الأم��ر فيها، ومل تعد يف حاجة اإىل 
ال�شبه حولها، ويقرتحون  باأولئك يبعثون  اأم غري ذلك، فاإذا  اأم فقهية  م�شائل عقدية 
ق�شية  ا�شتغلوا  كما  اخل����وارج،  م�شكلة  وا�شتغلوا  بينها،  امل��ق��ارن��ات  وي��ع��ق��دون  احل��ل��ول، 
ال�شنة وال�شيعة نقطة انطالق، وما وقع بني علي ومعاوية - ر�شي اهلل  اخل��الف بني 
�شيا�شية وجفاء،  اأم��ور  والعبا�شية من  الأموية  الدولة  عنهما - منطلًقا، وما وقع بني 

اأمثلة لوح�شية امل�شلمني بزعمهم. 

والنظرية،  الأدبية  اإىل الجتاهات  امل�شلمني  ا: �شرف همم  اأي�شً الأ�شاليب  ومن 
وحتويل اأنظارهم عن الجتاه اإىل العلوم التجريبية؛ حتى يظل العامل الإ�شالمي بعيًدا 

عن اأ�شباب التقدم العلمي. 

كاأنها  اأ�شبحت كلمة اجلهاد  اإىل حترمي اجلهاد؛ حتى  الدعوة  اأ�شاليبهم:  ومن 
و�شمة عار يف تاريخ امل�شلمني.
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كلمة عابرة للمراأة امل�سلمة املعا�سرة
يف الوقت الذي ير�شم التاريخ فيه معلًما من معامله الفا�شلة يف تاريخ هذه الأمة 
املبتالة، وت�شتد املعركة بني احلق والباطل �شراوة على اأر�ص الإ�شالم ويف ح�شونه، بل 
يف كل بيت من بيوته، تتطلع الأنظار اإىل موقع املراأة امل�شلمة من هذا ال�شراع الدائر يف 

جانب عظيم من جوانبه عليها هي!

فدعاة التقى والعفاف والطهارة والف�شيلة قائمون على الثغور يذودون عن دين 
الهائمة  القطعان  يتهار�شون على  ال�شهوات  املراأة، وكرامتها وعر�شها و�شرفها، وذئاب 
يف اأودية ال�شهوات وم�شتنقعات الرذيلة ويتحفزون لالنق�شا�ص على املراأة امل�شلمة هذا 
لت�شبح فري�شة ممزقة  الإزار  نزع  يروم  والآخ��ر  ال�شدر..  يعري  وذاك  ميزق اخلمار.. 
الإن�شان يف  املف�شدين، ويتلفت  �شباك  الأمة كلها يف  الفاح�شة، وطعًما لإيقاع  مبخالب 
عاملنا املعا�شر �شرًقا وغرًبا و�شماًل وجنوًبا فال يرى اإل �شعار ال�شهوات وحمى املغريات، 
ويرى املراأة امل�شكينة ترتنح حتت �شياطها وت�شطلي بلظاها، ويرى حتت طالء "الع�شرية 

واحلرية واحل�شارة" لهيب ال�شقاء والنكد والعبودية زب ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ  
ىئ ىئ ىئ ی ی     ی رب )طه: 124(.

ال�شرق تكفي لإدراك هذه  اأو  ال��غ��رب  م��دن  ك��ربي��ات  اإح���دى  اإن جولة واح���دة يف 
ال��ذي��ن ينظرون بنور الإمي���ان وعني  اإن��ه��م  ي��رى ذل��ك حقا؟  ال��ذي  احلقيقة، لكن م��ن 
عنده،  فيمن  وذك��ره��م  اأنف�شهم  قيمة  فعرفهم  وذك���روه؛  اهلل  ع��رف��وا  ال��ذي��ن  الب�شرية 
اإنهم الذين فقهوا عن اهلل اأمره، واأخذوا عن ر�شول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - هديه؛ فاأدركوا اأنه ل 
بالعبودية هلل وحده، واتباع  اإل  العاجلة والعقبى  القلوب يف  �شعادة ول طماأنينة لهذه 
�شبيله وحده.. اأما الآخرون الذين اجتالهم قرناوؤهم من �شياطني اجلن، وا�شتعبدهم 
اأ�شيادهم من �شياطني الإن�شان؛ فمهما راأوا و�شمعوا فاإنِك ترينهم ينظرون اإليِك وهم 

ل يب�شرون.
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قوت القلوب
القلوب باأنوارها الإميانية ل ب�شرباتها الع�شلية، ونور القلوب هو حمك الإميان 
وهّم اأهل الإح�شان، فبنور القلب ت�شيء احلياة كلها، وملا كانت احلكمة من اأجلِّ مفاتيح 
ا�شتنارة القلوب؛ حر�ص عليها الأخيار وتتبعها الف�شالء يف كل زمان ومكان، فهي الكنز 
الثمني الذي ُت�شد له الرحال ويبذل فيه الغايل والنفي�ص، ف�شعادة القلب امل�شتنري ل يعدلها 

�شعادة، وهداية القلوب اأعظم هداية، فاللهم نور باحلق قلوبنا، وثبتنا على احلق املبني.

اأجمل خريطة للدنيا هي التي ر�شمها مهند�شو احلكماء الذين يعرفون الفرق 
احلقيقي بني العمران واخلراب، وبني متني الأ�شا�ص ومن �شيد على �شفا جرف هار .. 
مهند�شون خربتهم منبثقة من التجارب، وب�شريتهم ا�شتنارت من م�شكاة احلكمة، وهم 

اأجدر النا�ص على و�شف الطريق، وحتديد عالماته وعقباته. 

يقول ابن اجلوزي - رحمه اهلل - :

من تفكر يف عواقب الدنيا، اأخذ احلذر، ومن اأيقن بطول الطريق تاأهب لل�شفر.

ين�شاه، ويتحقق �شرر حال ثم يغ�شاه  باأمر ثم  يا من يوقن  اأمرك  اأعجب  ما 
...  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ...     ڱ  رب  )الأحزاب(. زب 

تغلبك نف�شك على ما تظن، ول تغلبها على ما ت�شتيقن.

اأعجب العجائب: �شرورك بغرورك، و�شهوك يف لهوك، عما قد خبئ لك.

تغرت ب�شحتك وتن�شى دنو ال�شقم، وتفرح بعافيتك غافاًل عن قرب الأمل.

ل��ق��د اأراك م�����ش��رع غ���ريك م�����ش��رع��ك، واأب����دى م�شجع ���ش��واك - ق��ب��ل امل��م��ات - 
م�شجعك.

وقد �شغلك نيل لذاتك، عن ذكر خراب ذاتك:
كاأّنك مل ت�ضمع باأخبار من م�ضى

ومل تر يف الباقني ما ي�ضنع الدهر!      
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فاإن كنت ال تدري فتلك ديارهم 
      حماها جمال الّريح بعدك والقرب!

     كم راأيت �شاحب منزل ما نزل حلده، حتى نزل!. )اأي نزل اإميانه ودرجته(

     وكم �شاهدت وايل ق�شر، وليه عدوه ملا ُعزل!.

     فيا من كل حلظة اإىل هذا ي�شري، وفعله فعل من ل يفهم ول يدري..

اأّي املحلني تنزل؟" )�شيد  ت��در م��ن  ق��ري��رة؟ .. ومل       كيف تنام العني وه��ي 
اخلاطر، لبن اجلوزي(.

     فقوله - رحمه اهلل - : )وكم �شاهدت وايل ق�شر، وليه عدوه ملا ُعزل!( .. فهذا 
من نكد الدنيا، فالنف�ص تفرح باملن�شب وحني يعزل �شاحبها حت�ص مبرارة اأ�شعاف لذة 

وفرحة يوم توليه.

     قال �شليمان بن يزيد العدوي:

����رَيٌة  ���������َي���������اُة َق���������شِ َع����َج����ًب����ا لأَْم��������ِن��������َك َواحْلَ
ُع َت�������������َروَّ َت���������������َزاُل  ل  اإِْل���������������ٍف  َوِل�������َف�������ْق�������ِد   

�����ي�����َت ِب������������اأَْن ُت�����َع�����لَّ�����َل ِب����امْلُ����َن����ى  اأََف��������َق��������ْد َر������شِ
ُت�������ْدَف�������ُع َي�������������ْوٍم  ُك���������لُّ  �������ِة  امْلَ�������ِن�������يَّ َواإِىَل   

������������اِرٍب  ُط����������وِل جَتَ َب������ْع������َد  ������َك  َت������ْخ������َدَع������نَّ ل 
������َرُع ����ُف ِل������ْل������َب������الِء َوَت�������������شْ  ُدْن�������َي�������ا َت����َك���������شَّ

َزاِئ��������������ٍل  َك��������ِظ��������لٍّ  اأَْو  َن����������������ْوٍم  اأَْح���������������������الُم 
ُي������ْخ������َدُع ل  �����ْث�����ِل�����َه�����ا  مِبِ ال�����لَّ�����ِب�����ي�����َب  اإِنَّ   

َدنَّ ِل���������َي���������ْوِم َف���������ْق���������ِرَك َداِئ�������ًب�������ا   َوَت������������������������َزوَّ
����َم����ُع َب���������ا َل������َك جَتْ ���َك ل اأَ  اأَِل�������َغ�������رْيِ َن���ْف�������شِ
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وخري الفرح: الفرح بالف�شائل واإن زهد فيها النا�ص، وتكالبوا على الدينار والدرهم، 
وا�شتعا�شوا بالفاين عن الباقي، فمن مل يجد متعته يف اخلريات فلن يجدها يف ال�شهوات 

وامللذات. 

قال ابن عباد �شاحب الوزارتني: "ما كنت اأظن اأن يف الدنيا حالوة تعدل حالوة 
الوزارة حتى ح�شرت جمل�ًشا لأبي القا�شم الطرباين واأبي بكر اجلعابي فدارت بينهما 
مناظرة، فكان الطرباين يغلبه بحفظه واجلعابي يغلبه بدهائه، ومل يف�شل لأحدهما 

على الآخر، حتى قال اأبو بكر اجلعابي: عندي حديث لي�ص يف الدنيا اإل عندي. 

قال له الطرباين: وما هو؟

قال: حدثنا اأبو اأحمد احلاكم حدثنا �شليمان بن اأحمد .. و�شاق حديًثا .. فقال 
له الطرباين: اأنا �شليمان بن اأحمد .. خذه مني عالًيا!

كفرح  ف��رح��ت  واأين  ال����وزارة،  يل  تكن  مل  اأن���ه  ووددُت   .. اجلعابي  فخجل  ق���ال: 
الطرباين".

ومن �شوؤم العبد اأن ياأتي ربه يوم القيامة وقلبه خايل الوفا�ص من نور الإميان، 
فاأمثال هوؤلء يف �شدة من ح�شابهم كما كانوا يف الدنيا يف �شدة �شهواتهم، فظلمة القلب 

ُع�شرة ل تدانيها ع�شرة، و�شدة ل ت�شابهها �شدة.

َلُه َلْو  �ْشَنى َوالَِّذيَن مَلْ َي�ْشَتِجيُبواْ  ِلَربِِّهُم احْلُ      قال تعاىل: }ِللَِّذيَن ا�ْشَتَجاُبواْ 
�َشاِب َوَماأَْواُهْم  ا يِف الأَْر�ِص َجِميعاً َوِمْثلَُه َمَعُه َلْفَتَدْواْ ِبِه اأُْوَل�ِئَك َلُهْم �ُشوُء احْلِ اأَنَّ َلُهم مَّ
يحا�شَب  اأن  احل�شاب:  "�ُشوء  النخعي:  اإبراهيم  قال  )الرعد:18(  امْلَِهاُد{  َوِبْئ�َص  َجَهنَُّم 

الرجُل بذنبه كّله ل يغفر له منه �شيء".

ِبَيِدِه،  اآِخٌذ  ُعَمَر،  اْبِن  َمَع  اأَْم�ِشي  اأََنا  َبْيَنَما  َقاَل:   ، امْلَ��اِزيِنِّ ِرٍز  ْبِن حُمْ ْفَواَن  وَعْن �شَ
اإِْذ َعَر�َص َرُجٌل َفَقاَل: َكْيَف �َشِمْعَت َر�ُشوَل اهلِل  ملسو هيلع هللا ىلص يِف النَّْجَوى َفَقاَل: �َشِمْعُت َر�ُشوَل اهلِل  
ُع َعلَْيِه َكَنَفُه َوَي�ْشرُتُه: َفَيُقوُل: اأََتْعِرُف َذْنَب َكَذا  ملسو هيلع هللا ىلص، َيُقوُل: "اإِنَّ اهلَل ُيْديِن امْلُوؤِْمَن، َفَي�شَ
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َهلََك  ��ُه  اأَنَّ َنْف�ِشِه  يِف  َوَراأَى  ِبُذنوِبِه،  َرُه  َق��رَّ اإَِذا  َحتَّى  َربِّ  اأَْي  َنَعْم  َفَيُقوُل:  َكَذا  َذْن��َب  اأََتْعِرُف 
ا اْلَكاِفُر  مَّ ْنَيا َواأََنا اأَْغِفُرَها َلَك اْلَيْوَم َفُيْعَطى ِكَتاَب َح�َشَناِتِه، َواأَ ُتَها َعلْيَك يِف الدُّ َقاَل: �َشرَتْ
امِلنَِي".  َوامْلَُناِفُقوَن َفَيُقوُل الأَ�ْشَهاُد: هوؤَُلِء الَِّذيَن َكَذُبوا َعلَى َربِِّهْم اأََل َلْعَنُة اهلِل َعلَى الظَّ

رواه البخاري.
على  �شرت  موؤمن،  لعبد  يرجى  اإمن��ا  "وهذا  تعاىل-:  اهلّل  رحمه   - الغزايل  ق��ال 
النا�ص عيوبهم، واحتمل يف حق نف�شه تق�شريهم، ومل يذكرهم يف غيبتهم مبا يكرهون، 

فهو جدير باأن يجازى بذلك".
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احلياء
بنف�ص  لرتكابها  النا�ص  ويتهافت  ناحية،  كل  من  اأبوابها  املعا�شي  تفتح  حينما 
را�شية، تنفر نف�شك عن تلك الدنايا الواهية، فيا اأيها الطالب النجيب؛ هل تعرف ما 

ال�شيء الذي منعك من الوقوع بتلك اخلطايا؟
اإنه احلياء..!

ورب قبيحة ما حال بيني وبني ركوبها اإل احلياء.
ذلك الإح�شا�ص الرقيق، واخللق الكرمي، التي يتو�شح به ال�شاحلون التقاة.

قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن لكل دين خلًقا وخلق الإ�شالم احلياء« رواه ابن ماجه.
وكيف ل ي�شتحي ممن تف�شل عليه بالنعم الكثرية، فاحلياء من اهلل ل يكون اإل 
بفعل الواجبات، وترك املحرمات، ومن ا�شتحى من اهلل ا�شتحى من النا�ص؛ لأن اإميانه 

يبعده عن اإيذاء الآخرين.
فال يقع بالغ�ص، ويحرتم معلميه، ويحفظ ل�شانه من الغيبة، ول يوؤذي جريانه.
اأعينهم؛ فهذا ممكن  بعيًدا عن  املحرمات  النا�ص فقط وفعل  ا�شتحى من  ومن 

وعظه وتذكريه باأن اهلل اأحق من اأن ي�شتحى منه.
واأما اأولئك الذين فقدوا احلياء من اهلل ومن النا�ص، واأ�شبحوا كالوحو�ص التي 
تتبع �شهواتها؛ فهوؤلء من وجب علينا مقاطعتهم، والبعد عن م�شاحبتهم؛ لأنك لن 

ترى منهم �شوى الف�شوق، ولن ت�شمع اإل ما هو قبيح.
اللهم وفقنا لالمتثال باأمرك واجعلنا ممن اكت�شوا بثوب احلياء.

خ����ري ال������ع������ي�������������ص  يف  م����������ا  واهلل  ف����������ال 
احل������ي������اء ذه������������ب  اإذا  ال�������دن�������ي�������ا  ول 
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مراآة احلب عمياء  
التي  اإن�شانية، وحاجة وجدانية ونف�شية، فالعواطف وامل�شاعر هي  احلب فطرة 
اأًبا  ال�شاب  اأًم��ا وزوج��ة؟ ويكون  الفتاة  �شتكون  واإل كيف  �شعيدة م�شرقة،  جتعل حياتنا 
ال��زلت، وتقال العرثات، وت�شهر احل�شنات، ويوم يغيب احلب  وزوًج��ا؟! فباحلب تغفر 
ت�شيق النفو�ص وتتولد امل�شاكل واخل�شوم. ومما ل �شك فيه اأن احلياة الزوجية املبنية 
ولكن  وال�شتمرارية.  وال�شعادة  النجاح  لها  ُيكتب  الزوجني  بني  والتفاهم  احلب  على 
يبقى ال�شوؤال: متى يكون هذا احلب؟ وكيف يبداأ ويزدهر ب�شورة عفيفة يقبلها العرف 

وال�شرع؟

اإن احلب ل يتكون داخلنا فجاأة، اأو مبجرد نظرة جند اأنف�شنا غرقى فيه!! اإن هذا 
اإذا ا�شطدم بواقع احلياة، ومت  اإن وجد  النوع من الإعجاب الرومان�شي احلامل اله�ص 

الزواج على اأ�شا�شه فقط ينتهي بالف�شل حتًما.

اأ�شباب  وف��ق  والقبول  ال��ود  ثم  العاطفي  بامليل  تدريجًيا  يبداأ  ال��ذي  احل��ب  اأم��ا 
منطقية، ويرتقى تدريجًيا بالع�شرة الزوجية فهو »حب واقعي« جتد فيه نف�شك حتب 

ا. زوجتك بجميع ما فيها من مميزات، ومتقباًل ورا�شياً بعيوبها وهي كذلك اأي�شً

واأجنح زواج هو ال��زواج الذي يقوم على التكافوؤ اأول ثم احلب ثانًيا، لأن احلب 
الرومان�شي املجرد يذهب �شدى بعد فرتة ق�شرية من الزواج، ويحل حمله نوع اآخر من 
احلب اأكرث هدوًءا واأقل �شخونة، هو حب من نوع جديد مبني على ما يحمله كل طرف 

جتاه الآخر من احرتام و�شعور بالتكافوؤ والتاآزر.

اأنواع الزواج مقارنة  اأثبت واأ�شمد  اأن الزواج التقليدي من  وتوؤكد الإح�شائيات 
بالزواج الذي مت عن طريق »احلب العذري« كما يقولون عنه.. ونعني بالتقليدي، الزواج 
الذي يقوم على اأ�شلوب من التعارف والت�شاور مع الأهل، وتر�شيح وتوا�شل علني بني 
ال�شاب والفتاة يف ح�شور الأهل، ولالأمر بعد ذلك اأن ي�شري يف امل�شار الطبيعي من قبول 
عاطفي، واقتناع عقلي يتنامى بعد الزواج، بالتفاهم واملودة والت�شامح والتنازل املتبادل.
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امليل  نتيجة  تتم  التي  الزيجات  من   )%88( اأن  م�شرية  اإح�شائية  يف  ج��اء  فقد 
الزيجات  انتهت بالطالق، بينما مل تنته بالطالق �شوى )12%( من  البحت  العاطفي 

التقليدية التي تتم مب�شاركة اأهل ال�شاب واأهل الفتاة.

كما تقول درا�شة اأعدها "د. اإ�شماعيل عبد الباري" � اأ�شتاذ علم الجتماع-: "اإن 
ثالثة اأرباع حالت الزواج التي متت بعد ق�شة حب ف�شلت متاما وانتهت بالنف�شال بني 
اأو الأق��ارب والأ�شدقاء واجلريان  اأما الزواج الذي يتم عن طريق اخلاطبة  الطرفني، 
اأن الَذين يتزوجان نتيجة امليل  فاإن ن�شبة جناحه تتعدى )95%(".. ومرجع ذلك اإىل 
العاطفي – وي�شمونه احلب - ل يب�شران �شفات كثرية يجب اأن يعرفها كل منهما عن 
الآخر.. اإنهما ينظران بعني العاطفة وحدها، وعني العاطفة ل ترى كل �شيء، فاإذا ما 
مت الزواج وهداأت العاطفة املتاأججة، �شحت عيون اأخرى، و�شارت ترى ما مل تكن تراه 

عني العاطفة. 

اأن احلب  اآخر فقد ذكر باحثون بريطانيون يف درا�شة حديثة:  هذا ومن جانب 
بالفعل اأعمى! �شواًء كان حب الأم لطفلها الوليد اأو لوالده. حيث اأظهر م�شح بالأ�شعة 
عندما  تن�شط  باملخ  معينة  منطقة  هناك  اأن  ال�شابات  الأم��ه��ات  م��ن  ع�شرين  لأدم��غ��ة 
يتطلعن لأطفالهن الر�شع بنف�ص طريقة ن�شاطها عند التطلع اإىل �شور اأحبائهن من 

الأزواج، واأن املنطقة بالدماغ امل�شئولة عن التفكري النقدي تتوقف عن العمل اآنئذ. 

وهذه املنطقة متثل النظام امل�شئول عن التقديرات ال�شلبية، بحيث متنع الإن�شان 
من اكت�شاف العيوب.

وقدمًيا كانت العرب يف اجلاهلية اإذا اأحب رجل امراأة وع�شقها، فاإنه ل يتزوجها 
يف الغالب، حتى ل يخفت وهج ذلك احلب اأو يزول بالكلية، وعندما جاء الإ�شالم عك�ص 
هذا املفهوم متاما، فحّث كل متحابني على �شرورة الزواج، كما قال الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: "ما 

ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   زبڈ   ت��ع��اىل:  ق��ال   ، " النكاح  مثل  للمتحابني  راأي���ت 
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںرب 
املحبة،  وه��ي  م���ودة؛  وبينهن  بينهم  "وجعل  بقوله:  كثري  اب��ن  ف�شرها   )ال�����روم:21(.. 
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والرحمة؛ وهي الراأفة، فاإن الرجل مي�شك املراأة اإما ملحبته لها اأو رحمة بها اأو لالألفة 
بينهما وغري ذلك".

وذلك بال �شك معنى اأ�شمل واأرقى واأ�شمى بكثري من حب تلك ال�شور اخليالية 
التي ت�شورها لنا الأفالم والروايات.

ال��ذي يعني جاذبية  .. احلب  ال��زواج  رئي�شًيا يف  اأ�شا�ًشا  اأن يكون  اإن احلب يجب 
متبادلة بني �شخ�شني، ولهذه اجلاذبية كيانها اخلا�ص يف حياتهما، ولي�ص جمرد رغبة 
جن�شية فقط، فمثل هذه الرغبة موجودة عند جميع الب�شر، ولكنها ل تكون حًبا اإل اإذا 
اإليها �شفات الوفاء  اأعيننا عن بقية النا�ص، واأ�شيف  متيزت يف �شخ�ص معني مميز يف 

والولء والرتباط، والإميان العميق والحرتام املبني على الثقة.

وهذا ل يعني مطلًقا اأننا نقيم من »احلب« اأ�شا�ًشا وحيًدا للزواج الناجح، فرغبة 
الوالدين ور�شاهما وم�شورتهما من اأنفع الأمور للفتيات والفتيان، ولها اأهميتها يف كل 
زواج متني الأوا�شر. فقد يبدي الوالدان مالحظات قيمة ل ي�شتطيع ال�شاب اأن يراها، 
ملا لهما عمق املعرفة باحلياة ور�شيد من التجارب واخلربة يفتقدها ال�شباب يف مقتبل 

العمر.
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فاراداي
من العجيب اأن معظم عباقرة القرن التا�شع ع�شر قد اتهموا بالغباء يف طفولتهم، 
ومل يتلقوا تعليًما نظامًيا، وكاأن هذه هي املو�شة ال�شائدة يف تلك الأيام، اإذا طرد الطفل 

من املدر�شة واتهمته املدر�شة بالغباء، فهذا يعني اأنه �شيخرج ليغري وجه العامل.

نكرر  واليوم  كثري،  و"ماركوين"، وغريهما  اأدي�شون"،  "توما�ص  مع  هذا  عرفنا 
هذا ال�شيناريو مع عبقري من نوع خا�ص، هذا العبقري هو "ميخائيل فاراداي". 

عام  �شبتمرب   )22( "فاراداي" يف  ول��د  ع��ادي؛  زم��ن غري  تقليدية يف  ن�شاأة غري 
الفيل والقلعة،  با�شم  "نيوجتون"، منطقة يف لندن معروفة الآن  )1791م(، يف مدينة 
لعائلة فقرية تعاين اأعباء احلياة ال�شعبة و�شيق الرزق، وح�شب مو�شة هذا ذلك الزمن 
"فاراداي" يعاين  كان  بب�شاطة  "فاراداي" ومعلمته،  بني  متاأ�شلة  الكره  عالقة  كانت 
�شعوبات يف نطق الكلمات ب�شكل �شحيح، واملعلمة قد �شاقت مبحاولت ت�شحيح لغته 
فلجاأت اإىل الو�شيلة الفّعالة يف كل الع�شور، وهي اأن حت�شر ع�شا لتاأديبه بها! فما كان 
ا من اأبيه  من اأمه اإل اأن اأخرجته من املدر�شة اإىل غري عودة، وقد وجد م�شاعدة اأي�شً

الذي تو�شم فيه خرًيا.

ولكن  احِل���دادة،  الأب  مهنة  كانت  خطري،  ب�شكل  الأ�شرة  هدد  الفقر  �شبح  ولكن 
يبدو اأنها مل تكن جمزية يف ذلك الزمن، حيث كان الأب يعمل ليل نهار، لكنه ل يجد يف 
النهاية ما يكفي ل�شد رمق اأ�شرته، حتى اإن الأب نزح اإىل مدينة "مان�ش�شرت"، لكن احلال 
اإنه كان يت�شلم  اإخوته، حتى  ال�شنك مع  "فاراداي" ن�شيبه من  نال  مل تتغري، وطبًعا 
رغيف خبز، فيق�شمه اإىل جزءين، يتناول كل يوم جزًءا، وف�شاًل عن ذلك كان "فاراداي" 

ذا ج�شد �شعيف �شريع الإ�شابة بالأمرا�ص.

كبار  يقدمها  التي  الفيزياء  وحم��ا���ش��رات  ن���دوات  ح�شور  على  "فاراداي"  داأب 
ذلك  العلماء يف  كبار  ديفي" اأحد  "همفري  العامل  يقدمها  التي  املحا�شرين، وخا�شة 
اأهمل  لذا فبعد فرتة وجيزة  املحا�شرات كانت مبقابل مادي كبري؛  الوقت، لكن هذه 
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"فاراداي" عمله و�شاءت اأحواله املادية، قبل اأن ميوت الأب من العمل ال�شاق غري املجدي، 
لكن "فارادي" كان قد اتخذ طريقه، فبعث اإىل العامل "همفري" ر�شالة يتو�شل له فيها 
اأن يلحقه باأحد معامله، وملحق بالر�شالة تلخي�ص لإحدى حما�شرات العامل العلمية، 
وتاأخر الرد لقليل من الوقت؛ وهذا ما جعل "فاراداي " يف حالة نف�شية �شعبة، حتى اإنه 
كان يبحث طوال النهار عن عمل فال يجد، فريجع اإىل البيت ويظل ي�شرخ كاملجنون، 
حتى جاءت ر�شالة من العامل لتهنئته بتعيينه عاماًل - منظف زجاجات- يف اأحد معامل 

العامل، وكان هذا اأقل من طموح "فاراداي"، لكنه وجد على الأقل بداية الطريق.

كان "فاراداي" يعرف اأن التيار الكهربي ميكن اأن ميغنط قطًعا من احلديد يف يف 
يف اأثناء مروره بالقرب منها، فحاول اأن يعك�ص العملية، ويف عام )1831م( جنح يف هذا 
بعد حماولت عدة، فلف )220( مرًتا من ال�شلك حول اأ�شطوانة من الورق املقوى، ثم 
اأدخل يف ال�شطوانة عموًدا مغناطي�شًيا، وكلما حركه دفًعا وجذًبا كان يولد الكهرباء، 
وكان هذا هو املولد الكهربائي اأو "الدينامو"، وعندما عر�ص هذا الخرتاع على زمالئه 
يف املعهد امللكي، اعتربه البع�ص اخرتاع الع�شر، وكان هذا الخرتاع بالفعل نقلة نوعية 
احليوي،  الخ��رتاع  بهذا  التالية  الخ��رتاع��ات  كل  ارتبطت  حيث  كافة،  الأ�شعدة  على 

ا الهاتف والإنارة امل�شتمرة. وخ�شو�شً
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اخلوف من املجهول)1)  
يف  هو  وبينما  اليومي.  عمله  م��وؤدًي��ا  لالنطالق  البا�ص  �شائق  ا�شتعد  ي��وم  ذات 
طريقه توقف يف اإحدى املحطات حيث ركب احلافلة �شخ�ص �شخم اجلثة ونظر لل�شائق 
وقال له: »جوين الكبري ل يدفع«. ولأن ال�شائق كان �شعيفاً نحيل اجل�شم مل يحاول 

مراجعته فيما قال، وف�شل ال�شمت. 

امل�شكلة اأن هذا املوقف اأخذ يتكرر يوًما بعد يوم، فال »جوين الكبري« دفع يوًما، 
ول ال�شائق حاول اأن يطالبه بالأجرة.

قرر ال�شائق فجاأة اأن ي�شتعد ملواجهة الراكب الطفيلي، فذهب اإىل اأحد الأندية 
وطلب اأن يتعلم بع�ص فنون الدفاع عن النف�ص لكي يواجه زبونه العمالق. بعد اأ�شهر 
عدة، وبينما ال�شائق مير باملحطة �شعد »جوين« اإىل البا�ص وقال كلمته املعتادة: »جوين 

الكبري ل يدفع«. 

عندها التفت اإليه ال�شائق وهو ي�شتعد ملعركة حامية وقال: )وملاذا ل يدفع جوين 
الكبري؟(. توقف »جوين« فجاأة وقال له: ) لأن جوين الكبري لديه ا�شرتاك �شنوي(.

هكذا دائًما يدخلنا اخلوف من املجهول يف اأوهام ننقاد اإليها ويف النهاية نكت�شف 
اأننا على النقي�ص متاًما من ال�شواب. 

يقول اأبو حامد الغزايل يف التعريف والتمييز بني اخلوف املو�شوعي )الطبيعي(، 
واملر�شي )الع�شابي(: " اخلوف تاأمل القلب واحرتاقه ب�شبب توقع مكروه يف امل�شتقبل".

وق�شمه - رحمه اهلل - اإىل ق�شمني: 

)اخلوف العادي(: وهو خوف من اهلل تعاىل، وله مقامان؛ اأحدهما: اخلوف من 
عذابه، والثاين: اخلوف منه .. فاملقام الأول: خوف عموم اخللق، واملقام الثاين: خ�شية 

العلماء. 

د. خالد �ضعد النجار. بت�ضرف.  (((
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واحلا�شل اأنه خوف من الأ�شياء املو�شوعية التي يكمن اخلطر فيها، وهو �شفة 
حميدة لتحقيق العمل ال�شالح وحفظ احلياة.

)اخلوف املفرط(: وهو خوف زائد مذموم. يخرج الإن�شان اإىل الياأ�ص والقنوط، 
ومينعه من العمل، وي�شبب له املر�ص، وال�شعف، والوله والده�شة، وزوال العقل، واأحياًنا 
يوؤدي به اإىل املوت، وهو مذموم؛ لأنه معوق، و�شبب للقنوط واجلزع، وال�شعور بالعجز 

وال�شت�شالم للهم. 

اإذا فاخلوف عموًما فطرة يف النف�ص، ول يخلو منه اإن�شان يف اأي وقت من الأوقات، 
بل هو قوة طبيعية لزمة للمحافظة على بقاء النوع الإن�شاين. وبالتايل فهو موروث 
من جانب، ول اأمل يف اقتالعه من جانب اآخر، واإمنا يراعي فيه ح�شن التوجيه، ولهذا 
ع��بء هذه  التخفيف من  اأث��ره��ا يف  املكت�شبة  الفردية  واخل���ربات  واملجتمع  للبيت  ك��ان 
الفطرة اأو زيادتها، مما يجعلنا جنزم باأن اخلوف )عملية ن�شبية( يتفاوت النا�ص فيها 

تبعا للعوامل البيئية واجل�شمية والنف�شية التي مير بها الإن�شان.

واخلوف من املجهول هو خوف غري مربر، وهو يعمل على فقدان الثقة بالنف�ص، 
وهو امل�شئول عن اإبقائنا يف الظل، وهو الذي يوقفنا يف اأماكننا لأزمنة طويلة وعلى عدة 
م�شتويات .. يو�شو�ص لنا اأننا لن ن�شتطيع حتقيق اأحالمنا، يخربنا اأن نبقى �شامتني، 

ويكبح جماح رغباتنا يف التعبري عن اأنف�شنا بحرية ودون خجل. 

اإننا نحتاج لالبتهاج باحلياة اإىل �شيئني هامني: 

اأولهما )تنظيم احلياة يف اأنف�شنا ويف َمْن حولنا(؛ وكذلك كل ما يتعلق بالإن�شان 
من �شوؤون اإذا نظمت كانت مبعث �شعادة وابتهاج.

ال�شجاعة،  فقدان  احل��زن  �شبب  يكون  ما  فكثرًيا  (؛  )ال�شجاعة  الثاين  والأم���ر 
اأن تنزل به كارثة، ويخاف من  الفقر، ويخاف  امل��وت، ويخاف من  الإن�شان من  يخاف 
ويجعله  حياته،  عليه  ينغ�ص  كله  اخل��وف  فهذا  عمله؛  يف  يف�شل  اأن  ويخاف  امل�شتقبل، 

منقب�شاً غري مبتهج.
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اإن اخلوف من املجهول هو لب املتاعب، ومن احلكمة والعقل األ يجمع الإن�شان 
على نف�شه بني الأمل بتوقع ال�شر، والأمل بح�شول ال�شر؛ فلي�شعد ما دامت اأ�شباب احلزن 
بعيدة عنه، فاإذا حدثت - ل قدر اهلل - فليقابلها ب�شجاعة واعتدال و�شرب، ومن يخ�شى 
م�شائب احلياة فليتق اإذن اأ�شبابها ما ا�شتطاع ويفو�ص اأمره اإىل اهلل تعاىل بعد ذلك، 
وليطرح عنه اأثقال اخلوف، وليتم�شك بعقيدة الق�شاء والقدر فاإنها اأ�شا�ص كل خري، قال 

تعاىل: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  رب )يون�ص(، فاإذا ما مالأ املوؤمن قلبه 
بالتوكل على اهلل مل يبق للجزع يف قلبه مو�شًعا، ول لال�شطراب يف نف�شه مكاًنا، بل 
تراه ثابت اجلنان، واثق اخلطى، يعمل للدنيا كاأنه �شيعي�ص اأبدا، ويعمل لالآخرة كاأنه 

�شيموت غًدا.

بكرثة  فيها  نف�شه  الإن�شان  ينغ�ص  اأن  ت�شتحق  ل  عابرة  مرحلة  اإل  احلياة  وم��ا 
اأن الهم وال�شت�شالم للحزن، واخلوف من توقع املكروه، والإف��راط يف  الأمل، ول �شك 
الإنتاج، ويزيد الآلم والبوؤ�ص وال�شقاء؛  تقدير الآلم .. مما ي�شعف احلياة، وي�شعف 
فحاربي الكاآبة يف نف�شِك وابت�شمي للحياة، وابتهجي بها يف غري اإ�شراف تزد حياتِك قوة، 

وت�شعرين بال�شعادة، وُت�شعرين بها من حولك.
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تخيلي اأن لالإن�سان اأجنحة
»اإيكارو�ص«، الفتى الذي �شنع جناحني  اأ�شطورة  عند الأقدمني الإغريق هناك 
عن  زي��ادة  مندفًعا  ك��ان  اإيكارو�ص  ال�شماء..  يف  بعيًدا  ليحّلق  ري�ًشا  وك�شاهما  �شمع  من 
اللزوم فاقرتب من ال�شم�ص فاأذابت جناحيه، لي�شقط ويلقى حتفه! وعند العرب هناك 
ق�شة عبا�ص بن فرنا�ص، وق�شة امللك البابلي كاي. وكاأن �شمرينا اجلمعي يحذرنا من 
ن��وع من  الثابتة  الأر����ص  ال��ط��ريان ومفارقة  وك��اأن  وي�شتكرثه،  ه��ذا احللم  التمادي يف 
اخلطيئة! لكننا لو تاأملنا يف الفكرة اأكرث، ف�شنجد اأن قدرتنا على الطريان الطبيعي 
كانت �شتقلب تاريخ الإن�شانية كله راأ�ًشا على عقب. فعامل اليوم كان �شيخلو مثاًل من 
�شركات الطريان، بل رمبا من �شركات ال�شيارات! اإذ اإن اأجدادنا الذين عا�شوا قبل اآلف 
اأ�شا�ص و�شائل املوا�شالت  ال�شنني ما كانوا �شي�شطرون اإىل اخرتاع العجلة التي كانت 

كلها.

اأراد عربة  فالإن�شان املحدود بقدرة رجليه على امل�شي وقدرة يديه على احلمل، 
يحّمل عليها اأغرا�شه، رمبا جّرب اأجدادنا العربات الأوىل باأنف�شهم، لكنهم ما لبثوا اأن 

اكت�شفوا اأن البهائم تكفيهم هذا العناء.. وهنا كان املحرك الأول:

التدجني وجًها  ُدّجنت، كان هذا  التي  احل�شان والثور و�شواهما من احليوانات 
كذلك  واحل��روب.  وال�شناعة  والزراعة  القت�شاد  تاريخ  ب��دوره؛  الب�شري  للتاريخ  اآخر 
ا قد �شكلتها َقطًعا طبيعة  اأمناط حياة ال�شعوب من عادات غذائية واأزياء وريا�شة اأي�شً
و�شيلة  بتطوير  اهتم  ملا  اأجنحة؛  لالإن�شان  اأن  لو  تخيَّلي  ا�شتوؤِن�شت.  التي  احليوانات 
اأي مكان، وما  اإىل  املوا�شالت الأوىل على النحو الذي حدث فعاًل؟ لأنه كان �شيطري 
كان �شي�شتاأن�ص احليوانات التي ن�شتاأن�شها اليوم.. احل�شان مثاًل لن يكون له هذا الدور 
باأجنحتنا �شتخت�شر علينا كثرًيا من  التاريخ. كانت قدرتنا على الطريان  املحوري يف 
بدًءا من احلمام  التاريخ،  التي عرفناها عرب  فاإن و�شائل الت�شال  التنقل؛ عليه  عناء 
كانت  كلها  الإلكرتوين،  بالربيد  وانتهاًء  والهاتف  الربقية  بالر�شائل  م��روًرا  الزاجل، 
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�شتتطور على نحو مغاير متاًما، اإن كانت �شتظهر اأ�شاًل!

باأ�شرها، ورمبا  بالأر�ص  الإن�شان على الطريان كانت �شتحد �شلته  اإن قدرة  بل 
اقتنا�ص  على  �شريكز  لأن��ه  بالزراعة؛  ليهتم  يكن  مل  الإن�شان  لعل  برمتها..  تقطعها 
ال��ذي  وال�شيناريو  بها!  ال��ط��ريان  وي�شعب  ثقيلة  امل��ع��ادن  لأن  بالتعدين؛  ول  ال��ط��ري، 
اإىل تخّيل عامل بال حمّرك بخاري،  افرت�شناه وتغيب فيه العجلة والعربة، �شيقودنا 
ول حمرك ميكانيكي اإطالًقا، وغياب املحركات �شينفي احلاجة اإىل وقود ي�شّغلها.. اأي 
اأننا ي�شعنا اأن نتخيل عاملًا بال نفط! واخرتاع اآلة املحرك مل يكن عبًثا، بل اإنه نتاج قرون 
اأن  نت�شور  اأن  والريا�شيات. عليه ميكننا  الهند�شة  املعرفة وتطور نظريات  تراكم  من 
الإن�شان الطائر �شيكون غري ملم بكثري من علومنا وفنوننا؛ لأنه �شيحّلق يف عامل ل 

ميت اإليها ب�شلة ول يحتاج اإليها!

اأن  بهذا اخليال، لأخربنا  الأع�شاء  اأو وظائف  الت�شريح  عاملًا يف  واجهنا  اأننا  لو 
الإن�شان الطائر �شيختلف عنا؛ لأن الطاقة الالزمة حلمل وزن الواحد منا حتتاج اإىل 

ع�شالت �شدر هائلة ال�شخامة تفوق مبراحل ما ن�شاهده عند اأبطال كمال الأج�شام.

تخيَّلي اأن الإن�شان طائر؛ فهل كان �شي�شتوطن قمم الأ�شجار واجلبال؟

وي�شنع  ال�شمك  �شي�شيد  ك��ان  وه��ل  امل��دن،  ويخطط  ال�شوارع  �شيعرف  ك��ان  هل 
القوارب مع ذلك؟ تخيَّلي اأن لالإن�شان جناحني؛ فهل كان �شيفكر يف ا�شتعمار الف�شاء 
ا؟ هل كان �شي�شل اإىل القمر باأ�شرع مما فعلنا نحن؟ اأم اأنه كان �شيحلم  والكواكب اأي�شً
باأن ي�شتقر اأكرث على الأر�ص؟ وكان �شيتاأمل الأ�شماك بح�شرة كما تاأمل اأجدادنا الطيور 
بح�شرة و�شغف، ويتمنى لو اأنه ا�شتطاع اأن ي�شبح مثلها ويغو�ص يف املاء؛ لأن الأجنحة - 

كما نتخيل - كانت �شتعيق تعلمه ال�شباحة!
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عز الدين الق�سام
اأر�ص  الق�شام على  الدين  املجاهد عز  ال�شيخ  ا�شت�شهاد  ال�شنني من  بعد ع�شرات 
طرحه  م��ا  ه��و  للق�شية  ال�شحيح  ال��ط��رح  اأن  نكت�شف  اأنف�شنا  جن��د  امل��ب��ارك��ة،  فل�شطني 
الدين  عز  جتربة  اأن  جند  بل  امل�شلح(،  والكفاح  )الإ���ش��الم  الق�شام  الدين  عز  ومار�شه 
الق�شام "وهو علم الدين - ال�شوري املولد - املكافح �شد الحتالل الفرن�شي يف �شوريا 
ال�شهيوين  ال��ك��ي��ان  ب��ني  ال��راب��ط   - لليبيا  الطليان  اح��ت��الل  �شد  للجهاد  ال��راغ��ب   -
املنظم خلاليا  الإ�شالم -  والحتالل الإجنليزي - الذي يحرك اجلماهري من خالل 
اأن تلك التجربة تك�شف عن فهم كل العوامل الأ�شيلة واملعاين  الكفاح امل�شلح".. جند 

ال�شحيحة يف الق�شية الفل�شطينية.

�شنة  ب�شوريا  الالذقية  ملدينة  التابعة  الأدهمية  قرية  يف  الق�شام  الدين  عز  ولد 
)1882م(، ووالده هو عبدالقادر م�شطفى الق�شام من علماء الأزهر ال�شريف، ووالدته 
الق�شام  الدين  عز  حفظ  الكرام.  العلم  حملة  الدين،  نور  بيت  من  ق�شاب  حليمة  هي 
الفقه،  ثم  والكتابة،  ال��ق��راءة  وتعلم  بالقرية  الغزايل  الإم��ام  زاوي��ة  الكرمي يف  ال��ق��راآن 
اإىل م�شر ليدر�ص بالأزهر ال�شريف، حيث ق�شى بالأزهر دار�ًشا  و�شافر �شنة )1896م( 
اأن  بعد  )1906م(  �شنة  �شوريا  اإىل  عاد  ثم  �شنوات،  ع�شر  نحو  ال�شرعية  العلوم  ملختلف 
ح�شل على �شهادة الأهلية، وبعد عودته اإىل م�شقط راأ�شه يف �شوريا ا�شتغل بالتدري�ص، 

وتوىل اخلطابة يف م�شجد املن�شوري بالقرية.

وعندما اندلعت احلرب يف ليبيا �شنة )1911م( وحاول الإيطاليون احتاللها هبَّ 
ال�شيخ املجاهد عز الدين الق�شام للدعوة للجهاد يف ليبيا؛ اإدراًكا منه اأن الدفاع عن اأي 
بلد اإ�شالمي واجب �شرعي على كل م�شلم، وبالأخ�ص على علماء الدين، وا�شتجاب له 
الكثريون يف �شوريا فاختار منهم )250( متطوًعا، واأعدهم لل�شفر اإىل ليبيا عن طريق 
الإ�شكندرية للم�شاركة يف اجلهاد �شد الطليان، لكن ال�شلطات يف �شوريا يف ذلك الوقت 

منعته ومن معه من ال�شفر.
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وعندما اندلعت الثورة ال�شورية الأوىل �شد الحتالل الفرن�شي �شنة )1919م(، 
كان عز الدين الق�شام يف طليعة دعاتها وقادتها واملجاهدين باأنف�شهم فيها.

عز  اأدرك  فل�شطني،  على  ال�شهيونية  للغزوة  الأوىل  امل��الم��ح  ظهرت  وعندما 
على  اليهودي  ال�شليبي  التاآمر  حلقات  واأ���ش��د  اأخ��ط��ر  ال��غ��زوة  تلك  اأن  الق�شام  ال��دي��ن 
العامل الإ�شالمي، واأن للجهاد يف فل�شطني الأولوية الأوىل على كل الق�شايا، على رغم 
اأهميتها جميًعا، وعرب بذلك عن البادرة الأوىل يف وعي الأمة باأن الق�شية الفل�شطينية 
هي الق�شية املركزية لالأمة الإ�شالمية، فتوجه �شنة )1920م( اإىل فل�شطني، م�شطحًبا 
معه جمموعة من ال�شباب ال�شوري املجاهد، واتخذ من مدينة حيفا مقًرا له، وبداأ عز 
فل�شطني،  الوعي اجلهادي بني جماهري  ن�شر  على  العمل  الق�شام من حيفا يف  الدين 
والتنبيه املبكر على خطورة الهجرة اليهودية اإىل فل�شطني، وقام الرجل باإلقاء اخلطب 

يف امل�شاجد اأو يف املنا�شبات الجتماعية كالأفراح اأو الجتماعات اأو غريها. 

كما اأ�ش�ص املدار�ص وف�شول حمو الأمية وتعليم ال�شغار، واأ�ش�ص جمعية ال�شبان 
امل�شلمني يف فل�شطني؛ لتكون اأداة يف املواجهة على م�شتوي الوعي والتعليم واجلهاد، ثم 
والباعة  الفالحني  اختار عنا�شره من  تنظيًما م�شلًحا  الق�شام  الدين  ال�شيخ عز  �شكل 
اجلائلني وال�شناع، وقام هذا التنظيم بالعديد من العمليات الفدائية �شد امل�شتوطنات 
ال�شهيونية، و�شد الحتالل الإجنليزي، اإىل اأن ا�شت�شهد يف اإحدى العمليات �شد القوات 
الإجنليزية مع اثنني من املجاهدين، هما ال�شيخ يو�شف الزيباوي وعطيفة امل�شري يوم 
)20( نوفمرب �شنة )1935م(، وكان ل�شت�شهاده وكفاحه ودوره يف ن�شر الوعي والثورة اأثٌر 
مهم يف اندلع الثورة الكربى يف فل�شطني �شنة )1936م(، وا�شتمر التنظيم الذي �شّكله 
الق�شام يقوم بالعديد من العمليات الفدائية �شد اليهود والإجنليز بعد ا�شت�شهاد ال�شيخ 

عز الدين الق�شام اإىل يومنا هذا.
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طرق الوقاية من املواقع الإباحية
اإن  م��ا  وال��ت��ي  ال��ه��ّدام��ة،  الإب��اح��ي��ة  امل��واق��ع  العنكبوتية مباليني  ال�شبكة  ت��زدح��م 

ُيحجب نزٌر ي�شري منها اإل ويفتح اأ�شعافه بطرق ماكرة خبيثة.

اأ�شبح  بل  رة،  املدمِّ املواقع  تلك  �َشَرك  يف  الكثريون  وقع  فقد  ال�شديد  ولالأ�شف 
م�شحوًبا  بق�شد  اأحياًنا  والفاح�شة،  العري  مل�شاهد  القاتل  الإدم���ان  �شرعى  بع�شهم 
الربيد  ر�شائل  طريق  عن   - ق�شد  بال   - واأحياًنا  املجهول!  واكت�شاف  الف�شول  بدافع 

الإلكرتوين.

هذه  لتجاوز  العملية  واحل��ل��ول  اخل��ط��وات  بع�ص  ال�شباب  ي��دي  بني  ن�شع  وهنا 
امل�شكلة والتغلب عليها - باإذن اهلل -:

1- عدم ا�شتخدام ال�شبكة العنكبوتية اأ�شا�ًشا اإل عند احلاجة؛ فال�شبكة �شالح ذو 
اأو قراءة  اأحدهما نافع والآخ��ر �شار، فاإن مل تكن ثمة حاجة اإىل بحث علمي،  حدين، 
للت�شفح  الداعي  فما  نحوها،  اأو  خرّي  منتدى  يف  م�شاركة  اأو  اأخبار،  متابعة  اأو  مقالة، 

والقرتاب من مواقع الفنت؟. 

حاملة  اأو  اإب��اح��ي��ة،  اإم���ا  اأغلبها  لأّن  امل�����ش��در؛  املجهولة  الر�شائل  فتح  ع��دم   -2
لفريو�شات مّدمرة للجهاز، اأو دعاية ُم�شّيعة للوقت واملال واجلهد. 

ال�شيطان  لأّن  اخل��ل��وة؛  اأوق���ات  يف  الإم��ك��ان  "النت" ق��در  ا�شتخدام  اجتناب   -3
وبعبارة  الإباحية،  املواقع  عن  البحث  نحو  العزم  وتهييج  للو�شو�شة  فر�شة  �شيجدها 
اأخرى اإذا كان من عادتنا الت�شفح يف وقت ما، فليكن ذلك ونحن بح�شرة الآخرين من 

اأهل البيت.

4- اجتناب الت�شفح حال ال�شعور بال�شهوة، فاإّن بع�ص ال�شباب - هداهم اهلل- تثور 
ال�شهوة يف �شدره قبل فتح "النت" فيبادر اإليه بدعوى قراءة اأخبار، اأو مطالعة جريدة، 
ان�شاق  اأنه  اإباحي، موهًما نف�شه  اإىل موقع  اأن ينتقل  اأو م�شاركة يف منتدى، فال يلبث 

اإليه - قدًرا - ل ق�شًدا!
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عن  البحث  يف  وغ���ريه  "جوجل"  مثل  البحث  حم��رك��ات  ا�شتخدام  اجتناب   -5
مو�شوعات ذات �شلة باجلن�ص، ولو على �شبيل "ال�شتفادة!"، التي قد يدعيها البع�ص 

�شحًكا على نف�شه!

6- جتنب اأ�شدقاء ال�شوء �شواًء يف املدر�شة اأم احلي؛ لأنهم غالًبا ما يكونون �شبًبا 
يف تبادل املعلومات حول النت، وعناوين املواقع الإباحية على ال�شبكة، ولأن يبقى ال�شاب 
بال اأ�شدقاء خري له من اأن ي�شادق من يزّين له الفاح�شة ويحببها اإليه! مع اأن الفئات 

ة من �شباب املدار�ص واجلامعات متواجدون بكرثة، وهلل احلمد.  اخلريِّ

7- و�شع اجلهاز يف مكان عام يف البيت، كال�شالة، اأو غرفة الطعام، وعدم اإغالق 
املت�شفح قد جعل  يكون  لباب احلجرة، بحيث  وو�شع اجلهاز بجهة معاك�شة  الأب��واب، 
الباب خلف ظهره؛ مّما يجعله بعيد التفكري عن ت�شفح مواقع اإباحية حياًء من الداخل 

فجاأة! 

8- ا�شطحاب مراقبة اهلل - عز وجل - وا�شت�شعار اطالعه على العبد يف حركاته 
و�شكناته، ودعائه ب�شدق واإخال�ص اأن يجنبه اأ�شباب الفتنة وال�شر. 
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الإ�سالم �سد املغالة والإ�سراف
ق�شة  ت��روي  ع�شرة،  الثامنة  يف  وه��ي  اأ�شلمت  كوجلر"  "األي�ص  امل�شلمة  الأملانية 

اإ�شالمها فتقول: 

جمال  يف  قدمية  تقليدية  اأ�شاليب  ي�شتخدمون  الدعاة  بع�ص  اأن  يل  "تبني 
بنتيجة يف  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا ل  اإل   - واإن كانت مطلوبة وج��ي��دة   - الأ�شاليب  ال��دع��وة، وه��ذه 
املجتمعات الغربية ب�شفة خا�شة.. الغرب يهاجم كل �شيء.. وكل ما يعرف عن الإ�شالم.

يف اأمريكا يزعم بع�شهم اأن القراآن كتاب لتعليم الإرهاب، ويف اأملانيا جند ال�شحف 
ال�شعبية، ذات امل�شتوى الهابط، جتمع الأخبار عن الإرهاب، والإجرام والأجانب، وتتهم 
العرب  على  الت�شنيع  ويتم  دل��ي��ل،  اإىل  ال�شتناد  دون  ح���ادث،  اأي  وق��وع  عند  امل�شلمني 

وامل�شلمني، حتى ولو ثبتت براءتهم.

اإىل  ينظرون  فهم  الإ���ش��الم؛  على  احلاقدين  اأن��ظ��ار  يلفنت  املحجبات  امل�شلمات 
احلجاب على اأنه رمز للتخلف و�شيطرة الرجل على املراأة.

يتهم الغربيون امل�شلمني باأنهم ل ي�شتحمون ول يغ�شلون �شعورهم.

الغريب اأن بع�ص الأملان ي�شريون يف ال�شوارع وهم ل يرتدون اأية مالب�ص - عراة 
متاًما - ومع ذلك فاإنهم حينما يرون �شيدة اأو فتاة م�شلمة حمجبة يثورون ويطالبون 
والإب��اح��ي��ة ومل جتعل  للعرى  وال��دمي��ق��راط��ي��ة جعلت  وك���اأن احل��ري��ة  مبنع احل��ج��اب، 

للحجاب والف�شيلة.

هناك ندوات وموؤمترات كثرية تعقد يف الغرب عن الإ�شالم، ويف هذه املوؤمترات 
حني  لكنهم  الإ���ش��الم،  اإىل  الغربيني  جت��ذب  مو�شوعية  ب�شورة  الإ���ش��الم  ت��ن��اول  يتم 
ينظرون اإىل واقع بع�ص الدول امل�شلمة.. فاإنهم يقارنون بني هذا الواقع وما يدعو اإليه 

الإ�شالم.. فيجدون تناق�شات ت�شرفهم عنه.

اإىل ج��ه��ود م�شتمرة  ���ش��ه��اًل، واإمن���ا يحتاج  الإ���ش��الم وال��غ��رب لي�ص  ب��ني  احل���وار 
املقرر  كان من  اأملانيا  اإ�شالمي يف  اإلغاء موؤمتر  النظر.. وقد مت  للتقريب بني وجهات 
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عقده؛ لأن وزير خارجية اإيران، وكان مدعًوا حل�شور املوؤمتر، قال عقب مقتل رابني: 
اإنه ي�شتحق املوت، فاعرت�ص الربملان الأملاين على م�شاركة اإيران ب�شبب هذا الت�شريح، 

وملا راأت احلكومة اأنها اأ�شبحت يف موقف حرج، ا�شطرت اإىل اإلغاء املوؤمتر.

الغرب يلوث البيئة، وكذلك كان لالحتاد ال�شوفييتي ال�شابق دور كبري يف تلوث 
البيئة، وبعد �شقوط ال�شيوعية واحتاد الأملانيتني اكت�شفا كميات كبرية من املواد امللوثة 

حتت الأر�ص يف اأملانيا ال�شرقية.

لها..  مالًكا  ولي�ص  اأر���ش��ه،  يف   - تعاىل   - اهلل  الإن�شان خليفة  اأن  ي��رى  الإ���ش��الم 
الإن�شان الغربي يحاول ال�شيطرة على الطبيعة بجميع الأ�شاليب، والهند�شة الوراثية 

اأ�شواأ الو�شائل التي جلاأ اإليها الإن�شان يف حماولته لل�شيطرة.

اإىل  ت��وؤدي  اأن املادية دون حدود ودون �شوابط اأخالقية هي التي  الإ�شالم يرى 
ا�شتهالك موارد الطبيعة والإ�شاءة اإليها.

اأ�شهمت ال�شو�شاء من ال�شيارات والآلت واأجهزة الكا�شيت والتلفزيون والفيديو 
واملو�شيقى يف التلوث البيئي.

الإ�شالم �شد املغالة والإ�شراف، حتى يف الأ�شياء املباحة.. فما بالك باملحرمات؟!".
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موقف الأعداء من اأخالقنا  
اأخالق  اإف�شاد  الأخ��الق، فعملوا على  امل�شلمني احلقائق عن مكارم  اأع��داء  اأدرك 
امل�شلمني بكلِّ ما اأوتوا من مكر ودهاء، وبكلِّ ما اأوتوا من و�شائل مادية و�شياطني اإغواء، 
ليبعرثوا قواهم املتما�شكة بالأخالق الإ�شالمية العظيمة، وليفتتوا وحدتهم التي كانت 
مثل اجلبل الرا�شخ ال�شلب قوة، ومثل اجلنة الوارفة املثمرة خ�شرة وبهاء وثمًرا وماء.

امل�شلمني متثل  اأف��راد  الإ�شالمية يف  الأخ��الق  اأن  امل�شلمني قد عرفوا  اأع��داء  اإن 
معاقد القوة، فجندوا لغزو هذه املعاقد وك�شرها جيو�ص الف�شاد والفتنة.

ولقد كان غزوهم لالأخالق الإ�شالمية من عدة جبهات:

1- لقد عرفوا اأن النبع الأ�شا�شي الذي يزود الإن�شان امل�شلم بالأخالق الإ�شالمية 
اأن يك�شروا جماري هذا  اإمنا هو الإمي��ان باهلل واليوم الآخ��ر، ف�شمموا على  العظيمة، 

النبع العظيم، وي�شدوا عيونه، ويقطعوا �شرايينه.

2- وعرفوا اأن تفهم م�شادر ال�شريعة الإ�شالمية تفهًما �شليًما هو الذي ميدُّ نبع 
الإميان مبا يتطلبه من معارف، فمكروا بالعلوم الإ�شالمية، وبالدرا�شات املتعلقة بها 
اأو  اأخ��رى، وت�شويه لها  مكًرا بالًغا، وذلك ما بني حجب لها تارة، وتالعب مبفاهيمها 
جحود وم�شايقة لروادها ومبلغيها، كلُّ ذلك يف حرب م�شتمرة ل تعرف كلاًل ول ملاًل.

اأبناء  لغم�ص  جنودهم  فوجهوا  التطبيقي،  العملي  الإف�شاد  قيمة  وع��رف��وا   -3
اإ�شابتهم بالرذائل اخللقية عن  امل�شلمني يف بيئات م�شحونة بالنحالل اخللقي، بغية 
طريق العدوى، و�شراية الف�شاد بقوة تاأثري البيئة، وا�شتمراء ال�شهوات املرتبطة برذائل 

الأخالق.

اإف�شاد املفاهيم والأفكار، فجندوا جيو�ص امل�شللني الفكريني،  4- وعرفوا قيمة 
الذين يحملون اإىل اأبناء امل�شلمني الأفكار واملفاهيم والفل�شفات الباطلة، �شمن واردات 
الغزو  هذا  طريق  وعن  املده�شة،  احل�شارية  املنجزات  ذات  ال�شحيحة،  املادية  املعارف 

الفكري اخلطري يدخلون ال�شم يف الد�شم.
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     من اأقوال اأعداء الإ�شالم وامل�شلمني: 

1- جاء يف خطاب... )�شموئيل زومير( رئي�ص اإر�شالية التب�شري يف البحرين منذ 
الذي  التب�شريي،  القد�ص  به يف موؤمتر  ال��ذي خطب  امليالدي،  الع�شرين  القرن  اأوائ��ل 

انعقد برئا�شته عام )1953م( ما يلي:

"ولكن مهمة التب�شري التي ندبتكم دول امل�شيحية للقيام بها يف البالد املحمدية 
واإمن���ا  وت��ك��رمًي��ا،  ل��ه��م  ه��داي��ة  ه���ذا  ف���اإن يف  امل�شيحية،  امل�شلمني يف  اإدخ����ال  ه��ي  لي�شت 
مهمتكم اأن تخرجوا امل�شلم من الإ�شالم، لي�شبح خملوًقا ل �شلة له باهلل، وبالتايل فال 
�شلة تربطه بالأخالق التي تعتمد عليها الأمم يف حياتها، وبذلك تكونون اأنتم بعملكم 
هذا طليعة الفتح ال�شتعماري يف املمالك الإ�شالمية، وهذا ما قمتم به خالل الأعوام 
وامل�شيحيون  امل�شيحية  دول  وتهنئكم  عليه  اأهنئكم  ما  وه��ذا  قيام،  خري  ال�شالفة  املائة 

جميًعا كل التهنئة...!!".

2- وجاء يف ن�شرة امل�شرق الأعظم املا�شوين الفرن�شي لعام )1923م( ما يلي:

"وبغية التفريق بني الفرد واأ�شرته عليكم اأن تنتزعوا الأخالق من اأ�ش�شها، لأن 
اإىل قطع رواب��ط الأ�شرة والق��رتاب من الأم��ور املحرمة، لأنها تف�شل  النفو�ص متيل 

الرثثرة يف املقاهي على القيام بتبعات الأ�شرة".

3- وجاء يف الربوتوكول الثاين من املقررات اليهودية ال�شرية ما يلي:

يف  جزاًفا  و�شتاأخذ  بعلمها،  اأنف�شها  اأمام  زهًوا  �شتختال  املتعلمة  الطبقات  "اإن 
تربية  يف  رغبة  وك��الوؤن��ا،  اإليها  قدمه  ال��ذي  العلم  من  ح�شلتها  التي  املعرفة  م��زاول��ة 

عقولهم ح�شب الجتاه الذي توخيناه".

و)مارك�ص(  )دارون(  جن��اح  اأن  هنا  ولح��ظ��وا  ج��وف��اء،  كلماتنا  اأن  تت�شوروا  ول 
و)نيت�شه( والأثر غري الأخالقي لجتاه هذه العلوم يف الفكر الأممي – اأي: عند غري 

اليهود- �شيكون وا�شًحا لنا على التاأكيد!!.

4- وجاء يف البيان ال�شيوعي الذي اأ�شدره معلم ال�شيوعية الأول اليهودي )كارل 
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اأوهام  "اإن القوانني والقواعد الأخالقية والأدي��ان  مارك�ص( ورفيقه )اجنلز( ما يلي: 
بورجوازية تت�شرت خلفها م�شالح برجوازية!!".

اأما طريقة دهاة الت�شليل لهدم الأبنية الأخالقية فهي تتلخ�ص مبا يلي:

1- اأن يقنعوا الأجيال باأن الأخالق ن�شبية اعتبارية ل ثبات لها، ولي�ص لها حقائق 
ثابتة يف ذاتها، فهي خا�شعة للتبدل والتغري.

قيمة  تقليل  �شاأنها  من  التي  الفل�شفية  النظريات  بع�ص  بخبث  ي�شتغلوا  اأن   -2
الأخالق يف نفو�ص النا�ص، اإذ تقيمها على اأ�ش�ص واهنة �شعيفة، اأو على �شفا جرف هار!! 
النا�ص على مثل ذلك تداعت الأبنية الأخالقية التقليدية، ثم  ومتى قامت يف نفو�ص 
انهارت، وحلت حملها اأنانيات فو�شوية، تعتمد على القوة واحليلة، والإباحية املطلقة 
عن  القوة  ت�شعف  ما  اإل  �شر  ول  ال��ق��وة،  تدعمه  ما  اإل  خري  فال  م�شتطاع،  �شيء  لكلِّ 

حتقيقه.

ل�شيما  النا�ص،  بها  يخدعون  فل�شفية  نظريات  اأنف�شهم  عند  من  يلفقوا  اأن   -3
النا�شئون منهم، وي�شتغلون فيهم رغبات املراهقة بالتمرد على احلقِّ والواجب، تطلًعا 
ملجد موهوم، وقد تطول فرتة املراهقة عند بع�ص النا�شئني، حتى تكت�شح عمر ال�شباب 
منهم، وجزًءا من عمر الكهولة، و�شبب ذلك ال�شت�شالم التام لعواطف طور املراهقة، 
ومتى  انعدامها.  اأو  الإ�شالمية  الرتبية  و�شعف  اخلبيثة،  ال�شيطانية  املغذيات  ووجود 
وجدت هذه الظروف املواتية لنمو ال�شر، فلي�ص من البعيد اأن ي�شري الإن�شان �شيًخا يف 

�شنه وج�شمه ويبقى مراهًقا يف عقله ونف�شه.

4- اتخاذ الو�شائل العملية التطبيقية لإف�شاد اأخالق الأمم، واأهمها الغم�ص يف 
بيئات موبوءة بالأخالق الفا�شدة، حتى تكون النحرافات عادات م�شتطابات.
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ق�سة م�سجد بلخ
ام��راأة كان  اأن م�شجد بلخ بنته  التاريخ،  اأهل  يقول ابن بطوطة: ذكر يل بع�ص 
على  اخلليفة غ�شب مرة  اأن  فاتفق  علي.  بن  داود  ي�شمى  العبا�ص  لبني  اأم��رًيا  زوجها 
اأهل بلخ حلادث اأحدثوه، فبعث اإليهم من يغرمهم مغرًما فادًحا، فلما بلغ اإىل بلخ اأتى 
ن�شاوؤها و�شبيانها اإىل تلك املراأة التي بنت امل�شجد، وهي زوج اأمريهم، و�شكوا حالهم وما 
حلقهم من هذا املغرم؛ فبعثت اإىل الأمري الذي قدم بر�شم تغرميهم بثوب لها مر�شع 
باجلواهر، قيمته اأكرث مما اأمر بتغرميه، فقالت له: "اذهب بهذا الثوب اإىل اخلليفة 
فقد اأعطيته �شدقة عن اأهل بلخ ل�شعف حالهم". فذهب به اإىل اخلليفة واألقى الثوب 
بني يديه، وق�ص عليه الق�شة، فخجل اخلليفة، وقال: "اأتكون املراأة اأكرم منا؟"، واأمره 
برفع املغرم عن اأهل بلخ، وبالعودة اإليها لريد للمراأة ثوبها، واأ�شقط عن اأهل بلخ خراج 
الثوب،  امل��راأة وق�ص عليها مقالة اخلليفة ورد عليها  واأت��ى  بلخ  اإىل  الأم��ري  �شنة. فعاد 
فقالت له: "اأوقع ب�شر اخلليفة على هذا الثوب؟" قال: "نعم!" قالت: "ل األب�ص ثوًبا 
وقع عليه ب�شر غري ذي حمرم مني!". واأمرت ببيعه، فبني منه امل�شجد والزاوية ورباط 
الثوب مقدار ثلثه،  يف مقابلته مبني بالكذان، وهو عامر حتى الآن. وف�شل من ثمن 
فذكر اأنها اأمرت بدفنه حتت بع�ص �شواري امل�شجد ليكون هنالك متي�شًرا اإن احتيج اإليه 
اأخرج. فاأخرب تنكيز بهذه احلكاية فاأمر بهدم �شواري امل�شجد، فهدم منها نحو الثلث 

ومل يجد �شيًئا، فرتك الباقي على حاله. 
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ملاذا ي�سعر التائب بغم وهم اأول توبته؟
اأو غم  اأول توبته من ع�شرة و�شغطة يف قلبه من هم  اإن كل تائب ل بد له يف 
اأو �شيق اأو حزن، ولو مل يكن اإل تاأمله بفراق حمبوبه؛ فين�شغط لذلك وينع�شر قلبه 

وي�شيق �شدره، فاأكرث اخللق رجعوا عن التوبة ونك�شوا روؤو�شهم لأجل هذه املحنة.

التوبة تكون  الفرحة وال�شرور واللذة احلا�شلة عقيب  اأن  املوفق يعلم  والعارف 
على قدر هذه الع�شرة، فكلما كانت اأقوى واأ�شد كانت الفرحة واللذة اأكمل واأمت؛ ولذلك 

اأ�شباب عديدة، منها:

- اأن هذه الع�شرة والقب�ص دليل على حياة قلبه، وقوة ا�شتعداده، ولو كان قلبه 
ميًتا وا�شتعداده �شعيًفا مل يح�شل له ذلك.

واأما  املعمور،  املكان  يق�شد  اإمنا  والل�ص  الإمي��ان،  ل�ص  ال�شيطان  فاإن  ا،  واأي�شً  -
اأن يظفر منه ب�شيئ فال يق�شده، ف��اإذا قويت املعار�شات  املكان اخل��راب الذي ل يرجو 
ال�شيطانية والع�شرة دل على اأن يف قلبه من اخلري ما ي�شتد حر�ص ال�شيطان على نزعه 

منه.

ا، فاإن قوة املعار�ص وامل�شاد تدل على قوة معار�شة و�شده، ومثل هذا اإما  - واأي�شً
اأن يكون راأ�ًشا يف اخلري اأو راأ�ًشا يف ال�شر، فاإن النفو�ص الأبية القوية اإن كانت خرية راأ�شت 

يف اخلري، واإن كانت �شريرة راأ�شت يف ال�شر.

له ذلك من  يثمر  العار�ص و�شربه عليه  لهذا  فاإنه بح�شب موافقته  ا،  واأي�شً  -
اليقني والثبات والعزم ما يوجب زيادة ان�شراحه وطماأنينته.

ا، فاإنه كلما عظم املطلوب كرثت العوار�ص واملوانع دونه، هذه �شنة اهلل  - واأي�شً
يف اخللق.

حتى  دون��ه��ا،  حالت  التي  وال��ق��واط��ع  امل��وان��ع  واإىل  وعظمها  اجلنة  اإىل  فانظري 
اأوجبت اأن ذهب من كل األف رجل واحد اإليها، وانظري اإىل حمبة اهلل والنقطاع اإليه، 
والإنابة اإليه، والتبتل اإليه وحده، والأن�ص به، واتخاذه ولًيا ووكياًل وكافًيا وح�شيًبا، هل 
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يكت�شب العبد �شيًئا اأ�شرف منه؟ وانظري اإىل القواطع واملوانع احلائلة دونه، حتى قد 
تعلق كل قوم مبا تعلقوا به دونه، والطالبون له: منهم الواقف مع عمله، والواقف مع 
علمه، والواقف مع حاله، والواقف مع ذوقه وجمعيته وحظه من ربه، واملطلوب منهم 

وراء ذلك كله.

واملق�شود اأن هذا الأمر احلا�شل بالتوبة ملا كان من اأجّل الأمور واأعظمها ن�شبت 
البتالء،  ويح�شل  الفتنة،  وتقع  الكاذب  من  ال�شادق  ليتميز  واملحن:  املعار�شات  عليه 

زب ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ويتميز من ي�شلح ممن ل ي�شلح، قال - تعاىل -:  
ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ     ھ    ھ  ہ  ہ 
ۆ ۈ رب )العنكبوت: 1- 3(، وقال:  زب ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ رب )امللك: 2(، ولكن 
اإذا �شرب على هذه الع�شرة قلياًل اأف�شت به اإىل ريا�ص الأن�ص وجنات الن�شراح، واإن مل 

ي�شرب لها انقلب على وجهه.  
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فطرة اهلل!
ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  زب  تعاىل:  ق��ال 

ۉ   ۉې ې ې ې ى ى ائ  ائ ەئ ەئ رب )الروم(.
نعم؛ ل تبديل خللق اهلل، وفطرة النا�ص، ومنها فطرة املراأة، ل تتبدل ول تتغري 
هذا  تثبت  واأبحاثهم  درا�شاتهم  هي  وه��ا  ال��غ��رب،  اأو  ال�شرق  يف  املحاولون  ح��اول  مهما 

وتوؤكده.
اأ�شتاذة علم النف�ص "د. بنيلوب رو�شيانوف" تعلن نتائج اأبحاثها على نف�شية املراأة 

فتقول: )90%( من الن�شاء تعتقد الواحدة منهن اأنه ل قيمة لها يف غياب الرجل.
وت�شيف: اأنا اأعني بذلك املراأة من كل الأعمار، وكل امل�شتويات الثقافية. 

وتقول: اإن اإح�شا�ص املراأة باأنها ل ت�شاوي �شيًئا دون رجل، حقيقة ت�شرتك فيها 
كل الن�شاء، من كل الأعمار وامل�شتويات يف التعليم والدخل والدين والتن�شئة والوظائف 

وم�شتويات اجلمال وال�شخ�شية.
حياة  لهن  لي�شت  متزوجات  بن�شاء  التقت  اأنها  "بنيلوب" اإىل  الدكتورة  وت�شري 
خا�شة بهن، وجميع اأحالمهن تدور حول الرجال الذين يعي�شون معهن. ومن خالل 

هوؤلء الن�شاء األفت كتابها ال�شهري: "ملاذا اأح�ص باأنني ل �شيء دون رجل؟".
وت�شيف: اإن الن�شاء اللواتي يع�شن وحيدات اأخربنني باأنهن حني يح�شلن على 

رجل، فاإنهن �شيتخل�شن من الإح�شا�ص بالفراغ وعدم الكتفاء. 
يف  وت�شارك  النف�ص،  علم  وتدر�ص  ممار�شة،  نف�شانية  طبيبة  بنيلوب  والدكتورة 
الأبحاث النف�شية والجتماعية حول العالقات الإن�شانية، وهي تقول: لي�ص هناك اأي 
خطاأ يف اأن ترغب املراأة بوجود رجل اإىل جانبها، واأن تبحث عنه؛ لأن الإن�شان يبحث عن 
ال�شحبة، وكما اأنه لي�ص هناك رجل ي�شبه جزيرة مهجورة، فلي�شت هناك امراأة كذلك.

لي�ص هناك خري من قوله تعاىل - نختم به هذا الكالم - زب پ ڀ  ڀ ڀ 
ڀ ٺٺ رب)البقرة: 187(.
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الإ�سالم رائع .. لكني ل اأطيق امل�سلمني!
عن  بحث  ال��ذي  م��ال��ك(  )مايكل  الربيطاين  امل�شلم  كتب  الآن���ف  العنوان  حت��ت 
احلقيقة حتى هداه اهلل - تعاىل - لالإ�شالم مقالة، يروي فيها اأنه راأى رجاًل بريطانًيا 
يف م�شجد، ف�شاأله هل اأنت م�شلم؟ فاأجابه: كنت م�شلًما، ثم اأردف قائال: الإ�شالم رائع، 
ندرة  اإل  يقابل  نف�شه مل  فهو  الرجل  م�شاعر  الكاتب  يتفهم  امل�شلمني!  اأطيق  ل  لكني 
قليلة من امل�شلمني يتج�شد الإ�شالم يف �شلوكهم؛ ولذا هو ممنٌت حل�شن حظه وتعرفه 
الإ�شالمي،  للعامل  يذهب  اأن  قبل  �شنوات  اأرب��ع  اعتناقه  ثم  ل��ه،  وفهمه  الإ���ش��الم  على 
معاناته  ويحكي  بالوراثة،  ح��ازوه  لهم  ملك  الإ�شالم  اأن  يعتربون  ممن  كثرًيا  ويقابل 
عند حماولته لدخول م�شجد اأول مرة يف بلد م�شلم، والرف�ص الذي ووجه به! ويروي 
اإىل  اه��ت��دوا  الذين  ع��دد  كم  ومتحدًيا:  اإ�شالمه  يف  مت�شكًكا  اأح��ده��م  ب�شوؤال  مفاجاأته 

الإ�شالم عربك؟!

لالإ�شالم،  امل�شلمني  اأ�شدقائي من غري  اأدعو  اأن  اأ�شتطيع  كيف  يت�شاءل مايكل: 
من  �شلوك  يف  تتحقق  مم��ا  اأك���رث  �شلوكهم  يف  وقيمه  الإ���ش��الم  ف�شائل  تتحقق  بينما 
اأ�شلوب حياة متكامل يحقق  الإ�شالم  اإن  اأقول لهم  امل�شلمني؟! وكيف  ي�شادفونهم من 
ال�شعادة والكتفاء يف احلياة الدنيا، ويعطي الأمل والثقة يف احلياة الأخ��رى، وقاعدة 
اأريهم  اأن  اأ�شتطيع  اأنني ل  باأجمعها، يف حني  للب�شرية  وال�شالم  الت�شامح  ينطلق منها 
اأمثلة على الأر���ص حتقق هذا التنظري ل يف امل�شلمني حولهم، ول يف البلدان العربية 
والإ�شالمية باأنظمتها ال�شمولية، حيث يتف�شى الفقر والظلم واجلهل والقمع والقهر 
وال�شهطاد؟! موؤكًدا اأن دعوة الن�شاء اإىل الإ�شالم دائًما اأ�شعب، كونه ل ي�شتطيع اإخفاء 
عدم امل�شاواة والظلم والقهر الواقع على املراأة يف املجتمعات امل�شلمة با�شم الدين، وهو 

منه بريء!

ا عن الإ�شالم الق�شوري - الذي يبدو اأن عدواه انتقلت اإىل جّل  يتحدث مايكل اأي�شً
امل�شلمني -، فيقول له اأحدهم: اإن اأهم �شيء يف الإ�شالم اأن جتعل زوجتك اأو اأختك تغطي 
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امل�شلمني  راآهم من  ال�شوم! وينتقد عدم اهتمام من  اأو  الزكاة  اأو  ال�شالة  �شعرها قبل 
و�شهولة  فواتري اخلدمات،  يدفعوا  والأمانة، وحتايلهم حتى ل  بال�شدق يف احلديث، 
نكثهم للعهود التي قطعوها على اأنف�شهم خمتتمينها بقراءة �شورة الفاحتة! ناهيك عن 
اختفاء الرحمة والت�شامح، وتف�شي الفو�شى وعدم احرتام النظام، وال�شتهتار بقد�شية 
امل�شجد والإن�شات للقراآن، وحتفيظ الأطفال وتلقينهم للقراآن دون فهم ووعي مبعانيه!

اخلطري يف الأمر - كما يقول مايكل - هو اأزمة الهوية عند ال�شباب -الذين ولدوا 
لآباء واأمهات م�شلمني يف بريطانيا - وان�شرافهم عن دينهم واأهلهم مبجرد اأن ي�شبوا 
عن الطوق ويدخلوا املدار�ص؛ فالإ�شالم املقدم لهم ل مينحهم احل�شانة الداخلية، ول 
ي�شتطيع الإجابة عن اأب�شط ا�شئلتهم! ين�شح مايكل الأهل قبل اأن يولولوا ويندبوا على 
�شياع اأبنائهم، باأن يغريوا اأنف�شهم وفهمهم لالإ�شالم ويعودوا لالإ�شالم احلقيقي، واأن 
الب�شرية  والقراءات  والقوانني  الأع��راف  اأثقال  ويرفعوا  العادة،  حطام  عنهم  ينف�شوا 

التي �شوهت الدين ونفرت ال�شباب منه! 

ينطبق  الغرب  م�شلمي  ال�شابة من  الأجيال  على  ينطبق  ما  اأن  اليوم  والأخطر 
على الأجيال ال�شابة عندنا، فما يقدم لهم من فهم ديني ل يراعي فقه الواقع ويغيب 

مقا�شد ال�شريعة!

ما اأحوجنا فعاًل اإىل �شحوة حقيقية!
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واقع العربية اليوم
اإن الناظر يف حال اللغة العربية اليوم يف جمتمعاتنا وبالدنا العربية والإ�شالمية 
ي�شعر باأمل عميق، وح�شرة �شديدة، لكونها ل حتظى مبا ت�شتحقه من احرتام، ولي�شت 
وذلك  النظرة  ه��ذه  تكون  اأن  ج��ًدا  وم��وؤمل  املنا�شب.  واملو�شع  الالئق  املكان  يف  عندهم 
املوقف من اأبنائها واأحبائها ل من اأعدائها الذين اأ�شرنا اإىل �شيء من و�شائل مكرهم 

و�شبل كيدهم لها:

م�����ش��ا���ش��ة اأ������ش�����د  ال����ق����رب����ى  ذوي  وظ����ل����م 
ع���ل���ى ال��ن��ف�����ص م����ن وق�����ع احل�������ش���ام امل��ه��ن��د

اإن اأخطر ما يوجهه اأبناء العربية لها العقوق والتنكر اأو التجاهل وعدم املبالة.

وقد كان �شلفنا ال�شالح يولونها من الرعاية والحرتام اإىل درجة ال�شتخفاف 
مبن يخطئ يف حقها، بل اإن الأمر قد ي�شل اإىل التاأديب النف�شي واجل�شدي ملن يلحن 

يف اللغة.

فهذا اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - يت�شلم خطاًبا من اأبي 
مو�شى الأ�شعري فيجد يف اخلطاب حلًنا فيكتب لأبي مو�شى اأن قنع كاتبك �شوًطا ويف 

رواية وا�شرفه عن عمله.

وهذا عبد اهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - ي�شرب اأولده على اللحن من باب 
التاأديب.

وهذا عبد امللك بن مروان الذي يروى عنه اأنه قال: "�شيبني �شعود املنابر خمافة 
اللحن". دخل عليه ذات يوم رجل وعنده قوم يلعبون )ال�شطرجن( فطلب من غالمه اأن 
يغطيها تقديًرا واحرتاًما لهذا ال�شيف، فلما تكلم وحلن يف حديثه طلب عبد امللك من 

غالمه اأن ينزع غطاء ال�شطرجن قائاًل: لي�ص لالحن حرمة! 

هذه مناذج �شريعة ملا كانت حتظى به لغة القراآن من مكانة �شامية ومنزلة عالية 
من �شلفنا ال�شالح - رحمهم اهلل -. 
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والإق�شاء  الهجر  لأل��وان من  تتعر�ص  )فلغتنا  فالأمر يختلف متاًما  اليوم  اأما 
وامل�شايقة والت�شويه من اأكرث اأبنائها، ويف عقر دارها(، يتمثل يف الآتي: 

امل�شلمة يف تلك البالد  ال�شعوب  امل�شتعمر للبالد الإ�شالمية هي لغة  اأن لغة   -1
يف اأكرث دول اأفريقيا واآ�شيا. وترى القليل من امل�شلمني يح�شن اللغة العربية، ويعرف 
لها قدرها. اأما البقية فهم ل يح�شنون غري لغة امل�شتعمر، مع اأنهم م�شلمون وكان من 

الواجب اأن يتقنوا لغة القراآن، لغة دينهم وعبادتهم. 

2- اإن اللغة الأجنبية هي لغة التعليم اجلامعي يف الأق�شام العلمية يف كثري من 
جامعاتنا بل يف جامعات الدول العربية، فالطب والهند�شة والعلوم وغريها من العلوم 
التجريبية كلها ل تدر�ص اإل باللغة الأجنبية مع قدرة اللغة العربية و�شعتها، فالعدول 
اأم��ر موؤمل  اإىل اللغة الأجنبية وع��دم وج��ود حم��اولت ج��ادة لتعريب تلك العلوم  عنها 

وحمري.
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قبل اأن تعظمي يف نف�سِك
حديث  على  كالمها  معر�ص  يف   - عنها  اهلل  ر�شي   - عائ�شة  املوؤمنني  اأم  تقول 
الإفك: "واهلل ما ظننت اأن ُيْنزل )- تعاىل -( يف �شاأين وحًيا، ولأنا اأحقر يف نف�شي من اأن 
يتكلم بالقراآن يف اأمري، ولكني كنت اأرجو اأن يرى ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف النوم روؤيا تربئني، 
فواهلل ما رام جمل�شه، ول خرج اأحد من اأهل البيت، حتى اأنزل عليه الوحي، فاأخذه ما 

ياأخذه من الربحاء، حتى اأنه يتحدر منه مثل اجلمان من العرق يف يوم �شات".
تاأملي اأختي امل�شلمة: اأحب النا�ص اإىل قلب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بنت ال�شدّيق - ر�شي 
اهلل عنهما - وزوج خامت الأنبياء واملر�شلني، تبيت حتى ت�شبح، كما تقول، ل يرقاأ لها 
دمع، ول تكتحل بنوم، حتى تظن اأن البكاء فالق كبدها، وي�شتمر نهارها كليلها، حتى 

جتل�ص معها امراأة من الأن�شار تبكي معها، حني �شمعت بحديث الإفك.
اأم املوؤمنني هذه، وهي يف حالها الع�شبية ال�شعبة تلك، تقول: " ولأنا اأحقر يف 

نف�شي من اأن يتكلم بالقراآن يف اأمري"، "واهلل ما ظننت اأن ينزل يف �شاأين وحيا"!
نف�شها  يف  ت��رى  اأن  لداعية  هل  عندها؟  نف�شها  تعظم  اأن  ه��ذا  بعد  مل�شلمة،  هل 
النبي  من  النا�ص  اأق��رب  ال�شدّيق  بنت  وال�شدّيقة  والزهد،  وال��ورع  والتقوى،  ال�شالح 
اإىل تربئة  تكون  ما  اأح��وج  وه��ي  �شاأنها،  الوحي يف  ينزل  ان  تتوقع  ملسو هيلع هللا ىلص، ل  اإليه  املوحى 

الوحي، و�شط حديث اإفك انت�شر وذاع، و�شدقه من �شدقه، وحتدث به من حتدث؟!
بل اإنها - ر�شي اهلل - تعاىل - عنها - ترى نف�شها اأحقر من اأن تثبت تربئتها يف 

قراأن يتلى اإىل قيام ال�شاعة!
اأن يتملكِك  اأختي امل�شلمة، ترفقي باأخواتِك يف اهلل، توا�شعي لهن، وحاذري  فيا 

غرور لكرثة �شالة، اأو كرثة �شيام، اأو زيادة علم.

"ولأنا  املوؤمنني- ر�شي اهلل عنها-:  اأم  نف�شِك، قولة  كلما عظمت يف  ولتذكري، 
اأحقر يف نف�شي"!
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م�سلم جديد من اليابان
يقول الياباين امل�شلم عمر ميتا بعد اأن دخل يف الإ�شالم:

من ف�شل اهلل علّي اأن وفقني اإىل حياة اإ�شالمية �شعيدة منذ ثالث �شنوات، واإين 
مدين بهذا التوفيق اإىل اإخوان التبليغ الباك�شتانيني الذين زاروا بالدنا، فكان اأن هداين 

اهلل بهم اإىل طريق م�شتقيم. 
اإن غالبية اأهل بالدنا بوذيون، لكنهم بوذيون بال�شم فقط؛ فال ميار�شون طقو�ص 
جفوتهم  يف  ال�شبب  ك��ان  ورمب��ا  الدينية،  بالدرا�شة  يكرتثون  يكادون  ول  بل  البوذية، 
لدينهم اأن البوذية تقدم للنا�ص فل�شفة رنانة معقدة، لكنها ل تقدم اإليهم مثاًل عملية؛ 
وهي لذلك بعيدة املنال بالن�شبة للرجل العادي الذي ت�شغله اأمور حياته الدنيوية، فال 

هو ي�شتطيع اأن يفهمها، ول هو قادر على تطبيقها.
وب�شيطة،  �شهلة،  فتعاليمه  الخ��ت��الف؛  ك��ل  ذل��ك  ع��ن  يختلف  الإ���ش��الم  ول��ك��ن 
والإ���ش��الم  احل���دود.  اأبعد  اإىل  عملية  نف�شه  الوقت  يف  وه��ي  فيها،  ال��ت��واء  ل  ووا�شحة، 
ينظم احلياة الب�شرية يف جوانبها كافة، وي�شقل التفكري الإن�شاين، واإذا ما �شلح تكفري 

الإن�شان و�شًفا، �شلح معه العمل تلقائًيا.
والرجل العادي ي�شتطيع اأن يفهم تعاليم الإ�شالم؛ لب�شاطتها، و�شهولة تطبيقها؛ 
اأو الق�شاو�شة، كما نرى ذلك يف  ولذلك ل جندها حكًرا على طائفة من رجال الدين 

الأديان الأخرى.
واإين لأتوقع اأن يكون لالإ�شالم يف اليابان �شاأن عظيم يف امل�شتقبل، ورمبا �شادفته 

بع�ص العقبات وال�شعوبات، اإل اأن التغلب عليها غري ع�شري.
ولتحقيق ذلك اأرى من الواجب يف املقام الأول �شرورة بذل جهود كبرية متوا�شلة 
ولكنه  املادية،  اإىل  يوم  بعد  يوًما  يتجه  ال��ذي  �شعبنا  اإىل  وتعاليمه  بالإ�شالم  للتعريف 
النف�شي  ال�شالم احلقيقي، والطمئنان  اأن  لهم  اأن نو�شح  �شعادته، يجب  ل يجد فيها 
�شتى  ما فيه خريهم يف  اإىل  بيدهم  ياأخذ  للحياة،  كامل  نظام  لأنه  الإ�شالم؛  يكفلهما 

نواحيها. 
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وياأتي بعد ذلك واجب الذين يدعون لالإ�شالم وتعاليمه، فال بد اأن تكون حياتهم 
اأن  الطالع  �شوء  من  ولعل  غريهم،  اإليه  يدعون  ملا  عملًيا  من��وذًح��ا  كلها  وت�شرفاتهم 
الطلبة الذين يفدون على اليابان من خمتلف البالد الإ�شالمية لي�ص فيهم من يقدم 
لنا مثاًل للرجل امل�شلم فنقتدي به، ول جند لديهم من الإر�شاد والتوجيه ما يفيدنا، بل 
نرى اأكرثهم يعي�شون عي�شة اأهل الغرب، ول يعرفون �شيًئا عن الإ�شالم؛ لأنهم در�شوا يف 

معاهد اأن�شاأتها الدول الأوروبية، واأكرثها ي�شرف عليها الرهبان.

واإذا كان لالإ�شالم اأن ينت�شر يف اليابان - واإين على يقني من اأن ذلك �شيكون - 
فاإن على اأن�شار الإ�شالم وحمبيه اأن يفكروا يف الأمر، واأن يبذلوا يف �شبيل ذلك جهوًدا 
متوا�شلة ومركزة، وعلى هوؤلء امل�شلمني املوؤمنني الذين تتفق حياتهم مع تعاليم دينهم 
اأن يزوروا اليابان لتعليم النا�ص، وتقدمي القدوة اإليهم؛ لأن �شعبنا متعط�ص اإىل ال�شالم 
وال�شدق والأمانة والف�شيلة، وما اإىل ذلك من نواحي اخلري يف احلياة، واإين واثق كل 
الثقة اأن الإ�شالم - والإ�شالم وحده - هو الذي ي�شتطيع اأن يروي ظماأهم. اإننا يف حاجة 
اأداء هذه الر�شالة، واإننا لنت�شرع اإىل اهلل اأن  اإىل الثقة الكاملة يف اهلل؛ حتى ن�شتطيع 

يرزقنا الإميان واليقني.

الإ�شالم هو ال�شالم، ولي�ص بني �شعوب الأر�ص من هو يف حاجة اإىل ال�شالم اأكرث 
اأن نوؤمن بدين ال�شالم، ال�شالم  اأردن��ا ال�شالم احلقيقي فعلينا  اليابان، واإذا  من �شعب 
مع النا�ص جميًعا، ذلك اأن الأخوة يف الإ�شالم مبداأ ينفرد به هذا الدين، وعليه تتوقف 

�شعادة الب�شرية جمعاء.
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ًبا! ا�ساأيل جمررّ
يقول الدكتور عبدالدائم الكحيل:

�شوف اأخربك ب�شيء مهم كان يحدث معي قبل ع�شرين عاًما عندما كنت اأحفظ 
كتاب اهلل - تعاىل -، وهو اأنني كنُت اأقف اأمام بع�ص الآيات التي كانت توؤثر بي، واأكررها 
وكنُت  كلماتها ومعانيها  اأمامي، متاأماًل  واأ�شعها  ورقة  اأكتبها على  ثم  امل��رات،  ع�شرات 
اأ�شعر يف ذلك الوقت باأن هذه الآيات حُتدث تاأثرًيا كبرًيا يف قناعاتي وعقيدتي ومبادئي.

فال اأن�شى اأبًدا اآية من الآيات الرائعة والتي كتبتها وعّلقتها على جدار غرفتي 
وهي قوله - تعاىل -: زب ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پڀ ڀ  ڀ ڀ   ٺ 

ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ رب  )يون�ص(.
واأقول لك اأخي ال�شامع اإن هذه الآية قد عاجَلت عندي اأكرث من 90 باملائة من 

احلزن والكاآبة والقلق واخلوف والرتدد!.. ولكن كيف ذلك؟

التي يتعر�ص لها  اأ�شياء كثرية ت�شبب حزًنا وكاآبة ب�شبب الإحباطات  لقد كانت 
ت�شرعه يف كلمة  اأو  اأو خطئه يف ت�شرف ما،  نتيجة ف�شله يف عمل ما،  اأحياًنا،  الإن�شان 
يقولها ثم يكت�شف اأنه خمطئ، اأو نتيجة ر�شوبه يف امتحان اأو ف�شله يف عالقة عاطفية.

وعندما علمُت اأن اأي �شّر ي�شيبني اإمنا هو من اهلل - تعاىل -، وهو اأمر مقدر من 
ّر ل ميكن لأحد اأن ُيذهبه ويك�شفه اإل اهلل - تعاىل -؛ فكنُت  قبل اأن اأُخلق، وهذا ال�شُ
اأقول: اإذن ملاذا اأنا حزين وقلق وحمبط؟ اإذا كان اهلل - تعاىل - وهو اأرحم الراحمني هو 
من َم�ّشني بهذا ال�شّر وهو من �شيك�شف هذا ال�شرر، فهل هنالك اأجمل من هذا الأمر؟ 

لقد غرّيت هذه القناعة اجلديدة اأ�شياء كثرية يف حياتي؛ فتحول الوقت الذي 
كنُت اأم�شيه يف التفكري فيما �شبق من اأخطاء وم�شاكل، اإىل وقت فعال اأقراأ فيه القراآن اأو 

اأتعلم فيه �شيًئا جديًدا من اأمور العلم! اإذن انظر معي اإىل هذه الكلمات زب ٱ ٻ 
ٻ ٻٻ پ پ پ پڀ رب  )يون�ص: 107) كيف غرّيت حياة اإن�شان باأكملها؟ وكيف 

غرّيت الوقت من وقت �شائع اإىل وقت مثمر وفّعال؟! 
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رب   ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ    ڀ  ڀ   زب  الآي���ة؟  من  الثاين  املقطع  عن  م��اذا  ولكن 
)يون�ص: 107(، هذه الكلمات املليئة بالرحمة والتفاوؤل واحليوية كانت تغرّي يّف الكثري 
ا؛ فقد كنُت يف كثري من الأوق��ات اأعاين قلًقا وخوًفا حول اأ�شياء �شوف حتدث، اأو  اأي�شً
اأتخيلها اأنها �شتحدث، مثل توقع الف�شل يف عمل ما اأو توقع اخلطاأ يف ت�شرف ما.. بل 

كنُت اأتردد كثرًيا يف عمل �شيء ما: هل اأفعله اأم ل؟

وعندما ق��راأُت هذه الكلمات الإلهية اأدرك��ُت باأن اأي خري �شي�شيبني ل ميكن اأن 
ا باأن اأي خري �شياأتي، لن ي�شتطيع اأن يرّده اأو  ياأتي خارج اإرادة اهلل عز وجل! واأدركُت اأي�شً

يبعده عني اأحد اإل اهلل - تعاىل -! 

ال�شيء  كان  اإذا  اأن��ا قلق وخائف؟  اإذا كان اخلري كله من عند اهلل، فلماذا  وقلُت 
الذي  وهو  اهلل  بيد  النتائج  كانت هذه  اإذا  نتائجه،  قلق حول  واأن��ا  بفعله  �شاأقوم  ال��ذي 
�شيعطيني اخلري، ولن مينعه اأحد من ذلك، اإذن ملاذا الرتدد يف فعل هذا الأمر ما دام 

الأمر فيه اخلري ور�شا اهلل؟

لقد  والقلق،  واخل���وف  ال���رتدد  على  الق�شاء  يف  الآي���ة  ه��ذه  �شاَهمت  وبالنتيجة 
ا؛ فلم يعد لدي ح�شابات كثرية  اأي�شً الربانية تغيرًيا يف �شلوكي  الكلمات  اأحدَثت هذه 
ا، لقد  اأي�شً اإنه يعني التوفري يف الوقت  اأجريها قبل القيام بعمل ما، ماذا يعني ذلك؟ 

اأ�شبح لدي وقت كبري اأ�شتطيع ال�شتفادة منه يف تطوير معرفتي وعلمي.

هو  ه��ذا   ،)107 )ي��ون�����ص:  رب   ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  زب 
املقطع الثالث من الآية الكرمية، وهذا يعني اأن اهلل - تعاىل - هو من يختار من الب�شر 
من ي�شاء لي�شيبه باخلري، اإذن كيف اأ�شمن اأن اهلل - تعاىل - �شي�شيبني بهذا اخلري؟ 

يجب قبل كل �شيء اأن اأ�شلح عالقتي مع اهلل -تبارك وتعاىل -.



147 سحر البيان في كلمات بينات

قوة ال�سخ�سية
يوؤكد علماء الربجمة اللغوية الع�شبية اأن اأهم �شيء يف قوة ال�شخ�شية هو عدم 
اأو ما يعرّب عنه بالثقة بالنف�ص.. لكن كيف ميكن احل�شول على �شخ�شية ل  اخلوف، 
اأن تواجهي ما تخافني  اأف�شل طريقة للق�شاء على اخلوف  اأن  تخاف؟ يعترب العلماء 

منه.
كثرية هي الآيات التي تتحدث عن اخلوف، وجند تاأكيًدا من اهلل - تعاىل - على 

اأن املوؤمن ل يخاف اأبًدا اإل من خالقه عز وجل. يقول - تعاىل -: زب ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ 
ڄرب   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
زب ٻ پ پ رب،  ال�شم  ب�شيغة  ملاذا حتّدث اهلل عن اخلوف  وال�شوؤال:  )يون�ص(، 

بينما حتدث عن احلزن ب�شيغة الفعل زب پ پ ڀ  رب ؟ لنتاأمل هذه الأ�شياء:
- اخلوف هو رد فعل ل �شعوري، وبالتايل لي�ص يف حتكم الإن�شان، فجميع الكائنات 
احلية تخاف؛ فلذلك جاء ب�شيغة امل�شدر )خوف(.. بينما احلزن هو ت�شرف �شعوري 
ولذلك جاء  نف�شها؛  الظروف  األ يحزن عند  واآخ��ر  اأن يحزن  لإن�شان  واإرادي، وميكن 

ب�شيغة الفعل )يحزنون(.
- الآثار والنتائج التي ي�شببها اخلوف اأكرب من تلك التي ي�شببها احلزن؛ ولذلك 

م اهلل ذكر اخلوف على ذكر احلزن يف الآية الكرمية. قدَّ
- اخلوف ياأتي من م�شدر خارجي؛ لذلك جاءت كلمة )عليهم( لتعرب عن املحيط 
اخلارجي الذي يحيط بالإن�شان، بينما احلزن ياأتي من م�شدر داخل الإن�شان؛ ولذلك 

�شبق هذا الفعل بكلمة )هم(.
- زب ٻ پ پ رب: اخلوف اأوًل، ثم )عليهم(؛ للدللة على �شرعة ال�شعور 
باخلوف، وهو اأجزاء من الثانية.. اأي اأن اخلوف هو عمل فجائي مباغت، وهذا ما يقوله 

العلم.
الذي  الإن�شان هو  اأن  زب پ پ ڀ  رب: )ه��م( ثم احل��زن؛ للدللة على   -
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يقوم باحلزن، وهذا ي�شتغرق زمًنا قد ميتد ل�شاعات، اأي اأن احلزن ل يكون فجائًيا.
- اخلوف يكون من امل�شتقبل، بينما احلزن يكون على �شيء م�شى اأو يعي�شه يف 
اللحظة نف�شها، وامل�شتقبل جمهول، بينما املا�شي معلوم والإن�شان يهتم مبعرفة امل�شتقبل 
اأكرث من املا�شي؛ لذلك جاء ذكر اخلوف اأوًل ليطمئن املوؤمن على م�شتقبله، ثم جاء 

ذكر احلزن ليطمئن املوؤمن على ما�شيه وحا�شره، وبالتايل �شمل جميع الأزمنة!
اأينما ُذك��ر اخل��وف واحل��زن يف ال��ق��راآن جند اخل��وف يتقدم على احلزن  ولذلك 
لهذه الأ�شباب، حتى اإن )اخلوف( يف القراآن قد تكرر اأكرث من )احلزن(، ف�شبحان الذي 

اأح�شى كل �شيء عدًدا.
اإن املوؤمن الذي يعّود نف�شه على اخلوف من اهلل - تعاىل -، فال يخاف اأي �شيء 

اآخر.
واإذا اأردِت اأن تق�شي على اأي خوف مهما كان كبرًيا، فما عليِك اإل اأن ت�شتح�شري 
عظمة اهلل، وتتذكري قوته وعظمته، وتقارين ذلك بقوة ال�شخ�ص الذي تخافني منه 

وحدوده، لتجدي اأن كل الدنيا ل ت�شاوي �شيًئا اأمام قوة اهلل - تعاىل -. 
يقول علماء الربجمة اللغوية الع�شبية اأن هنالك طريقة مهمة لك�شب �شخ�شية 
وت�شرتخي  جتل�شي  اأن  فيمكنِك  وال���ش��رتخ��اء..  والتفكري  ال��ت��اأم��ل  خ��الل  م��ن  ق��وي��ة 
وتتذكري عواقب اخلوف الذي تعانيه، وباملقابل تتذكري فوائد قوة ال�شخ�شية وعدم 
اخلوف، وهذا �شيجعل عقِلك الباطن اأكرث ميوًل لعدم اخلوف، وبالتايل �شوف ت�شعرين 

بالقوة من دون اأن تبذيل اأي جهد فيما بعد.
وهذا ما فعلته الآية الكرمية، فقد حتدثت عن �شرورة عدم اخلوف، واأعطتنا 
ذلك  نتائج  ذل��ك  بعد  لنا  و���ش��ورت  رب،  ٺ  زب  التقوى  خ��الل  م��ن  لذلك   الطريق 
اأي هنالك حلول عملية يقدمها القراآن للق�شاء على اخلوف، فاأنِت  زب ٺ ٿرب: 
اأن عالقتِك باهلل - تعاىل - ممتازة، ولذلك ف�شوف  تقّية فذلك يعني  عندما تكونني 

حت�شلني على القوة وت�شتمدينها من القوي - �شبحانه -.
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التنجيم والأمرا�س النف�سية
اأ�شا�ص علمي، مثل  اأي  لقد حّرم الإ�شالم التنجيم والتنبوؤات التي ل تقوم على 

الأبراج والتنبوؤ بامل�شتقبل الذي ل يعلمه اإل اهلل - تعاىل - القائل: زب ۆ ۆ ۈ ۈ 
وئ    وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى   ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ 
ۇئ رب  )اآل عمران: 179(، وقد ثُبت علمًيا اأن هنالك اأ�شراًرا نف�شية ج�شيمة ت�شببها 
كرثة اللجوء اإىل مثل هذه التنبوؤات؛ حتى ي�شبح الإن�شان الذي يوؤمن بالأبراج وغريها 
قلًقا وم�شطرًبا وينتظر النتيجة املتوقعة.. لكن عندما تاأتي النتائج بعك�ص ما اأخربه 

ذلك امل�شعوذ؛ فاإنه �شُي�شاب بالإحباط والكتئاب، وهذه اأمرا�ص نف�شية خطرية جًدا.

بينما ر�شول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - والذي اأر�شله اهلل رحمة للعاملني حر�ص على كل موؤمن 
عليه   - الكرمي  الر�شول  ك��ان  كيف  نعلم  ورمب��ا   ،- تعاىل   - اهلل  بق�شاء  ير�شى  وجعله 

ال�شالة وال�شالم - يعلم اأ�شحابه ال�شتخارة كما يعلمهم القراآن.

ومن �شمن دعاء ال�شتخارة: »..واق��در يل اخلري حيث كان، ثم ر�شني به« رواه 
النف�ص،  مطمئن  ي�شبح  حتى  للموؤمن؛  مريح  ه��و  ك��م  ال��دع��اء  ه��ذا  فتاأمل  ال��ب��خ��اري. 
وخالًيا من اأي ا�شطراب اأو خلل. ويخربنا علماء النف�ص اليوم باأن ال�شبب الأول لكثري 

من الأمرا�ص الع�شبية والنف�شية هو عدم الر�شا عن الواقع الذي يعي�شه املري�ص.

يوجد يف الكون باليني املجرات وباليني الباليني من النجوم، وباليني ال�شحب 
ال�شوداء،  الثقوب  وباليني  الكواكب،  وباليني  النيازك  وباليني  الكوين،  الدخان  من 
املظلمة  امل��ادة  من  كبرية  كميات  ا  اأي�شً ويوجد  الثاقبة،  النيوترونية  النجوم  وباليني 
الأ�شعة  تبث  املخلوقات  الكون، وجميع هذه  تعادل )96%( من حجم  املظلمة  والطاقة 
وي�شل منها اإىل الأر�ص ما �شاء اهلل، فكيف نهمل كل هذا الكم الهائل ونقول اإن جنًما 
بهذه  يقتنع  من  لكل  ونقول  وعاطفتك؟!  واأجلك  برزقك  يتحكم  وك��ذا  ك��ذا  بعد  على 

التنبوؤات والأبراج: ما لكم كيف حتكمون؟!

كما اأن علم النف�ص احلديث يخربنا باأن هوؤلء الذين يبنون حياتهم على اأ�شا�ص 
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امل�شتقبل غالًبا ما جندهم ي�شابون بال�شدمات النف�شية؛  التوقعات، وحماولة معرفة 
نتيجة خيبة اأملهم يف كذب هذه التوقعات، وهذا يولد  �شيًئا من الإحباط؛ مما يوؤدي 

اإىل حالت الكتئاب. 

م�شتقر  غري  الغالب  يف  يكون  الأب���راج  له  تقول  م��اذا  ينتظر  ال��ذي  الإن�شان  اإن 
الدائم  الرتقب  ب�شبب  نف�شية عديدة  ا�شطرابات  لديه  وتظهر  النف�شية،  الناحية  من 
والنتظار لتحقيق �شيء ما، فاإذا مل يتحقق ما كان ينتظره فاإن الغ�شب والنفعالت 

النف�شية املختلفة �شت�شيطر عليه. 

وهذا ما اأكده ر�شول اخلري ملسو هيلع هللا ىلص عندما قال: »من اأتى كاهًنا اأو عراًفا ف�شدقه مبا 
يقول فقد كفر مبا اأنزل على حممد« رواه اأحمد. ماذا يعني ذلك؟ اإنه يعني اأن الر�شول 
ملسو هيلع هللا ىلص يريدنا اأن نبني عقيدتنا على اأ�شا�ص علمي، بعيًدا عن الأكاذيب، ويف هذا رّد على من 

يّدعي اأن الإ�شالم دين الأ�شاطري واخلرافات، واأنه ل يقوم على اأ�شا�ص علمي! 

وهكذا جند اأن الذي يتبع هذه الأكاذيب غالًبا ما ينفق الأموال يف �شبيل معرفة 
الغيب. اإذن عندما نهى الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص عن هذا التنجيم اإمنا حفظ مال املوؤمن وحافظ على 
ا�شتقراره النف�شي واأبعده عن اجلهل والأكاذيب. و�شدق اهلل عندما و�شف ر�شوله بقوله: 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  زب 

وكلما  م�شتمر،  ب�شكل  تظهر  اإن احلكمة  )التوبة(،  ۇ   ۆ ۆ ۈ رب  

ال�شريفة  الأحاديث  يزال عدد كبري من  ملسو هيلع هللا ىلص. ول  امل�شطفى  اأحاديث  العلوم يف  تطورت 
تنتظر من يتدّبرها لريى روعة الإعجاز العلمي فيها.

فقد حرم الر�شول الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك القراآن اأ�شياء كثرية، مثل النميمة والغيبة 
والتج�ش�ص واأكل مال اليتيم والربا، وقتل النف�ص التي حرم اهلل اإل باحلق، والنظر اإىل 
ما حرم اهلل، وغري ذلك كثري. وجميع هذه الأ�شياء التي نهى عنها الإ�شالم ل بد اأنها 

ا خطرية ج�شدية ونف�شية. تورث �شاحبها اأمرا�شً
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العلمانية وثمارها اخلبيثة
العلمانية: هي حركة اجتماعية، تهدف اإىل نقل النا�ص من العناية بالآخرة اإىل 

العناية بالدار الدنيا فح�شب! 
ن�شتخل�ص ما يلي:-

اأوًل: اأن العلمانية ترمي اإىل عزل الدين عن التاأثري يف الدنيا يف جميع النواحي: 
عن  بعيًدا  وغريها،  والقانونية  والأخالقية  والجتماعية،  والقت�شادية،  ال�شيا�شية، 

اأوامر الدين ونواهيه. 
ثانًيا: اأنه ل عالقة للعلمانية بالعلم، كما يحاول بع�ص املراوغني اأن يلب�ص على 
النا�ص، باأن املراد بالعلمانية: هو احلر�ص على العلم التجريبي والهتمام به، فقد تبني 

كذب هذا الزعم وتلبي�شه، مبا ذكر من معاين هذه الكلمة يف البيئة التي ن�شاأت فيها! 
اأدق تعبرًيا واأ�شدق، ويف الوقت  العلمانية باخت�شار هي الال دينية، وهو و�شف 

نف�شه اأبعد عن التلبي�ص واأو�شح يف املدلول.
ثالًثا: ثمار العلمانية اخلبيثة: 

1- رف�ص احلكم مبا اأنزل اهلل - تعاىل -. 
2- حتريف التاريخ الإ�شالمي وتزييفه. 

3- اإف�شاد التعليم. 
اأه��ل  وب��ني  امل�شلمون،  وه��م  ال�شحيحة،  الر�شالة  حملة  ب��ني  ال��ف��وارق  اإذاب���ة   -4

التحريف والتبديل والإحلاد. 
5- ن�شر الإباحية والفو�شى. 

6- حماربة الدعوة الإ�شالمية. 
7- مطاردة الدعاة اإىل اهلل - تعاىل -. 

8- التخل�ص من امل�شلمني الذين ل يهادنون العلمانية. 

9- اإنكار فري�شة اجلهاد يف �شبيل اهلل ومهاجمتها. 

www.alukah.net
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10- الدعوة اإىل القومية اأو الوطنية. 
رابًعا: و�شائل العلمانية يف حتريف الدين يف نفو�ص امل�شلمني وتزييفه: 

الدنيا من  املزعزع مبغريات  ال�شعيفة والإمي��ان  النفو�ص  اإغ��راء بع�ص ذوي   -1
املال واملنا�شب العليا، اأو الن�شاء؛ لكي يرددوا دعاوي العلمانية على م�شامع النا�ص، لكنه 
قبل ذلك يقام لهوؤلء الأ�شخا�ص دعاية مكثفة يف و�شائل الإعالم! التي ي�شيطر عليها 

العلمانيون؛ لكي يظهروهم يف ثوب علماء مفكرين واأ�شحاب خربات وا�شعة. 
2- القيام برتبية بع�ص النا�ص يف حما�شن العلمانية يف البالد الغربية. 

الفرعية،  الق�شايا  بع�ص  عن  والكتابة  الكالم  من  والإك��ث��ار  الدين  جت��زيء   -3
العلماء  م��ع  الق�شايا  م��ع��ارك وهمية ح��ول ه��ذه  وال��دخ��ول يف  ب��ذل��ك،  النا�ص  واإ���ش��غ��ال 
وطالب العلم والدعاة؛ لإ�شغالهم و�شرفهم عن القيام بدور التوجيه، والت�شدي ملا هو 

اأهم واأخطر من ذلك بكثري. 
و�شائل  اإىل اهلل - يف نظر كثري من  والدعاة  العلم  العلماء وط��الب  4- ت�شوير 

الإعالم املقروءة وامل�شموعة واملرئية - على اأنهم طبقة منحرفة خلقًيا! 
ذلك  وت�شخيم  العلم  اأهل  واختالف  امل�شائل اخلالفية،  بكرثة عن  5- احلديث 
الأمر؛ حتى يخيل للنا�ص اأن الدين كله اختالفات، واأنه ل اتفاق على �شيء فيه يقيني 
جمزوم به، واإل ملا وقع هذا اخلالف. والعلمانيون كثرًيا ما يركزون على هذا اجلانب، 
النا�ص عن  ان�شراف  امل�شلمني؛ مما يعني  الأث��ر يف نفو�ص  وي�شخمونه؛ لإح��داث ذلك 

الدين.. ول حول ول قوة اإل باهلل! 
6- اإن�شاء مدار�ص وجامعات ومراكز ثقافية اأجنبية، والتي تكون يف حقيقة الأمر 

خا�شعة لإ�شراف الدول العلمانية. 
7- التكاء على بع�ص القواعد ال�شرعية واملن�شبطة بقواعد و�شوابط ال�شريعة، 
ال�شوابط، )وم��ن خ��الل هذا  ه��ذه  م��راع��اة  الت��ك��اء عليها بقوة يف غري حملها وبغري 

التكاء ال�شال يحاولون ترويج كل ق�شايا الفكر العلماين اأو ُجّله(.
للطالبة  واأت��رك  العلماء،  وبني  بينها  و�شتان  باخت�شار،  اخلبيثة  العلمانية  هذه 

الكرمية احلكم؟ 
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اآداب الن�سيحة
قال - تعاىل -: وا�شًفا اأثر الكلمة وقيمتها، وذلك يف و�شف اإلهي بديع: زب ۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ  ٱ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺ   ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ رب   )اإبراهيم(.

فالكلم احل�شن الطيب هو الذي ي�شعد اإىل اهلل - تعاىل -؛ قال عز من قائل: 
وئ   ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې   ۉ     ۉ  ۅ    ۅ  ۋ   ۋ  زب 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ رب )�شورة فاطر(.
وح�شن اجلواب وطيب الرد من �شفات امل�شلم احلق؛ فاملوؤمن ل يعرف الطعن ول 
ان ول  اللعن يف الكالم. وعن ابن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - مرفوًعا: »لي�ص املوؤمن بطعَّ

ان ول فاح�ص ول بذيء« ح�شنه الرتمذي. لعَّ

فهو يعرف اأنه �شوف يحا�شب على كل ما يتلفظ به، ولقد �شرب لنا النبي - ملسو هيلع هللا ىلص 
املنطق وبيان احلجة والإق��ن��اع واجل��واب الطيب،  اأمثلة رائعة يف ح�شن اخللق وق��وة   -
فحينما جاءه �شاب ي�شتاأذنه يف الزنا يقول: يا ر�شول اهلل ائذن يل يف الزنا، فدعاه النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص وقال: »يا هذا، اأتر�شى بالزنا لأمك؟! قال: ل، قال: والنا�ص ل ير�شونه لأمهاتهم، 
اأتر�شاه لبنتك؟!  لزوجاتهم،  ير�شونه  والنا�ص ل  قال:  ل،  قال:  لزوجتك؟!  اأتر�شاه 
قال: ل، قال: والنا�ص ل ير�شونه لبناتهم، اأتر�شاه لعمتك؟! قال: ل، قال: والنا�ص ل 
ير�شونه لعماتهم، اأتر�شاه خلالتك؟! قال: ل، قال: والنا�ص ل ير�شونه خلالتهم، ثم 
اإنه �شرب �شدره وقال: اللهم اأعفه وح�شنه وطّهر قلبه، قال - ر�شي اهلل عنه -: فما 

هممت بفاح�شة بعد ذلك« اأخرجه الإمام اأحمد.

امْلَِديَنِة،  ِم��ْن ُط��ُرِق  َوُه��َو يِف َطِريٍق  ملسو هيلع هللا ىلص  َلِقَيِنى َر�ُشوُل اهلِل  َق��اَل  ُه��َرْي��َرَة،  ِب��ي  اأَ وَع��ْن 
َفاْنَخَن�ْشُت، َفَذَهْبُت َفاْغَت�َشْلُت، ُثمَّ ِجْئُت، َفَقاَل: »اأَْيَن ُكْنَت؟« َقاَل: ُكْنَت َلِقيَتِني َواأََنا ُجُنٌب، 

َفَكِرْهُت اأَْن اأَُجاِل�َشَك َعلَى َغرْيِ َطَهاَرٍة َفَقاَل: »اإِنَّ امْلُ�ْشِلَم َل َيْنُج�ُص«. رواه م�شلم.

www.alukah.net
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وروي عن عمر - ر�شي اهلل عنه - اأنه خرج يع�ص املدينة بالليل، فراأى ناًرا موقدة 
يف خباء، فوقف وقال: "يا اأهل ال�شوء". وكره اأن يقول: يا اأهل النار.

وكان لبع�ص الق�شاة جلي�ص اأعمى، وكان اإذا اأراد اأن ينه�ص يقول: يا غالم، اذهب 
مع اأبي حممد، ول يقول: خذ بيده، قال: واهلل ما اأخلَّ بها مرة. 

وروي اأن رجاًل اأح�شر طفله اإىل جمل�ص احد اخللفاء، فاأراد اخلليفة اأن يختربه، 
فاأراه خامًتا من الأملا�ص يف يده، وقال: اأراأيت اأح�شن من هذا اخلامت؟ اأجاب الطفل: نعم 
اأم  املوؤمنني  اأمري  دار  اأجمل..  اأيهما  اآخر:  �شوؤال  �شاأله اخلليفة  التي فيها. ثم  الإ�شبع 

داركم؟.فاأجاب الطفل:- اإذا كان اأمري املوؤمنني يف دارنا كانت اأجمل!

نقطة  منه  فوقعت  اإليه طباخه طعاًما،  قرب  الفر�ص  ملوك  ملًكا من  اأن  وقيل 
ا حتقق به الطباخ قتله؛ فعمد اإىل الإناء فكفاأه على  على املائدة، فاأعر�ص امللك اإعرا�شً
املائدة، فقال امللك ما حملك على ما فعلت وقد علمت اأن �شقوط النقطة اأخطاأت بها 
يدك؟!... قال: ا�شتحييت اأن النا�ص ت�شمع عن امللك اأنه ا�شتوجب قتلي وا�شتباح دمي مع 
قدمي خدمتي ولزومي حرمته يف نقطة واحدة اأخطاأت بها يدي، فاأردت اأن يعظم ذنبي 
ليح�شن بامللك قتلي ويعذر يف قتل من فعل مثل فعلي.. فعفا عنه واأمر باإجازته وو�شله.

اأ���ش��ر جنده ابنها وزوج��ه��ا واأخ��اه��ا. فقال لها  وج��يء ب��ام��راأة اإىل احل��ج��اج وق��د 
ال���زوج فهو  اأم��ا  املوؤمنني  اأم��ري  ي��ا  اأح��ده��م فاأطلق �شراحه، فقالت:  اخ��ت��اري  احل��ج��اج: 
موجود، واأما البن فهو مولود؛ ولكن الأخ مفقود؛ لذا .. اخرتت الأخ! فاأعجب احلجاج 

بذكائها واأطلق �شراحهم جميًعا.

فتعلمي اأيتها الكرمية ح�شن اجلواب، ول تكوين ممن يرمون النا�ص باأل�شنتهم 
فيجرحونهم، فالكلمة اإذا خرجت فاإنها ل تعود.
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الختالط يك�سر ال�سهوة! .. هكذا قالوا
والقهر؛  والظلم  العذاب  تعاين �شنوًفا من  زال��ت  وما  الغربية  امل��راأة  كانت  لقد 
من  واأنانيته  عليها  الرجل  وجترب  جهة،  من  بالفطرة  امل�شدوم  املرير  واقعها  فبحكم 
جهة اأخرى، جتد نف�شها ُمرغمة على امتهان اأعمال ووظائف ل ترت�شيها، بل واأحياًنا 
ل ت�شتطيعها، لكنها لقمة العي�ص، فلي�ص لها معني ول معيل يحميها ويكفيها �شعوبة 
احلياة.. اأما املراأة امل�شلمة فقد اأكرمها اهلل بالإ�شالم الذي اأوجب على الأب والأخ والزوج 
اإليه من ماأكل وم�شرب وملب�ص وم�شكن، ونحو  اأن ي�شعوا عليها بكل ما حتتاج  والبن 
ذلك، فهذه غنيمة اأتتها بال تعب، متكث يف بيتها كامللكة وغريها ي�شعى عليها. ولي�ص 
اإمن��ا العجب كّل العجب من  امل��راأة واأعزها،  اأك��رم  هذا بعجيب ول غريب على دين قد 
تلك الفتاة التي تنعم يف ظل هذه الرفاهية، ومع ذلك تخرج للعمل من دون حاجة اأو 

�شرورة، نا�شية اأو متنا�شية الأ�شل والقاعدة الأ�شا�شية التي يف قوله - تعاىل -:زب ڃ  
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ رب )الأحزاب: 33(.

اإن كانت حمتاجة،  للعمل  امل��راأة من اخل��روج  ال�شرع مينع  اأن  ولي�ص معنى هذا 
اأو كان املجتمع يف حاجة اإىل خروجها لتعليم من يحتجن اإىل تعليمها، اأو مداواة من 
يحتجن اإىل مداواتها، اأو نحو ذلك من حاجات املجتمع، بل ال�شرع ُيجيز لها ذلك اإذا 

توفرت جملة من ال�شوابط: 

- اأن يكون هذا العمل مباًحا. 

كالتطبيب  وخلقتها،  تكوينها  مع  متالئًما  امل���راأة،  لطبيعة  منا�شًبا  يكون  اأن   -
والتمري�ص والتدري�ص واخلياطة، ونحو ذلك. 

- اأن يكون العمل يف جمال ن�شائي خال�ص، ل اختالط فيه. 

- اأن تلتزم باحلجاب ال�شرعي عند خروجها من البيت؛ قال - تعاىل -: زب ڱ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ےے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ رب  )الأحزاب (.
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- األ ي��وؤدي عملها اإىل �شفرها بال حمرم؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ت�شافر امل��راأة اإل مع ذي 
حمرم« رواه البخاري وم�شلم. 

اختالطهن  م��ن  الن�شاء  اأن متكني  ري��ب  "ول   :- اهلل  يرحمه   - القيم  اب��ن  ق��ال 
بالرجال اأ�شل كل بلية و�شر، وهو من اأعظم اأ�شباب نزول العقوبات العامة، كما اأنه من 
اأ�شباب ف�شاد اأمور العامة واخلا�شة. واختالط الرجال بالن�شاء �شبب لكرثة الفواح�ص 

والزنا، وهو من اأ�شباب املوت العام والطواعني املت�شلة. 

فمن اأعظم اأ�شباب املوت العام كرثة الزنا؛ ب�شبب متكني الن�شاء من اختالطهن 
بالرجال، وامل�شي بينهم متربجات متجمالت، ولو علم اأولياء الأمر ما يف ذلك من ف�شاد 

الدنيا والرعية قبل الدين؛ لكانوا اأ�شد �شيء منًعا لذلك" 

فعلى كل من ابتلي بالعمل مع الن�شاء، ولي�ص له قدرة على تغيري هذا الو�شع 
فعل ما يلي: 

اأوًل: اأن يبادر بالنتقال اإىل مكان اآمن؛ ف�شالمة الدين ل تعدلها �شالمة، قال 
لك اهلل به ما هو خري لك منه« رواه اأحمد  ملسو هيلع هللا ىلص »اإنك لن تدع �شيئا هلل - عز وجل - اإل بدَّ

و�شححه الألباين.

ال�شرعية  اأن ُيخاطب امراأة يف جمال العمل، فعليه بالو�شائل  اإذا ا�شُطّر  ثانًيا: 
الآمنة كالهاتف. 

ثالًثا: اإذا جاءت هي بنف�شها اإليه يف مكتبه، فعليه مراعاة ما يلي: 

- األ تكون هناك خلوة.

- األ يكون الكالم خارًجا عن مو�شوع العمل واأن يخت�شر ما اأمكن . 

- اأن يغ�ّص الب�شر يف يف اأثناء الكالم.

- اأن توؤمن الفتنة، فلو حتركت �شهوته بالكالم، اأو �شار يتلّذذ به حُرم عليه. 

هل زيارة املقامات اأو الأ�شرحة حالل اأم حرام؟ 

ال�شوؤال: هل زيارة املقامات اأو الأ�شرحة حالل اأم حرام؟ مع التو�شيح.
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اجلواب: ها هنا اأمور عدة:

اأن  املطلوب  واإمن��ا  �شرًعا،  يجوز  ل  القبور  على  واملقامات  الأ�شرحة  بناء  اأوًل: 
يدفن جميع املوتى يف املقابر.

ف�شنته ملسو هيلع هللا ىلص ت�شوية هذه القبور امل�شرفة كلها، "ونهى اأن اأن يج�ش�ص القرب، واأن 
يبنى عليه، واأن يكتب عليه" وكانت قبور اأ�شحابه ل م�شرفة ول لطئة، وهكذا كان قربه 
الكرمي وقرب �شاحبيه - ر�شي اهلل عنهما -؛ فقربه ملسو هيلع هللا ىلص م�شنم مبطوح ببطحاء العر�شة 
احلمراء، ل مبني ول مطني، وهكذا كان قرب �شاحبيه، وكان يعلم قرب من يريد تعريف 
عليها،  ال�شرج  واإيقاد  م�شاجد،  القبور  اتخاذ  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  ونهى  ب�شخرة،  قربه 
اأن  اأمته  ونهى  القبور،  اإىل  ال�شالة  ونهى عن  فاعليه،  لعن  ذلك حتى  نهيه يف  وا�شتد 
يتخذوا قربه عيًدا، ولعن زوارات القبور. وكان هديه األ تهان القبور وتوطاأ، واأل يجل�ص 
عليها، ويتكاأ عليها، ول تعظم بحيث تتخذ م�شاجد في�شلى عندها واإليها، وتتخذ اأعياًدا 

واأوثاًنا( اه�.

ثانًيا: هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف زيارة القبور اأكمل الهدي واأح�شنه، ويح�شن اأن نذكره 
باخت�شار. قال الإمام ابن القيم - يرحمه اهلل - : "كان ملسو هيلع هللا ىلص اإذا زار قبور اأ�شحابه يزورها 
لأمته،  �شنَّها  التي  الزيارة  هي  وه��ذه  لهم،  وال�شتغفار  عليهم،  والرتحم  لهم،  للدعاء 
اأهل الديار من املوؤمنني  اإذا زاروها: »ال�شالم عليكم  اأن يقولوا  و�شرعها لهم، واأمرهم 
وامل�شلمني، واإنا اإن �شاء اهلل بكم لحقون، ن�شاأل اهلل لنا ولكم العافية« رواه م�شلم". ثم 
ي��زورون القبور وي�شاألون الأم��وات  اأنكر الإم��ام ابن القيم - يرحمه اهلل - على الذين 
احلوائج، اأو يتو�شلون بهم يف ق�شائها، اأو يدعون اهلل عند قبورهم، فقال: "وكان هديه 
ملسو هيلع هللا ىلص اأن يقول ويفعل عند زيارتها، من جن�ص ما يقوله عند ال�شالة على امليت، من الدعاء 

والرتحم، وال�شتغفار".

ثالًثا: وبناء على ما تقدم نقول لل�شائل الكرمي : ما الهدف من زيارة املقامات اأو 
الأ�شرحة؟ هل هو الدعاء لهم كما ذكرنا من هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف زيارة القبور؟ اأم فعل 

�شيء مما ذكره الإمام ابن القيم اآنًفا؟
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فاإن كان الهدف دعاء الأموات وال�شتعانة بهم.. الخ، فهذه الزيارة حمرمة ول 
اإىل البدعة وال�شاللة، واإن  اأو  اإىل الوقوع يف ال�شرك والوثنية،  جتوز؛ لأنها �شتف�شي 
كان الغر�ص من الزيارة جمرد ال�شالم عليهم، والدعاء لهم، كما ورد يف ال�شنة فينظر 
يف الأمر؛ لأن الزائر لهذه الأماكن ل ي�شلم غالًبا من الأذى، فرمبا راأى بع�ص النا�ص 
يتو�شلون بهذه القبور، اأو يدعون اأ�شحابها من دون اهلل.. اإلخ، فالواجب عليه حينئذ 
الإنكار عليهم، ولو اأنكر عليهم رمبا �شربوه، ورمبا اأهانوه، ومن هنا فال يجوز زيارة 
هذه الأماكن؛ ملا يرتتب على ذلك من املف�شدة، ولو �شكت الزائر وقع يف الإثم، وتعر�ص 

زب ې ې ى ى  ائ ائ ەئ ەئ  ق��ال:  -، حيث  وتعاىل  �شبحانه   - اهلل  لعقوبة 
حئ  یجئ   ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ    ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب  رب )الن�شاء(.
بل�شانه فلينكر  بل�شانه، فاإن مل ينكر  اأنكر  املنكر بيده،  اإنكار  املرء عن  فاإن عجز 
بقلبه، مع مفارقة املكان بدليل هذه الآية، وقد رفع اإىل عمر بن عبدالعزيز - يرحمه 
فقال:  �شائًما،  فالًنا  فيهم  اإن  له:  فقيل  ب�شربهم،  فاأمر  اخلمر،  ي�شربون  قوم   - اهلل 

ابدوؤوا به، ثم قال: اأما �شمعت قوله - تعاىل -:

ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ    ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ى  ې  ې  زب 
خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ   ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

مب ىب  رب )الن�شاء(.
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طموح اإبلي�س
اإن اإبلي�ص عنده طموح كبري مع بني اآدم:

اأوًل- يريد اأن يجعلِك يف قعر جهنم: اأن تكفري باهلل - تعاىل -؛ فاإن مل ي�شتطع 
يجعلِك تنافقني؛ قال - تعاىل -: زب ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ  رب )الن�شاء(.
    واحلل هو األ تتكربي، وا�شتمعي لن�شح ال�شاحلني لتعودي اإىل اهلل - �شبحانه 
-؛ فاإن اهلل - عز وجل - يبعث لِك ر�شائل يومية، اإما يف در�ص، اأو يف برنامج، اأو يف �شريط، 
العودة..  توؤجلي  بالن�شيحة ول  ال�شاحلات؛ فخذي  اإحدى �شديقاتِك  اأو يف كلمة من 

عودي من قريب.

ثانًيا- اأن ت�شركي باهلل: اإن مل تكفري يجعلِك ت�شركني باهلل - تعاىل -.. كيف؟ 
وهل ما زال هناك �شرك باهلل؟ نعم؛ كاأن يجعلِك حتبني �شيًئا ما اأكرث من اهلل - �شبحانه 
-، ويكون له اأولوية اأوىل يف حياتِك عن اهلل - تعاىل - مثل: )املال - الزوج - الأولد - 
العمل.. اإلخ(؛ املهم اأن يجعل �شيًئا ما هو اأهم �شيء يف حياتِك اأكرث من اهلل - �شبحانه 

وتعاىل -.

ثالًثا- الكبائر: اإن مل ت�شركي يجعلِك تفعلني الكبائر لتكوين يف جهنم )تقتلني 
- تزنني - عقوق والدين.. الخ(.

واحلل هو اأن اهلل جعل لنا العديد من مكفرات الذنوب والآثام؛ كاحلج، والعمرة، 
وغريها من الأعمال التي متحو الذنوب وت�شاعف احل�شنات؛ لذا.. احر�شي على تلك 

الأعمال.

رابًعا- ال�شغائر: فاإذا جنوِت مما �شبق "الكفر، وال�شرك وكبائر الذنوب" اأوقعِك 
يف ال�شغائر من )غيبة - منيمة - كذب - نظرة للن�شاء اإلخ(.

لكي تفعليها وتقويل يف نف�شِك هذه �شغرية ل توؤثر؛ فت�شتمري على فعلها اإىل 
اأن جتتمع �شغائر الذنوب عليِك وت�شبح مثل اجلبال فتهوي بِك يف النار، والعياذ باهلل.
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واحلل هو التوبة وكرثة ال�شتغفار، والندم على ما فات، وكرثة ال�شدقات والإكثار 
من النوافل.

جهنم،  يدخلِك  كيف  يعرف  ومل  �شبق  ما  معِك  ينفع  مل  ف��اإن  الغفلة:  خام�ًشا- 
حينها يحاول األ تدخلي اجلنة ب�شهولة ومبا�شرة من دون اأن يوؤخرِك.

لذا؛ يحاول اأن يجعلِك غافلة عن اهلل، وغري متفقهة باأمور دينِك.
واحلل هو بالتفقه يف اأمور الدين، وكرثة قراءة القران.

�شاد�ًشا- الن�شغال ب�شفا�شف الأمور: اإذا تخطيِت ما �شبق وكنِت من امل�شلمني اإذن 
ا ل ي�شتمر يف حماولته  �شت�شبحني يف اجلنة - باإذن اهلل - تعاىل -، ولكن اإبلي�ص اأي�شً
اأن ي�شغلِك بالأقل اأهمية  اأدنى درجات اجلنة بحيل كثرية، مثل  اأن تكوين يف  فرييدِك 

عن املهم.   
ا؛ لتعريف اأولوياتٍك والأهم فاملهم، وكيف  واحلل هو ح�شورِك لدرو�ص العلم اأي�شً
ت�شتغلني وقتِك جيًدا للقرب من اهلل - تعاىل -، وكيف يكون لِك برنامج يومي ثابت من 

الطاعات.
�شابًعا- الأذى: وهذه اآخر مرحلة بعدما يئ�ص منِك اإبلي�ص يف كل ما �شبق، وكما 
اأوذي  كما  عليِك،  اأعوانه  بتاأليب  يقوم  هنا  امل�شلحني..  وال�شاحلني  الأنبياء  يئ�ص من 

الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص من اأهل مكة واأخرجوه منها.
اإىل اهلل - عز وج��ل - فال تخايف؛ فهو يدافع عن الذين  واحل��ل هو يف اللجوء 
اآمنوا؛ فهم اأولياوؤه ل يرتكهم وحدهم لالأذى، بل ينجيهم كما فعل مع اخلليل اإبراهيم 
- عليه ال�شالم -، وحممد ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك يعو�شهم - �شبحانه - بجوائزة العظيمة يف الدنيا 

قبل الآخرة، يقول اهلل - تعاىل -: زب ڍ ڍ ڌ ڌ    ڎ رب  )الن�شاء: 76 (.
اأن  معينة  مرتبة  على  كنِت  اإذا  يحاول  بل  يياأ�ص،  ل   - اهلل  لعنه   - اإبلي�ص  ولأن 
ينزلِك منها اإىل التي حتتها؛ اإًذا فاحلل ملواجهة ذلك اأن تزيدي دائًما ول تثبتي فقط 
واإذا كنِت على طاعة زيدي  اإىل الطاعات،  ف��اإذا كنِت غافلة ارتفعي  اأن��ِت عليه؛  على ما 

فيها، وهكذا.
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النوافل،  بالإكثار من  وذلك  عنِك؛  لت�شغليه  كثرية  عليه جبهات  افتحي  كذلك 
وال�شدقات، واأعمال الرب، والذكر، والعمرة، ودرو�ص العلم، وقراءة القراآن.

 يا ل�شاين  .. احفظ نف�شك

امل�شلمون من  �شلم  »َم��ْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  اأف�شل؟ فقال  الإ�شالم  اأي  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  �ُشئل 
ل�شانه وي��ده« متفق عليه. وقال عقبة بن عامر - ر�شي اهلل عنه - : يا ر�شول اهلل، ما 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اأم�شك عليك ل�شانك وْلي�شعك بيتك، واْبِك على خطيئتك«  النجاة؟ فقال النبي 

رواه الرتمذي.

النا�ص،  اأعرا�ص  يف  اخلو�ص  من  ل�شانهم  يحفظون  اأنهم  املوؤمنني  �شفات  ومن 
ويبتعدون عن اللغو يف الكالم، قال اهلل - عز وجل - : زب گ گ گگ ڳ رب  
اأو  الآخ��ر فليقل خ��رًيا  ملسو هيلع هللا ىلص: »من كان يوؤمن باهلل واليوم  النبي  )الفرقان: 72(. وق��ال 

لي�شمت« متفق عليه.

يا ل�شاين .. يا ِقطعٌة ِمنِّى؛ اأبعُث اإليَك بر�شالة، فيا ليتك تعيها وتفهمها جيًدا، 
فانتبه لكالمي.

يا ل�شاين: اأنَت �شبُب �شعادتي وهنائي، اأو �شبُب تعا�شتي و �شقائي.

فماذا تر�شى يل؟!

اأتر�شى يل الذنوَب والآثام والعذاب؟ اأم تر�شى يل احل�شناِت والثواب؟!

اأتر�شى يل اخل�رَي اأم ال�ش�ر؟!

اأتر�شى يل اجلنَة اأم النار؟!

يا ل�شاين: اأََما علمَت قوَل َربَِّك - �شبحانه وتعاىل -: زب ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ 
ڦ ڄ رب  )ق(.  فال تتكلم اإل مبا فيه َم�شلحة.

يا ل�شاين: ل تغتب اأح��ًدا؛ فاإنَّ َربََّك -َجلَّ وَعال- نهاك عن الِغيبة فقال: زب ٺ 
ٺ ٺ  ٿٿ رب  )احلجرات: 12(. 
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»ل يدخل اجلنَة  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�شوُلنا  قال  َم��ة، وقد  ��رَّ حُمَ فالنميمة  َتِنّم؛  ل�شاين: ل  يا 
ام« متفٌق عليه. مَنَّ

اًبا، فقد قال نبيك ملسو هيلع هللا ىلص: »واإنَّ الكذَب يهدي اإىل الفجور، واإنَّ  يا ل�شاين: ل تكن َكذَّ
اًبا« متفٌق عليه. الفجوَر يهدي اإىل النار، واإنَّ الرجَل ليكذب حتى ُيكَتَب عند اهلل َكذَّ

َك - �شبحانه -: زب ەئ وئ  ور، فقد قال َربُّ يا ل�شاين: اإياك و�شهادة الزُّ
وئ رب )احلج: 30(.

ان كما اأخرب بذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يا ل�شاين: اإيَّاك اأن تلعَن اأو َت�ُشب؛ فاملوؤمن لي�ص بلعَّ
ان، ول الفاِح�ص، ول البذئ« رواه الرتمذي. ان، ول اللعَّ عَّ فى قوله: »لي�ص املوؤمن بالطَّ

يا ل�شاين: ل تدُع على اأحٍد مهما بلغ من املعا�شي والذنوب؛ بل ادُع له بالِهداية.

يا ل�شاين: احفظ نف�شك، ول تنطق اإل خرًيا؛ فاإْن مل جتد ما تنطق به فال�شمُت 
ُيوؤمُن باهلل واليوم الآخر فليقل  ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن كان  اأوىل واأح�شن يف حقك، وقد قال نبينا 

خرًيا اأو لي�شُمت« متفٌق عليه.

يا ل�شاين: اإين اأخ�شى عليك النار، واأخ��اُف عليك من غ�شب اجَلبَّار، واأري��ُد لك 
النعيم، واأخ�شى عليك العذاَب الأليم.

�ر. يا ل�شاين: اعِزم من الآن على ال�شمت عن ُكلِّ �َش�ر، وعدم النُّطق مبا َي�شُ

يا ل�شاين: احفظ نف�شك واحفظنى، ول ُتهِمل ر�شالتي فُتهلكنى.

يا ل�شاين: اإين اأُريدك اأْن ُت�شبَح قائًدا يل يقودين اإىل اخلري، وياأخذ بيدي للجنة، 
وي�شعى جاهًدا يف �شالحي.

يا ل�شاين: اأكرِث ِمن ِذكر اهلل - تعاىل -؛ فهو َمنجاة.
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ما ينت�سر اليوم عن "معجزات الطبيعة" 
ال�شوؤال: انت�شرت يف الآونة الأخرية عرب املواقع واملنتديات موا�شيع حتتوي على 
�شور وملفات �شوت وفيديو تعرب عن معجزات؛ كخروج نافورة من الرمال يف ال�شحراء، 
التي  والفتاة  تر�شم لفظ اجلاللة،  املاعز.. و�شحابة  وظهور لفظ اجلاللة على جلود 
الأ�شياء  الأ�شياء تكون غري �شحيحة وملفقة، وهذه  اإىل حيوان، ومعظم هذه  حتولت 

منت�شرة جًدا.. فما هو احلكم يف مثل هذه الأ�شياء؟ 

اآي��ات اهلل يف هذا الكون كثرية؛ فكل ذرة فيه ت�شهد له -  اجل��واب: احلمد هلل.. 
�شبحانه - بالعظمة واجلالل، وتنطق له بالوحدانية.

قال اهلل - عز وجل -: زب ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ  پپ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ 

ڌڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ رب )اجلاثية(.

القراآن الكرمي، حتث  الآي��ات يف  التاأمل والتدبر يف ع�شرات  وهكذا ج��اءت دع��وة 
على النظر يف اآيات الكون الظاهرة للعيان؛ لتتفكر فيها فرتجع منها باليقني باخلالق، 

وبالإميان بوحدانيته - �شبحانه -.

والأر����ص  فال�شماء  للعموم،  ال��ظ��ه��ور  ه��ي  الآي����ات  ه��ذه  ب��ني  امل�شرتكة  وال�شمة 
يف  ي�شرتك  اآي��ات  كلها  وغ��ريه��ا،  والنف�ص  واملطر  والأن��ع��ام  والقمر  وال�شم�ص  واجل��ب��ال 
على  ودللتها  عظمتها  اإدراك  من  اإن�شان  كل  ويتمكن  الب�شر،  جميُع  ومعرفِتها  روؤيِتها 
العامي، لكنها  التي يخت�ص بها دون  الرب اخل��الَّق، واإن كان فيها للعامِل ِمن الأ�شرار 

باديٌة للجميع، ي�شتخرج منها كلٌّ ِبَح�َشِبِه.

التي  الأمثلة  الطبيعة" ومنها  "معجزات  عن  حديث  من  اليوم  ينت�شر  ما  اأم��ا 
ذكرها ال�شائل، فمن حيث ق��درة اهلل - تعاىل -، ف��اإن اهلل على كل �شيء قدير، كظهور 

لفظ اجلاللة على جلود املاعز اأو على بي�شة، اأو م�شخ بع�ص النا�ص.
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بل نوؤمن باأن امل�شخ �شيقع، كما اأخرب به النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقد روى الرتمذي اأَنَّ َر�ُشوَل 
َيا َر�ُشوَل  امْلُ�ْشِلِمنَي:  َوَق��ْذٌف. َفَقاَل َرُجٌل ِمْن  ِة َخ�ْشٌف َوَم�ْشٌخ  ملسو هيلع هللا ىلص َقال: »يِف َهِذِه الأمَّ  ِ اهللَّ
ُموُر« �شححه الألباين يف  ، َوَمَتى َذاَك؟ َقاَل: اإَِذا َظَهَرْت اْلَقْيَناُت َوامْلََعاِزُف َو�ُشِرَبْت اخْلُ ِ اهللَّ

�شحيح الرتمذي. 
هذا بالنظر اإىل قدرة اهلل - تعاىل -، واأما بالنظر اإىل وقوع هذه "املعجزات"! فاإن 
اأكرث ما ينت�شر اليوم منها ل حظَّ له من التوثيق والتوكيد، واأغلب ما يتناقله النا�ص 

منها اإمنا هي اأحاديث جمال�ص، و�شور منتديات، ل ُيدَرى م�شدُرها ول من�شوؤُها.
اأفبمثل هذه احلكايات يحتج امل�شلم على �شحة دينه وعقيدته؟!

وهل نق�شت عنه اأدلة الفطرة واليقني كي يلجاأ اإىل تلك الإ�شاعات؟!
لحتمال  ن�شدقها،  فال  فيها،  التوقف  هو  الأخبار،  هذه  من  ال�شحيح  واملوقف 
اأنها كذب، ول نكذبها، لحتمال اأنها �شدق، ما مل يكن عندنا دليل وا�شح على �شدقها 

اأو كذبها فنجزم به حينئٍذ. 
فينبغي على امل�شلم العاقل - الذي يعي �شوابط التلقي وال�شتدلل - التاأين يف 

الإميان بها والت�شديق لها، ف�شاًل عن ن�شرها ودعوة النا�ص اإىل الت�شبيح بعجبها.
"احلكايات"،  ك��ث��ريون وراء ه��ذه  ان�شاق  ال��ذي وق��ع خ��الف ذل��ك، حيث  اأن  غ��ري 
فراحوا ين�شرونها ويتحدثون بها يف املجال�ص، ويتناقلونها يف جوالتهم ور�شائلهم، ثم 
للدين - جهاًل  �شني  املتحمِّ ن�شره بع�ص  اأنها كذب م�شنوع خمتلق،  اأي��ام  بعد  يفاجاأون 
و�شذاجة-، اأو بع�ُص امللحدين احلاقدين - ا�شتهزاًء و�شخرية -؛ مما كان ال�شبَب يف فتنة 

الكثريين، واهلل امل�شتعان.
واأ�شنع من ذلك واأ�شواأ: ما بلغ يف بع�ص البالد من التربك والتم�شح وال�شت�شفاء 
ب�شجرة ظهر على جذعها لفظ اجلاللة، ثم تبني بالبحث اأنه منحوت بفعل فاعل يريد 

اإ�شالل النا�ص.
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املراأة الفرن�سية "1"
احلكومات الفرن�شية اأعطت للمراأة الفرن�شية بالتدريج كل ما طالبت به. واملراأة 
تعد وظيفة ما  بالرجل، حيث مل  ت�شاويها متاًما  بفرن�شا يف ظل قوانني  تعي�ص  اليوم 
اأ�شبحت املراأة تطالب باملن�شب نف�شه، وقد ح�شلت عليه  حكًرا على الرجل وحده، بل 
بالفعل. فاملرء يجد اأن املراأة الفرن�شية اأ�شبحت وزيرة، ونائبة يف الربملان، و�شابطة يف 
املزرعة، و�شرطية توقف  للتاك�شي، وفالحة يف  املحاكم، و�شائقة  البولي�ص، وقا�شية يف 
املخالفني من الرجال اأو الن�شاء، وتكتب بحقهم خمالفة مالية واإىل اآخره؛ فهل حققت 

املراأة الفرن�شية �شعادتها؟

كري�ش�شتني فتاة فرن�شية ولدت يف باري�ص، تقول:

حمامي  فاآخذ  التا�شعة،  يف  عملي  يبتدئ  حيث  �شباًحا،  ال�شاد�شة  يف  اأ�شتيقظ 
واأ�شرب قهوتي على عجل، ثم اأه��رول من املنزل حتى حمطة املرتو التي تنقلني عرب 
)26( حمطة اإىل مركز عملي. والرحلة ت�شتغرق اأكرث من �شاعة، وحني اأ�شل اإىل املكتب 
يكون اأ�شتاذي )تق�شد املحامي الذي تعمل عنده( مل ي�شل بعد، فاأقراأ ال�شحف واأت�شلى 
كعادته متجهم  يكون  ال��ذي  الأ�شتاذ  يح�شر  النا�ص حتى  املرتفني من  اأخبار  ب�شماعي 
اأو تلك؛ لأترافع  الوجه، فيوجه يل الأوام��ر )نعم الأوام��ر( فاأتوجه اإىل هذه املحكمة 
يف ق�شية، ل يهمني من �شريبحها - وا�شتطراًدا من يخ�شرها. عند الظهر اأتوجه اإىل 
اأي مطعم �شعبي فازدرد بع�ص لقيمات دون اأية لذة يف الطعام، واأعود بعدها اإىل املكتب؛ 
لدر�ص بع�ص الق�شايا التي يكلفني بها الأ�شتاذ.. ويف امل�شاء اأعود لت�شلق املرتو يف رحلة 
ال�شت وع�شرين حمطة، واأحتمل هذا ال�شكري الذي يدعوين للع�شاء اأو ذاك الذي يطرح 
امل�شبقة  معرفتي  رغ��م  على  اأج��ي��ب،  اأن  من  بد  ول  مغازلتي،  بق�شد  غبية  اأ�شئلة  علّي 

بنواياه.

اأي مو�شوع  ي�شدين  اأن  دون  التلفزيون  برامج  فاأ�شاهد  البيت متعبة،  اإىل  اأ�شل 
منها، ثم اأتناول طعام الع�شاء، ثم... اآه من ثم.. ثم اأنام.
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فماذا  ي��وم��ان..  وه��ي  الأ�شبوع،  عطلة  تاأتي  حتى  ذات��ه،  امل�شهد  يعود  ال�شباح  يف 
اأ�شنع؟

ا وهو �شغل �شاق. ففي يوم ال�شبت ل بد من �شراء الأغرا�ص  يف البيت �شغل اأي�شً
اأغ�شل  اأن  الأح��د ل بد من  الأ�شبوع وترتيب بع�ص الأغرا�ص. ويوم  اأي موؤونة  للبيت، 
ثيابي التي ات�شخت طوال الأ�شبوع، ول بد من كن�ص البيت وتنظيفه، والعمل يف حديقة 
املنزل، فهذه �شجرة يجب تهذيب غ�شونها، وتلك وردة حتتاج اإىل �شماد خا�ص، وهذه 

غر�شة جديدة اآن وقت غر�شها.

وهذه احلديقة التي اأعتني بها ل اأرى فيها ال�شجرة حني تثمر، ول الوردة حني 
مل��اذا؟  واأت�����ش��اءل  للرك�ص،  دوًم��ا  ت�شطرين  فاحلياة  تنبت...  حني  الزنبقة  ول  ت�شرق، 
فال اأجد جواًبا. اأنظر يف املراآة فاأجد اأنني جميلة، لكن رجاًل مل يح�شر ليخطبني اأو 
يتزوجني، ثم اأعطيه كل ما متلكه الأنثى من حب ورعاية وحنان. فاأنا اأعرف اأن الرجل 
واأنا  والنعومة،  الرقة  الأنثى يف  اأنثى متلك موا�شفات  يتزوج من  اأن  النهاية  يريد يف 
كفتاة عاملة فقد افتقدت كل هذه املوؤهالت. �شحيح اأنني اأك�شب بع�ص املال؛ لكن هل 

املال وحده يعطي ال�شعادة؟
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املراأة الفرن�سية "2"

نكمل ما حتدثنا عنه:

اأزور  اأن  اإج��ازة وعزمت على  املا�شية - تقول كري�شتني - ح�شلت على  ال�شنة  يف 
بلدان امل�شرق العربي، بع�ص ال�شديقات ن�شحنني باأل اأقوم بهذه املغامرة غري امل�شمونة 

النتائج!

الرجل،  "جارية" عند  فيها  املراأة  تزال  ل  متخلفة،  بلدان  اإىل  تذهبني  "كيف 
والرجل هو �شيد البيت و�شيدها"؟ هكذا قلن يل وا�شتطردن:

اأي حق من حقوقها، بل هي  املراأة فيها  بلدان ل تعرف  اإىل  "بل كيف تذهبني 
– كنت قد  الرجل حتى يف عينيها"؟ لكنني - تقول كري�شتني  اإل من خ��الل  ت��رى  ل 

قررت؛ ولأنني قررت فقد ذهبت.

اأنذا  اأ�شابيع ق�شيتها يف زيارة كل من بريوت ودم�شق وعمان وبغداد، وها  �شبعة 
ويتعب..  ال�شباح  اإىل عمله يف  يذهب  رج��اًل  وج��دت  ح��دث؟  فماذا  باري�ص..  اإىل  اأع��ود 
اإذا كان امل�شاء عاد اإىل زوجته، ومعه خبز ومع اخلبز حب وعطف  ي�شقى.. يعمل حتى 
ورعاية لها ول�شغاره، الأنثى يف تلك البالد ل عمل لها اإل تربية جيل والعناية بالرجل 
الذي حتبه، اأو على الأقل بالرجل الذي كان قدرها.. يف ال�شرق تنام املراأة وحتلم وحتقق 
ما تريد. فالرجل قد وفر لها خبًزا وحًبا وراحة ورفاهية، ويف بالدنا حيث نا�شلت املراأة 

من اأجل امل�شاواة فماذا حققت؟

انظري اإىل املراأة يف غرب اأوروبا فال ترين اأمامك اإل �شلعة؛ فالرجل يقول لها: 
ت�شاركيني  اأن  بد  فال  اأعمل  دمت  وما  امل�شاواة  طلبِت  قد  فاأنِت  خبزِك،  لك�شب  انه�شي 
بالعمل لنك�شب خبزنا مًعا. ومع الكد والتعب والعمل لك�شب اخلبز تن�شى املراأة اأنوثتها، 

وين�شى الرجل �شريكته يف احلياة، وتبقى احلياة بال معنى ول هدف.
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املراأة يف الغرب م�شطرة للعمل لك�شب خبزها، حتى يف بيت اأهلها اأو بيت زوجها.. 
املراأة يف الغرب رمبا ك�شبت امل�شاواة، لكنها خ�شرت اأنوثتها.

�شيدتي العربية:

اأجمل حتية وبعد: هل ترغبني يف امل�شاواة؟
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 العمل التطوعي اأجر و�سقل مهارة .. 
وماآرب اأخرى!

به  يتميز  ملا  الأ�شهر؛ فذلك  دون غريه من  ولياليه  لأي��ام رم�شان  ن�شتاق  حني 
هذا ال�شهر من اأجواء روحانية جميلة، وما يحمله من �شور التكاتف والعطاء، فحني 
ُيذكر �شهر رم�شان، نتذكر معه اأموال ال�شدقات، والأطباق التي تهدى اإىل اجلريان، 
والأطفال الذين يوزعون التمر واملاء يف امل�شاجد. جميع هذه املواقف وال�شور اإمنا تدل 
على مظهر اإميايٍن راٍق يدل بدوره على رقٍي يف النف�ص والروح، حيث ت�شتجيب كل منهما 
لدعوة اهلل وترغب فيما عنده، فيتخلى املرء عن وقته وجهده وماله؛ طلًبا لر�شا اهلل.

التطوعي  فالعطاء  التطوعي،  بالعمل  تتاألق  رم�شان  امل��رء يف  اإجن��ازات  اأه��م  اإن 
م�شطلح وا�شع ومفهوم �شامل وثقافة نبيلة، من �شاأنها اأن ترتقي باأي اأمة من الأمم، 
واإمن��ا هو  ال�شحيح؛ فالعطاء لي�ص جمرد عطاء مادي فح�شب،  بال�شكل  ُطبِّقت  اإذا ما 
اآخر،  اإىل  عطاء خمتلف من حيث احلجم وال�شكل والجتاهات والدوافع من جمتمع 
ومن فرتة زمنية اإىل اأخرى. فهناك من يتطوع يف تقدمي ال�شت�شارات املجانية لأحد 
عيادته  يف  �شاعات  يخ�ش�ص  من  وهناك  واملعاقني،  الأي��ت��ام  ك��دور  اخلريية  القطاعات 
ل�شتقبال املر�شى الفقراء دون اأجر، بل هناك من يدير موؤ�ش�شات خريية بالكامل دون 
مقابل يف اأوقات امل�شاء، اأي يف الوقت الذي ل يكون املرء مرتبًطا فيه بوظيفة، متخلًيا 

عن وقٍت قد يق�شيه يف م�شاهدة التلفاز اأو ال�شهر مع الأ�شدقاء.
مفارقة!

لعام  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأُجريت يف  التي  الدرا�شات  اإح��دى  لقد ك�شفت 
يقارب  م��ا  اأي  ال�شكان،  ع��دد  جمموع  م��ن   )%26( ي�شكل  املتطوعني  ع��دد  اأن  )2008م( 
)61.8( مليون متطوع، واأ�شارت الدرا�شة اإىل اأن متو�شط عدد �شاعات العمل التطوعي 
لكل متطوع خالل �شنة واحدة، وحتديًدا من �شبتمرب )2007م( اإىل �شبتمرب )2008م( 

يبلغ )52( �شاعة.
العمل التطوعي اأجر وخري وبناء!

اأن تعطي من وقتِك وجهدِك فت�شاعدي املر�شى، اأو تعملي على النهو�ص مبوؤ�ش�شة 

www.alukah.net



سحر البيان في كلمات بينات170

وطنية، فهذا اأقل جهٍد تقومني به لرد املعروف اإىل بلدِك وامل�شاهمة يف تنميته واإ�شاعة 
ح�شارية  واجهة  التطوع  اأن  �شيما  ول  املواطنني،  بني  الجتماعي  والتما�شك  التكاتف 
اأ�شيلة حتقق الرتابط والتاآلف والتاآخي بني  تعك�ص وعي الأف��راد، وظاهرة اجتماعية 

اأفراد املجتمع؛ كي يكون املجتمع كما و�شفه الر�شول - ملسو هيلع هللا ىلص -: "كاجل�شد الواحد".
العمل التطوعي �شفاء ومنافع!

اإن الكثري ممن يعانون الكتئاب وال�شيق النف�شي وامللل ُين�شحون بامل�شاركة يف 
اأعمال تطوعية؛ فهذا من �شاأنه اأن ي�شغل اأوقاتهم ويك�شبهم الثقة يف النف�ص ويرفع من 
اأماًل يف  قيمهم الروحية ويرتقي بتفكريهم ويرفع من م�شتوى طموحهم، ويعطيهم 

احلياة ومينحهم �شعوًرا بال�شعادة.
العمل التطوعي فر�شة لتعلُّم مهارة جديدة!

قد يقت�شر عملِك الر�شمي على مهارات معينة، وينح�شر يف جمالت حمددة؛ 
عن  الإن�شان  يتوقف  األ  املفرت�ص  من  ولأن��ه  واملعرفة،  العلوم  لبحر  �شواحل  ل  ولأن��ه 
التعلم واكت�شاب مهارات جديدة، فاإن العمل التطوعي ي�شكل فر�شة ثمينة لتغيري اأجواء 

العمل وتعلم حرفة جديدة اأو مهارًة خمتلفة.
العمل التطوعي فر�شة لكت�شاف مهاراتِك وقدراتِك!

يف كثرٍي من الأحيان، يكون العمل التطوعي فر�شة كبرية لكت�شاف ميول الفرد 
الفرد  يقوم  ب��اأن  احل��الت  بع�ص  يف  التطوعي  العمل  يتطلب  حيث  ومهاراته،  املتطوع 
بن�شاط لأول مرة يف حياته، وبالتايل تعمل بع�ص موؤ�ش�شات العمل التطوعي على تدريب 

الأفراد املتطوعني واإك�شابهم املهارات الالزمة لأداء املهمات اجلديدة املطلوبة منهم.
التطوعي وجناحه فيه، من  اأداء عمله  املتطوع يف  اإخال�ص  اأن  القول؛  خال�شة 
واإخال�شه،  وال��ت��زام��ه،  مبادرته،  وم��دى  املتطوع،  عن  وا�شحة  �شورة  يعك�ص  اأن  �شاأنه 

واهتمامه، ويري النا�ص مدى جديته، وقد يكون حمفًزا لهم لتقليده والقتداء به. 
ففي  ت���رتددي،  ول  واأخل�شي  وق��دم��ي  التطوعي  للعمل  فر�شة  ع��ن  ابحثي  ل��ذا 

التطوع اأجر وتطور مهاري .. وماآرب اأخرى!
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ثمن ال�سعف
نحن ل نختلف يف اأن هذه الدنيا دار ابتالء بالقوة وال�شعف، واخلري وال�شر.. 
احتمالت جناحنا  ال��ت��ايل: هل  ال�شوؤال  اجل��واب عن  ع��ادة هو  فيه  نختلف  ال��ذي  لكن 
توؤكده اخلربة  ال��ذي  ال�شر وال�شعف؟ وم��ا  ابتالء  اأم يف  اأك��رب  والقوة  ابتالء اخل��ري  يف 
الب�شرية يف هذا ال�شاأن؟.. لو عدنا اإىل الن�شو�ص والأقوال املاأثورة، فاإننا �شنجد منها ما 
يوؤكد اإيجابيات امتالك القوة، ومنها ما ي�شري اإىل اإيجابيات ال�شعف والِقلَّة، ومنها ما 
ل، وي�شرط على ما جنده يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »نعم املال ال�شالح للرجل ال�شالح«، وهذه  يف�شّ

مقاربة �شريعة يف هذه امل�شاألة: 

1- لو نظرنا يف الأدبيات املوروثة عن اأ�شالفنا، فاإننا �شنجد اأن متجيد ال�شعف 
والفقر والنكفاء على الذات هو الذي كان طاغًيا، وقد كان من امل�شهور لدى ال�شوفية 
كر والعزلة وال�شمت واجلوع اأمور اأ�شا�شية يف حياة ال�شفوة من املتقني،  - مثاًل - اأن الذِّ
كما اأن الذي كان �شائًدا يف الرتبية هو التحفيز على ال�شكون وال�شلبية وقمع النف�ص، 
ولي�ص احل�ص على النمو والفاعلية، وقد نتج من هذا ميل معظم النا�ص اإىل الت�شابه 
ولزوم احلد الأو�شط،؛ ولهذا فاإننا يف معظم مراحل التاريخ مل نكن نفعل الأ�شواأ، كما 

اأننا مل نكن نفعل الأف�شل. 

2- نحن اليوم يف ع�شر العوملة، والعوملة و�شعية كونية تتيح لالأقوياء والأغنياء 
وكل  والك�شاىل،  والأم��ي��ني  الفقراء  يف  ي�شتثمروا  اأن  فاعلية  والأ���ش��د  تعلًما  والأف�شل 
اأ�شحاب الظروف ال�شعبة والكفاءات املنخف�شة، وهذا يعني اأن ال�شعف يوؤّهل اأ�شحابه 
ليكونوا َمواطن نفوذ لأ�شحاب القوة. واحلقيقة اأن )ال�شعف( كان على مدار التاريخ 
اأ�شد بوؤ�ًشا؛ فاملرء حني يكون  ُيغري الأقوياء با�شتغالل املبتلني به، لكن الو�شع اليوم 
ن�شف  يواجه  فاإنه  فو�شويني،  بني  وفو�شوًيا  جهلة  بني  وج��اه��اًل  ف��ق��راء،  بني  فقرًيا 
م�شكلة، لكنه �شينتظر م�شكلة كربى حني يكون فقرًيا بني اأغنياء اأو جاهاًل بني علماء، 
اأو فو�شوًيا بني منظمني، اإنهم حينئذاك �شيحلون كل م�شكالتهم على ح�شابه، ولي�ص يف 
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هذا غرابة ما دمنا قد �شلمنا باأننا نعي�ص يف عامل تنازع البقاء.

ر ل ياأتي بخري( وهذا املثل مي�ّص ال�شعيف على  3- قالت العرب قدمًيا : )املحا�شَ
نحو مبا�شر؛ لأن ال�شعف ي�شع حول �شاحبه من املوانع واحلواجز، ما ي�شبه الأ�شوار 
العالية التي حتيط مبدينة من املدن؛ ولهذا فاإن ال�شعيف ي�شعر باأنه مكَبّل ومعزول 
ومرتبك ب�شبب عدم قدرته على مواكبة ع�شره والتعامل مع حتدياته املتوالية. �شعور 
تاأثري احل�شار  اأك��رث من  واإجن���ازه  و�شعادته  ��ر يف حياته  ي��وؤِثّ الآف��اق  بان�شداد  ال�شعيف 
على اأنا�ص داخل مدينة اأو قرية لأن احل�شار الروحي وال�شعوري ُيلحق ال�شرر بالبنية 

العقلية والنف�شية العميقة لالإن�شان، وحني ت�شاب البنية يهتز كل �شيء.

4- م�شكلة ال�شعيف اأنه كثرًيا ما يجد نف�شه عاجًزا عن حل م�شكالته اخلا�شة، 
وهذا يحّوله اإىل اإن�شان َكلٍّ على جمتمعه، حيث اإن من �شنن اهلل � - تعاىل - � يف اخللق 
اأن الإن�شان حني يعجز عن تدبري �شاأنه اخلا�ص، يتحول هو نف�شه اإىل م�شكل اجتماعي، 

وهذا ما نلم�شه يف حياة الكثريين.

5- اإن من املالحظ اأن الإن�شان ل يفكر - غالًبا - يف العطاء وم�شاعدة الآخرين 
اإل اإذا كان يف حالة ح�شنة من القوة وال�شتغناء، ومن �شنن اهلل يف اخللق اأن ال�شعيف 
والفقري ومن ميلك ذكاًء اأقل من املتو�شط.. يظل ينتظر املعونة من الآخرين، وهذه 
م�شاألة مهمة؛ حيث اإن معظم املجتمعات الإ�شالمية �شعيفة؛ ولهذا فاإن الذين ينتظرون 
قليلون، وهذا  ي�شتطيعون تقدميها  الذين  اأن  امل�شاعدة كثريون على حني  اأبنائها  من 

اأحد اأ�شرار �شعف الأعمال اخلريية لدينا.
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هموم الكبار
ميكننا اأن نتناول بطريقة خاطفة هذا املو�شوع على النحو التايل: 

الذي  الهاج�ص  ف��اإن  ولهذا  �شكلها؛  ل  احلياة  روح  يعي�شوا  اأن  الكبار  يحاول   -1
اأن ينجزها يف هذه احلياة،  يهج�ص به الواحد منهم هو نوعية الإجن��ازات التي ميكن 
ومن ثم فاإن حياة الكبار ل تقا�ص بال�شنني والأنفا�ص، واإمنا بالعطاءات والإجنازات، اأما 
ال�شغار فاإن الهّم الذي ي�شيطر عليهم هو: كيف ميكن لهم اأن يعي�شوا يف هذه احلياة 
بالطول والعر�ص، اأي كيف ميكن لهم اأن يعي�شوا اأطول مدة ممكنة مع العبِّ من ملذاتها 

و�شهواتها اإىل احلد الأق�شى.

وال�شغار  للحياة،  يقدمونه  الذي  العطاء  نوعية  همُّ  عليهم  ي�شيطر  اإذن  الكبار 
ي�شيطر عليهم هّم كمية ما ي�شتولون عليه من احلياة والأحياء!

اأن  اإنهم يريدون لها  اأمتهم،  التوازن يف حياة  الكبار هّم رعاية  2- ي�شيطر على 
تعي�ص يف رفاهية ورغد من العي�ص، لكن دون اأن تن�شى اأن هناك اآخرة حتتاج اإىل عمل 
وجماهدة، يريدون لها اأن متتلك كل الو�شائل احلديثة دون اأن تن�شى اأهدافها الكربى، 
اأن تعرف كيف  لها  اأن تختلف؛ حتى ل تقع يف قب�شة اجلمود، ويريدون  لها  يريدون 
توقف خالفها عند حدود معينة؛ حتى ل ت�شري اإىل الت�شتت وذهاب الريح، يريدون لها 
اأن حتافظ على كيانها وترعى م�شاحلها دون اأن تن�شى واجبها جتاه العامل الذي هي 

جزء منه.

3- على مدار التاريخ كان الك�شف عن العوامل التي توؤدي اإىل انهيار الأمم وتخلفها 
هو ال�شغل ال�شاغل للم�شلحني واملفكرين الكبار، ومن هنا فاإن عظماء الأمة هم الذين 
ي�شاعدونها على فهم طبيعة الأ�شباب التي جتعلها ترتاجع اأو تتجمد يف مكانها، وهم 
من اأجل ذلك يبحثون ويدر�شون ويتاأملون ويقارنون ويحاولون بعد كل هذا اأن ينقلوا 
ما حت�شل لديهم من ذلك اإىل عقول اأمتهم واأع�شابها، وميار�شون من اأجل ذلك النقد، 
اإىل اجلراح،  للمديح وينفر ممن ي�شريون  ال�شعبي يرتاح  اأن احل�ص  اأنهم يعرفون  مع 
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لكن ال�شعور بامل�شوؤولية الأخالقية جتاه اأهليهم وجماعتهم يجعلهم يتحملون تكاليف 
ذلك  عن طيب خاطر. الكبار يحاولون عزل اأنف�شهم عن ال�شياق العام ملجتمعهم؛ حتى 
يروه على نحو جيد كما يقف قائد جي�ص على مكان مرتفع؛ كي يرى كل اأر�ص املعركة، 
وهذه العزلة ت�شبب لهم الكثري من الإ�شكالت، وتعّر�شهم ل�شوء الفهم من لدن الكرثة 
الكاثرة، وهم را�شون بذلك؛ لأنه جزء من تبعات الريادة الفكرية والجتماعية التي 

يحظون بها.

4- الهتمام بالعدل وحماية العنا�شر ال�شعيفة من بط�ص اجلبارين وا�شتغالل 
الظروف  عن  يبحثون  ال�شغار  وكبارهم،  القوم  �شغار  بني  مييز  ما  اأه��م  من  املاكرين 
الأكرث مالءمة لب�شط نفوذهم وتكثري اأموالهم، ويجدون يف التفاوت الطبقي الوا�شع 
الرحمن  لرحمة  جملبة  ال�شعيف  حماية  اأن  فيعلمون  الكبار  اأم��ا  املن�شودة،  �شالتهم 
ومظلة اأمان من التحلل الذاتي والنهيار الداخلي، ويعلمون كذلك اأن العدل املتوخى 
هو عدل بني النا�ص والأمكنة والأجيال، فال ي�شح جليل اأن ي�شتنفد ثروات البلد ويلوث 

بيئته من غري اعتبار ملن �شياأتي بعده من الأ�شباط والأحفاد. 

هذه بع�ص معامل طريق الكبار، وميكن للمرء اأن ي�شري على طريقهم ويف ركابهم 
اإذا حتلى ب�شفة واحدة من �شفاتهم، واإن الأمة الكبرية هي التي حظيت باأكرب عدد من 
اإل م�شغوًل  اأطفالها مينة وي�شرة فال يرون  الكبار. والأم��ة ال�شغرية هي التي يتلفت 

بنف�شه ومهموًما بدنياه، وهلل الأمر من قبل ومن بعد.
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 ر�سائل الربيد الإلكرتوين 
بالدين توؤجر" متاجرة  "ان�سر 

حذر ع�شوان يف هيئة كبار العلماء يف اململكة من بع�ص الر�شائل التي ت�شل عرب 
الربيد الإلكرتوين ومواقع الإنرتنت والتي تطالب امل�شلمني بالت�شويت للنبي حممد 
ملسو هيلع هللا ىلص كاأكرث �شخ�شية عاملية، اأو تداول بع�ص الإمييالت التي حتوي بع�ص الأدعية ون�شرها 

حتت �شعار »ان�شر توؤجر«.

م�شريين اإىل اأنه يجب التثبت من حقيقة هذه الر�شائل الإلكرتونية قبل ن�شرها 
اأو الدخول والت�شويت عليها. جاء ذلك على خلفية اكت�شاف هندي يك�شب املاليني عرب 

خداع امل�شلمني لي�شوتوا للنبي حممد والف�شل يعود لر�شائل »ان�شر توؤجر«.

العلماء ع�شو  كبار  هيئة  عبا�ص احلكمي، ع�شو  بن  علي  الدكتور  الأعلى  وق��ال 
الن�شياع  ع��دم  امل�شلمني  على  »يجب  »ع��ك��اظ«  �شحيفة  مع  ح��وار  يف  الق�شاء،  جمل�ص 
لهذه الر�شائل؛ لأنها حتولت كاأداة للتك�شب من خاللها التندر ببع�ص امل�شلمني الذين 

ين�شاقون اإليها«.

ي�شتغلون  م�شلمني،  غ��ري  اأم  م�شلمني  ك��ان��وا  ���ش��واء  البع�ص،  اأن  احلكمي  وراأى 
اأن  ا  خ�شو�شً احل�شا�ص،  ال��وت��ر  ه��ذا  على  ويلعبون  امل�شلمني  ل��دى  العاطفي  اجل��ان��ب 
الر�شائل والتي تدعو للت�شويت للر�شول كاأف�شل  امل�شلمني �شيتعاطفون مع مثل هذه 
�شخ�شية عاملية، اأو غريها من الطرق التي ظهرت يف املواقع الإلكرتونية، واأكد اأن دافع 
اجنذاب امل�شلمني نحو هذه الأمور كبري؛ كونها ت�شتنه�ص هممهم يف الدفاع عن الإ�شالم 
والر�شول حممد - ملسو هيلع هللا ىلص - والرفع من مكانته بجانب �شخ�شيات ل ت�شكل اأهمية بجانبه، 

واأبان اأن م�شدر تعاطف النا�ص مع هذه الر�شائل ديني وعاطفي بالدرجة الأوىل.

ولحظ احلكمي اأن بع�ص اأ�شحاب املواقع ي�شتغلون جزئية »ان�شر توؤجر« بن�شر 
هذه الإمييالت والدعوة لإر�شالها بوا�شطة هذه العبارة، لكنهم يف احلقيقة ي�شتغلونها 

جللب اأرباح عربها مثلما فعل ال�شخ�ص الهندي.
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ه��وؤلء جعلهم يف موقف  امل�شلمني يف م�شيدة لأمثال  وق��وع  اإىل  ولفت احلكمي 
اإىل  امل�شلمني  بنا كاأمة، ودعا احلكمي  اأم��ور غري لئقة  التندر وال�شحك عليهم، وهي 
�شرورة التثبت قبل امل�شاركة يف الت�شويت اأو اإر�شالها لالآخرين، مطالًبا باأن يكون امل�شلم 
فطًنا وذكًيا، واأل يجعل نف�شه عر�شة وم�شتغاًل وجماًل للتندر به، وطالب كل �شخ�ص 
ي�شله مثل هذه الإمييالت باأن يتحقق واأل ير�شل اإىل الآخرين، اإل اإذا غلب على ظنه 

اأن اخلرب �شحيح، ولي�ص و�شيلة للتالعب.
وعد ح�شد الأرباح من مثل هذه الطرق باأنها حرام �شرًعا، واأنه اأمر غري جائز 
اإطالًقا الك�شب املادي من وراء ا�شتعطاف النا�ص مبثل هذه الطرق التي توظف الدين 
يف اأمور ربحية، و�شدد احلكمي على اأن هناك وعيًدا �شديًدا بحق من قاموا مبثل هذه 

الأعمال، ووظفوا الدين مل�شالح التك�شب والربح كما جاء يف الأحاديث النبوية. 
اأن بع�ص  ال��ع��ل��م��اء،  ك��ب��ار  امل��ب��ارك، ع�شو هيئة  ال��دك��ت��ور قي�ص  اأك���د  م��ن ج��ان��ب��ه، 
الإمييالت التي تاأتي بر�شائل تخويف للنا�ص، وحتمل �شعار "ان�شر توؤجر" وغريها تعترب 
من الكذب الذي نهت عنه ال�شريعة، مبيًنا اأن هذا الدين قوامه مالءمة الفطرة بنبذ 
ما ي�شادها من الكذب واخلرافة، وت�شاءل املبارك »كيف ن�شع فيه ما يناق�ص مق�شوده، 
فهذا اأ�شبه مبن يخوف اأولده من الكذب بكذبة يحكيها عليهم؟!«، مو�شًحا اأن العلماء 
قد حذروا من ذلك، كما ن�ص عليه الإمام الغزايل - رحمه اهلل تعاىل - بقوله: "ويوؤدي 

فتح بابه اإىل اأمور ت�شو�ص ال�شريعة".

وكان رجل هندي قد اأطلق موقًعا على الإنرتنت ي�شتغل عاطفة امل�شلمني، وحبهم 
لنبيهم حممد ملسو هيلع هللا ىلص؛ ليقوموا بالدخول للموقع والت�شويت لأف�شل �شخ�شية عاملية، حيث 
ادعى �شمن ر�شائله التي اأطلقها عرب الربيد الإلكرتوين اأن املوقع يدير ت�شويًتا عاملًيا 
اإىل طلب  امل�شابقة  �شتن�شر نتائجه يف القنوات التلفزيونية يوم 2011/1/11م، وت�شتند 
الت�شويت لأف�شل رجل يف التاريخ الت�شفيات النهائية بني )10( �شخ�شيات، منهم النبي 

- �شلى اهلل عليه واآله و�شحبه و�شلم.
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زهية حافظ عابدين
اأ�شتاذة طب الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة، اأول �شيدة حت�شل على درجة 
الزمالة الفخرية من جامعة لندن لي�ص يف م�شر فقط، واإمنا يف اإفريقيا واآ�شيا، واأول 
�شحة  كر�شي  على  حت�شل  اأ�شتاذة  واأول  امل�شرية،  اجلامعة  يف  الأط��ف��ال  لطب  اأ�شتاذة 

الطفل وطب الأطفال الجتماعي. 

اإع��دادي طب  البكالوريا عام )1936م(، ويف  امتحان  الأوىل على م�شر يف  كانت 
الزمالة  درج��ة  على  )1942م(، وح�شلت  �شنة  الطب  كلية  وتخرجت يف  )1937م(،  �شنة 
الفخرية من جامعة لندن، ومل تعط هذه ال�شهادة من قبل ل�شيدة يف م�شر ول خارجها 

يف اإفريقيا واآ�شيا.

اإل لها،  اأدن��ربة مل تعط يف عام )1980م(  ودكتوراه الطب الفخرية من جامعة 
لأن هذه  وغ��رًب��ا؛  �شرًقا  كله  ال��ع��امل  اأط��ب��اء  ب��ني  م��ن  اأمريكي  اأع�شاب  ج��راح  ولطبيب 

ال�شهادة متنح بناء ًعلى تر�شيح وانتخابات حرة.

قامت باأبحاث كثرية يف ميدان احلمى الروماتيزمية، وعلم املناعة، قامت بعملها 
مع اأئمة الغرب يف هذا امليدان، ن�شرت يف اأ�شهر املجالت العلمية الأمريكية، ونالت اأعلى 
الأو�شمة ال�شرقية من رئا�شة الدولة واجلامعة ونقابة الأطباء ووزارة ال�شوؤون للعمل 

الجتماعي.

توؤمن ب�شرورة التزام املراأة امل�شلمة باحلجاب، وتربية الأبناء على القيم واملبادئ 
الإ�شالمية، وتوؤمن باأن اأف�شل ما ي�شعد من الأر�ص اإىل ال�شماء الإخال�ص، واأف�شل ما 

يهبط من ال�شماء اإىل الأر�ص التوفيق. 
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يخرج من قربه بعد "6" �سنوات
وك��م من  ال�شماء،  رب  اأط��ف��اأت من غ�شب  وك��م  اأنقذت �شاحبها،  كم من �شدقة 
هّم و�شيق وكربة فرجتها ال�شدقة اخلال�شة التي و�شعها العبد املوؤمن يف كف فقري؛ 
الدنيا والآخ��رة.  اأوًل يف يد الرحمن، فكانت ل�شاحبها نوًرا وبرهاًنا وجناة يف  فوقعت 
والآيات والأحاديث والآثار التي تدعو لل�شدقة وحت�ص عليها وتبني ف�شلها كثرية جًدا، 
املت�شدقني وواقعهم كثرية، كلها ذات عرب ودللت وتوؤكد لل�شامع  واملواقف من حياة 
والقارئ ومن قبل امل�شاهد املعا�شر على عظم مكانة ال�شدقة، واأهميتها ودورها اخلفي 
والذي قد ل ي�شعر به كثري من النا�ص، حتى من املت�شدقني اأنف�شهم يف اإنقاذ �شاحبها 
من النوازل والباليا العظيمة، متاًما مثلما ح�شل للثالثة الذين حب�شوا يف الغار، ويف 
هذه الق�شة العجيبة التي �شرنويها اأعظم دليل على ف�شل ال�شدقة التي هي طوق جناة 

من كل هّم و�شيق وكربة.

بعد  ما  مبحا�شن  الطالع  »البدر  الرائع  كتابه  يف  ال�شوكاين  الإم��ام  روى  فلقد 
القرن ال�شابع«، يف ترجمة علي بن حممد بن اأحمد البكري من علماء اليمن يف القرن 
التا�شع الهجري، روى هذه الق�شة العجيبة يف ف�شل ال�شدقة، وقد ن�ص على تواترها 
وانت�شارها بني اأرجاء القطر اليماين على ات�شاعه، و�شعف الت�شالت بني اأهله؛ لوعورة 
طرقه و�شبله، وذلك حتى ل يبقى لطاعن ول متهكم على اأمثال هذه الق�ش�ص �شبيل، 
اأو تكري�ص اخلرافات، كما �شبق وفعل ذلك بع�ص دعاة  العقول  وحتى ل نتهم بتغييب 

الزمان، واهلل - عز وجل - وكيلنا وح�شيبنا.

ومفاد هذه الق�شة اأن رجاًل من اأهل بلدة باليمن ت�شمى احلمرة، تقع يف غرب 
اليمن قريًبا من �شاحل البحر الأحمر، كان يعمل بالزراعة، وم�شهوًرا بال�شالح والتقوى 
وكرثة الإنفاق على الفقراء، وخا�شة عابري ال�شبيل، وقد قام هذا الرجل ببناء م�شجد، 
وجعل فيه كل ليلة �شراًجا يوقد لهداية املارة وطعام ع�شاء للمحتاجني، فاإن وجد من 
يت�شدق عليه اأعطاه الطعام، واإل اأكله هو وقام ي�شلي هلل - عز وجل - تنفاًل وتطوًعا، 
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وهكذا داأبه وحاله.

وبعد فرتة من الزمن وقع القحط واجلفاف باأر�ص اليمن، وجفت مياه الأنهار 
وحتى الآبار، وكان هذا الرجل ل ي�شتغني عن املاء حلياته وزراعته، وكانت له بئر قد غار 
ماوؤها، فاأخذ يحتفرها هو واأولده، ويف يف اأثناء احلفر وكان الرجل يف قعر البئر انهارت 
ج��دران البئر عليه، و�شقط ما حول البئر من الأر���ص وان��ردم البئر كله على الرجل، 
فاأي�ص منه اأولده، ومل يحاولوا ا�شتخراجه من البئر، وقالوا قد �شار هذا قربه وبكوا 

عليه و�شلوا واقت�شموا ماله ظًنا منهم وفاته.

ال�شالح  الرجل  اأن  ذلك  املنهار،  البئر  قاع  يف  لأبيهم  جرى  ما  الأولد  يعلم  مل 
البئر  ج��دران  انهارت  فلما  البئر،  ق��اع  اإىل كهف يف  و�شل  قد  ك��ان  البئر  انهدم  عندما 
اأن ت�شيب الرجل،  �شقطت منه خ�شبة كبرية منعت باقي الهدم من احلجارة وغريها 
وبقي الرجل ال�شالح يف ظلمة الكهف ووح�شته ل يرى اأ�شابعه من �شدة الظلمة، وهنا 
وقعت الكرامة وجاء الفرج بعد ال�شدة، وظهر دور ال�شدقة يف اأحلك الظروف؛ اإذ فوجئ 
ب�شراج يزهر فوق راأ�شه عند مقدمة الكهف اأ�شاء له ظلمات قربه الفرتا�شي، ثم وجد 
طعاًما هو بعينه الذي كان يحمله للفقراء يف كل ليلة، وكان هذا الطعام ياأتيه كل ليلة 

وبه يفرق ما بني الليل والنهار، ويق�شي وقته يف الذكر والدعاء واملناجاة وال�شالة.

التي  ال�شالح حبي�ص قربه ورهني بئره �شت �شنوات، وهو على حاله  العبد  ظل 
حتى  فحفروها  جديد،  من  واإعمارها  البئر  حفر  يعيدوا  اأن  لأولده  بدا  ثم  ذكرناها، 
و�شلوا اإىل قعرها، حيث باب الكهف، وكم كانت املفاجاأة مروعة والده�شة هائلة عندما 
وجدوا اأباهم حًيا يف عافية و�شالمة، ف�شاألوه عن اخلرب فاأخربهم وعرفهم اأن ال�شدقة 
التي كان يحملها كل ليلة بقيت حتمل له يف كربته وقربه كل ليلة حتى خرج من قربه 

بعد �شت �شنوات كاملة.
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املفتي واآخرة ال�سلطان
يف الوقت الذي ي�شطدم فيه امل�شلمون كل يوم يف علماء الزمان ومفتي البلدان 
مبا ينتجونه لالأمة من فتاوى واآراء واأحكام مل يراعوا فيها قراآًنا ول �شنة، ومل يخافوا 
فيها اهلل ور�شوله، واإمنا خافوا �شطوة احلكام و�شياع املنا�شب وقطع الهدايا والعطايا، 
ويف هذا الوقت اخلانق بالفتاوى امل�شللة، يحفظ لنا الكثري من املواقف امل�شرقة لعلماء 
الإ�شالم الذين اأدركوا منذ البداية طبيعة وظيفتهم ومكانتهم وقدرهم، ف�شربوا اأروع 
اأقوى  الأمثلة يف اجلهر باحلق والأم��ر باملعروف والنهي عن املنكر، حتى ولو كان مع 

احلكام واأطغى الروؤ�شاء.

وهذه  املح�شة،  الع�شكرية  العثماين معروًفا مبيوله  الأول  �شليم  ال�شلطان  كان 
امليول تورث �شاحبها �شدة يف التعامل، وق�شوة يف العقاب وغلظة يف اتخاذ القرار، وكلها 
كانت �شفات موجودة يف ال�شلطان �شليم الأول املعروف ب�شدة بط�شه بخ�شومه وق�شوته 
املفرطة مع املخالفني، وكان �شريًعا يف �شفك الدماء، خا�شة لرجال الدولة من الوزراء 
والكتبة والأمناء وغريهم؛ حتى �شرب به الأمثال يف ذلك، و�شار ُيدعى على من ُيراد 

هالكه باأن ي�شبح وزيًرا ل�شليم الأول!

العثمانية وفقهائها،  اأ�شهر علماء الدولة  ال�شيخ عالء الدين اجلمايل من  كان 
وال��د  ال��ث��اين  بايزيد  ال�شلطان  اأي���ام  ال��دول��ة  داخ��ل  الهامة  املنا�شب  م��ن  العديد  ت��وىل 
والعبادة  التالوة  يف  اأوقاته  جميع  ي�شرف  فا�شاًل  �شيًخا  وك��ان  الأول،  �شليم  ال�شلطان 
والتدري�ص والفتوى؛ وكان �شديد الورع يف فتاويه، حتى اأنه كان يغلق باب داره ويقعد 
يف غرفة له، فتلقى اإليه رقاع الفتاوى فياأخذه ويكتب ثم يدليها، حتى ل يرى �شاحب 
اأو يحابيه حلاجة ما وهكذا؛ كما كان ال�شيخ عالء  الفتوى فيدخل يف قلبه �شيء منه 
كل  بذلك  يواجه  املنكر،  ناهًيا عن  باملعروف،  ���اًرا  اأمَّ به،  �شادًعا  احلق  الدين جريًئا يف 

النا�ص فال يهاب �شلطاًنا، ول يخ�شى طغياًنا.

ال�شلطان �شليم الأول ُحّفاظ اخلزينة فوجد عندهم  اأن حا�شب  حدث ذات مرة 
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ال�شيخ  علم  فلما  رج��اًل،  وخم�شني  مائة  وكانوا  جميًعا  بقتلهم  فاأمر  وتق�شرًيا،  خلاًل 
عالء الدين اجلمايل، وكان وقتها مفتي الدولة العثمانية، اأ�شرع للقاء ال�شلطان �شليم 
اأن يحافظوا على  اأرب��اب الفتوى  الأول، فلما دخل عليه �شلَّم، ثم جل�ص وق��ال: وظيفة 
اآخرة ال�شلطان، وقد �شمعت باأنك اأمرت بقتل مائة وخم�شني رجاًل من اأرباب الديون ل 
يجوز قتلهم �شرًعا، فغ�شب ال�شلطان �شليم غ�شبته املعروفة والتي عادة ما تنتهي بقتل 
املتحدث اأو نفيه، وقال للمفتي عالء الدين: ل تتعر�ص لأمر ال�شلطنة ولي�ص ذلك من 
وظيفتك. ولو �شكت املفتي بعدها ما لمه اأحد، فلقد قال كلمة احلق واأبان حكم ال�شرع 
ولو خالفه ال�شلطان فالوزر عليه وحده، لكن العامل العامل الذي يعلم قدر علمه وقدر 
له:  ويقول  ال�شلطان حدته وجربوته  على  وي��رد  الكالم  يعاود  وغاية وظيفته  مهمته 
بل اأتعر�ص لأمر اآخرتك وهو من وظيفتي، فاإن عفوت فلك النجاة واإل فعليك عقاب 
عظيم، فعندها انك�شرت �شورة غ�شب ال�شلطان وثاب اإىل ر�شده وعفا عن الكل، ثم زاد 
�شحائب  تبددت  الذي  ال�شلطان  مع  يتحدث  وظل  واإر�شاده  ون�شحه  اإح�شانه  يف  املفتي 
الغ�شب من على عقله وقلبه، ثم �شاأله يف اإعادة الأمناء اإىل منا�شبهم؛ فاأعادهم جميًعا.
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تعرفت اإىل وحدانية اهلل فبكيت
الأمريكية "مريي�شا باور" تروي ق�شة اإ�شالمها بعد اأن غريت ا�شمها اإىل "اإميان 

بدران" بعد اإ�شالمها فتقول:

الراهبة..  وعمتي  ال��راه��ب  عمي  من  امل�شيحي  الدين  مبادئ  اأكت�شب  "كنت 
عندما بلغت �شن الر�شد جرفتني احلياة الأمريكية الالهية.. ومل يعد للكني�شة وقت 

خم�ش�ص لدي، بل اأ�شبحت اأزورها يف الأعياد فقط. 

اأ�شبح همي اجلري وراء املو�شة واحلفالت وارتياد نوادي ال�شياحة. 

اإن�شانة  لأ�شبح  فعله  علّي  يجب  وم��اذا  خلقت؟  مل��اذا  تخربين:  مل  الكاثوليكية 
متكاملة؟ 

كنت متعلقة باآراء تقول اإن الإ�شالم ظامل للمراأة، واأن املراأة الغربية اأكرث حرية 
من امل��راأة ال�شرقية، فوجئت باأن هناك اإلًها واح��ًدا،ت فكلنا يف اأمريكا نقول اإن اهلل هو 

الثالوث القائم على الأب والبن والروح القد�ص. 

عندما تعرفت على وحدانية اهلل بكيت وتاأثرت لدرجة كبرية من دون اأن اأعرف 
�شبب ذلك. 

دون اأن اأدري بداأت بالبحث عن حقيقة جمهولة لدي، فاأخذت اأتعرف على الطلبة 
والطالبات امل�شلمني يف الكلية، وقراأت القراآن الكرمي وتف�شريه باللغة الإجنليزية، ثم 

وجدت نف�شي اأ�شهر اإ�شالمي دون �شغوطات من اأحد.

بعد اأ�شبوعني من اإ�شالمي لب�شت احلجاب يف احتفال �شم جمموعة من الن�شاء 
امل�شلمات يف ولية بو�شطن.

اأخ��ذت الأخ��وات من حويل ي�شرحن يل حكمة احلجاب، واأن��ه فر�ص علينا نحن 
امل�شلمات لوقايتنا من عيون الرجال ووقاية الرجال من فتنتنا.

م�شى ع��ل��ى اع��ت��ن��اق��ي الإ����ش���الم ت�شع ���ش��ن��وات، ق����راأت خ��الل��ه��ا ع����دًدا م��ن الكتب 
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الإ�شالمية املرتجمة اإىل اللغة الإجنليزية، واأولها القراآن الكرمي.

�شاهدت برامج تلفازية من اإنتاج تلفاز كندي - يقدمه �شاب ا�شمه "جمال بدوي" 
كان بارًعا يف تبليغ الدعوة اإىل غري امل�شلمني، خا�شة يف جمال الرد عن الأ�شئلة التي 

كانت ترده من امل�شلمني الغربيني.

قراأت كتيبات لأحمد ديدات، من جنوب اإفريقيا، يقارن بني الن�شرانية والإ�شالم، 
وبني الإجنيل والقراآن.

املنطقية  والأدل��ة  الرباهني  اأوًل  تهمني  الأمريكيني،  اأغلب  مثل  بطبيعتي،  اأن��ا 
القائمة على التف�شري العلمي لكل املناق�شات الدينية.

جاهدت كثرًيا من اأجل الفوز بزوج م�شلم، بعد اأن عرفت اأنه �شين�شفني  

ويعاملني باحل�شنى، ومل يخّيب اهلل اأملي.

هناك رجال م�شلمون ل يعاملون زوجاتهم كما اأمرهم الإ�شالم.

حني و�شويل اإىل البالد العربية فوجئت بوجود اأعداد كبرية من الرجال والن�شاء 
امل�شلمني وقد األقوا ب�شريعتهم وراء ظهورهم، وبع�شهم ل يعرف �شيًئا عن دينه.

الغرب؟،  اإليهن  ي�شدرها  التي  الدنيا  �شهوات  ت��رك  اإىل  امل�شلمات  الن�شاء  اأدع��و 
والعودة اإىل القراآن وال�شنة.

غري  اأج��ل  اإىل  يوؤجلنه  لكنهن  عليهن،  فر�ص  احلجاب  اأن  متاًما  يدركن  اإنهن 
م�شمى؛ لتعلقهن الكبري مبفاتن الدنيا".
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خرب هارون الر�سيد
اأخرج ال�شلفي يف الطيوريات ب�شنده عن ابن املبارك قال: "ملا اأف�شت اخلالفة اإىل 
الر�شيد وقعت يف نف�شه جارية من جواري املهدي - اأبيه - فراودها عن نف�شها"، فقالت: 
"ل اأ�شلح لك فاإن اأباك قد طاف بي" ف�شغف بها فاأر�شل اإىل اأبي يو�شف القا�شي - تلميذ 
اأبي حنيفة - ف�شاأله: اأعندك يف هذا �شيء؟ فقال: يا اأمري املوؤمنني اأو كلما اّدعت اأمة 

�شيًئا ينبغي اأن ت�شدق؛ ل ت�شدقها فاإنها لي�شت مباأمونة.

ق��ال اب��ن امل��ب��ارك: "فلم اأدر مم��ن اأع��ج��ب؟! م��ن ه��ذا ال���ذي و���ش��ع ي��ده يف دم��اء 
التي رغبت بنف�شها عن  اأو من هذه الأمة  اأبيه،  امل�شلمني واأموالهم يتخرج عن حرقة 
اأمري املوؤمنني، اأو من هذا فقيه الأمة وقا�شيها قال اهتك حرمة اأبيك واق�ص �شهوتك 

و�شريه يف رقبتي".

واأخرج ال�شلفي يف الطيوريات ب�شنده عن اإ�شحاق بن راهويه قال: "دعا الر�شيد 
اأبا يو�شف لياًل فاأفتاه - يف �شاأن جارية - فاأمر له مبائة األف درهم" فقال اأبو يو�شف: 
من  بع�ص  فقال  عجلوها"،  فقال  ال�شبح  قبل  بتعجيلها  اأمر  املوؤمنني  اأمري  راأى  "اإن 
عنده: "اإن اخلازن يف بيته والأبواب مغلقة" فقال اأبو يو�شف: "قد كانت الأبواب مغلقة 

حني دعاين ففتحت".

كل هذه الأخبار كاذبة ل اأ�شل لها، وكتاب الطيوريات لل�شلفي من الكتب املح�شوة 
بالأكاذيب والأباطيل عن بني العبا�ص وخالفتهم؛ حلاجة يف نف�ص موؤلفه الذي ن�شاأ يف 
ظل الدولة العبيدية الباطنية، مب�شر، واأخبار هارون الر�شيد كثرية و�شهرية وتكفيه 
ثناء اأهل العلم عليه ومتني رجل مثل الف�شيل بن عيا�ص اأن ميد اهلل يف عمر الر�شيد 

للخري الذي يرجوه من حياته.

يكون  اأن  �شاأًنا من  واأعلى  فاأجل  ومفتيها  الأم��ة  فقيه  يو�شف،  اأب��و  القا�شي  اأم��ا 
كعلماء ال�شوء يف زماننا هذا الذين هم مرتزقة احلكام وال�شالطني، كما ي�شبهه ال�شلفي 

يف طيورياته الواهية.
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ويكفي لإبطال هذه الروايات الكاذبة موقف اأبي يو�شف من كتاب العهد والأمان 
اأن يجد  ال��ذي ك��ان بني ه��ارون الر�شيد واإدري�����ص الطالبي، وال��ذي ح��اول فيه الر�شيد 
�شبًبا لنق�شه عندما تخوف من اإدري�ص، لكن اأبا يو�شف رف�ص اأن يعطي املربر ال�شرعي 
اآخر يف  اأن يعزله من من�شبه ويعني رجاًل  بالر�شيد  للنق�ص؛ لعدم وج��وده، مما حدا 
من�شب الق�شاء؛ مما يو�شح حال هذا الرجل الذي �شحى مبن�شبه ومل ي�شح بدينه 

وفقهه يف تربير الأمور اخلاطئة.

وتاريخ الر�شيد كال�شم�ص �شطوًعا. لقد كانت �شهرة هارون الر�شيد قبل اخلالفة 
ا�شتمرت احل���روب بينهما،  ال���روم، فلما ويل اخل��الف��ة  اإىل ح��روب��ه وج��ه��اده م��ع  ت��ع��ود 

واأ�شبحت تقوم كل عام تقريًبا، حتى اأنه اتخذ قلن�شوة مكتوًبا عليها: غاز وحاج.

وقام الر�شيد بتنظيم الثغور املطلة على بالد الروم على نحو مل يعرف من قبل، 
وجعلها  الثغور،  عن  وقن�شرين  اجلزيرة  وع��زل  حت�شيناتها،  يف  وزاد  باجلند  وعمرها 
منطقة واحدة، وجعل عا�شمتها اأنطاكية، واأطلق عليها العوا�شم، لتكون اخلط الثاين 
للثغور املال�شقة للروم، ولأهميتها كان ل يويل عليها اإل كبار القادة اأو اأقرب الأقربني 

اإليه، مثل "عبد امللك بن �شالح" ابن عم اأبي جعفر املن�شور اأو ابنه "املعت�شم".

واحل�شون  ب��ال��ق��الع  منها  ك��ث��رًيا  واأح����اط  ال��ث��غ��ور،  م��دن  بع�ص  الر�شيد  وع��ّم��ر 
قد  ال��روم  وك��ان  ومرع�ص،  و�شمي�شاط،  قلطية،  مثل:  احلديدية،  والأب���واب  والأ���ش��وار 
هدموها واأحرقوها فاأعاد الر�شيد بناءها، واأقام بها حامية كبرية، واأن�شاأ الر�شيد مدينة 

جديدة عرفت با�شم "الهارونية" على الثغور.

واأعاد الر�شيد اإىل الأ�شطول الإ�شالمي ن�شاطه وحيويته، ليوا�شل ويدعم جهاده 
مع الروم وي�شيطر على املالحة يف البحر املتو�شط، واأق��ام داًرا ل�شناعة ال�شفن، وفّكر 
ال�شام  بحر  �شواحل  اإىل غزو  امل�شلمون  وع��اد  املتو�شط،  بالبحر  الأحمر  البحر  ربط  يف 
وم�شر، ففتحوا بع�ص اجلزر واتخذوها قاعدة لهم، مثلما كان احلال من قبل، فاأعادوا 
�شنة  "كريت" وقرب�ص  اأقريط�ص  على  واأغ���اروا  791م(،  )175ه����=  "رود�ص" �شنة  فتح 

)190ه�= 806م(.
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وا�شطرت دولة الروم اأمام �شربات الر�شيد املتالحقة اإىل طلب الهدنة وامل�شاحلة، 
له يف  ال�شنوية  دفع اجلزية  الر�شيد، مقابل  ال��روم �شلًحا مع  "اإيريني" ملكة  فعقدت 
�شنة )181ه�= 797م(، وظلت املعاهدة �شارية حتى نق�شها اإمرباطور الروم، الذي خلف 
اإيريني يف �شنة )186ه��� = 802م(، وكتب اإىل ه��ارون: "من نقفور ملك الروم اإىل ملك 
العرب، اأما بعد فاإن امللكة اإيريني التي كانت قبلي اأقامتك مقام الأخ، فحملت اإليك من 
اأموالها، لكن ذاك �شعف الن�شاء وحمقهن، فاإذا قراأت كتابي فاردد ما ح�شل قبلك من 

اأموالها، وافتد نف�شك، واإل فاحلرب بيننا وبينك".

فلما قراأ هارون هذه الر�شالة ثارت ثائرته، وغ�شب غ�شًبا �شديًدا، وكتب على 
ظهر ر�شالة الإمرباطور: "من هارون اأمري املوؤمنني اإىل نقفور كلب الروم، قد قراأت 

كتابك يا ابن الكافرة، واجلواب ما تراه دون اأن ت�شمعه، وال�شالم".

مدينة  "هرقلة" وه��ي  و�شل  حتى  803م(،  ه���=   187( يف  بنف�شه  ه���ارون  وخ��رج 
ال�شلح واملوادعة، وحمل مال اجلزية  اإىل  الق�شطنطينية، وا�شطر نقفور  بالقرب من 
اإىل اخلليفة كما كانت تفعل "اإيريني" من قبل، ولكنه نق�ص املعاهدة بعد عودة الر�شيد، 
فعاد الر�شيد اإىل قتاله يف عام )188ه�= 804م( وهزمه هزمية منكرة، وقتل من جي�شه 
اأربعني األًفا، وجرح نقفور نف�شه، وقبل املوادعة، ويف العام التايل )189ه���=805م( حدث 

الفداء بني امل�شلمني والروم، ومل يبق م�شلم يف الأ�شر، فابتهج النا�ص لذلك.

غري اأن اأهم غزوات الر�شيد �شد الروم كانت يف �شنة ) 190 ه�= 806م(، حني قاد 
العبا�شية،  الدولة  الذي هاجم حدود  األف جندي �شد نقفور  جي�ًشا �شخماً عدته 135 
فا�شتوىل امل�شلمون على ح�شون كثرية، كانت قد فقدت من اأيام الدولة الأموية، مثل 
"طوانة" بثغر "امل�شي�شة"، وحا�شر "هرقلة" و�شربها باملنجنيق، حتى ا�شت�شلمت، وعاد 
نقفور اإىل طلب الهدنة، وخاطبه باأمري املوؤمنني، ودفع اجلزية عن نف�شه وقادته و�شائر 

اأهل بلده، واتفق على األ يعمر هرقلة مرة اأخرى(.
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اأين تقع "�سورينام"؟
اأمريكا اجلنوبية على �شاحل املحيط الأطلنطي  تقع دولة �شورينام �شمال قارة 
اجلنوب  وم��ن  الإ�شبانية،  غويانا  ال��غ��رب  م��ن  الفرن�شية،  غويانا  ال�شرق  م��ن  حتدها 

الربازيل ومن ال�شمال املحيط الأطلنطي.

امل�شلمون يف �شورينام:

جلب الهولنديون الرقيق من اإفريقيا؛ لتعمري البالد، ونتيجة ل�شيا�شة ال�شتعباد 
مع  ب�شراع  وب���دوؤوا  الغابات  اإىل  والتجاأوا  امل�شلمني  اأح��د  بقيادة  الأف��ارق��ة  ث��ار  والظلم 
الهولنديني الذين اأرِغموا حتت قوة و�شالبة املقاومة للتفاو�ص مع امل�شلمني الأفارقة 
الذين عرفوا با�شم "جيوكا" اأي زنوج الغابة، وذلك �شنة )1172ه�(، وعندما هداأت الثورة 
بداأ الهولنديون يف ا�شتقطاب العمال من م�شتعمراتهم يف الهند وال�شني واإندوني�شيا، 

ثم هاجر اإىل البالد بع�ص ال�شوام وزاد حجم امل�شلمني بالبالد.

من   )%40( الرقم،  من  تتعجبوا  ول  ال�شكان،  اإجمايل  من  امل�شلمني  ن�شبة  تبلغ 
اإجمايل ال�شكان، وهي ن�شبة كبرية جًدا بالن�شبة؛ لكونهم اأقلية.

اأو�شاع م�شلمي �شورينام:

اإىل �شورينام، غري  امل�شلمني و�شوًل  اأول  يعد الأفارقة الذين جلبوا كرقيق هم 
اأن الظلم وتفكك الأ�شرة واجلهل والأ�شغال ال�شاقة ون�شاأة الأجيال يف جمتمع بعيد عن 
الإ�شالم كل تلك العوامل جعلت هوؤلء امل�شلمني ينقر�شون ويذوبون يف املجتمع، حتى 
جاء العمال الأندوني�شيون وكانوا كلهم - حل�شن الطالع - من امل�شلمني، ثم جاء عمال 
من الهند كان اأغلبهم م�شلمني، وكان جميء امل�شلمني للبالد فاحتة خري عليها؛ فعاد 
الإ�شالم للظهور واأقيمت امل�شاجد ورفع الأذان واأقيمت ال�شعائر ُبحرية؛ مما جعل كثرًيا 

من الأفارقة يعودون اإىل الإ�شالم مرة اأخرى.

"اأهل  ال�شورينامية  امل�شلمني  الهنود جمعية لهم با�شم جمعية  امل�شلمون  واأ�ش�ص 
ال�شنة واجلماعة على املذهب احلنفي" �شنة )1375ه�( عقب ال�شتقالل مبا�شرة وبنوا 
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عدة م�شاجد وجوامع كبرية و�شيدوا عدة مدار�ص ابتدائية وثانوية ولهم منظمة جامعة 
العلماء التي ت�شم اأئمة امل�شاجد وي�شدرون جملة الإ�شالم باللغة الهندية ويعترب الهنود 

اأكرث امل�شلمني ن�شاًطا يف جمال الدعوة والعمل الإ�شالمي.

اأ�ش�ص اأهل جاوة الأندوني�شيون الحتاد الإ�شالمي ال�شورينامي على  ويف املقابل 
املذهب ال�شافعي وهذا الأمر يعترب يف حد ذاته اأكرب عائق يواجه امل�شلمني هناك حيث اأن 
م�شكلة التع�شب واملذهبية تعيق كثرًيا من جهود الدعوة واإن�شاء اأمثال تلك اجلمعيات 
على اأ�شا�ص مذهبي يولد الع�شبية والفرقة واخلالف ولرمبا النزاع مثال ما يحدث عند 
حتديد اجتاه القبلة اإذ ميكن تبًعا ملوقع البالد اجلغرايف التوجه �شرًقا والتوجه غرًبا 
ب�شبب اأن البعد ي�شبح واحًدا تقريًبا عن مكة لكروية الأر�ص فالهنود يبنون م�شاجدهم 
يجعلون القبلة �شرًقا على حني اأن الأندوني�شيني يتجهون غرًبا، وهكذا يتفرق امل�شلمون 

يف اأمر �شرع اأ�شاًل لحتادهم.

ويجد امل�شلمون عقبة اأخرى كوؤوًدا يف طريقهم، هم القاديانيون ال�شالون الذين 
الباطل  ودينهم  الكفرية  بدعتهم  اإىل  اإ�شافة  وهم  �شال،  اآلف  بع�شرة  تعدادهم  يقدر 
الإ�شالمية  �شورينام  ت�شكلت جمعية  امل�شلمني، وذلك عندما  وقفوا حائاًل دون توحيد 
�شنة )1367ه�( وكانت تهدف للق�شاء على التع�شب املذهبي بني الأحناف وال�شافعية، 
غري اأن القاديانيني قد ت�شللوا اإىل هذه اجلمعية وب��دوؤوا بالد�ص والتاآمر حتى ف�شلت 
تلك اجلمعية وف�شل معها م�شروع الوحدة التي متثل اأكرب م�شكلة يتعر�ص لها امل�شلمون 

بتلك البالد النائية.
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م�سلمو تايالند
امل�شماة  املجموعة  يف  اآ�شيا  �شرق  جنوب  منطقة  يف  امل�شلمني  لأو�شاع  الناظر  اإن 
بالآ�شيان "تايالند - �شنغافورة - ماليزيا - الفلبني.."، يجد اأن حماربة الإ�شالم بتلك 
البالد عدا امل�شلمة منها "ماليزيا - اإندوني�شيا' ياأخذ نف�ص ال�شكل والأ�شلوب واخلطة، 
فطم�ص الهوية و�شياع اللغة ون�شر الفاح�شة وتر�شيخ اجلهل والفقر واإثارة الع�شبيات 
واملواجهة امل�شلحة هي نف�ص املتبع من بلد اإىل اآخر وو�شط كل هذه اخلطوات ال�شريرة 
املوجهة �شد امل�شلمني هناك جتد اأن امل�شلمني يف باقي اأرجاء العامل يف غفلة عما يجرى 
بالداخل واخل��ارج،  الإ�شالم  اأع��داء  يواجهون وحدهم كل  الذين  العقيدة  لإخوانهم يف 
وحتى نكون قد اأدينا بع�ص ما علينا جتاه اإخواننا هناك؛ فنحن يف هذا املقام نعّرف من 
باأعظم دور جتاه  ل يعرف، ونقيم احلجة على من يجهل لعل بع�ص من يعرف يقوم 

هوؤلء املن�شيني من امل�شلمني.

اأين تقع فطاين:

األف كيلومرتمربع، ويبلغ تعداد �شكانها نحو  اأوًل م�شاحة تايالند تبلغ )520( 
نحو  امل�شلمني  ن�شبة  وتبلغ  الهندية،  بالبوذية  اأكرثهم  يدين  مليوًنا  واأربعني  خم�شة 

)18%( من ال�شكان، يرجع اأ�شلهم اإىل منطقة فطاين.

�شكانها  اأ���ش��ل  وي��رج��ع  وت��اي��الن��د،  ب��ني ماليزيا  ال��واق��ع��ة  املنطقة  ه��ي  وف��ط��اين 
عربية،  باأحرف  الآن  حتى  ويكتبونها  املاليوية  اللغة  ويتكلمون  املاليوية  للمجموعة 
واأخ��ذ يف  الهجري  القرن اخلام�ص  التجارة يف  اإىل فطاين عن طريق  الإ�شالم  وو�شل 
الثامن  القرن  يف  امل�شلمني  حكم  وحت��ت  اإ�شالمية،  كلها  املنطقة  �شارت  حتى  التنامي 

الهجري و�شارت فطاين مملكة اإ�شالمية خال�شة وم�شتقلة.

عندما احتل الربتغاليون ال�شليبيون تايالند اأوعزوا اإىل قادة تايالند بحتمية 
احتالل فطاين للق�شاء على �شلطنة الإ�شالم بها ولبتالع خرياتها؛ فقام التايالنديون 
باحتالل فطاين �شنة )917ه�(، لكنهم ما لبثوا اأن خرجوا منها بعد قليل حتت �شغط 
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املقاومة الإ�شالمية.

ولكن ال�شليبية العاملية مل تكن لتهداأ ويرتاح لها بال طاملا لالإ�شالم دولة بتلك 
البقاع ال�شحرية من العامل؛ فدخل الإجنليز - اأعدى اأعداء الإ�شالم - حلبة ال�شراع 
ودعموا التايالنديني البوذيني للهجوم على فطاين، وقمع الثورات وتهجري امل�شلمني 
من البلد، حتى اأعلنت تايالند �شم فطاين ر�شمًيا لها �شنة )1320ه�( بعد �شل�شلة طويلة 
بعهد جديد يف  اإي��ذاًن��ا  ال�شم  هذا  وك��ان  امل�شلمني،  البا�شلة من  واملقاومة  الثورات  من 

ال�شراع بني امل�شلمني واأعدائهم.

كفاح م�شلمي فطاين:

ال�شعب  اأن ن�شورها هنا؛ فهذا  واأق��وى من  اأروع  اإن رحلة كفاح م�شلمي فطاين 
ا جهاًل منكًرا من م�شلمي العامل، ومع ذلك ما  البا�شل واجه عدًوا كافًرا، وواجه اأي�شً
اأعلنت  اأن  باإ�شالمه وعقيدته، وتبداأ رحلة الكفاح الهائلة منذ  زال �شامًدا قوًيا معتًزا 

تايالند �شم فطاين لها واعتربتها مديرية تايالندية يف �شنة )1320ه�(.

لهذا  يكن  ومل  بامللكية،  اأط��اح  )1351ه����(  �شنة  ع�شكري  انقالب  بتايالند  ح��دث 
النقالب اأن ينجح دون م�شاعدة اأهل فطاين الذين ا�شتغلوا الفر�شة وقدموا عري�شة 

مبطالبهم من احلكومة اجلديدة، والتي ما جاءت اإل مب�شاعدة امل�شلمني.

والواقع املرير اأن النقالب الع�شكري مل يكن اأح�شن حاًل من �شابقه، بل قد جر 
ال�شيامية  الع�شبية  اأحيا فكرة  امل�شلمني بفطاين؛ لأن هذا النقالب  وباًل كبرًيا على 
لأ�شول  يرجعون  وال��ذي��ن  بفطاين  امل�شلمني  م��ع  ت�شطدم  اأن  ب��د  ول  التي  ال��ق��دمي��ة، 
ماليوية، وعندما اعتلى الفريق اأول "�شنقرام" ال�شلطة يف تايالند �شنة )1357ه�( قرر 

ابتالع ال�شعب الفطاين وحمو الهوية الإ�شالمية واملاليوية.
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حق التعليم للمراأة
كانت املراأة عندنا يف الع�شور الأخرية حمرومة من التعليم، مع اأن الإ�شالم يحث 
واحد �شحيح  ن�ص  فيه  ولي�ص  ال�شواء،  على  والن�شاء  الرجال  فيه  ويرّغب  العلم،  على 
يحّرم على املراأة اأن تتعلم، وقد قلت: اإن يف تاريخنا مئات العاملات والأديبات واملحدثات 

ممن �ُشهرن بذلك ودونت �شريتهن يف كتب الرتاجم. 

الفقيه  ال�شمرقندي،  الدين  ع��الء  ال�شيخ  بنت  فاطمة  �شرية  الآن  وحت�شرين 
احلنفي الكبري �شاحب "حتفة الفقهاء" املتوفى عام )539ه�(؛ فقد كانت فقيهة جليلة، 
تزوجها تلميذ اأبيها ال�شيخ عالء الدين الكا�شاين، املتوفى عام )587ه�(، �شاحب البدائع 
الذي ب�ّشط يف كتاب �شيخه ال�شمرقندي حتى قيل عنه: �شرح حتفته، وزوجه ابنته، وكان 
الفتوى تاأتي فتخرج، وعليها خطها وخط اأبيها، فلما تزوجت ب�شاحب البدائع؛ كانت 

الفتوى تخرج وعليها خطها وخط اأبيها وخط زوجها.

ومما ل ريب فيه اأن جلهل املراأة امل�شلمة يف الع�شور الأخرية اأثًرا يف تاأخر امل�شلمني؛ 
فالأمهات اجلاهالت ينجنب اأبناء جاهلني خاملني؛ لذلك كان من النه�شة املحمودة اأن 

يفتح للفتاة باب التعليم، واأن تكرث فينا الزوجات املتعلمات، والأمهات املتعلمات.

وكل ما نالحظه على تعليم الفتاة، اأنها كانت تدر�ص نف�ص املناهج والدرو�ص التي 
يدر�شها الفتى، وهذا خطاأ بالغ، فاإن الفتاة حتتاج يف حياتها العملية بعد التخرج اإىل ما 
اإليه الفتى؛ فهي مهياأة بفطرتها وخلقتها لتكون زوجة واأًما؛ ومن ثم فمن  ل يحتاج 
اأن�شئت، يف البالد مدار�ص لتعليم  اأن تتعلم ما يفيدها يف حياتها املقبلة، وقد  الواجب 
الدرا�شة  تطّعم مناهج  واأن  املدار�ص،  نكرث مثل هذه  اأن  الن�شوية، ومن اخلري  الفنون 
للبنات بق�شط اأكرب من اأ�شول الرتبية املنزلية؛ لتكون لها من اخلربة ما ي�شاعدها على 

النجاح يف حياتها املرتقبة.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »طلب العلم فري�شة على كل م�شلم« �شححه الألباين.

احل��دي��ث:  ه���ذا  ب��اآخ��ر  امل�شنفني  بع�ص  اأحل���ق  "قد  ال�����ش��خ��اوي:  احل��اف��ظ  ق���ال 
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�شحيًحا". معناها  كان  واإن  طرقه،  من  �شيء  يف  ذكر  لها  "وم�شلمة" ولي�ص 
ومن هنا قال الإمام ابن حزم - يرحمه اهلل - :

الرجال،  الدين، كوجوبه على  للتفقه يف  النفار   - الن�شاء  اأي   - "ويجب عليهن 
اأحكام الطهارة وال�شالة وال�شيام، وما يحل: من املاآكل،  وفر�ص عليهن كلهن معرفة 
باأنف�شهن،  اإما  والأعمال:  الأق��وال  يعلمن  واأن  وامل�شارب، واملالب�ص كالرجال، ول فرق، 

واإما بالإباحة لهن لقاء من يعلمهن، وفر�ص على الإمام اأن ياأخذ النا�ص بذلك".
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 ر�سالة اإىل اأختي الناظرة 
املدر�سة" "مديرة 

يقول الكاتب الإ�شالمي حممد ر�شيد العويد:
طلب مني اأع�شاء اللجنة الجتماعية يف اإحدى اجلمعيات الإ�شالمية يف الكويت 
كتابة ر�شالة اإىل الناظرة )مديرة املدر�شة(، اأ�شرح لها فيها عظم الدور الإ�شالحي الذي 
اأن تقوم به يف مدر�شتها، وكذلك عظم الأجر الذي �شتك�شبه من اهلل - تعاىل -  ميكن 

على هذا اإن �شاء - �شبحانه -. 
اأختي الناظرة "مديرة املدر�شة": 

ما راأيك لو حت�شبني معنا هذه احل�شبة: يف مدر�شتك ع�شرون مدر�شة على الأقل، 
وعدد التلميذات قد ي�شل اإىل خم�شمائة تلميذة، وجميع هوؤلء املدر�شات والتلميذات، 

يرين فيك قدوة لهن، واأ�شوة يحتذين بها. 
ولعل ثيابك هي اأول ما ينظرن اإليه، ويتتبعن �شكله، ورمبا يحاولن تقليده، فاإذا 
كنِت �شافرة متربجة. فقد ي�شفرن ويتربجن اقتداًء بك، وكذلك اإذا كنِت حمجبة فقد 

يتحجنب اقتداء بك. 
اأو احلجاب،  قد تقولني: ومل��اذا يقتدين بي؟ كل واح��دة حرة يف اختيار ال�شفور 
يف  الأوىل  امل�شوؤولة  تبقني  ولكن  �شحيح.  ه��ذا  اأن  ج��دًل  لنفر�ص  احل�شمة.  اأو  التربج 
املدر�شة وتبقني القائدة ل�شري الأمر فيها، ول بد اأن ترتك طريقة لب�شِك اأثرها فيهن. 
فاإذا كنِت حمجبة، كما اأمر اهلل ور�شوله ملسو هيلع هللا ىلص، فاإنك حتققني الدعوة اإىل احلجاب 
اأن  ت��راه كل مدر�شة وتلميذة يف مدر�شتك، ول بد  ال��ذي  من خالل حجابك؛ حجابك 

يرتك اأثًرا فيهن. 
ولكن هل تكتفني بارتداء احلجاب؟ وهل تكفي م�شاهدة املدر�شات والطالبات لك 
حمجبة؟ طبًعا ل. بل يح�شن اأن يرافق هذا دعوة منك لهن اإىل هذا احلجاب، وذلك عن 

طريق حقائق واأ�شاليب اأو�شحها لك يف ما يلي: 
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املحب  "اإن  فال�شاعر يقول:  تك�شبي حمبة مدر�شاتك وطالباتك،  اأن  1- حاويل 
ملن اأحب مطيع"، فمحبتهن لك �شتمهد الطريق اأمام اتباعهن، والقتداء بك، وال�شماع 

منك اإذا دعوتهن اإىل احلجاب واحل�شمة. 
2- ابدئي بدعوة املدر�شات ال�شافرات اإىل احلجاب، كاًل على حدة، وحاوريها بينك 
وبينها، ولي�ص اأمام مدر�شة اأخرى، واجعلي حر�شك عليها اأ�شا�ص حوارك، ورغبتك يف 

جناتها من العذاب هدف دعوتك. 
وبالعذاب  منه،  اهلل  جناها  ال��ذي  وبالهول  فيها،  كانت  التي  باملحنة  ذكريها   -3
والقهر والغمة التي ك�شفها اهلل عنها، ثم ا�شاأليها: األ حتتاج هذه النعم العظيمة اإىل 
�شكر من تف�شل بها علينا؟ وهذا ال�شكر هل يكفي اأن يكون بالل�شان وحده؟ األ ينبغي اأن 

ا؟ األي�ص احلجاب من الطاعة؟ طاعة اهلل ور�شوله ملسو هيلع هللا ىلص؟  يكون بالطاعة اأي�شً
وتتحدث عن  اإىل احلجاب،  تدعو  التي  الكتيبات  بع�ص  تهديها  اأن  باأ�ص  ول   -4

فر�شيته، وتظهر حكمته، وترغب فيه. 
هذه اخلطوات نف�شها قد ميكنك اتباعها مع الطالبات؛ و�شتعينك عليها مدر�شات 
اأق��وى واأبلغ حني  تاأثري  اأو مدر�شات حتجنب على يديك؛ فيكون حلديثهن  حمجبات، 

يتحدثن عن انتقالهن من ال�شفور اإىل احلجاب. 
ولنعد اأختي الناظرة اإىل احل�شبة التي بداأت بها ر�شالتي اإليك: )20( مدر�شة + 
)500( طالبة = خم�شمائة وع�شرون اأخًتا، ولنفرت�ص اأن اهلل - تعاىل - وفقك فتحجبت 
ثالثون اأخًتا، بني مدر�شة وطالبة، يف كل عام درا�شي، فهل تدرين كم من الأجر قد كتبه 

اهلل - تعاىل - لك؟
اأن ر�شول اهلل  اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  ملسو هيلع هللا ىلص: عن  اقرئي حديث ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من دعا اإىل هدى كان له من الأجر مثل اأجور من تبعه، ل ينق�ص ذلك من 
اأجورهم �شيًئا. ومن دعا اإىل �شاللة، كان عليه من الإثم مثل اآثام من تبعه، ل ينق�ص 

ذلك من اآثامهم �شيًئا« رواه م�شلم.
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الرتدد.. الآفة اخلفية)1)  
الرتدد ينتج من �شعف الثقة بالنف�ص، وقد ميتزج برغبة قاهرة يف الكمال.

الرتدد لي�ص كله �شًرا، بل اإن درجة منه رمبا تكون مفيدة لإعطاء فر�شة للتفكري 
يف الحتمالت املختلفة والعواقب املتوقعة ولكن بقدر.

ال�شخ�شية املرتددة: �شخ�ص متقلب يف راأيه، ل يعرف ماذا يريد حتديًدا.

واأ�شحاب هذه ال�شخ�شية رمبا يعي�شوَن يف عامٍل مرعٍب من املثاليات والقواعد 
التي تدفعهم يف كثرٍي من الأحيان اإىل الإحجام عن التجربة اأو عن تعلم اجلديد، فهم 

ل ي�شتطيعوَن حتمَل اخلطاأ لأنهم يجُب األ يخطئوا.

اإىل  امل��رتددة: ي�شيع و�شط البدائل العديدة، مييل  ا .. �شاحب ال�شخ�شية  اأي�شً
من  امل��زي��د  يطلب  بالوقت،  يهتم  ول  ال��وع��ود  كثري  والأن��ظ��م��ة،  اللوائح  على  العتماد 

املعلومات والتاأكيدات، يرى نف�شه اأنه لي�ص بخري.

هذا النمط من ال�شخ�شية يحتاج اإيل التعامل معه بقدر من احلكمة من خالل 
باأ�شلوب  واخلجل  القلق  درج��ة  من  والتخفيف  بنف�شه،  ثقته  لدعم  اآرائ���ه  علي  الثناء 
»الوالدية الراعية«، كما اأنه يحتاج اإيل وعي من جانب املتعامل معه، والذي يقع علي 
عليه  ي�شهل  واخل��ي��ارات حتى  الق��رتاح��ات  دائما حماولة تقدمي جمموعة من  عاتقه 

عملية اتخاذ القرار.

الطريق من هنا:

تدفعنا  بع�شها  اتخذناها،  ق��رارات  جمموعة  عن  عبارة  هي  منا  كل  حياة   •
القرارات  اتخاذ هذه  نتاأنى يف  اأن  اإىل اخللف، لذلك يجب  الأم��ام وبع�شها جترنا  اإىل 
ال�شامل،  الوا�شع  العلم  ذي  ب��اهلل  ن�شتعني  الوقت  ذات  وف��ى  ون�شت�شري،  ونتاأمل  ونفكر 

فا�شاأيل اهلل تعاىل دوًما التوفيق والثبات، وقدمي ال�شتخارة يف كل اأمورِك. 

د.خالد �ضعد النجار "بت�ضرف"  (((
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وخالل  اأف�شل،  حياة  نحو  وتطلع  والآمال  الرغبات  من  جمموعة  • الإن�شان 
ت�شاحبه  اخلوف  والرجاء..  اخلوف  من  اإرها�شات  هناك  يكون  الأمنيات  تلك  حتقيق 
النف�ص.. هذه  الثقة يف  وع��دم  والياأ�ص  والإح��ب��اط  وال��رتدد  والتوتر  القلق  ح��الت من 
وتفويت  م�شرينا،  وحتديد  قراراتنا  يف  توؤثر  معوقات  اإل  هي  ما  النف�شية  النفعالت 
اأن  انفعالت  الذي يتيح لهذه  بنا وقد ل تتكرر، فالإن�شان  التي متر  الذهبية  الفر�ص 
تتحكم يف حياته ل�شك اأنه يفتقر اإىل ا�شتقالل ال�شخ�شية، ويجعل من نف�شه �شخ�شية 

مذبذبة تنعدم لديها روح املبادرة والتميز.

• التي حتب التفاوؤل بامل�شتقبل وح�شن العاقبة، �شتكون قراراته حا�شمة وقوية 
اأهدافها  حتقيق  يف  جنحت  واإذا  حياتها،  م��ن  الي��ج��اب��ي  اجل��ان��ب  لديها  ت��ع��زز  و���ش��وف 
قد  اأهدافها  حتقيق  يف  ف�شلت  ولو  امل�شتقبل،  يف  اأخ��رى  لنجاحات  دافًعا  ذلك  ف�شيكون 

حتبط بع�ص الوقت، ولكنها متلك مقومات اخلروج من الأزمة �شريًعا. 

ملاذا  الأ�شئلة:  هذه  نف�شِك  فا�شاأل  يقابلِك؛  موقف  كل  يف  ترتددين  كنِت  • اإذا 
اأنه الرتدد فقط لعدم  اأم  اأو معلومات تغنيِك عن الرتدد،  الرتدد؟ وهل لديِك خربات 
الإملام باملو�شوع؟ وهل هو خوف من حتمل امل�شئولية وحدِك، نتيجة اختيارِك وقرارِك؟ 
.. باإجابتِك عن هذه الأ�شئلة ت�شتطيعني اأن تعريف نقطة ال�شعف لديِك، وتبدئي منها 

للتغلب على الرتدد.

اختيار  بكلية معينة،  اللتحاق  اإن�شان مثل:  • هناك قرارات مهمة يف حياة كل 
�شاملة قبل  ودرا���ش��ة  ك��اف  وق��ت  يكون هناك  اأن  وال���زواج.. فالبد من  العمل، اخلطبة 

اتخاذ القرار ب�شاأنها، فالت�شرع من اأخطر الأمور التي تكتنف هذه القرارات امل�شريية.

اأن  املعقول  فلي�ص من  النا�ص،  براأي  الهتمام  التقليل من  اإىل  • اأنِت حتتاجني 
اأن نكون  املعقول  ل��الأم��ور، ولي�ص من  اأذواق��ه��م، ونظرتهم  اأم��ة واح��دة يف  النا�ص  يكون 
اآراء الآخرين يف اعتبارِك، وليكن اتخاذ  ب��راأي كل من هب ودب .. �شعي كل  متاأثرين 

القرار النهائي لِك وحدِك، وباقتناع تام دون �شغط من اأحد.

وتفهمي  البناء  للنقد  وا�شتمعي  الختيار،  يف  ال�شابقة  جتاربِك  من  تعلمي   •
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اأج��ل تدعيم ل��وم��ِك لذاتِك  امل���رات ال��ق��ادم��ة، ولي�ص م��ن  اأدائ���ِك يف  م��ربرات��ه؛ لتح�شني 
على ما م�شى، وبالتدريج �شتزداد ثقتِك بنف�شِك.

اتخاذ  اإىل  يحتاج  الذي  املو�شوع  عن  وال�شحيحة  الكاملة  املعلومات  اأجمع   •
اأو مع عدم �شحتها، �شيوؤدي  قرار فيه، لأن حماولة اتخاذ القرار مع نق�ص املعلومات 

اإىل اتخاذ قرار خاطئ، وبالتايل �شتكون النتائج كارثية.

تي نف�شِك بق�شوة اإذا �شاعت منِك فر�شة ب�شبب ترددِك، فكل  • ل تُلومي اأو تبكِّ
اأو درجة تعليمه، يحتاج اإىل التدريب على اكت�شاب املزيد من  اإن�شان مهما كان خربته 

املعرفة والثقة بالنف�ص.

يف  غاية  حياتية  مهارة  فهي  القرارات،  اتخاذ  مهارة  تتعلمي  اأن  املفيد  من   •
الي�شرية،  اأو  ال�شغرية،  بامل�شئوليات  وابدئي  امل�شئولية،  حتمل  على  تعّودي  الأهمية.. 
واطلبي ممن حولِك اأن ي�شندوا اإليِك بع�ص امل�شئوليات، حتى ت�شتطيعي التدريب على 
حتملها. وباإحراز النجاح والت�شجيع ممن حولِك، تكوين قد خطوِت خطوة نحو الثقة 

وعدم الرتدد.
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 بني العلم والذكاء)1)  
املفا�شلة  م�شاألة  النا�ص يف  يتجادل  ما  كثرًيا  بكار:  عبدالكرمي  الدكتور/  يقول 
بني العقل والعلم، ويف القدر املطلوب منهما لالإبداع والخرتاع والتفوق.. ويف مرحلة 
من تاريخنا كان كثري من املثقفني يعتقدون اأن تف�شيل العلم على العقل �شيء ل يليق 

مبثقف ر�شني، ومن اأدبيات اجلدال يف هذه امل�شاألة ما ذكره اأحد ال�شعراء حني قال:

ع����ل����م ال���ع���ل���ي���م وع�����ق�����ل ال����ع����اق����ل اخ���ت���ل���ف���ا
م���ن ذا ال����ذي م��ن��ه��م��ا ق���د اأح�����رز ال�����ش��رف��ا

 ف����ال����ع����ل����م ق��������ال اأن����������ا اأح��������������رزت غ���اي���ت�������ه
وال���ع���ق���ل ق�����ال اأن������ا ال��رح��������م��ن ب����ي ع�����رف��ا

 ف�����اأوم�����������������اأ ال���ع���������������ل���م اإمي�����������������اًء وق�����������ال ل��ه
ب���اأي���ن���ا ال���رح���م���ن يف ف��رق�����ان�����ن��ا ات�����ش�����������ف��ا

���ش�����������ي��ده ال���ع�������ل���م  اأن  ل���ل���ع�����������ق�������ل  ف����ب���������ان   
ف��ق��������ب��ل ال��ع��������ق��ل راأ�������ص ال��ع�����ل��م وان�����ش��رف��ا

ل اأحد يا اأبنائي وبناتي ي�شتطيع اأن يهون من �شاأن الذكاء ومن دوره يف تنظيم 
نظركم  األفت  اأن  هنا  اأري��د  ول  ج��دي��د..  �شيء  اإىل  الو�شول  اأج��ل  من  وخ�شها  املعرفة 
الإب��داع  اأ�شا�شي يف  والعلم  الذكاء  اأن كاًل من  اإىل  اأ�شري  اأن  اأود  اأ�شياء بدهية، لكن  اإىل 
والنجاح.. لكن كلما قل العلم ظهر دور الذكاء وكلما كرث العلم تراجع دور الذكاء، واإن 
احلجم املتاح من العلم اليوم �شيء هائل، واإن املعرفة تت�شاعف يف هذا الع�شر كل خم�ص 

ع�شرة �شنة مرة؛ مما يعني اأن قيمة الذكاء ترتاجع با�شتمرار..
لت�شكيل  الأ�شا�شي  امل�شدر  هو  العلم  اأن  هو  الآن  ال�شائد  العتقاد  فاإن  هنا  ومن 

من كتاب: خم�ضني �ضمعة الإ�ضاءة دروبكم - د. عبدالكرمي بكار.  (((
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العقل وقد �شبه اأحدهم العقل بالرحى التي تطحن احلبوب، و�شبه العلم بالقمح الذي 
ن�شبه فيها، فمهما كانت الرحى عظيمة فاإنها لن تخرج لنا طحيناً اإل من نوع القمح 

الذي و�شعناه فيها، واإذا مل ن�شع فيها �شيئاً لن تخرج لنا �شيًئا.
على  اأج���دى  وتخطيط طموح  ومثابرة  ج��د  وم��ع  تعلم جيد  م��ع  متو�شط  ذك��اء 
"لكن ل ي�شحبه تنظيم ول علم ول  ذك��اء متوهج وع��ال ج��دا  ل��ه م��ن  واأن��ف��ع  �شاحبه 

طموح".
وهذا هو التف�شري ال�شحيح ملا نراه من ت�شجيل كثيف لرباءات الخرتاع لدى بع�ص 
ال��دول �شنويا، وما نراه من �شح يف ذلك لدى دول اأخ��رى؛ حيث اأن الذكاء على م�شتوى 

الأمم وال�شعوب موحد تقريبا. اإن الذكاء � فعال � ل ينفع الذين ل ميلكون �شيئا �شواه.
ما الذي يعنيه هذا بالن�شبة لأبنائي وبناتي؟

اإنه يعني الآتي: 
ذكاء،  لديكم من  ما  بناء على  اأهدافكم  تر�شموا  تفكروا يف م�شتقبلكم ول  1� ل 
ولكن حاولوا اأن حت�شلوا العلم النافع الذي ي�شاعدكم على الو�شول اإىل تلك الأهداف.
اأنكم  من  اأ�شاتذتكم  وبع�ص  ذويكم  بع�ص  فيكم  يقوله  قد  ما  اإىل  تلتفتوا  ل   �2
متو�شطو الذكاء اأو حمرومون منه، واعملوا على ال�شتفادة من اأوقاتكم اإىل اأق�شى حد، 

وادر�شوا التخ�ش�شات التي متيلون اإليها وحتبون القراءة فيها.
3� حني يبلغ اأحدكم اأ�شده، فليحر�ص على تلقي العلم عن نبهاء ع�شره، فاإن املرء 
حني ياأخذ عن الكبار فاإنه ير�شح نف�شه لي�شبح مثلهم، وابحثوا عن اجلامعات املمتازة 
ولو كانت مكلفة؛ لأن التعليم والتدريب اجليدين يعو�شان املرء عن بع�ص ما قد يكون 

لديه من نق�ص يف الإمكانات العقلية.
منكم من  ال��واح��د  يحقق  قد  العلم  على طلب  والإ���ش��رار  والعزمية  بال�شرب   �4
التقدم ال�شخ�شي على املدى البعيد ما يعجز عنه كثري من الأذكياء.. وتذكروا دائما 
الأرن��ب ب�شبب غ��روره وتوانيه، وفازت  الأرن��ب وال�شلحفاة حيث هزم  ال��ذي جرى بني 

ال�شلحفاة بداأبها ومثابرتها.

www.alukah.net
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 لِك اأنِت)1)

اأخيتي: ل اأظن عاقال يوقن باجلنة وما اأعده اهلل فيها من نعيم ثم ياأبى دخولها 
"ون�شاء  اأرهما" وذكر منهما:  النار مل  اأهل  "�شنفان من  ال�شالة وال�شالم:  قال عليه 
ول  اجلنة  يدخلن  املائلة ل  البخت  كاأ�شنة  روؤو�شهن  عاريات مائالت مميالت  كا�شيات 

يجدن ريحها" رواه م�شلم.

فاأ�شلك باهلل حبيبتي: من هي الفتاة العاقلة التي ل تريد اجلنة ول رائحتها ؟ 
اإن كنت ل تعلمني اأن التربج من كبائر الذنوب التي حذر الر�شول الكرمي منها فا�شمعي 
هذا احلديث: )ثالثة ل ت�شاأل عنهم .. وذكر منهم امراأة غاب عنها زوجها وقد كفاها 
الهالكني  ت�شاأل عنهم لأنهم من  اأي: ل  ت�شاأل عنهم(  الدنيا فتربجت بعده فال  موؤنة 
رواه البخاري. يف الأدب املفرد واحلاكم وغريهما �شحيح اجلامع . فهل تختارين اأختاه 

طريق الهالك باإرادتك واختيارك؟

التوحيد ومهبط  بلد  ال�شرعي يف  باحلجاب  نلتزم نحن  اإن مل   .. املوؤمنة  اأختي 
الوحي ومهد الر�شالت وحمط اأنظار امل�شلمني يف العامل فمن يلتزم به ؟ وكيف ميكننا 
ون�شتنكر  اأوام���ره  نخالف  ونحن  فيه  وال��دخ��ول  ديننا  اح��رتام  اإىل  الآخ��ري��ن  ندعو  اأن 

تعاليمه؟.

اأمام  اجل��ذاب  باملظهر احل�شن  اأن تظهري  تريدين  اأن��ك  اأعلم   .. الكرمية  اأختي 
و�شفورك  بتربجك  اأن��ك  تعلمني  اأم��ا  ولكن   ... نية  ذل��ك عن ح�شن  يكون  وق��د  النا�ص 
و�شائل  م��ن  و�شيلة  ت��ك��وين  اأن  اأير�شيك  الآخ��ري��ن  وتفتنني  للفنت  نف�شك  تعر�شني 
اأن تكوين �شببا يف وقوع م�شلم يف احلرام ؟ اأي�شرك اأن تكوين  ال�شيطان ؟ هل تر�شني 
قدوة يف ال�شر اأو ممن �شن يف الإ�شالم �شنة �شيئة فكان عليه وزرها ووزر من تبعه اإىل 
اأن ي�شلبوك  اأ�شحاب القلوب املري�شة هو  اأن غاية ما يرجوه  اأما تدرين  يوم القيامة؟ 

))) بت�ضرف وتغري للعنوان من كالم/ غنية خلفان الغافري - جملة الدعوة - العدد ))69)) حمرم 
)420)هـ).
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عقلك ثم يبحثوا عن �شحية اأخرى؟ فيا جوهرتي امل�شونة … اأحذرك اأن ت�شريي يف 
ما  اأعز  وتفقدين  )الفاجعة(  فتقع  ال�شيطان  فتتبعي خطوات  وال�شفور  التربج  طريق 
متلكني ثم تركنني على هام�ص احلياة … هذا مع الذكر امل�شني و�شخط رب العاملني 
.. ل ت�شتغربي اأختاه .. فكثري ممن اآل اأمرهن اإىل هذه النهاية املظلمة كانت بدايتهن 

نظرة حمرمة اأو مكاملة هاتفية اأو عباءة مزرك�شة اأو غريها من الفنت.

باهلل  فاأ�شاألك   .. الدهر  من  يوما  العامل  امل�شلمون  �شاد  لقد   .. الفا�شلة  اأيتها 
العظيم هل �شادوه بح�شن لبا�شهم ومظهرهم؟ اأو بالزخرفة والزينة والنقو�ص والألوان؟ 
اأو باآخر مو�شة من الأزي��اء ومتابعة اآخر �شرخة يف عامل العطور واآخر ق�شة يف عامل 
بتم�شكهم بدينهم وتطبيقهم  واإمن��ا  �شادوا بذلك  اإل��ه غريه ما  وال��ذي ل  ال�شعر؟ كال 
ل�شريعة ربهم .. يوم اأن قرت ن�شاوؤهم يف بيوتهن وتفرغن لرتبية القادة الأبطال .. ل 
يوم اأن خرجت املراأة من بيتها ومتردت على �شريعة ربها وتنكرت لدينه با�شم التمدن 
والتح�شر!! لقد �شادوا يوم اأن اأيقنوا اأن عزتهم لي�شت باملظهرية اجلوفاء ول بالتبعية 
املا�شخة املذلة العمياء واإمنا بالإ�شالم .. وبالإ�شالم وحده فقط فنحن اأخيتي قوم كما 
قال عمر - ر�شي اهلل عنه - : "كنا اأذل قوم فاأعزنا اهلل بالإ�شالم فمهما ابتغينا العزة 
بغريه اأذلنا اهلل". فيا اأختي امل�شلمة اعريف عظمة هذا الدين الذي تنت�شبني اإليه واعلمي 
واإن�شانيتك وعفافك فهو  ليحفظ لك كرامتك  باحلجاب  اأم��رك  اإمنا  �شبحانه  اهلل  اأن 

الذي خلق اخللق وهو اأعلم مب�شالح عباده اأين تكون، قال تعاىل: زبڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   
ٺ  ٿ     ٿ رب.
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جرعات فيتامني "د" حتمي الب�سر
قالت �شحيفة ديلي تلغراف: اإن درا�شة اأجريت على ن�شاء كبريات ال�شن، اأثبتت 
اأن تناول جرعات عالية من الفيتامني "د" جّنب نحو )60%( ممن �شاركن يف التجربة 
اأ�شاب  ع��ادة، حيث  ال�شن  الذي ي�شيب كبار  العني  �شبكية  البقعي يف  عواقب النتكا�ص 
)230( األف �شخ�ص بالعمى يف بريطانيا وحدها، ويعد �شبًبا رئي�ًشا للعمى يف باقي دول 

العامل.

ال�شمك  زيت  يف  املوجود  الفيتامني  اأن  يعتقدون  العلماء  اإن  ال�شحيفة:  وقالت 
والبي�ص، وكذلك حبوب املكمالت الغذائية ميلك خ�شائ�ص م�شادة لاللتهاب ميكنها 

اأن متنع املر�ص الذي ي�شتع�شي على العالج، وذلك بوقف ال�شرر عن العني.

واأو�شحت الدرا�شة، اأن تناول فيتامني "د" بكميات اإ�شافية من الغذاء والكب�شولت 
اأكرث من العتماد على ال�شم�ص، ميكن اأن ي�شاعد على احلماية من النتكا�ص البقعي يف 

�شبكية العني.

لكن ال�شحيفة تن�شح كبار ال�شن ب�شرورة ا�شت�شارة اأطبائهم؛ ملعرفة ما اإذا كانوا 
اأن  الفيتامني؛ لأن درا�شات حذرت من  اإ�شافية من هذا  اأي كمية  اإىل تناول  يف حاجة 

الإفراط يف تناوله يوؤدي اإىل الإ�شابة به�شا�شة العظام.

واأو�شحت الدرا�شة عدم وجود عالج فاعل لل�شرر الذي ي�شببه تقدم ال�شن ملركز 
ال�شبكية يف العني، والعالج املتوافر حالًيا ل يوؤدي اإل اإىل تخفيف الأعرا�ص وهو حمدود 

ومكلف.

كما اأكدت الدرا�شة اأهمية عوامل اخلطر التي ميكن اأن توؤثر على ظهور املر�ص اأو 
متنع تقدمه يف املراحل املتقدمة من العمر، واقرتحت على كبار ال�شن حماية ب�شرهم 

ب�شمان تناول ما يكفي من الفيتامني "د".

وقد اأجرى الباحثون جتاربهم على )1313( امراأة جتاوزن �شن الياأ�ص وترتاوح 
يف  حملول  م�شتوى  راق��ب��وا  حيث  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  عاًما  و79(   50( بني  اأعمارهن 
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دمائهن - يعرف با�شم "25" اأو "اإت�ص.دي" - يعك�ص م�شتوى متثيل الفيتامني "د"، كما 
�شاألوهن عن اأنظمتهن الغذائية ومقدار الوقت الذي يق�شينه خارج املنزل.

ووجدت الدرا�شة اأن الن�شاء اللواتي كانت اأعمارهن اأقل من )75( عاًما ولديهن 
متثيل عال للفيتامني "د"، كان احتمال اإ�شابتهن بالنتكا�ص البقعي يف ال�شبكية �شعيًفا، 

لكن هذا مل ينطبق على الن�شاء الأكرب �شًنا.

وك�شفت اأن اللواتي تناولن )720( وحدة دولية اأو )18( ميكروجراًما يومًيا كانت 
اإ�شابتهن باملر�ص تقل بن�شبة )59%( عمن تناولن اأقل من )120( وحدة دولية، اأي )3( 
ح�شلن  اللواتي  عند  اأعلى  "د" كان  فيتامني  م�شتوى  اأن  اإىل  م�شرية  ميكروجرامات، 

عليه من اأطعمة مثل احلليب وال�شمك والزبدة النباتية، ممن اكتفني باأ�شعة ال�شم�ص.

ون�شحت الدرا�شة باحل�شول على الكمية ال�شرورية من الفيتامني عرب احلمية 
تناول هذا  الإف��راط يف  التاأكيد على عدم  لل�شم�ص، لكنها مل تن�ص  املتوازنة والتعر�ص 
الفيتامني، قائلة اإن تناول )25( ميكروجراًما اأو األف وحدة دولية يومًيا ل يفرت�ص اأن 

ي�شبب اأي �شرر.
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احلجاج وما اأدراِك ما احلجاج
اأموي وقائد  احلجاج بن يو�شف الثقفي، عا�ص من عام )41 اإىل 95ه�(، �شيا�شي 
ع�شكري، ولد يف الطائف باحلجاز �شنة )41( للهجرة، وتزوج ابنة املهلب بن اأبي �شفرة، 
املدن،  الفتوح، خّطط  �شرّي  الأموية،  الدولة  اأرك��ان  تثبيت  كبرًيا يف  دوًرا  لعب احلجاج 
وبنى مدينة وا�شط، ويعد من ال�شخ�شيات املثرية للجدل يف التاريخ الإ�شالمي والعربي، 

ُعرف ب�)املبري( اأي املبيد.
دام���ت ولي���ة احل��ج��اج على ال��ع��راق ع�شرين ع��اًم��ا، وفيها م���ات. وك��ان��ت ال��ع��راق 
اأمر  اأر�شل من  بالكوفة، وكان قد  العجم، فنزل احلجاج  العرب وع��راق  عراقني، عراق 
املنرب  واعتلى  ح��م��راء،  بعمامة  ملثًما  امل�شجد  دخ��ل  ثم  امل�شجد،  يف  بالجتماع  النا�ص 
فجل�ص واإ�شبعه على فمه، ناظًرا اإىل املجتمعني يف امل�شجد فلما �شجوا من �شكوته خلع 

عمامته فجاأة وقال خطبته امل�شهورة التي بداأها بقوله:
اأنا ابن جال وطالع الثنايا  متى اأ�شع العمامة تعرفوين.

ومنها: "اأما واهلل فاإين لأحمل ال�شر بثقله واأحذوه بنعله واأجزيه مبثله، واهلل يا 
اأهل العراق اإين لأرى روؤو�ًشا قد اأينعت وحان قطافها، واإين ل�شاحبها، واهلل لكاأين اأنظر 

اإىل الدماء بني العمائم واللحى".
�شجاعة  ذا  وك��ان  للدماء،  �شفاًكا  خبيًثا  جباًرا  ظلوًما،  "كان  فيه:  الذهبي  ق��ال 
اأن قال: فال ن�شّبُه ول  واإقدام ومكر ودهاء، وف�شاحة وبالغة، وتعظيم للقراآن... اإىل 
نحبه، بل نبغ�شه يف اهلل، فاإن ذلك من اأوثق عرى الميان، وله ح�شنات مغمورة يف بحر 

ذنوبِه، واأمره اإىل اهلل وله توحيد يف اجُلملة، ونظراء من ظلمة اجلبابرة الأمراء".
قال ابن كثري فيه: "كان فيه �شهامة عظيمة، ويف �شيفه رهق )الهالك والظلم(، 
ا: وكان جباًرا عنيًدا مقداًما على �شفك الدماء  وكان يغ�شب غ�شب امللوِك.. وقال اأي�شً
باأدنى �شبهة، وقد روي عنه األفاظ ب�شعة �شنيعة ظاهرها الكفر، فاإن كان قد تاب منها 
واأقلع عنها، واإل فهو باق يف عهدتها ولكن يخ�شى اأنها رويت عنه بنوع من زيادة عليه...، 
وكان يكرث تالوة القراآن ويتجنب املحارم، ومل ُي�شتهر عنه �شيء من التلطخ بالفروج، 
واإن كان مت�شرًعا يف �شفك الدماء. فال نكفر احلجاج، ول مندحه، ول ن�شبه ونبغ�شه يف 
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اهلل ب�شبب تعديه على بع�ص حدود اهلل واحكامه، واأمره اإىل اهلل". 
كما اأن ابن كثري حتدث عن بع�ص من عّينهم احلجاج وكانوا ذوي �شمعة طيبة 

مثل عروة بن املغرية بن �شعبة، حيث ويل اإمرة الكوفة.
اأن موت  وقيل  )95ه����(.  ع��ام  رم�شان  والع�شرين من  ال�شابع  ليلة  م��ات احلجاج 

ا �شديًدا. احلجاج كان بالنقر�ص، وقبلها مر�ص مر�شً
ترك احلجاج و�شيته، وفيها قال: ب�شم اهلل الرحمن الرحيم، هذا ما اأو�شى به 
احلجاج بن يو�شف: اأو�شى باأنه ي�شهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأن حممًدا 
عبده ور�شوله، واأنه ل يعرف اإل طاعة الوليد بن عبدامللك، عليها يحيا وعليها ميوت 

وعليها يبعث.. اإلخ.
متثل عند احت�شاره بهذين البيتني:

ي�����ا رب ق�����د ح���ل���ف الأع������������داء واج����ت����ه����دوا
اأمي�����ان�����ه�����م اأن������ن������ي م������ن �����ش����اك����ن����ي ال����ن����ار

اأي�������ح�������ل���ف�������ون ع���ل�������ى ع����م����ي���������اء؟ وي��ح�����ه�����م
م�������ا ظ����ن����ه����م ب���ع���ظ���ي�������م ال����ع����ف���������و غ���ف�������ار

ويروى اأنه قيل له قبل وفاته: األ تتوب؟ فقال: اإن كنت م�شيًئا فلي�شت هذه �شاعة 
ا اأنه دعا فقال: "اللهم اغفر  التوبة، واإن كنت حم�شًنا فلي�شت �شاعة الفزع. وقد ورد اأي�شً

يل فاإن النا�ص يزعمون اأنك ل تفعل".
ُدفن يف قرب غري معروف املحلة يف وا�شط، فتفجع عليه الوليد، وجاء اإليه النا�ص 
من كل الأم�شار يعزونه يف موته، وكان يقول: كان اأبي يقول اإن احلجاج جلدة ما بني 

عينيه، اأما اأنا فاأقول اإنه جلدة وجهي كله.
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اأدلة حترمي الدخان
 اإن بع�ص املدخنني قد يجهل حكم الدخان، اأو يلب�ص عليه ال�شيطان الأمر، ويورد 
له من خمتلف الأكاذيب واأنواع ال�شبهات ما يجعله يظن اأن الدخان غري حمرم، ول اإثم 

على من �شربه. 

 فاإىل كل مدخنة تريد القول احلق يف حكم �شرب الدخان وتعاطيه ن�شوق اإليها 
هذه الأدلة من الكتاب وال�شنة:

  قال تعاىل: زب ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ رب )الأعراف: 157(. 
والدخان ل ي�شك عاقل يف اأنه من اخلبائث. 

 وقال تعاىل: زب ۀ ۀ ہ ہہ رب )البقرة: 195) والدخان ل �شك يوقع 
يف الأمرا�ص املهلكة. 

 (29 )ال��ن�����ش��اء:  رب  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چ  چچ   چ  ڃ  زب  ت��ع��اىل:  وق���ال   
والدخان قتل بطئ للنف�ص. 

 وقال تعاىل: زب ۈئ ېئ ېئ رب )الإ�شراء: 26) والدخان تبذير واإ�شراف للمال. 

 وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل �شرر ول �شرار« رواه الإمام اأحمد.

اأهله واأولده وعلى من يجل�ص معه ممن ل  والدخان �شرر على �شاحبه وعلى 
يدخن. 

الإمام  اآذى اهلل« رواه  اآذاين فقد  اآذاين، ومن  اآذى م�شلًما فقد  ملسو هيلع هللا ىلص: »من   وقال 
اأحمد.

والدخان فيه اأذى للجار وللجلي�ص وللم�شلني وللمالئكة الكاتبني. 

 فكل هذه الأدلة تبني حرمة تعاطي الدخان اأو الجتار به، ول ينكرها اإل جاحد 
اأو معاند. 

 وبعد: اأختي العزيزة: يا من ابتليِت ب�شرب الدخان هل تريدين اأكرث من هذه 
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الأدل��ة وهذه الرباهني على حترميه؟ وهل يليق بِك - اأختي امل�شلمة - بعد اأن �شمعِت 
ا، اأن ت�شربي هذا الدخان اخلبيث؟ احلكم ال�شرعي من الكتاب وال�شنة، ومن العقل اأي�شً

 األي�ص من املذلة - اأختي الكرمية - اأن تاأ�شرِك هذه العادة القبيحة وجتعلِك عبدةا 
والتح�شر  التقدم  التدخني عنوان  اأن  الذين ظنوا  النا�ص  املاليني من  اأ�شرت  كما  لها 
العزمية  ور�شوله، وعنوان ل�شعف  والوجاهة، وهو يف احلقيقة مع�شية هلل  والرجولة 

والإرادة لالإقدام على �شيء معلوم �شرره يقيًنا. 
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 دعوة ال�سيخ 
حممد بن عبدالوهاب ال�سلفية

التعريف: الدعوة ال�شلفية دعوة تنادي بالرجوع اإىل هدي ال�شلف ال�شالح منذ 
عهد الر�شالة الزاهر؛ ولذا تعد دعوة ال�شيخ حممد بن عبدالوهاب ال�شلفية بحق رائدة 
احلركات الإ�شالحية التي ظهرت اإبان التخلف واجلمود الفكري يف العامل الإ�شالمي، 
فهي تدعو اإىل العودة بالعقيدة الإ�شالمية اإىل اأ�شولها ال�شافية، وتلح على تنقية مفهوم 
التوحيد مما علق به من اأنواع ال�شرك، ويطلق عليها بع�شهم � خطاأ � ا�شم "الوهابية" 
ن�شبة لل�شيخ حممد بن عبدالوهاب. وهي لي�شت مذهًبا جديًدا اأو طريقة مبتدعة، اإمنا 
هي امتداد وجتديد للدعوة ال�شلفية، فهي منهج ودعوة لرت�شم خطى ال�شلف ال�شالح 

ٻ  ٱ  زب   :- وتعاىل  �شبحانه   - لقوله  امتثاًل  منوالهم؛  على  وال�شري 
ٺ  ٺ  ٺ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ 
ملسو هيلع هللا ىلص  وقوله  )ال��ت��وب��ة(.   رب  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٺ 
اليوم  اأن��ا عليه  ك��ان على مثل ما  »ه��م من  الناجية:  الفرقة  ال�شحيح عن  يف احلديث 

واأ�شحابي« رواه الإمام اأحمد.

املثابة دين �شفاء العقيدة، ونقاء العتقاد، دين بال طرق، دين  والإ�شالم بهذه 
بال مذاهب يف اأ�شل العقيدة، ول اختالفات حول جوهر واأ�شول الدين.

ول��ق��د ظ��ل الإ����ش���الم ب��ه��ذه ال�����ش��ورة العظيمة امل��ت��ف��ردة، ح��ت��ى ه��ب��ت عليه ري��اح 
التغيري بعد ات�شاع الفتوحات الإ�شالمية، وازدياد الرخاء، وحدوث النغما�ص يف الرتف 
احل�شاري، فقام نفر من املخل�شني الزهاد بحمل لواء الدعوة اإىل خ�شونة احلياة، اأماًل 
يف ا�شتمرار النمط الأول للحياة، وانطلق نفر من هوؤلء الزهاد يف اجتاه اآخر هو اجتاه 
الت�شوف؛ ومل يكن هذا الجتاه يف بداياته الأوىل يريد غري �شالح امل�شلمني برتبية 

النفو�ص على مقت�شى العقيدة.

مدر�شة  اأوج��د  الإ���ش��الم،  اأع���داء  وظهور  النعيم،  وا�شتمرار  اجلهل،  ف�شو  ولكن 
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اتبعت فكر املجو�ص،  التي  جديدة مارقة عن العقيدة، هي مدر�شة ال�شوفية اجلديدة 
الكلم عن موا�شعه؛ وب��داأت تنت�شر  واأت��ت بفكر باطني مدمر، وحرفت  القراآن،  واأول��ت 
كال�شم يف ج�شد الأمة الإ�شالمية، وكلما ناأت عن الكتاب وال�شنة خطوة �شرى ال�شم يف 
ج�شد الأمة امل�شلمة خطوات وخطوات، حتى اأ�شبح العامل الإ�شالمي ميوج الآن بكثري 
من الطرق ال�شالة التي تت�شح بو�شاح ال�شوفية الذي مل يكن يف جوهرة �شبًبا من اأ�شباب 

النحراف.
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الثقة بن�سر اهلل)1)  
تظهر حقيقة اليقني باهلل يف مراحل ال�شعف، اإذ لي�ص �شاحب اليقني َمن تنفرج 
اأ�شاريره وين�شرح �شدره ويتهلل وجهه حني يرى قوة الإ�شالم وعزة اأهله وب�شائر ن�شره، 
واإمنا يكون اليقني ل�شاحب الثقة باهلل مهما حلك الظالم، واأ�شتد ال�شيق، واجتمعت 
الكروب، وتكالبت الأمم، لأن اأمله باهلل كبري ويقينه باأن العاقبة للمتقني، واأن امل�شتقبل 

لهذا الدين.

اإىل ذل��ك ال�شرب  ف��اإن �شبيله  ولأن املجاهد ي�شعى لإق��ام��ة دي��ن اهلل يف الأر����ص، 
واليقني، يقول ابن القيم: �شمعت �شيخ الإ�شالم ابن تيمية - قد�ص اهلل روحه - يقول: 

چ   چ   زبچ   تعاىل:  قوله  تال  ثم  الدين  يف  الإم��ام��ة  تنال  واليقني  بال�شرب 
چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  رب )ال�شجدة(.

واأهم ما يوؤتاه املرء اليقني، كما يف احلديث: "و�شلوا اهلل اليقني واملعافاة، فاإنه مل 
يوؤت اأحد بعد اليقني خرًيا من املعافاة" �شححه الألباين.

املتاحة لن�شرتها،  اأبناوؤها بتقدمي اجلهود  اإل حني يبخل  الأمة  ول تهلك هذه 
ثم يتجرعون كوؤو�ص الأمل بال عمل، لذلك قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "�شالح اأول هذه الأمة 

بالزهد واليقني، ويهلك اآخرها بالبخل والأمل" ح�شنه الألباين.

اأين اخلري؟  ولأن اهلل وحده هو عامل الغيب فال ندري متى الن�شر؟ ول نعلم 
ولكن الذي نعلمه اأن اأمتنا اأمة خري باإذن اهلل يرجى لها الن�شر من اهلل ولو بعد حني، 
اأم  اأول��ه خري  ي��درى  اأمتي مثل املطر ل  "مثل  اإىل ذلك بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلص  وي�شري ر�شول اهلل 

اآخره" �شحيح اجلامع، �شحيح. 

ول ندري على يد اأي جيل يك�شف اهلل الغمة، ويرفع �شاأن هذه الأمة ولكن الذي 
ندريه اأن �شنة اهلل يف الكون كما اأخرب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "ل يزال اهلل يغر�ص يف هذا الدين 

غر�ًشا ي�شتعملهم فيه بطاعته اإىل يوم القيامة" حديث ح�شن.

))) بت�ضرف من كالم ال�ضيخ/ حممود اخلزندار - رحمه اهلل -



211 سحر البيان في كلمات بينات

لقد جاءت ب�شائر كثرية يف �شنة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، جتدد الأمل وتثبت اليقني، منها 
وعد اهلل باأن يبلغ ملك الأمة امل�شارق واملغارب ومازالت هناك بقاع مل تقع حتت امل�شلمني، 
ولبد اأن يفتحها الإ�شالم، كما يف احلديث: "اإن اهلل زوى يل الأر�ص فراأيت م�شارقها 

ومغاربها، واإن اأمتي �شيبلغ ملكها ما زوى يل منها" رواه م�شلم.

ن�شتيئ�ص من  والتمكني، فال  وال�شيادة  العلو  الإ�شالم  الأ�شل يف  اأن  عرفنا  ف��اإذا 
�شعف امل�شلمني حينا من الدهر، فقد قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "الإ�شالم يعلو ول يعلى" قال 

الألباين: حديث ح�شن.
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ل تياأ�سي!
من اأكرب ما اأخ�شى عليِك، اأختي امل�شلمة املوؤمنة؛ الياأ�ص.. الياأ�ص الذي ي�شعفِك، 

وينال منِك، ويتعار�ص مع اإميانِك باهلل وح�شن الظن به:  زب ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    
ٿ ٿ     رب)يو�شف: 87(. 

ال�شدة" والآي��ة  يقنط يف  والكافر  اهلل،  ف��رج  يرجو  امل��وؤم��ن  "اإن  القرطبي:  ق��ال 
الياأ�ص". وهو  الكبائر،  من  القنوط  اأن  على  "دليل 

وحتى ل يكون الكالم نظرًيا، اقرئي معي هذه الكلمات لفتاة كانت الأوىل على 
اإىل  واأخ��رًيا  اأوًل  يرجع  وتفوقي  "�شر جناحي  امل�شرية:  العامة  الثانوية  زميالتها يف 
توفيق من عند اهلل واإىل ر�شاه عني؟ فاأنا اأ�شلي واأ�شوم واأمتنى زيارة بيت اهلل حينما 

ت�شمح الظروف". 

الأول من  العام  الب�شر يف  نعمة  اأج��ل، فقد فقدت  الفتاة مب�شرة..  لي�شت هذه 
العني ف�شمرت متاًما،  اأع�شاب  ال�شخونة على  فاأثرت  اإ�شابتها باحل�شبة؛  حياتها بعد 

ومل تنجح حماولت الأطباء يف عالجها. 

مل تياأ�ص لأنها فقدت الب�شر، فهي ما زالت متلك ال�شمع واللم�ص. ها هي تذكر 
هاتني النعمتني وتقارن نف�شها بالأديبة امل�شهورة كيلر التي مل تفقد الب�شر فح�شب، 
بل فقدت معهما ال�شمع والنطق، تقول الفتاة مو�شوع حديثنا )وا�شمها داليا(: "هيلني 
حا�شتي  اأملك  فاأنا  منها؛  اأف�شل  اأن��ا  العمياء،  البكماء  ال�شماء  امل�شهورة،  الأديبة  كيلر 

ال�شمع واللم�ص و"هيلني مل تكن متلكهما. فلماذا ل اأحقق ما حققته بل واأكرث؟".

هل راأيِت كيف ترى نف�شها يف نعمة كبرية؛ لأنها متلك حا�شتي ال�شمع واللم�ص؟ 
كيف قارنت نف�شها مبن هي اأقل منها عدد حوا�ص، ولي�ص مبن هي كاأثر عدد حوا�ص؟ 

ملاذا اإذن ت�شعرين - اأختي امل�شلمة - بالياأ�ص اإذا حلت بِك م�شيبة تبقى اأقل من 
م�شيبة فقد الب�شر، واأنت املوؤمنة باهلل وق�شائه؟!



213 سحر البيان في كلمات بينات

ملاذا يحل بِك القنوط اإذا اأ�شبت مبر�ص اأ�شعف ج�شمِك واأخذ من �شحتِك، لكنه 
- باإميانك - لن ياأخذ من روحِك وعزميتِك وح�شن ظنِك باهلل. 

ملاذا ت�شتكني اإذا قل مالِك، ول حتمدين اهلل واأنِت تنظرين اإىل من هي اأقل منِك 
ماًل؟!

�شرح اهلل �شدرِك اإىل الر�شى مبا ق�شى اهلل وقدر، واألهمِك ال�شكر على ما اأنعم 
به وتف�شل، واأخذ بيدِك للعمل مبا دعا اإليه واأمر. 
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ق�سة "فورد" بني النجاح والف�سل .. ثم النجاح
"فورد" بني النجاح والف�شل.. ثم النجاح مرة اأخرى قد اأ�شبحت من  اإن ق�شة 
الرتاث الإداري ال�شعبي -  اإذا اأجزنا هذا التعبري - فقد بداأ "هرني فورد" عام )1905م( 
واأكرثها  العامل  يف  �شيارات  �شركة  اأك��رب  �شاحب  اأ�شبح  عاًما   )15( وبعد  �شيء،  ل  من 
ربحية، فقد بلغ مركًزا قيادًيا يف مبيعات ال�شيارات يف جميع اأنحاء العامل، وبلغت اأرباحه 

بليون دولر.

خراب  اإىل  ال�شركة  حتولت  )1927م(  ع��ام  وبالتحديد  �شنوات  ب�شع  بعد  ولكن 
وانهارت اإمرباطورية ال�شيارات العاملية املنيعة، ظلت تخ�شر ملدة )20( عاًما، باتت غري 

قادرة على املناف�شة خالل احلرب العاملية الثانية.

ويف عام )1944م( توىل "هرني فورد" احلفيد وكان يف ال�شاد�شة والع�شرين من 
عمره �  دون تدريب اأو خربة � اإدارة ال�شركة وبعد عامني قام بحركة انقالب �شريع فاأطاح 

باأ�شدقاء جده املخل�شني، واأدخل فريًقا اإدارًيا جديًدا واأنقذ ال�شركة.

اإنها لي�شت ق�شة درامية ماأ�شاوية، اأو ق�شة جناح وف�شل �شخ�ص، اإنها ق�شة ميكن 
ت�شميتها باأنها جتربة موؤكدة يف �شوء الفهم الإداري لدى مديري اأو مالكي ال�شركات.. 

دعونا نحلل املوقف بدقة اأكرث.

حتتاج  ل  ال�شركة  باأن  "فورد" اجلد  لعتقاد  النجاح:  بعد  الف�شل  "فورد" ملاذا 
لديه  للعمل  اإىل مالك ومنظم  ال�شركة حتتاج  اأن  يعتقد  كان  بل  واإدارة،  اإىل مديرين 

جمموعة من امل�شاعدين.

كان يف�شل كل من  اأي حل و�شط،  يقبل  ملعتقداته، فكان ل  "فورد" اأ�شرًيا  كان 
يجروؤ على العمل كمدير اأو ي�شنع قراًرا دون اأوامر منه �شخ�شًيا.

لكنها مل  اأفكاره اخلاطئة لفرتة،  ناجحة، على رغم  "فورد" اجلد  �شركة  ظلت 
ت�شتمر عندما بداأت املناف�شة وت�شخمت ال�شركة بال�شكل الذي مل ي�شتطع به ال�شيطرة 

عليها ب�شخ�شيته القوية وع�شبيته وملياراته.
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اعتمد "فورد" اجلد على فكرة البولي�ص ال�شري، فكان يحكم ال�شركة عن طريق 
التج�ش�ص والرعب.

اإنها لي�شت ق�شة "فورد" اأو غريه، بل هي ق�شة ف�شل كل املوؤ�ش�شات التي تعتنق 
مفهوم "اأن ال�شركات ل حتتاج اإىل اإدارة اأو نظم اإدارية اأو حتى مديرين؛ لأن هذا �شرب 
اأعمال  وهياكل  منظمات  حكم  ميكنه  العظيم  الرجل  واأن  داٍع،  له  لي�ص  الإ���ش��راف  من 

كبرية معقدة عن طريق معاونني وم�شاعدين".

اإنها قد تكون ق�شتِك اأنِت اأو ق�شة موؤ�ش�شتِك التي تعملني فيها.

اإن الف�شل والنجاح رهن التاأمل بنظرة عميقة اإىل داخل موؤ�ش�شتِك، و�شتكت�شفني 
بنف�شِك اأنِك يف حاجة اإىل اإعادة نظر يف فكرِك الإداري قبل موؤ�ش�شتِك؛ لتنتقلي بها اإىل 

م�شتوى املوؤ�ش�شات البتكارية الرائدة، اأو حتى لت�شعيها على اأول طريق النجاح.
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الإرادة هي �سر النجاح يف كل الأعمال
اإن الإرادة اخلرّية هي الإرادة العاملة على التعلم الذاتي؛ لأنها مل جتد من ياأخذ 
بيدها ليعلمها العلوم الأكرث تطوًرا، ويتطلب التعلم الذاتي الإرادة القوية. والإن�شان 
املوهوب هو الذي ي�شتطيع اأن يكت�شب ثقة النا�ص جميًعا واحرتامهم، والإن�شان الفطن 
بالعمل  �شياأتيه  حظه  اأن  متاأكد  لأن��ه  ويكد؛  يعمل  بل  احل��ظ،  على  يتكل  ل  ال��ذي  هو 
واملثابرة، والعتماد على النف�ص والثقة فيها مينحه القوة على النجاح والتخل�ص من 

عوامل الف�شل.
اإن النجاح الإداري يتطلب التم�شك بالثقة بالنف�ص وعدم اجرتار املاآ�شي؛ واللجوء 
اإىل اخلطايا والرذائل املحرمة؛ لأنها جتعل الإن�شان كاحليوان اأو اأدنى منه مرتبة، ول 
بد من جمابهة امل�شاعب مهما كانت عنيدة، ودفع كل قوتها ثمًنا للنجاح الذي �شياأتي 

حتًما مهًما تاأخر؛ فالنجاح هو كفاح �شعب ومرير، لكنه �شعب املنال على املتخاذلني.
باأن اجلهد لن  والقول  والتفوق،  النجاح  يعيق  النف�ص مق�شرة  باأن  العتقاد  اإن 
املن�شود..  الهدف  اأك��رب عائق على حتقيق  النجاح هو  ال�شك يف حتقيق  اأو  نتيجة  يثمر 
اإىل ما يريد، وعدم  الو�شول  الت�شرع يف  اأو  الف�شل  الثاين فهو اخلوف من  العائق  اأما 
الهدف  اإىل  الو�شول  ال�شرب قبل  بها يف احلياة، وهي  املعمول  القوانني  العتماد على 
املن�شود، ومن اأراد �شيًئا ناله، ومن �شار على الدرب و�شل، واإن لكل فرد عوامل ت�شاعده 

على حتقيق اأهدافه.
ومن اأهم عوامل النجاح اأن يحظى الفرد مب�شاعدة املحيط الأ�شري اأو املدر�شي 
اأو الجتماعي؛ فعلى الفرد اأن ي�شنع حميطه اخلا�ص به، واأن يعّود نف�شه على العمل 
كل يوم �شاعة اأو �شاعتني على الأقل؛ لإجناز املهام املراد بلوغها، واأن يتمرن على التحكم 
يف اإرادت��ه وميوله، واأن يتغلب على تاأثري املحيط ال�شلبي، واأن يكون دائًما �شيد نف�شه، 
ول يرتك نف�شه تن�شاق اإىل ما تريده من اأهواء ت�شتت الذهن، وتعيقه عن العمل الذي 
يتحداها  واأن  معيقة،  كانت  مهما  العوائق  اأو  للف�شل  ي�شت�شلم  واأل  فيه،  النجاح  يرجو 

بالإ�شرار على حتقيق اأهدافه اخلا�شة بف�شل الإرادة احلديدية التي اأ�شبح ميتلكها.
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قواعد التعامل مع الآخرين
اإن الإن�شان اجتماعي بطبعه، وي�شتطيع تكوين العالقات ويقوي بناء ال�شداقات؛ 
فهو ل يعي�ص مبعزل عن الآخرين، واإمنا هو يف ات�شال دائم مع النا�ص؛ ولذلك يق�شي 
املوظف )75%( من يومه يف ات�شال مع الآخرين، ولذلك خلقنا اهلل خمتلفني، قال - 
تعاىل -: زب پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿٿ رب )هود(. فالختالف 
بني الب�شر من حكم اهلل - تعاىل - يف خلقه؛ لذلك فهم خمتلفون يف طباعهم و�شلوكهم 
والأح���وال؛  امل��واق��ف  كل  يف  ونافعة  جميًعا  لهم  �شاحلة  و�شفة  توجد  ول  وقناعاتهم، 
تتنا�شب وطبيعتهم ونف�شياتهم وقناعاتهم  اأن نتعامل مع كل فئة بطريقة  لذا ينبغي 

وبيئاتهم.

اأحب  ل  ورمب��ا  عقولهم«،  قدر  على  النا�ص  »خاطبوا   :- ال�شالم  -عليه  قال  لذا 
ا اأو فئة معينة، لكني اأحرتمه واأحرتم راأيه مهما كان؛ لأننا خمتلفان يف وجهات  �شخ�شً

النظر، وهناك قواعد ت�شاعد على فهم وجهات النظر الأخرى، منها:

1- الإن�شات بغر�ص الفهم ولي�ص النقد وت�شيد الأخطاء.

2- اأن يكون همي الو�شول للحق.

3- الرفق واللني يف القول.

4- عدم ت�شفيه الراأي املخالف يل.

5- ا�شتعمال الكلمات الوا�شحة الالئقة التي ل حتتمل اأكرث من معنى.

6- عند �شماعي لوجهة نظر مغايرة ملا اأعتقده من خالل قناعتي، فاأقول لنف�شي 
العامل  تغيري  همي  يكون  ول  لقائلها،  احرتامي  مع  �شاحبها  اجتهد  نظر  وجهة  اإنها 

ح�شب ما اأراه.

اأنواعه مع خمتلف  اأن على من يت�شدى للخطاب اجلماهريي بكل  اأرى  لذلك 
�شرائح املجتمع، اأن يتمتع بهذه النف�شية؛ لأن الأمر فيه �شعة، وهناك منهج اإلهي من 
رب العاملني نعرفه من خالل �شرعه احلكيم وخطوط ل نتجاوزها قد �شرحها العلماء 
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وقبلتها الأمة بقبول ح�شن، وما عدا ذلك فهو قابل للنقا�ص والأخذ والرد، فال يحجر 
اأنه مل يخالف �شرًعا ول قانوًنا، ويظل ح�شن التعامل والتحاور  اأحد ما دام  على راأي 
بد من  ل  املرحلة  ه��ذه  اإىل  ن�شل  وحتى  الآخ��ري��ن مدخاًل ح�شارًيا يف جمتمعنا.  مع 
غر�ص اأدب الختالف واحلوار من مرحلة الطفولة، وتبداأ من الأ�شرة التي تقنع الطفل 
فين�شاأ  ووع��ي،  فهم  دون  عليه  تفر�ص  ول  منه،  تطلبه  عمل  اأو  �شلوك  اأو  ت�شرف  بكل 
الطفل واعًيا مقتنًعا بكل عمل اأو �شلوك يعمله اأو قول يقوله، ثم ت�شتمر هذه الرتبية يف 
املدر�شة التي ل تفر�ص على طالبها وطالباتها املعلومات وال�شلوكيات دون بيان حكمتها 
والنقا�ص وتقبل مالحظاته ووجهات نظره؛ لأنها ل  بها من خالل احلوار  واإقناعهم 
ثم  الكبار،  نظر  وجهة  فهم  على  الطفل  يتدرب  عندما  لكن  لنا،  مغايرة  تكون  اأن  بد 
فهذا  �شواًبا  كانت  اإن  ا  الآخرين، خ�شو�شً اح��رتام  على  وتعويده  نظره  تو�شيح وجهة 

يجعله اإن�شاًنا واعًيا نا�شًجا؛ فيقول راأيه ويحرتم راأي غريه. 
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حني تكون ال�سلة بطاقة معايدة!
جنحت عجوز اأمريكية يف الثانية والت�شعني من عمرها يف حتدي تيار اجلرمية 
اأحد املراهقني، وهددها باإطالق الر�شا�ص عليها،  املت�شاعد يف بالدها عندما فاجاأها 
اإن مل تذعن لت�شليمه مدخراتها من الأموال واملجوهرات التي حتتفظ بها يف م�شكنها، 
وا�شتخدمت العجوز املعاقة على اأحد املقاعد املتحركة حيلة ذكية خلداع املجرم املراهق؛ 
خزانة  من  بها  والق��رتاب  نومها  غرفة  اإىل  مقعدها  دفع  يف  مب�شاعدتها  اأقنعته  فقد 

�شغرية، اأوهمته باحتفاظها داخلها بالأموال واملجوهرات.

وعندما وافق املجرم على القيام بكل ما طلبت، ويف يف يف اأثناء فتحها للخزانة 
ال�شغرية، التفتت اإىل املجرم يف حركة مفاجئة وانتزعت منه �شالحه واأطلقت منه طلقة 
بال�شرطة لإبالغها  التليفون وات�شلت  اإىل  اأردت��ه قتياًل، ثم اجتهت  راأ�شه  واح��دة على 

باحلادث.

واإذا كانت هذه الأمريكية العجوز املقعدة قد وفقت يف التغلب على الل�ص وقتله، 
وقد  عليهن،  ويعتدون  الل�شو�ص،  ي�شرقهن  العجائز  من  غريها  الآلف  ع�شرات  ف��اإن 

يقتلونهن ول يوفقن يف التغلب عليهم. 

امل�شلمة، هو  اأوا�شر الأ�شرة يف املجتمعات غري  األي�ص متزق  اأن يت�شاءل:  وللمرء 
ال�شرقة  ج��رائ��م  اأغ��ل��ب  اأن  األ تالحظن  وح��ي��دات؟  يع�شن  العجائز  ه���وؤلء  ال��ذي جعل 
والعتداء بالقتل، التي تذهب �شحيتها العجائز اإمنا تتم �شد الالتي يع�شن وحيدات 
اأين  اأحفادها؟  اأي��ن  اإخوتها؟  اأي��ن  اأب��ن��اوؤه��ا؟  اأي��ن  العجوز؟  اأق��ارب  اأي��ن هم  بيوتهن؟  يف 

اأ�شهارها؟ األي�ص هناك واحد من هوؤلء تعي�ص معه اأو يعي�ص معها؟!

امل�شنة على عي�شها معهم، يدفعهم  امل��راأة  اأق��ارب  يتناف�ص  امل�شلمة  يف جمتمعاتنا 
اإىل هذا دينهم الإ�شالمي العظيم.. وكم هو م�شني ومعيب عندنا اأن ترتك امراأة عجوز 
تعي�ص وحدها، اأو اأن ترتك يف بيت من البيوت التي ت�شمى "دار امل�شنني"، واإن كان عدد 

من الأ�شر �شار يقلد الغرب يف نبذ كبار ال�شن والتخلي عنهم هذه الأيام.
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حدثني ابن �شديق يل، يتابع درا�شته اجلامعية يف اأملانيا، اأنه م�شتاأجر غرفة عند 
امراأة عجوز، ولحظ ابن �شديقنا اأنه مل يزرها اأحد من اأبنائها طوال اإقامته عندها، 
اأب��ن��اوؤك؟ فردت  ي�شاأل عنك  مِلَ ل  ي��وم:  ذات  لها  �شهور طويلة. فقال  م��رور  على رغ��م 
بجدية وا�شتنكار: هذا غري �شحيح. ل ميكن اأن مير "كري�شما�ص" اأو "عيد ف�شح" دون 

اأن ير�شلوا يل بطاقة معايدة!

ال��وال��دي��ن عندنا واج���ب ط���وال حيات  ب��ر   .. الإ���ش��الم  )ف��احل��م��د هلل على نعمة 
الوالدين بل حتى بعد مماتهما ل تنقطع ال�شلة؛ بالدعاء وال�شدقة واحلج والعمرة.

     واإنه ملن اخلطاأ دعوة بع�ص اجلهلة اإىل اإقامة عيد ليوم الأم .. فالأم طوال 
ال�شنة يف قلوبنا ولي�شت يوم واحد(.
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احلب الأعمى اأم اخلطبة املب�سرة؟
يف درا�شة اأجرتها جامعة القاهرة حول ما اأ�شمته زواج احلب والزواج التقليدي 
تبني اأن الزواج الذي ياأتي بعد ق�شة حب تنتهي )88( يف املائة من حالته بالإخفاق، اأي 
بن�شبة جناح ل تتجاوز )12( يف املائة، اأما ما اأطلقت عليه الدرا�شة "الزواج التقليدي" 
فقد حققت )70( يف املائة، من حالته النجاح. وبعبارة اأخرى، فاإن عدد حالت الزواج 

الناجحة يف "الزواج التقليدي" تعادل �شتة اأ�شعاف ما ي�شمى ب�"زواج احلب".

والأفالم  والتلفزيونية  الإذاعية  والتمثيليات  امل�شل�شالت  اأغلب  فاإن  هذا،  وعلى 
النجاح حليف  اإن  يقول:  لباطل  تروج  لأنها  العر�ص؛  اأن متنع من  ال�شينمائية، يجب 
ر�شمية"  "خطبة  نتيجة  ياأتي  زواج  كل  "حب" والإخ��ف��اق حليف  نتيجة  ياأتي  زواج  كل 
اأن معظم الأفالم وامل�شل�شالت والتمثيليات العربية  األ توافقنني  ي�شارك فيها الأهل! 
التي تعر�شها �شا�شات ال�شينما تظهر اخلاطب يف �شورة كاريكاتريية منفرة، وتظهر من 

تعلق به قلب الفتاة و�شغفها حًبا، يف �شورة مثالية جذابة؟!

األ ي�شهم ما يعر�ص على بناتنا، وي�شاهدنه ويتابعنه باهتمام و�شوق، يف ت�شكيل 
قناعات لديهن، باأن اخلاطب الذي يوافق عليه الأهل، بعد بحث و�شوؤال وحتٍر ل ي�شلح 
اأن يكون زوًجا منا�شًبا، ومن ثم ل ميكن اأن يوفر ال�شعادة التي حتلم الفتاة بها، هذه 
الأفالم وامل�شل�شالت م�شوؤولة عن ن�شب الطالق التي تزيد يوًما بعد اآخر، وم�شوؤولة عن 

ت�شليل الفتيات ال�شغريات، وحتتاج اإىل من يراقبها ليمنع عر�شها.

اإ�شالمية في�شكك  اأجرت الدرا�شة جامعة علمية حمايدة ومل جترها جهة  لقد 
فيها من ي�شكك، ويرف�شها من يرف�ص، بل حتى الدرا�شات العلمية يف الغرب توؤكد ما 
و�شلت اإليه جامعة القاهرة، فها هي الدكتورة اإلني هاتفليد - وهي اأ�شتاذة علم النف�ص 
اأن العواطف املتاأججة  اأن اخل��رباء يجمعون على  يف جامعة ه��اواي الأمريكية - تذكر 
اأو الأربع الأوىل بعد الزواج، وي�شتمر خفقانها  تخف كثرًيا جًدا بعد ال�شنوات الثالث 
بالواقعية، وبتقييم  ال��زواج  املقبلني على  ببطء تدريجي بعد ذلك؛ ولهذا فهي تن�شح 
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�شريك  وباختيار  الزوجني،  التوفيق بني �شفات  الآخ��ر، وحماولة  ال�شخ�ص  خ�شائ�ص 
احلياة املتكافئ.

وال�شوؤال: هل ميكن ملن تخ�شع لعاطفة احلب الأعمى "كما ي�شفونه" اأن تاأخذ 
بالواقعية، ودرا�شة خ�شائ�ص من حتب، واختيار �شريك احلياة املتكافئ؟!

األي�ص الأهل العاقلون النا�شجون هم الأقدر على ذلك؟
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لو كانت ن�ساوؤنا كما كانت منازلنا!

يتحدث ال�شيخ على الطنطاوي - يرحمه اهلل - عن البيوت القدمية يف ال�شام، 
حديًثا طيًبا، اخرتت منه هذه الكلمات:

جار  يرى  ول  جار  حرم  يرى  ل  حًرا،  فيها  كان  م�شتى.  وكانت  م�شيًفا  "كانت 
ال�شتاء،  برد  ول  ال�شيف،  حر  تدفع  ل  الإ�شمنت،  من  �شناديق  بها  فا�شتبدلنا  حرمه، 
من كان فيها راآه جاره وهو يف فرا�شه وراأى هو اجلار، اإن �شحك اأو بكى اأو عط�ص �شمعه 

من )املنور( كل �شكان العمارة.

كانت بيوتنا من خارجها كاأنها م�شتودعات ب�شاعة اأو خمازن تنب، فاإذا دخلت فتح 
لك باب اإىل اجلنة، بهاوؤها لأهلها، ل نافذة تفتح على طريق، بل لقد اأدركت عهًدا يف 
ال�شام: الدار التي يفتح بابها على اجلادة يقل ثمنها؛ لأن الدار املرغوب فيها التي يكون 

بابها يف )دخلة( اأو )حارة(.

وكانت ن�شاوؤنا كمنازلنا، ي�شرتها عن العيون احلجاب ال�شابغ، فال يبدو جمالها 
اإل ملن يحل له النظر اإليها، فهتكت الأ�شتار، عن املراأة وعن الدار".

هل ياأخذ اآخذ على اإن�شان حبه لتلك الدور القدمية التي اإذا دخلها فتح له باب 
اإىل اجلنة؟ األ ي�شيق �شاحب مثل ذاك البيت، لو طلب اإليه النا�ص، اأن يك�شف بيته لكل 

النا�ص، وي�شرع اأمام عيونهم الأبواب والنوافذ؟

كذلك حينما يحب املرء زوجته وبناته واأخواته م�شتورات عن الغرباء، حمفوظات 
مكنونات، ي�شرت جمالهن حجابهن.. كما ي�شرت خارج البيت ما بداخله.

"كان  القدمية:  البيوت  تلك  �شاكن  ح��ال  الطنطاوي  ال�شيخ  و�شف  اأجمل  وم��ا 
من فيها حًرا".. اأجل هذه هي احلرية احلقيقية؛ اأن اأطمئن اإىل اأين بعيد عن العيون 

والآذان... فال ترى �شيًئا مما اأفعله يف بيتي ول ت�شمعه.
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وكذلك زوج املحجبة القارة يف بيتها: حمفوظة عن النظرات التي توؤمل �شاحب 
الغرية والف�شيلة وحترمه اإح�شا�ص احلرية.

هل تعلمن ماذا كان عنوان حديث ال�شيخ؟ لقد كان" كانت ن�شاوؤنا كمنازلنا".. 
فليت ن�شاءنا يعدن كما كانت منازلنا.. وتعود منازلنا كما كانت ن�شاوؤنا!
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الهروب من امل�سوؤولية
الهروب من امل�شوؤولية هو عدم تنفيذ الفرد ما يطلب منه من م�شوؤولية، والهروب 
اأو  زميالتها،  اأم��ام  كلمة  باإلقاء  مثاًل  تكلف  بيننا  املرتبيات  بع�ص  فتجدين  ذل��ك،  من 
تدعى للم�شاركة يف الأعمال اخلريية، اأو تلقي كلمة يف امل�شجد.. اإلخ؛ تعتذر باأنها لي�شت 
اهاًل لهذه الأعمال، فتعطي الآخرين قائمة كبرية من العتذارات الوهمية حول هذه 
الق�شية، ويدعي البع�ص اأن هذا من التوا�شع، واأن الإن�شان ملا ي�شل اإىل مرحلة الن�شج 
العلمي والرتبوي والدعوي، وتقول بل�شان حالها: اهلل امل�شتعان، هناك من هو اأف�شل 
اأنه من  اإل��خ. وهذا ل �شك  اأن�شحهن..  اأو  اأم��ام زميالتي  اأتكلم  اأن  اأه��اًل  اأنا ل�شت  مني، 
امل�شتعان. بل هذا من  اليوم، واهلل  ال�شحوة  التي تعرتي بع�ص فتيات  النف�شية  احليل 
بقوة،  وتتحملها  امل�شوؤولية  بهذه  املرتبية  تقم  مل  ف��اإذا  العبد،  على  ال�شيطان  مداخل 
فمن يقوم بها اإًذا، والأ�شل باملرتبية الناجحة اأن تتعود على حتمل امل�شوؤولية حتى ولو 
اأخفقت يف بداية الأمر، فاإن بداية العظماء الأبطال كانت من ال�شفر، وحتمل الكثري 

منهم ال�شعوبات واملخاطر من اأجل ال�شعود للقمة.
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لي�س باجلمال وحده يحيا الإن�سان
كان فائق اجلمال، وقد ظهرت عليه مظاهر الرتف يف لبا�شه وهندامه؛ فزادت 

جمال حمياه! كان مي�شي ونظرات الفتيات تالحقه، لكنه مل يكن يبايل باأكرثهن.

واإن فاقت اجلميع اإحداهن يف جمالها وتربجها؛ اخت�شها برقم جواله، فاإن اأبت 
ومتنعت لحقها؛ حتى يعرف ا�شمها ورقمها ليوقعها يف �شباكه!

وقف ذات يوم اأمام املراآة، وقد لب�ص وتعطر.. قالت له اأخته: قد اأنعم اهلل عليك 
بعينني جميلتني و�شعر ناعم كاحلرير؛ فهل اأديت �شكر هذه النعمة؟!

رد عليها اأخوها: يا اأختي اأنا ما زلت �شغرًيا والعمر اأمامي طويل، ل تخايف اإن 
�شاء اهلل �شاأتوب.

قالت: متى تتوب: عندما ي�شيب راأ�شك؟ هل ت�شمن عمرك؟

هل تر�شى اأن ينظر اأحد لزوجتك؟

هل حتب اأن يعاك�ص اأحد من ال�شباب اأمك اأو اإحدى اأخواتك؟

و�شع يده على فمها وهو يقول: اأختي احلبيبة ل اأحب اأن اأ�شمع مثل هذا الكالم.

وذات يوم جاء يجري فرًحا نحو اأخته وهو يقول: لقد وجدتها..

قالت له: ما الذي وجدت؟

قال: من �شتكون زوجتي وحبيبتي ورفيقة دربي.. اآه يا اأختي لو �شمعت اأو�شافها 
ت�شحر العقول والألباب.

قالت: ولكن كيف اأخالقها؟

قال: ل يهم!.. املهم اأنها ملكة جمال!

كان يبحث عن جمال املظهر، ون�شي اأهم �شيء وهو جمال اجلوهر!

مت العقد وبداأت الزيارات، وبداأ حبها يتغلغل يف �شويداء قلبه!

اأخرجت له يوًما األبوم �شورها، وهي مع اأهلها يف اأحد ال�شاليهات، وقد اأظهرت 
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اأغلب مفاتنها.. جن جنونه وقال لها: كيف تخرجني هكذا؟!

احلجاب  عني  اأخلع  للخارج  اأ�شافر  عندما  ولكن  حمت�شمة،  الآن  اأن��ا  ل��ه:  قالت 
واأخرج متك�شفة.

�شعق لقولها، وقال لها: ولكنك الآن ملكي، ولن اأر�شى اأن يراك اأحد غريي.

وبنربة حادة قالت له: اأنا ل اأحب التعقيد.. اأنا هكذا، وعلى ذلك تربيت ون�شاأت، 
ولك اأن تختار ونحن يف بداية الطريق!

اأح�ص ب�شدمة خارت معها قواه، وعجز حتى عن الكالم.

خرج - وقد ا�شودت الدنيا يف عينيه - يحمل جباًل من الهموم والآلم، يريد اأن 
ي�شرخ باأعلى �شوته.

دخل اإىل غرفته وبداأ يبكي بكاًء مًرا، فاإذا ب�شريط ذكرياته يعاد مرة اأخرى، اأخذ 
التي ق�شاها يف  الطوال  املكاملات  اأخ��ذ يتذكر تلك  املا�شي..  له يف  زلة كانت  يتذكر كل 

احلب والغرام.

اأقبلت عليه اأخته وهي ت�شاأله عن �شر بكائه.. انفجر وارمتى يف ح�شنها قائاًل: اأنا 
ل اأريدها.. وق�ص عليها ما اأحرق قلبه واأدمى فوؤاده.

قال: اأريد من تخاف اهلل، اأريد من تتحجب ول يراها غريي.

قالت له اأخته: اأنت تريد وتريد وتريد.. ولكن قبل كل �شيء كن اأنت كما ربك 
يريد، يوفقك اهلل ملا تريد!
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�سديقة الألف �سنة!
ل تغرتي بكرثة الأ�شحاب اأيام الرخاء؛ فقد ل جتدين واحدة منهن اأيام املحن 

وال�شدائد!

واإذا اأردِت اأن تختربي �شدق اأخت يف مودتها؛ فمدي يدِك اإىل جيبها - اأي: اطلبي 
منها ماًل - ثم انظري اإىل وجهها وعينيها لرتي اأثر ا�شتجابتها ملطلبِك، ول حاجة بعد 

ذلك اإىل دليل!
يقول �شقراط: من ال�شهل جًدا اأن ت�شحي من اأجل �شديقك، ولكن من ال�شعوبة 

اأن جتد ال�شديق الذي ي�شتحق هذه الت�شحية!
قال �شليمان احلكيم لبنه: يا بني ل ت�شتكرث اأن يكون لك األف �شديق؛ فالألف 

قليل، ول ت�شتقل اأن يكون لك عدو واحد؛ فالواحد كثري!
ويقول اأحد احلكماء: من اجلميل اأن ت�شنع األف �شديق يف �شنة، ولكن الأجمل 

اأن ت�شنع �شديق الألف �شنة.
نبهنا  التي ترافقني، ولهذا  بال�شديقة  تامة  اإىل معرفة  ال�شداقة يحتاج  وبناء 
ر�شولنا احلبيب - عليه ال�شالة وال�شالم - اإىل اأن ن�شاأل عمن ن�شادق؛ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا 

اآخى الرجل الرجل فلي�شاأله عن ا�شمه، وا�شم اأبيه، وممن هو؟ فاإنه اأو�شل للمودة«.
اأن  اإي���اِك  ولكن  خمل�شة،  �شديقة  تك�شبي  ك��ي  طويل  وق��ت  اإىل  حتتاجني  وق��د 
تخ�شريها بعد ذلك كله بدقيقة اأو دقيقتني، مبوقف اأو بكلمة عابرة مل تكوين تق�شديها، 

اأو فعل مل تكن له متعمدة.
اعريف من ت�شادقني، ول تنخدعي بكالم مع�شول اأو ب�شمة خادعة؛ يقول ال�شاعر:

م�����ت�����ل�����ون ام�������������������رئ  ود  يف  خ�����������ري  ل 
ح�������ل�������و ال�������ل���������������ش�������ان وق�������ل�������ب�������ه ي����ت����ل����ه����ب

ي�������ل�������ق�������اك ي�����ق�����������ش�����م اأن����������������ه ب����������ك واث����������ق
ال����ع����ق����رب ف�����ه�����و  ع�����ن�����ك  ت�������������وارى  واإذا 



229 سحر البيان في كلمات بينات

ي���ع���ط���ي���ك م������ن ط�������رف ال����ل���������ش����ان ح������الوة
وي������������روغ م�����ن�����ك  ك����م����ا ي����������روغ ال���ث���ع���ل���ب

وتاأكدي من خلق من ت�شاحبني باأن تعريف ردود اأفعالها عند الغ�شب؛ يقول عمر 
بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه -: ل تعتمد على خلق اأحد حتى جتّربه عند الغ�شب.

 كاأنني اأكلت!
هل �شمعت اإحداكن مبثل هذا ال�شم الغريب )كاأنني اأكلت(؟

هذا هو ا�شم م�شجد �شغري يف اإ�شطنبول، وال�شم باللغة الرتكية "�شانكي يدم" 
اأي: )كاأنني اأكلت(!

ووراء هذا ال�شم ق�شة طريفة؛ فقد كان يعي�ص يف اإ�شطنبول �شخ�ص ورع ا�شمه  
اأفندي". الدين  "خري 

اأو حلم  ال�شوق، وتتوق نف�شه ل�شراء فاكهة  وكان �شاحبنا هذا عندما مي�شي يف 
اأو حلوى، يقول يف نف�شه: "�شانكي يدم" )كاأنني اأكلت(، ثم ي�شع ثمن تلك الفاكهة اأو 

اللحم اأو احللوى يف �شندوق له.
    وم�شت ال�شنون وهو يكف نف�شه عن كل لذائذ الأكل، ويكتفي مبا يقيم اأوده 

فقط!
وازدادت النقود يف �شندوقه، حتى ا�شتطاع بهذا املبلغ القيام ببناء م�شجد �شغري 
وكيف  الفقري،  ال��ورع  ال�شخ�ص  هذا  ق�شة  يعرفون  اأه��ل منطقته  كان  وملا  يف حملته.. 
ا�شتطاع اأن يبني هذا امل�شجد؛ اأطلقوا على امل�شجد ا�شم" م�شجد �شانكي يدم" )م�شجد 

كاأنني اأكلت(.
كم من املال �شنجمع للفقراء واملحتاجني! وكم من امل�شاريع الإ�شالمية �شن�شّيد! 
دعتنا  كلما  وقلنا  ال��ورع،  الفقري  ذلك  نهج  اتبعنا  اأننا  لو  �شن�شد جوعه  وكم من فقري 

اأنف�شنا ل�شهوة زائدة على حاجتنا: )كاأنني اأكلت(.

ل تقويل: ل اأ�شتطيع اأن اأفعل، بل ت�شتطيعن اأن تفعلي!
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من اأف�سل: العاملمَ اأِم الغني؟
قيل حلكيم: الأغنياء اأف�شل اأم العلماء؟

فقال: العلماء اأف�شل!

فقيل له: فما بال العلماء ياأتون اأبواب الأغنياء، ول نرى الأغنياء ياأتون اأبواب 
العلماء؟

فقال: لأن العلماء عرفوا ف�شل املال، والأغنياء مل يعرفوا ف�شل العلم!

ك��ان ج��اه��اًل.. واجلاهل ل  لأن��ه  "العامل يعرف اجلاهل؛  العارفني:  اأح��د  يقول 
يعرف العامل؛ لأنه مل يكن عاملًا"!

تعلمي العلم لتعملي به، ول تتعلميه لتحدثي به؛ فيكون عليِك وزره، ولغريِك 
نوره.

-، فجاءت  - ر�شي اهلل عنه  اأب��ي حنيفة  يوًما يح�شر جمل�ص  الطائي  داود  كان 
هذا  قالت:  ثم  بجوابه،  فاأعجبت  فاأجابها!  م�شاألة،  عن  ت�شاأله  حنيفة  اأب��ي  اإىل  ام��راأة 
العلم؛ فاأين العمل؟! فاأثر كالمها يف قلب داود، ف�شار عظيم ال�شاأن علًما وعماًل، وزهًدا 

وورًعا.

يقول عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه -: "اإن الرجل ليخرج من منزله وعليه 
من الذنوب مثل جبال تهامة؛ فاإذا �شمع العلم خاف ورجع وتاب، فان�شرف اإىل منزله 

ولي�ص عليه ذنب، فال تفارقوا جمال�ص العلماء".

ولي�ص العلم اأن تعرف ما كنت جتهل، ولكن اأن ت�شتفيد من معرفتك، واأن تعمل 
مبا علمت.. ومن هنا قول ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�شلوا اهلل علًما نافًعا، وتعوذوا باهلل من علم 

ل ينفع«.

ل تاأخذي العلوم من الكتب وحدها، مهما بلغت درجة الفهم عندِك.. خذي العلم 
من اأفواه العلماء؛ ا�شاأليهم وناق�شيهم، تثبتي من املعلومات قبل اأن تناق�شي فيها اأحًدا.



231 سحر البيان في كلمات بينات

يقول احل�شن بن ي�شار: لول العلماء ل�شار النا�ص اأمثال البهائم. 

ويقول اجلاحظ:

واع���������ًي���������ا ح��������اف��������ًظ��������ا  ت���������ك���������ْن  مل  اإذا 
ي�����ن�����ف�����ُع ل  ل�������ل�������ك�������ت�������ِب  ف��������ج��������ْم��������ُع��������ك 

ويقول اأحدهم: اإن اهلل اإذا ا�شرتذل عبًدا؛ زهده يف العلم. 

تعّلمي اأن تكتبي ما ت�شمعني، وا�شتمعي اإىل قول ال�شاعر: 

ال�������ع�������ل�������م �������ش������ي������د وال�������ك�������ت�������اب�������ة ق�����ي�����ده 
ق�����ي�����د ������ش�����ي�����ودك ب�����احل�����ب�����ال ال�����واث�����ق�����ة 

غ����زال����ة  ت�������ش���ي���د  اأن  احل������م������اق������ة   ف����م����ن 
وت�����ف�����ك�����ه�����ا ب���������ني اخل���������الئ���������ق ط����ال����ق����ة 

ب�شره،  ذل��ك يف  ي��رى  العلم  اإذا طلب  الرجل  ك��ان  لقد  الب�شري:  يقول احل�شن 
ول�شانه ويده، و�شالته وزهده.

وما اأجمل قول الإمام - ر�شي اهلل عنه -: "لي�ص العلم بكرثة الرواية، واإمنا العلم 
نور ي�شعه اهلل يف القلوب". 
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اإنها تكرهها بقدر ما حتبونها!
يف النتخابات التي جرت يف اليابان، يف �شهر املحرم )1414ه�(، بلغت ن�شبة الن�شاء 

اللواتي ر�شحن اأنف�شهن خلو�شها )7( يف املائة من عدد املر�شحني.

اأقل  ال�شابقة كان  امل�شاركات يف النتخابات  الن�شبة قيا�شية؛ لأن عدد  وتعد هذه 
بكثري. وي�شمح القانون الياباين للمراأة برت�شيح نف�شها منذ �شدوره يف عام )1947م(.

من  ع��دد  باأكرب  النتخابات  يف  احلاكم  احل��ر  الدميقراطي  احل��زب  �شارك  وق��د 
يتعدى  ل  بينهم  من  الن�شاء  ع��دد  اأن  غري  مر�شًحا،   )285( عددهم  بلغ  اإذ  املر�شحني؛ 

مر�شحني فقط.

من  ع�شًوا   )12( �شم  قد  ع�شًوا،   )511( اأع�شائه  وع��دد  ال�شابق،  املجل�ص  وك��ان 
الن�شاء.

اأوًل: م�شى على ال�شماح للمراأة يف اليابان برت�شيح نف�شها يف النتخابات )46( 
عاًما، ومع هذا فلم تتجاوز ن�شبة املر�شحات، يف اأعلى املعدلت، )7( يف املائة.

جمموع  من  فقط  اثنتني  احلاكم  احل��زب  يف  املر�شحات  الن�شاء  ع��دد  بلغ  ثانًيا: 
)285( مر�شًحا، اأي اأن ن�شبة الن�شاء اأقل من واحد يف املائة. 

اأعلى معدلتها بلغت )7( يف املائة، وو�شفت  اإذا كانت ن�شبة املر�شحات يف  ثالًثا: 
املر�شحات. والدليل  اأقل بكثري من ن�شبة  الفائزات قد تكون  باأنها قيا�شية! فاإن ن�شبة 
هو اأن ن�شبة الأع�شاء الن�شاء يف املجل�ص ال�شابق اأقل من )3( يف املائة. )12 من جمموع 

.)511

وكم اأمتنى لو قامت جهة بدرا�شة اأحوال وظروف وطبيعة الن�شاء اللواتي ر�شحن 
اأنهن غري  اأو  زواج��ه��ن،  اأخفقن يف  قد   - اأغلبنهن  يف   - اأنهن  من  واث��ق  فاأنا  اأنف�شهن. 

متزوجات، اأو متزوجات غري اأمهات. 

اإن �شاحبة الفطرة ال�شوية تكره ال�شيا�شة بقدر ما حتبونها اأنتم مع�شر الرجال. 
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الزواج اأثناء الدرا�سة.. الطموح ال�سامي
ال�شباب  لدى  وعظيم  م�شرتك  طموح  هناك  بكار:  عبدالكرمي  الدكتور/  يقول 
امل�شلمني وال�شابات امل�شلمات، وهو اإقامة اأ�شرة ملتزمة ومتحابة وناجحة، وهذا الطموح 
ال�شامي نابع من طبيعة تكوين كل من الرجل واملراأة؛ حيث اإننا حني ننظر يف مالمح 
تكوين كل منهما جند اأن الرجل خلق ليعي�ص يف جوار املراأة، كما اأن املراأة خلقت لتعي�ص 
اأن كال  اإن كل واح��د منهما حمتاج حاجة �شديدة اإىل الآخ��ر، كما  اإذ  يف ج��وار الرجل؛ 

منهما يوفر لالآخر من الأن�ص والأمان والرعاية ما يجعل حياته هانئة و�شعيدة.

اأنا اأ�شعر اأن ال�شاب املعر�ص عن الزواج اأو غري املهتم به، واأن الفتاة التي ل تطمح 
اإىل اأن تكون ربة بيت واأما �شاحلة.. اأن ذلك وتلك �شيظالن ناق�شي ال�شخ�شية، حتى 
اإين اأكاد اأقول: اإن الإن�شان يكت�شب �شخ�شية جديدة بعد الزواج؛ وذلك ب�شبب منو بع�ص 

امل�شاعر واملفاهيم لديه من خالل تغري نظرته للحياة.

بع�شهم وجتاه  بامل�شوؤولية جتاه  ال�شعور  واأمهاتكم من  اآبائكم  لحظوا ما لدى 
الأ�شرة، ولحظوا روح الت�شحية والإيثار والحتمال وروح امل�شايرة والتفاو�ص والتنازل 
امل��ع��اين تكون لدى  ه��ذه  ك��ل  اإن  امل��ت��ب��ادل...  والتعاطف  وال��رتاح��م  وال��ت��ع��اون  والتكافل 
الآباء والأمهات اأكرث اكتمال وحيوية منها لدى الرجال والن�شاء غري املتزوجني وغري 

املتزوجات.

�شيئان مهمان: وعلينا األ نن�شى هنا �شيئني مهمني جدا هما: 

احل��رام،  اإىل  النظر  العني عن  واإعفاف  النحراف،  النف�ص من  الأول: حت�شني 
وكلكم يعرف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: "يامع�شر ال�شباب من ا�شتطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فاإنه اأغ�ص 

للب�شر واأح�شن للفرج، ومن مل ي�شتطع فعليه بال�شوم فاإنه له وجاء" متفق عليه.

اإن هذه دعوة �شريحة اإىل احلر�ص على الزواج واإىل احلر�ص على التبكري فيه، 
وي�شتمتعون  بهم،  في�شتمتع  �شاب،  اأولده وهو  الإن�شان  اأن ينجب  اأجمل من  �شيء  واأي 
� باإذن اهلل � كما اأن الأبوين ال�شابني يكونان اأقدر على فهم  به مدة طويلة من الزمان 
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م�شاعر اأبنائهما واحتياجاتهم واأقدر على تربيتهم وتعليمهم.

الرجال  عليها  تعاىل  اهلل  فطر  التي  والأم��وم��ة  الأب���وة  عاطفة  اإ�شباع  ال��ث��اين: 
والن�شاء، وهذه من بركات الزواج.

اآمال الإن�شان وميد يف نظرته  اإن الأطفال هم بهجة احلياة، وبهم ين�شاأ اهلل يف 
اآبائهم  ر�شيد  اإىل  احل�شنات  با�شتمرار  ي�شيفون  منهم  ال�شاحلني  اأن  كما  للم�شتقبل، 

واأمهاتهم والذين كانوا ال�شبب يف وجودهم و�شالحهم.

مقومات بناء اأ�شرة متميزة:

اأ�شرة متدينة ومتحابة  لبناء  نتهياأ  نفعله حتى  اأن  الذي علينا  تقولون: ما  قد 
ومتميزة؟

اأقول : اإن هذا الأمر يتطلب العديد من الأمور واأهمها ثالثة: 

امل�شتقبلية لل�شباب والفتيات،  ال��زواج وبناء الأ�شرة يف اخلطط  اإدخ��ال م�شاألة   �1
وهذا يعني اأن عليهم وهم يفكرون بدرا�شتهم اأن يت�شاءلوا: متى �شيكون الزواج؟ وهل 
ميكن التوفيق بني الدرا�شة والزواج؟ وكيف يتم ذلك؟ اأو اأن الزواج يكون بعد النتهاء 

من الدرا�شة؟ 

وهذه امل�شاألة مهمة جًدا بالن�شبة اإىل الفتيات، حيث اإن الواحدة منهن قد تختار 
ا يحتاج الفراغ منه اإىل وقت طويل، وقد تلتحق بالدرا�شات العليا ول تفرغ منها  تخ�ش�شً
اإل وقد جتاوزت الثالثني، وهذا يجعل اخليارات اأمامها حمدودة. مما ي�شطرها اإىل اأن 
توافق على زوج لي�ص هو الزوج الذي ت�شتحقه، وح�شب خربتي اخلا�شة فاإنه اإذا توفر 
اإذا مت تنظيم الوقت  املال فاإن ال��زواج ل يعيق عن التح�شيل العلمي اجليد، ول �شيما 

على نحو ح�شن.

وينبغي على الفتاة اإذا ح�شلت على الثانوية اأن تعطي الأولوية للزواج عند عدم اإمكانية 
اجلمع بني الدرا�شة والزواج و�شيكون يف اإمكانها اأن تدر�ص منت�شبة اأو يف جامعة مفتوحة.

ال�شاب، واأه��م ما تبحث عنه الفتاة؛  اأه��م ما يبحث عنه  2� ليكن الدين واخللق 
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لأنهما ي�شكالن ال�شامن الأ�شا�شي ل�شتمرار احلياة الزوجية، بع�ص ال�شباب والفتيات 
يوؤدون الفرائ�ص ول يرتكبون الكبائر لكن لديهم طباع رديئة واأخالق �شعبة، وبع�شهم 
جتاه  ومت�شاهلون  الواجبات  يف  مفرطون  لكنهم  حمببة،  و�شفات  �شهلة  اأخ��الق  لديه 
بع�ص املحرمات، وهوؤلء واأولئك لي�شوا ممن ينبغي اأن ي�شعى اإليهم، وذلك ب�شبب عدم 
توفر الدين اأو اخللق، واإن كثرًيا من امل�شكالت التي تعاين منها الأ�شر اليوم يعود اإىل 

�شعف يف الدين اأو �شعف يف الأخالق.

3� اأنتم تالحظون كرثة اخلالفات الزوجية وكرثة وقائع الطالق يف هذه الأيام، 
وذلك ب�شبب الثقافة التي تن�شرها العوملة والتي توؤكد على ل�شتقالل ال�شخ�شي، وتروج 
لالأنانية، والتمتع والت�شلية واللهو، وهذه املعاين م�شادة ملقت�شيات التاآلف والرتاجم 
ف��اإن على كل  ولهذا  هانئة؛  زوجية  ال�شتمرار يف حياة  لأ�ش�ص  الزوجني، وم�شادة  بني 
اأن يكون ع�شوا  اأن يحاول امتالك الثقافة التي ت�شاعد على  اأبنائي وبناتي  واحد من 
وواجباتها،  الأ�شرية  احلياة  اأدوار  معرفة  خ��الل  من  وذل��ك   ، ممتازة  اأ���ش��رة  يف  ممتازا 
الأولد  وثقافيا لرتبية  نف�شيا  يتهياأ  اأن  اأن عليه  كما  الأ�شري،  الوئام  �شروط  ومعرفة 

والبنات وينبغي اأن يكون هذا قبل الزواج مبدة كافية.

اآخر واإ�شقائه هو الزوج والزوجة؛ ومن ثم  اإن�شان  اإ�شعاد  اإن�شان على  اأقدر  اإن   �4
فالبد من معرفة مكونات احلياة الأ�شرة الناجحة، والمتثال ملتطلباتها. 

اإن ال��زواج املبكر من غري ا�شتعداد ح�شن؛ قد ي��وؤدي اإىل طالق مبكر، وه��ذا ما 
ت�شري اإله الدرا�شات حيث اإن معظم حالت الطالق يقع يف ال�شنوات الأربع الأوىل من 

بداية احلياة الزوجية.
وتفيد الدرا�شة الثانية التي اأجرتها جامعة هارفارد و�شملت )89538( امراأة، باأنه 
ب�شرطان  الإ�شابة  احتمالت  من  يزيد  اأن  ميكن  اخلمر  من  قليلة  كميات  تناول  حتى 

الثدي "ما اأ�شكر كثريه فقليله حرام".
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الطالبة الداعية
تلك التي تاألف البعيدة.. وحتب القريبة، تنظر اإىل الطالبة وكاأنها اأختها وقد 
اأحبت لها ما حتب لنف�شها، �شلكت طريق الهداية واأحبت اخلري لغريها، ل تنتظر مدًحا 
من اأحد يف دعوتها، بل تتقلب يف ف�شلها وف�شول الثانوية وم�شالها و�شاحتها تو�شل 
والكتيب  املفيد،  وال�شريط  امل��وؤث��رة،  والن�شيحة  ال�شاحرة،  بالكلمة  غريها  اإىل  اخل��ري 
الح��رتام  م��ن  م��زي��ٍد  اإىل  ب��ل  الثانوية،  اأنظمة  تخالف  ل  املغلفة..  والهدية  ال��ه��ادف، 
النتظار«  فت�شغل »ح�شة  دعوتها؛  تنطلق من ف�شلها يف  واملعلمات،  ل��الإدارة  والتقدير 
ر مو�شوًعا وتعّده وتتدرب على اإلقائه، وت�شتخدم الو�شيلة  - بعد اإذن املعلمة - فتح�شَّ
اجلديدة وامل�شوقة يف تبليغ دعوتها. قد ر�شدت من م�شروفها اليومي مبلًغا من املال 
ت�شارك  فهي  ر�شيدها؛  يف  يكون  اأن  اهلل  على  حتت�شب  الأث���ر،  بالغة  متوا�شعة  لهدايا 
بقلمها املبتدىء لرت�شم مطوية؛ لينتفع بها اجلميع حتت اإ�شراف معلمة فا�شلة. فهي 
ل تهداأ يف دعوتها ف�شنة اأف�شل منها ما بعدها وعمل اأجنح منه الذي يليه، فال ت�شت�شلم 
لل�شيطان واملخذلت من بني جن�شها، بل تدعو اأخواتها للم�شاركة للعمل مًعا بكل حمبة 
مع  عملها  اإن  بل  وبركة يف عمرها،  لدعوتها  وا�شتمراًرا  لعملها  امتداًدا  وت��راه  واإيثار، 
بع�شه  ي�شد  املر�شو�ص  كالبنيان  اجلميع..  على  ويتوزع  عليها  احلمل  يخفف  اأخواتها 

ا.. بع�شً

فهي تعرف ما لها وما عليها؛ فتحفظ �شر من طلبت امل�شورة ول تبديه مهما 
كانت الأمور، فلي�ص كل ما يذكر يقال، ولي�ص كل ما ي�شمع ي�شاع؛ فهي اأمانة تراعيها 

وحتفظها.

اأختي يف الثانوية: الداعية الفا�شلة � يرعاك اهلل.

حق لكل اأب واأم اأن يفخر بِك داعية لفلذات اأكبادهم؛ فكل الأل�شن تلهج بالدعاء 
لِك اأنِت يا داعية اخلري و�شمام الأمان؛ فاأنت التي تغر�شني الف�شائل يف نفو�ص الطالبات 
واأخت  داعية حنون،  اأنِت  الكرميات.  املعلمات  باأ�شاليب وطرق حمبوبة يعينِك يف ذلك 
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عطوف، ح�شن خلقِك.. لني قولِك.. منا اإ�شعاع.. وم�شكاة هداية وم�شدر توجيه وعامل 
بناء م�شددة يف الأقوال والأفعال.

اأن مينحِك الأج��ر وال��ث��واب.. �شدد خطاِك،  اأختي العزيزة - دع��اء اهلل  فاإليِك - 
واأقّل عرثتِك، وغفر زلتِك، ونفع بِك بنات امل�شلمني.
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اخلتان وقاية وتوفي
جعل الإ�شالم اخلتان اإحدى �شنن الفطرة، واأكدت ذلك ال�شنة النبوية املطهرة، يف 
احلديث الذي رواه ال�شيخان: »خم�ص من الفطرة: اخلتان وال�شتحداد وق�ص ال�شارب 
وتقليم الأظافر ونتف الإبط« متفق عليه، وروى اأبو هريرة مرفوًعا: »اختنت اإبراهيم 

وهو ابن ثمانني بالقدوم« متفق عليه.
فماذا يقول الطب احلديث؟ وملاذا تراجع الغرب عن عدائه للختان؟

اأن )60 - 70%( من اأطفال الأمريكان  اأكدت الإح�شاءات العلمية احلديثة  فقد 
والن�شارى  الن�شارى،  الأمريكيني من  العظمى من  الغالبية  اأن  نعلم  يختنون، ونحن 

عادة ل يختتنون.. فماذا حدث يف اأمريكا؟
ع�شر  من  اأك��رث  قبل  اأمريكا  يف  تظهر  ب��داأت  التي  العلمية  الدرا�شات  بينت  لقد 
�شنوات، اأن الأطفال املختونني هم اأقل عر�شة لالإ�شابة بالتهاب املجاري البولية، واأن 

غري املختونني اأكرث عر�شة لالإ�شابة بهذا اللتهاب ب�)39( �شعًفا منه عند املختونني.
ويف درا�شة حديثة ن�شرت يف جملة )طب الأطفال( عام )2000م(، واأجريت على 
)50( األف طفل، اأظهرت الدرا�شة اأن )86%( من التهابات املجاري البولية عند الأطفال 
يف �شنتهم الأوىل من العمر قد حدثت عند غري املختونني، واأن الكلفة الكلية ملعاجلة 
التهابات املجاري البولية بلغت عند الأطفال غري املختونني، ع�شرة اأ�شعاف ما هي عليه 

عند الأطفال املختونني.
هكذا يح�شبون، وهكذا يقدرون، والإ�شالم جاء بتلك الفطرة العجيبة، وال�شنة 
احلميدة، فاتبعها امل�شلمون يف كل مكان، اقتداء بهدي نبيهم العظيم ملسو هيلع هللا ىلص قبل اأن يكت�شف 
العلم احلديث احلكمة ال�شحية، والتوفري القت�شادي الذي يجنيه املختونون عندما 

يتبعون ذلك الهدي النبوي ال�شريف.
عام )1999م(  تو�شياتها  اأمريكا  الأطفال يف  ال�شحية لطب  املنظمات  واأ�شدرت 
اأن �شرطان الق�شيب نادر احلدوث جًدا  تدعو اإىل ختان الأطفال غري املختونني. كما 

عند املختونني، يف حني ي�شاهد عند غري املختونني.
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القنوات الف�سائية
امل���راأة بالقنوات  ال��ع��ف��اف؛ تعلق  امل���راأة وب��ني  ب��ني  اأه��م العقبات التي حت��ول  م��ن 
تلك  عرب  يبث  ما  متابعة  يف  الثمينة  الأوق��ات  واإ�شاعتها  الف�شائية،  وغري  الف�شائية 
القنوات من برامج وم�شل�شالت واأغاٍن واأفالم، تدور معظم موادها على احلب والغرام 
والتندر  الف�شيلة،  وواأد  احلياء  وذب��ح  والقبالت،  واملجون  والعري  الزوجية،  واخليانة 
بالأحكام ال�شرعية وال�شتهزاء ببع�شها، كحكم تعدد الزوجات وقوامة الرجل على املراأة. 

من  يتخلله  وم��ا  الغثاء  ه��ذا  م�شاهدة  يف  ال��ط��وال  ال�شاعات  امل���راأة  تق�شي  كيف 
�شور عارية، وم�شاهد فا�شحة، وعبارات احلب والغرام، ثم تظل على عفافها وحيائها؟ 
الفكري  الغزو  لبناتهم مب�شاهدة هذا  ي�شمحون  الفتيات حينما  اأمور  اأولياء  هل يظن 
اأن  اإىل  يُتقن  ي�شاهدن، ولن  يتاأثرن مبا  بناتهم لن  اأن  والنف�شي والجتماعي اخلبيث 
اأح�شان من  ال�شا�شات يف  ي�شاهدنهن عرب  الالتي  بال�شاقطات  يفعل  بهن مثلما  يفعل 

كانوا على �شاكلتهن من الرجال! 

ال�شرف  العفاف وتنحرون  الف�شيلة وتئدون  ملاذا تذبحون  الظرفاء  اأيها  نبئونا 
والكرامة، وتزعمون بعد ذلك اأنكم قمتم باأمانة تربية اأبنائكم وتهذيب اأخالقهم خري 

قيام؟!

�شهوات  واإن  �شيء،  يعدلهما  ل  والعر�ص  الدين  �شالمة  اإن  الغالية!  اأختنا  فيا 
اأم��ة اهلل، وابتعدي عن  يا  ن��ار جهنم، فاتقي اهلل  الدنيا كلها ل تفي بغم�شة واح��دة يف 
�شرور القنوات؛ فاإنها - واهلل - م�شيدة ال�شيطان التي من وقع يف �شراكها ف�شد طبعه، 

وقّلت غريته، واأ�شبح اأ�شرًيا ل�شهواته وغرائزه. 
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القرب! دخول  قبل  "90" يوما 
اأمامِك ثالثة اأ�شهر قبل اأن متوتي!

اأق�شى ت�شريح ميكن اأن يواجهِك به �شخ�ص ما، لكن هبي اأنه قد قيل لِك، فماذا 
اأنِت فاعلة اآنذاك؟!

فكري ملًيا.. ثم عودي يل بذهنِك مرة اأخرى لأحكي لِك ق�شة رجل قيلت له هذه 
العبارة، فقدم بعدها اأجمل واأروع واأبلغ خطاباته، واأثر يف املاليني على �شطح الأر�ص!

اأما الرجل فهو راندي باو�ص، اأ�شتاذ علوم احلا�شوب يف جامعة كارنيجي مليون 
)2007م(،  ع��ام  للعامل  �شخ�شيات   )3( اأف�شل  م��ن   )ABC( حمطة  �شنفته  وال���ذي 
الرجل  هذا  العامل،  حول  موؤثرة  �شخ�شية   )100( اأف�شل  من  التاميز  جملة  وو�شعته 
اأن  اأ�شهر فقط قبل  اأم��ام��ه ثالثة  ب��اأن  ال�شابعة والأرب��ع��ني من عمره  اأخ���ربوه وه��و يف 

ميوت؛ لتاأخر حالته، فقد كان يعاين �شرطان البنكريا�ص.

اإليهم مبحا�شرته  واألقى  واأ�شدقائه وحمبيه،  ران��دي بجمع طلبته  قام  عندها 
تاركهم  باأنه  فيها  اأخربهم  طفولتك(،  لأح��الم  احلقيقي  )الو�شول  و�شماها  الأخ��رية 
اأن يحفزهم لإكمال  اأربطهم جا�ًشا، وكان كل هدفه  وذاه��ب، مل يذرف دموًعا، بل كان 

م�شاريعهم وحياتهم من دونه!

قال لهم: ما الذي �شتقوله للعامل اإذا علمت اأن هذه هي حما�شرتك الأخرية؟ 
وما الذي �شتفعله يف هذه الدنيا لو كانت لديك فر�شة اأخرية؟

وما هي و�شيتك ومرياثك للعامل؟

ال�شتمتاع  اأهمية  عن  حدثنا  اأحدهم:  له  قال  وعندما  عهدوه،  كما  مرًحا  كان 
باحلياة، قال لهم: اأ�شتطيع اأن اأقول لكم ذلك، ولكن �شاأكون كال�شمكة التي حتا�شر عن 

اأهمية املاء!

ل اأعرف كيف ل اأ�شتمتع، اأنا اأموت واأنا اأ�شتمتع واأمزح، و�شاأبقى كذلك لآخر يوم 
يف حياتي؛ لأنه ل توجد طريقة اأخرى. 
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بها، وكيف  مّر  التي  الفا�شلة  واملحاولت  الإحباط  ثم حتدث عن حياته وكرثة 
اأنه ُرف�ص يف اأكرث من جامعة دون اأن يفقد الأمل، ثم ذكر موقًفا اأّثر فيه كثرًيا؛ وذلك 
اأنه ا�شتكى اإىل والدته �شعوبة اإحدى املواد يف اجلامعة، فقالت له: )يف مثل عمرك، كان 
والدك يقاتل الأملان يف احلرب العاملية الثانية(، وكاأنها �شحنته بطاقة هائلة، فلقد جل�ص 
مع نف�شه وحدثها باأنه يجب اأن يحاول بال ياأ�ص؛ ففي اأ�شواأ الأحوال لن يتلقى ر�شا�شة 

طائ�شة اأو ميوت من العط�ص اأو التعذيب!
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انحراف املحبة

يح�شل اأحياًنا اأن تن�شا "عالقة" بني فتى وفتاة.. وهذه اأقل ما يقال عنها اإنها 
خطوة من خطوات ال�شيطان ي�شتدرجها بها ليوقعها يف الفواح�ص واملوبقات. 

ككون  ي�شوغها،  ما  الأف��ع��ال  ه��ذه  على  ي�شفي  اأحياًنا  اأن��ه  ال�شيطان،  مكر  وم��ن 
هذه العالقة نظيفة ومق�شدها �شام، وغري ذلك من الأعذار التي ل تخرج عن كونها 
واأحياًنا  الندم،  دائًما  والنتيجة  ال�شيطان.  حيل  من  وحياًل  النف�ص،  خ��داع  من  خداًعا 
وتبقى  نف�شه  الرجل  ي�شل  الأم��ر وعالجه، وغالًبا ما  ا�شتدراك  الندم ي�شعب  مع هذا 
املراأة امل�شكينة. كنت يف يوم من الأيام عند رئي�ص مركز من مراكز الهيئة فتلقى ات�شاًل 
هاتفًيا، واإذا املت�شل فتاة ت�شكو اإليه م�شكلتها وتلتم�ص منه احلل، فقد كانت على عالقة 
مع �شاب، ومتادت هذه العالقة وتطورت حتى ا�شتلب منها اأكرث ما تعتز به العذراء، ثم 
اأنها قد خطبت  تابت وا�شتقامت، لكن م�شكلتها  اإنها  النوى. وتقول  لفظها كما يلفظ 
وقد حان موعد زفافها ومل يبق عليه اإل اأ�شبوعان؛ فكيف تت�شرف مع عري�شها اإذا دخل 

بها؟ 

وقد ي�شل الأمر اإىل اأبعد مما �شبق.. ح�شل يف اأحد الأحياء اأن فتى وفتاة تعرفا 
على بع�شهما، و�شارت هذه املعرفة من خطوة اإىل خطوة، حتى و�شال اإىل حتديد لقاء 
بينهما. واأين؟ يف بيت الفتاة. وباأ�شلوب اأو باآخر مت ذلك، وتكرر هذا اللقاء. وكما اأخرب 

من ل ينطق عن الهوى ملسو هيلع هللا ىلص: »األ ل يخلون رجل بامراأة اإل كان ثالثهما ال�شيطان«. 

فاأوقعها ال�شيطان فيما كان قد خطط لهما. وبعد اأن وقعت الفتاة فيما وقعت 
فيه اأخذت تفكر يف م�شريها وم�شتقبلها؟ لو تقدم لها خاطب فهل �شتوافق؟ كيف توافق 
والنا�ص يظنونها ِبكًرا وهي لي�شت كذلك؟ لذا فقد قررت األ تتزوج. واإذن ما دام اأنها لن 
تتزوج وما دامت قد �شارت يف هذا الطريق فلتوا�شل �شريها فيه، وليكن بعد ذلك ما 
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يكون، فقررت اأن تهرب من بيتها! ولِك اأن تت�شوري اأي م�شري ينتظرها، واأي عار جّرته 
وباأبيها.  باأمها  اأوقعتها  فاجعة  واأي  اإليه،  تنت�شب  ومن  اأ�شرتها  به  ولوثت  نف�شها  على 
ثم األ تعجبني، بل تتاأملني لنهاية و�شلت اإليها فتاة كانت �شبية بريئة وبرعًما متفتًحا 

وزهرة ندية!

لكن ل عجب.. هي خطوات ال�شيطان. 
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التعلق
حمبة  عن  عبارة  وه��و  بالتعلق،  يعرف  ما  املحبة:  يف  الواقعة  الن��ح��راف��ات  من 

طبيعية اأو دينية خالطها �شهوة وهوى. 

واملق�شود به هنا تعلق فتاة باأخرى.. وهو لي�ص كما قد يتبادر اإىل بع�ص الأذهان 
واآث��اره قبيحة، وقد ترتتب عليه  اأم��ر خطري، وعواقبه وخيمة،  اأي�شر، ل بل  اأم��ره  اأن 

نتائج خطرية من فعل املوبقات وترك الواجبات، بل القدح يف التوحيد. 

نق�ص  تن�شاأ من  اإمن��ا  املنحرف  واحل��ب  الغرام  ن�شوء عالقات  اأن  وليكن معلوًما 
يف حمبة اهلل ول بد. فحيثما راأيت من ع�شق فاعلم اأن هذا اأثر من اآثار �شعف حمبته 
لربه - عز وجل -، فمن اأحب اهلل ور�شوله ملسو هيلع هللا ىلص، ويكره ما يكرهه اهلل ور�شوله، فري�شى 
ما ير�شى به اهلل ور�شوله ملسو هيلع هللا ىلص، وي�شخط ما ي�شخط اهلل ور�شوله، ويعمل مبقت�شى هذا 
احلب والبغ�ص؛ فاإن عمل �شيًئا يخالف ذلك دل على نق�ص حمبته الواجبة.. )فجميع 

املعا�شي تن�شاأ من تقدمي هوى النف�ص على حمبة اهلل ور�شوله ملسو هيلع هللا ىلص(.

ومن املتعني تو�شيح لب�ص تقع فيه بع�ص "املتعلقات"، حيث تزعم اأن فعلها هذا 
حب يف اهلل.. و�شبحان اهلل، ما اأبعد ما بني التعلق الذي هو ع�شق وهوى للنف�ص وت�شويل 
من ال�شيطان، واحلب يف اهلل الذي هو واجب من واجبات الدين وعروة هي اأوثق عرى 

الإميان. 

اأن املرء قد خالف هوى نف�شه، ف�شّخر حمبته فجعلها  اإن احلب يف اهلل معناه: 
تابعة ملحبة اهلل - عز وجل، فما اأحبه اهلل - عز وجل - من الأ�شخا�ص والأعمال والأزمنة 
والأمكنة اأحبه، وما اأبغ�شه اهلل - عز وجل - من الأ�شخا�ص والأعمال والأمكنة اأبغ�شه. 

وهذه حال حتتاج اإىل جماهدة للنف�ص، وتروي�ص لها، ومتابعة وحما�شبة دائبتني. 

اإن حمبة اهلل - عز وجل - �شاأنها عظيم، اإن اإخال�شها هلل وحده هو اأ�شل التوحيد 
وروحه، وهي اأ�شل التعبد هلل، بل هي حقيقة العبادة، ومتى متكنت املحبة يف القلب مل 

تنبعث اجلوارح اإل اإىل طاعة الرب.
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وهذا احلب هو غاية �شالح العبد ونعيمه وقرة عينه. وماذا ح�شل من �شعادة 
الدنيا من فاتته هذه ال�شعادة، ولي�ص للقلب �شالح ول نعيم اإل باأن يكون اهلل ور�شوله 
اأح��ب اإل��ي��ه مم��ا �شواهما؛ ق��ال ر���ش��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ث��الث م��ن ك��ن فيه وج��د بهن ح��الوة 
الإميان: اأن يكون اهلل ور�شوله اأحب اإليه مما �شواهما، واأن يحب املرء ل يحبه اإل اهلل، 

واأن يكره اأن يعود يف الكفر بعد اإذ اأنقذه اهلل منه كما يكره اأن يلقى يف النار«. 
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احلجاب
من نعم اهلل علينا اأن ن�شاءنا - واحلق يقال - من خري الن�شاء ح�شمة وحياًء وعفاًفا 
ال�شاحلات؛  العفيفات  املحت�شمات  اأمهاتهن  من  قبلهن  ممن  اقتب�شنه  وه��ذا  وت�شرًتا، 

فحمل اجليل ال�شالح هذا الأثر عمن �شلف. 

لكن ملا علم اأعداء هذا الدين ومن امتالأت قلوبهم بالرغبة يف اإف�شاد امل�شلمني، 
اأن اأ�شهل واأق�شر واأي�شر طرق الإف�شاد هو اإ�شقاط احلجاب، فاإذا �شقط احلجاب �شقط 
متعددة  احل��رب  �شنوا  ذل��ك  علموا  ملا  كله..  املجتمع  ف�شقط  الأخ��الق  و�شقطت  احلياء 
الرايات. فمرة ي�شككون يف �شرعية احلجاب، ومرة ي�شككون يف هيئته  ال�شور خمتلفة 
الغالب  يف  وه��م  ذل��ك.  غ��ري  اإىل  والزدراء،  النق�ص  مظهر  يظهرونه  وم��رة  و���ش��ورت��ه، 

گ  گ   گ  ک  زب  الإ���ش��الح:  على  احلري�ص  امل�شفق  النا�شح  مظهر  اأنف�شهم  يظهرون 
اأن  ي�شتطيعون  ل  واأحياًنا  )البقرة(.  رب  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
يكتموا كل ما تكنه �شدورهم فيفلت منهم من العبارات ما يف�شح حقيقتهم من ال�شب 
وال�شتم لهذا احلجاب الذي عرقل م�شريتهم واأربك خمططاتهم وبطاأ حتقيق اأهدافهم.

وبحمد اهلل؛ فما زالت املراأة املجاهدة �شامدة، وما زال احلجاب عزيًزا، لكن كلما 
�شعف الإميان وق�شر العلم ح�شل التاأثر بهم؛ ولذا نرى من ن�شائنا من تاأثرن بهذه 
اأو  املعركة وخدعن بتلك املكيدة، فبنت يحاولن التخفف من احلجاب والتمل�ص منه، 
كاأنه عقوبة  اإىل احلجاب  تنظر  فباتت  ببع�شهن  الأم��ر  بل رمبا مت��ادى  عليه،  التمرد 
رب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  زب  العظيم،  اهلل  ف�شبحان  الن�شاء!  على   فر�شت 

)املائدة: 50(. 

اإن اإدراك املرء لكمال �شرع اهلل وحل�شن حكمه مرتبط بيقينه، فكلما قوي يقينه 
العاجل  اخل��ري  فيه   - تعاىل   - �شرعه  واأن  احلاكمني،  اأحكم  اهلل  اأن  وعلم  ذل��ك،  اأدرك 
والآج��ل، والتمرات الطيبة والآث��ار احل�شنة، واإذا �شعف اإميانه ونق�ص توحيده واختل 

يقينه انقلبت املحا�شن يف نطره م�شاوئ. 
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هذا، واإن من الأقوال التي تثار اأحياًنا الزعم باأن الوجه لي�ص بعورة؛ واحلمد هلل 
قد نزل كتابه تبياًنا لكل �شيء قال - تعاىل -: زب ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ  ڃ ڃ ڃ رب )النحل: 89(.
وبعد، فيا اأيتها امل�شلمة احفظي و�شيتي هذه: 

لي�شت وليدة يومنا هذا،  اإ�شقاطه  اأن معركة احلجاب قدمية، وحماولة  اعلمي 
ويف كل جولة م�شت كان العدو يرجع خا�شًئا وهو ح�شري.. والآن وقد و�شل الدور اإليِك، 
اأن تكون الهزمية ب�شببِك واأن يكون انت�شار العدو يف  واأم�شكِت اللواء بيدِك، فاحذري 
عهدِك؛ فجاهدي لتظل راية احلق خفاقة ولواء احل�شمة والعفاف مرفوًعا كما جاهد 

من قبلِك: زب ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ رب )حممد(.
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القرار يف البيت
البيت، ولو لغري حاجة، وهذا خمالف  الن�شاء كرثة اخل��روج من  اعتادت بع�ص 
لأمر اهلل - عز  وجل - يف قوله: زب ڃ  ڃ ڃ رب )الأحزاب: 33(، حتى اإن منهن 
من لو مر عليها اأيام قالئل وهي مل تخرج تعكر مزاجها وانقب�ص �شدرها، ف�شبحان اهلل 
العظيم. اإن اأمرها بالقرار بالبيت حكم من لدن احلكيم العليم اللطيف اخلبري الذي 

خلق اخللق ذكرهم واأنثاهم وهو اأعلم بهم ومبا ي�شلحهم وما ي�شلح لهم زب ڀ  ڀ ٺ 
ٺ ٺ  ٺ ٿ    ٿ رب ) امللك(.. لكن ملا اعتادت كثري من الن�شاء هذا اخلروج منذ 
ال�شغر ودرجن عليه، �شعب عليهن تركه يف الكرب. ول ي�شك امل�شلم اأن امتثال اأوامر اهلل 
مرتبط به - مع ح�شنة الآخ��رة - ح�شنة الدنيا، من ال�شعادة والأن�ص وان�شراح ال�شدر 

وراحة البال وطماأنينة القلب، قال - تعاىل -: زب ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک 
ک گ گ گگ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱرب )النحل(، 
واأن خمالفة اأمره - تعاىل - مرتبط بها - مع عقوبة الآخرة - عقوبات يف الدنيا من 

الهموم والغموم والكتئاب وقلة التوفيق، وغري ذلك، قال - تعاىل -: زب ڑ ک   
ک ک ک  گ گ گ گ ڳڳ ڳ رب )النور: 63(. ولهذا فاإننا نرى 
واأهناأ  واأ�شرح �شدوًرا  اأ�شعد حاًل   - امتثاًل لأمر اهلل  من قللن اخل��روج من بيوتهن - 
عي�ًشا واأكرث وئاًما وتوفيًقا. ول عجب يف هذا ول غرابة. وقد ذكر �شيد قطب - يرحمه 
رب  ڃ   زب  فقال:  رب  ڃ  ڃ  ڃ   زب   :- تعاىل   - قوله  ح��ول  مفيًدا  كالًما   - اهلل 
من وقر يقر.. اأي ثقل وا�شتقر، ولي�ص معنى هذا الأمر مالزمة البيوت فال يربحنها 
اأن يكون البيت هو الأ�شل يف حياتهن، وهو املقر،  اإطالًقا، اإمنا هي اإمياءة لطيفة اإىل 
وما عداه ا�شتثناء طارًئا ل يثقلن فيه ول ي�شتقررن، اإمنا هي احلاجة تق�شى، وبقدرها.

اأراده��ا اهلل -  التي جتد فيها نف�شها على حقيقتها كما  امل��راأة  والبيت هو مثابة 
تعاىل -.. غري مكدودة يف غري وظيفتها التي هياأها اهلل لها بالفطرة. 
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ماذا قلن يف احلجاب بعد اإ�سالمهن؟
 حتجبت فزادين احلجاب جماًل وحفظني من عيون الآخرين. كاترين "هدى" 

بعد اإ�شالمها.

اإن الدنيا ترتاءى لعني الناظر بالإميان كتاًبا مفتوًحا ذا معان غاية يف البالغة. 
الربيطانية "مرمي ويلد" بعد اإ�شالمها.

 اأعي�ص يف ر�شا وطماأنينة كبريين.. واأحمد اهلل على اأن هداين لالإ�شالم. الأملانية 
"�شاملة".

الكرمي.  القراآن  يف  ال�شريح  لالأمر  ا�شتجابة  اإ�شالمي؛  فور  احلجاب  ارتديت   
الأملانية "خديجة".

اأ�شلمت اأ�شررت على ارتداء احلجاب بالكامل... من الراأ�ص اإىل القدم.   عندما 
من كتاب )دوافع الغربيات لعتناق الإ�شالم( ل�.ه�. بول

الفلبينية  لها.  قيمة  ل  املا�شية  عمري  و�شنوات  اأ�شلمت،  عندما  ب��داأت  حياتي   
"اإميان".

 عرفت الكثري واأنا اأذرف الدموع، و�شع نور الإميان يف قلبي، وانتابني �شعور خفي 
مل اأكن اأ�شعر به من قبل. الدامنركية "مرمي".

 ل اأريد اأن اأحتدث، ففرحي بالإ�شالم ل يو�شف اأبًدا، ولو كتبتم كتًبا وجملدات 
النا�ص:  لكل  قويل  م�شلمة،  م�شلمة،  م�شلمة،  اأن��ا  و�شعادتي.  �شعوري  لو�شف  تكفي  لن 
اإنني م�شلمة و�شعيدة باإ�شالمي. قويل لهم عرب و�شائل الإعالم كلها: "ترييز" اليونانية 
اأ�شبحت "خديجة" بدينها، بلبا�شها، باأعمالها، باأفكارها. اليونانية "ترييز" "خديجة" 

بعد اإ�شالمها.

ال��رج��ل.  بقوامة  �شعادتي  الإ���ش��الم��ي��ة  ج��وان��ب حياتي  م��ن  ج��ان��ب  اأ�شعد يف   مل 
اأعي�ص معه يف  اأن��ا ام��راأة، ويهتم بي رج��ل،  اأن��ا �شعيدة ج��ًدا بهذه القوامة، فخورة بها: 
�شكينة وهدوء، ول اأ�شدق نف�شي اأنني مل اأعد م�شوؤولة عن لقمة العي�ص، ول عن ال�شراء 
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ومعاك�شة الباعة، ول طوارق الليل والنهار... معي رجل يحميني، يدافع عني، اأحتدى 
العامل بقوته ونتحداه باإ�شالمنا. الدامنركية "موؤمنة".

�شعار حت��رر.. احل��ج��اب... يوفر يل مزيًدا من احلماية. بريطانية   احلجاب.. 
م�شلمة.

 احلجاب.. اإعالن عام باللتزام. بريطانية م�شلمة.

 احلجاب جزء مني، من كياين، فقد ارتديت احلجاب قبل اأن اأ�شلم، لإح�شا�شي 
اأنني اأحرتم نف�شي واأنا اأرتديه، فال اأعر�ص ج�شًدا ول مفاتن، بل اأبحث عن حياة كرمية.

اأن هداين اهلل اإىل  اإ�شالمي مثله الآن، ف��الآن، وبعد  طبًعا مل يكن حجابي قبل 
الإ�شالم، فقد اأتقنت حجابي كله: الوجه واليدين والقدمني، ولون احلجاب، وكذلك 

�ُشمكه، وهلل احلمد من قبل ومن بعد. الأملانية "موؤمنة".
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اإنها احلياة الرائعة
تروي الربيطانية امل�شلمة "عائ�شة برجت هوين" ق�شة اإ�شالمها فتقول:

قبل  اأكن  ومل  بامل�شلمني،  التعرف  فر�شة  يل  اأتيحت  باجلامعة  التحاقي  "بعد 
الغربيني  ك�شائر  اأنني كنت  بل احلقيقة  الإ���ش��الم،  �شيًئا عن  �شمعت  اأو  ق��راأت  ذل��ك قد 
اجلامعة  يف  امل�شلمون  الطلبة  يل  �شرح  الإ���ش��الم،  ح��ول  و�شبهات  و�شكوًكا  اأح��ق��اًدا  اأك��ّن 
مبادئ دينهم الأ�شا�شية بكل هدوء وموعظة ح�شنة، واأجابوا عن اعرتا�شاتي كافة، كما 
اأهدوين بع�ص الكتب ملطالعتها، فكنت اأقلب ال�شفحات ب�شورة �شريعة، يف اأوقات فراغي، 
واعتربت ذلك جمرد ت�شلية وترفيه يل.. ثم حدث تغري مفاجئ عندما �شرعت يف قراءة 
فقرات يف هذه الكتب، فقد اأخذت ال�شبهات العالقة يف نف�شي حول الإ�شالم تتال�شى �شيًئا 
ف�شيًئا، وانكببت على قراءتها ب�شورة جدية، فاأذهلني اأ�شلوبها يف العر�ص وطريقتها يف 
ال�شرح والتعليق، وتاأثرت غاية التاأثر مبنطق املناق�شة يف بيان �شفات اخلالق واملخلوق 

واحلياة بعد املوت.

ثم اأهدى يل هوؤلء الطلبة امل�شلمون ن�شخة من ترجمة معاين القراآن الكرمي 
القراآن يف  تركه  ال��ذي  الأث��ر  اأ�شف  اأن  اأ�شتطيع مهما حاولت  ولن  الإجنليزية،  باللغة 
�شاجدة  ال��ق��راآن.. حتى وجدتني  الثالثة من  ال�شورة  ق��راءة  اأنتهي من  اأك��د  فلم  قلبي، 
خلالق هذا الكون.. فكانت هذه اأول �شالة يل يف الإ�شالم. ومنذ ذلك احلني واأنا م�شلمة 

واحلمد هلل.

كثرًيا ما ي�شاألني النا�ص عن الدوافع الرئي�شة التي اأدت اإىل اعتناقي لالإ�شالم، 
فاأجيب باأنه لي�ص من الي�شري علّي اأن اأقدم اإجابة مر�شية لذلك، فالإ�شالم يف ت�شوري - 
وكما يراه اأحد امل�شلمني الأوروبيني - مثل منوذج هند�شي بديع متكامل، يكمل كل جزء 
من اأجزائه بقية الأجزاء الأخرى، ويكمن �شر جماله يف ان�شجام هذه الأجزاء وتالوؤمها، 
وهذه اخلا�شية الإ�شالمية هي التي متار�ص تاأثريها العميق يف النف�ص الإن�شانية، فاإذا 
تاأملنا ت�شور الإ�شالم العميق لعموم الأ�شياء والأهداف والدوافع والأفعال وتف�شرياته 
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للحكمة الإ�شالمية، فاإن ذلك يثري ده�شتنا.

اإذا نظرت اإىل اأحكام الإ�شالم وتف�شيالته وجدت فيها خري هاد حلياة اجتماعية 
نظيفة تنبثق من قيم خلقية �شحيحة.. فامل�شلم مثاًل يذكر ا�شم اهلل مبداأ كل عمل.. 

ومن هنا يتم الرتابط بني حياته اليومية ودينه.. فتتزن احلياة وتن�شجم. 

* الن�شجام اللطيف يف الإ�شالم بني م�شتلزمات اجل�شد ومتطلبات الروح ميكن 
اأن يوثر تاأثرًيا قوًيا يف اأيامنا هذه، وبو�شعه اأن يبني للح�شارة الغربية ال�شبيل املوؤدي 

اإىل الفالح واخلال�ص احلقيقيني.

قبل اأن نحر�ص على ن�شر الإ�شالم ل بد لنا اأن نرتفع بحياتنا اإىل امل�شتوى الالئق 
بديننا.

كتب  هناك  لي�ص  احل��ظ  ول�شوء  واجل����دل..  املناق�شة  اأث��ر  م��ن  اأب��ل��غ  الكتاب  اأث��ر 
اإ�شالمية كثرية باللغة الإجنليزية. 

به  ياأمرنا  ملا  حية  من��اذج  نكون  اأن  واجبنا  فمن  ال�شاحلة،  القدوة  اأهمية  اأوؤك��د 
القراآن.

ل بد اأن اأ�شري اإىل ما لحظته من اإعجاب ال�شباب امل�شلم النا�شئ مبنجزات الغرب 
الزائفة؛ حتى خدعوا بربيقها وعموا عن زيفها.

اأحب اأن اأ�شجل اإعجابي ال�شديد بالعالقات الأ�شرية املتينة واحلياة الجتماعية 
الوثيقة التي يتمتع بها امل�شلمون.. اإنها احلياة الرائعة".
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دور املعلم واملعلمة يف ظل اجتاهات الرتبية احلديثة
متر  وت�شوراته،  اأفكاره  وتكوين  مهاراته  وتطوير  وتربيته  الإن�شان  �شياغة  اإن 
واإذا  ل��ه.  وحمركني  كقائدين  املعلمة  املعلم/  ياأتي  ال��ذي  والتعليم  املدر�شة  خ��الل  من 
كان كل فرد يف املجتمع له تاأثريه يف حميطه اخلا�ص، فالأطباء مثاًل لهم تاأثريهم يف 
ميدان عملهم، وكذا املهند�شون والعاملون واملوظفون، اإل اأن املعلم/ املعلمة يفوقانهم 
دوًرا، حيث اإنهما يوؤثران يف هوؤلء جميًعا، وميتد تاأثريهما اإىل املجتمع؛ اإذ اإنهم جميًعا 
يوؤثرون يف تكوين  ه��وؤلء  واإذا كان  ف��رتات من حياتهم،  املعلمة يف  للمعلم/  يخ�شعون 
اجلوانب املادية يف حياتنا، فاإن املعلم/ املعلمة يوؤثران يف تكوين العقول والأفكار، كما 
يوؤثران يف تكوين املهارات والأداء، بل يوؤثران يف �شخ�شية الإن�شان ومنوه املعريف وروؤيته 
لنف�شه ولالأ�شياء من حوله، بل للحياة كلها، واملطلع على �شرية العظماء من املفكرين 
واملبدعني واملخرتعني يجد اأنهم مل ي�شلوا اإىل ذلك - بعد اهلل تعاىل - لول تربيتهم 
لهم  ي��ذك��ره  ال��ذي  والتفوق  املجد  اأق��دام��ه��م يف طريق  اأْك��ف��اء و�شعوا  ي��د معلمني  على 
اجلميع، لكنهم ين�شون اأن خلف ذلك الإبداع كان يقف معلمون حري�شون على اأن ي�شل 

تالميذهم اإىل هذا امل�شتوى. 

اأدواًرا  املعلمة  املعلم/  اإعطاء  اإىل  العاملي يف الرتبية احلديثة يذهب  اإن الجت��اه 
اأكرث من جمرد الأداء للمادة العلمية؛ اإذ يتطلب منهما اأن يقوما باأدوار �شتى، كتعليم 
يتابع  اأن  منهما  يطلب  كما  وح��ده،  التعليم  ولي�ص  التعليم  طريقة  الطالبة  الطالب/ 
امل�شتجدات احلديثة يف ميدانه، ويطورا اإمكاناتهما ومهاراتهما املهنية، والرتكيز على 
البحوث العلمية امليدانية وعدم الكتفاء بالتلقني النظري، خا�شة مع ت�شارع امل�شتجدات 
على  املعلمة  املعلم/  ق��درة  معه  يفرت�ص  ما  الثقافة؛  و�شائل  وتطور  احلديثة  العلمية 
�شيء  اأي  "بع�شهم" )باأنها  تنمية مهاراتهما، كما عرفها  اأو  الثقافة  التعامل مع هذه 
يحدث للمعلم/املعلمة  من اأول ما يلتحقان باملهنة اإىل اليوم الذي يتقاعدان فيه عنها، 
بحيث ت�شهم هذه الأ�شياء ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف الطريقة التي يوؤديان بها 
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واجباته املهنية(. 

لقد خرج املعلم/ املعلمة بدورهما اإىل ميدان اأو�شع من ميدان التعليم اإىل ميدان 
املعلمة  املعلم/  قيام  الإ�شالم يف  اإليه  دعا  الذي  ال�شمويل  املفهوم  يعود  وبهذا  الرتبية، 
بهذا الدور؛ اإذ مل يف�شل بني الفكرتني، بل دعا اإليهما باعتبارهما وجهني لعملة واحدة، 

بل تكاد الرتبية ت�شبق التعليم، انظر قول اهلل تعاىل: زب چ    چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ 
ڍ    ڍ ڌ ڌ   ڎ ڎڈ ڈ ژ رب )اآل عمران: 79(.

اإ�شالحك  ل��ول��دي  اإ���ش��الح��ك  "ليكن  ول���ده:  ملعلم  ي��ق��ول  عتبة  ب��ن  وه���ذا عمر 
لنف�شك، فاإن عيونهم معقودة بعينيك، فاحل�شن عندهم ما �شنعت، والقبيح عندهم ما 
تركت، علمهم كتاب اهلل، ول تكرههم عليه فيملوه، ول ترتكهم منه فيهجروه، علمهم 
من احلديث اأ�شرفه، ومن ال�شعر اأعفه، ول تنقلهم من علم حتى يحكموه، فاإن ازدحام 

الكالم يف القلب م�شغلة للفهم، وعلمهم �شنن احلكماء، وجنبهم حمادثة الن�شاء". 

فاملعلم/ املعلمة اللذان يوؤمل اأن يقوما بهذا الدور هما املعلم/ املعلمة  املطبوعان، 
الرتبية  على عملية  اللذان طبعا  املعلم/املعلمة   اأي  امل�شنوعان،  املعلم/املعلمة   ولي�ص 
والتعليم، فاأ�شبح ذلك جزًءا من حياتهما وطبعهما، ولي�ص ذلك املعلم/ املعلمة  اللذان 
الدربة  فيه  تكفي  دوًرا  لي�ص  ال��دور  ه��ذا  اإن  حيث  معلمني،  لي�شبحا  �شناعة  ي�شنعان 
وال�شناعة؛ بل ل بد من مميزات و�شمات ذاتية ترقى بالإن�شان اإىل اأن يكون يف منزلة 
اأثًرا وا�شًحا على  اأمثال هوؤلء املعلمني هم الذين يرتكون  املعلم/ املعلمة؛ لذلك فاإن 

العملية التعليمية. 
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ماذا نق�سد مب�سطلح "احتكار"؟
هي احلالة التي تكون ال�شوق فيها عبارة عن �شركة واحدة فقط، توؤّمن منتًجا، اأو 
خدمة )منتجات و/ اأو خدمات( اإىل جميع امل�شتهلكني. مبعنى اآخر، هذه ال�شركة تكون 

م�شيطرة على كامل ال�شوق؛ ولهذا ت�شمى ال�شركة حينها باملحتكرة. 

احلالة،  هذه  يف  احتكار.  واحلالة  حمتِكرة  ال�شركة  حمتَكرة،  ت�شمى  ال�شوق  اإًذا 
ت�شتطيع ال�شركة اأن تفر�ص الأ�شعار كيفما ت�شاء؛ لأنه ل توجد �شركات اأخرى ملناف�شتها 
باملنتج  تتحكم  لكي  املرحلة؛  ه��ذه  اإىل  للو�شول  ت�شعى   ال�شركات  كل  ال�شوق.  ه��ذه  يف 
وب�شعره، وبالتايل كي تزيد من اأرباحها. يت�شعب من الحتكار حالت كثرية، قد توجد 
يف ال�شوق مثاًل �شركات اأخرى مناف�شة على املنتج نف�شه / اأو اخلدمة، لكن عندما تكون 
هذه املناف�شة هام�شية مع ال�شركة امل�شيطرة على ال�شوق، ت�شمى احلال بالحتكار �شبه 
الكامل، عندما ي�شيطر على ال�شوق عدد قليل من ال�شركات ت�شمى حينها هذه احلالة 

باحتكار القلة.

الحتكار لغة من احلكرة وهو ال�شيطرة، وا�شطالًحا هو حب�ص الطعام اأو كل ما 
ي�شر النا�ص، اأو يع�شر عليهم وقت احلاجة املا�شة، اأي تكون قليلة اأو نادرة؛ حتى يرتفع 

ثمنه فيعر�شه للبيع.

ول يكون الحتكار حمرًما حتى جتتمع فيه ثالثة �شروط، هي:

الأ�شا�شية، فال يدخل يف  النا�ص  اأطعمة  املحتكر طعاًما من  ال�شيء  اأن يكون   -1
اأو اأطعمة النا�ص الكمالية كاحللوى ونحوها، ول غري  الحتكار حب�ص اأطعمة البهائم 

الطعام كاملالب�ص ونحوها، مثل العقار وال�شيارات ونحوها.

2- اأن يكون املحتكر قد ا�شرتى هذا الطعام، اأما لو كان قد جمعه من مزرعته 
فال يعد حمتكًرا.

3- اأن يرتتب على احتكاره اإ�شرار بالنا�ص وت�شييق عليهم، وما ل يرتتب عليه 
�شار  غري  احتكار  يعني:  عليه(  يرتتب  ل  )ما  تو�شيح   - حمرًما  احتكاًرا  فلي�ص  ذلك 

www.alukah.net



سحر البيان في كلمات بينات256

بالنا�ص والت�شييق عليهم وحت�شريهم.

وقد حّرم ال�شرع الحتكار ملا يلي: 

1- تطبيًقا لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يوؤمن اأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�شه« 
رواه البخاري.

2- فيه اإ�شرار بالنا�ص وا�شتغالل حلاجتهم. 

3- فيه بث روح احلقد والبغ�شاء بني امل�شلمني. 

 



257 سحر البيان في كلمات بينات

م�ستح�سرات التجميل .. ما لها وما عليها
من  جلديد  بالدعاية  واملرئية  امل�شموعة  الإع��الم  اأجهزة  تنطلق  �شباح  كل  مع 
م�شتح�شرات التجميل، ذلك العامل اخلا�ص الذي ي�شكل اأهمية ق�شوى لن�شائنا وبناتنا، 

وحت�شد ال�شركات وامل�شانع كل اإمكاناتها لبتكار اجلديد يف هذا املجال. 

فهل ميكن اأن تكون م�شتح�شرات التجميل عدًوا للمراأة؟ 

وتت�شح الإجابة عن هذا ال�شوؤال - كما يقول الدكتور عبدالرحيم عبداهلل - من 
الكم الهائل من املرتددات على عيادات الأمرا�ص اجللدية ب�شكاوى، مثل التهاب الإبطني 
ا�شتعمال  بعد  لل�شعر  املفاجئ  الت�شاقط  اأو  العرق،  رائحة  مزيالت  اأح��د  ا�شتعمال  بعد 
بع�ص ال�شبغات، اأو رمبا التغري احلاد املزمن يف طبيعة الب�شرة مع ال�شتعمال اخلاطئ 
لأحد م�شتح�شرات العناية بالب�شرة، وحتتار املراأة ماذا ت�شتعمل من كرميات الوجه!، 
فهذا للن�شارة، وذلك للحيوية، وهذا مطهر، وذاك ملطف.. اإىل اآخر تلك امل�شميات التي 

نقروؤها ون�شاهدها مراًرا وتكراًرا يف الإعالنات اجلذابة.

اأو الن�شارة؛ لأن ما ن�شعه  اأنه لي�ص هناك ما ي�شمى كرمي احليوية  واحلقيقة، 
بل على  بعيد..  اأو  الب�شرة من قريب  يفيد  لن  وتركيبات  م��واد  �شطح اجللد من  على 
ا اأن مثل هذه امل�شتح�شرات هي ال�شبب الأول ملا يزيد على  العك�ص متاًما، فقد ثبت اأي�شً
عددها  يربو  قد  مكونات  من  حتتويه  ملا  نظًرا  التجميل؛  م��واد  ح�شا�شيات  من   )%50(
على الع�شرة، وهذا ما يزيد الأمور تعقيًدا ل�شعوبة حتديد املركب امل�شوؤول عن حدوث 

احل�شا�شية. 

فعالة  و�شيلة  تبقى  والتي  للجلد،  املرطبة  اأو  امللطفة  املركبات  ذلك  ي�شمل  ول 
اخلا�شية  تلك  واإىل  امل��اء،  من  حتتويه  مبا  اجللد  من  ال�شطحية  الطبقات  لحتفاظ 
يعزى التغري املظهري للب�شرة بعد ا�شتعمال تلك الكرميات، وتعد الأكزميات التالم�شية 
الناجتة من مواد التجميل من الأعرا�ص ال�شائعة احلدوث؛ فقد اأثبتت اإحدى الدرا�شات 
التجميل  النوع من احل�شا�شية جتاه م�شتح�شرات  لديهم هذا  النا�ص  اأن )1-3%( من 
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ب�شكل عام، اأو اأحد مكوناتها ب�شكل خا�ص، وعلى عك�ص ما يعتقد الكثريون، فاإن ا�شتعمال 
هذا الكرمي بدًل من ذاك الذي ت�شبب يف احل�شا�شية، غالًبا ما ياأتي بالنتيجة نف�شها؛ 
رائحة  لإك�شابها  وم��واد  م��واد حافظة،  امل�شتح�شرات من  ملا حتتويه هذه  ذلك  ويرجع 
امل��واد التي ت�شكل  اأن ذلك العيب يقع يف مثل هذه  طيبة، وغريها لنكت�شف يف النهاية 

قا�شًما م�شرتًكا يف جميع امل�شتح�شرات.
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اجلنيد بن عبدالرحمن
اجلنيد بن عبدالرحمن بن عمرو بن احلارث بن خارجة بن �شنان بن اأبي حارثة 

املري.

ملا توىل اجلنيد خرا�شان خرج من ُمرة غطفان غازًيا يريد طخار�شتان، فجا�شت 
الرتك ب�شمرقند، ف�شار اجلنيد حتى كان على اأربع من �شمرقند، فلقيه خاقان فاقتتلوا 
قتاًل �شديًدا، حتى اأم�شوا فتحاجزوا، وكتب اجلنيد اإىل �شورة بن اأبجر من بني اأبان بن 
دارم - وهو واليه على �شمرقند- ياأمره بالقدوم عليه، فاأتاه فلقيته الرتك قبل اأن ي�شل 
اإىل اجلنيد، فُقتل �شورة بن اأبجر وعامة جي�شه، وقتل معه جماهد بن بلعاء العنربي، 

ثم لقيهم اجلنيد فهزمهم اهلل، وم�شى اجلنيد فدخل �شمرقند.

وكان اجلنيد �شجاًعا ل يخاف، على رغم قلة عدده؛ ففي قتاله مع الرتك كان 
ي�شتنجد  وك��ان  ل��ه،  املعار�شني  الرغم من  على  القتال  على  اأ�شر  اأن��ه  اإل  قلياًل،  ع��دده 
بامل�شلمني، فاأر�شل اجلنيد اإىل اأ�شر�ص وهو يقاتل اأهل بخارى وال�شغد: اأن اأمدين بخيل، 
اأ�شر�ص عامر بن مالك احلماين، فلما كان عامر  اإليه  اأن يقتطع دون��ه؛ فوجه  وخاف 
ببع�ص الطريق عر�ص له الرتك وال�شغد، فدخل حائًطا ح�شيًنا وقاتلهم على الثلمة 

ومعه ورد بن زياد بن اأدهم بن كلثوم، ووا�شل بن عمرو القي�شي. 

حتى  فا�شتداروا  غريهما،  ومعهما  امل�شقندي  عيمر  بن  وعا�شم  وا�شل  فخرج 
ي�شعر  فلم  عليه،  وع��ربوا  وخ�شًبا  ق�شًبا  ثم جمعوا  هناك،  ال��ذي  امل��اء  وراء  �شاروا من 
خاقان اإل والتكبري من خلفه، وحمل امل�شلمون على الرتك، فقاتلوهم؛ فقتلوا عظيًما 
من عظمائهم، وانهزم الرتك. وقدم عامر اإىل اجلنيد، فلقيه واأقبل معه، وعلى مقدمة 
ال��رتك  خيل  تلقته  بيكند  م��ن  فر�شخني  اإىل  انتهى  فلما  ح���رمي،  ب��ن  ع��م��ارة  اجلنيد 
فقاتلتهم، فكاد اجلنيد يهلك ومن معه، ثم اأظهره اهلل و�شار حتى قدم الع�شكر، فظفر 
اجلنيد وقتل الرتك، وزحف عليه خاقان، فالتقوا دون رزمان من بالد �شمرقند، وقطن 
بن قتيبة على �شاقة اجلنيد، فاأ�شر اجلنيد من الرتك ابن اأخي خاقان يف هذه الغزاة، 
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فبعث به اإىل ه�شام.

يثنوه عن حربه مع  اأن  اأراد بع�ص جنده  ملا   ،- - رحمه اهلل  من كلمات اجلنيد 
الرتك لقلة عدده، اأن�شد قائاًل:

ال���وغ���ا ي�����ش��ه��د  اأن  ال���ن���ا����ص  اأح�������ق  األ���ي�������ص 
�شخم ع��ل��ى  �شخما  الأب���ط���ال  ي��ق��ت��ل  واأن 

وقال:

م����������ا ع������ل������ت������ي م����������ا ع������ل������ت������ي م����������ا ع����ل����ت����ي
مل���ت���ي ف���������ج���������زوا  اأق�������ات�������ل�������ه�������م  مل  اإن 

ُتويف اجُلْنيُد بن عبدالرحمن املري الدم�شقي الأمري على خرا�شان وال�شند �شنة 
)116(، وكان اأحد الأجواد.
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الإ�سالم وكرامة املراأة

لقد اهتم الإ�شالم بكرامة الن�شاء غاية الهتمام؛ وعني بها غاية العناية، يقول 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اتقوا اهلل يف الن�شاء« رواه م�شلم، ويقول: »ا�شتو�شوا بالن�شاء خرًيا« متفق عليه، 

ُج عليكم حق ال�شعيفني: اليتيم، واملراأة« رواه الن�شائي. ويقول: »اإين اأَُحرِّ

وكان كاأغ�شب ما يكون اإذا �شمع بامراأة ي�شربها زوجها: فعن عبداهلل بن زمعة 
- ر�شي اهلل عنه - قال: وعظ النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الن�شاء فقال: »ي�شرب اأحدكم امراأته �شرب 

العبد، ثم يعانقها اآخر النهار؟« متفق عليه. 

وعن اأم املوؤمنني عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: »ما �شرب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �شيًئا 
�شبيل اهلل، وما نيل منه �شيء قط  اأن يجاهد يف  اإل  ام��راأة، ول خادًما،  بيده، ول  قط 

فينتقم من �شاحبه، اإل اأن ينتهك �شيء من حمارم اهلل، فينتقم« رواه م�شلم.

عن اإيا�ص بن عبداهلل بن اأبي ذباب - ر�شي اهلل عنه - قال قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل 
ت�شربوا اإماء اهلل« فجاء عمر اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: "ذئرن الن�شاء على اأزواجهن" 
فرخ�ص يف �شربهن، فاأطاف باآل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ن�شاء كثري ي�شكون اأزواجهن؛ فقال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »لقد طاف باآل حممد ن�شاء كثري ي�شكون اأزواجهن لي�ص اأولئك بخياركم« رواه اأبو 

داود.

"قلت:  اأب��ي ع��ن ج��دي - ر�شي اهلل عنهما - ق��ال:  ب��ن حكيم حدثني  وع��ن بهز 
ْطِعْمَها  َواأَ �ِشْئَت،  ��ى  نَّ اأَ َحْرَثَك  »اْئ��ِت  ناأتي منهن وما نذر؟ قال:  ن�شاوؤنا ما  يا ر�شول اهلل 
ِرْب« رواه اأبو داود. ويف رواية  اإَِذا اْكَت�َشْيَت، َول ُتَقبِّْح اْلَوْجَه، َول َت�شْ اإَِذا َطِعْمَت، َواْك�ُشَها 

بزيادة: »ول تهجر اإل يف البيت« رواه الإمام اأحمد.

الأذى عنها  بكف  املكتفي  ورعايتها موقف  امل��راأة  كرامة  الإ���ش��الم من  يقف  ومل 
فح�شب، بل كان مما �شّنه ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ترفيهها واحلر�ص على �شرورها، واجتالب ما 
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يفرحها، وي�شرح �شدرها يف حدود ما اأباحه اهلل ويف غري مع�شية: فعن عائ�شة - ر�شي 
�شواحبي،  ياأتيني  وك��ان  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  عند  بالبنات  األعب  "كنت  قالت:   - عنهما  اهلل 
قالت: فكن ينقمعن عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - قال اأن�ص: ينقمعن يفرون -، قالت: فكان النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص ُي�ِشُربهن اإيّل، فيلعنب معي".
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الت�سبه بالكفار وتقليدهم
اإن �شفر امل�شلم، ول �شيما الأحداث و�شغار ال�شن، ومن ل ب�شرية عنده اإىل بالد 

الكفار والإقامة بينهم؛ يدفعهم اإىل تقليدهم وحماكاتهم والت�شبه بهم.

ومن املعلوم اأن امل�شابهة يف الزي الظاهر تدعو اإىل املوافقة يف الهدي الباطن، كما 
دل عليه ال�شرع والعقل واحل�ص، ولهذا جاءت ال�شريعة باملنع من الت�شبه بالكفار.

و�شر ذلك: اأن امل�شابهة يف الهدي الظاهر ذريعة اإىل املوافقة يف الق�شد والعمل.. 
-: »من  ملسو هيلع هللا ىلص   - بالكفار؛ فقال  املت�شبه  الأكيد يف حق  والوعيد  ال�شديد  النهي  وقد جاء 

ت�شبه بقوم  فهو منهم«. 

يقت�شي حترمي  اأن  اأحواله  اأق��ل  "وهذا احلديث  تيمية:  ابن  الإ�شالم  �شيخ  قال 
الت�شبه بهم، واإن كان ظاهره يقت�شي كفر املت�شبه بهم، كما يف قوله - تعاىل -: زب ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ    ڤ رب )املائدة: 51(.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�ص منا من ت�شبه بغرينا، ل ت�شبهوا باليهود والن�شارى«. 

موافقتهم  اإىل  تدعو  التي  الأ�شباب  ترك  الأعظم:  "واملق�شود  القيم:  ابن  قال 
وم�شابهتهم باطنا، والنبي - ملسو هيلع هللا ىلص - �شّن لأمته ترك الت�شبه بهم بكل طريق، وقال - ملسو هيلع هللا ىلص 

-: »خالف هدينا هدي امل�شركني«. وعلى هذا الأ�شل اأكرث من مائة دليل". 

واإذا كنا نرى وقوع كثري من الن�صء يف الت�شبه بالكفار وهم بني اأظهر امل�شلمني، 
فكيف �شيكون حالهم وهم يقيمون يف ديار الكفار؟ 

الغربيني  ا - قلدوا  ال�شن - خ�شو�شً املبتعثني من �شغار  اأن  ولقد تواتر اخلرب 
يف لبا�شهم وهيئاتهم، فخرموا اآذانهم واأنوفهم، ولب�شوا الأ�شاور والقالئد يف اأعناقهم 

واأيديهم، واأ�شبح بع�شهم ل يربطه بدينه وبالده اإل ال�شم واجلن�شية. 

اإىل  املبتعثني  واأح���د  املجد  قناة  يف  مذيع   - الظفريي(  )ت��رك��ي  م��ع  مقابلة  ويف 
بريطانيا – عرب برنامج )يوم الأحد( على قناة املجد، اأكد اأن و�شع املبتعثني ماأ�شاوي، 
حيث لب�شوا الأ�شاور وال�شال�شل حتى من يراهم ل يعتقد اأنهم عرب، ف�شاًل اأن يكونوا 
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م�شلمني!

وعلى موقع )اليوتيوب( عر�ص مرئي ل�شباب مبتعثني لأ�شرتاليا بزيهم الوطني 
ا مبنا�شبة راأ�ص ال�شنة امليالدية، واحل�شور من اجلن�شني.  يحيون حفاًل راق�شً
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اأ�سرحة �سركية واأخطاء متكررة
الإ���ش��الم��ي، لكن م��ا حقيقتها وم��دى  ال��ع��امل  القبور والأ���ش��رح��ة يف  كثرية ه��ي 

ثبوتها؟

ال�شحيح الذي يخفى على كثري ممن انبطحوا عند هذه القبور وهذه الأ�شرحة، 
اأنها اأ�شرحة مكذوبة وم�شكوك يف ن�شبتها، واإليِك بيان ذلك:

1- �شريح احل�شني بالقاهرة:

كذب خمتلق بال نزاع بني العلماء املعروفني؛ فاإنه معلوم باتفاق النا�ص اأن هذا 
امل�شهد بني عام ب�شع واأربعني وخم�شمائة، واأنه نقل من م�شهد بع�شقالن، وهذا امل�شهد 
الذي  القرب  ذل��ك  اأن  املعلوم  وم��ن  والأربعمائة.  الت�شعني  بعد  اأح��دث  بع�شقالن  ال��ذي 
بع�شقالن والذي يقال اإنه مبني على راأ�ص احل�شني - ر�شي اهلل عنه - كذب وقول بال 
حجة. واإ�شافة اإىل م�شهدي ع�شقالن والقاهرة هناك �شريح اآخر يف �شفح جبل اجلو�شن 

ا. غربي حلب ين�شب اإىل راأ�ص احل�شني اأي�شً

وكذلك يوجد اأربعة موا�شع اأخرى يقال اإن بها راأ�ص احل�شني: يف دم�شق، ومو�شع 
بني النجف والكوفة، واملدينة النبوية عند قرب اأمه فاطمة - ر�شي اهلل عنها-.

ويف النجف بجوار القرب املن�شوب اإىل اأبيه علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه -، 
ويف كربالء، حيث يقال اإنه اأعيد اإىل ج�شده .! فكم للح�شني من راأ�ص؟!

2- قرب زينب بنت علي - ر�شي اهلل عنهما -:

القرب  اأن  اإل  بالبقيع،  ودفنت  باملدينة  ماتت  اإنها  يقولون:  املحققني  اأن  ورغ��م 
بحج  يحظى  ال���ذي  الأول  ال��ق��رب  ه��و  دم�شق  يف  ال�شيعة  اأق��ام��ه  وال���ذي  اإل��ي��ه��ا  املن�شوب 

اجلماهري التعي�شة اإليه.

اأك��رث من ج�شد،  لها  زينب  اأخته  اأن  فيبدو  راأ����ص!  اأك��رث من  للح�شني  ك��ان  واإذا 
فيوجد يف القاهرة �شريح من�شوب اإليها.
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يقول اأحمد زكي با�شا: )الذي ي�شهد به العارفون باحلق ال�شريح هو اأن ال�شيدة 
املباركة  ب��وطء قدمها  اأر���ص م�شر  ت�شرف  واأخ��ت احل�شني مل  علي  الإم���ام  بنت  زينب 
مطلًقا مطلًقا مطلًقا، واحلق الذي لي�ص بعده اإل ال�شالل اأنها ق�شت حياتها باحلجاز 
اإىل اأن انتقلت اإىل جوار ربها باملدينة النبوية، فكان دفنها بالبقيع، هذا هو ال�شواب وما 

عداه هو البهتان( ا.ه�.

ويقول علي مبارك: )مل اأر يف كتب التاريخ اأن ال�شيدة زينب بنت علي جاءت اإىل 
م�شر يف احلياة اأو بعد املمات( ا.ه�.

3- �شريح رقية بنت الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص:

رقية  اأن  ومعلوم  اهلل.  باأحكام  الآم��ر  الفاطمي  اخلليفة  زوج��ة  اأقامته  بالقاهرة 
ماتت باملدينة.

4- �شريح علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه -: من اأ�شهر الأ�شرحة بالنجف 
بالعراق. وقد ذكر ابن تيمية اأنه قرب مكذوب، واأن علًيا دفن بق�شر الإمارة بالكوفة.

5- ويف الب�شرة عدد من الأ�شرحة املن�شوبة اإىل ال�شحابة، منها: قرب عبدالرحمن 
بن عوف - ر�شي اهلل عنه -، رغم اأنه مات باملدينة ودفن بالبقيع.

6- ويف بلدة الرها من اأعمال حلب �شريح يقال اإنه جلابر بن عبداهلل الأن�شاري 
مع اأن جابر تويف باملدينة.

7- ويف مدينة ن�شيبني بال�شام - حالًيا بجنوب تركيا - قبة يزعمون اأنها ل�شلمان 
الفار�شي مع اأنه مدفون يف املدائن.
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الإ�سكندنافيون امل�سلمون يف تزايد م�ستمر
تروي ال�شويدية "منجية" ق�شة اإ�شالمها فتقول:

دائًما  كنت  يافعة..  فتاة  اأعي�شها حني كنت  كنت  التي  باحلياة  اأكن مقتنعة  "مل 
اأبحث عن معنى حلياتي، واأت�شاءل: ترى ما الهدف من هذه احلياة التي اأعي�شها؟

كاأي فتاة، يف مثل �شني، كنت اأعي�ص عي�شة اإباحية، لكنني مل اأكن �شعيدة. 

حني بداأت التعمق يف الن�شرانية والبوذية وحتى ال�شيوعية.. كنت اأجد اأن هناك 
�شيًئا مفقوًدا.. �شيًئا ما زلت اأبحث عنه. 

عقل  الإ�شالم  خماطبة  وكذلك  اهلل،  توحيد  الإ�شالم  اإىل  �شدين  ما  مقدمة  يف 
الإن�شان.. بحكم درا�شتي فقد كنت اأبحث عن اإجابات منطقية لبع�ص الت�شاوؤلت التي 

كانت تدور يف ذهني، ولقد اأجابني الإ�شالم عنها جميًعا اإجابات �شافية وافية. 

ال��ك��ت��ب ال��ت��ي ت��ع��ّرف ب��الإ���ش��الم باللغة ال�����ش��وي��دي��ة �شبه م��ع��دوم��ة، وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
اللغة  يتحدثون  ال��ذي��ن  ال�شويديني  بامل�شلمني  تهتم  تكن  مل  ال�شويد  يف  الإ�شالمية 
ا جدًدا يريدون اأن يتعرفوا على الإ�شالم اأكرث فاأكرث،  ال�شويدية.. نقابل كل يوم اأ�شخا�شً

ومن ثم الدخول فيه. 

املوافق  )1408ه�����(  ع��ام  تاأ�ش�ص يف  فيه،  اأع��م��ل  ال��ذي  ال�شويد  الإع���الم يف  مكتب 
باللغة  بالإ�شالم  تعرف  التي  الكتب  اإدراك��ن��ا  اإىل  تاأ�شي�شه  يف  ال�شبب  ويعود  )1988م(، 
ال�شويدية قليلة، اأو �شبه معدومة، واملوؤ�ش�شات الإ�شالمية هناك مل تكن تهتم بامل�شلمني 

ال�شويديني الذين يتحدثون ال�شويدية. 

تهتم  متعددة  جن�شيات  من  الإ�شكندنافية  ال��دول  يف  م�شلم  األ��ف   )200( هناك 
موؤ�ش�شات اإ�شالمية بتقدمي ما يلزم لهم، لكن ل �شيء يقدم باللغة الإ�شكندنافية التي 

يتحدث بها نحو )22( مليون اإن�شان هناك.

عدد امل�شلمني الإ�شكندنافيني يف تزايد م�شتمر، وهوؤلء يحتاجون اإىل فهم اأكرث 
الإ�شكندنافيني  الن�شارى  من  وطنهم  اأبناء  ولدعوة  اأوًل،  اأنف�شهم  اأجل  من  لالإ�شالم، 

www.alukah.net



سحر البيان في كلمات بينات268

ثانًيا.

نريد اأن نعد دعاة على وعي كاف بالدين.. نقوم باإلقاء حما�شرات عن الإ�شالم 
يف اأماكن خمتلفة، مثل املدار�ص وامل�شت�شفيات. 

ي�شدر املكتب جملة �شهرية ا�شمها "�شالم"، وهي تخاطب امل�شلمني الإ�شكندنافيني، 
ويقروؤها كثري من الإ�شكندنافيني غري امل�شلمني. 

اإ�شكندنافيا،  ا اأمام الإ�شالم؛ كي يزداد انت�شاًرا ور�شوًخا يف  ن�شعر اأن هناك فر�شً
ونحن نعمل جاهدات من اأجل حتقيق هذه الغاية. 

نظًرا للحياة املادية اجلافة التي يحياها النا�ص هناك، فاإنهم يتطلعون اإىل �شيء 
جديد؛ وذلك لأنهم ي�شعرون اأن كل ذلك الرخاء املادي ل مينحهم ال�شعادة يف احلياة". 
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اأدركت عظمة اأن يكون الإن�سان عبًدا هلل
تروي الأمريكية "�شارة" ابنة الرابعة ع�شرة ق�شة اإ�شالمها، فتقول:

اأ�شاأل  وكنت  عمري،  من  التا�شعة  يف  كنت  حني  الإ���ش��الم  يف  التفكري  "بداأت 
والدي بع�ص الأ�شئلة عن اهلل - تعاىل -، فما كانا قادرين على اإجابتي عنها، فجعلني 
هذا اأذهب اإىل املكتبة لأبحث واأقراأ عن الفروق بني الأديان.. وجدت يف الإ�شالم اإجابات 

مقنعة لكثري من اأ�شئلتي. 

اأدر�ص  اأنني  اللحظة، هما فقط يعرفان  باإ�شالمي حتى هذه  وال��داي ل يعلمان 
اإبعادي عنها و�شدي عن  الإ�شالم واأق��راأ فيه، حتى القراءة يف الإ�شالم يحاول وال��داي 
البحث يف هذا الدين، ولقد منعاين من اإح�شار امل�شحف اإىل البيت؛ ولذا فاأنا اأقروؤه 

عرب ال�شبكة العنكبوتية. 

ب�شدة  اإقناعي  وح��اول  امل�شلمات،  �شديقاتي  عن  لإبعادي  جهدهما  وال��داي  بذل 
بالذهاب اإىل معاهد الدرا�شات امل�شيحية. 

بعد اأن اأ�شلمت مالأين �شعور بالأمان والطمئنان، واأدركت عظمة اأن يكون الإن�شان 
عبًدا هلل، وهذا ما مل اأ�شعر به قبل اإ�شالمي. 

العداء لالإ�شالم، ويزرعون يف قلوبهم  اأبناءهم  اأمريكا يلقنون  اأولياء الأمور يف 
عن  الإع���الم  اأج��ه��زة  تر�شمها  التي  امل�شوهة  ال�شور  اأذهانهم  يف  وير�شخون  كراهيته، 

امل�شلمني. 

اأن  العظيم، وكيف  الدين  اأمامي حقيقة هذا  ارت�شمت  الإ�شالم  بعد تعريف على 
عدائيون  امل�شلمني  اأن  من  وال��داي  علمني  مما  العك�ص  على  وه��ذا  م�شاملون،  امل�شلمني 

ي�شربون زوجاتهم. 

اأب�شركم باأن الإ�شالم اأكرث الأديان انت�شاًرا، والنا�ص الذين يدخلون فيه هم من 
خمتلف الفئات العمرية وال�شرائح الجتماعية والأ�شول العرقية". 
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احلياة هي ما تعتقدين
�شفرهما  يف  ي�شلكان  وكانا  الروحي،  النقاء  عن  يبحثان  كانا  طالبني  اأن  ي��روى 
طريقة واحدة روحًيا وبدنًيا، وقد اأقام الأول يف قرية ملدة ليلة كاملة، وغادرها مبكًرا 
يف اليوم التايل يف رحلة اإىل القرية املجاورة، ويف طريقه قابل حكيًما وقوًرا، و�شاأله اإذا 
ما كان ي�شري يف الجتاه ال�شحيح نحو القرية التي يق�شدها، وعما اإذا كان احلكيم على 
معرفة باأهل تلك القرية؟ واإذا كان يعرفهم، فما طباعهم واأحوالهم؟ فاأكد له احلكيم 
اأنه ي�شري يف الجتاه ال�شحيح، وقبل اإجابته عن ال�شوؤال الثاين �شاأله احلكيم عن طباع 
اأهل القرية التي كان فيها الطالب للتو، فاأجاب الطالب باأنهم كانوا رائعني، فعلى رغم 
فقرهم فقد رحبوا به بحفاوة وحرارة عندما دخل قريتهم، ووفروا له مكاًنا للمبيت، 
وكيا�شتهم  بلطفهم  اأعجب  فقد  القليلة،  اأقواتهم  من  بالغ  بكرم  الطعام  له  وق��دم��وا 

وكرمهم و�شخائهم!

فقال له احلكيم: اأب�شر فاأهل القرية التي تق�شدها مثل اأهل القرية التي غادرتها 
متاًما؛ فا�شتمتع برحلتك وا�شتمتع بلقائهم! 

التي  القرية نف�شها  التايل يف  اليوم  الثاين يف  اأق��ام الطالب  املنوال نف�شه  وعلى 
ا، ويف  غادرها الطالب الأول منذ قليل، وعند ال�شباح خرج و�شلك الطريق نف�شها اأي�شً
منت�شف الطريق اإىل القرية املجاورة قابل احلكيم نف�شه، ف�شاأله عما اإذا كان ي�شري يف 
له  فاأكد  اأهلها؟  من  يالقيه  اأن  يتوقع  وما  يق�شدها؟  التي  للقرية  ال�شحيح  الجت��اه 
احلكيم اأنه ي�شري يف الجتاه ال�شحيح، وكما فعل يف اليوم ال�شابق طلب من ال�شاب اأن 
باأق�شى ما  ات�شموا  ال�شاب قائاًل: قد  التي غادرها لتوه، فاأجاب  القرية  اأهل  ي�شف له 
اأنهم  اإل  اأين كنت متعًبا وجائًعا،  املعاملة، فرغم  الفظاظة وغلظة  ميكنك تخيله من 
لذا  بالكاد؛  يكفيهم  اإن طعامهم  قالوا يل  والطعام، وقد  العون  القليل من  قدموا يل 
لي�ص لديهم فائ�ص ليقدموه يل، قد كانوا يف منتهى الق�شوة والوح�شية. واأود األ اأراهم 

ثانية اأبًدا.
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هذان الطالبان ميثالن فريقني من النا�ص، فريق متفائل يرى الوجه الإيجابي 
لالأ�شياء، وفريق مت�شائم يرى الوجه ال�شلبي لها، فمن اأي الفريقني حتبني اأن تكوين؟ 

اإن النظرة الإيجابية لالأمور والنظر اإىل اجلانب امل�شرق يف حياتنا، ومن �شفات 
تاأثرًيا  توؤثر  ال�شخ�شية  امل��رء  فنظرة  اجتماعي...  بذكاء  يتمتعون  الذين  الأ�شخا�ص 

كبرًيا يف النجاح الجتماعي، بل اإنها قد تغري حياته اإىل ف�شل كامل اأو جناح كامل. 
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حياتِك تغي  "21" يوما 
اإن اإثارة امل�شاعر الإيجابية تولد يف النف�ص طاقة اإيجابية ت�شاعد �شديقتها على 
الإيجابي،  التفكري  من  تتولد  الإيجابية  امل�شاعر  لأن  غاياتها؛  وبلوغ  اأهدافها  حتقيق 
وبالتايل فاأنِت يف حاجة اإىل اإعادة برجمة عقلِك، بحيث يفكر بطريقة اإيجابية �شحيحة. 

اإىل  الدرا�شي يعود  اأن م�شكلة انخفا�ص م�شتواها  اإحدى الطالبات تعتقد  كانت 
�شعوبة احلفظ لديها، و�شعف م�شتوى ذكائها، وبعد اأن حتدثت الأ�شتاذة باإ�شهاب عن 
قدرات العقل الهائلة يف التحليل والت�شنيف واحلفظ، واأن م�شكلتنا يف احلفظ تتمثل 
يف عدم قدرتنا على ا�شتدعاء املعلومات، ولي�ص يف عدم قدرة العقل على حفظ املعلومات، 
اأنني  اأعتقد  كنت  املعلومات،  هذه  على  "�شكًرا  لأ�شتاذتها:  قالت  املحا�شرة  انتهاء  بعد 

غبية!". 

تكمن امل�شكلة يف العتقاد الذي برمج يف عقله الباطن، وبالتايل انعك�ص على اأدائه 
يف احلفظ، لكن ما عالقة العقل الباطني باأدائه؟ 

اأو )الال�شعور( ي�شبه بيانات البنك، فهو ل مييز بني املدخالت،  العقل الباطن 
حقيقة،  اإىل  امل��ع��اين  تلك  ف�شيرتجم  والكراهية  وال�شك  اخل��وف  باأفكار  غذيناه  ف���اإذا 

فالعقل الباطن ير�شل ر�شائل اإىل العقل الواعي توؤثر يف قرارته الواعية. 

هو  الواعي  العقل  بينما  ال�شيارة،  ي�شبه  اإن��ه  ق��وة،  الأك��رث  هو  الباطن  العقل  اإن 
القائد، فاإن كانت القوة يف ال�شيارة فالتحكم بيد ال�شائق. 

اإن مدخالتنا ت�شاوي خمرجاتنا، اإن العقل الباطن ل مييز، فهو يقبل ما ندخله 
اإليه ويعك�شه على �شلوكنا؛ ولهذا فاإن اإدخال فكرة �شلبية يعطينا نتيجة �شلبية واإدخال 
نتيجة  اإدخ��ال �شيء جيد يعطينا  فاإن  اإيجابية، وبالتايل  نتيجة  اإيجابية يعطينا  فكرة 

جيدة.

كانت  غبية  اإنها  الطالبة:  قالت  فحني  املخرجات،  و�شتتغري  امل��دخ��الت  غ��رّيي 
تر�شل اإيحاء ذاتًيا �شلبًيا، وكان العقل الباطن ي�شدقه ويبداأ بعك�شه على �شلوكه ب�شكل ل 
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�شعوري، ومن هنا وجب اأن ن�شوغ دائًما اإيحاءات اإيجابية؛ لأن اأي �شورة ت�شوغينها يف 
عقلِك ت�شبح حقيقة، اإذا قمت بتكرار عبارة اإيجابية بكرثة، فاإنها تغذي عقلِك الباطن 
التكرار م�شحوًبا بامل�شاعر  اأن يكون  اأي واقع، واملهم  بالبيانات الإيجابية التي ترتجم 
والأحا�شي�ص، قويل: اأنا �شعيدة، اأنا مرحة، اأنا حمبوبة، اأنا واثقة من نف�شي؛ فاإن هذا 

يغري كثرًيا من �شلوكياتِك فيما بعد.

رمبا ل يكون الإيحاء مقبوًل لدى عقولنا يف املرة الأوىل؛ لأنه ميثل فكرة غريبة 
فاإذا قالت اإحدى الطالبات: " اأنا ذاكرتي قوية" ف�شوف يرف�ص العقل ذلك قائاًل: "اأنِت 
كاذبة! لديِك ذاكرة �شيئة"؛ لأن ذلك هو ما كان يعتقده، و�شوف ي�شتغرق الأمر )21( 

يوًما حتى يتبدد هذا العتقاد.

ملاذا )21( يوًما؟

الإي��ح��اء حتى  تكرار  متعاقًبا من  يوًما   )21( اإىل  الأق��ل  على  يحتاج  العقل  لأن 
ي�شنع برجمة جديدة يف العقل، لكن ال�شوؤال الأهم: هل ت�شتحق احلياة الإيجابية هذا 

التعب ملدة )21( يوًما من اجلهد والتكرار؟.. نعم ت�شتحق.

    وتقول د/ م�شاوي الغيث - حفظها اهلل - : "لو تاأملنا يف �شهر رم�شان لوجبنا 
اأن ربنا الرحيم قد اأعطانا مهلة يف بدايته هي )20( يوًما لنغري �شلوكياتنا ال�شلبية، ويف 
ليلة )21( تبداأ الع�شر الأواخر .. فليلة القدر من رحمته بنا ل ن�شادفها اإل بعد )21( 
اليجابي؛  بالتغري  امتالأت  وعقولنا  نفو�شنا  فتكون  الوتر،  ليايل  بعدد  اأك��رث  اأو  يوًما 

فتخيل لو كانت ليلة القدر حتدث يف اأول رم�شان!!"
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ملاذا الزانية قبل الزاين؟ وال�سارق قبل ال�سارقة؟
عندما اأمر اهلل - �شبحانه وتعاىل - بتوقيع حد الزنا بداأ الآية بالأنثى فقال - 

تعاىل -: زب ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺ   ٿٿ ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤڤ 
ڦ ڦ ڦڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ رب )النور(.

 - بالذكر فقال  ب��داأ  ال�شرقة  بتوقيع حد   - �شبحانه وتعاىل   - اأم��ر اهلل  وعندما 
ڤ    ڤ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  زب   :- تعاىل 

ڤ  ڤ رب )املائدة(.
لقد بداأ اهلل حد الزنا بالأنثى "املراأة"؛ وذلك لأنها التي تعطي ال�شوء الأخ�شر 
للذكر"الرجل"، ولو امتنعت عنه ما ا�شتمر يف حتر�شه بها حتى تقع يف م�شائده؛ فاملراأة 
املغر�شة،  ال�شوية  ونظراتها غري  الفا�شحة،  ال�شرعية  تفتنه مبالب�شها غري  التي  هي 

وحركاتها غري الأخالقية املثرية.

فالأنثى هي البادئة بالفتنة والإثارة؛ ولهذا حملها اهلل امل�شوؤولية الأوىل يف الزنا، 
ولكنه �شاوى بينها وبني الذكر يف العقوبة.

ولذلك اأمر اهلل - �شبحانه وتعاىل - املراأة امل�شلمة بالعديد من اأوامر �شد الذرائع، 
اأو الأوامر الحرتازية احلامية لها من مثل هذا ال�شلوك امل�شني واملهني، منها:

1- األ تخ�شع بالقول فيطمع الذي يف قلبه مر�ص فيها؛ قال - تعاىل -:  زب ڤ 
ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ رب )الأحزاب: 32(. 

2- اأمرهن اهلل - �شبحانه وتعاىل - بالت�شرت ولب�ص اللبا�ص ال�شاتر، والدال على 
اأو  للرجال،  وامل�شادقة  املخادنة  يقبلن  واأنهن موؤمنات عفيفات ل  ح�شمتهن وهويتهن 

اإثارة الفتنة فقال - تعاىل -: زب ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ 
ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ رب )الأحزاب(. فهذا 

اللبا�ص ال�شاتر يحميهن من مر�شى القلوب والتهم الباطلة.

واخللخال  كالأ�شاور  اخلفية  زينتها  �شوت  تبدي  األ  امل�شلمة  امل��راأة  اهلل  اأم��ر   -3
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وغريها؛ جتنًبا للعديد من امل�شكالت املرتتبة على ذلك، فقال - تعاىل -:  زب ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ    ېئ ېئ ېئ ىئىئ رب  )النور: 31(. 

اإب��داء زينتها لالأجانب من  4- كما اأمر - �شبحانه وتعاىل - امل��راأة امل�شلمة بعدم 
ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳ       ڳ  زب    :- تعاىل   - فقال  ال��رج��ال 

ڻ رب  )النور: 31(. 
5- اأمر اهلل املراأة امل�شلمة بغ�ص الب�شر وحفظ الفرج، فقال - تعاىل -: زب ک 
ک   گ گ گ گ ڳ رب  )النور: 31)؛ لهذا بداأ اهلل - �شبحانه 

وتعاىل - يف حد الزنا بالأنثى.
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الإ�سالم هو العدو الأول عند الغرب
اإنهم ل يرون الإ�شالم جداًرا يف وجه مطامعهم فقط، بل يعتقدون جازمني اأنه 

اخلطر الوحيد عليهم يف بالدهم. 

يقول لوران�ص براون: "كان قادتنا يخوفوننا ب�شعوب خمتلفة، لكننا بعد الختبار 
مل جند مربًرا ملثل تلك املخاوف. 

كانوا يخوفوننا باخلطر اليهودي، واخلطر الياباين الأ�شفر، واخلطر البل�شفي.. 
لكنه تبني لنا اأن اليهود هم اأ�شدقاوؤنا، والبال�شفة ال�شيوعيون حلفاوؤنا، اأما اليابانيون، 

فاإن هناك دوًل دميقراطية كبرية تتكفل مبقاومتهم. 

ق��درت��ه على  الإ���ش��الم، ويف  م��وج��ود يف  علينا  اأن اخلطر احلقيقي  وج��دن��ا  لكننا 
التو�شع والخ�شاع، ويف حيويته املده�شة.

ويقول غالد�شتون: "ما دام هذا القراآن موجوًدا يف اأيدي امل�شلمني، فلن ت�شتطيع 
اأوروبا ال�شيطرة على ال�شرق، ول اأن تكون هي نف�شها يف اأمان".

تخيف  التي  هي  الإ���ش��الم  يف  تكمن  التي  القوة  "اإن  غ��اردن��ر:  امل�شت�شرق  ويقول 
اأوروبا".

ويقول هانوتر وزير خارجية فرن�شا �شابًقا: "ل يوجد مكان على �شطح الأر�ص اإل 
واجتاز الإ�شالم حدوده وانت�شر فيه؛ فهو الدين الوحيد الذي مييل النا�ص اإىل اعتناقه 

ب�شدة تفوق كل دين اآخر".

ويقول األرب م�شادر: "من يدري؟! رمبا يعود اليوم الذي ت�شبح فيه بالد الغرب 
الوقت  ويف  ثانية،  م��رة  ال��ع��امل  لغزو  ال�شماء؛  م��ن  اإليها  يهبطون  بامل�شلمني،  م��ه��ددة 

املنا�شب".

ويتابع: "ل�شت متنبًئا، لكن الأمارات الدالة على هذه الحتمالت كثرية.. ولن 
تقوى الذرة ول ال�شواريخ على وقف تيارها. 
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اإن امل�شلم قد ا�شتيقظ، واأخذ ي�شرخ، ها اأنذا، اإنني مل اأمت، ولن اأقبل بعد اليوم 
اأن اأكون اأداة ت�شريها العوا�شم الكربى وخمابراتها".

ويقول اأ�شعيا بومان يف مقال ن�شره يف جملة العامل الإ�شالمي التب�شريية:

الإ�شالم؛ لهذا  الغربي من  العامل  اأن ي�شيطر على  �شيًئا من اخلوف يجب  "اإن 
اأتباعه  اإن  بل  ع��ددًي��ا،  الإ���ش��الم منذ ظهر يف مكة مل ي�شعف  اأن  اأ�شباب، منها  اخل��وف 

يزدادون با�شتمرار، من اأ�شباب اخلوف اأن هذا الدين من اأركانه اجلهاد".
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األب اأر�سالن .. القائد امل�سلم هازم ال�سليبيني
ابنه  القيادة  ال�شالجقة، وك��ان يعاونه يف  الأت��راك  اأر�شالن من  األ��ب  البطل  كان 
"ملك�شاه"، فاأخذا ينق�شان دولة بيزنطة من اأطرافها، حتى �شيطرا على اأرمينيا، وك�شفا 
ظهر دولة الرها، واأخ�شعا عمورية، حتى اأ�شبحا على مقربة من قونية الواقعة على 

بحر اإيجة يف اآ�شيا ال�شغرى.
ويف يف يف اأثناء ذلك كانت دولة بيزنطة تتحفز ل�شتعادة اأرمينيا وكل ما فقدته 
من اأرجائها، وقد واتتها الفر�شة حني تويف الإمرباطور البيزنطي ق�شطنطني العا�شر، 
اإيدو�شيا و�شية على ولدها ال�شغري ميخائيل  فتولت امللك بعده زوجته الإمرباطورة 

ال�شابع.
ديوجني،  رومانو�ص  لقواتها  العام  القائد  البيزنطية  الإم��رباط��ورة  تزوجت  ثم 
وطفق يوؤلف جي�ًشا من متع�شبي ال�شليبيني، حتى بلغ جي�شه مائة األف مقاتل، كلهم 

متعط�شون لدماء امل�شلمني!
وملا بلغ البطل األب اأر�شالن هجوم رومانو�ص يف اجتاه ح�شن مالذ كرد وح�شن 
الهائلة  البيزنطية  اجلموع  تلك  ال�شغري  بجي�شه  ليواجه  اأرمينيا  اإىل  اأ�شرع  ُخ��الط، 

بقيادة رومانو�ص ذلك الفار�ص ال�شليبي املتوثب.
اأك��رب ع��دد منهم، لكنه وج��د الوقت  اأر���ش��الن دع��وة جي�شه وجمع  األ��ب  وح���اول 
ق�شرًيا، فلم يتمكن من جمع اأكرث من خم�شة ع�شر األف جندي �شار بهم - يرحمه اهلل 

- ليواجه بهم مائة األف مقاتل.
لكنه - يرحمه اهلل - كان عظيم الأمل يف اهلل، فجمع فر�شانه، وخطبهم خطبة 
"�شاأقاتل �شابًرا حمت�شًبا، فاإن انت�شرنا فتلك نعمة من اهلل، واإن كتبت يل  قال فيها: 

ال�شهادة فهذا كفني وحنوطي جاهزان، واأكملوا معركتكم حتت قيادة ابني ملك�شاه".
اإىل امليدان فوجد قطعة من جي�ص العدو تقدر بع�شرة اآلف  ثم توجه وجنوده 
فن�شر  الفئة،  بتلك  امل�شلمني  فا�شطدم جي�ص  رو�شي؛  قائد  يقودهم  بلدة ُخالط  عند 
اهلل امل�شلمني، واأُ�شر القائد الرو�شي، وُقتل عدد كبري من ع�شكر الكفر وجمعت الغنائم، 
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واأر�شلت اإىل اخلليفة يف بغداد، فكان فاأًل مبارًكا ا�شتب�شر به امل�شلمون يف مقدمة املعركة 
رومانو�ص  القائد  اإىل  اأر�شالن  األ��ب  ال�شلطان  اأر�شل  املع�شكران  تقارب  فلما  احلا�شمة. 
اإل  هدنة  )ل  جوابه  كان  حني  قبيًحا  ا  ردًّ ال�شليبي  فرد  واملهادنة،  ال�شلح  منه  يطلب 
بالري(، يعني اأنه لن يقبل هدنة اإل بعد اأن يدمر عا�شمة ال�شالجقة، ويحتل كل ديار 

الإ�شالم؛ فانزعج ال�شلطان امل�شلم، وركبه همٌّ �شديد لعدم تكافوؤ العدد.
ومت ذلك عند ظهرية يوم جمعة من �شيف عام )463ه�(، وبينما كان رومانو�ص 
اأن �شلى  بعد  اأو �شاعقة  كاأنه قارعة  املوؤمن  القائد  انق�ص عليهم  وادًي��ا،  ينزل بجي�شه 
وبكى؛ فبكى النا�ص لبكائه، ودعا اهلل فدعا النا�ص بدعائه، ثم ركب وقال للنا�ص: "لي�ص 
واألقى  اأهله".  اإىل  فليعد  ين�شرف  اأن  �شاء  من  نف�شه،  اأم��ري  وكلكم  اأم��ري،  الآن  عليكم 
القو�ص والن�شاب وحمل ال�شيف والدبو�ص، معلًنا اأن الأمر التحام ولي�ص رماية، فالتفَّ 

الروم حول امل�شلمني، وكان امل�شلمون يف الو�شط.
فكانت فر�شة و�شط الغبار اأن يقتل امل�شلمون عدوهم كيف ي�شاءون، ودارت الدائرة 
على العدو الكافر، فتناثر من قتالهم ما ل يح�شى، وجيء بالأ�شرى واإذا مقاتل �شغري 

اجلثة ي�شوق اأمامه قائد الأعداء رومانو�ص.
"وما  اأنه مزح مع ذلك الع�شكري ال�شغري يوًما، فقال له:  اأر�شالن  األب  وتذكر 
اإلينا ملك الروم؟ وحقق اهلل مزحته، ووقف رومانو�ص �شاغًرا بني  يدريك اأن حُت�شر 
يدي األب اأر�شالن، ف�شربه القائد امل�شلم ثالث مقارع، وقال له: "دعوناك اإىل الهدنة 
فاأبيت، فاأين الهدنة التي يف الري؟ ثم قال له: ما تظن اأين فاعل بك؟ فقال: كل �شوء". 
امل�شلم - يرحمه اهلل - قبل فدية مقدارها مليون دينار، وا�شرتط  القائد  لكن 
القائد  ناوله  وعندئذ  بذلك،  ووق��ع  رومانو�ص  فقبل  امل�شلمني؛  اأ�شرى  يطلق  اأن  عليه 
امل�شلم ع�شرة اآلف دينار واأطلق معه حا�شيته فو�شل اإىل بيزنطة مهزوًما، وهناك وجد 
بابن  ابتهاًجا  رومانو�ص  فاأظهر  العر�ص،  على  فرتبع  ال�شن  بلغ  قد  ال�شغري  امللك  اأن 
زوجته، واأخربه باأنه وقع على فدية مبليون دينار، فجمع امللك اجلديد ما عنده واإذا هو 
ثالثمائة األف دينار فاأر�شلها رومانو�ص اإىل األب اأر�شالن، وحلف له اأنه ل ميلك غريها! 

فقبلها - يرحمه اهلل - و�شامح بالباقي.
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ل يفهمني اأحد

الوقت نف�شه  ل��ديَّ كثري من الطموحات والأه���داف، ويف  اأن��ا فتاة ب�شيطة، لكن 

حياتي  يف  وكبرًيا  مهًما  �شيًئا  اأفقد  باأنني  واأ�شعر  يفهمونني،  ل  ح��ويل  من  ب��اأن  اأ�شعر 

با�شتمرار، ول اأعرف ما ذا اأفعل؟    

ت�شاأيل  اأن  ينبغي  ولكن  اأه���داف،  اأو  طموحات  لديِك  يكون  اأن  جميل  الإج��اب��ة: 

نف�شِك اأوًل :ما مقدار طموحاتِك؟ وهل هي اأكرب من قدراتِك اأو من طاقتِك، اأم هي يف 

متناول يدِك وا�شتعداداتِك؟ لأنه اإذا زادت الطموحات عن القدرات حدث لدى ال�شخ�ص 

العديد من ال�شراعات؛ منها التوتر والنفعال ال�شديد على اأب�شط الأمور، اأما لو كان 

ا ح�شا�ًشا وعاطفيًّا، ف�شوف ي�شاب بحالة من اخلوف اأو احلرية. �شخ�شً

دائًما  تتذكر  واأن  اأ�شا�ًشا �شحيًحا حلياتها،  اإن حتدد  اإىل  الفتاة  وبالتايل حتتاج 

الغاية من خلقها، واأن تتعرف على خالقها - �شبحانه وتعاىل - وتتقرب منه - �شبحانه 

بالفطرة؛ لآن  ه��ذه احل���الت  ُي��ح��دث مثل   - ع��ن اهلل - تعاىل  البعد  اأن  ت��درك  واأن   ،-

الإن�شان بفطرته يبحث عن اإله ليحتمي به وي�شعر بقربه منه.

وهذا يحدث لهذه الفتاة ال�شائلة؛ حيث الذي ت�شعر بفقدانه هو القرب من اهلل 

- تعاىل -، اإنه الفتقار اإىل اهلل - تعاىل -، لتكوين قريبة منه - �شبحانه - ا�شت�شعري 

�شوف  التي  ال�شكينة  لهذه  بالظماأ  ت�شعرين  فاأنِت  اإليه،  بهمومِك  واألقي  معِك،  معيته 

تغمرِك، و�شوف ترويِك عندما تكونني قريبة من ربِك، خا�شعة بني يديه، متذللة اأمام 

عظمته، تنادينه يف �شجودِك، وت�شطرين لرحمته، رافعة يديِك اإليه.

واعلمي اأن كل خملوق، واأن كل عبد لديه افتقار وجوع وا�شطرار ل ي�شده، اإل 

اإل اخل�شوع والتذلل له، فلن تنايل طماأنينة،  بالقرب من اهلل - تعاىل -، ول ي�شبعه 
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ولن تظفري ب�شكينة اإل كما قال - تعاىل -:  زب مب ىب يب  جت حت     ختمت ىت 
يت    جث مث ىث رب)الرعد: 28(.

اإذن فهي احلياة التي تهنئني فيها حتى ولو كنِت يف م�شتوى اقت�شادي ب�شيط؛ 
لأنها احلياة الطيبة التي وعد اهلل - تعاىل - بقوله:  زب ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک 
رب  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گگ  گ  گ  ک  ک  ک 

)النحل: 97 (.
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الإ�سابة  خماطر  من  للحد  ""9" ن�سائح 
ب�سرطان الثدي

اإمكانية تقليل خماطر  اأخباًرا طيبة للن�شاء متثلت يف  حملت الأو�شاط العلمية 
تعر�شهن ل�شرطان الثدي من خالل القيام بتغيريات ب�شيطة يف حياتهن اليومية.

ال�شدر  "�شحة  بعنوان  جديد  كتاب  موؤلفة  غ���وردون  دي��ب��ورا  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
الطريقة الطبيعية" اأن )10%( فقط من حالت الإ�شابة ب�شرطان الثدي تعود للعامل 
اأن الكل  اأما بقيتها فتعود لطريقة الغذاء والبيئة واأ�شلوب املعي�شة، واأ�شافت  الوراثي، 
يعرف اأنه على الن�شاء حتا�شي التدخني، والتقليل من كميات الكافيني التي يتناولنها 

وتناول املزيد من الفاكهة واخل�شراوات.
وفيما يلي اخلطوات الب�شيطة التي تو�شي بها الدكتورة غوردن:

1- عدم ا�شتعمال املواد البال�شتيكية حلفظ اأو تغطية املواد الغذائية املراد طهوها 
يف فرن املايكروويف.

مما  يتاأك�شد  اللحم  جتعل  العالية  احل���رارة  اللحم..  �شواء  اأو  ت�شخني  ع��دم   -2
يجعله اأكرث قابلية للت�شبب يف الإ�شابة بال�شرطان.

3- اإعادة تعبئة الأطعمة املغطاة مبواد تغليف بال�شتيكية يف حاويات زجاجية.
للمبيدات  التعر�ص  خماطر  لتقليل  الع�شوية  والأغ��ذي��ة  الأطعمة  اختيار   -4

احل�شرية.
5- احلذر عند تناول الفراولة والكرز والتفاح؛ لأنه يتم ر�شها مراًرا باملبيدات.

6- التقليل من تناول اللحوم واملنتجات احليوانية.
7- تنويع الفاكهة واخل�شراوات.

8-  ت��ن��اول ال�����ش��وي��ا ث���الث م����رات ي��وم��ًي��ا؛ا ل��ت��ه��دئ��ة اخل��الي��ا احل�����ش��ا���ش��ة جت��اه 
الأ�شرتوجني.

9- ممار�شة ال�شرتخاء مرات عدة يومًيا لتخفيف ال�شغط وتعزيز املناعة.
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توبة املمثلة �سيماء الكويتية
اأ�شغر فنانة عربية دخلت طريق الفن متعلقة به لل�شهرة، وكنت اأظن اأن امل�شاألة 
هواية واأداء اأعمال فنية، ولكني وجدت اأن حتقيق الهواية وموا�شلة ال�شري حمفوفتان 
اإين  ال�شائعات، وقبل توبتي مرة يقولون:  للمراأة والرجل، ثم كانت  املهلكة  بالأخطار 
واأخ��رى  ا�شمه،  ويذكرون  بفالن  عالقة  على  اإنني  يقولون:  واأخ��رى  وطلقت،  تزوجت 
اأخرج بال  اإنهم وجدوين مع فالن، ثم كانت الواقعة الأ�شعب التي جعلتني  يقولون: 
عودة من هذا املجال وبال تفكري، اأن فناًنا كبرًيا تعاملت معه يف بع�ص الأعمال، وكان 
�شبًبا يف ظهوري وكان مهتًما بي حتى كان يتدخل يف خ�شو�شياتي، وكنت اأظن اأنه جمرد 
اهتمام، اإل اأنه كان يتحر�ص بي، ففهمت مراده واعتزلته واعتزلت معه الفن، وع�شمني 

اهلل - تعاىل - من الوقوع يف براثنه.

ويف اإطار ما عانيته و�شاهدته اأقول ب�شراحة: اإن الفن جمال �شعب جًدا على اأي 
اإن�شان يريد اأن يحتفظ باأخالقه ومبادئه، فهو عامل مليء بال�شائعات واحلقد والتناف�ص 
املذموم، والكذب والنميمة والنفاق، عامل مليء بالتنازلت الالحمدودة، اإذا دخلته املراأة 
فالبد اأن تقدم تنازلت، وهو بال �شك �شد الأخالق، فتتنازل �شيًئا ف�شيًئا حتى ت�شبح 

رخي�شة تباع باأبخ�ص الأثمان، ولقد �شاهدت هذه النماذج اأمامي. 

هذا عامل الداخل فيه مفقود واخلارج مولود، واأحذر غريي من ال�شري على هذا 
اإنك داخلة اإىل حفرة من جهنم لن  اإي��اِك والدخول اإىل هذا العامل  الطريق، واأق��ول: 

ت�شتطيعي اخلروج منها ب�شهولة. 

اأن  ا  خ�شو�شً فري�شتها،  على  لالنق�شا�ص  الفر�شة  تتحني  ب�شرية  ذئاب  فهناك 
اأ�شباه املخرجني واأ�شباه املنتجني ل يقدمون �شيًئا من دون مقابل، فمن ترد دوًرا يجب 
اإىل الأماكن التي يرتادونها، ويف حفالتهم التي ي�شمونها  اأن ت�شايرهم وتخرج معهم 
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اأن  مل�شوا  واإذا  اإغ��راوؤه��ا،  اأن هو  الأم��ر  لي�شت كذلك؛ فكل ما يف  وه��ي  ت��ع��ارف،  حفالت 
اإحداهن متاطل اأو ترف�ص جماراتهم، يعمدون جميًعا اإىل ت�شويه �شمعتها من الناحية 
قلوبهم  من  نزعت  فيه  العاملني  وبع�ص  موبوء،  الفني  فالو�شط  والأخالقية.  الفنية 

الرحمة، وتخلو عن �شمائرهم. 
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املتجول الغبي
اأخ��ربه معلمه  عندما كان فيكتور �شريبرياكوف يف اخلام�شة ع�شرة من عمره، 
اأن يرتك املدر�شة ويتعلم  واأن��ه من الأف�شل له  اإنهاء درا�شته،  اأب��ًدا من  اأن��ه لن يتمكن 
حرفة يعي�ص منها، وعمل فيكتور بالن�شيحة وترك املدر�شة، وعلى مدار ال�شبعة ع�شر 
عاًما التالية اأ�شبح متجوًل يقوم مبجموعة متنوعة من الأعمال الغريبة، لقد قيل له 
اإنه كان "غبًيا" ولقد ت�شرف كغبي على مدار �شبعة ع�شر عاًما، وعندما بلغ )32( عاًما، 
حدث حتول مذهل يف حياته، فقد ك�شف اأحد التقييمات م�شادفة اأنه عبقري و�شاحب 

منحنى ذكاء و�شل اإىل )161(، اأتدري ماذا حدث بعد ذلك التقييم؟

الكتب،  من  العديد  بكتابة  ق��ام  احل��ني  ذل��ك  ومنذ  كعبقري،  يت�شرف  ب��داأ  لقد 
و�شجل عدًدا من براءات الخرتاع، واأ�شبح رجل اأعمال ناجح، ورمبا كان احلدث الأكرث 
اأهمية بالن�شبة له هو اختياره رئي�ًشا ملجتمع مين�شا العاملي، وجمتمع مين�شا لديه �شرط 

ع�شوية واحد ل غري، وهو اأن يكون منحنى الذكاء ل يقل عن )140(. 

يتجولون  الذين  العباقرة  عن  نت�شاءل  جتعلنا  �شريبرياكوف  فيكتور  ق�شة  اإن 
ويت�شكعون حولنا ويت�شرفون كاأغبياء فا�شلني؛ لأن اأحدهم قال لهم يوًما اإنهم لي�شوا 
اأذكياء مبا يكفي، فمن الوا�شح اأن فيكتور مل يكت�شب قدًرا هائاًل من املعارف الإ�شافية، 
والواقع اأن ما اكت�شبه فجاأة هو قدر هائل من الثقة الإ�شافية، وكانت النتيجة هي اأنه 
اأ�شبح على الفور اأكرث فعالية، واأكرث اإنتاجية واأكرث جناًحا، فعندما راأى نف�شه ب�شكل 
ا، وبداأ يف توقع نتائج خمتلفة، ويف حتقيق  خمتلف، بداأ يف الت�شرف ب�شكل خمتلف اأي�شً

تلك النتائج.

اإن  لِك  الآخرين  اأن تتحرري من نظرة  ت�شتطيعني  اأن��ِت  الطالبة؛  اإذن عزيزتي 
كنِت قد قيدِت نف�شِك بها و�شادرت اأحالمِك داخل عقلِك، وحكمِت عليها بالف�شل فقط؛ 

لأن اأحدهم قال لِك اإنِك فا�شلة، اأو اإنِك �شتف�شلني، اأو اإنِك قد ف�شلِت!
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انتظر ثماين ثوان!
ل�شنوات عديدة، كانت �شيا�شة �شالح املدفعية الأمريكية اأن ي�شوبوا املدافع نحو 

الهدف، ثم ينتظروا ثماين ثوان قبل اإطالق النار.

هذا  فالحظ  بخبري،  ال�شتعانة  مت  الأداء،  لتح�شني  اجلي�ص  من  حماولة  ويف 
التوقف لثماين ثوان، وا�شتعلم عن ال�شبب فيه. فقال له اجلنود امل�شوؤولون عن املدافع: 
اخلبري  حتقق  الن��ت��ظ��ار،  ه��ذا  يف  ال�شبب  يعلمون  ول  فقط،  التعليمات  يتبعون  اإن��ه��م 
ال�شت�شاري من الأمر مع ال�شباط، و�شاألهم عن ال�شبب الذي يجعل اجلنود ينتظرون 
املتبعة،  ال�شيا�شة  ه��ي  ه��ذه  اأن  اأج��اب��وا  ال�شباط  لكن  ال��ن��ار،  اإط���الق  قبل  ث��وان  ثماين 
ي�شت�شلم  ال��ذي  النوع  يكن اخلبري من  النتظار. مل  ذلك  ال�شبب يف  يعلمون  واأنهم ل 
ب�شهولة، وبالتايل بحث يف �شجالت اجلي�ص عن ال�شبب يف هذا النتظار، ولقد اكت�شف 
اإىل  يعود  واأن��ه  للجي�ص،  الرا�شخة  التقاليد  كان من  الثماين هذا  الثواين  اأن مو�شوع 
القرن الثامن ع�شر، لكن املفاجاأة كانت تتمثل يف ال�شبب يف النتظار.. اأتدرين ملاذا كان 
الكايف  الوقت  النار؟ حتى يعطوا اجلنود  اإط��الق  ث��واين قبل  ينتظرون ثماين  اجلنود 
لإبعاد خيولهم.. تخيلي ذلك! ترين ما هي ال�شيا�شات التي اعتدِت اتباعها يف اأي م�شروع 
تفكرين فيه اأو وظيفة حتاولني احل�شول عليها اأو اأي اإجناز تريدين اأن حتققيه، ولكنها 

اأ�شبحت الآن قدمية ول تقدم اأي قيمة للعمل.

هل حاولِت تطوير ذاتِك؟

هل حاولِت الطالع على اآخر امل�شتجدات..؟

التي ل تثمر نتائج  الإ�شرتاتيجية  هل حاولِت تغيري اجتاهِك الذهني وخطط 
وا�شحة؟

اأنِت ت�شتحقني النجاح، فقط اتكلي على ربِك وانطلقي بثقة ول تبني جناحِك 
على خربات الآخرين اخلاطئة.. ول داعي لأن تنتظري اأي ثانية بعد اليوم!
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�ساعت الدكتوراه
تويف الأب وقد و�شل البن اإىل املرحلة الثانوية..

اإىل  ول��و  م���دى،  اأق�����ش��ى  اإىل  تعليمه  يكمل  اب��ن��ه حتى  على  زوج��ت��ه  يو�شي  ك��ان 
الدكتوراه.

لقد حافظت الأم على ولدها ورعته، حتى اأو�شلته اإىل اجلامعة بامتياز.. عندها 
بداأت الفرحة تطرق باب تلك الأ�شرة التي مات عائلها، مل يتوقف طموح الأم، ومل تن�ص 

و�شية زوجها قبل موته؛ فاأ�شرت على اأن يوا�شل البن تعليمه حتى الدكتوراه.

غادر البن ملوا�شلة تعليمه خارج البالد، وكان ل بد اأن يبحث عن اأ�شدقاء لياأن�ص 
بهم عن اآلم الغربة؛ لكنه مل يح�شن الختيار.. فاأحاط به اأ�شدقاء ال�شوء اإحاطة ال�شوار 

باملع�شم، ثم بداأ ي�شاركهم يف تعاطي املخدرات.

فاأ�شبح مدمًنا على هذه ال�شموم القاتلة، واأ�شبح يطلب املزيد من املال بحجة 
البن  ه��ذا  اأج��ل  من  متلك  ما  جميع  بيع  اإىل  الأم  ا�شطرت  حتى  الدرا�شة،  متطلبات 
املنحرف واملنحدر نحو هاوية الهالك.. وبعد �شنني عاد البن متغري املالمح، وحالته 

ال�شحية يرثى لها.

و�شدمت  ب��ه،  ال��ذي طاملا حلمت  الكبري  الأم���ل  ه��ذا  بتحطيم  ال��وال��دة  فوجئت 
اأما  امل�شت�شفى..  اإىل  اأث��ره  على  نقلت  ن�شفًيا  �شلاًل  نتيجتها  كان  عنيفة  نف�شية  �شدمة 
البن فقد نقل اإىل م�شت�شفى ملعاجلته، كان راغًبا يف العالج.. فتح�شنت �شحته، فخرج 
من امل�شت�شفى وعاد اإليه عقله، وندم على ما �شيع من اآمال واأموال، وعاد اإليه الأمل من 

جديد.

فبحث عن عمل؛ حتى ي�شتطيع الإنفاق على والدته املري�شة، فتوظف يف اإحدى 
ابنها؛  اأملها يف  بال�شلل، و�شاع  الوالدة  واأ�شيبت  الدكتورا،  وبذلك �شاعت  املوؤ�ش�شات.. 

واحلمد هلل على كل حال.

www.alukah.net



سحر البيان في كلمات بينات288

كوين فخورة باأهلِك!
هل تعتقدين اأن اأحًدا لن ي�شتطيع اأن ي�شل اإىل النجاح الذي يتمناه ب�شبب فقر 

والده ودنو مركزه الجتماعي؟!

هل تعتقدين اأنِك ل حتظني باحلظ اجليد، واأن الطريق معاك�ص لِك والفر�ص 
�شدِك، واأنه ل جمال لتقدمِك يف من�شبِك؟!

اإًذا، ا�شمحي يل اأن اأقول اإنِك خمطئة؛ فهناك اآلف من العظماء ورجال الأعمال 
عر�شت لهم ظروف كظروفِك اأو اأ�شواأ منها، لكنهم على رغم ذلك مل يياأ�شوا، بل وا�شلوا 

�شعيهم يف ثبات واإميان؛ حتى بلغوا اأهدافهم واأدركوا النجاح املطلوب.

ل  الأميات  عداد  يف  اأمه  وكانت  جزاًرا،  اأبوه  كان  الإجنليز  �شاعر  �شك�شبري  • اإن 
تقراأ ول تكتب اإل ب�شعوبة.

ابن  اإل  يكن  مل  مبو�شيقاه،  م�شحوًرا  العامل  ي��زال  ل  ال��ذي  �شوبرت  • فرانز 
مدر�ص فقري وطاهية تعمل بالأجر يف بيوت الأغنياء.

يف  ببحوثه  ال��ي��وم  ح�شارة  تدين  ال��ذي  الإجن��ل��ي��زي  ال��ع��امل  ف���راداي  • مي�شل 
الكهرباء كان اأبوه حداًدا.

املعا�شرين يف بيئة  الر�شامني  • ن�شاأ بنحامني و�شت الذي يعد من طليعة كبار 
لكي  ذيلها،  �شعر  ويلتقط  بالقطط  مي�شك  عمره  م��ن  الثامنة  يف  وه��و  وك��ان  ف��ق��رية، 

يح�شل منه على فر�شاة ير�شم بها.

• اأركريت املليونري الأمريكي، الذي يرجع اإليه الف�شل الأكرب يف نهاية �شناعة 
من  ويعي�ص  مت��اًم��ا،  ال��راأ���ص  ق�ص  يجيد  ل  متوا�شًعا  حالًقا  حياته  ب��داأ  القطن،  حلج 

حلق ذقون الفقراء لقاء ما يوازي ثالثة �شنتات مينحها اإياه كل زبون.

بناء  يعمل  كان  حياته  م�شتهل  يف  املعروف،  الإجنليزي  الكاتب  جون�شون  • بن 
لقاء اأجر �شئيل.
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• نيوتن ذلك العبقري الذي اكت�شف قانون اجلاذبية ما هو اإل ابن فالح فقري.
حداًدا. كان  قاطرة  اأول  خمرتع  �شتيفن�شون  • جورج 

اأحذية. �شانع  كان  الكبري  الطبيعي  العامل  اإدواردز  • والد 
خياًطا. كان  املتحدة  للوليات  رئي�ًشا  كان  الذي  جون�شون  اإندرو  • والد 

ملاذا اإذن تياأ�شني من النجاح؟!
البحث،  ويوا�شل  يكافح  عاًما  ع�شر  �شتة  بلي�ص  برنارد  ظل  لقد  فقرية..  لأن��ِك 
على رغم فقره املدقع، فكانت النتيجة اأن تكلل �شعيه بالنجاح ووفق اإىل ابتكار نوع من 

اللدائن الكيميائية كان له �شاأن عظيم يف ال�شناعة احلديثة! 
اإن  اأخ��ربِك بهذه الق�شة..  اإذن دعيني  اأم لأنِك ج��اوزِت �شن الدرا�شة والتعليم.. 
اأحد العمال الإجنليز ظل ثالث ع�شرة �شنة، يوا�شل العمل �شاعات عدة يومًيا يف م�شنع 
للغزل، وكان ي�شع اإىل جوار مغزله كتاًبا يختل�ص النظر اإىل �شفحاته من حلظة لأخرى 
وهو يدير املغزل، فتلتقط عيناه جملة من هنا وجملة من هناك، وبعد انتهاء �شاعات 
العمل، كان يذهب اإىل مدر�شة م�شائية يق�شي فيها نحًوا من �شاعتني، فاإذا ما عاد اإىل 
البيت وا�شرتاح قلياًل، ا�شتاأنف القراءة واملطالعة حتى تخطف اأمه امل�شباح الذي يقراأ 
عليه؛ رحمة به، وحينئذ ياأوي اإىل فرا�شه م�شطًرا. وقد ظل كذلك منذ كان يف العا�شرة 
ك��ان قد  �شنتان حتى  ذل��ك  بعد  والع�شرين.. ثم مل مت�ص  الثالثة  بلغ  من عمره حتى 
متكن من اللغة الإجنليزية، ونال �شهادة يف اجليولوجيا واأخرى يف الطب، ثم اأ�شبح من 

م�شاهري العلماء.. هل عرفت من هو هذا العامل؟
اإنه "دايفيد لفيغن�شتون" العامل الطبيب الرحالة الذي اكت�شف منابع �شاللت 

فيكتوريا!
جمرد �شوؤال:

اأت�شعرين الآن كم اأنِت حمظوظة باأهلِك وتفتخرين بهم اأًيا كانوا؟
اأمتنى ذلك!
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دعيهم ينتقدونِك!
يحكى اأن امللك اإدوارد الثامن، وجده عميد الكلية احلربية يوًما يبكي وحده عقب 
التحاقه بها، وهو يف الرابعة ع�شرة من عمره، فلما �شاأله عن �شر بكائه، علم منه بعد 
الإحل��اح، اأن ثالثة من زمالئه يف الكلية، قابلوه متفرقني منذ قليل، وركله كل واحد 
بهم  زال  وما  املعتدين،  الثالثة  الطلبة  اأولئك  العميد  ودعا  �شبب،  بقدمه لغري  منهم 
حتى �شارحوه ب�شر اعتدائهم الذي ل مربر له على الأمري، وهو اأنهم اتفقوا فيما بينهم 
اأن يقولوا �شادقني:  على ذلك؛ لكي ي�شتطيعوا فيما بعد وحني ي�شري الأمري ملًكا.. 

اإنهم ركلوه باأقدامهم.
املتعة يف تلفيق الأخطاء  "اإن الرجل اخل�شي�ص يجد  ويف ذلك يقول �شوبنهاور: 

وافرتاء الأكاذيب؛ لينال بها من العظماء وذوي اخللق العظيم".
رجل  �شمعة  ت�شويه  يف  كبرية  لذة  يجد  اأمريكية  جلامعة  �شابق  مدير  كان  وقد 
الذي  ال�شابق،  الأمريكية  املتحدة  الوليات  رئي�ص  جيفر�شون"  "توما�ص  هو  م�شتقيم 

ا�شتهر بانت�شاره للدميقراطية والأخالق الفا�شلة طوال حياته.
فحينما كان جيفر�شون مر�شًحا للرئا�شة مل يتورع مدير تلك اجلامعة على اأن 

يقول عنه:
"اإذا قدر لهذا الرجل اأن يكون رئي�ًشا لبالدنا ف�شرنى يف عهده زوجاتنا وبناتنا 

يرتكنب الدعارة علًنا، و�شتنهار اأركان الف�شائل ويعم الإحلاد".
اإ�شاءة: النا�ص ل تركل الكالب امليتة؛ فبقدر قيمتِك يكون النقد موجًها اإليِك، فال 
تتوقفي عن املحاولة وت�شت�شلمي للف�شل؛ لأن الناقدين يقذفونِك بحجارتهم احلاقدة؛ 
بل ابت�شمي فاأنِت ت�شريين يف الطريق ال�شحيح، ولو �شلم من النقد اأحد ل�شلم منه �شيد 
الب�شر - عليه ال�شالة وال�شالم -، حني قالوا عنه جمنون و�شاحر وكاهن.. وتذكري اأن 
الأمم ال�شابقة مل تقم متثاًل لناقد على مر ع�شورها، بينما اأقامتها للعظماء، على رغم 

النقد اجلارح الذي واجهوه يف حياتهم!

اأفهمِت الآن املعادلة.. نقد جارح + ت�شميم و�شمود = جناح.
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ا�سنعي ظروفِك!
ن�شاأ مهند اأبو دية يف احد اأفقر اأحياء مدينة جدة، وفيها ترعرع وتلقى تعليمه 
انه  اإل  الأطفال،  كباقي  عاديا  طفاًل  كان  املتو�شطة..  املرحلة  �شنوات  واأوىل  البتدائي 
متيز بحب ال�شتطالع ال�شديد والولع بتفكيك الأجهزة الكهربائية والألعاب؛ ملعرفة 
وب�شبب  ا�شطر  بعدها  منه،  و�شخريتهم  ب��ل  اأ�شدقائه،  ا�شتغراب  اأث���ار  مم��ا  خباياها، 
ظروف عمل والده اإىل النتقال للريا�ص، حيث اأكمل املرحلة املتو�شطة والثانوية، ثم 
ان�شم اإىل جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، واختار تخ�ش�ص الفيزياء؛ حلبه ال�شديد 
ملادة الفيزياء، ومل يتوقف عند ذلك، بل كان مع ان�شغاله بالدرا�شة اجلامعية ي�شتثمر 

كل وقته لإكمال بع�ص الخرتاعات والتجارب.

�شجل )22( براءة اخرتاع با�شمه، ومن اأ�شهر اخرتاعاته" غوا�شة" اأطلق عليها 
ا�شم "�شقر العروبة" والتي ك�شرت حاجز الغو�ص العاملي بعمق )6525( مرًتا حتت املاء، 
متفوقة على العمق الذي و�شلت اإليه الغوا�شة اليابانية �شينكاي البالغ )6500( مرت، 
وقال اإنه يف خالل ال�شنوات الأربع التي كان يخرتع فيها الغوا�شة �شمع كلمة م�شتحيل 
)232( مرة، وكان اآخرها من مهند�ص ياباين للغوا�شات، وكان ي�شجل كل كلمة م�شتحيل 

ي�شمعها؛ فهو يع�شق التحدي.

ويف )3( من اأبريل )2008م( تعطلت �شيارة مهند اأبو دية عند �شفره من ال�شرقية 
واأدى  الطائ�شة،  ال�شيارات  اإحدى  به  ا�شطدمت  باإ�شالحها  قام  وعندما  الريا�ص،  اإىل 
ذلك اإىل اإ�شابته يف الدماغ، والتي اأدت فيما بعد اإىل اإ�شابته بالعمى، كما برت الطبيب 
�شاقه اليمنى باخلطاأ ودخل يف غيبوبة )20( يوًما، وقال: اإنني مل اأذرف ول دمعة واحدة 
اإحدى اجلرائد عن احلادث ن�شه:  بعد ا�شتيقاظي من الغيبوبة، وقد �شدر عنوان يف 

)حادث مروع يحكي نهاية املخرتع ال�شعودي مهند اأبو دية(.

فقال فيما بعد:

اإن هذا العنوان كان اأ�شعب عليه من احلادثة نف�شها؛ ملا يحمله من �شلبية مطلقة.
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حتول مهند بعد احلادث اإىل لهب من احلما�ص يكاد يلتهم ما حوله، وقد برر 
التحديات، وقد رزقني اهلل بوجبة  اأتغذى على  قائاًل: لقد كنت  لقاءاته  اأحد  ذلك يف 

د�شمة من التحديات.

فاجاأ املخرتع ال�شعودي كل من حوله باأنه بعد احلادث األقى ما يزيد على )100( 
الآن  ع��دة، وهو  اأوروب��ي��ة  دولية عدة من جهات  اعتمادات  واأخ��ذ  حما�شرة جماهريية، 
يكمل تخ�ش�شه هند�شة طريان الف�شاء، وهو من اأ�شعب التخ�ش�شات يف العامل، واأن�شاأ 

مركًزا ا�شمه "املركز ال�شعودي لثقافة الخرتاع".

حياة مهند بعد احلادث األهبت بداخل الكثريين احلما�ص، وجدير بها اأن تلهب 
بداخل كل من يقراأها احلما�ص ملوا�شلة الإبداع.

اليمنى  �شاقه  وفقد  احل���ادث  بعد  يومياته  كيفية  ع��ن  �شئل  عندما  مهند  ق��ال 
ي�شعروا  لكي  ال�شعب؛  الو�شع  على  اللعبة  ي�شعون  البالي�شتي�شن  لعبي  اإن  وب�شره: 

بالإثارة، فاأنا الآن األعب نف�ص حياتي ال�شابقة، لكن على الو�شع ال�شعب.

اإىل قوة  اأحتاج  ال�شهم  اإنني مثل  ق��ال:  وعندما �شئل عن م��اذا قدم له احل��ادث، 
ت�شدين اإىل اخللف؛ لكي اأنطلق بقوة اإىل الأمام!

اإذا مل تكن لديك  وذك��ر منها:  م��ن احل��ك��م،  الكثري  يعلق يف غرفته  اإن��ه  وق���ال: 
الظروف فا�شنعها.

كما قال اإنه قد حفر على مكتبه بالفرجار مقولة: اإذا �شخر منك النا�ص فاأنت يف 
الطريق ال�شحيح.

عزيزتي الطالبة: اأنا واثق اأن ق�شة مهند اأبو دية قد منحتِك الكثري من الإلهام 
والكثري الكثري من التحدي!
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ل ت�ستعجلي النتائج!
يقول رامي اأبو غزالة، �شاحب �شل�شلة مطاعم البيك، قبل )35( �شنة، �شافر اأبي 

اإىل اخلارج وتعاقد مع �شركة ت�شمى الربو�شت، واأ�شبح وكيلها يف اململكة.

الزبائن  وي�شتقبل  بيديه،  الأك���ل  ي�شنع  ال��ذي  ه��و  وك��ان  مطعًما،  وافتتح  وع��اد 
ويتحا�شب معهم، ويعمل كل �شيء.. فبداأ املحل وحده، وكان هذا الأمر �شعًبا جًدا عليه، 
ومبا اأن الفكرة كانت جديدة على املجتمع، فكان تقبل النا�ص بطيًئا جًدا عليه؛ لأنهم 
تعودوا على دجاج اأبو �شيخ، وكانت بدايته يف )1974م(، وكان حمبًطا جًدا، وقلًقا ب�شبب 
قلة الزبائن، فلم يكن ياأتي �شوى )100( �شخ�ص على مدار ال�شنة، على رغم ذلك فاإنه 

كان �شديد الإ�شرار على النجاح.

اإح�شان، فجاءنا  اأنا و�شقيقي  الوالد، وكنا مازلنا يف اجلامعة  وبعد �شنتني تويف 
ب�شبب  األغيت  الوكالة  باأن  الوالد متعاقًدا معها تخربنا  التي كان  ال�شركة  خطاب من 
موت الطرف الآخر، فاأ�شبح العمل كله �شائًعا، ومل تكن لدينا روؤية لكي نكمل امل�شوار، 
وبعد �شنتني تخرج اإح�شان من اجلامعة تخ�ش�ص برتول ومعادن، فاأخذ يفكر يف طريقة 
ليكمل امل�شوار الذي بداأه الوالد، فوجد فو�شى كبرية مثل اخل�شائر، وموؤ�ش�شات كانت 
الأعمال  اأن ي�شفي كل  ق��راًرا جريًئا ج��ًدا، وهو  اتخذ  املطاعم، وقد  لدينا غري جمال 
�شنتني من اجلامعة،  بعد  اأنا  املطاعم، ثم تخرجت  املوجودة ويخت�شرها على م�شروع 
لتاأتينا ر�شالة من البنك مبديونية باملاليني، فاأعطانا البنك خياًرا من اثنني، اإما اأن 

ن�شدد الديون على دفعات ملدة �شنتني، اأو اأن يحجز على كل املمتلكات.

ولكن ب�شبب وجود حافز لدينا يف اإكمال امل�شوار الذي بداأه الوالد اخرتنا التوقيع 
على كمبيالت ودفعناها على مدى �شنتني، وكنا ن�شتخدم التق�شف، فكنا نعمل يف مكاتب 
�شغرية جًدا و�شيقة حتى ال�شقف كنا نحني روؤو�شنا عندما نقف، واألغينا ال�شاي والقهوة 
ا من  يف املكاتب، وقد علمتنا هذه التجربة كيف نحافظ على اأموالنا، واأل ناأخذ قر�شً

اأي بنك.
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واأ�شررنا على معرفة كل �شيء يتعلق مبجالنا؛ حتى ن�شتطيع اإدارته ب�شكل �شليم، 
ا�شتطعنا  خاللها  من  والتي  الإدارة،  تكنولوجيا  علم  لدرا�شة  فرن�شا  اإىل  اأخ��ي  ف�شافر 
اأن نتخل�ص من مو�شوع الوكالة فقد كنا  اأن ن�شل اإىل ال�شتقاللية يف العمل، مبعنى 
عندما  باأنه  نفكر  فاأخذنا  مكلًفا،  كان  وه��ذا  ال�شركات،  من  ال�شرية  اخللطات  ن�شرتي 
على  فا�شتغلنا  ال�شركات،  ه��ذه  عن  يغنينا  علم  لدينا  يكون  اأن  يجب  العمل  يف  نتو�شع 
 )4 اإىل   3( من  املرحلة  ه��ذه  منا  ف��اأخ��ذت  الزبائن،  على  وجربناها  ال�شرية  اخللطات 
�شنوات، كنا يومًيا نح�شر املواد الأولية ون�شحنها بال�شيارة ونغلق الباب يف حمل �شري ل 

يدري عنه اأحد، نح�شر فيه اخللطات، ثم نذهب بها اإىل مركز الإنتاج.

يف  طويلة  ف��رتة  فجل�شت  بنف�شي،  اأع��م��ل  واأن  ب��د  ل  ك��ان  فقد  يل،  بالن�شبة  اأم��ا 
املطاعم، نظفت احلمامات، وتعلمت كيف اأكن�ص واأم�شح الغبار، وتعلمت خدمة الزبائن 
واملحا�شبة، بعد ذلك واجهتنا م�شكلة، وهي وجود )400( مطعم برو�شت يف مدينة جدة 
يف  فاأخذنا  املناف�شة،  املطاعم  باقي  عن  منتجنا  منيز  اأن  ال�شروري  من  فكان  وحدها، 
تدريب العاملني على فن اخلدمة وترتيب العمل واجلودة يف املنتج؛ حتى يلم�ص الزبون 

الفرق بيننا وبني املطاعم الأخرى، حتى ا�شتطعنا اأن ن�شنع لنا ا�شًما مرموًقا ناجًحا.

لقد جنحت مطاعم البيك - بف�شل اهلل - تعاىل -.. ثم بت�شافر اجلهود وروح 
الفريق، وعدم ال�شت�شالم لرياح الف�شل وا�شتعجال النتائج.

اأفراخ الن�شر نق�شي حياتنا باأمان يف الع�ص ال�شغري، ثم حني ن�شعر بوخز  مثل 
العيدان املدببة، نقاوم حماولت دفعنا خارج الع�ص؛ خوًفا من املجهول، اأحياًنا تزعجنا 

الظروف التي تغريت.

ول ندري اأن اهلل خلق من اأجلنا كوًنا مليًئا بالكثري والكثري مما هو اأحلى واأجمل 
باأجنحتنا، ونثق  اأن نرفرف  اإىل  املدببة، لكننا نحتاج  العيدان  امل��رات من تلك  ماليني 

ا! بقدرتنا على التحليق؛ حتى ل ن�شقط اأر�شً



295 سحر البيان في كلمات بينات

ل تخجلي من ف�سلِك
تبذل جهًدا  وكانت  البنوك،  اأح��د  �شكرترية يف  تعمل  كانت  نيميث جراهام  بنت 
وبع�ص  املاء  من  مكوًنا  �شائاًل  ابتكرت  وقد  ك�شكرترية،  بوظيفتها  الحتفاظ  يف  كبرًيا 
اأثناء كتابة مرا�شالت  األوان الر�شم؛ لتغطية الأخطاء الإمالئية التي تقع فيها يف يف 
اأن" بيت  لدرجة  متاًما،  اخلطاأ  ويغطي  ال��ورق  مع  يندمج  ال�شائل  ك��ان  وق��د  ال�شركة، 
بداأت بتعبئته يف زجاجات وبيعه من جراح بيتها، وبعد �شنوات عدة قامت �شركة جيليت 
 )547( مقابل   )Liquid paper( الآن  ي�شمى  ال��ذي  اخرتاعها-  ب�شراء  ال�شهرية 

مليون دولر.

الذي  امل�شنع  مق�شف  من  املتكرر  وغ�شبه  اليومي  اإحباطه  �شرتايت  • ت�شارلز 
يعمل فيه، والذي كان يقدم خبًزا حمروًقا يف اإفطار كل �شباح عمل، قاده اإىل اخرتاع 

حمم�شة اخلبز الأوتوماتيكية.

لبناء  )1952م(  عام  يف  ويل�شون  كيمونز  دفع  الذي  هو  ذاته  الإحباط  • وذلك 
اأول "فندق هوليداي اإن" باأ�شعار متو�شطة وخدمة جيدة نظيفة يف ممفي�ص يف ولية 
اأو غري النظيفة التي كانوا  تيني�شي؛ لأنه كان م�شتاء هو وعائلته من الفنادق املكلفة 

ي�شطرون اإىل ق�شاء عطالتهم فيها.

• وابتكر فرانك ماكنمارا اأول بطاقة ائتمان عام )1950م(، وهي بطاقة "دايرنز 
يف  ع�شائه  فاتورة  ت�شديد  اأراد  حني  نقوده  حمفظة  ن�شيانه  اكت�شف  كارد" بعدما  كلب 

اأحد املطاعم.

تنظيف  زوجته يف  تبذلها  التي  امل�شتميتة  للمحاولت  • ومن خالل مالحظاته 
فقد  ذل��ك،  تنفيذ  يف  بالقطن  ملفوًفا  اأ�شنان  ع��ود  وا�شتخدامها  الر�شيع،  طفلها  اأذن 
بع�ص  اإدخ���ال  اإىل  املا�شي  القرن  من  الع�شرينيات  �شتنزاجن" يف  جري  "ليو  ذل��ك  حفز 
التح�شينات وخ�شائ�ص الأمان على ابتكاره لعيدان القطن اخلا�شة بتنظيف الأذن، ثم 

.)Q-tips( باعه يف الأ�شواق با�شم "بابي جيز" وقام بتغيري ال�شم فيما بعد اإىل
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• اأما الزجاج املقاوم للك�شر، فتعود ق�شته حلادث مزعج واجه اأحد الكيميائيني 
مادة  ق���ارورة زجاجية حتتوي على  ي��ده  يعمل يف معمله عندما وقعت من  ك��ان  ال��ذي 
اأنها تلت�شق مًعا بقوة، وكانت  من البال�شتيك ال�شائل، وعندما حاول جمع املادة وجد 

نتيجة ذلك احلادث الب�شيط اأنه متكن من اخرتاع الزجاج املقاوم للك�شر.

•  وقفة تاأمل: عرثاتِك اأحياًنا قد تكون �شبًبا يف دخولِك من بوابة املجد.. فال 
تخجلي منها.. لكن كوين ذكية مبا يكفي لت�شتفيدي منها.
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اقفزي حتى ل تغرقي
يف معهد الأبحاث الكندي بتورنتو، قام الباحثون بعمل بحث عن التعود، فو�شعوا 
اثنني من اجلراد النطاط، وي�شمى النطاط لأنه ل مي�شي، بل يقفز قفزات ت�شل اأحياًنا 

اإىل مرت.

واأغلقوا  فقط،  لن�شفها  باملاء  مملوءة  زجاجة  يف  النطاط  اجل��راد  ه��ذا  و�شعوا 
الزجاجة بنوع من الفلني؛ طبًعا حاول اجلراد اأن يقفز لكي يخرج نف�شه من الزجاج؛ 
حتى ل ميوت غرًقا، لكنه كلما حاول القفز ارتطم بقوة يف الغطاء، فحاول مرة اأخرى 
حتى و�شل به الأمر يف النهاية اإىل عدم املحاولة؛ لأنه لو حاول مرة اأخرى �شيتاأمل من 

الغطاء. 

وهنا قام الباحثون بنزع الغطاء وترك الزجاجة مفتوحة، وجدوا اأن اجلراد مل 
يحاول اأن يحرر نف�شه؛ لأنه تعود على عدم املحاولة ب�شبب الربجمة التي تربمج بها، 
الن�شط الذي يقفز  اأن اجلراد  املاء حتى غرق ومات! وكانت نتيجة البحث  وا�شتقر يف 
قفزات عالية؛ لكي يتحرك من مكان اإىل اآخر فقد الأمل بعد حماولت عدة، وتربمج 
بعادة جديدة جعلته ل يحاول القفز مرة اأخرى لكي ينقذ نف�شه؛ وذلك ب�شبب التكرار 
وتراكم الأحداث والنتائج التي كان يح�شل عليها، والتي �شببت له عادة "عدم املحاولة" 
بعد نزع الغطاء. ويف نهاية البحث اأ�شاف الباحثون، اأن الإن�شان يكّون عاداته بالأ�شلوب 
نف�شه، وهو تكرار ال�شلوك اأكرث من مرة وربط اأحا�شي�شه معها، ويف كل مرة يكرر �شلوًكا 
امل�شتقبل  نف�شه يف  املوقف  واج��ه  ف��اإذا  الباطن،  العقل  تخزينه يف  اأك��رب يف  ق��وة  يعطيه 

ف�شيجد نف�شه يت�شرف بالطريقة نف�شها!

راجعي برجمتِك اخلاطئة وحاويل، بل اعزمي على تغيريها لالأف�شل، ول تكوين 
�شجينة لعقلِك الباطن الذي �شيجعلِك تت�شرفني بالطريقة نف�شها يف كل مرة.. لكن 
برجمة من جديد على عدم ال�شت�شالم للف�شل واإلغاء فكرة عدم املحاولة والقفز عند 

التعرث!
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ق�سة اإ�سالم �سكان جزر املالديف
والقا�شي  علي  املعلم  والفقيه  اليمني  عي�شى  كالفقيه  اأهلها  الثقاة من  حدثني 
ك��ف��اًرا، وك��ان يظهر لهم يف كل  اأه��ل ه��ذه اجل��زائ��ر كانوا  اأن  �شواهم،  عبداهلل وجماعة 
�شهر عفريت من اجلن، ياأتي ناحية البحر اأنه مركب مملوء بالقناديل، وكانت عادتهم 
الأ�شنام، وكان  اإىل بدخانة، وهي بيت  واأدخلوها  بكًرا، فزينوها  اأخ��ذوا جارية  راأوه  اإذا 
مبنًيا على �شفة البحر، وله طاق ينظر اإليه منه، ويرتكونها هنالك ليلة.. ثم ياأتون 
عند ال�شباح، فيجدونها مق�شية ميتة، ول يزالون يف كل �شهر يقرتعون بينهم، فمن 
اأ�شابته القرعة اأعطى بنته.. ثم اإنه قدم عليهم مغربي ي�شمى باأبي الربكات الرببري، 
وكان حافًظا للقراآن العظيم، فنزل بدار عجوز منهم بجزيرة املهل. فدخل عليها يوًما 
يفهمنه.  فلم  �شاأنهن  فا�شتفهمهن عن  م��اأمت،  كاأنهم يف  يبكني  اأهلها وهن  وقد جمعت 
فاأتى ترجمان فاأخربه اأن العجوز كانت القرعة عليها، ولي�ص لها اإل بنت واحدة يقتلها 
ا من بنتك بالليل". وكان �شناًطا ل  العفريت. فقال لها اأبو الربكات: "اأنا اأتوجه عو�شً
حلية له فاحتملوه تلك الليلة واأدخلوه اإىل بدخانة، وهو متو�شئ، واأقام يتلو القراآن.. 
ثم ظهر له العفريت من الطاق، فداوم التالوة، فلما كان بحيث ي�شمع القراءة غا�ص 
يف البحر، واأ�شبح املغربي، وهو يتلو على حاله.. فجاءت العجوز واأهلها واأهل اجلزيرة 
لي�شتخرجوا البنت على عادتهم فيحرقوها، فوجدوا املغربي، يتلو، فم�شوا اإىل ملكهم 
وكان ي�شمى �شنورازة، واأعلموه بخربه فعجب منه. وعر�ص املغربي عليه الإ�شالم ورغبه 
"اأقم عندنا اإىل ال�شهر الآخر، فاإن فعلت كفعلك وجنوت من العفريت  فيه، فقال له: 

اأ�شلمت".

فاأقام عندهم، و�شرح اهلل �شدر امللك لالإ�شالم، فاأ�شلم قبل متام ال�شهر، واأ�شلم 
اأهله واأولده واأهل دولته، ثم حمل املغربي ملا دخل ال�شهر اإىل بدخانة، ومل ياأت العفريت. 
فجعل يتلو حتى ال�شباح، وجاء ال�شلطان والنا�ص معه، فوجدوه على حاله من التالوة؛ 
اجلزائر  �شائر  اإىل  وبعثوا  اجلزيرة،  اأه��ل  واأ�شلم  البدخانة،  وهدموا  الأ�شنام  فك�شروا 
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الإم��ام مالك  املغربي عندهم معظًما، ومتذهبوا مبذهبه مذهب  واأق��ام  اأهلها.  فاأ�شلم 
- ر�شي اهلل عنه -، وهم اإىل هذا العهد يعظمون املغاربة ب�شببه، وبني م�شجد معروف 
اأحمد  ال�شلطان  "اأ�شلم  اخل�شب:  يف  منقو�ًشا  اجل��ام��ع،  مق�شورة  على  وق���راأت  با�شمه، 
جمابي  ثلث  ال�شلطان  ذلك  وجعل  املغربي"،  الرببري  الربكات  اأب��ي  يد  على  �شنورازة 
اجلزائر �شدقة على اأبناء ال�شبيل؛ اإذ كان اإ�شالمه ب�شببهم، ف�شمى على ذلك حتى الآن، 

وب�شبب هذا العفريت خرب من هذه اجلزائر كثري قبل الإ�شالم.

وملا دخلناه مل يكن يل علم ب�شاأنه، فبينما اأنا ليلة يف بع�ص �شاأين �شمعت النا�ص 
يجهرون بالتهليل والتكبري، وراأيت الأولد وعلى روؤو�شهم امل�شاحف، والن�شاء ي�شربن 
يف الط�شوت واأواين النحا�ص، فعجبت من فعلهم وقلت: "ما �شاأنكم؟" فقالوا: "األ تنظر 
"ذلك  فقالوا:  وم�شاعل.  �شرج  وكاأنه  الكبري،  املركب  مثل  ف��اإذا  فنظرت  البحر؟".  اإىل 
العفريت، وعادته اأن يظهر مرة يف ال�شهر، فاإذا فعلنا ما راأيت ان�شرف عنا ومل ي�شرنا".
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عودة اإىل احلق
كان ملك العراق ال�شلطان حممد خذابنده قد �شحبه يف حال كفره فقيه من 
الرواف�ص الإمامية ي�شمى جمال الدين بن مطهر، فلما اأ�شلم ال�شلطان املذكور واأ�شلمت 
باإ�شالمه الترتزاد يف تعظيم هذا الفقيه، فزين له مذهب الرواف�ص وف�شله على غريه.

وزيرين  كانا  بكر وعمر  اأب��ا  اأن  لديه  وق��رر  ال�شحابة واخلالفة،  له حال  و�شرح 
لر�شول اهلل، واأن علًيا ابن عمه و�شهره فهو وارث اخلالفة، ومثل له ذلك مبا هو ماألوف 
عنده من اأن امللك الذي بيده اإمنا هو اإرث عن اأجداده واأقاربه، مع حدثان عهد ال�شلطان 
بالكفر وعدم معرفته بقواعد الدين؛ فاأمر ال�شلطان بحمل النا�ص على الرف�ص، وكتب 
بذلك اإىل العراقني وفار�ص واأذربيجان واأ�شفهان وكرمان وخرا�شان.. وبعث الر�شل اإىل 
فامتنع  بغداد  اأه��ل  فاأما  واأ�شفهان..  و�شرياز  بغداد  اإليها  و�شل  بلد  اأول  فكان  البالد، 
اأحمد بن حنبل،  ال�شنة، واأكرثهم على مذهب الإم��ام  اأه��ل  اأه��ل بابا الزج منهم، وهم 
وقالوا: "ل �شمع ول طاعة!"، واأتوا امل�شجد اجلامع يف يوم اجلمعة ومعهم ال�شالح وبه 
ر�شول ال�شلطان؛ فلما �شعد اخلطيب املنرب قاموا اإليه وهم اثنى ع�شر األًفا يف �شالحهم، 
وهم حماة بغداد وامل�شار اإليهم فيها، فحلفوا له اأنه اإن غريَّ اخلطبة املعتادة اأو زاد فيها 
اأو نق�ص؛ فاإنهم قاتلوه وقاتلوا ر�شول امللك، وم�شت�شلمون بعد ذلك ملا �شاء اهلل. وكان 
اإل  يذكر  ال�شحابة من اخلطبة، ول  و�شائر  اأ�شماء اخللفاء  ت�شقط  باأن  اأمر  ال�شلطان 
ا�شم علي ومن تبعه كعمار، - ر�شي اهلل عنهم -.. فخاف اخلطيب من القتل وخطب 
اخلطبة املعتادة، وفعل اأهل �شرياز واأ�شفهان كفعل اأهل بغداد، فرجعت الر�شل اإىل امللك، 

فاأخربوه مبا جرى يف ذلك، فاأمر اأن يوؤتى بق�شاة املدن الثالث.

اإذ  وال�شلطان  �شرياز،  قا�شي  الدين  القا�شي جمد  به منهم  اأت��ى  اأول من  فكان 
ذاك يف مو�شع يعرف بقراباغ، وهو مو�شع م�شفه.. فلما و�شل القا�شي اأمر اأن يرمى 
بني  لأك��ل  معدة  ال�شال�شل  اأعناقها  يف  �شخام  ك��الب  وه��ي  عنده،  التي  الكالب  اإىل  به 
الكالب جعل يف رحبة كبرية مطلًقا غري مقيد، ثم  ي�شلط عليه  اأوت��ي مبن  ف��اإذا  اآدم، 
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بعثت تلك الكالب عليه، فيفر اأمامها ول مفر له، فتدركه فتمزقه وتاأكل حلمه. فلما 
اأذنيها  اإليه وحركت  ب�شب�شت  اإليه  الدين وو�شلت  القا�شي جمد  الكالب على  اأر�شلت 
بني يديه، ومل تهجم عليه ب�شيء. فبلغ ذلك ال�شلطان، فخرج من داره حايف القدمني، 
فاأكب على رجلي القا�شي يقبلها واأخذ بيده، وخلع عليه جميع ما كان عليه من ثياب، 
وهي اأعظم كرامات ال�شلطان عندهم، واإذا خلع ثيابه كذلك على اأحد �شرًفا له ولبنيه 
واأعقابه؛ يتوارثونه ما دامت تلك الثياب اأو �شيء منها واأعظمها يف ذلك ال�شراويل. وملا 
خلع ال�شلطان ثيابه على القا�شي جمد الدين اأخذ بيده واأدخله اإىل داره واأمر ن�شاءه 
يقر  اأن  اإىل بالده  الرف�ص، وكتب  ال�شلطان عن مذهب  به. ورجع  والتربك  بتعظيمه 
النا�ص على مذهب اأهل ال�شنة واجلماعة، واأجزل العطاء للقا�شي، و�شرفه اإىل بالده 

مكرًما معظًما، واأعطاه يف جملة عطاياه مائة قرية.  

 

www.alukah.net



سحر البيان في كلمات بينات302

ق�سة ديو
الدين،  غياث  ال�شلطان  ب��الد  يجاور  فيما  "كان  رحلته:  يف  بطوطة  اب��ن  يقول 
�شلطان كافر ي�شمى َبالل ديو، وهو من كبار �شالطني الكفار، يزيد ع�شكره على مائة 
األف، ومع نحو ع�شرين األًفا من امل�شلمني اأهل الدعارة وذوي اجلنايات والعبيد الفارين، 
فطمع يف ال�شتيالء على بالد املعرب، وكان ع�شكر امل�شلمني بها �شتة اآلف، منهم الن�شف 
من اجلياد والن�شف الثاين ل خري فيهم ول غناء عندهم، فلقوه بظاهر مدينة كبان 
اأك��رب مدنهم  وه��ي من  كبان،  الكافر على  ون��زل  م��رتة،  اإىل ح�شرة  ورجعوا  فهزمهم، 
واأح�شنها وحا�شرها ع�شرة اأ�شهر، ومل يبق لهم من الطعام اإل قوت اأربعة ع�شر يوًما، 
فبعث لهم الكافر اأن يخرجوا على الأم��ان، ويرتكوا له البلد. فقالوا له: " ل بد من 

مطالعة �شلطاننا بذلك".
فوعدهم على متام اأربعة ع�شر يوًما. وكتبوا اإىل ال�شلطان غياث الدين باأمرهم، 
فقراأ كتابهم على النا�ص يوم اجلمعة، فبكوا وقالوا: "نبيع اأنف�شنا من اهلل، فاإن الكافر 
اإن اأخذ تلك املدينة انتقل اإىل ح�شارنا، فاملوت حتت ال�شيوف اأوىل بنا". فتعاهدوا على 
املوت وخرجوا من الغد، ونزعوا العمائم عن روؤو�شهم، وجعلوها يف اأعناق اخليل، وهي 
ثالثمائة،  املقدمة  يف  منهم  والأب��ط��ال  النجدة  ذوي  وجعلوا  امل��وت.  يريد  من  عالمة 
وجعلوا على امليمنة �شيف الدين بهادور، وكان فقيًها ورًعا �شجاًعا، وعلى املي�شرة امللك 
اآلف  الثالثة  وجعل  اآلف،  ومعه ثالثة  القلب  يف  ال�شلطان  ورك��ب  ال�شلحدار،  حممد 
الباقني �شاقة لهم وعليهم اأ�شد الدين كيخ�شرو الفار�شي. وق�شدوا حملة الكافر عند 
�شراق  اأنهم  الكفار  عليها. وظن  فاأغاروا  املرعى،  واأهلها على غرة وخيلهم يف  القائلة، 
فخرجوا اإليهم على غري تعبية وقاتلوهم، فو�شل ال�شلطان غياث الدين فانهزم الكفار 
�شر هزمية. واأراد �شلطانهم اأن يركب، وكان ابن ثمانية �شنة، فاأدركه نا�شر الدين ابن 
اأخي ال�شلطان الذي ويل امللك بعده، فاأراد قتله ومل يعرفه، فقال له اأحد غلمانه: "هو 
ال�شلطان". فاأ�شره وحمله اإىل عمه، فاأكرمه يف الظاهر حتى جبى منه الأموال والفيلة 
واخليل. وكان يعده ال�شراح، فلما ا�شت�شفى ما عنده ذبحه و�شلخه، ومالأ جلده بالتنب 

فعلق على �شور مرتة، وراأيته بها معلًقا.
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قرابة و�سحبة
"اجتمع علي  اأبيه - ر�شي اهلل عنهم - قال:  اأ�شامة بن زيد عن  عن حممد بن 
وجعفر وزيد بن حارثة، فقال جعفر: اأنا اأحبكم اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقال علي: اأنا اأحبكم 
اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقال زيد: اأنا اأحبكم اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: انطلقوا بنا اإىل ر�شول 
اهلل حتى ن�شاأله، قال اأ�شامة: فجاوؤوا ي�شتاأذنونه فقال: اخرج فانظر من هوؤلء، فقلت: 
هذا جعفر وعلي وزيد، مب اأقول اأبي؟ قال: ائذن لهم، فدخلوا فقالوا: يا ر�شول اهلل من 
فاأ�شبه  يا جعفر  اأنت  اأما  قال:  الرجال،  ن�شاألك عن  قالوا:  فاطمة،  قال:  اإليك؟  اأحب 
خلقك خلقي، واأنت مني و�شجرتي، واأما اأنت يا علي فختني - زوج البنت - واأبو ولدي 

واأنا منك واأنت مني، واأما اأنت يا زيد فمولي واأنت مني واأحب القوم اأعني اإيل".

اإليهم،  وال��ت��ودد  النا�ص،  حمبة  يعود  اأن  الكمال  ملحب  )ينبغي  اجلاحظ:  يقول 
والتحنن عليهم، والراأفة والرحمة لهم(، فمن منا ت�شعه نف�شه واأدواته اأن ينال اأب�شط 
اإن الطالب الكمال واملنال اأن  اأًيا من خلقه.  الأم��ور وحده دون عون من اهلل، ومن ثم 
يدرك اأنه ل ينال �شيًئا دون م�شاركة الآخرين له؛ لأنه مل يوجد �شيء من عدم، قد وجد 
اتباًعا، فلنبادر  ابتداء، ثم �شّخر له اخللق لتطوير و�شقل املوجودات  اهلل له كل �شيء 
بال�شكر والعطاء والرحمة واحلنان لكل من حولنا؛ لأنه �شريك يف النجاح ولو بالدعاء. 

واأما من �شح بل�شان ال�شكر وامتنان القلب ما قرب الكمال وما ذاق طعم الإجناز. 

اإن تبادل احلب مدعاة حل�شن املعا�شرة وجميل ال�شحبة، ويتجلى جماله يف تلك 
العالقة التي تربط بني النا�ص وقرابتهم؛ فهي تبنى على حب القريب ونفع ال�شديق 
لتجعل العالقة اأكرث اأن�ًشا واأنفع جمال�شة. كيف ل وقريبك قد )جاد لك مبودته، فقد 
غري  يف  اإليه  بالنب�شاط  اإينا�شه  ثم  مودته،  اعتقاد  حقوقه  ف��اأول  نف�شه،  عديل  جعلك 
حمرم، ثم ن�شحه يف ال�شر والعالنية، ثم تخفيف الأثقال عنه، ثم معاونته فيما ينوبه 

من حادثة، اأو يناله من نكبة، فاإن مراقبته يف الظاهر نفاق، وتركه يف ال�شدة لوؤم(.

كان خالد بن �شفوان يقول عندما ي�شاأله الرجل: )اأخوك اأحب اإليك اأم �شديقك: 
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اأر�شه واقًعا  اأحبه(. يتفوه بتلك الكلمات لتالم�ص  اإذا مل يكن اإيل �شديًقا مل  اأخي  اإن 
عا�شه نبيه ملسو هيلع هللا ىلص عندما جعل من القرابة �شحبة �شاحلة وخلة وفية، فعندما �شاألوه عن 
حمبته اأجابهم الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص بنف�ص قد ثرت بالأدب القراآين، اإجابة جعلت كل واحد منهم 

ي�شعر بحبه ومودته، فخرج جعفر وعلي وزيد وهم من حبه ينهلون وب�شنته يقتدون. 

اإن من اأرادت النخبة لها داًرا وم�شمى، فعليها بحياة متوج باأمواج الإميان العملي 
لتجعل من الأر�ص ر�شالة ي�شتحق لها كتابتها. 
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اإح�سان اإلهي ظهي .. اأ�سد ال�سنة يف لهور
يعترب من اأبرز واأ�شهر علماء اأهل ال�شنة واجلماعة الذين ا�شتهر عنهم منافحتهم 

عن معتق�دات اأهل ال�شنة الداعية اإىل التوحيد اخلال�ص هلل.

اإح�شان  اأما ثباته على دينه وعقيدته ومنهجه، فاحلديث عنه عجيب، فال�شيخ 
التنديد  وال�شنة، كثري  املخالفة لالإ�شالم  الفرق  قا�شم ظهور  باأنه  ُع��ِرف  اإلهي ظهري 
ال�شاللت  م��ن  عندها  م��ا  واإظ��ه��ار  اأ�شتارها  وك�شف  منها،  والتحذير  عليها  وال���ردود 
واملخازي، ول �شيما الرواف�ص، فقد كتب فيهم جمموعة من الكتب التي ما زالت اإىل 
اليوم من اأف�شل ما كتب يف الرد عليهم، وكانت الرواف�ص تطلب اإليه اأن يكف عنهم، واأن 

ي�شادر الكتب التي األفها فيهم، فكان يقول لهم: "اأفعل ذلك اإذا اأحرقتم كتبكم".

ومن املواقف الظريفة التي وقعت له مع الراف�شة، اأن اأحد ماليل اإيران ممن 
يلقب ب�"اآية اهلل"، كان اأر�شله اخلميني اإىل ال�شيخ اإح�شان اإلهي ظهري؛ لينقل له اإعجاب 
اخلميني بكتابي ال�شيخ اإح�شان "البابية" و"البهائية"، ثم دعاه اإىل زيارة اإيران، فقال 
له ال�شيخ اإح�شان: "ومن ي�شمن حياتي؟"، فقال له: "اأنا اأ�شمن حياتك و�شاأبقى هنا 
عند اأتباعك اإىل اأن تعود اإىل باك�شتان"، فرد عليه ال�شيخ اإح�شان: "وما يدريني لعلك 

من املغ�شوب عليهم عند اخلميني؟!".

تركزت موؤلفاته - يرحمه اهلل - يف الرد على العقائد الفا�شدة للن�شرانية، وكذلك 
عقائد الفرق ال�شاآلة، خا�شة ال�شيعة وغالة ال�شوفية، ومن كتبه وموؤلفاته يف ال�شيعة 
والإجنليزية  الفار�شية  اإىل  ا  اأي�شً ترجم  ال��ذي  الكتاب  وه��و  وال�شنة"،  "ال�شيعة  كتابه 
فرق  والت�شيع  "ال�شيعة  وكتابه  البيت"،  واأه��ل  "ال�شيعة  كتابه  وكذلك  والتايالندية، 

وتاريخ"، وكتابه "ال�شيعة والقراآن"، وكتابه "الباطنية بفرقها امل�شهورة".

ومل تزل تهديدات القوم ترتى عليه، وحياته يف خطر دائم يزداد يوًما بعد يوم 
الثالث  باك�شتان، ففي يوم  له  اهتزت  ال��ذي  الأليم واخلطب اجللل  حتى وقع احل��ادث 
والع�شرين من �شهر رجب �شنة )1407ه�( كان ال�شيخ اإح�شان اإلهي ظهري جال�ًشا يف ندوة 
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العلماء التي تعقدها جمعية اأهل احلديث، وكان احلا�شرون قريًبا من األفني، ويف يف يف 
اأثناء الليل وقد قرب الوقت من ال�شاعة احلادية ع�شرة لياًل.

كان ال�شيخ اإح�شان يتكلم، وقد اأر�شلت ِمْزَهريَّة اإىل املن�شة قدمها اأحد الأ�شخا�ص 
مكتوب عليها "اإح�شان اإلهي ظهري الذي ل يخاف يف اهلل لومة لئم" وتناقلتها الأيدي 
اإىل اأن و�شلت اإىل املن�شة، وبعد نحو من ع�شرين دقيقة انفجرت املزهرية انفجاًرا هائاًل 
مدوًيا، فح�شدت يف احلال ت�شعة اأ�شخا�ص واأ�شيب الع�شرات، ورمت بال�شيخ اإح�شان اإىل 
م�شافة ع�شرين اأو ثالثني مرًتا، وقد ذهب ثلث ج�شده، وعينه الي�شرى وجنبه ورجله 
واأذنه، غري اأنه مل يفقد وعيه، وهرع النا�ص اإىل ال�شيخ وكانوا يف حالة ل يعلم بها اإل 

اهلل.

فكان يقول لهم، وهو يف جراحه: "اتركوين واذهبوا اإىل النا�ص الآخرين". وراأى 
اأحد احلا�شرين يبكي عليه، فزجره وقال له: "اإذا كنت تبكي، فكيف تعزي غريك؟!". 

هلل تلك النفو�ص الأبية! وتلك القلوب ال�شجاعة القوية!

�شماحة  اإىل  اخلرب  وبلغ  له��ور،  مدينة  يف  املركزي  امل�شت�شفى  اإىل  ال�شيخ  ونقل 
ال�شيخ عبدالعزيز بن باز الذي كلم خادم احلرمني امللك فهد بن عبدالعزيز ب�شرورة 
ا�شُتقبل  اإىل اململكة، ويف الريا�ص  اإىل اململكة لتلقي العالج، ومن ثمَّ نقله  ال�شيخ  نقل 
ال�شيخ اإح�شان ا�شتقباًل كبرًيا من قبل امل�شوؤولني والعلماء والوجهاء، ومت حتويله اإىل 

امل�شت�شفى الع�شكري بالريا�ص، وكان اأمر اهلل قدًرا مقدوًرا.

ففي �شباح يوم الثنني املوافق الأول من �شعبان �شنة )1407ه�( يف متام ال�شاعة 
الرابعة فا�شت روح ال�شيخ اإح�شان اإلهي ظهري اإىل باريها، ثم نقل جثمانه اإىل املدينة 
النبوية يف طائرتني ع�شكريتني ب�شحبة اأقاربه واأحبابه، ويف املدينة ا�شُتقبل ا�شتقباًل 
لِّي عليه يف امل�شجد النبوي، وبعد ال�شالة عليه  ر�شميًّا من قبل امل�شوؤولني والعلماء، و�شُ

دفن يف بقيع الغرقد.
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الو�سم وعالجه
اأو و�شع  اإما تزيني اجللد  يعد الو�شم ممار�شة قدمية قدم التاريخ ويق�شد بها 

عالمة متيز قبائل وعوائل معينة، اأو غري ذلك من الأ�شباب.
من  يعد  حيث  الإ���ش��الم��ي��ة،  ال�شريعة  يف  الو�شم  ع��ن  ال�شريح  النهي  ج��اء  وق��د 

الكبائر؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن اهلل الوا�شمة وامل�شتو�شمة«. حديث �شحيح.
وللو�شم اإ�شكالت عديدة، منها حدوث ندبات واإنتانات "تلوث جرثومي" باجللد 
حتى  الو�شم  اإزال���ة  حم��اول��ة  عند  يعاين  املري�ص  اأن  كما  ون��ح��وه،  ح�شا�شية  ح��دوث  اأو 
تطورت تقنيات الليزر العالجية التي جعلت  اإزالة الو�شم اأمًرا ممكن دون ت�شويه اجللد 

بالعمليات اجلراحية التي كانت يف املا�شي هي احلل الوحيد لإزالته.
وهناك خم�شة اأنواع للو�شم، هي: 

1- و�شم الإ�شابات: وينتج من دخول مواد مثل الأ�شفلت اأو �شن قلم الر�شا�ص 
داخل اجللد نتيجة الإ�شابة يف حادث مروري اأو غريه.

حيث  بعمله،  �شديقه  اأو  ال�شخ�ص  يقوم  و�شم  عن  عبارة  وه��و  ال��ه��واة:  و�شم   -2
يو�شع حرب اأو رماد على اجللد، ثم يتم وخز اجللد بدبو�ص اأو اإبرة لتدخل جزيئات هذه 

املادة داخل اجللد، ويكون �شكل الو�شم غري متقن وعلى م�شتوى �شطحي داخل اجللد.
ا  3- و�شم املحرتفني: حيث يقوم بعملها �شخ�ص خمت�ص ي�شتخدم جهاًزا خم�ش�شً
لإدخال اللون املطلوب حتت اجللد، ويكون عادة على �شكل ر�شم متقن وباألوان متعددة، 

وعادة يحوي مواد تو�شع يف م�شتويات اأعمق من طبقات اجللد.
�شيتم  معينة  منطقة  لتحديد  ن���ادرة  ح��الت  يف  وي�شتخدم  الطبي:  الو�شم   -4

تعري�شها لعالج الإ�شعاع لدى مر�شى ال�شرطان - عافانا اهلل واإياكن.
الدائم، حيث يتم ر�شم احلواجب  باملاكياج  ا  اأي�شً التجميلي: وي�شمى  الو�شم   -5
اأو على �شكل كحل للعينني، ويتم ذلك بالو�شم مبواد  اأو ال�شفة كاملة  اأو طرف ال�شفة 
بعد  احللمة  �شكل  لتعوي�ص  اجلراحية؛  الثدي  عمليات  بعد  ي�شتخدم  كما  خم�ش�شة، 
اإزالتها جراحًيا، وقد ي�شتخدم لإخفاء لون البهاق، حيث يتم الو�شم بلون مقارب للون 
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اجللد الطبيعي.
ما م�شاعفات الو�شم؟

1- اإنتانات جلدية: ويق�شد بها حدوث تلوث جرثومي باجللد؛ وذلك ب�شبب عدم 
نظافة املواد امل�شتخدمة يف عمل الو�شم.

2- انتقال اأمرا�ص معدية وخطرية مثل التهاب الكبد الوبائي )ب و ج(، وكذلك 
اآخرين  ا�شتخدامها لزبائن  اإبر ملوثة مت  ا�شتخدام  الإي��دز، ويح�شل ذلك عند  مر�ص 

م�شابني بهذه الأمرا�ص.
ا �شد مادة الزئبق التي ت�شتخدم يف  3- ن�شوء ح�شا�شية ملكونات الو�شم، خ�شو�شً
الو�شم احلمر "�شنابار"، وقد يحدث و�شم احلناء ال�شطحي ح�شا�شية جلدية ب�شبب مادة 

البارافينايلني دامني.
الرنني  الأ�شعة مثل  اأن��واع  ببع�ص  الت�شخي�ص  اإ�شكالت يف  الو�شم  ي�شبب  4- قد 

املغناطي�شي؛ وذلك لوجود مادة اأك�شيد احلديد وبع�ص املعادن الثقيلة الأخرى.
كيف يتم اإزالة الو�شم؟

يف املا�شي كانت توجد طرق عدة، مثل الكي البارد و�شنفرة اجللد اأو ال�شتئ�شال 
اأكرث  اإزال��ة الو�شم، لكنها توؤدي اإىل منظر  اجلراحي، وعلى رغم جناح هذه الطرق يف 

ت�شويًها، حيث يظهر مكانها ندبات مت�شخمة، وكذلك زيادة اأو نق�ص يف لون اجللد.
يف  كبرية  رغبة  ويرغبون  الو�شم،  عمل  على  بالندم  ي�شعرون  الكثري  اأن  ومب��ا 
اإزالته، فقد مت اإجراء عدد كبري من الدرا�شات لتطوير عالج للو�شم، وقد مت التو�شل 
ل�شتخدام الليزر لهذا الغر�ص، ويعد حالًيا هو العالج الرئي�ص للو�شم، حيث اإنه يعطي 
اأف�شل النتائج واأقل الأعرا�ص اجلانبية مقارنة بالطرق الأخرى لإزالة الو�شم، وهذا 
بالتاأكيد ل يعني اأن نتائج اإزالة الو�شم بالليزر فعالة )100%(، فهي تتفاوت من حالة 

اإىل اأخرى.
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ق�سة جراد العيينة
ق�شة عجيبة اأحدثكن عنها اليوم، فيها من الدرو�ص ما ل ن�شتطيع ح�شره، اإنها 
ق�شة واقعية وغريبة، يجدر بي الإ�شارة اإىل اأن الق�شة تت�شمن خطر اجلراد الذي كان 
يحدق بالنا�ص قدمًيا، ول ي�شتطيعون الفكاك منه اإل باإذن اهلل.. وببع�ص الحتياطات؛ 

فاجلراد كثري التنا�شل، �شريع احلركة، يق�شي على الأخ�شر والياب�ص.

وقد كان النا�ص يخافون منه ويح�شبون له األف ح�شاب، ومن ذلك اأنهم يحفرون 
الطبول  يقرعون  الظالم  ياأتي  وعندما  النار،  وي�شعلون  باحلطب  وميلوؤونها  اخلنادق 
التي تخيف اجلراد وت�شل حركته )�شبحان اهلل(، وعندما يتوقف عن احلركة يكن�شونه 
باملق�شات واأغ�شان ال�شجر وجريد النخل؛ حتى ي�شقط يف اخلندق ويحرتق، ويكفيهم 

اهلل �شره.

واجلرادة رمبا نالحظ اأن كبار ال�شن ي�شربون بها مثاًل لالإن�شان النحيل الذي 
فهي  لذلك  فائدة؛  وبال  ب�شرعة  اأكلها  وتخرج  تاأكل  فهي  اأكله؛  ي�شتفيد من  ول  ياأكل 
مدمرة وهي من العواقب التي �شّلطها اهلل، وذكرت يف القراآن الكرمي كنوع من عذاب 

بني اإ�شرائيل.

ق�شتنا تبداأ يف جمل�ص القرية، يجل�ص فيه الرجال يتبادلون الأحاديث والأخبار 
العيينة  بلدة  ويف  الأخ��ب��ار..  منهم  وي��اأخ��ذون  ال�شيوف  وي�شتقبلون  القهوة،  وي�شربون 
)اأي  خاطر  وجاءهم  املجل�ص،  ذاك  يف  جال�شني  الرجال  ك��ان  الريا�ص(  غربي  )�شمال 

�شيف(؛ فا�شتقبلوه كعادة النا�ص، ورحبوا به وقالوا ما الذي وراءك من اأخبار؟

دبا.. )والدبا �شغار اجلراد كالنمل(.. لو  للبلد.. مقبل عليكم  فقال: احتاطوا 
جاءكم لأكلكم وق�شى عليكم.

ف�شحكوا �شاخرين م�شتهرتين، وقالوا: لو جاء الدبا اأخرجنا عليه دجاج العيينة 
واأكله!.. وت�شاحكوا.

ب�شكل مرعب  ي�شري  فبداأ  غ��رة..  واأخذهم على حني  الدبا على فجاأة  فجاءهم 
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وت�شاقط يف القلبان )الآبار( فلم يعد ي�شتطيع اأحد ال�شرب منها ل اإن�شان ول حيوان.. 
فهلكوا عط�ًشا.

وت�شلق الأ�شجار واملخازن، واأكل كل الطعام بلمح الب�شر.. فاجلراد عقاب من اهلل 
ي�شلطه على من ي�شاء.

الكالب  اأن  كيف  يتناقلون  النا�ص  كان  وقد  والعط�ص،  اجل��وع  النا�ص  قتل  وبهذا 
كانت تدخل العيينة وتاأكل الأ�شالء من النا�ص امليتني على حالهم من اجلوع والعط�ص 
والفزع.. ويذكر بع�ص كبار ال�شن �شكل الكالب خارجه من العيينة وبفمها قطعة من 

ذراع اأو قدم قد تكون لرجل اأو امراأة.. مما كان يثري يف النف�ص الرعب واخلوف.

وال�شخرية،  والتعايل  الكرب  عن  بالبتعاد  للمعتربين  ِع��ربة  الق�شة  واأ�شبحت 
وال�شتهزاء بغري وجه حق، وعدم الت�شديق بقدرة اهلل وعدم الوعي بخطر كان معروًفا 

يف وقتها وهو اجلراد.

ا منها، واإن مل يكن  اأو بع�شً اأهلكها اجلراد كلها  وهناك الكثري من القرى التي 
اأمر اهلل.. وقد كانوا يقاومونه وبع�ص  واإمن��ا هو  العيينة،  اأهل  اأهلها قالوا مثلما قال 

النا�ص كانت ت�شوي اجلراد وتاأكله اإذا كان يف الربية فيذهبون ل�شيده والأكل منه.

النا�ص  عليه  تعارف  وقد  �شابًقا،  ذكرناه  ما  قدمًيا  للجراد  الت�شدي  طرق  ومن 
وبداأ الكل يعون ويعرفون كيف يت�شدون له؛ فاأجنى اهلل الكثريين بف�شل ذلك.

ناأ�شف اأن حكايتنا ماأ�شاوية، لكنها جزء ي�شري عن احلياة ال�شعبة التي كان يعانيها 
اأهلنا، وبعدها منَّ اهلل علينا بالأمن والرخاء.. فاحلمد هلل.
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الآثار العقدية لألعاب احلا�سب الآيل
األعاب احلا�شب الآيل، وهي - بال �شك -  هناك كثري من املخالفات العقدية يف 

توؤثر �شلًبا على معتقدات اأبنائنا، ومن ذلك:
عليها  يقدر  ول  ���ش��يء..  اأي  فعل  ت�شتطيع  خارقة  ق��وى  الكون  يف  اأن  اعتقاد   -1
�شيء، كما يف لعبة "ميتل جري �شوليد"، وفيها اأن جناة العامل كله من التدمري النووي 

متوقف على "�شنيك" بطل اللعبة. 
بع�ص  ذلك عن طريق حمبة  وياأتي  وتعظيمهم،  اإليهم  وامليل  الكفار  2- حمبة 
"اإميي" و"�شنيك"  ك�شخ�شية  الألعاب  تلك  يف  البطولة  ب��دور  تقوم  التي  ال�شخ�شيات 

و"كلري" و"لل" و"�شكوال" و"رازيل" و"يو�شي ميت�شو"، وغريها. 
فمنهم  جلًيا،  ذلك  يرى  اليوم  امل�شلمني  اأبناء  ي�شاهد  ومن  بالكفار:  الت�شبه   -3
من يلب�ص ال�شال�شل والقالئد يف العنق، ومنهم من ي�شري يف الطرقات العامة باللبا�ص 

الق�شري "ال�شورت"، ومن الن�شاء من تت�شبه بالرجال يف مالب�شها وم�شيتها وكالمها. 
4- كثرًيا ما تظهر الكنائ�ص والأجرا�ص وال�شلبان يف هذه الألعاب، وفيها يقد�شون 
الأحبار والرهبان وعباد بوذا، ويف بع�ص الألعاب يلب�ص بع�ص الالعبني ال�شليب، ويقوم 
اأو اإحراز اأحدهم هدًفا.. كما يقومون بال�شالة  بع�شهم بالتثليث حال دخولهم امللعب 
اآثار �شلبية على الفتى امل�شلم،  على طريقة الن�شارى، ول يخفى ما لهذه امل�شاهد من 

واأقل هذه الآثار اأنه �شوف يتعود على روؤية مظاهر الكفر ول ينكرها.
�شخ�شيات  بع�ص  م��وت  الأل��ع��اب  بع�ص  يف  يتم  حيث  الغيبيات،  على  التعدي   -5
اللعبة، ثم يجعلون روحه تخرج من ج�شده على هيئة كائن �شفاف ذي اأجنحة ملونة، 
ثم ي�شعد هذا الكائن اإىل اأعلى، ويف ذلك تعد على الغيب الذي ل يعلمه اإل اهلل، كما قال 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  زب   :- �شبحانه   - 
ی رب )الإ�شراء(.

الدجل  اأم��ور  من  وغريها  وال�شحرة،  وال�شحر  والأب���راج  احل��ظ  يف  العتقاد   -6
وال�شعوذة. ويف لعبة "ذاباون�ص" توجد فتاة ا�شمها "دومينيك كرو�ص" متثل جنم احلظ 

للجميع، حيث جتلب احلظ ال�شعيد والأموال الكثرية لكل من تقابله وجتل�ص عنده!
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هل كل الدم الب�سري هو نف�سه؟
اإن ك��ل ال���دم الب�شري ي��ت��ك��ون، اأ���ش��ا���ًش��ا، م��ن ال��ب��الزم��ا، واخل��الي��ا، و���ش��ائ��ر امل��واد 
الكيميائية نف�شها. غري اأن الأفراد يختلفون يف بع�ص الرتتيبات والن�شب من حيث املواد 

الكيمائية يف خالياهم والبالزما.

هناك اأربع جمموعات رئي�شة، اأو فئات من الدم، وكل كائن ب�شري ميكن ت�شنيفه 
 ،)A, B,AB,O( :حتت واحدة من هذه الفئات، وتدعى هذه الفئات بف�شائل الدم

على اأ�شا�ص وجود اأو عدم وجود بع�ص جزئيات الربوتني يف الدم.

ب�شبب  ذل��ك  يكون  ال��دم،  ه��ذا  ويتكتل  مًعا،  خمتلفتني  فئتني  من  مي��زج  عندما 
الفعل  ردات  وجتعل  والبالزما.  احلمراء  اخلاليا  يف  الربوتني  جزئيات  بني  الفعل  رد 
الكيميائية هذه من اخلطر على ال�شخ�ص اأن يخ�شع لعملية نقل دم �شحيح من �شخ�ص 
اآخر غري معروفة فئة دمه، لكن اإذا ما اأزيلت اخلاليا من الدم، فعندها، اإذ ذاك، ميكن 

نقل البالزما املتبقية اإىل اأي كان، بغ�ص النظر عن فئة دمه.

اأو جزء من  التي تتماثل فئات دمها  الب�شرية  الكائنات  بالو�شع تبادل الدم بني 
اأن يكون لها فئة دم  ال�شكان ميكن  فئاتها هذه. ومع ذلك، فاإن جمموعات كبرية من 
الفئة الأخ��رى. وي�شتخدم الأنرثبولوجيون )العاملون بعلم الإن�شان(  اأكرث من  خا�شة 
الذين يدر�شون التطور الطبيعي لالإن�شان، فئات الدم كطريقة لإظهار العالقات بني 

الأفراد وجمموعات ال�شكان. 

ولذا، على رغم من اأن للدم الب�شري فئات خمتلفة وفئات متفرعة، فاإنها، اأ�شا�شًيا، 
هي نف�شها. ويف الواقع، اإن لكل �شرب من احليوانات نوع دمه اخلا�ص، مثال ذلك، اأن 
لكل القطط النوع نف�شه من الدم، كما اأن كل الكالب نوع الدم نف�شه، ول ميكن مبادلة 

دم �شرب من احليوان مع دم �شرب اآخر. 
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األ يعلم اأولئك
األ يعلم اأولئك الذين يطعنون يف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ويتهمونه بالقتل واإراقة الدماء، اأن 
ملسو هيلع هللا ىلص جل�ص ثالثة ع�شر عاًما يف مكة يجاهد بالقراآن، ويجاهد بالدعوة والبيان،  النبي 
ويجاهد بال�شرب والحتمال هو واأ�شحابه، حتى عذب منهم من عذب، وقتل منهم من 
ال�شجر  اأوراق  اأكلوا  حتى  واجتماعًيا،  اقت�شادًيا  ح�شاًرا  �شنوات  ثالث  وحو�شروا  قتل، 
ونوى التمر وغريه، وكان امل�شلمون ي�شاألونه اأن ياأذن لهم يف اجلهاد والدفاع عن اأنف�شهم، 

فكان يقول لهم »كفوا اأيديكم مل يوؤذن يل بعد«.

عن  الدفاع  يف  املوؤمنني  ولأ�شحابه  له  اهلل  اأذن  املدينة  اإىل  هاجر  اأن  بعد  حتى 
اأنف�شهم، كما قال - تعاىل -: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ  ڃڃ چ چ 
چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ رب )احلج(. هذه الآيات اأول ما نزل يف �شاأن القتال 
واأموالهم  دي��اره��م  من  اأخ��رج��وا  فقد  اأنف�شهم،  عن  دف��اًع��ا  يقاتلوا  اأن  للم�شلمني  ت��اأذن 
واأوطانهم بغري ذنب، اإل اأن يقولوا ربنا اهلل. ويبنّي القراآن اأن هذا وفًقا ل�شنة التدافع؛ 
فلول دفع النا�ص بع�شهم ببع�ص لت�شلط الأقوياء على ال�شعفاء، ولطغى امل�شتكربون يف 

الأر�ص، واأ�شاعوا احلرمات وهدموا بيوت اهلل. 

اإن املرء ليعجب من هوؤلء الطاعنني يف نبي الإ�شالم بو�شفه رجاًل يحب القتل 
واإراقة الدماء؛ وذلك لأن الذين قتلوا يف غزوات النبي ملسو هيلع هللا ىلص و�شراياه كلها ل يتعدوا ب�شع 
مئات من امل�شلمني وامل�شركني، فاأين هي املذابح التي ارتكبها حممد ملسو هيلع هللا ىلص؟، واأين هم اآلف 

القتلى الذين �شقطوا باأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟

اإن الذين ذبحوا يف مذبحة �شربا و�شاتيال وغريها يعدون اأ�شعاف من قتلوا يف 
عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك يف غزواته كلها، مع الفارق باأن من قتلوا يف �شربا و�شاتيال من 

الأبرياء، ومن قاتلهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص كانوا من املجرمني املحاربني املكذبني هلل ور�شوله. 
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اإننا نت�شاءل: يا من تدعون ال�شالم واحلرية واحل�شارة.. كم عدد الذين �شقطوا 
يف احلربني العامليتني الأوىل والثانية؟ اأمل يقدر هوؤلء باملاليني؟

كم عدد الذين �شقطوا يف حرب فيتنام؟ 

كم عدد الذين قتلوا من اليابانيني بعد اإلقاء القنبلتني النوويتني على هريو�شيما 
وناجازاكي باليابان؟ 

كم عدد الذين ُذبحوا يف البو�شنة والهر�شك وكو�شوفا؟ 

كم عدد الذين ُقتلوا يف اأفغان�شتان وال�شي�شان وك�شمري؟ 

وك���م ع���دد ال��ذي��ن ُي��ذب��ح��ون ك��ل ي���وم يف فل�شطني ع��ل��ى اأي����دي ج��ن��ود الح��ت��الل 
ال�شهيوين؟ 

ولنعد بالذاكرة اإىل الوراء فنت�شاءل: كم عدد الذين قتلوا من امل�شلمني خالل 
احلروب ال�شليبية احلاقدة اأو خالل حماكم التفتي�ص يف الأندل�ص؟ 

ب��الإره��اب والعنف، بينما يغ�ص الطرف عن  الإ���ش��الم  الإ���ش��الم ونبي  مل��اذا يتهم 
ماليني من الب�شر يقتلون دون اأن ي�شاركوا يف القتال ولو ببنت �شفة!

اإنها دعوة للعقالء ملحا�شرة التع�شب والإره��اب الفكري الذي يقود اإىل تاأجيج 
من  لطرف  ال��ي��وم  املتاحة  امل��ادي��ة  بالقوة  الغ���رتار  وع��دم  ال�شعوب  وا�شتفزاز  الأح��ق��اد 

زب ڭ ۇ ۇ  الأط��راف؛ لأن الظلم �شبب الدمار، والأي��ام دول، قال - تعاىل -: 
ې  ې     ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ى ى ائائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ  رب )اآل عمران(.
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�سريبة الثبات على املبداأ
عليها  الثبات  نعمة  النعمة  هذه  ويعقب  بثمن،  تقدر  ل  نعمة  الهداية  نعمة  اإن 
وال�شتمرار فيها، واخلوف على النف�ص من النتكا�شة التي تعني الرجوع عن الدين، اأو 
اإحداث التغيري على النف�ص ويف ثباتها، بعد اأن كانت متم�شكة بكتاب اهلل و�شنة ر�شوله 

ملسو هيلع هللا ىلص؛ فت�شبح بعد النتكا�شة خمالفة اأو مفرطة.

ومن يتفكر يف حالنا - غفر اهلل لنا وللجميع - يجد اأن هذه النتكا�شة ل تاأخذ 
طريق الردة اأو املخالفة التامة للكتاب وال�شنة، لكنها تاأخذ طريق عدم الثبات والقدرة 
على التلون وم�شايرة كل ما ي�شتجد، ويظن الظان منا اأنه على طريق ال�شتقامة، وهو 
اإل نتيجة  اإل ال�شكل الظاهري، وما كان ذلك ليكون  يف حالة ل ميلك من ال�شتقامة 

اإهمال الروح وعدم تربيتها على العبادات وتعويدها على الثبات على املبداأ ال�شحيح. 

تعويدها على اأن يف الدين ثوابت ل تقبل التغيري اأو التبديل، ل تقبل التنازل عن 
الدين بحجة م�شايرة الواقع والأحداث مع حماولة الندماج مع الأو�شاع الراهنة التي 
قد تبث يف النف�ص اخلور والعجز، وال�شعور بالهوان وال�شعف، ومن ثم الرتاجع عن كل 

ما هو ثابت يف الأ�شل. 

�شواء  التعامل،  يف  املرونة  وت��رك  الت�شدد،  اإىل  اأدعوكن  ل  عزيزاتي  يا  هنا  اإنني 
مع الأف��راد اأم مع الأح��داث، واإمن��ا اأدعوكن اإىل التم�شك بكتاب اهلل و�شنة ر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص؛ 
فالتم�شك بهما مع الأخذ بالأ�شباب ما هو اإل �شمات ال�شاحلني املتقني الذين ي�شعون 

لتطبيق �شرع اهلل على اأر�شه، ويطلبون يف ذلك الأجر واملثوبة، قال - تعاىل -: زب ىئ 
ىئ  ی ی ی ی جئ   حئ مئ   ىئ يئ  رب )الأعراف(. 

اأدعوِك اإىل اأن تعريف اأن الثبات حتى املمات اأمر لي�ص بالهني، كما اأن له �شريبة ل 
بد واأن توؤخذ من اأولئك املتم�شكني على دينهم، والذين كثرًيا ما نرى �شور حماربتهم 

وا�شطهادهم.

 

www.alukah.net



سحر البيان في كلمات بينات316

ل حتزين على الإ�سالم
بدينها،  متم�شكة  وه��ي   - الهدى  درب  على  �شارية  يا   - باملوؤمنة  احلياة  مت�شي 
معتزة به ل تر�شى بدين غريه، وهي مع ذلك ت�شعى خلدمته ولإعالء كلمة اهلل على 
اأر�شه، فرتى وهي يف طريقها فئات من النا�ص، منها املوؤمن املوحد الذي يظل متم�شًكا 
بدينه مهما كانت الظروف ومهما تغريت الأزم��ان، وترى على النقي�ص من ذلك فئة 
متوج بها احلياة باأمواجها املتالطمة وتع�شف بها الرياح املهلكة �شر ع�شف، فال تلبث اأن 
تراها اإل وهي يف �شك من �شالمة هذا الدين وعزته، واأن الن�شر لهذا الدين مهما علت 
كلمة الباطل وقويت، ويخالط ذلك �شروف من غربة دين، حيث البعد عنه والتنازل 
عن بع�ص اأ�شا�شياته وحماولة ا�شرت�شاء العدو، واحلر�ص على الندماج معه وملاذا؟ لأنه 
هو املنت�شر وهو القوي، والذي ميتلك ويحارب ويقف اأمام كل من يعار�شه ليحطمه 
ويزيل ملكه، ول ي�شره �شيء، ويتبع ذلك ال�شرت�شاء - يا عزيزتي - لدى هذه الفئات 
احلر�ص على تلقي اأفكار الغرب من غري متحي�ص اأو تفكري؛ بل رمبا يح�شل التفكري 
التفكري �شرعان ما يتال�شى؛ حتى ل ي�شبب  اأفعالهم وت�شرفاتهم؛ لكن هذا  ببطالن 

ذلك تعكري �شفو احلياة و�شعادتها الزائفة.
احل��زن  ل��ه  ت�شبب  �شديدة  بغربة  امل�شلم  ي�شعر   - اأخ��ت��اه  ي��ا   - التناق�ص  ه��ذا  ك��ل 
وت�شادر  وي�شطهدون،  ويعذبون،  ب��ه،  املتم�شكون  الدين  اأه��ل  يغّرب  كيف  اإذ  والقلق؛ 
الأمم  تلك  ادع��اء  مع  كب�شر،  حقوقهم  من  ويحرمون  بل  اأمالكهم؛  وكامل  اأموالهم، 
اإن�شان حقوقه حتت مظلة )منظمة حقوق  كل  اإعطاء  الغربية بحر�شها على  الكافرة 

الإن�شان(!
نعم يا اأختي؛ حزن على اأهل الكتاب وال�شنة، وحزن يقابله على غربة الدين، اإذ 
اأ�شبح امل�شلم يجد نف�شه حتى واإن كان ل يطبق الإ�شالم تطبيًقا حرفًيا، اإل اأنه ميتلك 
قدرة على تطبيق �شنة الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص يف ت�شرفاته واأفعاله و�شائر عمله، ومع تطبيقه هذا 
يجد حرًبا وا�شتنكاًرا؛ بينما اأولئك الذين يعبثون بقيم الإ�شالم واآدابه ويفتنون خلق 
اهلل وعباده ل ت�شتنكر فعالهم ول ترد �شبهاتهم، واإن ح�شل الرد فالأجل احلر�ص على 
ا عليه  منع ثوران ال�شعوب امل�شلمة التي ل يزال بع�شها بحمد اهلل متم�شًكا به وحري�شً

وعلى ن�شره.
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الزواج املبكر
زب ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک  قال اهلل تبارك وتعاىل -: 

گ گ گ گ ڳڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ں رب )الروم(. 

ال��زواج ملا فيه من امل�شلحة العظمى للفرد  اأن الإ�شالم قد حث على  ل��ذا؛ جند 
واملجتمع، فهو ا�شتقرار نف�شي ومودة ورحمة بني الزوجني، وفيه الربكة والرزق، وبناء 

اأ�شرة طيبة، ول �شيما عندما ي�شحب ذلك تربية ح�شنة.

مع�شر  »ي��ا  ال�شريف:  احل��دي��ث  ففي  للفرج؛  وح��ف��ظ  للب�شر  غ�ص  ال���زواج  ويف 
ال�شباب، من ا�شتطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فاإنه اأغ�ص للب�شر، واأح�شن للفرج، ومن مل 

ي�شتطع فعليه بال�شوم؛ فاإنه له وجاء«. 

يتقدم  عندما  �شيما  ول  غريها،  اأو  الدرا�شة  بحجة  ال��زواج  عن  الفتاة  تاأخر  اإن 
اأك��رب؛ لذا فاإن على امل��راأة اأن ترتب  لها ذو خلق ودين واأمانة قد يفوت عليها م�شلحة 
اأولوياتها يف احلياة وتفكر بروية وحكمة، وت�شت�شري والديها، وت�شتفيد من خربتهما 

يف احلياة، وتدعو اهلل -تبارك وتعاىل -، وتوؤدي �شالة ال�شتخارة عند احلاجة اإليها. 

وعلى الفتاة امل�شلمة األ تت�شرع يف قبول الزواج من اأي �شاب يتقدم خلطبتها، بل 
حتر�ص اأن يكون ذا خلق ودين واأمانة، ول بد لوالديها اأن يقوما بال�شوؤال الدقيق عن 
فاملرء  واأ�شدقائه؛  �شلوكه  وعن  ال�شخ�شية،  و�شفاته  واأخالقه  ودينه  ال�شاب  هذا  حال 
على الدين خليله، مع اأهمية التاأكد من عدم تعاطي املحرمات واملخدرات والعياذ باهلل، 
وال�شياع  ال�شقاء  حياة  اإىل  اأدى  مما  ؛  اهلل  عافاهم   - ال�شباب  بع�ص  بها  ابتلي  والتي 

لأنف�شهم وزوجاتهم واأولدهم واأ�شرهم.

لذا؛ فاإن على املراأة امل�شلمة اأن تلتزم بالو�شطية يف اأمورها، فال تت�شرع يف قبول 
الزواج من اأي �شاب يتقدم خلطبتها، وكذلك ل ترف�ص الزواج من ال�شاب امل�شلم الكفء 

ذي اخللق والدين والأمانة. 
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تائب خلف الق�سبان
وال��دي  اأ���ش��رة مكونة من  بني  اأظ��ف��اري  نعومة  منذ  ترعرعت  نف�شه:  يقول عن 
ال�شعائر  على  وح��ب.. كنت حمافًظا  رعاية  كل  لقيت من اجلميع  واإخ��وت��ي،  ووال��دت��ي 
الدينية وحمبوًبا لدى اجلميع، بعد اأن بلغت �شن الزواج اأكملت ن�شف ديني وتزوجت 
امراأة طيبة، رزقني اهلل منها اأطفاًل، كنت اأعي�ص مرتاح البال بني اأهلي واأولدي واأقاربي، 

وقد توقفت عن الدرا�شة وعملت موظًفا باإحدى الدوائر احلكومية.

امل�شوؤوم فتعرفت  اليوم  اأن جاء ذلك  اإىل  واأولدي،  النا�ص لأهلي  لقد كنت خري 
على اأحد اأ�شدقاء ال�شوء الذي كان �شبًبا يف دمار حياتي..!

بداأت العالقة بيني وبينه تزداد يوًما بعد يوم!.. وذات ليلة زرته يف بيته لأق�شي 
عنده بع�ص الوقت، واإذا به يدخن �شيجارة رائحتها غريبة، فكتمت اأنفا�شي ومل اأحاول 

اأن اأ�شاأله فلما راأى �شمتي وده�شتي!..قال يل: 

اأتعرف ماذا اأدخن؟

فاأجبته: وماذا تدخن؟!

فقال: اإنها �شيجارة ح�شي�ص.

فقلت: اإين ل اأعرفها، ولن اأ�شتعملها، فاألح علّي واأ�شر على اأن اأ�شتن�شق ولو �شيًئا 
ي�شرًيا!

اآخذها، فمنذ تلك اللحظة واأنا  اأخذت )�شفطة(، وليتني مل  ومن باب املجاملة 
�شاقط يف هاوية املخدرات!

ومرت الأيام والليايل وحالتي تتدنى من �شيئ اإىل اأ�شواأ.. بعدها قب�ص علّي واأنا 
اأقود �شيارة �شديقي من قبل رجال مكافحة املخدرات، وكان يف داخل الدرج قطعة من 

احل�شي�ص ومبلغ خم�شمائة ريال، ومل اأكن اعلم عنها �شيًئا..!

فاأدانوين بهذه الأ�شياء وحكموا علي بخم�ص و�شبعني جلدة، و�شجن ثالث �شنوات 
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وغرامة ع�شرة اآلف ريال..!

والآن اأنا خلف الق�شبان اأعول عائلة مكونة من والدي الكبريين يف ال�شن، وقد 
ت�شردت اأ�شرتي واأطفايل.

كل هذه امل�شائب ح�شلت ب�شبب اآفة املخدرات واأ�شدقاء ال�شوء لقد حتولت حياتي 
اإىل عذاب ونكد واآلم!

هذه ق�شتي اأكتبها، واأرجو اأن تكون عربة ملن اعترب.
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كمال اللغة القراآنية ومنتهى متامها يف عيون اخل�سوم
ما دمنا ملتزمني بروح الإ�شالم يف احلوار واملو�شوعية يف البحث عن احلقيقة، 
ل اخرتاع احلقيقة وتلفيق الدرا�شات والبحوث لإثباتها، ما دمنا كذلك؛ فاإنه يعّن يل 
اأن اأعر�ص وجهة نظر هوؤلء البع�ص يف حقيقة )كمال اللغة القراآنية ومنتهى متامها(، 

فهم يت�شاءلون:

- هل بالفعل اأعجز القراآن العرب عن الإتيان مبثله؟!

- هل كان القراآن مثاًل لعربية بال �شوائب اأو اأخطاء لغوية؟!

- ثم اأيهما يحكم على الآخر: العربية، اأم القراآن؟!

وجنيب بكل ثقة ويقني:

نعم، لقد اأعجز القراآن العرب عن الإتيان مبثله، بكل ما حتمله كلمة الإعجاز 
من معاين التحدي والغلبة، ولو كانوا ي�شتطيعون لفعلوا، لكنهم مل يفعلوا.

نعم، القراآن مثال لعربية بلغت منتهى النقاء وال�شفاء والكمال واجلالل، ظهرت 
يف نظمه، وخ�شائ�ص �شياقه، ولفظه، وبدائعه يف املقاطع والفوا�شل وجماري الألفاظ 
ومواقعها؛ فقد كان القراآن اأحد العوامل احلا�شمة يف اإميان من اآمنوا حينما اأ�شرقت 

الدعوة يوم مل يكن ملحمد ملسو هيلع هللا ىلص حول ول طول، ويوم مل يكن لالإ�شالم قوة ول منعة.

نعم، اإن القراآن هو احلاكم على العربية واملهيمن عليها، فلقد �شاء اهلل اأن يجعل 
العربية لغة الوحي املنزل لت�شبح لغة دين، ثم كتب لها احلفظ واخللود بحفظ القراآن 

وخلوده، وحفظ القراآن لي�ص مهمة ب�شر، بل هي اأمر اهلل وحده: زب ڳ ڳ ڳ ڱڱ 
ڱ  ڱ ں  رب )احلجر(.
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فريديريك اإيد�ستام
�شاب فنلندي، در�ص الهند�شة يف اأملانيا، ولحظ يف يف اأثناء زيارته لأحد امل�شانع 
هناك وجود اآلة جديدة حتّول اخل�شب اإىل لب ي�شاعد يف �شناعة الورق. ملعت الفكرة يف 
راأ�ص فريديريك، وعندما انتهى من درا�شته هناك ا�شرتى هذه الآلة وعاد اإىل فنلندا 
موؤ�ش�ص  اإنه  العاملية،  ال�شركات  كربى  من  اليوم  اأ�شبحت  �شركة  واأ�ش�ص  )1860م(،  عام 

�شركة "نوكيا" التي كانت يف بداياتها م�شنًعا لإنتاج ورق التواليت ا�شمه "ايدي�شتام".

الكهربائية  الطاقة  "اإيد�شتام" تتوفر  عليه م�شنع  يقع  الذي  النهر  على �شفة 
التي كانت نادرة يف ذلك الوقت؛ مما حدا ب�شركة "فيني�ص رابر ورك" لإقامة م�شنعها 
عام )1898م( على �شفة النهر الأخرى، وهي �شركة "فيني�ص كابل ورك" عام )1912م(، 
وهي �شركة متخ�ش�شة يف اإنتاج الكابالت الكهربائية. التقى مديرو ال�شركات الثالث عام 
)1967م(، وقرروا الحتاد يف �شركة واحدة اأ�شموها "نوكيا" واأن�شاأوا ق�شًما لالإلكرتونيات 
اتخذ من اأجهزة الت�شال اأ�شا�ًشا لعمله. بداأت "نوكيا" باإجراء الأبحاث امل�شنية واملعقدة 
ت�شويق  خالل  من  )1970م(  عام  احلقيقية  انطالقتها  وكانت  الأجهزة،  هذه  لتطوير 
اأجهزة اأهمها "الراديو النقال - اإحدى و�شائل الت�شال"، اأحلقتها بت�شميم اأول هاتف 

."Nokia DX 200" رقمي يحمل ا�شم

اأوروب���ا يف  يف  الثالث  "نوكيا" املركز  احتلت  )1988م(،  ع��ام  الثمانينيات  وخ��الل 
موظف،  األ��ف   )38( ولديها  ق���ارات،  اأرب��ع  يف  منتجاتها  تبيع  وحالًيا  التلفاز..  �شناعة 

وحققت عام )1997م( مبيعات بلغت )52.6( مليار مارك فنلندي. 
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لهيب ال�سراحة يحرق املغالطات
اأختي امل�شلمة:

هل تدرين ما اليد اخلادعة املاكرة التي يجب اأن حتذريها؟

بها  امتالأت  التي  الأدب��ي��ة  والكلمات  ال�شاحرة  وامل��ق��الت  امل�شوقة  العناوين  اإنها 
اأعمدة ال�شحف واملجالت، والتي تطالب فيها بحريتِك وتقدمِك وتطورِك وم�شاركتِك 

يف احلياة.

يكتبها عمالء املا�شونية، ويحررها اأجراء الإباحية لإ�شاللِك والتغرير بِك؛ حتى 
ترتكي حجابِك وتخرجي من طهرِك وعفافِك، وت�شبحي م�شًخا ورج�ًشا جن�ًشا ل خري 

فيِك لنف�شِك ول لزوجِك.

اإنهم من جلدتنا ويتكلمون باأل�شنتنا، ينادون زوًرا بتحرير املراأة.. اإنهم يقولون:

كيف يعي�ص املجتمع برئة واحدة والأخرى مكبوتة خمنوقة؟!

اإىل متى تبقى املراأة حبي�شة بني جدران اأربعة؟! اأيظل ن�شف املجتمع معطاًل؟!

ل ميكن للمجتمع اأن ي�شري بقدم واحدة؟

ملاذا اأنتم متحفظون! بل "متخففون ورجعيون"!

اأختي امل�شلمة:

اإّنا �شمعنا اأختنا �شيًئا عجاب قالوا كالًما ل ي�شر عن احلجاب.

قالوا خياًما علقت فوق الرقاب قالوا ظالًما حالًكا بني الثياب.

قالوا التاأخر والتخلف يف النقاب قالوا الر�شاقة والتطور يف غياب.

نادوا بتحرير الفتاة واألفوا فيه الكتاب رعوا طريًقا للتربج ل ي�شيعه ال�شباب.

يا اأختنا.. هم �شاقطون اإىل احل�شي�ص اإىل الرتاب، يا اأختنا هم �شافلون بغيهم 
مثل الكالب.
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كل  ببحره  ت��ذوب  اأختنا �شرًبا  يا  ال��ذئ��اب،  ع��واء احلاقدين من  ه��ذا  اأختنا..  يا 
ال�شعاب.

والنزاهة  العزمية  فيِك  اأختنا  يا  باحلجاب،  وامل�شونة  العفيفة  اأن��ِت  اأختنا..  يا 
والثواب.

فالنار مثوى الظاملني لهم عقاب، واهلل يك�شف ظلمهم يوم احل�شاب.

واجلنة املاأوى ويا ح�شن املاآب. 
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الفتتان بـ)الكالم)
اأ�شباب  ملسو هيلع هللا ىلص عن  يف حديث الق�شعة �شاأل ال�شحابة - ر�شوان اهلل عليهم - النبي 
»اأنتم يومئذ  يا ر�شول اهلل؟" وج��اء اجل��واب:  "اأو من قلة نحن يومئذ  تداعي الأمم: 
م�شكلة  اأن   - وال�شالم  ال�شالة  عليه   - اأو�شح  فقد  ال�شيل«.  كغثاء  غثاء  ولكنكم  كثري، 
امل�شلمني حني تتكالب عليهم الأمم لتتقا�شم خرياتهم لي�شت يف قلة الأعداد، اأي لي�شت 
يف )الكم( واإمنا يف )الكيف(؛ لذا قال: »ولكنكم غثاء كغثاء ال�شيل«.. فالغثاء قد يغطي 
وجه املاء، ويظهر ح�شوره يف كل م�شاحة منه، لكنه يفقد الرتابط، ويفقد الوزن، ومن 

ثم فاإنه عاجز عن تقرير م�شريه، واإمنا يقرره املاء ذو التيار املتدفق!

وحني ن�شتعر�ص القراآن الكرمي، جند اأنه ل يذكر الكرثة - يف معظم الأحيان - 
اإل يف �شياق الذم؛ فاأكرث النا�ص ل يوؤمنون، ول ي�شكرون، ول يعلمون، ول يعقلون، وهم 

يجهلون.

واأثنى - �شبحانه - على )الكيف( يف بع�ص املوا�شع حني جعله �شبًبا لتفوق امل�شلم 
ھ ھھ رب  ہ    ہ  ہ  ۀ ہ  زب  ق��ال:  اإذ  احل���رب؛  معرتك  يف  غ��ريه  على 

)الأنفال: 66(. فال�شرب عند امل�شلم هو متيز على الكافر يف )الكيف( ل يف )الكم(. 

العدد  يف  الكثرية  الفئة  تغلب  قد  القليلة  الفئة  اأن   ،- وتعاىل  �شبحانه   - وذك��ر 
زب ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ  ب�شبب متيز نوعيتها، كما قال -- �شبحانه -: 

ڑڑ ک ک ک رب )البقرة: 249(. 
ولو اأننا نظرنا يف تاريخ الفتوحات، لوجدنا اأن معظم املعارك التي انت�شر فيها 
اأو عدة، واإمن��ا هو الإمي��ان، وال�شرب، وحب ال�شهادة،  امل�شلمون مل ت�شهد زي��ادة يف عدد 

وطاعة القادة، وح�شن النظام. وهذا كله يعود اإىل النوع. 

باإنتاجها  العامل  تغرق  والتي  ال�شيا�شية،  ال�شعد  يف  العامل  تقود  التي  وال��دول 
العريقة  ال�شهرة  ذات  اأن اجلامعات  ع��دًدا، كما  الأك��رث  لي�شت هي  وال��زراع��ي  ال�شناعي 

وامل�شتوى العلمي الرفيع لي�شت هي اجلامعات املكتظة بالطالب.
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اأ�سباب اخل�سوع يف ال�سالة
اإن اخل�شوع يف ال�شالة هو روح ال�شالة؛ ف�شالة بال خ�شوع كج�شد بال روح، فاأي 
فائدة من هذا اجل�شد امليت الذي ل روح فيه، وهناك اأ�شباب جتلب اخل�شوع يف ال�شالة، 

منها: 
1- ال�شتعداد لل�شالة والتهيوؤ لها: ويح�شل ذلك باأمور، منها: 

الرتديد مع املوؤذن، والإتيان بالدعاء امل�شروع بعده، والدعاء بني الأذان والإقامة، 
ال�شالة،  وانتظار  ووق���ار،  ب�شكينة  امل�شجد  اإىل  وامل�شي  والت�شوك،  ال��و���ش��وء،  واإح�����ش��ان 

وت�شوية ال�شفوف، وغري ذلك. 
2- الطماأنينة يف ال�شالة. 
3- تذكر املوت يف ال�شالة. 

والتفكر يف  والعي�ص يف ظاللها  ال�شالة،  اأذك��ار  وبقية  املقروءة  الآي��ات  تدبر   -4
معانيها. 

5- القراءة بتمهل؛ وذلك اأدعى للفهم والتدبر. 
6- ترتيل القراآن وحت�شني ال�شوت به. 

7- اأن يعلم اأن اهلل معه يف �شالته ويجيبه فيها. 
8- ال�شالة اإىل �شرتة والدنو منها. 

9- و�شع اليد اليمنى على الي�شرى على ال�شدر. 
10- النظر اإىل مو�شع ال�شجود. 
11- حتريك ال�شبابة يف الت�شهد. 

12- التنويع يف ال�شور والآيات والأذكار والأدعية يف ال�شالة. 
13- الإتيان ب�شجود التالوة اإذا مر مبو�شعه. 

14- ال�شتعاذة باهلل من ال�شيطان. 
15- التاأمل يف حال ال�شلف يف �شالتهم. 

16- معرفة ف�شائل وثمرات اخل�شوع يف ال�شالة. 
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17- الجتهاد بالدعاء يف موا�شعه من ال�شالة، وخا�شة يف ال�شجود. 
18- الإتيان بالأذكار الواردة بعد ال�شالة. 

19- اإزالة ما ي�شغل امل�شلي يف م�شاله. 
20- عدم ال�شالة يف ثوب به نقو�ص اأو كتابات اأو األوان اأو ت�شاوير؛ لأنها ت�شغل 

امل�شلي. 
21- عدم ال�شالة وبح�شرته طعام ي�شتهيه. 

22- األ ي�شلي وهو حاقن اأو حاقب. 
23- األ ي�شلي وقد غلبه النعا�ص. 

24- األ ي�شلي خلف املتحدث اأو النائم. 
25- عدم الن�شغال بت�شوية غرتته، اأو النظر يف ال�شاعة، اأو غري ذلك. 

26- عدم الت�شوي�ص بالقراءة على الآخرين. 
27- ترك اللتفات يف ال�شالة. 

28- عدم رفع الب�شر اإىل ال�شماء. 
29- األ يب�شق اأمامه يف ال�شالة. 

30- جماهدة التثاوؤب يف ال�شالة. 
31- عدم الخت�شار يف ال�شالة، وهو و�شع اليدين على اخل�شر. 

32- ترك ال�شدل يف ال�شالة، وال�شدل: اإر�شال الثوب حتى ي�شيب الأر�ص. 
33- ترك الت�شبه بالبهائم؛ فقد نهى ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ال�شالة عن ثالث: »عن 
نقر الغراب، وافرتا�ص ال�شبع، واأن يوطن الرجل املقام الواحد كاإيطان البعري«، واإيطان 

ا به ي�شلي فيه.  البعري: اأن ياألف الرجل مكاًنا معلوًما من امل�شجد خم�شو�شً
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و�سائل الأعداء يف حماربة اللغة العربية

�شلك اأعداء الإ�شالم  وخ�شوم الف�شحى �شباًل �شتى، وطرًقا خمتلفة يف حربهم 
للغة القراآن، ومن تلك الو�شائل:

* الدعوة اإىل العامية واإحياء اللهجات املحلية:

اهتم اأعداء الف�شحى بالدعوة اإىل هجر الف�شحى واإق�شائها من حياتهم؛ لأنها 
�شبب تاأخرهم والعائق دون تقدمهم وحلاقهم لركب احل�شارة، ودعوا يف الوقت نف�شه 
املحا�شرات،  ذل��ك  يف  واأل��ق��وا  واملخاطبة،  التاأليف  يف  وا�شتخدامها  العامية  اإحياء  اإىل 

وعقدوا الندوات، واأّلفوا الكتب، وكتبوا التقارير.

واأول من دعا اإىل ذلك واأّلف فيه الدكتور ولهم �شبيتا، الأملاين اجلن�شية، والذي 
كان مديًرا لدار الكتب امل�شرية؛ ففي �شنة )1880م( و�شع كتاًبا عنوانه "قواعد العربية 
العامية يف م�شر"، وهذا الكتاب يعده الباحثون اأول حماولة جدية لدرا�شة لهجة من 
بحجة  اأدبية؛  لغة  العامية  اتخاذ  اإىل  كتابه  يف  �شبيتا  ودع��ا  املحلية،  العربية  اللهجات 
ون�شر  مل�شر،  العرب  فتح  اإىل  ماكرة  بطريقة  واأ�شار  الف�شحى،  العربية  اللغة  �شعوبة 
لغتهم بني اأهلها، وق�شائها على اللغة القبطية لغة البالد الأ�شلية. وهو يحاول بهذا 

اإثارة العن�شرية العرقية امل�شرية �شد اللغة العربية.

وقد تال �شبيتا يف الدعوة اإىل العامية اللورد دوفرين، الوزير الربيطاين الذي 
زار م�شر يف اأوىل �شنوات الحتالل، وبالتحديد عام )1882م(؛ فرفع بعد زيارته تقريًرا 
اإىل وزير اخلارجية الربيطاين دعا فيه اإىل معار�شة الف�شحى، وت�شجيع لهجة م�شر 

العامية، ومما جاء يف تقريره قوله:

الف�شيحة  اللغة  تتعلم  العامة  اأن  طاملا  م�شر،  يف  �شعيف  التقدم  اأم��ل  "اإن 
العربية - لغة القراآن - كما هو يف الوقت احلا�شر...".
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ويف �شنة )1890م( و�شع الدكتور كارل فولر�ص، الأملاين، كتاًبا عن اللهجة العربية 
احلديثة يف م�شر، وقد كتبه بالأملانية، ثم ترجم اإىل الإجنليزية �شنة )1895م(.

العامية، ودر�ص  �شيبتا؛ فا�شتنبط حروًفا لتينية لكتابة  وقد نهج فولر�ص نهج 
باجلمود  الف�شحى  و�شف  وق��د  ال��ق��اه��رة،  اأه��ل  لهجة  درا���ش��ة  على  واقت�شر  ق��واع��ده��ا 

والتخلف، كما فعل �شلفه.
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اإ�سالم رئي�س جمهورية جامبيا
هذه ق�شة من ق�ش�ص الإميان، بطلها لي�ص فرًدا عادًيا، اإنه ميثل اأعلى �شلطة يف 
بالده، اأدرك احلقيقة فخّر �شاجًدا، ثم نه�ص قائاًل: "اهلل اأكرب اهلل اأكرب مني ومن كل 

�شئ يف الأر�ص وال�شماء".. اإنه رئي�ص جمهورية )جامبيا(.

ول تكمن غرابة الق�شة يف كونه رئي�ًشا جلمهورية، واإمنا لأن هذا الرئي�ص ولد 
ال�شيا�شة،  ع��امل  ودخ��ل  وعقيدته،  وقيمه  فكره  من  وت�شّرب  للغرب،  اأبحر  ثم  م�شلًما 
اأق�شاها، لكن حني اقرتب  اإىل  املنا�شب التي و�شل  فدانت له، وا�شتهوته لعبة و�شهوة 
من الق�شر ال�شيا�شي اكت�شف اأنه قد ن�شي �شيًئا مهًما.. ن�شي فطرته، فعاد اإليها م�شرًعا، 

يعرب عن ذلك بقوله:

"كنت اأ�شعر دائًما اأن يل قلبني يف جويف: قلب يل، وقلب علّي؛ اأما القلب الذي 
الذي  القلب  واأم��ا  احلياة،  معركة  وخو�ص  وال�شيا�شة  الدرا�شة  اإىل  يدفعني  فكان  يل 
علّي فكان ما يفتاأ يلقي على عقلي وقلبي �شوؤاًل مل يربحه قط، هو: من اأنت؟ وما بني 
القلبني م�شت بي الرحلة الطويلة ا�شتطعت معها ومن خاللها اأن اأحقق كل ما اأ�شبو 

اإليه، حترير وطن اإفريقي اأ�شود، وو�شعه على خريطة الدنيا كدولة ذات �شيادة.

وا�شتطرد قائاًل:

وي�شيب  الروؤو�ص،  يدير  لأن  يكفي  الأ�شد،  فم  من  منتزًعا  ن�شًرا  هذا  "وكان 
كربى  معركة  تلك  كانت  ال�شلطة،  ب��دوار  الوقت  ه��ذا  يف  اأمثالنا  من  احلاملني  ال�شبان 
واملفاو�شات وتكوين  والن�شال  الزمان مع احلرب  اأعمارنا ن�شف قرن من  �شلخت من 
اأ�شعدنا حينئذ ونحن نن�شل  ك��ان  ��ا، وم��ا  اأي�����شً بها  وال��ف��وز  امل��ع��ارك  الأح����زاب، وخ�����ش��ارة 
هذا  يكن  ومل  والقت�شادي،  الفكري  وال�شياع  والتخلف  الح��ت��الل  وه��دة  من  وطننا 
الفوز �شوى لإر�شاء النف�ص وغرورها.. اأما فطرة النف�ص فاأخذت حت�شني على خو�ص 
املعركة الكربى، لقد ك�شبت معركتك مع احلياة فاك�شب معركتك مع نف�شك، ُعد اإىل 
ذاتك، اكت�شف املعدن الثمني الذي بداخلك، اأزح ما عليه من هذا الركام من التغريب 
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والعلمانية والدرا�شة يف مدار�ص الالهوت.

كان  ال��ذي  ال��ربيء  الطفل  اإىل  "ُعد  يل:  يقول  داخلي  من  يخرج  ال�شوت  ك��ان 
يجل�ص بني اأيدي �شيوخه ومعلميه يتلو القراآن وي�شعى لل�شالة".. هنا اأح�ش�شت اأن قلبي 
اأن اأعود لإ�شالمي الذي  ي�شدقني واأل �شيء يف الدنيا يعادل اأن يخ�شر الإن�شان نف�شه 
�شاع مني، واأنا يف خ�شم يف احلياة وم�شاغلها ومباهجها، اأ�شت�شعر الآن اأين قد ك�شبت 

نف�شي وتعلمت در�ًشا ل يتعلمه اإل من كان يف قلبه ح�ص ناب�ص وعقل واع".

وعاد الرئي�ص اإىل فطرته ال�شحيحة واأعاد ا�شمه اإىل "داود جاوارا" بعد اأن كان 
اإىل  اإ�شالمية �شيا�شية وداعية  اأمام �شخ�شية  اأنف�شنا  "ديفد كريبا"، وهكذا جند  ا�شمه 

اهلل - �شبحانه وتعاىل - بعد اأن كان على مذاهب الربو�شتانتينية وغريها.
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 من كانت لها بداية حمرقة 
كانت لها نهاية م�سرقة

اإنها ل تعرف ماذا تفعل  ابنة لأبيها م�شاعب احلياة، وقالت  ا�شتكت  اإن��ه:  يقال 
ملواجهتها، واإنها تود ال�شت�شالم، فهي تعبت من القتال واملكابدة؛ ذلك اأنها ما اإن حتل 

م�شكلة تظهر م�شكلة اأخرى.

ا�شطحبها اأبوها اإىل املطبخ وكان يعمل طباًخا.. مالأ ثالثة اأوان باملاء وو�شعها 
على نار �شاخنة.. �شرعان ما اأخذ املاء يغلي يف الأواين الثالثة. 

و�شع الأب يف الإناء الأول: جزًرا

ويف الثاين: بي�شة.

يف الإناء الثالث: و�شع بع�ص حبات القهوة املحم�شة واملطحونة )النب(.

واأخذ ينتظر اأن تن�شج وهو �شامت متاًما.

نفد �شرب الفتاة، وهي حائرة ل تدري ماذا يريد اأبوها...!

اأخذ اجلزر وو�شعه يف وع��اء، واأخذ  اأطفاأ النار، ثم  انتظر الأب ب�شع دقائق، ثم 
البي�شة وو�شعها يف وعاء ثان، واأخذ القهوة املغلية وو�شعها يف وعاء ثالث. 

ثم نظر اإىل ابنته وقال: يا عزيزتي، ماذا ترين؟

اأجابت البنة: جزًرا وبي�شة وُب�ًنا. 

لكنه طلب منها اأن تتح�ش�ص اجلزر..!

فالحظت اأنه �شار نا�شًجا وطرًيا ورخًوا..!

ثم طلب منها اأن تنزع ق�شرة البي�شة..! 

فالحظت اأن البي�شة باتت �شلبة..!

ثم طلب منها اأن ترت�شف بع�ص القهوة..! 
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فابت�شمت الفتاة عندما ذاقت نكهة القهوة الغنية..!
�شاألت الفتاة: لكن ماذا يعني هذا يا اأبي؟

اأن كاًل من اجلزر والبي�شة والنب واجه اخل�شم نف�شه،  ابنتي  يا  اعلمي  فقال: 
وهو املياه املغلية؛ لكن كاًل منها تفاعل معها على نحو خمتلف.

لقد كان اجلزر قوًيا و�شلًبا، لكنه ما لبث اأن تراخى و�شعف، بعد تعر�شه للمياه 
هذا  لكن  الداخلي،  �شائلها  حتمي  اخلارجية  ق�شرتها  كانت  فقد  البي�شة  اأم��ا  املغلية.. 

الداخل ما لبث اأن ت�شلب عند تعر�شه حلرارة املياه املغلية. 
اإنها متكنت من تغيري املاء  اإذ  اأما القهوة املطحونة فقد كان ردة فعلها فريدة؛ 

نف�شه.
وماذا عنِك؟

وال�شعوبات  ل��الأمل  تتعر�ص  عندما  لكنها  �شلبة..  تبدو  التي  اجل��زرة  اأن��ِت  هل 
ت�شبح رخوة طرية وتفقد قوتها؟

اأم اأنِك البي�شة.. ذات القلب الرخو.. لكنها اإذا ما واجهت امل�شاكل اأ�شبحت قوية
الداخل، فبات  لكنِك تغريِت من  تزال كما هي،  تبدو ق�شرتِك ل  و�شلبة؟.. قد 

قلبِك قا�شًيا ومفعًما باملرارة! 
الأمل(..  ال�شاخن، )وه��و م�شدر  امل��اء  يغرّي  ال��ذي  املطحون..  ال��نب  اأن��ِك مثل  اأم 

بحيث يجعل�ه ذا طعم اأف�شل؟! 
فاإذا كنِت مثل النب املطحون؛ فاإنِك جتعلني الأ�شياء من حولك اأف�شل اإذا ما بلغ 

الو�شع من حولِك احلالة الق�شوى من ال�شوء.
فكري يا ابنتي كيف تتعاملني مع امل�شاعب.. ومن تختارين لكي تكوين؟

فهل اأنِت جزرة اأم بي�شة اأم حبة قهوة مطحونة؟
اأخواتي الكرميات.. عالم تقتلنا الهموم وتخنقنا امل�شاعب؟

هال نقف لنفكر للحظة كيف نتعامل مع م�شاعبنا يف احلياة؟
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ميزق قلبي جهل امل�سلمني بدينهم
تروي الأمريكية "اأمينة ال�شلمي" ق�شة اإ�شالمها نتقول:

واحدة  الأ�شرة  باأن  واعية  اأ�شبحت  متمركًزا حويل..  العامل  اأرى  كنت  اأن  "بعد 
تكاملي..  ب�شكل  الآخ��ر  اإىل  منهما  كل  يحتاج  والرجل  امل��راأة  واأن  املجتمع،  يف  اأ�شا�شية 

ولي�ص تناف�شًيا.

بع�ص النا�ص يعتقد باأن القراآن عقبة يف طريق املراآة، ووراء هذا العتقاد الحتالل 
الربيطاين للبلدان امل�شلمة.

لقد تعرفت على الإ�شالم بينما كنت اأحاول حتويل امل�شلمني اإىل الن�شرانية؟!

ا�شرتيت القراآن الكرمي؛ كي اأ�شتخدمه �شد امل�شلمني، ودر�شته مدة �شنتني على 
اأمل اإيجاد اأي خطاأ فيه.

اأحدهم: �شمعت  ذات يوم دق باب بيتي جمموعة من العرب امل�شلمني، وقال يل 
اأنِك تريدين الدخول يف الإ�شالم؟ فتعجبت وقلت له: طبًعا ل. فاأنا م�شيحية متدينة.

اأظنه �شلبًيا،  اإقناعه بخطاأ الإ�شالم، وذك��رت له ما كنت  اأمل  حت��اورت معه على 
ولكن عبدالعزيز ال�شيخ "ولن اأن�شى هذا ال�شم يف حياتي" ذكر يل كل �شيء عن جمال 

الإ�شالم، وكان �شبوًرا معي وخلوًقا يف دعوته للغاية.

اأعتقد اأين يف هذه الفرتة كنت قد تغريت منذ اأن قراأت القراآن الكرمي، وتوقفت 
عن �شرب اخلمر واأكل حلم اخلنزير.

اأن نكون مراآة  الإ�شالم هي  اإىل  الغرب  امل�شلمني يف  املثلى لدعوة غري  الطريقة 
لتعاليم الإ�شالم، ثم اأن يكون لدينا العلم الكايف لالإجابة عن اأ�شئلتهم الذكية.

معظم امل�شلمني يجهلون دينهم، وهذا ميزق قلبي.  

يجب اأن نتجنب انتقاد الغربيني والهجوم عليهم؛ حتى نعلمهم تعاليم الإ�شالم.

لقد رف�شت الذهاب اإىل موؤمتر املراأة الذي عقد يف بكني، وقاطعته مع اأن دعوات 
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عدة وجهت اإىل حل�شور املوؤمتر.

النظر  وج��ه��ة  اإىل  ال���ش��ت��م��اع  م�شبًقا  رف�����ص  امل��وؤمت��ر  اأن  ال��ذه��اب  رف�شي  �شبب 
الإ�شالمية، وقد التقيت معظم الن�شاء املنظمات للموؤمتر، واأنا اأعرفهن جيًدا، واأعرف 

اأن اأكرثهن من ال�شاذات.

 – امل�شلمات  الن�شاء  �شرعية، وبع�ص  اأعطيه  املوؤمتر ف�شوف  اإىل  اإذا ذهبت  قلت: 
ب�شبب  �شيتحررن..  اأنهن  املوؤمتر، فقد ح�شنب  اإىل  بالفخر لذهابهن  �شعرن   - لالأ�شف 

اإعجابهن بدعوات حترير املراأة العلمانية وجهلهن بالإ�شالم.

 قبل اإ�شالمي كنت من دعاة ما ي�شمى حترير املراأة، كنت اأعتقد اأن هناك تناف�ًشا 
بني الرجل واملراأة، واأن عملي هو اأن اأكون خ�شنة كالرجل حتى اأ�شتطيع مناف�شته، فاأي 

�شيء يعمله الرجل اأعتقد اأنني اأ�شتطيع اأن اأعمله، واإذا فاقني اعتربته عدًوا يل!

 عندما اأ�شبحت م�شلمة.. �شمح يل باأن اأكون فخورة باأنني امراأة واأم، واأن اأعرتف 
بخ�شو�شية الرجل".
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ملاذا يحرم على الرجال م�سافحة الن�ساء؟
قالوا: ماذا لو �شافحت املراأة الرجل؟

ال�شطح، كل خلية  الت�شريح: هناك خم�شة ماليني خلية يف اجل�شم تغطي  علم 
من هذه اخلاليا تنقل الأحا�شي�ص؛ فاإذا لم�ص ج�شم الرجل ج�شم املراأة �شرى بينهما 

ات�شال يثري ال�شهوة.

يرتبط  تركيًبا  رك��ب  قد  فال�شم  ال�شم،  اأحا�شي�ص  حتى  الت�شريح:  علم  واأ���ش��اف 
اأع�شاب  �شرى ذلك يف  الرائحة  �شيًئا من  امل��راأة  اأو  الرجل  اأدرك  ف��اإذا  ال�شهوة؛  باأجهزة 
ال�شهوة، وكذلك ال�شماع واأجهزة ال�شمع مرتبطة باأجهزة ال�شهوة، فاإذا �شمع الرجل اأو 
�شمعت املراأة منغمات من نوع معني كاأن يحدث نوع من الكالم املت�شل بهذه الأمور اأو 
يكون لني يف الكالم  من املراأة فاإن كله يرتجم ويتحرك اإىل اأجهزة ال�شهوة، وهذا كالم 
واآلت��ه��م، ونحن  اأجهزتهم  ويدر�شونه حتت  يبينونه  الطب  امل��ادي من  الت�شريح  رج��ال 
نقول: �شبحان اهلل احلكيم الذي �شان املوؤمنني واملوؤمنات فاأغلق عليهم منافذ ال�شيطان 

وطرق ف�شاده.. قال اهلل - تعاىل -: زب ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  
ڎ ڎ ڈڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک رب )النور(.
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�سدة جهنم
ُذكر اأن اخللق اإذا اجتمعوا يف املوقف و�شاق املت�شع، وعظم الفزع، وا�شتد اجلزع، 
واختلفت الأقدام، وكرث الزدحام، وجاءت جهنم بالهول الأعظم، والعذاب املقيم الألزم، 
اأن تفتح   - اأم��ر اجلبار - جل جالله  القهار،  للملك  ووقفت بني يدي اجلبار خا�شعة 
األف جالل،  اأب��واب على كل باب �شبعمائة  اأبوابها، وترفع كل جالل عليها، وهي �شبعة 
ال�شماوات وم��ن فيها والأر���ش��ون ومن  الأج���الل لحرتقت  ول��ول تلك  وه��ي احلجب، 
عليها، غلظ كل جالل خم�شمائة عام، فاإذا فتح منها الأب��واب رفعت تلك احلجب من 
اأ�شود  ن��ار  من  عنق  منها  ويخرج  الكربيت،  وح��ج��ارة  والقطران  النفط  ورميت  عليها 

فيلتقط من املوقف كل ذهب وف�شة وياقوتة وزبرجدة ولوؤلوؤة ا�شتعدت لزينة الدنيا.

فياأخذ الكل ويجمعه واجلبار - جل جالله - يقول لها: اتركي ما مل يكن لنا، 
فكل ما كان من زينة مل يرد به وجه اهلل - تعاىل - اأخذته النار، ومناد ينادي اأ�شحابها 
هذه زينتكم التي ا�شتغلتم بها عن طاعة اهلل -عز وجل- واآثرمتوها على ما عند اهلل، 
ومل تتبعوا �شنن النبيني، ول �شري ال�شاحلني.. ثم ينادي املنادي: اتبعوا زينتكم، فتخرج 

عنق من النار مرة اأخرى فتلتقط اأ�شحابها، اإل من رحم اهلل. 
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 هل ننتظر اإىل اأن يكمل الإخال�س 
لدينا وبعدها ننطلق؟

كثري من النا�ص عندما يرون �شاًبا يبداأ بالدعوة اإىل اهلل - عز وجل - يلومونه، 
اأوًل؛ فما زلت �شغرًيا على  اأم��ورك، واأّم��ن م�شتقبلك  "تعّلم، وتفّقه، ودّب��ر  قائلني له: 

الدعوة اإىل اهلل!".

وهناك من يقول له: ل�شت موؤهاًل لأن تدعو؛ لأنك ما ا�شتح�شرت النية!

لي�ص هناك �شك يف اأن قدًرا من الفهم والعلم والفقه مطلوب، وهذا موجود لدى 
جل امل�شلمني؛ فالدعوة اإىل اهلل - عز وجل - درجات، ورمبا نحن نتعلم ومنار�ص الدعوة 
ع�شرين اأو ثالثني �شنة، وتبقى بعد ذلك اأ�شياء غام�شة ل يحق لنا اأن نتكلم فيها؛ لأننا 
ما عرفنا اأحكامها، لكن هناك قدًرا من العلم، وقدًرا من الدعوة ي�شري ي�شتطيعه اأغلب 

النا�ص.

اأمثلة: 

اإن  بذيًئا..  كالًما  يتكلمون  الأط��ف��ال  بع�ص  وي�شمع  الطريق  يف  مي�شي  عندما   
دعوتهم اإىل اأن ينطقوا بكالم ح�شن طيب ل حتتاج اإىل قدر كبري من العلم.. هي حتتاج 

اإىل لغة طيبة، واأ�شلوب لطيف مع م�شحة من الت�شجيع والثناء. 

 عندما مي�شي يف الطريق ويتفاجاأ ب�شباب يف مقتبل العمر يدخنون.. اإن دعوتهم 
اإىل ترك تلك العادة ال�شارة ل حتتاج اإىل علم وفقه بقدر ما حتتاج اإىل لطافة ولباقة 

يف اإقناعهم لرتك ما هم عليه.

 عندما يذهب من بيته اإىل امل�شجد �شريى اأنا�ًشا على اأبواب متاجرهم مل يذهبوا 
اإىل ال�شالة.. اإن دعوتهم اإىل امل�شجد ل حتتاج اإىل قدر كبري من العلم.. بل حتتاج اإىل 

لغة طيبة ومهذبة، مع �شيء من الت�شجيع والتحمي�ص.

لي�ص هناك مقيا�ص لن�شوج العلم، ول لكتمال النية، ول لكتمال الإخال�ص، اإن 
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كثرًيا من اأهل العلم بدوؤوا بالعلم ولي�ص لديهم نية، ولي�ص عندهم هذا الوعي باأهمية 
النية، ثم بعد ذلك جاءت النية عندما كربوا ون�شجوا.. وقد حكي عن �شفيان الثوري 

اأنه قال: تعلمنا العلم لغري اهلل فاأبى اأن يكون اإل هلل. 

فعلى املرء منا اأن يبداأ بالدعوة، وعليه با�شتمرار اأن يحرر النية، وعليه مع كل 
عمل يقدم عليه اأن ي�شتح�شر اأنه ل يريد من وراء هذا اأجًرا، ول �شمعة، ول رياء. 
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اأيتها الطالبات الكرميات
يقول ال�شيخ �شالح الفوزان - حفظه اهلل - :

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ل �شك اأن املراأة لها مكانة عظيمة يف الإ�شالم، 
وعليها م�شوؤولية كبرية، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يخ�ص الن�شاء مبوعظة بعد ما يفرغ من موعظة 
فاأجابهن  عليه،  م�شاكلهن  فيه  يعر�شن  ا  خا�شً جمل�ًشا   - ملسو هيلع هللا ىلص   - منه  وطلنب  ال��رج��ال، 
ا، واأننت اأيتها الطالبات الكرميات تتهياأن لتحمل امل�شوؤولية؛  وخ�ش�ص لهن لقاًء خا�شً

فيحب عليكن اأن تتعلمن من اأمور الدين والأحكام اخلا�شة بالن�شاء ما يكفي.
اآيات و�شور خا�شة بالن�شاء، وجاء مثلها يف ال�شنة  وقد جاءت يف القراآن الكرمي 
ملسو هيلع هللا ىلص  اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص: »ا�شتو�شوا بالن�شاء خرًيا« رواه البخاري وم�شلم، كما  النبوية، منها قوله 
اإ�شرائيل يف الن�شاء"،  "اتقوا الن�شاء فاإن فتنة بني  اأهملن، فقال:  اإذا  حذر من فتنتهن 
وقال: "ما تركت بعدي فتنة اأ�شر على الرجال من الن�شاء"؛ مما يدل على اأن املراأة لها 

اأهميتها العظيمة.
لأن الن�شاء اأمهات املجتمع وقاعدة البيوت، قال - تعاىل -: زب ٱ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ   ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ    پ  پ  ٻ  ٻ 
ڻ  ڻ  زب   :- تعاىل   - وق��ال   ،)34 )الن�شاء:  رب   ٿ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ                ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  
زب ک گ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  رب )الأح���زاب(، وق��ال - تعاىل -: 
وق���ال   ،)71 )ال���ت���وب���ة:  رب  ڱ     ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  

ھ   ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ   زبۀ  -ت���ع���اىل-: 
وموؤمنات،  م�شلمات  الن�شاء  اأن يف   - �شبحانه   - فذكر   ،)67 )التوبة:  ھ ےرب  

بهن،  والعمل  الآي���ات  ه��ذه  يف  بالتفقه  الطالبات  اأيتها  فعليكن  وم�شركات  ومنافقات 
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والعمل بالآيات التي تت�شمن اآداب الن�شاء، قال - تعاىل -: زب ک ک   گ گ 
زب ڱ ں ں ڻ   :- - تعاىل  وق��ال  )النور: 31(،  گ گ ڳ رب 
ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے رب ) الأحزاب: 

 ،)59

اأيتها الطالبات الكرميات، احذرن من الدعايات امل�شللة التي تزعم اأن الإ�شالم 
ظلم املراأة وقد كذبوا؛ فاإن الإ�شالم كّرم املراأة و�شانها، و�شمن لها حقوقها، واإمنا الذي 
ظلم املراأة هو الذي يريد منها اأن تتخلى عن اآدابها ال�شرعية، التي فيها حفظ كرامتها 
الغاية  بلغت  التي  الغربية  الكافرة  امل��راأة  م�شابهة  اإىل  تتحول  اأن  ويريد  بها،  والرفق 
�شابة، وعند  دامت  ال�شفلة ما  تعي�ص على كد فرجها مع  وال�شقوط، حيث  الهوان  من 
ال�شيخوخة يرمى بها يف دور امل�شنني والعجزة، اأو تعي�ص مع قطعان من الكالب ت�شتاأن�ص 

بها، حيث ل ولد ول اأ�شرة.

مال  وترعى  اأ�شرة  وت��راأ���ص  بيًتا ح�شيًنا  ت�شكن  التي  امل�شلمة  امل��راأة  اأي��ن هي من 
زوجها وتربي جياًل ولها مكانة مرموقة يف جمتمعها؟!

مكانة  اأدرك��وا  ملا  امل�شلمني  اأبناء  من  امل�شتغربني  من  واأذنابهم  الكافر  الغرب  اإن 
املراأة يف املجتمع امل�شلم، وما تقوم به من عمل داخل بيتها ل يقل اأهمية عن عمل الرجل 
خارج البيت، وكيف يت�شافر عمل املراأة الالئق بها مع عمل الرجل يف تنمية املجتمع؛ 
املراأة من بيتها لتتوىل عمل  ال�شليم، فاأخرجوا  الأ�شري  النظام  خططوا لتعطيل هذا 
الرجل، فيتعطل عمل البيت الذي ل يقوم به غريها، ول ينبني املجتمع اإل به، واأن يبقى 
الرجل اإما عاطاًل، واإما اأن يتوىل عمل املراأة مدة غيابها عن البيت وهو ل يح�شنه، ول 
يليق به؛ ف�شغلوا الن�شاء، وكلفوهن ما ل يطقنه، وعطلوا الرجال من عملهم؛ فان�شل 
املجتمع و�شار ي�شتقدم عامالت اأجنبيات وعماًل اأجانب مبا يحملونه من اأفكار �شيئة 
ال�شحر وال�شعوذة والن�شب  اإن �شلموا من ف�شاد اخللق واملعتقد وعمل  وعادات غريبة، 
وال�شرقة؛ مما ت�شبب عنه حدوث م�شاكل �شغلت املجتمع، و�شوهت �شمعة البالد. ويحاول 
ال�شيارات واملركبات،  امل�شلمة باملطالبة بقيادة  املراأة  الغرب �شغل  اأذناب  امل�شتغربون من 
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والختالط  واخل��ارج،  الداخل  يف  واإجراءاتها  بالتجارة  وال�شتغال  بالأ�شفار،  والتعلق 
بالرجال يف جمالت العمل واخللوات املريبة بني الرجال والن�شاء، وجلو�ص البنت واملراأة 
اإىل جانب الرجل يف مقاعد الدرا�شة وجمال�ص احلفالت باملنا�شبات، وامل�شاركة يف اإقامة 
الإعالمية متربجات  ال�شا�شات  والظهور يف  والن�شاء،  الرجال  واملقابالت بني  الندوات 
�شافرات باديات ال�شدور والأذرع وال�شيقان، متزينات باأعظم مظاهر الزينة، متهيئات 
امل�شلمني يفوق بتف�شخه وميوعته  ين�شاأ جيل من  الف�شيلة؛ حتى  الرذيلة وذبح  لن�شر 

املجتمعات الغربية. وهذا ما يريده لنا الأعداء على يد �شما�شرتهم من الأبناء.

اأيتها الأخ���ت امل�شلمة على ح��ذر مم��ا ي���راد ب��ك، وم��ا ي��ح��اك ���ش��دك، ول  ف��ك��وين 
تنخدعي باملغريات واأ�شوات الدعايات وعواء الكالب امل�شعورة.

فاإن  وا�شتعيني باهلل وا�شربي؛  الإ�شالمي،  واعت�شمي بدينك ومت�شكي بخلقك 
اهلل مع ال�شابرين. و�شلى اهلل على نبينا حممد واآله و�شحبه.
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طفل ينقذ والده من العقوق
اأح��د الف�شالء:  كان بجوارنا رجل متو�شط احل��ال، وعنده وال��ده يعي�ص  يقول 
معه يف امل�شكن وهو كبري ال�شن، وفاقد  لبع�ص حوا�شه، ومع الأيام حت�شنت اأمور هذا 
الرجل، حيث جاءه تثمني لبيته بنزع ملكيته، وجاءه مبلغ مل يكن يتوقعه حتى ول يف 

حلم الليل.

زوج��ة غري  الرجل  لهذا  وك��ان  "فيال"،  ال��ط��راز احلديث  على  م�شكًنا  له  فعّمر 
املنزل، كيف ل  اأن��ه ع��بء ثقيل عليهم يف  ت��رى  "والد زوجها"، حيث  موفقة مع عمها 
وهم الآن �شاروا يف فيال، كل �شيء يدار بالكهرباء وعندما فر�شوا البيت اجلديد واأثثوه 
بكل جديد وفاخر، قالت الزوجة لزوجها: لو ت�شع والدك يف غرفة ال�شطح ونح�شر 
له طعامه و�شرابه يف غرفته، فهو كبري ول يح�ص باأي مكان جل�ص فيه، فقال الزوج: 
اأواين خا�شة  افعلي ما ترين، فحملوه وو�شعوه يف غرفة ال�شطح، وجعلت له الزوجة 
ياأكل وي�شرب بها حتى ل يو�شخ اأوانيهم، لكن مع الأيام والأ�شابيع تعبت املراأة يف ال�شعود 

والنزول ب�شبب والد زوجها.

اأنا واأولدي من وال��دك يف ال�شعود  اأبا فالن، تعبت  فقالت امل��راأة لزوجها: ل يا 
باب  من  بالقرب  امللحق  حجرة  يف  وت�شعه  تنزله  اأن  ف��اأرى  و�شرابه،  بطعامه  والنزول 

ال�شارع، فقال لها زوجها: �شعيه كما تودين.

فاأنزلت املراأة الأب الكبري وو�شعته يف ملحق البيت، وو�شعت عنده مالب�شه وما 
يخ�شه ويتبعه، وكان للوالد الكبري �شحن طعام خا�ص لغدائه وع�شائه، وحل�شن حظ 
الزوج وبينما العائلة جمتمعة بكاملها على طعام الغداء نطق ابنهم ال�شغري قائاًل: بابا، 
بابا، حميت �شحن جدي )حجزت اإناء جدي( اإذا مات، فقال والده وهو ي�شع اللقمة يف 

فيه: وماذا تريد به؟

فقال الولد: اإذا �شرت يا اأبي مثل جدي اأ�شنع لك به طعامك.

فاعرت�شت اللقمة يف حلق الأب، وجحظت عيناه وكاد يختنق من هول ما �شمع  
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اإليه رد نف�شه وك��اأن ه��ذه الكلمة  امل��اء، وع��ادت روح��ه  اأن �شرب  ابنه ال�شغري، وبعد  من 
�شاعقة نزلت عليه، فالتفت الأب اإىل زوجته، وقال: ا�شمعي، من هذه اللحظة ل اآكل 
اإل مع والدي، هيا انه�شوا ولنتناول طعامنا �شوًيا معه، فكان  اأ�شرب قهوة  طعاًما ول 

الأب ي�شع لقمة يف فم والده واللقمة الثانية يف فمه.

مال�شقة  خا�شة  غرفة  يف  وو�شعه  وال���ده  الأب  حمل  الطعام  تناولوا  وبعدما 
لغرفته، فكان ل يدخل الأب ول يخرج اإل وي�شبح والده ومي�شيه )ي�شلم عليه(، وبعد 

اأ�شهر قليلة تويف الأب الكبري.

اأدرك خطاأه وا�شتدرك ما بقي من  فكانت خامتة طيبة لهذا البن باأبيه، حيث 
اأيام اأبيه ليربه بها.
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هم�سة يف اأذن الطالبات
اهلل  تتعبدين  ب��ه،  والع���ت���زاز  ال��دي��ن  لن�شرة  و�شيلة  للعلم  طلبِك  م��ن  اجعلي 

بخروجك اإىل طلب العلم. 

واحلياء،  العفة  على  ذلك  اأثناء  يف  يف  وحافظي  واملطالعة،  التعلم  على  متر�شي 
والطهارة والنقاء! واإليِك بع�ص الو�شايا التي ل غنى للطالبات عنها: 

ملسو هيلع هللا ىلص: »الدنيا ملعونة  1- تذكري: اأن ذهابِك لطلب العلم هو عبادة وتدين، قال 
ملعون ما فيها، اإل ِذكر اهلل وما واله، اأو عاملًا اأو متعلًما« رواه الرتمذي.

ومهما كان اخت�شا�شِكِ يف العلوم، �شواء يف العلوم ال�شرعية اأم غريها كالفيزياء 
والطب والكومبيوتر.. فاأنِت ملزمة يف ذلك بالإخال�ص؛ لأنه يحّول عاداتِك اإىل عبادات، 

وميالأ �شحيفتِك بالثواب اجلزيل على ما تتعلمني. 

واملدر�شة  ال�شارع  ويف  وال��دخ��ول،  اخل��روج  اأثناء  يف  يف  حجابِك  على  حافظي   -2
لأنه  وينق�شه؛  ينافيه  ال��ذي  هو  التربج  بل  العلم؛  ينايف  ل  احلجاب  ف��اإن  واجلامعة؛ 
حمّرم �شرًعا ومعاب عقاًل، وقد دلت التجربة امليدانية يف الغرب ويف كثري من الدول 

الأخرى على ف�شاده، وت�شببه يف الأمرا�ص والأوبئة الفتاكة! فتاأملي!

ا اأن احلجاب ل ينايف اجلمال ول يعيبه، بل يحفظه وي�شرته؛ لئال  واعلمي اأي�شً
تنه�شه اأنياب الذئاب، ممن طا�ص عقلهم وا�شتهوتهم ال�شياطني!

ا: اأن احلجاب له اأو�شاف معلومة ل تتجدد بتجدد املو�شة والأزياء،  وتذكري اأي�شً
بل هي ثابتة ثبات اجلبال، وباقية بقاء الكتاب وال�شنة!

واأما فيما يخ�ص ميدان التعليم فعليِك بالتايل: 

1- ذاكري الدرو�ص قبل ال�شرح وبعده. 

2- نظّمي وقتِك بو�شع جدول يومي تخططني فيه للمطالعة وللثقافة وللزيارة 
وللعبادة وغريها؛ حتى ل تختلط عليِك الأمور. 
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3- ا�شغي اإىل ال�شرح داخل الف�شل، وا�شاأيل عن الغام�ص يف الدرو�ص. 

4- اجتهدي وكوين ذات همة عالية يف التح�شيل، فاإن الأخت امل�شلمة كلما تقّوت 
بعلم اأو غريه؛ كانت عامل قوة لالأمة كلها. 

ا. 5- ا�شتعيني باهلل - جل وعال - على الفهم والتعلم، ويف الختبار اأي�شً
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كوين م�سروًعا
اإذا تاأملنا يف اأحوالنا واأو�شاعنا وجدنا اأن لدينا دائًما فراًغا ل نعرف كيف منلوؤه، 
اأو منلوؤه ب�شيء غري ذي قيمة اأو غري مقنع، ومن هنا يقول اأحد املفكرين املعا�شرين يف 

لفتة ذكية: 

م�شروع". جناح  يف  �شاعد  اأو  م�شروًعا،  اأ�ش�ص  اأو  م�شروًعا،  "كن 
اأ�شبه ب�شجرة عظيمة  اأكرمهم اهلل - تعاىل - ف�شار الواحد منهم  بع�ص النا�ص 
اإليه، اأولئك هم  يتفياأ النا�ص ظاللها وياأكلون من ثمرها، وميتعون اأب�شارهم بالنظر 

القادة العظام والأئمة الأعالم والعلماء الأثبات واملفكرون الأفذاذ.

اإن ا�شتطاعت الواحدة منكن اأن تكون من بينهم فلتفعل، فالأمة يف اأم�ص احلاجة 
اإىل من ياأخذ بيدها يف دروب الهداية والرفعة. 

وهناك من النا�ص من مل يتمكن من اأن يجعل من نف�شه م�شروًعا، فوفقه اهلل 
- تعاىل - اإىل اأن يوؤ�ش�ص م�شروًعا عظيًما، فرتينه باذًل نف�شه يف ن�شر اخلري وم�شاعدة 
ال�شعيف وق�شاء احلاجات، اإنِك جتدين لديه با�شتمرار املبادرة اإىل تاأ�شي�ص اجلمعيات 

والهيئات واملنظمات واإطالق الأفكار العملية النافعة واملبتكرة.

ثمة �شنف ثالث من النا�ص ل ي�شتطيع مبفرده اأن يوؤ�ش�ص م�شروًعا، فاأخذ ي�شاعد 
اأ�شحاب امل�شروعات القائمة؛ فهو تارة يقدم الراأي وامل�شورة، وتارة يقدم اجلهد، وتارة 
الوقت، وتارة املال، اإنه يعرف اأن احلياة احلقيقية هي حياة البذل والعطاء وامل�شاهمة؛ 
ولهذا فاإنه اآىل على نف�شه اأن يظل مغادًرا لثغرة �شدها، اإىل ثغرة ي�شدها، ومن م�شروع 

اكتمل اإىل م�شروع حتت التاأ�شي�ص.

هوؤلء الأ�شناف الثالثة هم بركة الأمة وملحها ورواوؤها، واإن احلرمان حًقا اأن 
يجد املرء نف�شه بعيًدا عنهم منغم�ًشا يف هموم �شغرية ومتع زائلة. 
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الت�سال الهاتفي
بني  امل�����ش��اف��ات  ي��ق��رب  لأن���ه  ل��الت�����ش��ال؛  املهمة  الأدوات  م��ن  اأداة  ال��ه��ات��ف  يعترب 
املتحدثني، كما اأنه و�شيلة فورية لنقل املعلومات، وقد �شاهم التطور الذي حدث على 
تقنية الهاتف يف الآونة الأخرية يف جعل ا�شتخدامه اأكرث �شهولة وي�شر؛ ونتيجة لذلك 
الهاتف  ا  خ�شو�شً الهاتف،  عن  ال�شتغناء  ي�شتطيع  ل  الع�شر  ه��ذا  اإن�شان  اأ�شبح  فقد 

النقال الذي يعتمد عليه كثرًيا يف ترتيب اأمور حياته اليومية.

اأ�ش�ص يجب مراعاتها عند الت�شال الهاتفي: 

 الرد ال�شريع قدر امل�شتطاع على جر�ص الهاتف. 

 ا�شتئذين من املت�شل قبل اأن ت�شعيه على النتظار. 

 اإذا كنِت اأنِت املت�شلة بادري باإلقاء التحية.

 ابت�شمي عند احلديث بالهاتف؛ فذلك يجعل �شوتِك اأكرث وًدا وترحاًبا، لكن من 
دون خ�شوع يف القول؛ حتى ل يطمع الذي يف قلبه مر�ص. 

 كوين م�شتعدة للحديث مبجرد فتح اخلط. 

 ل تنهي املكاملة، بل دعي املت�شل ينهيها. 

 اإنهاء املكاملة الهاتفية بعبارة ب�شيطة مثل؛ مع ال�شالمة، �شكًرا.

 و�شع ال�شماعة بهدوء ورفق.

 ا�شتخدمي كلمات لطيفة "لو�شمحت"، "لو تكرمت".

 احر�شي على اأن تكون املكاملة باأقل وقت ممكن. 

 احلر�ص على اإزالة جميع م�شادر الإزعاج والت�شوي�ص عند التحدث. 

 مراعاة التوقيت اجليد لالت�شال. 

 التاأكد من �شحة الرقم املطلوب. 

 عند حدوث معاك�شة؛ اأبلغي ويل اأمرك ليتدخل يف الأمر فوًرا.
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اأخالقيات ال�سبكة العنكبويتة
التي ينبغي اللتزام بها  العامل الإلكرتوين لي�ص جمرًدا من الأخ��الق والآداب 
يف حياتنا العادية؛ اإذ اإن العالم الإلكرتوين تكتنفه اأخالق احلياة التي نعي�شها، اإ�شافة 
اإىل بع�ص الآداب التي فر�شتها طبيعة هذا العامل الإلكرتوين اجلديد، فنحن بحكم 
عقيدتنا الإ�شالمية واأ�شالتنا العربية من اأ�شحاب اخللق احل�شن والأدب الرفيع، ومن 
املوؤمنني بال�شلوكيات الإن�شانية املهذبة؛ ولهذا لي�ص من ال�شعب اأن نطبق ما نتبناه من 

اأخالق يف واقع احلياة اليومية على �شلوكنا يف عامل ال�شبكة العنكبوتية. 

احذري وجتنبي: 

على م�شتخدمة ال�شبكة العنكبوتية اأن تتجنب ما يلي: 

 اإر�شال ر�شائل تهديد اأو غريها. 

 ا�شتعمال الربيد الإلكرتوين لإر�شال ر�شائل �شيئة.

 تعطيل ال�شبكة من خالل الر�شائل الإلكرتونية املت�شل�شلة اأو اأية معلومات لي�شت 
ذات فائدة. 

 حتميل امللفات ذات امللكية الفكرية، اإل بالطرق امل�شموح بها. 

 الطالع على كلمة ال�شر لأية زميلة لك. 

 اإر�شال اأي بريد خمل بال�شلوك الجتماعي، اأو بق�شد التحر�ص اأو امل�شاك�شة. 

 �شماع اأو م�شاهدة ما حرمه اهلل - تعاىل -، واأمرنا الر�شول باجتنابه.

 ت�شييع الوقت يف اأمور غري مفيدة.

 عدم مراعاة م�شوؤولية الكلمة، واأمانة ومو�شوعية الطرح. 

 الدخول اإىل املواقع غري املالئمة والتي تخل بال�شرف والنزاهة. 

 م�شاهدة اأو حتميل مواد بذيئة اأو خملة بالآداب. 
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حني ت�سرب الأم طفلها
امل��ن��زل.. وع��بء العمل داخ��ل��ه.. فاإنها  امل���راأة ع��بء العمل خ��ارج  حني يكون على 
بيتها.  يف  واأطفالها  وزوجها  عملها،  يف  م�شوؤوليها  تر�شى  اأن  فعليها  �شغوًطا؛  تتحمل 

وهذه ال�شغوط ل بد اأن ترتك اآثارها على اأع�شابها.

وملا ي�شعب عليها اأن تخفف من هذه ال�شغوط بالثورة على م�شوؤوليها يف العمل، 
كما ي�شعب عليها اأحياًنا كثرية اأن تثور على زوجها، فاإن اأطفالها امل�شاكني �شيكونون هم 

ال�شحية.. و�شتكون ثورتها الدائمة عليهم.

الرجل  البيت وداخله، وكذلك  اللواتي يعملن خارج  الن�شاء  هذا حال كثري من 
اأعمالها  لتتابع  تعود  ثم  البيت،  خ��ارج  ال�شباحي  بعملها  م�شغولة  زوجته  يجد  ال��ذي 
داخل البيت، وتن�شغل باأطفالها، يتولد يف نف�شه �شيق ع�شبي ي�شاف اإىل �شغوط العمل 

واحلياة، ومن ثم فال يجد من يفرغ �شيقه اإل اأطفاله امل�شاكني.

ا، ولعل هذا  وهذا حال كثري من الأزواج الذين تعمل ن�شاوؤهم خارج البيت اأي�شً
اأظهر ما يكون يف الغرب، واإليكم هذه الإح�شاءات التي ت�شمنها تقرير �شدر اأخرًيا يف 

الغرب عن �شوء معاملة الوالدين لأبنائهما:

- زادت حالت تعذيب الوالدين لأطفالهم بن�شبة )40%( عما كان عليه الأمر منذ 
العامني املا�شيني.

- ميوت طفالن كل اأ�شبوع متاأثرين باأحداث العنف يف منازلهم.

- ميوت طفل واحد من كل ع�شرة اأطفال يالقون العذاب وال�شرب من والديهم.

- طفل من كل �شبعة اأطفال يعاين اإ�شابات مزمنة يف املخ ب�شبب �شوء املعاملة من 
والديه.

واأعادتهم املحكمة مرة  ُعّذبوا من والديهم،  الذين  - نحو )50%( من الأطفال 
اأخرى اإىل والديهم.. اأعيد تعذيبهم من جديد.
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تقبلت احلجاب بقناعة ور�سا

تروي الربيطانية "اأم مرمي" ق�شة اإ�شالمها، فتقول:

�شديقة  اأهدتني  وقلق..  حرية  يف  اأعي�ص  لالإ�شالم  اهلل  يهديني  اأن  قبل  "كنت 
يل كتًبا عن الإ�شالم فقراأتها، فاأح�ش�شت اأن حماًل ثقياًل قد انزاح من على كتفي.

اأنتم اأيها امل�شلمون ل حت�شون بهذا، لكنني اأح�ش�شت به؛ لأنني ع�شت يف ظلمات 
وان�شراح  �شعادتي وراحتي واطمئنان قلبي  ت�شاألوا عن  اأن يهديني اهلل.. ل  الكفر قبل 

�شدري بعد دخويل يف الإ�شالم، فاحلمد هلل اأوًل واآخًرا.

زرت اأهلي يف بريطانيا لأدعوهم اإىل الإ�شالم، فلما اأبوا الدخول يف الإ�شالم، مل 
تعد يل حاجة اإىل ال�شفر هناك.

اأتعجب اأ�شد العجب ممن تذهب اإىل بالد الكفرة، ل للدعوة اإىل الإ�شالم، واإمنا 
ل�شراء املالب�ص والكماليات!

اأن  على  ي�شررن  فاأجدهن  العربيات  امل�شلمات  م��ن  الكثري  اأق��اب��ل  ح��ني  اأت��ف��اج��اأ 
يتحدثن معي بالإجنليزية.. حتى تتقوى لغتهن!

الكتب  ف��اأق��راأ  اأتقنها  حتى  العربية؛  اللغة  الكرمي،  ال��ق��راآن  بلغة  احلديث  اأح��ب 
الدينية بي�شر و�شهولة.

اأق�شي وقت فراغي يف حفظ القراآن الكرمي ع�شًرا، ومراجعته �شباًحا، ويف ن�شخ 
الأ�شرطة الإ�شالمية لتوزيعها على غري امل�شلمني؛ لعلها تفتح قلوًبا غلًفا.

ما اإن علمت بوجوب احلجاب حتى تقبلته بقناعة ور�شا.. وكيف ل وهو اأمر من 
رب لعاملني.

اأ�شاب مبر�ص  اأنني عندما  امل�شلمني، فقد لحظت  القوي بني  الرتابط  �شدين 
�شحتي،  على  والطمئنان  عني  ال�شوؤال  على  امل�شلمات  الأخ��وات  حتر�ص  كيف  تعب  اأو 
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فلو  الزائفة،  احل�شارة  بالد  ب��الدي،  يف  اأم��ا  وخدمتي،  مل�شاعدتي  ا�شتعدادهن  ويبدين 
مت.. ل ي�شاأل عني اأحد.

اأمنيتي اأن حتفظ ابنتي "مرمي" )10 �شنوات( القراآن الكرمي؛ لتكون داعية اإىل 
اهلل يف بالدنا... لوعدنا اإليها يوًما".
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معرفة الإن�سان نف�سه
اأعني بذلك اأن يعرف الإن�شان اأنه ملك هلل - تعاىل - اأوًل واآخًرا، واهلل هو الذي 
والفوؤاد،  والب�شر  ال�شمع  له  ووه��ب  واحلركة،  واحل�ص  احلياة  ع��دم، ومنحه  خلقه من 
اإذا كان لديه �شحة وقوة فهي من اهلل، واإن كان له  واأ�شبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، 

مال فهو من اهلل، واإن كان عنده ولد، فهو من اهلل، و�شدق اهلل اإذ يقول: زب ىئ ىئ ی  
ی   ی یجئ رب )النحل: 53(. فاإذا نزل باملرء نازل �شلبه �شيًئا مما عنده، فاإمنا ا�شرتد 
اإذا  اأن ي�شخط على املالك  اأو امل�شتعري  �شاحب امللك بع�ص ما وهب، ول ينبغي للمودع 

ا�شرتد يوًما من الدهر، وديعته، اأو عاريته، وقدمًيا قال لبيب: 

ودائ����������ع اإل  والأه�����������ل�����������ون  امل�������������ال  وم����������ا 
ال��������ودائ��������ع ت����������رد  اأن  ي��������وًم��������ا  ب��������د  ول 

فالإن�شان احلكيم من ي�شرب على العافية، ومعنى ال�شرب عليها: األ يركن اإليها، 
ويعلم اأن كل ذلك م�شتودع عنده، وع�شى اأن ي�شرتجع على القرب، واأل ير�شل نف�شه يف 
الفرح بها ول ينهمك يف التنعم، واللذة، واللهو، واللعب، واأن يرعى حقوق اهلل يف ماله 
بالإنفاق، ويف بدنه ببذل املعونة، ويف ل�شانه بال�شدق، وكذلك يف �شائر ما اأنعم اهلل به 
عليه، ويعلم اأن املال ظل زائل، وعارية م�شرتدة، ول يبايل مبظاهر الأبهة، والزينة التي 

يتمتع بها اأ�شحاب الرثوات منهم: زب ى ائ  ائ ەئ   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئۈئ ېئ   ېئ  ېئ  ىئ رب )املوؤمنون.
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الأزياء واملو�سة

من و�شائل اأعداء الإ�شالم غزو املراأة ب�شالح فتاك؛ هو الفتنة باملو�شة والأزياء، 
وكل ما هو حديث مبتكر من األب�شة وزينة واأدوات زينة وتقاليع غربية ل �شابط لها ول 

مقيا�ص. 

وانفعالية،  عاطفية  امل����راأة  اأن  وم��ك��ره��م  بدهائهم  الإ���ش��الم  اأع����داء  ع��رف  لقد 
مادية  و�شائل  م��ن  لديهم  م��ا  ك��ل  فجندوا  وزينتها؛  احل��ي��اة  مظاهر  بقوة  ت�شتدرجها 
�شفوف  من  لإخراجها  انفعالتها  وحتريك  امل�شلمة  امل��راأة  عاطفة  ل�شتدراج  ع�شرية؛ 

امل�شلمني، ودفعها اإىل ذيل �شفوف الأعداء فكًرا و�شلوًكا وعقاًل وعاطفة. 

وكان على قمة هذا املخطط يهود و�شليبيون يخططون ل�شطياد املراأة امل�شلمة 
عن طريق عبارات مثل: الأناقة واجلمال، الفتاة الع�شرية، كيف حتافظني على جمالِك 
واأناقتِك، م�شابقة ملكة اجلمال.. اإىل اآخر هذه العبارات الآ�شرة لفطرة املحبة لالإطراء. 

الأم�ص واليوم  املتناق�شة بني  املبتذلة  املو�شات والأزي��اء  اأن وراء هذه  ومعروف 
روؤو�ًشا كبرية من �شهاينة العامل، واأنهم يغرقون بها العامل الإ�شالمي لغر�شني: 

الأول: غر�ص اقت�شادي لإتالف ما هو �شالح وموجود، والأخذ بكل جديد مهما 
كان ثمنه باهًظا، دون اأي اعتبارات دينية اأو اأخالقية اأو اإن�شانية، وتعود الفوائد املالية 
دي��ور ومرتوبول،  ل��وران وكري�شتان  �شانت  اأمثال  العامل،  الأزي��اء يف  بيوت  اإىل كربيات 

وغريها. 

اجلديدة  باملو�شات  والعاطفي  النف�شي  امل���راأة  جانب  رب��ط  الأه���م  وه��و  الآخ���ر: 
اآلة ودمية، بل  اأيديهم  لدرجة ت�شلب فيها قدرة املحاكمة وحرية الإرادة، فت�شبح بني 
بالألب�شة  امل�شلمني  اأ�شواق  اأغرقوا  ولذا  املخططني؛  اأيدي  ت�شاء  ما  يتحرك وفق  �شيًئا 

الفا�شحة والق�شرية. 
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ويف كثري من الأحيان تقرتب عرو�ص املو�شة والأزياء من الإباحية ال�شريحة؛ 
مفاتنها  واإب����راز  ل��ل��م��راأة،  والجتماعية  الإن�شانية  ال�شخ�شية  طم�ص  يف  تتفنن  فهي 
اأرباب الأم��وال وال�شهوات، وهكذا يتم �شحب  اجل�شدية لتتحول اإىل دمية يتالعب بها 
املراأة من عامل احلياة اخلا�شة والطماأنينة، اإىل عامل املادية والأ�شواق والقلق النف�شي. 
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حماربة احلجاب والهجوم على املحجبات
واملتحجبات،  احل��ج��اب  على  عنيف  هجوم  �شن  وو�شائلهم:  طرقهم  اأخ��ب��ث  م��ن 
وعلى العفاف والف�شيلة مع متجيد الرذيلة يف و�شائل الإعالم باأنواعها، ويف املنتديات 

الثقافية وغريها.

ف�شوروا احلجاب يف اأقبح ت�شوير واأ�شنعه، واأن احلجاب حب�ص للمراأة، ويحّد من 
حركاتها وت�شرفاتها، بل اأخذوا ي�شيعون اأن احلجاب خا�ص بن�شاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقط دون 
ن�شاء املوؤمنني، ورّوجوا مقولت كثرية �شد احلجاب واملحجبات، فقالوا: رب متربجة 
خري من حمجبة، واأن التربج مع العفة يكفي باأن يحفظ �شلوك امل��راأة، اإىل غريه من 

الكالم الذي لي�ص له �شحة يف الواقع.

اأع��داء الإ���ش��الم يف دع��وة امل��راأة امل�شلمة اإىل التك�شف ونزع  وعندما ب��اءت دع��وات 
احلجاب  اإىل  ُع��دن  الإ�شالمية  املجتمعات  ن�شاء  من  كثرًيا  اأن  وراأوا  بالف�شل،  احلجاب 
ال�شرعي، واأن خططهم قد باءت بالف�شل، ابتدعوا �شوًرا من احلجاب تناق�ص احلجاب 
ال�شرعي، زينة يف مظهره، ي�شف اأجزاء اجل�شم، �شيق ومطرز باأنواع اخليوط الذهبية 
والف�شية وامللونة، بل يخرج مو�شات و�شيحات لذلك احلجاب املتربج كالعباءة الفرن�شية 
وغريها، فاأ�شبحت الن�شاء يت�شابقن يف لب�شه، ل لأنه حجاب �شرعي، بل لأنه زينة بنف�شه 
الذي يظهر مفاتن  بالتطريز  املزين  النقاب  ولب�ص  الأجانب،  الرجال  اأمام  به  تتجمل 

العينني وجزًءا من الوجه امل�شبوغ باأنواع من امل�شاحيق واملكياج.

وما زال اأعداء الإ�شالم يف كيدهم حتى اأ�شبح احلجاب ل ل�شرت، بل لإظهار مفاتن 
املراأة وزينتها، اإنه التدرج يف التربج بعدما اأعياهم نزع احلجاب مبا�شرة وب�شكل �شريح. 
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تنبيهات على اأخطاء اأو نقائ�س تقع من بع�س ال�سائمني "1"
1- عدم تبييت النية للفر�ص من الليل اأو قبل طلوع الفجر، واإن كان قد يكتفي 

لرم�شان بنية واحدة. 

2- الأكل اأو ال�شرب مع اأذان ال�شبح اأو بعده، واإن كان بع�ص املوؤذنني قد يتقدمون 
احتياًطا. 

3- تقدمي ال�شحور قبل الفجر ب�شاعة اأو �شاعتني، وقد ورد الرتغيب يف تعجيل 
الفطر وتاأخري ال�شحور.

4- الإ�شراف يف غالب النا�ص يف امل�اأكل وامل�شرب، وهو خالف ما �شرع له ال�شوم من 
اجلوع الذي هو �شبب اخل�شوع. 

اأداء ال�شالة جماعة كالظهر والع�شر ب�شبب الك�شل اأو النوم اأو  5- التفريط يف 
ال�شتغال مبا ل يجدي. 

ال��زور  وق��ول  وال��رف��ث،  اللغو  وليله من  ال�شيام  نهار  الل�شان يف  ع��دم حفظ   -6
والكذب والغيبة والنميمة. 

7- اإ�شاعة الأوقات ال�شريفة يف اللهو واللعب وم�شاهدة الألعاب والأفالم، والألغاز 
والأحاجي والت�شكع يف الطرقات. 

8- التفريط يف الأعمال امل�شاعفة يف رم�شان كالأدعية والأذكار، والقراءة ونوافل 
ال�شلوات املوؤكدة. 

ال��رتاوي��ح جماعة مع ورود الرتغيب يف فعلها مع الإم��ام حتى  ت��رك �شالة   -9
ين�شرف؛ ليكتب له قيام ليلة. 

10- يالحظ اأول ال�شهر كرثة امل�شلني والقراء، ثم يقع العجز والنق�ص يف اآخر 
ال�شهر، مع اأن الع�شر الأواخر لها مزية على اأول ال�شهر. 
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 تنبيهات على اأخطاء اأو نقائ�س 
تقع من بع�س ال�سائمني "2"

اإذا دخلت  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  الأواخ���ر؛ فقد كان  الع�شر  به  ال��ذي خ�شت  القيام  1- ترك 
الع�شر اأحيا ليله، واأيقظ اأهله، وجد و�شد املئزر. 

2- ال�شهر ليلة ال�شيام، ثم النوم عن �شالة ال�شبح، فال ي�شليها البع�ص اإل يف 
ال�شحى، وذلك تفريط يف هذه الفري�شة. 

ال�شالة  قرينة  اأنها  مع  كاملة،  املالية  الزكاة  لأداء  الكثري  النتباه من  3- عدم 
وال�شيام، واإن كانت ل تخت�ص برم�شان. 

ا عند الإفطار بتناول الأكل وال�شرب،  4- الغفلة عن الدعاء وقت ال�شيام، خ�شو�شً
مع اأنه ورد احلديث بذلك، واأن لل�شائم عند فطره دعوة ل ترد. 

5- اإ�شاعة �ُشّنة العتكاف يف رم�شان، وبالأخ�ص يف الع�شر الأواخر مع ورودها يف 
الكتاب وال�ُشّنة. 

6- خروج الكثري من الن�شاء اإىل امل�شاجد بلبا�ص الزينة مع التعطر والتطيب، مع 
ما فيه من اأ�شباب الفتنة. 

7- الت�شهيل للن�شاء ليخرجن اإىل الأ�شواق يف ليايل رم�شان، ومع �شائق اأجنبي، 
وبال حمرم دون حاجة غالًبا. 

8- ترك �ُشّنة التكبري يف ليلة العيد ويومه قبل ال�شالة، ويف اأيام ع�شر ذي احلجة، 
مع الأمر به يف القراآن. 

ال�شالة،  قبل  العيد  يوم  اإخراجها  توجب  ال�شنة  اأن  مع  الفطر  زك��اة  تاأخري   -9
وجتوز قبله بيوم اأو يومني. 
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اأحاديث هاتفية .. ثم ..؟

والتيه  ال�شياع  زم��ان  كنت  ق��ائ��اًل:  ال�شباب  اأح��د  �شارحني  ال��دع��اة:  اأح��د  يقول 
اأب��ًدا، ورمب��ا جل�شت  للمعاك�شة  الهاتف  اأ�شلو عن جهاز  - تعاىل - ل  وال�شرود عن اهلل 
عنده خم�ص اأو �شت �شاعات متوا�شلة يف اأحاديث احلب والغرام املكذوب امل�شطنع، حتى 

اإنني اأحياًنا اأ�شتغرق ن�شف �شاعة لتحديد املوعد القادم للمكاملة!

اآخ��ر - وه��و �شاحب �شوت رخيم - خ��ادع واح���ًدا م��ن ه��وؤلء  اأن  وم��ن الطريف 
متاأخرة من  �شاعات  مواعيد يف  له  ي�شرب  وك��ان  اأنثوي،  �شوت  كاأنه  ب�شوت  وا�شتجره 

الليل؛ ليحرمه النوم.. ثم يخلفه ويرتكه يتقلب على مثل اجلمر..!

وبع�شهم ي�شجلون هذه املكاملات؛ يف�شحون بها اأ�شحابها، ويحذرون النا�ص من 
تزويجهم، اأو الثقة بهم، اأو يهددونهم بها؛ ليمنعوهم من التوبة اإىل اهلل - تعاىل -.

اإدمان اجللو�ص على الهاتف ت�شبح عادة لالإن�شان، كلما فرغ وخال بنف�شه  ومع 
النا�ص ويزعجهم  "للتجربة" وي��وؤذي  اأي رقم  يت�شل على  ي�شاء، وقد  يت�شل مبن  ب��داأ 
مبثل هذا...، ومل يخطر يف باله اأنه قد يتعر�ص لدعوة من رجل �شالح اأو امراأة �شاحلة 

توبق دنياه واآخرته، فاللهم �شلم �شلم. 

�شبحان اهلل..! اأين الإميان باهلل لدى �شاب قوي مفتول مكتمل ي�شهر اإىل الثانية 
والثالثة لياًل، لي�شمع �شوت فالن اأو فالنة.. ول ي�شلي الفجر مع امل�شلمني، ف�شاًل عن 

قيام الليل؟!

ب��الء.. فبعد املعاك�شة واحلديث موعد، ثم نظرة، ثم  وكم جر هذا الهاتف من 
اأخبار بع�ص ه��وؤلء مبا ت�شيب له  كلمة، ثم لقاء، ثم خلوة، ث��م..؟! وقد نباأنا اهلل من 
الروؤو�ص! والعجب كله من �شباب وفتيات يت�شاهلون يف الأمر، ويقولون الأمر ل يعدو 
اإىل  اأن احلرب مبدوؤها ك��الم؟؟ واأن الكالم �شبيل  اأن يكون كالًما فقط.. وهل ن�شيتم 
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اأولياء مينحون  من  العجب  ثم  على م�شراعيه؟  الباب  يفتح  ومن  املتبادلة؛  العاطفة 
اأبناءهم وبناتهم هواتف خا�شة بهم يف غرفهم، دون اأن يكون لهم جهد يف تربيتهم، اأو 
اأن يكون لهم دور يف مراقبتهم، مع اأنه تظهر - اأحياًنا - بع�ص القرائن التي تدل على 

�شوء ا�شتعمال هذه الأجهزة!
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خطورة الإ�سرار على املع�سية
اأختي العزيزة، اإنِك اإذا داومِت على فعل املع�شية؛ فاإنِك بعد حني لن ت�شتقبحيها، 
فيهم:   - تعاىل   - اهلل  قال  الذين  وت�شريين من  ت�شتح�شنينها،  ع��ادة  لك  �شت�شبح   بل 
زب ڑ ک ک ک ک گ گگ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ رب )فاطر: 8(. ويكون ذلك �شبًبا 
يف هوانِك عند اهلل و�شقوطِك من عينه - �شبحانه -، واأخرًيا رمبا كان �شبًبا يف اأن يطبع 
على قلبِك، قال اهلل - تعاىل -: زب ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ        ڍ ڍ رب )املطففني(، 
فاإذا طبع اهلل على قلب الإن�شان كان من الغافلني، واأ�شبح ل يعرف معروًفا، ول ينكر 

منكًرا، حتى لرمبا ارتكب اأب�شع واأفظع اجلرائم وهو ي�شحك، ل يبايل، كاأنه حيوان. 

واإليِك ق�شة تبنّي اأثر الإ�شرار على املعا�شي يف موت القلب، وهي اأن فتاة عمرها 
ع�شرون �شنة، جاءت اإىل اإحدى امل�شت�شفيات وهي حامل، فو�شعت مولوًدا كان باأمت �شحة 
واأح�شن حال، لكن هذه الفتاة كانت يف قلق �شديد، وارتباك ظاهر، كانت م�شودة الوجه، 
اأن نبعث اإىل وليها ليخرجها من امل�شت�شفى، ارتبكت،  كثرية البكاء.. فلما طلبوا منها 
وبكت بكاًءا مًرا م�شتمًرا، حتى كاد يغمى عليها من �شدة البكاء. فانفردوا بها يف غرفة 
م�شتقلة، و�شاألوها عن الأمر، وبعد جهد جهيد، قالت لهم ب�شوت متقطع اإن والد هذا 

الطفل هو اأبوها نف�شه!

املخدرات،  يتعاطى  كان  اأن��ه  باأبيها  بلغت  املعا�شي  على  واجل��راأة  الوقاحة  اأن  اأي 
ثم يقع على من بح�شرته، �شواء اأكانت اأجنبية، اأم ذات حمرم، اأم غري ذلك، ورمبا كان 
وقوع هذا الأب اخلبيث على بنته وهي نائمة.. ما اأب�شع هذا الذنب! ما اأفظع هذا الأمر! 
"اإنا هلل  ولقلنا:  ال�شابقة ل�شتفظعناه،  الأمم  وقع يف  الأم��ر  اإن هذا  لنا:  قيل  لو  واهلل 
والإباحية احلديثة ل�شتعظمنا  الكفر  اأن��ه وقع يف بالد  بلغنا  ولو  راجعون"،  اإليه  واإن��ا 
ذلك وا�شتب�شعناه... فكيف اإذا علمنا اأن مثل هذا الفجور العجيب، يحدث من قوم رمبا 
نطقوا يوًما بال�شهادتني - باأفواههم - ورمبا �شمعوا اآيات اهلل تتلى، ثم ان�شلخت قلوبهم 

منها، وم�شخت اإىل هذا احلد، حتى اأ�شبح اأحدهم ل يعرف معروًفا ول ينكر منكًرا.
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�شربة  ابنته  على  وق��ع  ال��ذي  الكا�شر  الوح�ص  ه��ذا  بداية  كانت  الكرمية،  اأختي 
اأو متثيلية �شاهدها.. ثم ما زال يغرق يف  اأغنية �شمعها،  اأو  اأو نظرة خائنة،  من خمر، 
رحلة  ال�شيني:  املثل  ويف  اإىل احل�شي�ص،  و�شل  ف�شيًئا، حتى  �شيًئا  والفجور  الع�شيان 

ميل تبداأ بخطوة واحدة!
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ما العلمانية؟!
الأهمية  ومن  و�شريح،  وا�شح  طويل،  ج��واب  اإىل  حاجة  يف  لكنه  ق�شري،  �شوؤال 
مبكان اأن يعرف امل�شلمون جواًبا �شحيًحا لهذا ال�شوؤال، وقد كتبت - بحمد اهلل - كتًبا 

عدة يف هذا املجال، وما علينا اإل اأن نعلم فنعمل. 

نعود اإىل جوان �شوؤالنا، ولن نتعب يف العثور على اجلواب ال�شحيح، فقد كفتنا 
القوامي�ص املوؤلفة يف البالد الغربية التي ن�شاأت فيها العلمانية، مئونة البحث والتنقيب، 

فقد جاء يف القامو�ص الإجنليزي؛ اأن كلمة "علماين" تعني: 

1- دنيوًيا اأو مادًيا. 

2- لي�ص بديني اأو لي�ص بروحاين. 

3- لي�ص مبرتهب، لي�ص برهباين. 

ا يف القامو�ص نف�شه، بيان معنى كلمة العلمانية، حيث يقول:  وجاء اأي�شً

العلمانية: هي النظرية التي تقول: اإن الأخالق والتعليم يجب األ يكونا مبنيني 
على اأ�ش�ص دينية. 

ويف دائرة املعارف الربيطانية، جندها تذكر عن العلمانية: اأنها حركة اجتماعية، 
تهدف اإىل نقل النا�ص من العناية بالآخرة اإىل العناية بالدار الدنيا فح�شب. 

العلمانية، حتدثت عنها �شمن  الربيطانية حينما حتدثت عن  املعارف  ودائ��رة 
حديثها عن الإحلاد، وقد ق�شمت دائرة املعارف الإحلاد اإىل ق�شمني:

 اإحلاد نظري. 

 اإحلاد عملي، وجعلت العلمانية �شمن الإحلاد العملي. 

وما تقدم ذكره يعني اأمرين: 

اأولهما: اأن العلمانية مذهب من املذاهب الكفرية: 

ال��ت��ي ت��رم��ي اإىل ع��زل ال��دي��ن ع��ن ال��ت��اأث��ري يف ال��دن��ي��ا، فهو م��ذه��ب يعمل على 
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والأخالقية،  والجتماعية،  والقت�شادية،  ال�شيا�شية،  النواحي  جميع  يف  الدنيا  قيادة 
والقانونية وغريها، بعيًدا عن اأوامر الدين ونواهيه. 

اأن يلب�ص  اأنه ل عالقة للعلمانية بالعلم، كما يحاول بع�ص املراوغني  اآخرهما: 
على النا�ص، باأن املراد بالعلمانية: هو احلر�ص على العلم التجريبي والهتمام به، فقد 
تبني كذب هذا الزعم وتلبي�شه، مبا ذكر من معاين هذه الكلمة يف البيئة التي ن�شاأت 

فيها. 

اأدق  ذلك  لكان  "الالدينية،  "العلمانية" اإنها:  الكلمة  هذه  عن  قيل  لو  ولهذا، 
تعبرًيا واأ�شدق"، وكان يف الوقت نف�شه اأبعد عن التلبي�ص واأو�شح يف املدلول.
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حامل القراآن
يرفع  واأن  ال�شمائل،  واأك��رم  الأح��وال  اأكمل  يكون على  اأن  القراآن  ينبغي حلامل 
نف�شه عن كل ما نهى القراآن عنه اإجالًل للقراآن، واأن يكون م�شوًنا عن دينء الكت�شاب 
به، �شريف النف�ص مرتفًعا على اجلبابرة واجلفاة من اأهل الدنيا، متوا�شًعا لل�شاحلني 

واأهل اخلري وامل�شاكني، واأن يكون متخ�شًعا ذا �شكينة ووقار.

قال عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه -: "يا مع�شر القراء، ارفعوا روؤو�شكم فقد 
و�شح لكم الطريق فا�شتبقوا اخلريات، ل تكونوا عياًل على النا�ص".

وقال عبداهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه -: "ينبغي حلامل القراآن اأن يعرف بليله 
اإذا النا�ص نائمون، وبنهاره اإذا النا�ص مفطرون، وبحزنه اإذا النا�ص يفرحون، وببكائه اإذا 

النا�ص ي�شحكون، وب�شمته اإذا النا�ص يخو�شون، وبخ�شوعه اإذا النا�ص يختالون".

وقال احل�شن بن علي - ر�شي اهلل عنه -: "اإن من كان قبلكم راأوا القراآن ر�شائل 
من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل، ويتفقدونها يف النهار".

وقال الف�شيل بن عيا�ص: "حامل القراآن حامل راية الإ�شالم، ل ينبغي اأن يلهو 
مع من يلهو، ول ي�شهو مع من ي�شهو، ول يلغو مع من يلغو تعظيًما حلق القراآن".

وقال اأحد العلماء: "حملة القراآن ثالثة: رجل اتخذها ب�شاعة ينقلها من م�شر 
وا�شتدر عطف  النا�ص، ورج��ل حفظ حروفه و�شيع ح��دوده  اإىل م�شر، يطلب ما عند 
الولة، وا�شتطال به على النا�ص، ورجل علم ما فيه وحفظه وعمل به داعًيا وعابًدا، وهو 

خري احلملة".
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الوقف والبتداء يف القراآن الكرمي
بنية  ُيتنف�ص فيه عادة  ي�شرًيا  زمًنا  القراآنية  الكلمة  ال�شوت على  الوقف: قطع 

ا�شتئناف القراءة.

البتداء:  ال�شروع يف القراءة  بعد قطع اأو وقف، فال يكون اإل اختيارًيا.

اأق�شام الوقف:

1- الوقف الختياري: وهو اأن يقف القارئة مبح�ص اختيارها واإرادتها.

2- الوقف ال�شطراري: وهو اأن يعر�ص للقارئة يف يف اأثناء قراءتها عطا�ص اأو 
نعا�ص اأو بكاء وغريه، ي�شطرها اإىل الوقف حيثما كانت.

3- الوقف الختباري: وهو اأن تطلب املعلمة من الطالبة اأن تقف على كلمة ما 
لتختربها فيها.

4- الوقف النتظاري: وهو خا�ص مبجال�ص جمع القراءات؛ كي تقف الطالبة 
على الكلمة القراآنية التي فيها خالف؛ لت�شتوعب ما فيها من القراءات.

واأنواع الوقف الختياري هي:

1- الوقف التام: وهو الوقف على ما مت معناه ول يتعلق مبا بعده ل لفًظا ول 
معنى، واأكرث ما يكون يف اأواخر ال�شور والق�ش�ص والأحكام وروؤو�ص الآي، مثل الوقف 
على قوله - تعاىل -:  زب ٺ ٺ   ٺ ٺ  رب )الفاحتة( يح�شن الوقف عليه والبتداء 

مبا بعده.

الكايف: وهو الوقف على ما مت معناه لفًظا وتعلق مبا بعده معنى،  2-  الوقف 
واأكرث ما يكون يف اأواخر الآيات كالوقف على قوله - تعاىل -:  زب پ پ   پڀ  ڀ رب 

)البقرة: 6( يح�شن الوقف عليه والبتداء مبا بعده.

3-  الوقف احل�شن: وهو الوقف على ما مت معناه وتعلق ما بعده به اأو مبا قبله 
لفًظا ومعنى، كالوقف على قوله - تعاىل -: زب ې ې ې رب )الروم( 
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يح�شن الوقف عليه ول يح�شن البتداء مبا بعده.

4- الوقف القبيح: وهو الوقف على ما مل يتم معناه ول يح�شن ال�شكوت عليه؛ 
لتعلقه مبا بعده لفًظا ومعنى، كالوقف على قوله - تعاىل -:  زب ۓ   ڭ رب )اإبراهيم: 

22( زب ک گ  گگ رب )البقرة:258( زب ڃ چ چ چ چ رب )البقرة:6 2( زب ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ    رب )املائدة: 51( زب ہ ہ   ہ ھ   ھھ ھ رب )الن�شاء: 

11( وهذا النوع من الوقف ل يجوز الوقف عليه ول البتداء مبا بعده.
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الكرامات
يقول اأحد الدعاة: هي خوارق العادات التي قد حتدث لبع�ص النا�ص، وكرامات 
الأولياء ثابتة عند اأهل ال�شنة واجلماعة، وهي تقع لأ�شباب، منها تثبيت من وقعت له 
على الإميان، اأو لإقامة احلجة على غريه، اأو حلاجته، اأو لتكون �شبًبا يف هداية غريه، 
فهي اإما اأن تقع للحاجة اأو لإقامة احلجة، وقد كانت يف ال�شحابة - ر�شوان اهلل عليهم 
- اأقل وقوًعا؛ ملا اأعطاهم اهلل من قوة الإميان مما جعلهم ل يحتاجون اإىل اأمور خارقة 
للعادات لتقوية اإميانهم، وملا �شاهدوا ما وقع على يد النبي ملسو هيلع هللا ىلص من املعجزات وهو اأف�شل 

خلق اهلل اأجمعني.

كانوا   - - ر�شي اهلل عنهم  الأم��ة  �شلف  ولكن  اأك��رث،  ال�شحابة  بعد  وه��ي فيمن 
الرحمانية،  بالأحوال  ال�شيطانية  الأح��وال  التبا�ص  خ�شية  لهم؛  وقوعها  من  يخافون 
كما قال بع�ص ال�شلف: لو راأيت الرجل يطري يف الهواء ومي�شي على املاء فال تظن اأن 
هذه كرامة حتى تراه يف الأمر والنهي؛ وذلك لأنه اإن كان �شاحب �شنة م�شتقيًما على 
الأمر والنهي يف كرامة، واإن كان �شاحب بدعة فاإنها اأحوال �شيطانية؛ ليزيده ال�شيطان 
اأو يزيد املخدوعني فيه فتنة و�شالًل، فاإن ُعباّد القبور قد تظهر لهم ال�شياطني على 
بع�ص  عن  وتخربهم  احل��وائ��ج،  بع�ص  لهم  وتق�شي  وتكلمهم،  القرب،  �شاحب  �شورة 

الغائبني، اإىل غري ذلك.

وقد تكلمت مع اأحد الأ�شخا�ص من اأحد البالد الإ�شالمية والتي يوجد بها قرب 
اأو  امليت،  هذا  اإىل  بالطواف  التقرب  ب��اأن  واأخربته  البيت،  اآل  اإىل  ين�شب  حوله  يطاف 
دعائه، اأو الذبح له، اأو النذر له �شرك اأكرب، فاعرت�ص على هذا الكالم ب�شدة وقال: اإنه 

- يق�شد �شاحب القرب - يفعل ويفعل ملن طاف حول قربه.

وك��ان ن�شرانًيا، جاء  الغربية،  ال��دول  اإح��دى  الأ�شخا�ص من  اأح��د  اأن  وحكى يل 
اإىل تلك البالد وراأى بع�ص النا�ص يطوفون حول هذا القرب املزعوم، و�شاأل عن ال�شبب 
فاأخربوه باأن هذا قرب احل�شني بن علي - ر�شي اهلل عنهما - ، فدخل هذا الن�شراين 
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دين عباد القبور، وت�شمى بالإ�شالم وبداأ يطوف مع هوؤلء، وبعد ذلك �شافر اإىل بلده 
وتويف هناك.

وبعد وفاته جاءت امراأته وابنته ومعهما بع�ص الأموال التي اأو�شى بها املتوفى 
ل�شاحب القرب؛ نذوًرا وغريها، فلما نزلت املراأة وابنتها يف مطار تلك الدولة اختطفها 
واأنقذ  م�شلح  رج��ل  لهم  ظهر  وف��ج��اأة  ال�شحراء،  اإىل  بهما  وخ��رج��وا  الل�شو�ص  بع�ص 

املراأتني من هوؤلء الل�شو�ص، فلما �شاألته املراأتان: من اأنت؟ قال: اأنا احل�شني. 

فاأخربت ذلك الرجل الذي ق�ص علي الق�شة - اإن �شحت - اأن ذلك �شيطان خرج 
على �شورة احل�شني ليزيدهما فتنة و�شالًل؛ لأن احل�شني - ر�شي اهلل عنه - مات منذ 
اأربعة ع�شر قرًنا، ول يخرج من قربه اإل يوم البعث والن�شور، ولو كان حًيا فحا�شاه اأن 
يعني عباد القبور على �شركهم، بل �شوف يترباأ منهم ويعاديهم. وقد ذكر �شيخ الإ�شالم 

- يرحمه اهلل - من ذلك ال�شيء الكثري يف موا�شع من كتبه.

واإي��ث��اره،  احل��ق  ملعرفة  العبد  توفيق  هي  كرامة  اأعظم  اأن  على  التنبيه  ويجدر 
للموؤمن  يحدث  مل  ول��و  عليه،  وال�شرب  ذل��ك  يف  واجل��ه��اد  عليه،  وال�شتقامة  وحمبته 
ال�شعادة يف  الإمي��ان  ال�شتقامة على  ف��اإن عاقبة  الدنيا،  )ك��رام��ات( يف  للعادات  خ��وارق 

الدنيا والآخرة.
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التوكل
التوكل هو اعتماد القلب على اهلل وتفوي�ص الأمر اإليه، واعتقاد اأنه املعطي املانع 
واأن  لي�شيبك،  اأخطاأك مل يكن  اأ�شابك مل يكن ليخطئك، وما  واأن ما  ال�شار،  النافع 
الأمة لو اجتمعوا على اأن ينفعوك ب�شيء مل ينفعوك اإل ب�شيء قد كتبه اهلل لك، ولو 
اجتمعوا على اأن ي�شروك ب�شيء مل ي�شروك اإل ب�شيء قد كتبه اهلل عليك، واأن اخللق 
كلهم فقراء اإىل اهلل واهلل هو الغني احلميد، مع فعل الأ�شباب، فاإن فعل الأ�شباب من 
التوكل، كما قال اأهل العلم: العتماد على الأ�شباب �شرك، وترك الأ�شباب قدح يف ال�شرع، 
واإنكار الأ�شباب اأن تكون اأ�شباًبا نق�ص يف العقل، والتوكل ال�شحيح هو املذكور يف قوله 

- تعاىل -: زب ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ رب )الفاحتة(، ويف قوله - تعاىل -: زب ڳ 
ڳ ڱڱ رب )هود: 123(. 

اأ�شابك �شيء  ف��اإن  ملسو هيلع هللا ىلص: »احر�ص علي ما ينفعك وا�شتعن باهلل ول تعجز،  وق��ال 
فال تقل لو اأين فعلت كذا وك��ذا ولكن قل: قدر اهلل وما �شاء فعل، ف��اإن لو تفتح عمل 

ال�شيطان«. 
ملسو هيلع هللا ىلص ق�شى بني رجلني فقال  اأن النبي  وروى عوف بن مالك - ر�شي اهلل عنه - 
املق�شي عليه ملا اأدبر: ح�شبي اهلل ونعم الوكيل، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ردوا على الرجل، فقال 
اأمر فقل: ح�شبي اهلل  »اإن اهلل يلوم على العجز ولكن عليك بالكي�ص، ف��اإذا غلبك  ملسو هيلع هللا ىلص: 
ونعم الوكيل«. اأي: ل تفرط، ثم تقول ح�شبي اهلل، بل اجتهد يف ح�شول ما ينفعك ودفع 

ما ي�شرك، فاإن غلبت فقل ح�شبي اهلل.
اأنه قال: »اإمن��ا املتوكل  وهكذا ما روي عن عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - 

الذي يلقي حبه ويتوكل على اهلل«. 
ملسو هيلع هللا ىلص اأي الك�شب اأطيب؟ قال:  قال �شماحة ال�شيخ - يرحمه اهلل - : و�شئل النبي 
»عمل الرجل بيده وكل بيع مربور« اأخرجه البزار و�شححه احلاكم واإ�شناده جيد، ويف 
�شحيح البخاري من حديث املقدام بن معديكرب عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »ما اأكل اأحد 
طعاًما قط خرًيا من اأن ياأكل من عمل يده، واإن نبي اهلل داود كان ياأكل من عمل يده«. 
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احلجاب مراغمة لل�سيطان
اإن اإبلي�ص - اأعاذنا اهلل واإياكن وكل م�شلم منه - يحر�ص اأ�شد احلر�ص على ك�شف 
التربج  دع��اة  اإم��ام  وهو  حبائله،  من  حبل  وال�شفور  فالتربج  الأ�شتار؛  وهتك  ال�شوءات 

والرذيلة، وزعيم ال�شرذمة التي تنادي بتحرير املراأة بزعمهم.

وقد بنّي اهلل تبارك وتعاىل - ذلك يف كتابه الكرمي، وحذرنا من مكره وكيده؛ 
زب ژ ژ ڑ ڑ    :- تعاىل   - فقال  العظيمة،  املع�شية  ه��ذه  يوقعنا يف  ل  حتى 
ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ   ڳڳ رب  )الأعراف: 27(.
نزع �شرت  لعنه اهلل - على   - ال�شيطان  لنا بجالء حر�ص  تبنّي  الكرمية  والآي��ة 
العظيمة،  الفواح�ص  يف  وقوعهم  اإىل  الطريق  هو  ذلك  لأن  عوراتهم؛  وك�شف  اآدم  بني 
النعيم  اأبوينا من جنة  اأن �شبب خ��روج  ويذكرنا اهلل - تعاىل - يف هذه الآي��ة الكرمية 
اإىل دار الن�شب والهموم طاعتهما لإبلي�ص - اأعاذنا اهلل واإياكن وكل م�شلم منه -، حيث 
ال�شجرة  اأكال من  �شوءاتهما حينما  لهما  �شرتهما، فبدت  لبا�شهما، وهتك  نزع عنهما 
املحرمة باإغواء من اإبلي�ص، فكان ذلك �شبًبا خلروجهما من اجلنة وزوال امللك العظيم، 
ويتربج  اهلل  �شرع  على  تتمرد  اأم��ة  ما من  تتبدل  ربانية ل  �شنة  وه��ذه  املقيم،  والنعيم 

ن�شاوؤها ويك�شفن عن عوراتهن اإل اأذهب اهلل ملكهم واأبدلهم من بعد عزهم ذًل.

اأمر  اأنها بتهاونها يف  التربج، وتعلم  اأ�شد احلذر من  اأن حتذر  فعلى كل م�شلمة 
حجابها اأ�شبحت من جنود اإبلي�ص، وحباًل من حبائله، اأما اإذا قامت بحق ربها، ومت�شكت 
- عز  املراغمة تر�شي اهلل  واأغاظته، وهذه  �شيطانها  راغمت  بذلك قد  بحجابها فهي 

وجل -.

قال ابن القيم - يرحمه اهلل - تعاىل -: )ول �شيء اأحب اإىل اهلل - تعاىل - من 
العبودية يف موا�شع من كتابه  اإىل هذه  اأ�شار  له، وقد  واإغاظته   مراغمة وليه لعدوه، 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک    ک  زب 
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)التوبة:  رب  ہھ  ہ  ہ     ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
.)120

اأخذت من ال�شديقية ب�شهم وافر، وعلى  فمن تعّبدت اهلل مبراغمة عدوه فقد 
قدر حمبة العبد لربه يكون ن�شيبه من هذه املراغمة، وهذا باب من العبودية ل يعرفه 

اإل القليل من النا�ص ومن ذاق طعمه ولذته؛ بكى على اأيامه الأول(.
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�سديقاتِك
تقول كاتبة املو�شوع: كم مرة اأقفلِت �شماعة الهاتف واأنِت مكتئبة وحمبطة بعد 
حديثِك مع �شديقتِك؟ مهما كان اإحباطِك فلن يكون اأكرث من اإحباطي، فقد كان يل 
�شديقتان: الأوىل ت�شعرين اأين يف �شن اخلم�شني، واأن �شغوط احلياة وهمومها اأكرث 

مما ن�شتطيع حتمله، واأن امل�شتقبل �شعب وغام�ص، واهلل اأعلم ماذا �شي�شبح حالنا.

ت�شرتخي،  ثم  تنام،  اأن  احلياة  من  يكفيها  اآخ��ر  فعامل  الأخ���رى،  ال�شديقة  اأم��ا 
وباقي ن�شاطات حياتها عبء يثقل كاهلها ويكدر �شفو حياتها... كثرًيا ما اأ�شع ال�شماعة 
واأرمي بجدول اأعمايل اليومي، واآوي اإىل فرا�شي للنوم واأنا اأردد )اأجمل ما يف احلياة 

هو النوم(..

اأن  واأ�شتطيع  طويلة  واأنها  اب��ت��داأت،  اليوم  احلياة  ب��اأن  اأ�شعر  اخلري"  "�شباح 
اليومي  واجل��دول  مًعا...  اليومي  جدولنا  برتتيب  ونقوم  اليوم،  هذا  يف  الكثري  اأفعل 
باحلما�ص  مفعمة  ب��روح  ذل��ك  وك��ل  املعتاد،  اليومي  ال��روت��ني  ع��ن  البعيدة  ل��الإجن��ازات 
والطموح والإث��ارة، وجود هذه ال�شديقة من الأ�شياء اجلميلة يف حياتي، وهي م�شدر 
ل�شعوري بجمال العي�ص؛ فال�شديقات ل ي�شتطعن اأن يجربننا على �شعور معني، لكنهن 

ي�شتطعن اإثارته اأو اإحباطه. 

مثل  �شديقات  ل��ِك  ك��ان  ف���اإذا  حياتِك  يف  ال�شخ�شية  ع��الق��ات��ِك  بفح�ص  ق��وم��ي 
ويعرقلن  حياتِك  ي�شممن  الالتي  "ال�شاّمات"  الكتاب  اأح��د  �شماهم  كما  اأو  �شديقتي، 
اإىل  ب��ي��دِك  ي��اأخ��ذن  ه���وؤلء  ب��ه��ا،  ويعملن  يفكرن  ال��ت��ي  املتوا�شعة  بامل�شتويات  تقدمِك 
ا بامل�شاعر  الوراء خطوات، فنحن ل نتاأثر فقط بطريقة التفكري وال�شلوكيات، بل اأي�شً

والرغبات؛ فهي تنتقل اإلينا ب�شهولة ونتاأثر بها.

على  وي�شجعونِك  ب��ِك،  يوؤمنون  مهتمني،  اإيجابيني،  باأ�شخا�ص  نف�شِك  اأحيطي 
ال�شعي وحتقيق اأحالمِك، يفرحون لنت�شاراتِك، وابحثي عن �شديقة متفائلة وحمبة 

للحياة وناجحة و�شتعي�شني جتربة بالتاأكيد ممتعة.



373 سحر البيان في كلمات بينات

جّربي اأن ت�شعي برامج يومية م�شرتكة مع �شديقتِك، مثل: )ما راأيك اأن من�شي 
على جهة الريا�شة ن�شف �شاعة يومًيا، و�شاأعطيِك رنة على جوالِك عندما اأبداأ لي�شجع 
بع�شنا بع�شا، اأو )ما راأيِك اأن نحفظ اليوم �شورة الرحمن، ون�شمعها لأي اأحد من اأفراد 
كتاب  ي��وم 20 �شفحة من  نقراأ كل  اأن  العطلة  ه��ذه  بداية  راأي��ِك من  )م��ا  اأو  العائلة(، 
يوًما،  وتوقظيني  �شاعة  بن�شف  الفجر  قبل  اأ�شبوع  ملدة  يومًيا  )�شاأوقظِك  اأو  نختاره(، 
اأن نت�شارك يف عمل فني جميل ن�شلي به  راأي��ك  اأو )ما  لن�شلي ركعتني قبل الفجر؟(، 

اأنف�شنا يف هذا ال�شيف؟(.

وال�شتمرارية،  واحل��م��ا���ص  الطاقة  م��ن  كبرية  �شحنات  تعطي  الت��ف��اق��ات  ه��ذه 
اأن ت�شجعيها  املهم؛  ال�شداقة وتعطي لها �شفة مميزة ومعزة خا�شة..  وتقوي عالقة 
وت�شدي من عزمها من دون اأن جتربيها اأو ت�شغطي عليها؛ فهذا مزعج للطرف الآخر.

 

www.alukah.net



سحر البيان في كلمات بينات374

اأخطاء يف منا�سك احلج والعمرة
وهي كثرية، اأذكر بع�شها باخت�شار، منها: اأخطاء يف الإحرام وما بعده: 

يعتقد بع�ص النا�ص اأنه ل يجوز تبديل مالب�ص الإحرام، وهذا لي�ص ب�شحيح؛ بل 
له ذلك. 

وبع�شهم يعتقدون اأنه ل يجوز غ�شلها، ولي�ص ب�شحيح؛ بل يجوز ذلك. 

وبع�شهم يعتقدون اأنه ل يجوز الغت�شال للمحرم، والواقع اأن املحرم يجوز له اأن 
يغت�شل، �شواء غ�شل ا�شتحباب، اأو غ�شل نظافة وتربد. 

وبع�ص النا�ص يعتقدون - خا�شة من الن�شاء - اأن املراأة ل تلب�ص اإل الثوب الأ�شود 
اأو الأخ�شر، واأن ذلك واجب، وهذا لي�ص ب�شحيح؛ بل حترم فيما �شاءت من الثياب التي 

ل تكون زينة يف نف�شها بعيدة عن التربج. 

وبع�شهم يطّيبون ثياب الإحرام، وهذا لي�ص مب�شروع، فال تطيب ثياب الإحرام. 

اأو  الإزار،  على  واحل��زام  والنظارة،  ال�شاعة،  لب�ص  من  يتحرجون  النا�ص  وبع�ص 
عقده عند احلاجة، وغري ذلك، مع اأن هذا جائز كله، واإمنا املنهي عنه لب�ص املخيط على 

هيئته، كالثوب وال�شروال، و"الفانلة"، و"الطاقية"، وغريها. 

 - يبالغون  بع�شهم  بل  بال�شم�شية؛  ال�شتظالل  من  يتحرجون  النا�ص  وبع�ص 
وخا�شة اأهل البدع - فيمتنعون من ال�شتظالل ب�شقف ال�شيارة. 

وبع�شهم يحرمون قبل امليقات، وهذا لي�ص مب�شروع. 

وبع�شهم يتجاوزون امليقات من غري اإحرام، خا�شة من جاءوا اإىل جدة عن طريق 
الطائرة، وهوؤلء عليهم اأن يخرجوا اإىل امليقات اإذا و�شلوا جدة. 

وبع�ص الن�شاء ل حترم اإذا مرت بامليقات وهي حائ�ص اأو نف�شاء، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمر 
النف�شاء اأن تغت�شل وت�شتثفر - اأي تتحفظ من الدم -، وحترم من امليقات وتفعل جميع 

ال�شعائر، غري األ تطوف بالبيت حتى تطهر. 
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وبع�ص الن�شاء حترم يف القفازين، وهذا من اجلهل، فاإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن لب�ص 
القفازين للمحرم. 

اأن  اأن ي�شلي ركعتني قبل الإح��رام، والواقع  اأن من الواجب  وبع�شهم يعتقدون 
هذا لي�ص بواجب، بل ولي�ص بوارد، اإل اأن ي�شلي ركعتني هلل - تعاىل - كركعتي الو�شوء 
اأما  اأح��رم بعد �شالة الظهر.  ملسو هيلع هللا ىلص حيث  اأو يحرم عقب فري�شة، فهذا لفعله  - مثاًل -، 

ركعتان للطواف فلم يثبت فيهما �شيء. 

واإمن��ا  ب��وارد،  لي�ص  وه��ذا  اأن يحل،  اإىل  النا�ص ي�شطبع من حني يحرم  وبع�ص 
امل�شروع ال�شطباع يف طواف القدوم خا�شة. 

وبع�شهم يلبون جماعة يف اأ�شوات جماعية على هيئة الن�شيد، وهذا لي�ص بوارد. 
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خطورة التكفي
ثبت يف ال�شحيحني قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها 
اأحدهما«. وقد اختلف �شراح هذا احلديث، فيمن قال لأخيه: يا كافر هل يكفر بذلك 
اأم ل؟! فقال ابن حجر الع�شقالين يف الفتح: "والتحقيق اأن احلديث �شيق لزجر امل�شلم 

عن اأن يقول ذلك لأخيه امل�شلم، وقيل الراجح هو التكفري ل الكفر". 

وقال ابن حجر الهيتمي يف �شرحه للحديث الذي يف ال�شحيحني: "وما دعا رجل 
بالكفر اأو قال عدو اهلل ولي�ص كذلك اإل حار عليه". اأي رجع عليه ما قاله، هذا وعيد 
اإح��دى هاتني اللفظتني  اأو ع��داوة اهلل له؛ فلذلك كانت  �شديد وهو رجوع الكفر عليه 
اإما كفًرا باأن ي�شمى امل�شلم كافًرا اأو عدو اهلل من جهة و�شفه بالإ�شالم، واإما كبرية باأل 
يق�شد بذلك؛ فرجوع ذلك اإليه حينئذ ككناية عن �شدة العذاب والإثم عليه، وهذا من 

اأمارات الكبرية". 

وقال اخلطيب ال�شافعي يف مغني املحتاج: "يكفر من ن�شب الأمة اإىل ال�شالل اأو 
ال�شحابة اإىل  الكفر". 

وقال ال�شيخ العالمة حممد بن عثيمني - يحفظه اهلل -: "فاإن قال قاتل: هل 
بل  اإلينا،  لي�ص  والتف�شيق  بالتكفري  احلكم  قلنا:  تف�شقونهم؟  اأو  التاأويل  اأهل  تكفرون 
هو اإىل اهلل - تعاىل - ور�شوله ملسو هيلع هللا ىلص؛ فهو من الأحكام ال�شرعية التي مردها اإىل الكتاب 
وال�شنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت فال يكفر ول يف�شق اإل من دل الكتاب وال�شنة 

على كفره وف�شقه.

والأ�شل يف امل�شلم الظاهر العدالة بقاء اإ�شالمه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال 
ذلك عنه مبقت�شى الدليل ال�شرعي، ول يجوز الت�شاهل يف تكفريه اأو تف�شيقه؛ لأن يف 

ذلك حمذورين عظيمني: 

1- اف��رتاء الكذب على اهلل - تعاىل - يف احلكم وعلى املحكوم عليه يف الو�شف 
الذي نبزه به. 
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2- الوقوع فيما نبز به اأخاه اإن كان �شاملًا منه. 

وعلى هذا فيجب قبل احلكم على امل�شلم بالكفر اأو الف�شق اأن ينظر يف اأمرين: 

1- دللة الكتاب وال�شنة على اأن هذا القول اأو الفعل موجب للكفر اأو الف�شق. 

�شروط  تتم  بحيث  املعني،  الفاعل  اأو  املعني  القائل  على  انطباق هذا احلكم   -2
التكفري اأو التف�شيق يف حقه وتنتفي املوانع. 

ومن اأهم ال�شروط اأن يكون عاملًا مبخالفته التي اأوجبت اأن يكون كافًرا اأو فا�شًقا، 
ومن املوانع اأن يقع ما يوجب الكفر اأو الف�شق بغري اإرادة منه" اأ.ه�. 
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روؤية اأعمق .. ل ت�سرف اأحمق!
تقول الربيطانية تانيا هو�شو: "كنُت اأق�شي يف قيادة �شيارتي يف اأمريكا ما يقارب 
ال�شاعتني يومًيا اأقوم خاللها باإي�شال الأطفال اإىل املدر�شة واإعادتهم بعدها، فقد كانت  
�شعادة يل األ يتكرر ذلك يف الريا�ص!، ففي الليايل املظلمة لن ي�شيب املراأة ال�شعودية 
القلق من مهاجمة اأحد وهي يف طريقها اإىل ال�شيارة، والأه��م من ذلك  كله الأخذ يف 
احل�شبان اهتمام الإ�شالم بحماية امل��راأة، فهل يخاطر اأي اأحد باإلقاء امل��راأة وحدها  يف 
ويخ�شعن  م�شطهدات،  ال�شعوديات  الن�شاء  "اإنَّ  تقول:  الغربية  فالأ�شطورة  ال�شارع؟، 
غري  الغربي  املفهوم  ه��ذا  ا�شتمر  كيف  الده�شة  اأ�شد  ده�شُت  وق��د  الذكورية،  للهيمنة 
الدقيق عن املراأة؟ لقد اآن لل�شعوديني اأن ي�شرحوا للعامل مدى احرتامهم للمراأة وكيف 

اأن الأ�شرة لها الأولوية".
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ف�سائل ال�سحابة - ر�سوان اهلل عليهم -
ال�شحابي من اجتمع بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص موؤمًنا به ومات على ذلك. 

النا�ص  »خ��ري  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  لقول  الأن��ب��ي��اء؛  اأ�شحاب  اأف�شل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  واأ���ش��ح��اب 
قرين«. احلديث رواه البخاري وغريه. 

واأف�شل ال�شحابة املهاجرون؛ جلمعهم بني الهجرة والن�شرة، ثم الأن�شار. 

واأف�شل املهاجرين اخللفاء الأربعة الرا�شدون: اأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي - 
ر�شي اهلل عنهم-. 

فاأبو بكر هو ال�شدّيق عبداهلل بن عثمان بن عامر من بني تيم بن مرة بن كعب، 
اأول من اآمن بر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من الرجال و�شاحبه يف الهجرة، ونائبه يف ال�شالة واحلج، 
وخليفته يف اأمته، اأ�شلم على يديه خم�شة من املب�شرين باجلنة عثمان، والزبري، وطلحة، 
وعبدالرحمن بن عوف، و�شعد بن اأبي وقا�ص، تويف يف جمادي الآخرة �شنة )13ه�( عن 
اأب��ي طالب، وزي��د بن حارثة، هم  بن  بكر، وعلي  اأب��ي  �شنة، وه��وؤلء اخلم�شة مع   )63(
الثمانية الذين �شبقوا النا�ص بالإ�شالم، قال ابن اإ�شحاق يعني من الذكور بعد الر�شالة.

وعمر هو اأبوحف�ص الفاروق عمر بن اخلطاب من بني عدي بن كعب بن لوؤي، 
اأ�شلم يف ال�شنة ال�شاد�شة من البعثة بعد نحو اأربعني رجاًل واإحدى ع�شرة امراأة، ففرح 
امل�شلمون به وظهر الإ�شالم مبكة بعده. ا�شتخلفه اأبوبكر على الأمة فقام باأعباء اخلالفة 

خري قيام اإىل اأن قتل �شهيًدا يف ذي احلجة �شنة )23ه�( عن )63( �شنة. 

وعثمان هو اأبو عبداهلل ذو النورين عثمان بن عفان من بني اأمية بن عبد �شم�ص 
بن عبد مناف. اأ�شلم قبل دخول النبي ملسو هيلع هللا ىلص دار الأرقم كان غنًيا �شخًيا، توىل اخلالفة بعد 
عمر بن اخلطاب باتفاق اأهل ال�شورى اإىل اأن قتل �شهيًدا يف ذي احلجة �شنة )35ه�( عن 

)90( �شنة على اأحد الأقوال. 
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وع��ل��ي وه��و اأب���و احل�شن علي ب��ن اأب���ي ط��ال��ب، وا���ش��م اأب���ي ط��ال��ب عبد م��ن��اف بن 
الراية يوم خيرب ففتح  ملسو هيلع هللا ىلص  اأعطاه ر�شول اهلل  الغلمان،  اأ�شلم من  اأول من  عبداملطلب، 
اهلل على يديه، وبويع باخلالفة بعد قتل عثمان - ر�شي اهلل عنهما -، فكان هو اخلليفة 

�شرًعا اإىل اأن قتل �شهيًدا يف رم�شان �شنة )40ه�( عن )63( �شنة.
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اختالط املفاهيم
يختلط على الكثري منا مفهوم املحبة يف اهلل، واملحبة يف اهلل اأو حمبة الهوى؛ 
فمن حيث ل تدري بع�ص الفتيات تقع فيما ل ميت لالأخوة يف اهلل ب�شلة، مبخالفات 
�شرعية منافية ملعنى املحبة هلل، اأو تكون هذه املحبة فيها نوع من التعاون على املخالفات، 
وتظن اأن ما بينهما لي�ص اإل حمبة يف اهلل، وهذا مفهوم يختلط على كثري منا، علينا 
"ومما يبني احلب يف اهلل  مراعاته والتنبيه عليه؛ يقول ابن تيمية - يرحمه اهلل - : 
ا، واأبو طالب  واحلب لغري اهلل: اأن اأبابكر - ر�شي اهلل عنه - كان يحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص خمل�شً

عمه كان يحبه وين�شره لهواه ل هلل؛ فتقبل اهلل عمل اأبي بكر واأنزل فيه: زب ڀ  
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ  ٹ ٹ ٹ  ڤ   ڤ ڤ   ڤڦ 

ڦ ڦڦ  رب )الليل(، واأما اأبو طالب، فلم يتقبل منه".

ت�شجيع على اخلري،  املحبة  فلتنظر هل يف هذه  الفرق،  ت��ِرد معرفة  اإن من  ثم 
عنده  ذل��ك؟  وغري  ال�شر  من  والتحذير  باحلق،  التوا�شي  فيها  وهل  فيه؟  مناف�شة  اأو 
ت�شتطيع املعرفة والتمييز! هل هي حمبة للهو والعبث، اأم حمبة يف اهلل، اأم حمبة ع�شق 

وهوى؟ 
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همُّ ال�سعور بالتق�سي
جميل اأن ت�شعر الفتاة بتق�شريها، وترى تفريطها يف حق ربها ويف حق الآخرين، 

بل وحتى يف حق نف�شها. 

ل  �شعور  مرحلة  من  يتحول  حتى  اإيجابًيا؛  ال�شعور  ه��ذا  يكون  اأن  بد  ل  ولكن 
ر�شيد له من العمل والإ�شالح، اإىل مرحلة عمل وتغيري وارتقاء نحو الأف�شل. 

رغم  على  باحلياة،  ينب�ص  قلًبا  متلك  والتق�شري  بالذنب  ت�شعر  التي  الفتاة  اإن 
املعا�شي  واألفت  واملنكرات،  الأخ��ط��اء  اعتادت  التي  اأم��ا  ومر�ص،  �شعف  من  فيه  هو  ما 
واملوبقات، ومل ت�شعر حيال ذلك باأي اأمل اأو ذنب اأو تاأنيب �شمري، فهذه قد مات قلبها 

والعياذ باهلل، وما جلرح مبيت اإيالم. 

فا�شتثمري اأختاه هذا ال�شعور بالذنب يف اإ�شالح النف�ص، وحما�شبتها وتزكيتها، 
ول جتعلي هذا ال�شعور يقودك اإىل الياأ�ص من رحمة اهلل، والقنوط من مغفرته، قال - 

تعاىل -: زب ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ےے ۓ ۓ ڭ    ڭ 
ڭڭ ۇ    ۇ  ۆ    ۆ    ۈ رب )الزمر(.

 



383 سحر البيان في كلمات بينات

الإ�سالم يحمي حياة املراأة
عن نافع اأن عبداهلل عمر - ر�شي اهلل عنهما - اأخربه: "اأن امراأة وجدت يف بع�ص 

مغازي النبي ملسو هيلع هللا ىلص مقتولة، فاأنكر ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قتل الن�شاء وال�شبيان" رواه البخاري.

هذا احلديث النبوي يكرم حياة املراأة، واإن كانت كافرة اأو عدوة، ما دامت ل تقاتل 
امل�شلمني.

ول��و مل يكن  بالن�شاء، ورفقه بهن، حتى  الإ���ش��الم  اإىل رحمة  اأخ��رى  اإ���ش��ارة  اإن��ه 
م�شلمات، بينما جند غري هذا فيما لقته املراأة امل�شلمة من قتل عرب التاريخ، على اأيدي 
ك��ان من  اآخ��ره ما  ه��ذا، ولعل  اإىل يومنا  وامل�شركني،  الكفار  - تعاىل - من  اأع���داء اهلل 
قتل امل�شلمات البو�شنيات والعتداء عليهن، وق�شف اليهود بطائراتهم "قانا" اللبنانية 

وقتلهم الن�شاء والأطفال. 

الآم��رة بحمايتها،  الإ�شالمية  املعاين  تتلقى هذه  بالأمن حني  لت�شعر  امل��راأة  اإن 
امل�شلمني، فقد  املقاتلني  حتى ولو اتخذها الرجال من قومها ذريعة يحتمون بها من 
قال مالك والأوزاعي - يرحمهما اهلل تعاىل - : "ل يجوز قتل الن�شاء وال�شبيان بحال، 
حتى لو ترت�ص اأهل احلرب بالن�شاء وال�شبيان، اأو حت�شنوا بح�شن اأو �شفينة، وجعلوا 

معهم الن�شاء وال�شبيان مل يجز رميهم ول حتريقهم". 
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القمامة .. كنز العرب املفقود!
البلدان  جعلتها  بينما  بلدنا،  يف  الأم��را���ص  من  للعديد  م�شدًرا  القمامة  تعد 

املتقدمة م�شدًرا �شناعًيا عمالًقا تدر املليارات ومتثل ربع عائد الت�شنيع. 

ال�شتثمارات  من  وافر  بن�شيب  ت�شتاأثر  املخلفات  تدوير  �شناعة  اأ�شبحت  عاملًيا 
ال�شناعة؛ اإذ ت�شل اإىل نحو )28%( يف الوليات املتحدة الأمريكية، و)23%( يف اإجنلرتا، 
وحت�شل اليابان على )70%( من احتياجات اإنارة املنازل وتدفئتها من تدوير القمامة، 
ويف دول الحتاد الأوروبي زادت اإنتاجية "الفدان" بن�شبة )30%( بعد ا�شتخدام املخلفات 
نحو  على  احل�شول  يف  نف�شها  ال��دول  جنحت  كما  ع�شوي..  ل�شماد  املعاجلة  الزراعية 
)120( مليون طن ورق �شنوًيا من عمليات تدوير املخلفات. ويف اأملانيا مثاًل ي�شتفيدون 
اأح��دث  ات��ب��اع  اإىل  ي��ل��ج��اأون  حيث  ال�شناعات،  اأه���م  منزلة  يف  وي�شعونها  القمامة  م��ن 
اأكواًما من الزجاج واأخرى من البال�شتيك  التكنولوجيا يف اجلمع والفرز، فيجمعون 
وثالثة من ال�شفائح ورابعة من الورق و"الكرتون" يتم فرزها جميًعا بوا�شطة الآلت، 
ثم يتم توريدها اإىل امل�شانع املجهزة لإعادة تدوير تلك النفايات ب�شورة �شليمة خالية 

من اأية خماطر اأو اآثار �شحية؛ مما ي�شهم يف نحو )35%( من القت�شاد الوطني بها. 

عربًيا، ال�شورة حمزنة فن�شيب الكيلومرت الواحد يف املناطق املاأهولة بال�شكان 
على امتداد العامل العربي ي�شل لنحو )606( طن من "الزبالة" والنفايات التي تعي�ص 
ا، اإما بالعدوى املبا�شرة  عليها ح�شرات وحيوانات ت�شيب الإن�شان باأكرث من )80( مر�شً
اأو بتاأثري طرق الوقاية على �شحته. وتبلغ تكلفة ما ينفقه العرب على عالج من تلك 
الأمرا�ص قرابة ال�)20( مليار دولر، ناهيِك عن )20( مليار دولر اأخرى هي قيمة هذه 

النفايات.

اجلزء الأكرب من القمامة اليومية عبارة عن مواد غذائية وبقايا اأطعمة، وهو 
دول  يف  اليومية  القمامة  من   )%45( فنحو  احل��ي��واين؛  اأو  الآدم��ي  لال�شتعمال  �شالح 
درا�شة  اأظهرت  وحدها  الريا�ص  مدينة  ويف  غذائية،  م��واد  عن  عبارة  العربي  اخلليج 
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اأن كمية القمامة اليومية لكل فرد من نفايات املواد الغذائية  اأمانة الريا�ص،  اأعدتها 
اإجمايل  من   )%60( الأغذية  نفايات  متثل  لبنان  ويف  جراًما،   )1060( يقارب  ما  تبلغ 
ج��راء عدم  العربية من  ال��دول  املهدرة يف  ال��رثوة  الإح�شاءات حجم  وتقدر  النفايات. 
اهتمامنا بال�شتثمار يف جمال القمامة �شنوًيا بنحو خم�شة مليارات دولر. ول تتوقف 
اخل�شائر عند هذا احلد، واإمنا متتد اإىل تكلفة مقاومة الآفات والأمرا�ص واحل�شرات 
التي تنتج من تراكم املخلفات يف ال�شوارع واحلقول وامل�شانع ومياه ال�شرف؛ حيث تنفق 
الدول العربية نحو )502( مليار دولر �شنوًيا ملقاومة الأ�شرار الناجتة من نحو )1353( 
مليون طن من املخلفات احليوانية و)5.196( مليون طن من املخلفات الزراعية مقابل 

)18870( مليون مرتمكعب من مياه ال�شرف ال�شحي. 

وت�شري الإح�شاءات ال�شادرة عن �شندوق النقد الدويل، اإىل اأن م�شر مبفردها 
تفقد �شنوًيا نحو )7( مليارات جنيه ب�شبب عدم ال�شتفادة من خملفات املنازل وامل�شانع 
جنيه  مليار   )13( تتجاوز  بها  الع�شوية  املخلفات  قيمة  واأن  والبال�شتيك،  ال��ورق  من 
توازي )20%( من اإجمايل نفايات م�شر �شنوًيا على الغذاء اإذا اأح�شن ال�شتفادة منها، بل 

اإن مدينة القاهرة تنتج وحدها يومًيا قرابة )15( األف طن قمامة.
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بني العاطفة والتفكي
لقد وهبنا اهلل - تعاىل - العاطفة، وما ي�شاحبها من م�شاعر متنوعة، كما وهبنا 
دنيانا  اأم��ور  يف  وتلك  بهذا  لننتفع  وا�شتنتاًجا؛  وتركيًبا  حتلياًل  التفكري،  على  القدرة 
واآخرتنا، ويف تعاملنا مع ذواتنا ومع النا�ص حولنا، ل تخلو الأفكار من عواطف ترافقها 
اأو تتبعها – يرى اأ�شحاب املدر�شة النف�شية املعرفية، اأن العواطف تابعة لالأفكار ويرى 

باحثون اآخرون اآراء اأخرى متنوعة. 

والتفكري، لكن تختلف  العاطفة  الأمرين مًعا  اإىل  يف كل ظروف احلياة نحتاج 
ي�شتطيع  العاقل  وال�شخ�ص  ومالب�شاته،  الظرف  ح�شب  منهما  لكل  املطلوبة  الن�شبة 
تقت�شيه  ما  بح�شب  اإل  جانب،  على  جانًبا  يغلب  فال  والتفكري  العواطف  بني  املوازنة 
احلكمة وفق الظروف املحيطة، الزمان واملكان والأ�شخا�ص؛ فهو قادر على اإعمال عقله 
يف اإطار م�شاعره واإعمال م�شاعره يف اإطار تفكريه، ول ين�شاق مع عواطفه على ح�شاب 
تفكريه، ول مع اأفكاره على ح�شاب م�شاعره - وهذا الأمر قلما ي�شل فيه اأحد اإىل التوازن 
التام - فال يكاد ي�شل اإل من وهبه اهلل - تعاىل - قدرات عالية يف قواه العقلية، تذكرًيا 
وعاطفة، يغلب على كثري من الأ�شوياء امليل اإىل اأحد الطرفني - بدرجات متفاوتة - 
على ح�شاب الطرف الآخر - ولي�ص يف هذا كبري �شرر على ال�شخ�ص ول غريه، ما مل 
ي�شل الأمر اإىل الإفراط واملبالغة يف تغليب اأحد اجلانبني على الآخر اإىل درجة اإهماله 
اجلانب الآخر وتهمي�ص دوره، على رغم اأهميته يف وقته وظرفه، ذميم.. ون�شري هنا اإىل 

اأبرز مظاهر الإفراط يف العاطفة على ح�شاب التفكري والعك�ص.

مظاهر الإفراط يف العواطف: 

- غلبة العواطف وامل�شاعر على التفكري، وتدبري الأمور والت�شرفات وال�شلوك. 

- املبالغة يف مراعاة العواطف، ولو على ح�شاب حتقيق امل�شالح. 

- التاأثر بالأ�شاليب العاطفية، على رغم �شعف تركيبتها العقلية املنطقية ودرجة 
اإقناعها. 
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- املبالغة يف ا�شتعمال الرتغيب والرتهيب باأ�شاليب عاطفية دون ال�شتناد اإىل 
حجج عقلية مقنعة يف اأمور حتتاج اإىل براهني واإثباتات عقلية. 

- املبالغة يف التعاطف مع الآخرين، ولو على ح�شاب الذات اأو امل�شلحة العامة، 
حتى مع من ل ي�شتحق الإيثار. 
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الثور الأبي�س ..!
على مر ال�شنني كان ال�شليبيون - وما زالوا - يخططون للق�شاء على الإ�شالم 

وفر�ص العلمانية، وف�شل الدين عن جميع جمالت احلياة. 

حمل لنا التاريخ اأخبار ال�شليبيني وحقدهم الدفني على امل�شلمني واغت�شابهم 
لبيت املقد�ص وبع�ص بالد ال�شام؛ فما اأ�شبه الليلة بالبارحة، حيث يعيد التاريخ نف�شه، 
وها هي احلمالت ال�شليبية تعود من جديد، لكن ب�شكل اآخر، نعم عادت احلمالت من 
جديد بعدما يقارب ع�شرة قرون خلت مت خالل فرتة ال�شتعمار )الحتالل( الأخرية - 
قبل قرنني - اغت�شاب الكثري من الأرا�شي الإ�شالمية والعربية، ومت بعد ذلك تق�شيم 
تلك الدول اإىل دويالت �شغرية؛ لإ�شعاف قوة امل�شلمني وتفكيك وحدتهم، ثم تن�شيب 
اأنظمة  بحماية  ليقوموا  لالإ�شالم؛  انتماءهم  يدعون  لل�شليبيني ممن  موالية  اأنظمة 
وقوانني و�شعية قام بو�شعها اليهود والن�شارى بدًل من كتاب اهلل و�شنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، اإل 
اأبنائه الذين  اأنف�ص  اأن عجزت عن اقتالع الإ�شالم وتعاليمه من  اأنها عادت اليوم بعد 
بدياًل،  اهلل  بدين  ير�شوا  ومل  الأنظمة  لتلك  وت�شدوا  امل�شلم،  بغزة  وجاهدوا  قاوموا 

فاأعلن ال�شليبيون بدء حمالتهم على امل�شلمني حتت غطاء "احلرب على الإرهاب".

ب�شنة حممد  وكل من مت�شك  اإرهابًيا،  والكفر  الحتالل  يقاوم  كل من  واأ�شبح 
ملسو هيلع هللا ىلص متطرًفا، وحتت �شعار "من مل يكن معنا فهو �شدنا" دب الرعب يف قلوب امل�شلمني 
واأعلنوا ا�شت�شالمهم وخ�شوعهم التام لهم "اأمريكا وحلفائها"، وما كل هذا اإل من اأجل 
ناهيِك عن  وال�شي�شان،  اأفغان�شتان  وبالأم�ص  العراق،  فاليوم  املقاومة عن اجلهاد؛  �شل 

فل�شطني وك�شمري وغريهما.

الثور  اأُك��ل  ي��وم  "اأكلت  �شننتظر حتى نقول:  اأننا  اأم  غ��ًدا؟  ال��دور  ت��رى على من 
اأن  ويعلمون  غفلتهم  من  امل�شلمون  يفيق  متى  ال�شمت؟  ه��ذا  متى  ف��اإىل  الأبي�ص".. 

كرامتهم املدا�شة وعزتهم امل�شلوبة لن ترجعا اإل باجلهاد وبالتم�شك بهذا الدين؟
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�سرت اأم زينة؟!
منذ اأيام لي�شت بالقليلة قراأت يف اإحدى ال�شحف مقاًل بعنوان "م�شممة عباءات 
خمت�شة" - كما تقول - واأنها اكت�شبت خربتها من )لندن( قفي اأختي العزيزة عند كلمة 

)لندن( وتاأملي وفكري. 

الفتان  الرائع  وراء ت�شميمها  اأراد اجلري  ملن  اأو  لها  بالن�شبة  كان مقاًل ممتًعا 
اأن  "نحن نحر�ص  واجل��ذاب لالأنظار، وختمت املقال - حفظها اهلل ورعاها - بقولها: 

نقدم اأ�شياء غريبة، ولكن غري �شاذة".

اأقول لها: يا اأختي ملاذا كانت كل هذه العناية بت�شميم العباءة، خا�شة اأنك قد 
ا من ت�شاميمك الرائعة الغريبة، كما قلت.  عر�شت بع�شً

وهل العباءة تعد زينة اأم �شرًتا للزينة كما اأمر اهلل - تعاىل - يف كتابه بقوله - 
�شبحانه وتعاىل -: زب ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ  ۀ 

ۀ  ہ ہ ہ رب )النور: 31( اإىل نهاية الآية الكرمية.
واأت�شاءل مرة اأخ��رى: األ يكفيِك ما نراه من عباءات حمت�شمة كما تزعمني يف 
اإىل عباءة اخل�شر  الأ���ش��واق؟ ح��ّدث ول ح��رج عن ه��ذه احل�شمة، فمن عباءة الأك��ت��اف 
والأرداف، ومن عباءة الكاب اإىل عباءة الرجل والأكعاب، كلها.. ويا لالأ�شف ويا لفقدان 
الغرية على املحارم.. عباءات فا�شحة كا�شفة ومن تلب�شها تعد داخلة حتت قول الر�شول 
ملسو هيلع هللا ىلص: »�شنفان من اأمتي مل اأرهما، وذكر منهما: ون�شاء كا�شيات عاريات مائالت مميالت 

ل يدخلن اجلنة ول يجدن ريحها، واإن ريحها ليوجد من م�شرية كذا وكذا« ويف رواية 
اأخرى "العنوهن فاإنهن ملعونات". 

اأختاه: ل تكوين عوًنا لإبلي�ص على اإغواء ال�شباب وفتنتهم وتذكري القدوم على 
من ل تخفى عليه خافية، زب ىئ ی ی   ی    ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب    خب 

مب ىب  رب )الزمر: 56(. 
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اأو�ساف املنافقني يف القراآن الكرمي
اإن الأو�شاف التي و�شفهم بها اهلل - �شبحانه وتعاىل - مل ي�شف بها اأحًدا غريهم 

من اأهل املعا�شي والذنوب.

)1( و�شفهم اهلل - عز وجل - باأنهم قوم )عادون(، قال - تعاىل -: زب ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ رب )ال�شعراء(. 

)2( و�شفهم اهلل - تعاىل - باجلهل، قال - �شبحانه -: زب ې ې   ى ى 
ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ  رب )النمل(.

)3( و�شفهم - �شبحانه - باأنهم مف�شدون، قال - تعاىل -: زب ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ  ېئ ېئ  رب )العنكبوت(. 

)4( و�شفهم عز وجل بالظلم، قال - تعاىل -: زب ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ 
پ پ پ    پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  رب )العنكبوت(. 

)5( و�شفهم اهلل - تعاىل - بال�شوء والف�شق، قال - �شبحانه -: زب ڦ   ڦ ڦ 
ڦ  ڄ رب )الأنبياء(. 

)6( و�شفهم اهلل - عز وجل - بالإ�شراف. قال - تعاىل -: زب ۉ ې ې    
ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ  رب )الأعراف(. 

)7( و�شفهم اهلل - تعاىل - بالإجرام، قال - �شبحانه -:زب ٹ ٹ  ڤڤ 
ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ  رب )الأعراف(. 

زب ڃ ڃ ڃ ڃ چ رب  )8( و�شفهم - �شبحانه - بالكذب، قال - تعاىل -: 
)القمر(.

)9( و�شفهم اهلل بال�شفه وعدم الر�شد، قال - تعاىل -: زب ھ ھھ ے 
ے ۓ ۓڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  رب )هود: 78(.
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هل اأنا قبيحة؟!
هذا  اإن  ال�شهري..  العربي  الأدي���ب  اجل��اح��ظ،  عن  �شمعت  رمب��ا  الكرمية:  اأختي 

ال�شم ال�شهري "اجلاحظ" هو لقب غلب عليه، اأكرث من ا�شمه.

فا�شمه عمرو.. و�شبب الت�شمية هو جحوظ عينيه، اأي بروزهما و�شغرهما، مع 
قدر غري قليل من الدمامة، اأي القبح، ال�شيء الالفت للنظر، لي�ص هو اأن اجلاحظ كان 
يتقبل هذا اللقب، امل�شعر بالذم، باأريحية تامة، واإمنا كان يروي النكت لالآخرين عن 
نف�شه، لدرجة يرى بع�شهم اأن تلك احلكايات لي�شت �شحيحة، لكن اجلاحظ يق�شد من 

خالل روايتها اإدخال البهجة على نفو�ص �شامعيه..!

قال ذات مرة: مررت بامراأة فدعتني، وم�شت، ف�شرت خلفها، حتى اأوقفتني عند 
�شائغ، وقالت: مثل هذا، وم�شت. فقلت لل�شائغ: ماذا اأرادت املراأة؟ فقال: اإنها اأعطتني 
اأع��رف  ل  اإين  لها:  فقلت  ال�شيطان،  �شورة  ف�شه  على  اأنق�ص  اأن  مني  وطلبت  خ��امًت��ا، 

�شورته، فجاءت بك، وقالت: مثل هذا!

املوؤلفات، لقيت  الثقافة، وترك ع��دًدا من  وقد بلغ اجلاحظ م�شتوى كبرًيا من 
هي الأخرى قبوًل واإعجاًبا.. ومل ي�شره اأن كان دميم اخللقة، ول يزال ملوؤلفاته رواجها 

حتى يومنا هذا.

واأنت - يا اأختي الكرمية - ل�شِت دميمة، بل تروين اأن بع�ص زميالتِك يوؤكدن لك 
اأنك "جذابة". ومل تذكري اأن اأحًدا يوًما من الأيام اتهمِك بالدمامة اأو القبح، وكاأنِك 
اأنِت تبحثنِي عن الفتيات الو�شيمات، ثم تقارنني نف�شِك بهن، لرتي نف�شِك ل�شِت على 
م�شتوى جمالهن، ثم حتاولني تف�شري مواقف الأخريات تف�شرًيا �شلبًيا نحوِك، بناًء على 

تلك النظرة.

اأختي الكرمية:

اإذا  ال��ذي  "هذا  ق��ال عنه معاوية - ر�شي اهلل عنه -:  ال��ذي  الأح��ن��ف بن قي�ص، 
غ�شب غ�شب له مائة األف ل يدرون فيم غ�شب". قال له رجل: "ت�شمع باملعيدي ل اأن 
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تراه"؛ فقال: ما ذممت مني يا ابن اأخي؟ قال: الدمامة وق�شر القامة. قال: لقد عبت 
علّي ما مل اأوؤمر فيه. اأي اأن حكمة اهلل اقت�شت اأن يخلقني بهذه ال�شورة، فلم اأ�شت�شر يف 

�شكلي، فاأكون اأنا من اختار هذا ال�شكل لتلومني..!

بل قال عبدامللك بن عمري: قدم علينا الأحنف الكوفة مع م�شعب بن الزبري، 
فما راأيت خ�شلة تذم اإل وقد راأيتها يف الأحنف؛ كان اأ�شلع الراأ�ص، مرتاكب الأ�شنان، 
اأ�شدق، مائل الذقن، ناتئ الوجه، غائر العني، خفيف العار�ص، اأحنف الرجل، ولكنه اإذا 

تكلم جال عن نف�شه.  

من  انطالًقا  التاريخ،  وبقي  لالأحنف،  )املعيبة(  اجل�شدية  ال�شورة  ذهبت  لقد 
�شلوك الأحنف املتعقل الرائع، ي�شهد بنموذجيته يف احللم، فقد �شربت العرب به املثل 

باحللم، فقالوا: "اأحلم من الأحنف" وما زلنا نرددها اإىل يومنا هذا.
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حتقيق الأخوة
اأن��ه ل اأخ��وة بال اإمي��ان زب ۈ  اأختي على طريق احل��ق: من املعلوم لدى امل�شلم 
ں  ڱ   ڱ  زب  تقوى  ب��ال  �شداقة  ول   ،)10 )احل��ج��رات:  رب  ۋ  ٴۇ 
الإميانية  الروحية  ال�شلة  انعدمت  واإذا  رب)الزخرف(،  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   

التقت الأج�شاد على امل�شالح الذاتية، واملنافع ال�شخ�شية.

ورابطة الأخوة هي قوام املجتمع، وهي اإحدى الدعامات يف تاأ�شي�ص دولة الإ�شالم 
 - الكرمية  اأختي   - عليِك  يخفى  ل  ومم��ا  ملسو هيلع هللا ىلص،  الر�شول  هجرة  بعد  النبوية  املدينة  يف 
اإىل  اأق��رب  لكنها يف طبيعتها  والأن�شار واقع حقيقي،  املهاجرين  املوؤاخاة بني  اأن ق�شة 
الأحالم، ومع ذلك فاإن وقوعها كان على هذه الب�شيطة بقيادة �شيد اخللق حممد ملسو هيلع هللا ىلص، 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ    ٺٿ  ٺ     ٺ  زب  ي��ق��ول:  اإذ  اهلل  و���ش��دق 
ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦڦ رب )الأنفال: 63(.

 واإذا انفكت هذه الرابطة وانعدمت بني املجتمع حتقق الف�شل وال�شياع لالأمة: 
زب ٻ ٻ پ پ پپ  رب )الأنفال: 46(؛ لذا فاإن اأعظم واأروع نظام اجتماعي 
يف العامل، هو ما اأ�ش�شه نبي الهدى حممد ملسو هيلع هللا ىلص بني الرعيل الأول من املهاجرين والأن�شار، 
الذي لول هذه الأخوة العظيمة وهذه الرابطة املتينة التي تاأ�ش�شت بدورها على الإميان 

باهلل ور�شوله ملسو هيلع هللا ىلص ملا كان هذا املجتمع املثايل. 
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املنظور ال�سرعي لعمل املراأة
من  ���ش��واء  ال��رج��ل  تكوين  طبيعة  ع��ن  تختلف  امل���راأة  تكوين  طبيعة  اأن  �شك  ل 
الناحية اجل�شمية اأم النف�شية، واأن اهلل - �شبحانه وتعاىل - قد خلق كاًل منهما لغر�ص 
وغاية، وزّوده بخ�شائ�ص تهيئه لأداء ذلك الدور املنوط به، فجعل املراأة ملهمات البيت 
ورعاية وتربية الأولد، واأعفاها من العمل والكدح وتاأمني متطلبات الأ�شرة، يقول - 
ڌ ڎ رب  زب ڍ ڍ  ڌ   :- ال�شالم  عليهما   - وح��واء  اآدم  خماطًبا   - �شبحانه 
)طه: 117(، اأي: ت�شقى - يا اآدم - وتتعب يف طلب احلاجات الأ�شا�شية )املاأكل وامل�شرب 
 :- �شبحانه   - – يقول  حيث  اجلنة،  يف  لكما  مكفولة  كانت  اأن  بعد  وامل�شكن(   وامللب�ص 

زب ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳ رب )طه(.
لذا؛ اأوكل - �شبحانه - ذلك اإىل الرجل؛ لأن طبيعته متكنه من حتقيقها والقيام 
اأناط به م�شوؤولية القتال والدفاع عن الدين والوطن والعر�ص، وجعل  باأعبائها، كما 

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  امل��راأة فقال - عز وجل -:  له القوامة على 
پ   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ رب )الن�شاء: 34(.

الأ�شرة  كرعاية  بينهما،  م�شرتكة  م�شوؤوليات  وامل��راأة  للرجل  الإ�شالم  جعل  كما 
واحلفاظ على وحدتها ومتا�شكها. 

التعا�شة  اإل  جت��د  فلن  مهمتها؛  ع��ن  وتخلت  طبيعتها  على  امل���راأة  مت��ردت  ف���اإذا 
وال�شقاء، ولي�ص هناك اأدل واأن�شع مما جاء يف كتاب اهلل العزيز، وقد ك�شفت كثري من 
الأبحاث والدرا�شات ذلك، وتكلم عنه العقالء يف الغرب، تقول األي�ص كبيلال هاري: اإن ما 
حتقق للمراأة يف م�شاواتها بالرجال يف جمال العمل قد اأنتج م�شكالت جديدة، اأ�شا�شها 
العالقات  وتفكك  وامل���راأة،  الرجل  بني  حواجز  واإقامة  الأ���ش��ري،  الكيان  عن  النف�شال 
الأ�شرية، وكان الثمن الذي دفعته املراأة العاملة انت�شار الأمرا�ص النف�شية والع�شبية 

بني الن�شاء..". 
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العقيدة واملبداأ "1"
- معرفة اخلطاأ من ال�شواب مي�ّشرة ملعظم النا�ص، وامل�شكل الأ�شا�شي يف ال�شعور 
بامل�شوؤولية جتاه كل منهما على النحو املنا�شب، وذلك ال�شعور ل يتولد يف العادة اإل لدى 

املتم�شكني مببادئهم، وهم دائًما قليلون. 

تظل  لكنها  بالثمار،  حمملة  عمالقة  ب�شجرة  اأ�شبه   - تعاىل   - ب��اهلل  الإمي���ان   -
معر�شة للذبول؛ ولهذا فاإن الإميان حتى يظل حًيا يف نفو�شنا، فاإنه يحتاج اإىل العناية 
الدائمة من خالل الإكثار من ذكر اهلل - تعاىل -، والثقة به ومناجاته، والوقوف عند 

حدوده. الإميان هو الكهف الذي نلجاأ اإليه يف ال�شدائد، فليكن منيًعا مبا يكفي. 

- يبدو اأن اأقل النا�ص حًظا يف احل�شول على ال�شعادة هم الباحثون ب�شغف عنها، 
القومي،  الطريق  باتباع  �شلوكهم  يف  يلتزمون  الذين  هم  نيلها  يف  حًظا  النا�ص  واأك��رث 

واأولئك القادرون على الت�شحية من اأجل مبادئهم. 

- على امل�شلم اأن يحذر اأ�شد احلذر من الجنراف مع التيار؛ لأن طريق امللذات 
وال�شهوات مملوء دائًما باملارة، اأما طريق احلق فقليل من ي�شلكه ومي�شي فيه اإىل اآخره، 

لكن األي�ص الكرام دائًما قليلني؟!

واإنك  �شهواته ومطامعه،  اأعدائه  واأع��دى  ذك��اوؤه وكرامته،  امل��رء  اأ�شدقاء  اأع��ز   -
وخ�شعوا  بكرامتهم،  ا�شتهانوا  حني  بلهاء  اإىل  حتولوا  قد  الأذك��ي��اء  من  كثرًيا  ل��رتى 

ملطامعهم. 

- نحن يف حاجة اإىل التفكري بعقلية الوفرة واأن لدينا دائًما ما يكفي اجلميع، 
على عك�ص ما يريد ال�شيطان حني يعدنا الفقر، وياأمرنا بال�شح، واإن الثقة بكرم اهلل - 

تعاىل - وغناه مما ي�شاعدنا على ذلك. 

على  تكوين  اأن  ه��و  املهم  لكن  بها،  ت�شريين  التي  ال�شرعة  درج��ة  املهم  لي�ص   -
الطريق القومي، وقد قال رجل ل�شفيان الثوري: ذهب النا�ص يا اأبا عبداهلل، وبقينا على 

حمر دبر - اأي دواب �شعيفة - فقال له �شفيان: ما اأح�شنها لو اأنها على الطريق!
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- الطاعات مو�شولة دائًما بنوع من اأنواع النفع، واملعا�شي مو�شولة دائًما ب�شكل 
ال�شرر، وهذا ثابت ووا�شح، وهو دليل على حكمة اهلل - تعاىل - ورحمته  اأ�شكال  من 

بعباده. 

- دائًما هناك م�شافة تف�شل بني ما نعتقده، وما نفعله، لكن من املهم اأن ندرك 
اأن هذه امل�شافة هي عني امل�شافة التي تف�شل بني ال�شحة واملر�ص. 

- يتجلى املعنى العميق لالإميان باأن الدنيا مزرعة الآخرة يف �شبطنا حلركتنا 
اليومية على نحو ي�شاعدنا على الفوز بر�شوان اهلل - تعاىل - ومثوبته يف الآخرة، وذلك 
من خالل اللتزام ال�شارم باأحكام ال�شريعة الغراء واآدابها، واإن الإكثار من ذكر املوت 

واإمكانية مباغتته لنا يف اأي وقت ي�شاعدنا على ذلك. 

اأن  الأ�شياء، ومبا  اأك��رب قدر ممكن من  الرغبات نحو متلك  ت�شعل  العوملة  اإن   -
الغ�شا�شون، وهم  النا�ص متفاوتة يف احل�شول على ما ي�شتهون، فقد كرث فينا  ق��درات 
اأولئك الذين ي�شلكون ال�شبل اخلاطئة للح�شول على ما يريدون، واملوفقة من عرفت 

كيف تتحا�شى اأن تكون واحدة منهم. 

- امل�شلم احلق يكافح يومًيا من اأجل ال�شتمرار على الطريق ال�شحيح، وهو يعلم 
كانت يقظته نحو  وال�شواب واخل��ط��اأ، وكلما  وال�شر  اأن��ه مي�شي يف معركة بني اخل��ري 

الأ�شياء ال�شيئة �شديدة كانت ا�شتقامته اأعظم. 
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العقيدة واملبداأ "2"
- ل ي�شح لنا اأن ن�شك يف �شنن اهلل - تعاىل - يف اخللق، ول اأن نرتدد يف م�شاء 
باملعجزات  اإمياننا  للعوائد، فمع  فيه خرق  ب�شبب خرب  الأ�شياء  ما عرفناه من طبائع 
والكرامات، اإل اأنها تظل ا�شتثناء، ويظل الأخذ بالأ�شباب واإحكام املقدمات هو الأ�شا�ص 

يف الفوز والنجاح. 

- لو تاأملنا يف �شلوكنا اليومي لوجدنا اأن كثرًيا من الأخطاء التي وقعنا فيها، 
وكثرًيا من الأوقات التي اأهدرناها، كان ب�شبب عجزنا عن مقاومة املغريات وا�شت�شالمنا 
للم�شتهيات، وما التدين احلق اإل �شل�شلة من املواقف ال�شامدة يف وجه �شهوات النفو�ص 

وو�شو�شات ال�شياطني. 

- حتقيق امل�شالح من غري اأي قيود اأمر �شهل، لكن من املهم اأن ندرك اأن النا�ص 
الذين ي�شلون اإىل اأهدافهم بعيًدا عن مبادئهم يدفعون ثمًنا غالًيا لذلك، وهو انحطاط 

اأخالقهم وعتمة تغ�شى اأرواحهم. 

العي�ص فيها لن  ابتالء؛ ولهذا فاإن  دار  الدنيا  باأن احلياة  ن�شّلم  اأن  - ل بد من 
يكون مثالًيا، ومل يكن يف يوم من الأي��ام كذلك، واإذا ا�شتح�شرنا هذه احلقيقة، فاإننا 

�شن�شلم هلل - تعاىل - فيما قدره وق�شاه. 

اأك��رث، وكم ظامل  اأنف�شهم  والذين يظلمون  الذين يظلمون غريهم كثريون،   -
لنف�شه، وهو يظن اأنه يكرمها، ويعمل من اأجلها؟! وهذا كثرًيا ما يحدث حني نن�شى اأن 

الدنيا دار ممر، واأن الآخرة دار مقر. 

- يتولد الكثري من ال�شعور بالتفاهة من فقد الهتمام ب�شيء ذي قيمة، ويكفي 
التم�شك باملبداأ نفًعا وف�شاًل اأنه يولد لدينا ال�شعور بامل�شوؤولية. 

- مينحنا ديننا احلنيف املعايري املطلوبة للتفريق بني التقاليد ال�شيئة والتقاليد 
اح��رتام  عن  يعرّبون  ل  ال�شيئة،  التقاليد  ا�شتمرار  على  ي�شرون  الذين  واإن  اجليدة، 
التغيري، ويعرّبون عن  التي يطلبها  افتقادهم لل�شجاعة  واإمنا يعرّبون عن  اأ�شالفهم، 
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ا�شتخفافهم باأنف�شهم وخرباتهم. 

- يعاين اأكرث امل�شلمني م�شكلة تخلف �شلوكهم عن القيم واملبادئ التي يوؤمنون 
على  العزم  ف��اإن  هنا  ومن  والعمراين،  احل�شاري  تخلفنا  اأ�شا�ص  هو  التخلف  هذا  بها، 
اللتزام باملنهج الرباين الأقوم يف ال�شراء وال�شراء ي�شكل نقطة النطالق يف م�شريتنا 

الكربى. 

اإن�شان جبان  اإىل  الغالب يتحول  الإن�شان عن طريق اهلل، فاإنه يف  - حني ي�شرد 
واأناين؛ لأنه ي�شيع كل الأ�شياء التي ميكن اأن يعي�ص من اأجلها، وكل الأ�شياء التي ينبغي 

اأن ي�شحي يف �شبيلها. 

- ال�شدقة مظلة اأمان، وم�شدر ل�شعة الرزق وال�شعور بالتفوق على الذات، وعجًبا 
مل�شلم يقع يف �شائقة مالية، ثم ل يتخذ من ال�شدقة باًبا لنيل اخلري وتفريج الكرب!.

- اإن اهلل - تعاىل - غني كرمي، وقد بلغ من كرمه اأنه جعل ما ينفقه املرء على 
اأطعمت  »م��ا  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اأن ر�شول اهلل  اأحمد وغ��ريه  ل��ه، فقد روى  واأه��ل��ه �شدقة  نف�شه 

نف�شك، فهو لك �شدقة، وما اأطعمت خادمك، فهو لك �شدقة«.
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العقيدة واملبداأ "3"
اأن ن�شل اإىل اتفاق؛ لكن ال�شيء الذي  - ل باأ�ص يف اأن نتحاور مدة طويلة دون 

اأكرث لطًفا، ودقًة،  النقا�ص لي�شبح  اإىل رفع م�شتوى  ال�شعي  األ نتنازل عنه هو  ينبغي 

وحتديًدا، وو�شوًحا، ومو�شوعية.

اأ�شا�ص  لأن��ه��ا  ال��ن��ي��ة؛  فهو  ومتحي�ص،  ح��ذر  اإىل  يحتاج  ���ش��يء  ه��ن��اك  ك��ان  اإذا   -

الإخ��ال���ص يف الأع��م��ال، وق��د ق��ال جعفر بن حيان: م��الك ه��ذه الأع��م��ال النيات، فاإن 

الرجل يبلغ بنيته ما ل يبلغ بعمله. 

وتبادل  احلاجات  لق�شاء  و�شيلة  كونه  يف  تتلخ�ص  للمال  الإ�شالمية  النظرة   -

املنافع وو�شيلة للتقرب اإىل اهلل - تعاىل - من خالل الإح�شان وال�شدقة، وهذا يجعلنا 

ننتبه اإىل اأمر مهم، هو اأن الرتكيز ال�شديد على و�شيلة من الو�شائل يحولها يف اأذهاننا 

اإىل غاية م�شتقلة، وهذا هو الفخ الذي وقع فيه معظم النا�ص. 

- حني ن�شقط من ح�شاباتنا قاعدة الكفاح وبذل اجلهد، فاإننا جند اأنف�شنا على 

هام�ص احلياة مكبلني باحل�شرة والنح�شار، مع اأن من طبيعة الإميان دفع امل�شلم اإىل 

اأن يكون الأف�شل والأرقى والأح�شن يف كل �شيء. 

- متانة الدين تدفع �شاحبها اإىل اأن يحتاط يف اأمر دينه، كما يحتاط ل�شالمة 

عينه، وهذا يجعله يحذر من الدخول يف منطقة امل�شتبه وامل�شبوه والغام�ص واملختلف 

ال�شراء  يف  اخل��ري  اإىل  امل��ب��ادرة  اإىل  نف�شه  ال��وق��ت  يف  يدفعه  كما  لذمته،  ا���ش��ت��رباء  فيه 

وال�شراء. 

- املهم يف نظر اأهل الدنيا هو اأن يجمع الإن�شان ثروة كبرية، اأما يف نظر ال�شريعة 

الغراء؛ فاإن املهم هو كيف تتكون الرثوة وعن اأي طريق، ول يكون الإن�شان يف نظري 
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�شاحب روؤية ا�شرتاتيجية اإذا مل يتاأمل يف موقفه بني يدي اهلل - تعاىل - حيث ل ينفع 
مال ول بنون. 

ي�شبحون  اأن�شطته  واملوافقة على  اأنهم بحب اخلري  النا�ص يظنون  - كثري من 
بفعل  الذين يهج�شون  اأول��ئ��ك  النا�ص هم  ف��اخل��ريون من  وه��ذا غري �شحيح،  اأخ��ي��اًرا، 
اخلري، وحني ت�شنح لهم فر�شة لتقدمي �شيء، فاإنهم يفرحون، وي�شارعون ويناف�شون. 
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البطل اأحمد عبدالعزيز - يرحمه اهلل -
الآخ���رة  م��ن ج��م��ادى   )18 ( اأح��م��د عبدالعزيز يف مدينة )اخل���رط���وم( يف  ُول���د 
)1132ه���(، حيث كان يعمل اأبوه �شابًطا باجلي�ص امل�شري يف ال�شودان، ول ُيعرف كثري 

عن حياته الأوىل.
الع�شكرية؛ ليلحق بركب املجاهدين على  قدم من م�شر تارًكا رتبته ووظيفته 

اأر�ص فل�شطني قائًدا للمتطوعني.
مل تطل اإقامته يف )خان يون�ص( فبداأ عملياته باأن اأر�شل قوة �شغرية من الإخوان 
اأوىل  لكن  الفرار،  على  واأرغمتها  مايو   )13( يف  معها  فا�شتبكت  يهودية  قافلة  تهاجم 
�شد  كانت  ال�شهيونية  الع�شابات  مع  عبدالعزيز  اأحمد  خا�شها  التي  الكبرية  املعارك 
اإليها، وخالل ذلك دارت  اإم��دادات يف الو�شول  اأية  م�شتعمرة كفار دي��روم، حيث منعت 
معركة مع قافلة اإم��دادات حاولت فك احل�شار وكانت نتائجها قتل كل من يف القافلة 
وال�شتيالء على خم�ص ع�شرة �شيارة م�شفحة وكميات كبرية من الذخرية والإمدادات.

كانت م�شتعمرة )رمات راحيل( ت�شكل خطورة؛ نظًرا ملوقعها ال�شرتاتيجي املهم 
على قرية )�شور باهر( وطريق القد�ص- بيت حلم؛ لذا قرر اأحمد عبدالعزيز احتالل 
امل�شتعمرة، وقاد هجوًما عليها يوم الثنني )1948/5/24م( مب�شاركة عدد من اجلنود 

وال�شباط واملتطوعني الأردنيني.
يتقدمهم  امل�شاة  زحف  بعدها  للم�شتعمرة،  امل�شرية  املدافع  بق�شف  الهجوم  بداأ 
واحد  اإل منزل  يبق  لهم.. ومل  املحددة  الأه���داف  اأغلب  دم��روا  الذين  الأل��غ��ام  حاملو 
بداأ  عبدالعزيز،  اأحمد  انت�شار  خرب  انت�شر  وحني  امل�شتعمرة..  م�شتوطنو  فيه  احتمى 
للمقاتلني،  العدو  والتفت  الغنائم،  جلني  القتال  منطقة  اإىل  يفدون  العرب  ال�شكان 
اإقناع اجلنود مبوا�شلة املعركة واحتالل امل�شتعمرة  وذهبت جهود اأحمد عبدالعزيز يف 

اأدراج الرياح، واأ�شبح هدف اجلميع اإر�شال الغنائم اإىل املوؤخرة.
كما  م�شاعديه،  بع�ص  اإل من  وحيًدا،  امليدان  نف�شه يف  عبدالعزيز  اأحمد  ووجد 

حدث للنبي حممد حني تخلى عنه �شحبه يف معركة )اأحد(.
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�شديًدا  الهزمية يف كفار ديروم فجزع جزًعا  نباأ  اأحمد عبدالعزيز  البطل  تلقى 
نتيجة، ف�شمم  اأدن��ى  اأن يحقق  دون  ال�شخم من خ��رية رجاله،  العدد  ه��ذا  لفقد  واأمل 
على اأن يوقع باليهود در�ًشا مًرا، ويعيد لقواته روحها املعنوية التي كادت تتال�شى بعد 

هزميتها يف )كفار ديروم(.
�شرب املجاهدون ح�شاًرا حمكًما حول امل�شتعمرة، ويف اليوم التايل للمعركة حاول 
العدو حتطيم هذا احل�شار واإدخ��ال قافلة كبرية حمملة باجلنود والعتاد، وكانت هي 
الفر�شة التي ينتظرها اأحمد عبدالعزيز وي�شيل لها لعابه؛ فنظم لها )كميًنا( حمكًما، 
وحاول اليهود الدفاع عن اأنف�شهم بادئ الأمر، لكنهم وجدوا اأنف�شهم حم�شورين داخل 
وحاولوا  امل�شفحات  من  باأنف�شهم  وقذفوا  ال�شررين،  اأه��ون  فاختاروا  فولذية  حلقة 

النجاة باأرواحهم والفرار اإىل م�شتعمرة )كفار ديروم(.
وكانت هذه خطوة حم�شوًبا ح�شابها يف اخلطة؛ اإذ كان الأخ املجاهد )على �شديق( 
ينزلون  اليهود  يكد  فلم  القريبة  التالل  وراء  بعناية  امل�شاة خمتبئة  ف�شيلة من  يقود 
�شوب؛  كل  من  الر�شا�شات  انطلقت  حتى  امل�شتعمرة،  جتاه  ويتحركون  امل�شفحات  من 
فح�شدتهم ح�شًدا، ومل ينج منهم اأحد، واأخذ املجاهدون يح�شون ما غنموه، فاإذا هم 
اأمام خم�ص ع�شرة م�شفحة �شخمة م�شحونة باأحدث طراز من الأ�شلحة والذخائر ومواد 
الأم�ص حني فتحوا  بعد هزمية  الفرح  ابت�شامات  تعلو وجوههم  ولأول مرة  التموين، 

اإحدى امل�شفحات فوجدوها مليئة بالدجاج والطيور من خمتلف الأنواع والأحجام.
قال البطل اأحمد عبدالعزيز يف كلمة وجهها اإىل املتطوعني على اأر�ص فل�شطني: 
اأهدافها هي احلرب املقد�شة، وهي اجلهاد ال�شحيح الذي يفتح  "اإن حرًبا هذه 

اأمامنا اأبواب اجلنة، وي�شع على هامتنا اأكاليل املجد وال�شرف.
اأج��دادن��ا عليها يف  التي �شنحارب عليها قد ح��ارب  الأرا���ش��ي  اأن ه��ذه  تن�شوا  ول 

ع�شور خمتلفة، و�شجلوا لنا جمًدا عظيًما خالًدا، فلرند هذا املجد الأبدي".

يف  واآمالنا  واأعرا�شنا  واأح��ف��ادن��ا  واأولدن���ا  بالدنا  حلماية  نحارب  "نحن  وق��ال: 
امل�شتقبل من خطر اليهود الذي ل ي�شاهيه خطر يف ال�شرق".
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احل�سارة والعمل للم�ستقبل "1"
- كلما م�شى النا�ص يف طريق املدنية زادت قناعتهم باللجوء اإىل احلوار والحتكام 
احرتامهم  وزاد  القوة،  وا�شتخدام  ال�شدام  عن  ا  عو�شً ال�شاندة؛  والقوانني  النظم  اإىل 
اإليه، فاإن هذا  اأ�شرنا  حلقوق بع�شهم كذلك، واإذا حدث تقدم عمراين دون حدوث ما 

يعني اأنهم مي�شون نحو مدنية زائفة.

اأهدافه  اأ�شاع  اإذا  - �شيكون كل ما لدينا من مواهب وق��درات �شيًئا ل معنى له 
ق��ادًرا على  النهائية، وعلى العك�ص من ذلك فاإن و�شوح الهدف يظل  الكربى وغاياته 

جتميع الطاقات، والك�شف عن املواهب، والإمكانات الكامنة.

- الوقت ي�شبه املال، يف حني اأن كل واحد منهما ميكن اأن ي�شيع هباًء، كما ميكن 
اأن ي�شتثمر من اأجل حتقيق اأعظم النجاحات واأكرب الأهداف، ولو اأن )20%( من اأبناء 
اأموالهم لكنا يف حال  باأوقاتهم، واأداروه��ا على النحو الذي يفعلونه مع  الأمة �شنعوا 

غري هذه احلال؛ فهل ت�شتطيع اأن تكون واحًدا منهم؟

العوملة  ع��ن  با�شتفا�شة  يتحدث  اأن���ه  م��ع  والع�شرين  احل���ادي  ال��ق��رن  اإن�����ش��ان   -
هائاًل  لديه اجنذاًبا  اأن  اإل  تاأتيه من كل مكان؛  وي�شتهلك منتجات  الكونية،  والقرية 
نحو الإقليمية والقبلية والعن�شرية والطائفية، وهذا يدل على ف�شاد كثري من مكونات 

احل�شارة احلالية!

ا�شتح�شار هموم  و�شعادة من خالل  �شكينة  لديه من  ما  يف�شد  النا�ص  بع�ص   -
اأحدهم: )ل تعرب اجل�شر  اأجمل قول  امل�شتقبل، ولي�ص هذا من احلكمة يف �شيء، وما 

قبل اأن ت�شل اإليه(!

- اإن نظرنا يف القراآن الكرمي وجدنا اأنه مل يذكر لنا اأبًدا اأن اأية اأمة هلكت ب�شبب 
ال�شالة  عليهم   - الأنبياء  ر�شالت  عن  الإعرا�ص  ب�شبب  واإمن��ا  العمران،  يف  تق�شريها 

وال�شالم - والتمادي يف املعا�شي.

باأعمال  يقومون  ال�شباب  وج��دِت مئات  زل��زال،  اأو  اأو حريق  في�شان  اإذا حدث   -
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بالنف�ص، لكن من الالفت  اإىل حد املخاطرة  الإنقاذ والإ�شعاف، وي�شل ذلك  جليلة يف 
الذي  ال�شارع  نظافة  للمحافظة على  �شنني  ع�شر  ال�شباب  ه��وؤلء  دعونا  لو  اأننا  للنظر 
ي�شكنون فيه، اأو التقليل من هدر املاء يف الو�شوء والغت�شال، مل ي�شتجب منهم اإل اأقل 

القليل!
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احل�سارة والعمل للم�ستقبل "2"
- اأجري ا�شتبيان يف الوليات املتحدة حول وجود هدف وا�شح، فتبني اأن )%80( 

من امل�شتفتني قالوا: ل، و)14%( قالوا لدينا هدف �شفوي اأو يف الذهن.

اأما الذين لهم اأهداف مكتوبة فلم تتجاوز ن�شبتهم ال�) 3%(!.. فكيف يكون حال 
و�شوح الأهداف يف بلد ن�شف �شكانه من الأميني؟!.

- نحن ل نرى اإل جزًءا من الإمكانات املتاحة، ول ن�شتخدم اإل جزًءا �شغرًيا من 
روؤيتنا  اأفق  يت�شع  امل�شتمر؛  اجلاد  والعمل  الكبرية،  الطموحات  خالل  ومن  اإمكاناتنا، 
لالأ�شياء، ون�شغل قدًرا اأكرب من اأجهزتنا، وبذلك يتغري احلال - باإذن اهلل - اإىل الأح�شن.

- كثري من النا�ص ل ير�شمون اأهداًفا حمددة لهم؛ خ�شية الإخفاق وعدم التمكن 
من حتقيقها، وهم يف ذلك مثل الطائرة التي اأكلها ال�شداأ ب�شبب اخلوف من حتطمها 

يف يف اأثناء الإقالع والهبوط!. 

اأما الذي ل يقوم  الإن�شان الذي ير�شم لنف�شه هدًفا قد يحقق )20%( منه،  اإن 
بذلك، فاإنه لن يحقق اأي �شيء.

)ال��ف��ردي��ة  �شيئة، ه��ي:  ال��ن��ا���ص جميًعا �شفة  ل��دى  - احل�����ش��ارة احل��دي��ث��ة من��ت 
الت�شامن  روح  من  اأ�شعف  اأن��ه  كما  ب��الغ��رتاب،  لل�شعور  ن�شبًيا   ه��ذا  وك��ان  املفرطة،( 
العمل  والأ�شر جميًعا  املدار�ص  والأنانية، وعلى  الأث��رة  وزاد يف درجة  بيننا،  والتعاطف 

على معاجلة ذلك ب�شرب وجدية.

اأمة الإ�شالم كثريون جًدا، لكنهم مرتبكون يف التعرف على  اأهل الغرية على   -
اإذا نظرنا اإىل م�شلحة الأمة  نوعية م�شاهمتهم يف الرتقاء ب�شاأنها، لكن �شيهون ذلك 
على اأنها اأ�شبه ببحرية، ونظرنا اإىل اأي جهد بناًء على اأنه اأ�شبه بدلو يتم اإفراغه يف تلك 

البحرية.

- امل�شلم احلق ل ي�شتطيع اإل اأن يهتم بامل�شتقبل، ول ي�شتطيع اإل اأن يفكر فيه، 
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ويخطط له، ومِلَ ل ونحن �شنق�شي اجلزء الأكرب والأهم من حياتنا فيه؟

- اإن الإن�شان عظيم الهمة ل يقتنع مبلء وقته بالطاعات، واإمنا يفكر األ متوت 
اأن يكون فيها ما هو م�شدر ل�شدقة  ح�شناته مبوته؛ وذل��ك من خالل احلر�ص على 

جارية م�شتمرة، واإنها لق�شية ت�شتحق الكثري من الهتمام.

- اإن الظروف ال�شائدة بالن�شبة اإىل كل واحد منا لي�شت �شيًئا نهائًيا، واإن علينا اأن 
ننظر اإىل التغيري على اأنه نوع من الرتبية الذاتية والتح�شني ال�شخ�شي. 

فاجلمود نوع من املوت، والتجديد روح احلياة، فجدد حياتك. 

اأن  اأه��داف حقيقية وبرامج لبلوغها، فاإن الإج��ازة ميكن  - حني ل يكون لدينا 
تتحول اإىل عبء ثقيل وم�شدر لالإزعاج، ول غرابة فالفراغ اأحد الأع��داء احلقيقيني 

لل�شعادة. 



407 سحر البيان في كلمات بينات

احل�سارة والعمل للم�ستقبل "3"
اأن ما لديه من اأفكار، وما م�شى  - كثرًيا ما نختلف؛ لأن كل واحد منا يعتقد 
عليه من عادات وتقاليد هو الأ�شوب والأليق والأف�شل، وعند التدقيق يت�شح اأن ذلك 
وال�شعيد من  وال�شعوب ما هو �شواب، وما هو خطاأ،  الأف��راد  غري �شحيح؛ فلدى كل 

عرف عيوبه، واأخذ يف معاجلتها.

- اإن اأف�شل تخطيط للم�شتقبل يكمن يف �شواب قرارات اليوم، واللتزام الدقيق 
باأداء الواجبات ال�شخ�شية.

اأوقاته على  اأن يخطط حياته على نحو م�شتمر، وي�شتثمر  امل�شلم احلق  - على 
نحو دائم؛ حتى ل يقع يف اأح�شان البطالة، والتي هي منبع لكثري من الرذائل. 

اإن العمل ال�شريف حياة جيدة، واإن العاطلني عن العمل اأ�شبه باملوتى. 

- بع�ص النا�ص يظنون اأن الفر�شة الكربى لبلوغهم الأماين �شتكون يف امل�شتقبل، 
وهذا من الأوه��ام، اإن الفر�شة احلقيقية هي يف ال�شتفادة من اللحظة احلا�شرة على 

اأف�شل وجه ممكن.

- م�شرية احل�شارة كانت دائًما من النفراد نحو ال�شرتاك، ومن اخلا�ص نحو 
العام، وحني اأن�شاأ النبي ملسو هيلع هللا ىلص املجتمع الإ�شالمي يف املدينة، كان من اأول ما بداأ به عقد 
املوؤاخاة بني املهاجرين والأن�شار بو�شف ذلك خطوة اأوىل على طريق اإخراج امل�شلم من 

الهم ال�شخ�شي اإىل حيز الهم العام، وهذا ما ينبغي اأن نركز عليه يف تربيتنا الأ�شرية.

- من ميزات وجود اأهداف وا�شحة يف حياتنا، اأنه ي�شاعدنا على القيام بالأعمال 
التي نعدها مهمة، ويخل�شنا من م�شكلة الن�شغال بالأن�شطة غري املهمة، ورمبا كان هذا 

هو مكمن كثري من اأزماتنا على ال�شعيد ال�شخ�شي.

- على كٍل منكن اأن جتعل لنف�شها اأهداًفا بعيدة امل��دى؛ لأن تلك الأه��داف هي 
التي حتدد لها مالمح الطريق التي ت�شلكها، كما اأنها ت�شاعدها على اأن تنه�ص بعد كل 
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كبوة، وتنطلق بعد كل اإخفاق، اأما املحرومات من الأهداف بعيدة املدى فاإنهن يظللن 
حائرات يف حتديد وجهتهن، كما اأنهن يفقدن الطاقة واحليوية املطلوبة لال�شتمرار يف 

العمل!

- يكون العمل عظيًما مبقدار عظم الغايات التي ي�شتهدفها، وعلى هذا فاإن اأعظم 
الأعمال تلك التي تبلغنا ر�شوان اهلل - تعاىل -، واإن اأجمل الدروب هو ذاك الذي يت�شل 

بباب من اأبواب اجلنة.
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احل�سارة والعمل للم�ستقبل "4"
- حياة من غري اأهداف، هي حياة من غري ثمر ول اأثر، واإن كتابة املرء لأهدافه 
النا�ص  لكن   ،)%1000( اأي:  م��رات،  ع�شر  م�شاعفة  بن�شبة  حتقيقها  احتمال  من  تزيد 

يخافون من كتابة اأهدافهم؛ لأنهم ل يحبون اللتزام القوي باأي �شيء!

- جوهر التمدن لي�ص يف التطاول يف البنيان، والإيغال يف امتالك الأ�شياء، واإمنا 
يف �شبط الذات عن ال�شرت�شال يف ال�شهوات، ويف ال�شفافية القوية جتاه ما يزعج النا�ص 

ويعكر �شفوهم. 

- ي�شعر كثري من النا�ص بالفراغ؛ لعدم وجود �شيء ذي قيمة ميالأون به اأوقاتهم، 
وال�شعور بالفراغ يولد ال�شعور بالقلق وت�شاوؤل الذات، واحلل هو اأن نخطط ل�شتثمار 

طاقاتنا واأوقاتنا على نحو جيد، وحينئذ �شن�شعر بالغنى والمتالء وال�شرور. 

اأهدافهم،  حتقيق  من  يتمكنوا  مل  اأنهم  يف  تكمن  ل  النا�ص  من  كثري  م�شكلة   -
واإمنا تكمن يف اأنه لي�ص لهم اأهداف اأ�شاًل، ومن الوا�شح اأن العمر ي�شيع �شدى اإذا مل 

ن�شتثمره من خالل اأهداف م�شتقبلية حمددة ووا�شحة.

- يولد النا�ص الولدة الأوىل من غري اإرادة اأو رغبة منهم، وعليهم بعد ذلك اأن 
يخططوا لولدة ا�شتنارة عقولهم واإ�شراق اأرواحهم وعظمة نفو�شهم من خالل اجلهد 

املتوا�شل بقيادة طموح غري حمدود.

من  القليل  يحقق  وق��د  يخ�شر،  ق��د  ف��اإن��ه  طاقته،  بن�شف  امل�شنع  يعمل  ح��ني   -
الأرباح، وهكذا نحن حني ن�شيع الكثري من اأوقاتنا من غري فائدة، ويحدث كثري من 

هذا ب�شبب غمو�ص اأهدافنا و�شاآلة طموحاتنا. 

اأن نحاول  اإليه ال�شك، فاإن علينا  اأردن��ا تفوًقا ل ت�شوبه �شائبة، ول يرقى  اإذا    -
دائًما التفوق على اأنف�شنا، واأن نعمل على اأن يكون يومنا خرًيا من اأم�شنا، وغدنا خرًيا 
يليق  ال��ذي  النحو  على  والعي�ص   ،- تعاىل   - اهلل  ر�شوان  غايتها  م�شرية  يف  يومنا  من 

بالإن�شان امل�شلم.
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- مطلوب من جميع امل�شلمني اأن يحيوا بالإ�شالم، واأن يهتدوا بهديه يف جميع 
�شوؤونهم، ومطلوب من )5%( منهم اأن يعي�شوا لالإ�شالم يحملون هموم اأهله، وي�شيئون 
دروبهم، وي�شجعونهم على ال�شتقامة وال�شالح، فمن منا لديه العزمية ليكون من هذه 

الفئة املباركة املحظوظة؟

- ل �شيء يق�شي على الطموحات والتطلعات مثل الت�شويف واملماطلة، واإن عالج 
اللتزام  ونحاول  ال�شغرية،  الأعمال  ببع�ص  القيام  اأنف�شنا  على  نرتب  باأن  يكون  ذلك 

بذلك بكل حزم ودقة. 
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احل�سارة والعمل للم�ستقبل "5"
- مهما تقدمت الأ�شلحة، وتطورت، فاإن )الإن�شان( يظل هو العن�شر الأ�شا�شي 
يف ح�شم املعارك، وقد قال الأمري حممد عبدالكرمي اخلطابي: )ال�شالح احلقيقي ل 
ي�شتورد من هنا اأو هناك، ولكن من هنا )ي�شري اإىل القلب(، ومن هنا )ي�شري اإىل العقل(.

يتكيف  اأن  على  ي�شر  اجلاهل  اأن  حني  على  ال��ع��امل،  مع  نف�شه  يكّيف  العاقل   -
العامل معه، ومبا اأن بني اجلنون والعبقرية حاجًزا �شيًقا، فاإن كل قفزة ح�شارية كربى 
اأحدثها اأ�شخا�ص مبدعون عظام رف�شوا ال�شت�شالم للمعطيات الراهنة، وكانوا مو�شع 

ا�شتغراب من معا�شريهم!

فلنقم  احل��ي��اة،  هام�ص  على  نعي�ص  باأننا  �شعرنا  اأو  وامل��ل��ل،  بال�شاأم  �شعرنا  اإذا   -
ب�شيئني اأ�شا�شيني حتديد اأهدافنا وجتديدها ثم اللجوء اإىل العمل النافع، فالعمل هو 

الذي يجعلنا ن�شعر باأن حلياتنا معنى، وهو وحده الذي يجعلنا نتذوق لذة الإجناز. 

عاٍل من  الدعوية واخلريية يف حتقيق م�شتوى  املوؤ�ش�شات  الكثري من  - يخفق 
الإجناز، لي�ص ب�شبب �شعف املحا�شبة والرقابة، لكن ب�شبب افتقارها لالأهداف الوا�شحة 

وعدم اعتمادها معايري راقية للجودة والأداء. 

- التاأبي واملمانعة من الأ�شياء املهمة للحفاظ على الهوية، لكن اإذا اقت�شرنا على 
ذلك، ومل نبدع وفق اأ�شولنا، فاإن مدنيتنا ت�شاب بالتحلل الداخلي، وهو اأ�شد فتًكا من 

العدو اخلارجي.

- الأعمال احل�شارية اجلليلة ل تقوم على املنع واحلظر والتقنني، واإمنا تقوم 
على املبادرة وال�شغف والعطاء املتدفق. 

القليل من  لدينا  لكن  العلم،  والكثري من طالب  الأذك��ي��اء  الكثري من  لدينا   -
املتميزين والنابهني جًدا، وما ذلك اإل لأننا كثرًيا ما نرتبك يف ا�شتثمار ذكائنا ومعارفنا 
بقوة  به  نوؤمن  وا�شح،  لنا هدف  يكون  اأن  يتمثل يف  لها  ا�شتثمار  اأي�شر  واإن  ومهاراتنا، 

وخطة جيدة ننفذها بعزمية.
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- تعلمنا عقيدتنا اأن كل ما كان من �شاأن الدنيا، فهو �شغري وكل ما كان من �شاأن 
املرء يكون كبرًيا على قدر اهتمامه بالأ�شياء الكبرية،  الآخ��رة، فهو كبري؛ ولهذا فاإن 
ويكون �شغرًيا على قدر اهتمامه بالأ�شياء ال�شغرية، وهذا ميزان دقيق ملن �شاء اأن يزن 

نف�شه، ويعرف موقعه على خريطة العظماء.

- تعاين اأمة الإ�شالم تخلًفا مادًيا عمرانًيا، ومن تخلف عن امل�شتوى املطلوب من 
املا�شي هو الذي  ال��روح الإ�شالمية يف  الأق��وم، واإن تراجع  الرباين  ال�شتجابة للمنهج 
اأدى اإىل الرتاجع العمراين. ومن هنا، فاإن النهو�ص اليوم يحتاج اإىل اأوبة �شادقة )اأي: 
احلروف  وخطوا  الإ�شالمية،  احل�شارة  اأ�ش�شوا  الذين  اأ�شالفنا  اأخالقيات  اإىل  رج��وع( 

الأوىل يف تاريخ هذه الأمة.
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دهاء الق�ساة
اأق��وم  اأغ��رب ما وق��ع يل يف ق�شاء دوم��ا، وكنت يومئذ  الق�شاة: من  اأح��د  يقول 
مقام حاكم ال�شلح، وقد ذهب يف اإجازة، اأن رجاًل فالًحا جاءين يدعي اأن قوًما ذبحوا 
اأخاه. قلت: واأين اجلثة؟ قال: تف�شل يا �شيدي اريك اإياها. وكان الوقت بعد الع�شر، 
اأي  اأنا والطبيب والكاتب وال��درك -  ال�شرعي، وخرجنا من دوما  فا�شتدعيت الطبيب 
التي  اجلبال  اأط��راف  و�شلكنا  الغوطة،  ب�شاتني  جاوزنا  حتى  وم�شينا   - القرى  �شرطة 
يوؤدي اأي�شرها اإىل قرية التل، واأمينها اإىل اأماكن مهجورة ل اأعرف اأن اأحًدا مي�شي اإليها، 
فلي�ص فيها م�شيف، ولي�ص فيها نبع ماء، فما زال بنا حتى اأم�شينا على الطريق اأكرث 
من �شاعتني، وم�شيت حتى انتهى بنا قبيل الغروب اإىل واد مقفر، ما اأح�شب اأن الذئاب 
والثعالب تدنو منه، فراأينا جثة متعفنة، فح�شها الطبيب ال�شرعي، وقرر اأن �شاحبها 
مقتول، ف�شاألت املدعي: من الذي ت�شك فيه؟ فاتهم رجاًل من اأهل بلده اتهاًما �شريًحا، 
واأراد الدرك اأن ي�شتلموا الأمر، فقلت: دعوين اأنا، فاأخذته جانًبا، ور�شمت يف ذهني خطة 
هي: من الذي دل ويل املقتول على مكان جثته؟ لأن اجلثة لي�شت على طريق م�شلوك، 
ول يف مكان ظاهر، بل هي يف واد ل ي�شل اإليه اإل من و�شع اجلثة بيده، ف�شككت يف اأن 
يكون هذا املخرب - وهو اأخو القتيل - هو الذي قتله؟ وبنيت اأ�شئلتي على هذا الأ�شا�ص، 
نابية، بل  اإليه كلمة  اأوجه  ب�شوء، ومل  اأم�شه  ال�شوؤال، ومل  ال�شوؤال عقب  اأ�شاأله  وجعلت 

ح�شرته ح�شًرا منطقًيا؛ ليخربين كيف عرف اأن جثة اأخيه ملقاة هنا؟.

باأنه هو  واع��رتف  الأج��وب��ة حتى تهاوى  ي��دون  والكاتب  �شاعة  مل مت�ص ن�شف 
القاتل. 
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مع رجل من كرات�سي
يذكر ال�شيخ علي الطنطاوي - يرحمه اهلل - هذه النادرة مع رجل من كرات�شي ملا 
زارها، يقول: اإن مما وقع لنا ملا و�شلنا كرات�شي يف اأول الرحلة وعرفوا اأين عربي اأتكلم 
اآخر  اآخر، ظهر من الأعاجم يف  العربية تبا�شروا، ودعوا واحًدا منهم ح�شبته �شيبويه 
الزمان.. فلما و�شل �شلم و�شلمت، وقال: عربي؟ قلت نعم. فاأقبل علي عناًقا وتقبياًل، 
و�شممت منه رائحة هذا )التانبول( الذي يقبل عليه الهنود، فاأزعجني من ذلك تقبيله 

وعناقه.

ثم بداأ احلوار، فقال: ما ا�شمي؟ قلت: ل اأدري ما ا�شمك. فقال: ل، ل، ا�شم اأنت. 
فقلت: ا�شمي اأنا علي. قال: ا�شم اأبي؟ قلت: عدنا اإىل ماجنونا منه؟ ما الذي يدريني ما 
ا�شم اأبيك؟ قال: اأبي اأنت، اأبي اأنت. قلت: اهلل يخرب بيتك، اأنا اأبوك؟ قال: ل ا�شم اأبي 
ا�شم اأبي اأنت. ففهمت اأنه يريد ا�شم اأبي اأنا، ولكنه اأخطاأ يف ال�شمائر، واأكرث اأخطائنا 

من علل ال�شمائر. ا.ه�.

والباك�شتانيني،  كالهنود،  الأعاجم  كثرًيا من  اأننا عودنا  املوؤ�شف حًقا  قلت: من 
لتح�شن  ف�شيحة  عربية  بلغة  خاطبناهم  اأننا  ول��و  املك�شرة،  اللغة  ه��ذه  على  ونحوهم 
التي  املزعجة  الأل��ف��اظ  تلك  م��ن  األ�شنتهم  ول�شلمات  ف�شيًئا،  �شيًئا  بالعربية  نطقهم 

عودناهم عليها.
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عجبي من ظلم الإن�سان
واعجبي - اأيتها الأخت الكرمية - من ظلم الإن�شان لأخيه الإن�شان، وكم يكون 
الظامل جباًنا حينًما يتخذ الظلم �شعاًرا، كما �شمعنا منذ القدم بع�ص الروايات منها اأن 
هناك من ي�شعون على بع�ص فنادقهم ونواديهم البي�شاء واحلمراء ومطاعمهم لفتات 

تقول: للبي�ص فقط، اأو تقول: ممنوع دخول ال�شود والكالب!

الهندي  عّلم  وتفرقة،  تع�شًبا  اململوءة  وبروحه  الهند،  الإجنليزي يف  وامل�شتعمر 
اإىل وجه �شيده  اإىل حذاء �شيده عند ال�شالم حتى ل ينظر  حتية النحناء، واأن ينظر 

الأبي�ص..!

واأملانيا يا عزيزتي كان �شعارها مد اليد مب�شوطة اإىل الأمام، واأملانيا فوق اجلميع؛ 
بحجة اأن دماء ال�شعب زرقاء مميزة للجن�ص الآري. 

وهذا �شتالني يقتل خم�شة ماليني يف بالده؛ لأنهم يخالفونه يف الفكر والعقيدة. 

ويف فل�شطني وك�شمري والبو�شنة وبورما وكمبوديا والفلبني حمالت التطهري، 
لبيعهم  كالدواب  الزنوج و�شحنهم  ا�شطياد  التاريخ يذكر جرائم  يزال  اإفريقيا ل  ويف 

رقيًقا للجن�ص الأبي�ص!

وجتارة الأطفال والرقيق الأبي�ص فاملراأة فتاة اإعالن وعن�شر جذب للربح احلرام 
يف عجلة القت�شاد العاملي الربوي!

الفال�شفة  عليها  ي��وق��ع  ومب��را���ش��م  وال��ل��وط��ي��ني،  لل�شواذ  ال���دول  بع�ص  ورع��اي��ة 
واحلكماء، ويريدون اأن ننقل تلك امليكروبات واجلراثيم اإىل جمتمع الطهر والف�شيلة، 

املجتمع الإ�شالمي النظيف. 

ت�شريًعا  ي�شن  اأن  الإنتخابية  املتح�شرة يف حملته  ال��دول  روؤ�شاء  اأحد  تعهد  وقد 
ما  وك��اأن  ال�شخ�شية  احلرية  من  ويزيد  الإجها�ص  ويبيح  وال�شواذ،  اللوطيني  يحمي 
يقارب )25000( طالبة يف املدار�ص الثانوية يف بريطانيا وفرن�شا واأمريكا ممن حملن 
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ال��دول موقعة على حقوق الإن�شان، فهل تريد من  واإذا كانت هذه  �شفاًحا مل يكفينه! 
بقية املجتمعات الإ�شالمية اأن ت�شلك طريقهم واأن تنهج �شبيلهم؟ واإل فل�شنا من دعاة 

حقوق الإن�شان وخارج دائرة العامل املتمدن!

اأنه وحده القادر على كل �شيء، ففي  امل��ال، ويعتقد  اإن هذا جمتمع مادي يعبد 
عام )1934م( مات يف اأوروبا مليونان واأربعمائة األف �شخ�ص من اجلوع، يف الوقت، الذي 
اأتلفت فيه بع�ص الدول الراأ�شمالية اأكرث من مليوين عربة من احلبوب وال�شكر والأرز 
لقانوين  الأ�شعار، وخ�شوًعا  م�شتوى  على  كله حفاًظا  وه��ذا  الأخ��رى؛  وامل��واد  واللحم 

العر�ص والطلب!

ويف الإ�شالم: ل يوؤمن اأحدكم اإذا بات �شبعان وجاره جائع!
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التخ�س�س يف القراءة
اإل من وراء  املمتاز.. وه��ذا كله ل يح�شل  الدقة، وزم��ان الإجن��از  اإننا يف زم��ان 
ويف  احلديث،  ويف  التف�شري،  يف  الإن�شان  يقراأ  اأن  حالًيا  املمكن  غري  وم��ن  التخ�ش�ص، 

الفقه، ويف التاريخ، واجلغرافيا، والطب.
منكن  الواحدة  لتعطي  لكن  التخ�ش�ص،  زم��ان  وج��اء  انتهى،  املو�شوعية  فزمان 
)30 اأو 40%( من وقتها ومن قراءاتها للثقافة العامة، ولتعطي )50 اأو 60%( من وقتها 
الثقافة املتخ�ش�شة قد تكون ثقافة �شرعية، قد تكون ثقافة  لثقافة متخ�ش�شة، هذه 

اأدبية، قد تكون ثقافة علمية، تاريخية.
وقد �شار التخ�ش�ص الواحد تخ�ش�شات، وقبل اأربعني �شنة كانت الفروع العلمية 
ف��رع؛ لأن �شمن كل فرع �شار  األ��ف  اأم��ا الآن فهي تزيد على  اأمريكا ثالثني فرًعا،  يف 
هناك فروع.. كان هناك طبيب الأنف والأذن واحلنجرة، وطبيب العني، اأما الآن فهناك 

تخ�ش�شات عدة يف العني نف�شها، ويف الأذن نف�شها.
اأعزو عدم التقدم الفكري لدى كثري من القراء اإىل اأنهم مل يتخ�ش�شوا يف �شيء 

معني.
واأريد من كل واحدة اأن تقراأ قراءة حمورية يف تخ�ش�ص ما وجمال معني، قراءة 

مكثفة على نية اأن ت�شيف اإىل ذلك املجال.
وقد ثبت اأن الكتاب هم اأف�شل القراء؛ لأنهم يقروؤون ليكتبوا، والذي يقراأ ليكتب 

فاإن الهدف من القراءة وا�شح لديه.
الواحد  يقراأ  الذين  املتخ�ش�شني،  القراء  من  جديد  جيل  لدينا  ين�شاأ  اأن  نريد 
منهم يف جمال بعينه ويكثف قراءته، ويجود يف �شبيل اأن ينجز اأ�شياء ت�شاف اإىل ذلك 
املجال، كاأن يكتب مقالة، اأو يفرغ �شريًطا، اأو ي�شجل كتاًبا، اأو يلقي حما�شرة، اأو يقيم 
دورة يف �شيء قراأ فيه قراءات وا�شعة ومكثفة، وما مل نفعل هذا فاإننا يف ظل هذا التو�شع 
املعريف الهائل علينا اأن نقراأ كثرًيا كثرًيا، واإن مل نفعل هذا ف�شن�شعر باأننا مل نح�شل اإل 

اأقل القليل. 
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ذم الل�سان
اأج��رح جوارح  الل�شان  البلغاء:  بع�ص  وق��ال  فكيه،  بني  الرجل  مقتل  يقال:  كان 
الإن�شان، وقال اآخر: الل�شان �شبع �شغري اجلرم كبري اجلرم، وكان ابن م�شعود - ر�شي 
اأح��ق بطول ال�شجن من  اإل هو ما على الأر���ص �شيء  اإل��ه  اهلل عنه - يقول: وال��ذي ل 
الل�شان. قال بع�ص العرب لرجل وهو يعظه يف حفظ الل�شان: اإياك اأن ي�شرب ل�شانك 

عنقك، وقد قيل: 

اح��������������ذر ل�����������ش�����ان�����ك اأي���������ه���������ا الإن���������������ش�������ان
ث�������ع�������ب�������ان اإن������������������������ه  ي���������ل���������دغ���������ن���������ك  ل 

ل�������ش���ان���ه ق����ت����ي����ل  م��������ن  امل������ق������اب������ر  ك��������م يف 
ك�������ان�������ت ت�������ه�������اب ل���������ق���������اءه ال�����ف�����ر������ش�����ان 

وقال اأبو حممد بن اليزيدي: 

ح��������������ت��������������ف ال��������������ف��������������ت��������������ى ل�������������������ش���������ان���������ه
ول���������������ع���������������ب���������������ه  ج���������������������������������������������ده  يف 

ب��������������������ني ال����������������ل����������������ه����������������ات م���������������ش�������ك�������ن�������ه 
م���������������رك���������������ب���������������ه  يف  رك��������������������������������������������ب 

وقال اآخر: 

ج����������راح����������ات ال�������������ش������ن������ان ل������ه������ا ال�����ت�����ئ�����ام 
ال������ل�������������ش������ان ج��������������رح  م�����������ن  ي�������ل�������ت�������ام  ل 

وقال ابن املعتز: 

ك�����ال�����������ش�����ي�����وف األ�����������������ش��������ن��������ة  رب  اأي������������������ا 
ت�������ق�������ط�������ع اأع��������������ن��������������اق اأ��������ش�������ح�������اب�������ه�������ا
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وك�����������م ق���������د ده�����������ى امل��������������رء م���������ن ن���ف�������ش���ه
ف����������������ال ت������������وؤك������������ل������������ن ب���������اأن���������ي���������اب���������ه���������ا

ومن اأبلغ ما قيل يف عي الل�شان قول بع�شهم: 

ب�����������������������������ني ف����������������ك����������������ي����������������ه ل���������������������������ش�������������ان 
ي�����������ن�����������������������ش�����������ب ال������������������ع������������������ي اإل��������������ي��������������ه

ف������������������������������������������������اإذا ح����������������������������������������اول ق������������������������وًل
ع�������������������������ش������������ر ال����������������������ق����������������������ول ل�����������دي�����������ه 

و�����������������������������������ش����������������������������������واء ه������������������������������و ف����������ي����������ه
ي�����������دي�����������ه  يف  ح�����������������������������ش��������������ام  اأو 
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مدح امل�سورة
الأل����ب����اين يف �شحيح  ���ش��ح��ح��ه  م����وؤمت����ٌن(  )امل�����ش��ت�����ش��اُر   : ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر����ش���ول  ق����ال 
ع��ل��ي��ه   - ن��ب��ي��ه  اأم������ر   - ت���ع���اىل   - اهلل  اإن  ال���ب�������ش���ري:  احل�������ش���ن  وق������ال  داوود،  اأب������ي 
 - ا���ش��م��ه  ع���ز  اأراد -  واإمن������ا  اآرائ����ه����م،  اإىل  م��ن��ه  م���ن ح���اج���ة  ب���امل�������ش���ورة، ل   - ال�������ش���الم 
رب  ڦڦ  ڦ  ڤ  زب  ق������ال:  ح���ي���ث  ال��ف�����ش��ي��ل��ة،  م����ن  امل�������ش���ورة  يف  م����ا  ي��ع��ل��م��ن��ا   اأن 

)اآل عمران: 159(.

ري�ص  من  ال��ق��وادم  اأن  كما  ل��ه،  ن�شيح  م�شورة  عن  ي�شتغني  ل  الإن�شان  اأن  يعني 
اجلناح ت�شتعني باخلوايف منه. قال ب�شار: 

ف���ا����ش���ت���ع���ن  امل�������������ش������ورة  ال��������������راأي  ب����ل����غ  اإذا 
ح�������ازم ن���������ش����اح����ة  اأو  ن���������ش����ي����ح  ب������ح������زم 

غ�����ش��ا���ش��ة  ع���ل���ي���ك  ال���������ش����ورى  ول جت���ع���ل 
ف�����ري�����������ص اخل���������������وايف ت�������اب�������ع ل�����ل�����ق�����وادم

قال الأ�شمعي: قلت لب�شار: راأيت رجال الراأي يتعجبون من اأبياتك يف امل�شورة، 
فقال: اأو ما علمت اأن امل�شاور بني اإحدى احل�شنيني، �شواب يفوز بثمرته، اأو خطاأ ي�شارك 
يف مكروهه، فقلت له: اأنت واهلل يف هذا الكالم اأ�شعر منك يف �شعرك. وقال اجلاحظ: 
امل�شورة لقاح العقول، ورائد ال�شواب، وامل�شت�شري على طرف النجاح، وا�شتنارة املرء براأي 
اأخيه، من عزم الأمور وحزم التدبري، وقد اأمر اهلل - تعاىل - اأكمل اخللق لًبا، واأولهم 

بالإ�شابة عزًما، فقال لر�شوله الكرمي - عليه ال�شالم - يف كتابه الكرمي:زب ڤ  ڦ  
ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ رب  )اآل عمران: 159(.

وقال حكيم: اإذا �شاورت العاقل �شار عقله لك.. ويقال: اأول احلزم امل�شورة، وقال 
العتابي: امل�شورة عني الهداية، وقد خاطر من ا�شتغنى براأيه. 

ا: من اأكرث امل�شورة  وقال ابن معتز: امل�شورة راحة لك، وتعب لغريك. وقال اأي�شً
الأديب  راأي  املبهج: ثمرة  ع��اذًرا. وقيل يف  ال�شواب مادًحا، وعند اخلطاأ  مل يعدم عند 
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الغ�شبان  ول  ي�شبع،  اجلائع حتى  ت�شاور  ل  ولبع�شهم:  امل�شور،  راأي  اأحلى من  امل�شري، 
حتى يهجع، ول الأ�شري حتى يطلق، ول امل�شل حتى يجد، ول الراغب حتى ينجح.

وقال بع�ص احلكماء: ما خاب من ا�شت�شار ول ندم من ا�شتخار، وقال �شالح بن 
عبدالقدو�ص: 

وم������ن ال�����رج�����ال م����ن ا�����ش����ت����وت اأح���الم���ه���م 
ف��ي��ط��ل��ق  ا����ش���ت�������ش���ري  اإذا  ي�������ش���ت�������ش���ار  م�����ن 

ق����ل����ب����ه  واد  ب��������ك��������ل  ي����������ج����������ول  ح��������ت��������ى 
ف������ريى ال���������ش����واب ب���ه���ا ي�������ش���ري ف��ي��ن��ط��ق
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اأ�سرار التدخني على املال
املال الذي يك�شبه التاجر من بيع الدخان حمرم، وهو �شحت يف الدنيا والآخرة، 
اأم�ص احلاجة  اأموالهم وهم يف  وخذي هذا املثال لرتي كم ي�شيع بع�ص املدخنني من 

اإليها: 

ا ي�شرب ع�شرين �شيجارة يومًيا كمتو�شط للمدخنني، فاإنه  اإذا فر�شنا اأن �شخ�شً
اأي: )30( علبة،  �شهرًيا(  �شيجارة  يوًما = 600   30 × �شيجارة  ي�شتهلك )20  ال�شهر  يف 

وقيمتها )270( رياًل ي�شرفها �شهرًيا على الدخان.

فهذه ميزانية متكاملة لأجل هذا الوباء، ويف ال�شنة ي�شتهلك )270 رياًل × 12 
�شهًرا = 3240 ري��اًل( ي�شرفها �شنوًيا دون مبالة ب�شياع الأم��وال، ولو طلب منه تربع 

بريال واحد ل�شالح م�شروع خريي ادعى الفقر واحلاجة!

تعاطيه  بداية  ال��ذي ي�شرفه منذ  املبلغ  واح��دة، فكم  �شنة  املبلغ يف  اإذا كان هذا 
للدخان وهو �شاب اإىل اأن يكون �شيًخا كبرًيا؟! لنفر�ص اأنه بداأ التدخني وعمره خم�شة 

ع�شر عاًما.. فكم يكون قد ا�شتهلك من الأموال اإذا بلغ �شن ال�شتني عاًما؟

) 3240 × 45 �شنة = 145800 رياًل يف العمر(، هذا املتو�شط؛ فكيف مبن يدخن 
األفا  وت�شعني  وواح��د  )ومائتان  ري���اًل(!   291600( في�شتهلك  اأك��رث،  اأو  �شيجارة   )40(

و�شتمائة ريال(!

ولو �شرفها فيما ينفعه هو واأ�شرته لكان خرًيا له، و�شيحا�شبه اهلل - تعاىل - عن 
هذا املبلغ الذي اأ�شاعه، قيل لبن عبا�ص - ر�شي اهلل عنه -، رجل مات وترك مائة األف 

درهم. قال ابن عبا�ص: "لكن هي ما تركته".

    هذا يف حق من خلفها لأولده؛ فكيف مبن �شيعها واأتلفها ومل ينفع نف�شه ول 
اأولده؛ فاإن ح�شابه ع�شري.
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اأول حافظ للقراآن يف املك�سيك مهاجر م�سيحي
يقول الكاتب: اأ. جا�شم املطوع - حفظه اهلل -: 

ع�شر  منذ  املك�شيك  اإىل  هاجر  اإ���ش��ب��اين،  اأ���ش��ل  م��ن  مك�شيكي  رج��ل  على  تعرفت 
�شنوات، واأ�شلم منذ خم�ص وع�شرين �شنة، ف�شاألته عن ق�شة اإ�شالمه فذكرها يل، وكنت 

منده�ًشا وهو يروي يل تفا�شيل ق�شته الغريبة والعجيبة. 

ولديه  بامل�شيحية،  لكنه غري مقتنع  كان م�شيحًيا،  واأن��ه  �شبابه  بداأ يتحدث عن 
اأ�شئلة كثرية جتول يف خاطره مل يجد لها جواًبا، اأبرزها:

وماذا بعد املوت؟ 

ت��راوده، ومل يقتنع  الأ�شئلة  زالت  اأن دخل اجلامعة، وما  اإىل  به احلال  وا�شتمر 
بجواب، فتخلى عن امل�شيحية، واأحب اأن يعي�ص بال دين. 

ا قاطًعا، ثم  متر به الأيام وي�شمع من بع�ص اأ�شدقائه عن الإ�شالم فريف�شه رف�شً
يقرر اأن يعتزل النا�ص على راأ�ص جبل يف اإ�شبانيا، ويعي�ص حياة الأقدمني. 

ا�شتمر هكذا فرتة من الزمن اإىل اأن راأى روؤية باأنه مع جمموعة من الأ�شخا�ص 
يقفون ب�شكل دائري، ويلب�شون مالب�ص بي�شاء، وتتو�شطهم �شجرة خ�شراء �شغرية.. ثم 

ا�شتيقظ من نومه ول يعرف تعبري روؤياه.. 

ا  وتتاح له فر�شة اأخرى ليكلمه اأحد اأ�شدقائه عن الإ�شالم، ويرف�شه كذلك رف�شً
قاطعا، وبداأ يختلي بنف�شه اأكرث، ويفكر يف الكون اأكرث، ف�شعر اأن لهذا الكون اإلًها، لكنه 

ل يعرف كيف ي�شل اإليه؟!

راف�ص  الداخل  وهو يف  فيه،  فيدخل  لالإ�شالم،  ين�شرح �شدره  ثم  الأي��ام،  ومتر 
لهذا الدين، لكن الذي ثّبته واأقنعه اأكرث يف الإ�شالم كما يقول: رحلته اإىل احلج، فقد 

اأَْثَرْت فيه الكثري، وغريت جمرى حياته. 

ثم بداأ يحدثني عن طموحه واأهدافه بعد ذلك، فكان اأول هدف ي�شعى اإليه اأن 
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يجعل ابنه حافًظا للقراآن، فاأر�شله اإىل املغرب فحفظ القراآن كاماًل، ثم اأ�ش�ص مدر�شة 
احلفاظ،  من  جمموعة  اإليها  وانت�شب  عليها،  مديًرا  ابنه  وجعل  املك�شيك،  يف  للقراآن 

والآن عنده جمموعة من الطلبة يدر�شهم ابنه القراآن الكرمي. 

اأن يتعلموا اللغة العربية،  وقد و�شع لنف�شه والدار�شني معه هدفا جديًدا هو: 
وفعاًل هو يخطط لذلك. 

ع�شت حلظات جميلة جًدا واأنا اأ�شتمع اإىل ق�شة التحول من مذهب اإىل مذهب، 
الطموح والأه���داف، وق�شة من يخطط  التحدي لتحقيق  دي��ن، وق�شة  اإىل  ومن دين 
لنف�شه واأ�شرته واأبنائه ليكونوا دعاة خري و�شالم، وين�شروا العدل والرحمة يف بلد فيه 

ثالثون مليون �شخ�ص، وعدد امل�شلمني فيه ل يتجاوز الألف.

وهكذا يبارك اهلل يف الإن�شان واأهله واأبنائه اإذا توفر ال�شدق والعزمية والإخال�ص 
الآن  م�شاريعه  وكل  املك�شيك  يف  للقراآن  حافظ  اأول  ابنه  فكان  والتخطيط،  والطموح 

تنطلق من التخطيط العائلي.
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ا�ست�سعار احلكم والغايات من ال�سيام
اإن اهلل - تعاىل - �شرع ال�شيام لفوائد جمة، واأ�شرار عظيمة ت�شاءلت عىالثواب 
وعظيم اجلزاء من لو ت�شورته نف�ص �شائمة لطارت به فرًحا، ومتنت اأن تكون ال�شنة 
يتكلم  اإمن��ا  املو�شوع  واملتكلم يف هذا  ال��روح والريحان،  دوًم��ا بهذا  لتبقى  كلها رم�شان 

بقدر ما تو�شل اإليه الفكر؛ واهتدى العقل اإليه:

قال  ال�����ش��وم؛  حكم  اأب���رز  م��ن  تعد  التي  ال��ت��ق��وى،  لتحقيق  و�شيلة  فال�شيام   -1
ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  زب  -ت��ع��اىل-: 
 - وت��ق��واه   ،- تعاىل   - لتقواه  عظيمة  و�شيلة  فال�شوم  )ال��ب��ق��رة(  رب  ڦ  ڦ  ڦ 
�شبحانه - جماع خري الدنيا والآخرة، يقول ملسو هيلع هللا ىلص فيما رواه البخاري وم�شلم: »كل عمل 
ابن اآدم له احل�شنة بع�شر اأمثالها اإىل �شبعمائة �شعف« قال اهلل - تعاىل -: "اإل ال�شوم 

فاإنه يل واأنا اأجزي به". 

وانقماع  ال�شهوة  انك�شار  من  فيه  ملا  التقوى  ي��ورث  ال�شوم  "اإن  ال���رازي:  يقول 
الهوى؛ فاإنه يردع عن الأ�شر والبطر والفواح�ص، ويهون لذات الدنيا وريا�شتها؛ وذلك 
اأمر هذين، وخفت  اأكرث منه هان عليه  البطن والفرج، فمن  ال�شوم يك�شر �شهوة  لأن 
عليه موؤونتهما، فكان ذلك رادًعا له عن ارتكاب املحارم والفواح�ص، ومهوًنا عليه اأمر 

الريا�شة يف الدنيا، وذلك جامع لأ�شباب التقوى.

2- ال�شيام و�شيلة لرتبية الأمة تربية حازمة، فما ال�شائم اإل رجل ميار�ص يف 
نف�شه التغلب على اللذة املباحة؛ حتى ي�شتطيع التغلب على اللذة الآثمة، ويتعهد نف�شه 
بالمتناع عن املاأكل وامل�شرب خمتاًرا، حتى ي�شتطيع ال�شرب على اجلوع والعط�ص حني 

ي�شطر اإىل ذلك ا�شطراًرا.

3- ال�شيام و�شيلة لرتبية الأمة تربية جماعية: اإحياء ملعنى: "مثل املوؤمنني يف 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجل�شد الواحد" فت�شعر الأمة يف رم�شان باجل�شد 
�شبًعا  ي�شبعون  ثم  واح��ًدا،  ويعط�شون عط�ًشا  واح��ًدا،  فيه جوًعا  النا�ص  يجوع  الواحد، 
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واح��ًدا ورًي��ا واح��ًدا.. ل ميتاز بطن عن بطن، ول فم على فم.. وبذلك ي�شعر باجلوع 
من مل تكن ثروته ت�شمح له باجلوع قبل رم�شان، ويح�ص من اآلم الفقر واحلرمان من 
كان الغنى والرتف وال�شرف مينعه اأن يح�ص به.. لعمر اهلل هل هناك يف الدنيا جت�شيد 
ملعنى الوحدة، ي�شتوي النا�ص بها جميًعا يف احلرمان، ثم ال�شبع كوحدة ال�شيام يف �شهر 

رم�شان..؟

4- لقد �شرع اهلل - تعاىل - ال�شوم ليعلمنا تنظيم معا�شنا، وتوحيد اأمورنا نحن 
ال�شوم  ب�شبب   - تعاىل   - علينا  ولي�شفي  عماًل،  اأح�شن  اأينا  ليبلونا  �شرعه  امل�شلمني؛ 
�شر  امل�شلم  به  يتقي  وجنة  لأوليائه،  منيًعا  ليكون ح�شًنا  �شرعه  واإنعامه،  اأف�شاله  من 
عدوه اللدود ال�شيطان الرجيم، �شرعه لي�شيق اخلناق على ال�شيطان الذي يجري من 
اإليه بحال من الأح��وال، م�شداق ذلك ما روى  اآدم جمرى ال��دم، فال يدعه ينفذ  ابن 
اآدم  ابن  ال�شيطان يجرى من  »اإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  زوج  البخاري وم�شلم من حديث �شفية 
جمرى الدم«؛ اإذ الدم يتولد من الطعام وال�شراب، فاإن اأكل املرء و�شرب ات�شعت جماري 

ال�شيطان وقويت دواعي ال�شهوة. 
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ل �سرر ول �سرار
اإذا تاأملنا املعامالت التي يتعامل بها النا�ص فيما بينهم، والتي قد �شرعها اهلل 
لهم  اأح��ل  قد   - وج��ل  عز   - اهلل  لأن  املنا�شبة؛  غاية  يف  وجدناها   - وتعاىل  �شبحانه   -

املعامالت التي تنفعهم وتفيدهم يف هذه احلياة ولي�ص فيها �شرر اأ�شاًل. 

واملعامالت التي اأباحها اهلل للتعامل بها بني النا�ص، والتي يح�شلون بوا�شطتها 
على ك�شب املال احلالل، دون اأن يح�شل منها �شرر على اأنف�شهم، ول على جمتمعهم، 
ول على اإخوانهم، كثرية جًدا، ومن ذلك مبادلت البنوك التي لي�ص فيها �شرر، ومنها 
البائع  ونفع  يق�شدها،  التي  ال�شلعة  بتح�شيل  للم�شرتي  نفع  فيها  التي  املعامالت 

بتح�شيل ك�شب يقوم مقام تعبه وكده، ومقام �شعيه يف حت�شيل هذا الربح. 

فهذه املبايعات فيها م�شلحة للبائع وامل�شرتي، وهكذا �شائر املعامالت مثل ال�شلح 
والإجارات والوكالت، وامل�شاقاة واملزارعات، وكذلك الكفالت والرهون، وما اأ�شبه ذلك 
اإباحتها يف حدود حدها اهلل - عز وجل - يف  ال�شرع، ولكن جعل  اأباحها  من معامالت 

كتابه الكرمي ويف �شنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، بحيث اإنه ل يجوز جتاوز ما حده اهلل وما اأباحه. 

ومن املعلوم اأن الأ�شل يف املعامالت احلل؛ لأنها حالل قبل اأن ياأتي ال�شرع فلما 
جاء ال�شرع اأقر مما ل �شرر فيه، وحرم منها ما فيه �شرر، كما هو معلوم.

واإن اأ�شر ما على العباد تلك املعامالت الربوية التي فيها ظلم لأحد اجلانبني، 
ونفع للجانب الآخر، فحرمها اهلل ملا فيها من ال�شرر البني، وكذلك معامالت اخلداع، 
لأح��د  ال�شرر  م��ن  فيها  ك��ان  مل��ا  ذل��ك،  اأ�شبه  وم��ا  ال��غ��رر  ومعامالت  الغ�ص،  ومعامالت 
املتبايعني، فحرمها رفًقا بالعباد؛ ول �شيما ال�شعفاء منهم، فاإذا كان يف اأي معاملة غ�ص 
ا�شتغالًل لالأموال واحتياًل  القيمة  زيادة يف  اأو  اأو ظلم،  اأو خمادعة،  املتبايعني،  لأحد 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ذك��ره  ال��ذي  املحرم  ال�شرر  املعامالت يف  ه��ذه  على اجل��ه��ال، فقد دخلت كل 
بقوله: »ل �شرر ول �شرار«، وذكره اهلل - تعاىل - بقوله: زب ەئ   ەئ وئ   وئ ۇئ رب 
)البقرة( ونحو ذلك. فهذه املعامالت ملا كان لها من اأثر �شيئ على الفرد واملجتمع فقد 
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منعنا - �شبحانه وتعاىل - منها، اأما بقية املعامالت التي مل يرد ن�ص يف حترميها فهي 
باقية على الإباحة.

ومن جملة املعامالت التي حرمها اهلل - تعاىل - التعامل بالقمار وهو املي�شر؛ ملا 
لأثره ال�شيئ على الفرد واملجتمع، فاإىل املق�شود واهلل امل�شتعان وعليه التكالن. 
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�سالح الدين مع قلب الأ�سد
كان امللك الإجنليزي ريت�شارد قلب الأ�شد قد �شارك يف احلملة ال�شليبية الثالثة 
)1189- 1191م( التي ا�شتهدفت ا�شرتداد ما فتحه �شالح الدين، ودارت معارك طاحنة 
ف�شاًل  ف�شل  لكنه  للقد�ص،  الو�شول  ريت�شارد  ح��اول  وقد  الدين،  و�شالح  ريت�شادر  بني 
ذريًعا، ومن ثم ا�شطر اإىل توقيع �شلح الرملة مع ال�شلطان عام )1192م(، وغادر بعدها 
فل�شطني عائًدا اإىل بالده. ولكن ما يهمنا من هذه الأحداث هو مواقف �شالح الدين 
الإن�شانية من عدوه ريت�شارد. فتذكر بع�ص املراجع اأن �شالح الدين �شمع اأن ريت�شارد 
اأف�شل اجلياد؛  اإليه جوادين من  قد فقد ح�شانه يف معركة يافا )عام 1191م(، فبعث 
لأنه راأى اأنه ل يليق بفار�ص مغوار مثله اأن يقاتل راجاًل.. كما حتدثت امل�شادر كثرًيا 
ا )1192م(، فيقول  عن موقف �شالح الدين من ريت�شارد عندما �شقط الأخري مري�شً
املوؤرخون: اإن ريت�شارد بعث يف يف اأثناء مر�شه يطلب من �شالح الدين الفاكهة والثلج 
والكمرثى واخل��وخ.. ومل يرتدد ال�شلطان يف تلبية رغبته على الفور، حيث اأمده بكل 
ما يحتاج اإليه يف مر�شه. واغتبط ريت�شارد من نبالة �شالح الدين، واأخذت ر�شله ترتدد 
على مقر ال�شلطان لتقدمي ال�شكر والمتنان بالنيابة عنه، وهناك رواية تقول اإن �شالح 
الدين حزن حزًنا �شديًدا على ريت�شارد يف بع�ص مراحل مر�شه، واأنه اأر�شل له طبيبه 
للفرو�شية  الدين خري ممثل  و�شفائه. لقد كان �شالح  الذي جنح يف عالجه  اخلا�ص 
الإ�شالمية يف ع�شر احلروب ال�شليبية، فقد كان ينبوًعا من ال�شجاعة والكرم والعطف 
كان  واإذا  وتقديره،  الغرب  اح��رتام  بفرو�شيته  انتزع  وق��د  وال��ع��دل،  والت�شامح  وال��وف��اء 
معظم الكتاب الغربيني يعرتفون باأنه كان اأنبل عدو عرفه الغرب عرب تاريخه الطويل، 
فاإن الفر�شان الغربيني كانوا يتمنون لو اأن �شالح الدين كان م�شيحًيا. هذه هي بع�ص 

�شور الفرو�شية الإ�شالمية يف ع�شر من اأ�شد ع�شور تاريخنا ا�شطراًبا وقلًقا.
اأب��ًدا، واأل نحمل  اأن متوت  األ ن�شمح لقيم هذه الفرو�شية، واآدابها  ومن واجبنا 
ع�شر  يف  و�شلوكنا،  ثقافتنا  يف  ومتثلها،  اإحياوؤها  علينا  ينبغي  بل  جتاهلها،  على  اأح��ًدا 

يفتقد الكثري من تلك الآداب والقيم. 
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حممد الفاحت والطبيب اليهودي
قاد  ال��ذي  عثمان  اآل  �شاللة  من  الوحيد  هو  )1432م(  الفاحت  حممد  ال�شلطان 
البيزنطية،  الدولة  بنف�شه يف ظرف )30( عاًما فقط، ق�شى خاللها على  )25( حرًبا 
اأعتى املمالك يف الزمن القدمي، حيث فتح مدينة الق�شطنطينية - اأ�شطنبول العريقة 
"اأيا�شوفيا" اإىل  ال�شيت  ذائعة  كني�شتها  بتحويل  وق��ام  البيزنطية،  الدولة  عا�شمة   -
م�شجد فخيم، ثم ا�شتوىل على دولتي ال�شرب والبو�شنة والهر�شك، عالوة على احتالله 

جلميع الأرا�شي الألبانية.

�شليبًيا  جي�ًشا  متوا�شلة  عاًما   )16( مل��دة  يحارب  ظل  الفاحت  حممد  اأن  لح��ظ 
مكوًنا من )20( دول��ة. وقد احت�شد هذا اجلي�ص العرمرم - بلغة القدماء - بناًء على 
الأوامر التي اأ�شدرها بابا الفاتيكان عام )1463م(، حيث اأعلن اأن كل من ي�شارك يف هذه 

احلرب من ال�شليبيني �شد الدولة العثمانية، �شيغفر له الرب ذنوبه ملدة �شتة اأ�شهر!

اأن  الفاحت  ا�شتطاع حممد  التي امتدت من )1451- 1481م(  طوال فرتة حكمة 
يو�شع من رقعة اأرا�شي دولته حتى بلغت )2.24 ميلون كم2 تقريًبا(. مع مالحظة اأن 
اأقل من  اأي  األف كيلومرتمربع عندما اعتلى كر�شي ال�شلطنة،  م�شاحتها كانت )900( 

ميلون!

اأوروب��ا؛ مما جعلها تتكتل  كان حممد الفاحت ميثل �شوكة مدببة يف خ�شر دول 
�شده، وت�شعى اإىل اإطاحته بكل الو�شائل، حتى اأنه جنا من )14( حماولة اغتيال دبرها 
له اأعداوؤه الأوروبيون، اإل اأن الطبيب اليهودي يعقوب با�شا الذي كان يعمل �شمن فريق 
اأطباء ق�شر ال�شلطان ا�شتطاع اأن ينجز املحاولة اخلام�شة ع�شرة بنجاح، حيث د�ص له 

ال�شم يف طعامه، فلقي حممد الفاحت حتفه يوم )1481/2/2م(.

ابتهاًجا مبوت  اأي��ام  ملدة ثالثة  الكنائ�ص  نواقي�ص جميع  بدق  البابا  اأم��ر  اآن��ذاك 
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ال�شلطان العثماين الذي يعتربونه عدوهم الأول.

املده�ص اأن حممد الفاحت كان يتقن )7( لغات اإتقاًنا تاًما، وكان اإدارًيا بارًعا؛ مما 
جعل جملة "�شنداي تاميز" تختاره يف عام )2004م( �شمن اأهم )30( �شخ�شية �شنعوا 

تاريخ العامل!

ومن املفارقات اأنه كان امل�شلم الوحيد بني هوؤلء الثالثني.
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الدولة الأكذوبة
حتلياًل  وحللناها  ال��ي��وم،  اإىل  ال��ب��داي��ة  م��ن  العربية  ال��دول��ة  ظ��اه��رة  تاأملنا  ل��و 
مو�شوعًيا، لو�شلنا اإىل اقتناع باأن اإ�شرائيل كذبة كبرية، وباأن هذه الكذبة ل ميكن اأن 

ت�شتمر اإىل ما ل نهاية. 

ثمة دولة جموفة من الداخل وغري قابلة للحياة اإل بالعالجات اليومية، ومن 
ا�شتمرت  اإذا  وبخا�شة  ري��ب،  اآتية بال  لنهاية  دقيق  �شيناريو  ر�شم   - بالطبع   - ال�شعب 
الحت��اد  وانتهى  الأمل��ان��ي��ة،  الإم��رباط��وري��ة  انتهت  الآخ���ر،  واح��ت��ق��ار  الغطر�شة  �شيا�شة 
ل  حتًما.  احلالية  ب�شيغتها  العربية  ال��دول��ة  و�شتنتهي  ق��ري��ب،  وق��ت  منذ  ال�شوفيتي 
ياأتي  اأن  الأب��د يف مثل ظروفهم احلالية. فال بد  اإىل  اأن يعي�شوا  ميكن لالإ�شرائيليني 
ن�شمة  مليون  نحو  اإ�شرائيل  ففي  الهجرة من جديد؛  اإىل  باحلاجة  فيه  ي�شعرون  يوم 
قدموا من رو�شيا على �شبيل الهجرة، اأو كمحطة عبور نحو الغرب لحًقا، والالفت اأن 
الأكرثية ال�شاحقة من هوؤلء ل تدين باليهودية، بل بامل�شيحية، وبينهم م�شلمون ول 

دينيون، والأقلية بينهم يهود.

احلياة  حيث  املتحدة،  الوليات  من  قدموا  واأكرثهم  امل�شتوطنات  �شكان  وهناك 
اأحفاد  باأنهم  اإليها عن ت�شور منهم  اإ�شرائيل، لكنهم قدموا  واأ�شمن من  اأف�شل  هناك 
امللك داود، وقد هرعوا لي�شرعوا جوليات اجلبار الذي ميثل الفل�شطينيني، اأو ليحاربوا 
الباحث  على  ي�شعب  ل  التي  املري�شة  النف�شية  ذروة  وهنا  م���وؤاب.  بني  اأو  عمون  بني 

اكت�شافها، وبخا�شة لدى امل�شتوطنني واملتطرفني الدينيني. 

وهناك بالإ�شافة اإىل ذلك هذه الف�شيف�شاء من اأقوام وجماعات بال ح�شر، اأتت 
ا ل حق لها فيها ول م�شتقبل، وتعاونت ظروف  من كل مكان حتت الأر�ص، لتحتل اأر�شً
دولية واإقليمية معروفة على ن�شوء هذه الدولة الغريبة التي ل اأجد من و�شف دقيق 
لها �شوى "الدولة الكذبة" اأو الدولة امل�شطنعة التي - بو�شعها احلايل - ل ميكن اأبًدا 

اأن ت�شتمر. 



433 سحر البيان في كلمات بينات

فكرتك ل ت�ستحق اأكرث من تقدير جيد
الأمريكية،  م�شي�شبي  بولية  )1944م(  العام  يف  �شميث(  وال���ص  )فردريك  ولد 

وتويف والده بينما كان يف الرابعة من عمره، فتولت والدته واأعمامه تربيته.

التحق ال�شاب املهتم بالطريان بجامعة يال الأمريكية عام )1962م(، وبينما كان 
تت�شم  جتارية  لفكرة  خمت�شرة  درا�شة  كتابة  اأ�شتاذه  منه  طلب  فيها  القت�شاد  يدر�ص 
بالتميز والأ�شالة، فقدم ورقة ي�شرح فيها بالتف�شيل روؤيته حول �شركة تقدم خدمات 
تو�شيل فائقة ال�شرعة يف ع�شر يحكمه احلا�شب الآيل. وبعد اأن �شحح الأ�شتاذ الورقة 
و�شع عليها مالحظته ال�شهرية: "فكرتك مثرية لالهتمام ومرتبة، ولكن لكي حت�شل 
على تقدير اأعلى من جيد عليها اأن تكون عملية". خاب اأمل الطالب املتحم�ص وقتذاك 
قلياًل، لكنه مل يفقد حلمه واإن تراجعت الفكرة وطغت عليها طموحات اأخرى، فتخرج 
تخرجه  اإب��ان  والتحق  القت�شاد،  يف  بكالوريو�ص  )1966م(  عام  يال  جامعة  من  �شميث 
اأرب��ع، تابع فيها عن قرب نظام اجلي�ص  بقوات البحرية الأمريكية وخدم فيها �شنوات 
اللوج�شتي )ال�شحن والعمليات على الأر�ص(، وراأى بعينه كيف يتابع اجلي�ص عمليات 
تو�شيل ال�شحنات للمناطق املختلفة، فعدل يف فكرته الأ�شا�شية التي احتفظ بها طيلة 

هذه ال�شنوات.

وعندما �شرفه اجلي�ص عام )1970م( وقد ترقى يف مراتبه ليبلغ درجة )كابنت(، 
�شركات  اإح��دى  على  الكاملة  بال�شيطرة  له  ت�شمح  اأ�شهم  ن�شبة  وابتاع  مدينته  اإىل  عاد 
جت��ارة  لت�شبح  ال�����ش��رك��ة  ه���ذه  هيكلة  اأع����اد  ح��ت��ى  �شنة  مت�����ص  ومل  ال��ط��ائ��رات،  �شيانة 
الطائرات امل�شتعملة حمورها. ويف الثامن ع�شر من يونيو عام )1971م( اأن�شاأ فردريك 
دولر  ماليني   )4( البالغ  مبرياثه  )فيكد�ص(  اإك�شربي�ص  فيدرا  اأ�شماها  �شركة  �شميث 
بالتف�شيل  فيها  واتبع  احلديث.  الع�شر  يف  دولر  مليون   )21( يعادل  ما  اأي  اأمريكي، 
كل ما ورد يف ورقته الأوىل، امل�شودة احللم، التي كتبها وقتما كان طالًبا يف يال.. وكانت 
ا. وبحلول عام )1973م( كانت  قواعدها �شليمة، وطبقها عملًيا ب�شكل كامل بنجاح اأي�شً
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فيدك�ص تعر�ص خدماتها فعلًيا يف )25( مدينة لتو�شيل ال�شحنات ال�شغرية والوثائق 
عرب اأ�شطول مكون من )14( طائرة.

اليوم ل يزال �شميث قائًدا ل�شركة فيدك�ص التي �شجل لها التاريخ، اأنها اأول �شركة 
تو�شيل �شريع لل�شحنات واأكربها يف الوليات املتحدة الأمريكية، بينما طوى الن�شيان 

اأ�شتاذه الذي قّيد اأحالمه بحدود املمكن واملعقول واملتاح.
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وقولوا للنا�س ُح�سًنا )1)
ٱ ٻ ٻ ٻ  ژ  الكلمة الطيبة، هداية اهلل وف�شله لعباده قال تعاىل: 
العاملني يف  رب  اإليها  دعا  املوؤمنني،  و�شمة  املر�شلني،  ر�شالة  )احل��ج(، وهي  ژ   ٻ ڀ 

كتابه الكرمي فقال: ژ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک  
ک ک ک گ ژ  )الإ�شراء(.

اإن القراآن الكرمي بنّي لنا اأهمية الكلمة الطيبة وعظيم اأثرها وا�شتمرار خريها، 
جالله:  جل  يقول  اجتثاثها،  و�شرورة  �شررها  وج�شيم  اخلبيثة  الكلمة  خطورة  وبني 

حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ     ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ           ۆئ  ژۆئ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ           ٻ  ٱ 
ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ  )اإبراهيم(.

يقول ابن القيم - رحمه اهلل - : »�َشّبه اهلل �شبحانه الكلمة الطيبة - كلمة التوحيد 
- بال�شجرة الطيبة لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل ال�شالح، وال�شجرة تثمر الثمر النافع«.
ف��اإذا ر�شخت يف قلب  الكلمة الطيبة هي حياة القلب، وهي روح العمل ال�شالح، 

ژ  ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ    ۀ ہ  ژ  ب��ه��ا  وان�����ش��ب��غ  امل���وؤم���ن 
)البقرة( وواطاأ قلُبه ل�شاَنه، وانقادت جميُع اأركانه وجوارحه، فال ريب اأن هذه الكلمة 

توؤتي العمل املتقبَّل ژ ې ې ى ى ائ ائ ىئ ژ  )فاطر(.
ُتزعزعها  ل  ال��ف��روع  �شامقة  اجل���ذور،  ثابتة  احل��ق  كلمة  ه��ي  الطيبة  والكلمة 
كلمَة  الطيبُة  الكلمُة  تقارع  والطغيان،  الهدم  معاول  مها  حتطِّ ول  الباطل،  اأعا�شري 

الباطل فتجتّثها فال قرار لها ول بقاء، ل بل ژ گ گ گ  گ ڳ  ڳ ڳ ڳ 
ڱڱ ڻ ژ  )الأنبياء(.

)))بت�ضرف من كالم االأخت: )اأمينة اأحمد زاده) مبوقع االألوكة.
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تخيلي .. اأن القارات ل تتزحزح
اأملاين ا�شمه )األفريد  اإزاح��ة القارات عام )1912م( على يد عامل  ظهرت نظرية 
فاغرن(، والذي تاأمل يوًما يف خريطة العامل فالحظ �شيًئا طريًفا: اأن ال�شاحل ال�شرقي 
لقارة اأمريكا اجلنوبية حدوده متطابقة متاًما مع حدود ال�شاحل الغربي لقارة اإفريقيا، 
وكاأن احلدين كانا يوًما مت�شلني وجرى ق�شمها عنوة وف�شلهما عرب املحيط الأطل�شي. 
لحًقا ت�شافرت مالحظات علماء اجلولوجيا والأحياء والقيا�شات امللتقطة باأدق الآلت 
حركة  حالة  يف  هي  الأر�شية  الق�شرة  احلقيقة:  هذه  لتثبت  ال�شناعية  الأقمار  و�شور 

م�شتمرة منذ مئات ماليني ال�شنني، وحتى يومنا هذا، واإىل ما �شاء اهلل.

يقول العلماء: اإن القارات ال�شبع املوجودة اليوم كانت قبل ثالثمائة مليون �شنة 
عبارة عن كتلة قارية واحدة هائلة ال�شخامة، وقد �شموا هذه القارة الغابرة )بانغايا - 
Pangaea(. ولأن يف الق�شرة الأر�شية، اأو الطبقة العلوية من الأر�ص، �شفائح وقطع 
متجاورات تطفو فوق الطبقات الأدنى منها، والتي هي عبارة عن �شهارة معدنية �شائلة 
وتتحرك  م�شتقرة  غري  الأر�شية  الق�شرة  ف��اإن  الدرجات،  األ��وف  ع�شرات  حرارتها  تبلغ 

قطعها املفككة هنا وهناك. 
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حقوق الأقارب
للقريب ال��ذي يت�شل ب��ِك يف القرابة ك��الأخ والعم واخل��ال واأولده���م، وك��ل من 

ينتمي اإليِك ب�شلة فله حق هذه القرابة بح�شب قربه، قال اهلل - تعاىل -: زب وئ وئ 
ۇئ ۇئ  رب )الإ�شراء: 26(.

البدين،  والنفع  ببذل اجل��اه،  باملعروف؛  اأن ي�شل قريبه  فيجب على كل قريب 
والنفع املايل بح�شب ما تتطلبه قوة القرابة واحلاجة، وهذا ما يقت�شيه ال�شرع والعقل 

والفطرة. 

وقد كرثت الن�شو�ص يف احلث على �شلة الرحم - وهو القريب - والرتغيب يف 
ذلك؛ ففي ال�شحيحني عن اأبي هريرة، اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن اهلل خلق اخللق حتى اإذا 
فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال اهلل: نعم، اأما 
تر�شني اأن اأ�شل من و�شلك، واأقطع من قطعك، قالت: بلى. قال: لك«، ثم قال ر�شول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اقروؤوا اإن �شئتم: زب ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ   ک ک ک رب )حممد(، وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من 

كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فلي�شل رحمه« متفق عليه.

ل  منهم  ال��واح��د  جتد  فيه،  مفرطون  احل��ق  لهذا  م�شيعون  النا�ص  من  وكثري 
يعرف قرابته ب�شلة ل باملال، ول باجلاه ول باخللق، مت�شي الأي��ام وال�شهور ما راآهم 
ول زارهم، ول تودد اإليهم بهدية، ول دفع عنهم �شرورة اأو حاجة، بل رمبا اأ�شاء اإليهم 

بالقول اأو بالفعل، اأو بالقول والفعل جميًعا، ي�شل البعيد ويقطع القريب. 

ومن النا�ص من ي�شل اأقاربه اإن و�شلوه ويقطعهم اإذا قطعوه، وهذا لي�ص بوا�شل 
يف احلقيقة، واإمنا هو مكافئ للمعروف مبثله، وهو حا�شل للقريب وغريه، فاإن املكافاأة 
ل تخت�ص بالقريب، والوا�شل حقيقة: هو الذي ي�شل قرابته هلل، ول يبايل �شواء و�شلوه 
اأم ل، كما يف �شحيح البخاري عن عبداهلل بن عمرو بن العا�ص، اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لي�ص 
يا  و�شاأله رجل فقال:  اإذا قطع رحمه و�شلها«،  الذي  الوا�شل  ولكن  باملكافئ،  الوا�شل 
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ر�شول اهلل، اإن يل قرابة اأ�شلهم ويقطعونني، واأح�شن اإليهم وي�شيئون اإيل، اأحلم عنهم 
ويجهلون علّي، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »لئن كنت كما قلت فكاأمنا ت�شفهم املل، ول يزال معك 

من اهلل ظهري عليهم ما دمت على ذلك« متفق عليه.

ولو مل يكن يف �شلة الرحم اإل اأن اهلل ي�شل الوا�شل يف الدنيا والآخ��رة، فيمده 
تقارب  من  الرحم  �شلة  يف  ما  مع  الكربات  عنه  ويفرج  الأم���ور،  له  ويي�شر  بالرحمة، 
ا يف ال�شدائد، وال�شرور  الأ�شرة، وتوادها، وحنو بع�شهم على بع�ص، ومعاونة بع�شهم بع�شً
والبهجة احلا�شلة بذلك، كما هو جمرب معلوم. وكل هذه الفوائد تنعك�ص حينما حتل 

القطيعة ويح�شل التباعد. 
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حق غي امل�سلمني
لفظ غري امل�شلمني ي�شمل جميع الكافرين، وهم اأ�شناف اأربعة: 

حربيون، وم�شتاأِمنون - بك�شر امليم - ومعاهدون، وذميون. 

فاأما احلربيون: فلي�ص لهم علينا حق من حماية اأو رعاية. 

واأما امل�شتاأِمنون: فلهم علينا حق احلماية يف الوقت واملكان املحددين لتاأمينهم.

واأما املعاهدون: فلهم علينا الوفاء بعهدهم اإىل املدة التي جرى التفاق عليها 
بيننا وبينهم ما داموا م�شتقيمني لنا على العهد الذي مل ينق�شوه �شيًئا، ومل يعينوا 

گ  گ  ک  ک  زب   :- تعاىل   - اهلل  لقول  ديننا؛  يف  يطعنوا  ومل  علينا،  اأح���ًدا 
ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ     ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  گ  گ 

ۀ ہ ہ رب )التوبة(.
واأما الذميون: فهم اأكرث هوؤلء الأ�شناف حقوًقا فيما لهم وعليهم؛ ذلك لأنهم 

يعي�شون يف بالد امل�شلمني، وحتت حمايتهم ورعايتهم باجلزية التي يبذلونها.

واملال  النف�ص  الإ�شالم يف  فيهم بحكم  اأن يحكم  امل�شلمني  اأم��ر  فيجب على ويل 
والعر�ص، واأن يقيم احلدود عليهم فيما يعتقدون حترميه، ويجب عليه حمايتهم وكف 

الأذى عنهم.

ويجب اأن يتميزوا عن امل�شلمني يف اللبا�ص، واأل يظهروا �شيًئا منكًرا يف الإ�شالم، 
اأهل الذمة موجودة يف كتب  اأو �شيًئا من �شعائر دينهم، كالناقو�ص، وال�شليب، واأحكام 

اأهل العلم ل نطيل بها هنا. 
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نوبل .. جائزتي التي اأنتظر!
كانت )بيان حممد لعبان( حتمل يف يدها مغناطي�ًشا �شغرًيا، وهي يف التا�شعة من 
عمرها ويف رحلة برية، �شقط املغناطي�ص على الرمل، وعندما حملته وجدت به بع�ص 
اأ�شياء جمهولة ل تدري ما هي، وكيف علقت  اأكرث من  التي مل تكن  العالقة  الأ�شياء 
وملاذا تتم�شك هذه الأ�شياء باملغناطي�ص بكل قوتها، علقت هذه احلادثة بذاكرتها واأخذت 
حيًزا يف زاوية اإبداع طفلة، وعندما كانت يف املرحلة املتو�شطة بداأت فكرة الخرتاعات 
والكت�شافات ت�شيطر عليها وعلى اأحاديثها مع زميالتها؛ فبداأت بالقراءة عن الأ�شلوب 

العلمي الذي ي�شري عليه الباحث حتى يحقق فر�شيته.

قراأت بيان حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »عليكم بالدجلة فاإن الأر�ص تطوى بالليل«، وتاأملت 
فيه كثرًيا وتبادر اإىل ذهنها ق�شتها مع املغناطي�ص، واأن الأ�شياء العالقة ما هي اإل معادن 
حتتويها الأر�ص، فانطلقت بيان يف عامل البحث والإبداع واملوهبة من خالل فكرة اأن 
الأر�ص حتتوي على املعادن التي تتمدد باحلرارة وتتقل�ص بالربودة، حيث عملت على 

اأول بحث لها وهو بعنوان )الأر�ص والليل(. 

حتمل بيان يف جعبتها ت�شعة ابتكارات، كان اأولها جهاز اإنذار ينذر بقرب فراغ الغاز، 
لكن ابتكارها "�شوار الإح�شا�ص" يحمل مكانة خا�شة لديها؛ لأنها تفوقت به على عامل 
الوقت، تقول بيان: "كنت اأحد اأع�شاء برنامج موهبة ال�شيفي، وب�شبب ظروف �شفري 
مل اأ�شتطع ح�شور الأيام الثالثة الأوىل من الربنامج، وكدت اأ�شتبعد اإن مل اأح�شر يف 
اليوم الرابع؛ وقد ح�شرت لأنني اأريد اأن اأثبت جديتي يف اإكمال الربنامج، وعند دخويل 
املقر مت توجيهي اإىل وحدتي فا�شتف�شرت عن املو�شوع الذي ل بد اأن اأبتكر فيه، وبالفعل 
ذهبت وجل�شت يف مقعدي، وبعد خم�ص دقائق فقط اأتت الفكرة، وقمت بر�شم النموذج 
و�شنفت الأدوات التي اأحتاج اإليها يف �شنع اجلهاز، ثم ذهبت وقدمت ذلك مل�شرفتي التي 
فوجئت بردة فعلها، فقد �شعدت بذلك واأخربتني يف نهاية الربنامج اأن هذا املوقف كان 

اأحد العوامل التي �شاعدت على منحي لقب )الطالبة املثالية بالربنامج(. 
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كما قدمت بيان يف الربنامج نف�شه ابتكارات اإ�شافية عدة، وهي ك�شاف احلرارة 
وقبعة العامل واجلاكيت الذكي وعن هذا البتكار، تقول بيان "اجلاكيت يعمل تلقائًيا، 
مبجرد انخفا�ص درجة احلرارة يف الغرفة، على تدفئة ال�شخ�ص الذي يرتديه، وقد نتج 
هذا الخ��رتاع نتيجة ملعاناة زميلتي التي كانت ب�شحبتي يف الربنامج، حيث التكييف 

مركزي ول ميكن التحكم به". 
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دعي الأرقام تتحدث
هذه بع�ص الإح�شاءات الغربية، تبدد ذلك الوهم الكبري باأن املراأة الغربية تعي�ص 

يف �شعادة وراحة نف�شية، يف ظل احلرية التي تتمتع بها يف بالد الغرب.

 )80%( من الأمريكيات يعتقدن اأن احلرية التي ح�شلت عليها املراأة هي �شبب 
النحالل والعنف يف الوقت الراهن. 

 )75%( ي�شعرن بالقلق لنهيار القيم والتف�شخ العائلي.

 )80%( ي��ج��دن ���ش��ع��وب��ة ب��ال��غ��ة يف ال��ت��وف��ي��ق ب��ني م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ن جت���اه ال��ع��م��ل، 
وم�شوؤولياتهن جتاه الزوج والأولد.

 )87%( قلن: لو عادت عجلة التاريخ للوراء، لعتربنا املطالبة بامل�شاواة موؤامرة 
اجتماعية �شد الوليات املتحدة، وقاومنا اللواتي يرفعن �شعاراتها. 

 )40%( من الن�شاء تعر�شن لل�شرب اأو لالغت�شاب مرة على الأقل. 

 )800( األف امراأة حامل يف بريطانيا، )400( األف منهن خارج العالقات الزوجية.

 )152890( حالة اإجها�ص يف الوليات املتحدة خالل �شنة واحدة. 

 )10( مليون حالة اإجها�ص برو�شيا �شنوًيا. 

 )1.10( مليون مطلقة يف فرن�شا. 

 )40%( من ن�شاء اإيطالية يخ�شني ال�شري مبفردهن يف ال�شوارع. 

 )60%( من الطالبات يتوقعن اأن يغت�شنب قبل التخرج. 

 )18%( من ن�شاء اأمريكا اغت�شنب اأو تعر�شن ملحاولة اغت�شاب. 

يوؤثر  بينما  فقط،  واح��دة  حالة  عن  التبليغ  يتم  اغت�شاب  حالة   )35( كل  من   
البقية ال�شكوت.

 )40( مليون طفل م�شرد يف اأمريكا الالتينية.. والبقية تاأتي. 
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اأخطاء وتنبيهات
1- ي�شافر كثري من النا�ص اإىل املدينة بق�شد زيارة قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا العمل 
ل يجوز، وامل�شروع اأن يق�شد امل�شلم ب�شفره ال�شالة يف امل�شجد النبوي؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل 
ت�شد الرحال اإل اإىل ثالثة م�شاجد: امل�شجد احلرام، وم�شجدي هذا، امل�شجد الأق�شى« 

متفق عليه.

2- زيارة قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص و�شاحبيه والبقيع وغريها من القبور خا�ص بالرجال؛ 
اأما الن�شاء فلي�ص لهن زيارة �شيء من القبور؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن اهلل زوارات القبور« 

حديث �شحيح، اأخرجه اأحمدو الرتمذي وابن ماجه.

3- ل يجوز لأحد اأن يتم�شح باملنرب، ول احلجرة التي فيها قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقربا 
�شاحبيه - ر�شي اهلل عنهما -، ول اأن يقبلها، اأو يطوف بها؛ فاإن هذا كله بدعة منكرة. 

4- ل يجوز لأحد اأن ي�شاأل الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص ول غريه ق�شاء حاجة، اأو تفريج كربة، 
اأو �شفاء مري�ص، اأو اأن ي�شفع له يف الآخرة، اأو نحو ذلك؛ لأن هذا كله ل يطلب اإل من 

اهلل - �شبحانه --، وطلبه من الأموات �شرك باهلل - تعاىل -. 

5- من الأعمال املبتدعة ما يفعله بع�ص الزوار من رفع ال�شوت عند قربه ملسو هيلع هللا ىلص، 
وطول القيام، والدعاء عند قربه، وقد ي�شتقبل القرب رافًعا يديه يدعو، وكذا ما يفعله 
بع�ص النا�ص من ا�شتقبال القرب من بعيد وحتريك �شفتيه بال�شالم اأو الدعاء، اأو زيارة 
القرب النبوي بعد كل �شالة، اأو كلما دخل امل�شجد اأو خرج منه؛ وهذا كله خالف ما عليه 

ال�شلف ال�شالح من اأ�شحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص واأتباعهم باإح�شان، بل هو من البدع املحدثة. 

ا:  6- من الأعمال املبتدعة اأي�شً

اأو  ملسو هيلع هللا ىلص،  ق��ربه  زي��ارة  ملسو هيلع هللا ىلص عند  النبي  تثبت عن  اأدعية و�شفة خا�شة مل  التزام  اأ- 
مقربة ال�شهداء، اأو مقربة البقيع. 

ب- الدعاء اجلماعي ب�شوت واحد عند زيارة قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، اأو مقربة ال�شهداء، 
اأو مقربة البقيع. 
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ال�شهداء  مقربة  اأو  البقيع،  مقربة  اأو  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قرب  بجوار  ال�شالة  ق�شد  ج�- 
تربًكا، اأو اعتقاد اأن يف ذلك ف�شاًل. 

 كل هذه الأعمال من البدع التي مل تثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ول عن اأحد من اأ�شحابه، 
ولو كان فيها خري ل�شبقونا اإليه.

وال��ذي يحب  واأهلينا،  اأنف�شنا  اأك��رث من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأوج��ب اهلل علينا حمبة  وقد 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ل يخالف هديه و�شنته. 

7- �شبق بيان ما ي�شرع زيارته ملن زار املدينة، وما عدا ذلك فعاًل ي�شرع؛ كامل�شاجد 
ال�شبعة، وم�شجد القبلتني وغريها، وكذا الذهاب مع من ي�شمون )باملزورين( لتلقينهم 

الأدعية. 
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اإىل متى؟!
ي��دور حول  يكن احلديث  ال�شاعة، ومل  قرابة  اأط��راف احلديث  نتجاذب  جل�شنا 
نقطة معينة، لكن كان حديًثا عاًما، ومن خالل احلديث �شمعت األفاًظا يطلقها �شاحبي 
بني الفينة والفينة، وتعجبت منها ل لكونها جديدة علّي، لكن لأنها �شدرت من فرد 
"اأنتم"  احل�شر:  ل  املثال  �شبيل  على  األفاظه  فمن  جلدتنا.  بني  وم��ن  بلغتنا،  يتكلم 
اأبنائنا،  عقول  اقتحمت  األفاظ  وهي  اإلخ.  "رجعيون"...  "اأ�شوليون"،  "متطرفون"، 

ف�شكنت يف قلوبهم، و�شيطرت على اأفئدتهم. 

ويف نهاية احلديث، قلت له: يا اأخي �شمعت كلمات مل اأعهدها منك من قبل! فهل 
�شمحت يل باأن اأطرح عليك �شوؤاًل؟

اأم نحن من طائفتني  البع�ص؟  هل نحن يف جبهتني متناحرتني نقاتل بع�شنا 
ومل  �شاحبي  �شكت  عندها  حيا�شها؟!  عن  وي��ذود  طائفته،  ينا�شر  منا  كل  خمتلفتني 

ينب�ص ببنت �شفة. 

قلت له: يا اأخي! نحن اأمة م�شلمة موحدة، وحملة ر�شالة خالدة، واأبناء جزيرة 
ا؟ ومِلَ يجرح الأخ اأخاه؟ ومِلَ نعني الأعداء علينا �شرًقا  واحدة. فِلَم ينعت بع�شنا بع�شً

كانوا اأم غرًبا؟

ا�شرتك  حتى  احلياة  ميدان  يف  والعبارات  الألفاظ  هذه  مثل  ن�شمع  ما  وكثرًيا 
الألفاظ  هذه  وي��ردد  ي�شمع،  والبع�ص  �شواء،  فيه  فاأ�شبحوا  ذل��ك،  يف  واملتعلم  اجلاهل 
ك�شالح  الألفاظ  هذه  ا�شتعمل  ورمبا  اأو م�شطلًحا،  لها مدلوًل  يعرف  ول  )كالببغاء( 
فتاك لتفرقة هذه الأم��ة! واأخ��ذ يكيل منها ويوزعها ذات اليمني وذات ال�شمال؛ حتى 

يذهب ببهجة هذا املجتمع!

* قالوا: متطرفون.. قلت: فمن هم املتطرفون؟

اأهم الذين يحافظون على ال�شلوات اخلم�ص، ومع جماعة امل�شلمني؟ 
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اأم هم الذين يحافظون على ال�شنن، والرواتب؟

اأم هم الذين ياأمرون باملعروف، وينهون عن املنكر؟

 - املتطرفني، قال  اأول  باأنني من  اأق��ر  فاأنا  املتطرفني،  ه��وؤلء كلهم من  اإن كان 
زب ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱں ں ڻڻ ڻ ڻ  تعاىل -: 

ۀ ۀ رب )اآل عمران(. 
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عجًبا لك اأيها الإن�سان!
يقول كاتب املو�شوع: بالأم�ص القريب زرت قريًبا يل يف امل�شت�شفى، وكان طاعًنا 
يف ال�شن كبرًيا، وملا دخلت غرفته راأيته ممدًدا على ال�شرير ل يتحرك مينة اأو ي�شرة، 
وقد اأثر فيه املر�ص، واأرهقه، و�شلبت الآلم والأوجاع �شحته وقوته، وعلى الفور تذكرت 
كلمات اأبي، وهو يحدثني عن اأيام �شبابه وفتوته، فقد كان قوًيا ذا باأ�ص، لكن هذه �شنة 

اهلل يف خلقه، ولن جتد ل�شنة اهلل تبدياًل، قال - عز من قائل -:

زب ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ    ۆ  ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅۉ ۉ ې ې 
ې ې رب )النحل(. 

ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  زب   :- تعاىل   - وق��ال 
ڌ ڌ ڎ  ڎ   ڈ ڈژ ژ ڑ ڑک ک ک  ک  گ  رب )الروم(. 

وطالعت حال نف�شي املغرورة ب�شبابها وفتوتها، وتاأملت حال الإن�شان وقلت: عجًبا 
لك اأيها الإن�شان. ما اأ�شعفك! وما اأ�شد غرورك بنف�شك! اأنت ل متلك لنف�شك نفًعا، ول 
�شًرا، ول حياة، ول موًتا، ول ن�شوًرا. فلماذا التعنت والتجرب؟! وملاذا الغرور والتكرب؟! 

زب ک کگ   گ   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ    ھ ھ ھ   ے ے ۓ  ۓ رب )عب�ص(.

وقال - تعاىل -: زب ٱ    ٻ ٻ ٻ ٻ پ رب )املر�شالت(.

ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  زب   :- ت��ع��اىل   - وق���ال 
ڦ  ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃڃ  ڃ ڃچ چ چ چ   ڇ ڇ   ڇ  ڇ    ڍ رب )الطارق(. 

اللهو وقلياًل ما  اأم��رك كله عجب! قلياًل ما تذكر  اإن  الإن�شان!  اأيها  عجًبا لك 
ت�شتغفره، فاإذا نزلت ب�شاحتك امل�شائب واملحن، واعرتاك املر�ص، والوهن دعوت اهلل بكل 
اأ�شمائه، و�شفاته اأن ي�شفيك من هذا املر�ص، واأن يعافيك، وتق�شم باهلل اأن تعمل �شاحًلا، 

واأن تكون من امل�شلحني.
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فاإذا عافاك اهلل، و�شفاك من مر�شك، عدت ل�شالف عهدك، وكاأن �شيًئا مل يكن؛ 
فمثلك كمثل الذين دعوا اهلل اأن ينجيهم من الغرق. زب ک ک ک ک گ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ    

ۀہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ    ۓ ڭ  رب )يون�ص(. 
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يف اأهل الزكاة
اأهل الزكاة هم اجلهات التي ت�شرف اإليها الزكاة، وقد توىل اهلل - تعاىل - بيانها 

بنف�شه فقال: زب ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ 
ۆ  ۇ    ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ   ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۆ رب )التوبة(. 

فهوؤلء ثمانية اأ�شناف: 

الأول: الفقراء، وهم الذين ل يجدون من كفايتهم اإل �شيًئا قلياًل دون الن�شف، 
فاإذا كان الإن�شان ل يجد ما ينفق على نف�شه وعائلته ن�شف �شنة فهو فقري فيعطى ما 

يكفيه وعائلته �شنة. 

ولكن ل  ف��اأك��رث  الن�شف  كفايتهم  م��ن  ي��ج��دون  ال��ذي��ن  وه��م  امل�شاكني،  ال��ث��اين: 
لي�ص عنده  الرجل  واإذا كان  ال�شنة..  نفقة  �شنة كاملة فيكمل لهم  يجدون ما يكفيهم 
نقود ولكن عنده مورد اآخر من حرفة اأو راتب اأو ا�شتغالل يقوم بكفايته فاإنه ل يعطى 

من الزكاة لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل حظ فيها لغني ول لقوي مكت�شب«. 

الثالث: العاملون عليها، وهم الذين يوكلهم احلاكم العام للدولة بجبايتها من 
اأهلها، وت�شريفها اإىل م�شتحقيها، وحفظها ونحو ذلك من الولية عليها، فيعطون من 

الزكاة بقدر عملهم واإن كانوا اأغنياء. 

الرابع: املوؤلفة قلوبهم وهم روؤ�شاء الع�شائر الذين لي�ص يف اإميانهم قوة، فيعطون 
الإن�شان  كان  واإذا  وق��دوة �شاحلة،  لالإ�شالم  دعاة  فيكونوا  اإميانهم،  ليقوى  الزكاة  من 
�شعيف الإ�شالم، ولكنه لي�ص من الروؤ�شاء املطاعني، بل هو من عامة النا�ص فهل يعطى 

من الزكاة ليقوى اإميانه؟ 

البدن،  اأعظم من م�شلحة  الدين  اأنه يعطى؛ لأن م�شلحة  العلماء  يرى بع�ص 
وها هو اإذا كان فقرًيا يعطى لغذاء بدنه، فغذاء قلبه بالإميان اأ�شد واأعظم نفًعا، ويرى 

بع�ص العلماء اأنه ل يعطى؛ لأن امل�شلحة من قوة اإميانه م�شلحة فردية خا�شة به. 
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ومعاونة  واإعتاقهم،  الزكاة  من  الرقيق  �شراء  فيها  ويدخل  الرقاب،  اخلام�ص: 
املكاتبني وفك الأ�شرى من امل�شلمني. 

ال�شاد�ص: الغارمون، وهم املدينون اإذا مل يكن لهم ما ميكن اأن يوفوا منه ديونهم، 
اأغنياء من جهة  اأم كثرية، واإن كانوا  فهوؤلء يعطون ما يوفون به ديونهم، قلية كانت 
القوت، فاإذا قدر اأن هناك رجاًل له مورد يكفي لقوته وقوت عائلته، اإل اأن عليه ديًنا ل 
ي�شتطيع وفاءه، فاإنه يعطى من الزكاة ما يويف به دينه، ول يجوز اأن ي�شقط الدين عن 

مدينه الفقري وينويه من الزكاة. 

واختلف العلماء فيما اإذا كان املدين والًدا اأو ولًدا، فهل يعطى من الزكاة لوفاء 
دينه، وال�شحيح اجلواز. 

ويجوز ل�شاحب الزكاة اأن يذهب اإىل �شاحب احلق ويعطيه حقه، واإن مل يعلم 
املدين بذلك، اإذا كان �شاحب الزكاة يعرف اأن املدين ل ي�شتطيع الوفاء. 

ال�شابع: يف �شبيل اهلل، وهو اجلهاد يف �شبيل اهلل؛ فيعطى املجاهدون من الزكاة ما 
يكفيهم جلهادهم، وي�شرتى من الزكاة اآلت للجهاد يف �شبيل اهلل. 

ومن �شبيل اهلل العلم ال�شرعي، فيعطى طالب العلم ال�شرعي ما يتمكن به من 
طلب العلم من الكتب وغريها، اإل اأن يكون له مال ميكنه من حت�شيل ذلك به. 

الثامن: ابن ال�شبيل، وهو امل�شافر الذي انقطع به ال�شفر؛ فيعطى من الزكاة ما 
يو�شله لبلده. 

ب��اأن ذلك  اأه��ل الزكاة الذين ذكرهم اهلل - تعاىل - يف كتابه واأخ��رب  فهوؤلء هم 
فري�شة منه �شادرة عن علم وحكمة واهلل عليم حكيم. 
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اأيها امل�سلمون
اإن ما اأ�شاب النا�ص من �شر و�شيق مايل اأو اأمني، فردي اأو جماعي، فاإنه ب�شبب 
معا�شيهم واإهمالهم لأوامر اهلل ون�شيانهم �شريعة اهلل، والتما�شهم احلكم بني النا�ص 
من غري �شريعة اهلل الذي خلق اخللق وكان اأرحم بهم من اأمهاتهم واآبائهم، وكان اأعلم 

مب�شاحلهم من اأنف�شهم. 

النا�ص  من  كثري  ولإعرا�ص  لأهميتها  اجلملة؛  هذه  اأعيد  اإنني  امل�شلمون؛  اأيها 
اأمني،  اأو من �شر و�شيق  النا�ص من �شر و�شيق مايل  اأ�شاب  اإن ما  اأق��ول:  اإنني  عنها، 
فردًيا كان اأو جماعًيا، فب�شبب معا�شيهم واإهمالهم لأوامر اهلل - عز وجل - ون�شيانهم 
�شريعة اهلل والتما�شهم احلكم بني النا�ص من غري �شريعة اهلل الذي خلق اخللق وكان 
اأنف�شهم؛ يقول اهلل - عز  اأعلم مب�شاحلهم من  اأمهاتهم واآبائهم، وكان  اأرحم بهم من 

زب ی  ذل��ك يف كتابه؛ حتى نحذر وحتى نتبني، يقول - جل وع��ال -:  وج��ل -، مبيًنا 
ی ی جئ  حئ  مئ ىئ يئ جب حب    خب رب )ال�شورى(، ويقول - 

تعاىل -: زب جب حب خب    مب  ىب يبجت حت خت مت  ىت  يت جثمث ىث يث  حجمج جح مح 
جخ حخ  رب )الن�شاء(. 

ما اأ�شابنا من ح�شنة من اخلريات والنعم والأمن؛ فاإنه من اهلل هو الذي تف�شل 
به اأوًل واآخًرا.. هو الذي تف�شل علينا فقمنا باأ�شبابه، وهو الذي تف�شل به علينا فاأ�شبغه 

علينا.

اأما ما اأ�شابنا من �شيئات من قحط وخوف وغري ذلك مما ي�شووؤنا؛ فاإن ذلك من 
اأنف�شنا، نحن اأ�شبابه، نحن الذين ظلمنا اأنف�شنا واأوقعناها يف الهالك. 
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حتى ل نلوم اأنف�سنا
اإن النف�ص بطبيعتها كثرية التقلب والتلون.. توؤثر فيها املوؤثرات.. وتع�شف بها 

الأهواء والأدواء.

ارة بال�شوء، ت�شري ب�شاحبها اإىل ال�شر، فاإن مل ت�شتوقف عند حدها،  فالنف�ص اأمَّ
وتلجم بلجام التقوى واخلوف من اهلل، وتاأطر على احلق اأطًرا، واإل فاإنها داعية لكل 
عن  �شلت  �شائقها  فرت  ف��اإن  �شائقها،  والعمل  قائدها،  فالإميان  ومع�شية؛  وه��وى  �شر 

الطريق، واإن فرت قائدها حرنت.. فاإذا اجتمعا ا�شتقامت.

والنف�ص بطبيعتها اإذا اأطعمت �شكرت، واإذا فو�شت اإليها اأ�شاءت، واإذا حملتها على 
اأمر اهلل �شلحت، واإذا تركت اإليها الأمر ف�شدت.

فاحذر نف�شك يا اأخي واتهمها على دينك واأنزلها منزلة من ل حاجة له فيها، 
ول بد له منها؛ فاإن احلكيم يذل نف�شه باملكاره حتى تعرتف باحلق، واإن الأحمق يخري 

نف�شه يف الأخالق: فما اأحبت منها اأحب، وما كرهت منها كره.

يا من ترجني لقاء ربِك:

اإن لنف�شِك عليِك حًقا.. فهل حا�شبِتها، وعقدِت معها اجلل�شات الطوال، ونظرِت 
يف كل �شفحة من عمرِك فيم اأم�شيِتها؟ وماذا اأودع��ِت فيها؟ فالعمر ق�شري، وال�شفر 
لعمله،  تنبه  من  فالعاقل  الرحيل،  قبل  ال��زاد  من  واأك��رثي  يلهيِك،  ما  فدعي  طويل، 

وعرف منتهى اأجله.
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كيفية املحا�سبة
ي��وم ذه��ب بع�شِك،  اأي���ام، كلما م�شى منِك  اأن��ِت  اإمن��ا  اأختي على طريق احل��ق.. 
واعلمي اأن من حا�شب نف�شه يف اأيامه ربح، ومن غفل فيها خ�شر، ومن نظر اإىل العواقب 

جنا، ومن اأطاع هواه �شل.

ف���اع���م���ل ل��ن��ف�����ش��ك ق���ب���ل امل�������وت جم���ت���ه���ًدا
ف�����اإمن�����ا ال�����رب�����ح واخل�����������ش�����ران يف ال��ع��م��ل

رواه  عمله«  وح�شن  عمره  ط��ال  من  »خريكم  ق��ال:  حني  ملسو هيلع هللا ىلص  امل�شطفى  و�شدق 
الرتمذي.

اأختي العزيزة.. اأعينِك بعد اهلل على كيفية حما�شبتِك نف�شِك، فاأقول م�شتعيًنا 
باهلل: قد ذكر الإمام ابن القيم - يرحمه اهلل - اأن حما�شبة النف�ص تكون كالتايل:

ا فتداركيه اإما بق�شاء اأو اإ�شالح.  اأوًل: البدء بالفرائ�ص: فاإذا راأيِت فيها نق�شً

ثانًيا: املناهي.. فاإن غرتِك نف�شِك والهوى وال�شيطان بفعل �شيء مما نهاِك اهلل 
عنه فتداركيه بالتوبة وال�شتغفار واحل�شنات املاحيات. 

تعاىل - مما   - والإقبال على اهلل  فالذكر  الغفلة؛  النف�ص على  ثالًثا: حما�شبة 
يتدارك به امل�شلم غفلته. 

اأين خطت رج��الِك..؟ وماذا بط�شت  رابًعا: حما�شبة النف�ص على اجل��وارح، اإىل 
يداِك..؟! اأو �شمعت اأذناِك..؟ اأو.. اأو.. اأو...
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حياة املراأة الغربية
يت�شور كثري من النا�ص اأن حياة املراأة الغربية �شعادة دائمة ومتعة ل تنتهي، وما 
ذاك اإل ب�شبب احلرية املطلقة التي تتمتع بها املراأة يف الغرب.. حًقا لقد ح�شلت املراأة يف 
الغرب على حريتها يف اأن تفعل ما ت�شاء.. حتى اأباحوا لها اأن تهب ج�شدها ملن ت�شاء واإن 
كانت ذات زوج.. لكن هل املراأة الغربية �شعيدة حقا؟! هل هي را�شية عن حالها وو�شعها 
الجتماعي؟!.. دعونا نتجول يف واقع املراأة يف الغرب لرنى حقيقة و�شع تلك املراأة التي 
�شحقتها ح�شارة الغرب وقيمه، وامتهنتها غاية المتهان.. فاأ�شبحت قيمتها مرتهنة 
بجمالها وج�شدها.. فاإذا فقدت هذا اجلمال وال�شباب تركوها تقا�شي الوحدة واحلرمان 
واخلوف وال�شياع.. فاأي نظرة هذه اإىل امل��راأة؟! واأي جرم يرتكبه هوؤلء يف حق املراأة 

با�شم احلرية والدميقراطية؟!

والإنفاق  بالعمل  وال�شتقرار؛ لأنها مطالبة  بالأمن  ت�شعر  الغربية ل  امل��راأة  اإن 
على نف�شها، واإذا وجدت لها عماًل فاإن عليها اأن تخ�شع لرغبات �شاحب العمل ونزواته، 

واإل تعر�شت للف�شل دون اأي �شبب..

اإن املراأة الغربية ل ت�شعر بالأمن يف ظل جرائم الغت�شاب وهتك العر�ص التي 
قد تنتهي بالقتل وتقييد احلادثة �شد جمهول!

    وامل���راأة الغربية ل ت�شعر بال�شتقرار حتى وه��ي زوج��ة؛ لأن زوجها قد ياأتي 
بع�شيقته يف اأية ليلة ويقوم بطردها من البيت!
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مناذج يف علو الهمة
اأختي ال�شابة.. لقد �شرب لنا الأئمة الأعالم من ال�شلف واخللف اأروع الأمثلة يف 
علو الهمة؛ ولذلك خلد ذكرهم التاريخ و�شطر لهم �شحائف من �شياء، وكتب اهلل لهم 

الذكر احل�شن على األ�شنة خلقه يف كل زمان ومكان. 
كانوا - يرحمهم اهلل - قدوة يف علو الهمة يف طلب العلم وتعليمه للنا�ص: 

�شبع �شنني، وحفظت  ابن  واأن��ا  القراآن  "حفظت  ال�شافعي - يرحمه اهلل -:  قال 
املوطاأ واأنا ابن ع�شر �شنني، ومل يكن عند اأمي ما تعطيني اأ�شرتي به قراطي�ص؛ فكنت 

اإذا راأيت عظًما يلوح اآخذه فاأكتب فيه".
وقال ثعلبة: "ما فقدت اإبراهيم احلربي من جمل�ص لغة ول نحو خم�شني �شنة".
وكان �شفيان الثوري كثري الهتمام بالعلم، كان اإذا لقي �شيًخا �شاأله: "هل �شمعت 

من العلم �شيًئا؟، فاإن قال: ل. قال: ل، جزاك اهلل عن الإ�شالم خرًيا".
وكانوا ي�شتثقلون ما ي�شغلهم عن العلم والذكر، يقول عثمان الباقالوي: "اإين 

وقت الإفطار اأح�ص بروحي كاأنها تخرج لأجل ا�شتغايل بالأكل عن الذكر".
وكان اخلليل بن اأحمد الفراهيدي يقول: "اأثقل ال�شاعات علّي �شاعة اآكل فيها".
ويكتب  ال�شراج  فيوقد  نومه  م��ن  ال��واح��دة  الليلة  يف  ي�شتيقظ  البخاري  وك��ان 
الفائدة متر بخاطره، ثم يطفئ �شراجه، ثم يقوم مرة اأخرى واأخرى، حتى كان يتعدد 

منه ذلك قريًبا من ع�شرين مرة. 

وقالت فاطمة بنت ال�شافعي: "اأ�شرجت لأبي يف ليلة �شبعني مرة". 
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ل تنت�سري لنف�سِك
اأيتها الداعية:

اأنِت ل تدعني لنف�شِك، فمن باب اأوىل األ تنت�شري لها، واأل ت�شعي لالنتقام لها، 
اأو تتوقفي عن الدعوة من اأجل نف�شِك، اأو تعادي وتوايل من اأجل نف�شِك، حتت غطاء 
هذا  ولأهمية  الداعية.  فيها  تقع  التي  اخلطرية،  املزالق  من  وه��ذا  ال��دع��وة،  م�شلحة 
الأمر، ربى النبي ملسو هيلع هللا ىلص �شحابته على هذا الأمر، ففي معركة اأحد وبعد اإ�شاعة مقتله ملسو هيلع هللا ىلص، 
�شعد اأبو �شفيان على �شخرة واأخذ ينادي: يا حممد، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: ل جتيبوه. فقال: اإن 
حممًدا قد مات. فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل جتيبوه. فقال: يا اأبا بكر. فقال ملسو هيلع هللا ىلص: ل جتيبوه. وهكذا 
اأخذ اأبو �شفيان وهو ينادي عمر بن اخلطاب، وهو ل ي�شمع جواًبا. ثم قال اأبو �شفيان: 
اعل هبل. فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »الآن اأجيبوه«، فقال عمر: ما نقول يا ر�شول اهلل. قال: قولوا: اهلل 

اأعلى واأجل، فقالوها... فعلم اأنهم اأحياء.
رباهم ملسو هيلع هللا ىلص األ يعادوا لأنف�شهم ول يوالوا اإل يف اهلل، ول يهاتروا غريهم من اأجل 

اأ�شخا�شهم، فلما انتقل الكالم اإىل اهلل ودينه، اأمرهم اأن يردوا على اأبي �شفيان. 
اأبي طالب يحملها؛ ففي معركة اخلندق،  كانت هذه الرتبية يف نف�ص علي بن 
خرج علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - لقتال عمرو بن ود، اأ�شجع فوار�ص العرب، 
فلما تنازل عال علّي ب�شيفه واأمكن منه، فلما رفع علي �شيفه ليقتله، ب�شق عمرو بن ود 
يف وجهه، فرفع علي �شيفه، ثم عاله مرة اأخرى، ثم �شاأله عمرو بن ود: مِلَ مَلْ تقتلني 
يف الأوىل وقد متكنت مني، قال علي - ر�شي اهلل عنه -: اأما يف الأوىل، فحني ب�شقت يف 
وجهي، ثارت نف�شي، فخ�شيت اأن اأقتلك انت�شاًرا لنف�شي فرتكتك لها، اأما الآن فهي هلل، 

فقتله علي - ر�شي اهلل عنه واأر�شاه -.
اهلَل اهلَل يا داعيات احلق، احذرن من تقدي�ص اأ�شخا�شكن، فاإنه من اأكرب مداخل 
لنف�شها  تغ�شب  توجيًها،  ول  ن�شيحة  تقبل  ل  به  املتلب�شة  ف��اإن  النهزامية،  ال�شيطان 
دعوتها  لأن  مدحت؛  هي  اإن  وت�شر  وتفرح  انتقد،  هي  اإن  متر�ص  ورمب��ا  لها،  وتر�شى 
لأغرا�ص �شخ�شية. لتتِق اهلل - جل وعال - من هذا طريقها؛ فلي�ص لنا َمْن الأمر �شيء، 

اإن الأمر كله هلل.
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كيف ظهرت العلمانية؟!
كان الغرب الن�شراين يف ظروفه الدينية املرتدية هو البيئة ال�شاحلة، والرتبة 
ثورتها  بعد  فرن�شا  كانت  وقد  وترعرعت،  العلمانية  �شجرة  فيها  نبتت  التي  اخل�شبة 
الذي  العلماين، ومل يكن هذا  الفكر  اأ�شا�ص  اأول دولة تقيم نظامها على  امل�شهورة هي 
– مبا يت�شمنه من اإحلاد، واإبعاد للدين  حدث من ظهور الفكر العلماين والتقيد به 
اأقول  اأهله -  اإىل بغ�ص الدين ومعاداته، ومعاداة  عن جمالت احلياة كافة، بالإ�شافة 
مل يكن هذا حدًثا غريًبا يف بابه؛ ذلك لأن الدين عندهم حينئذ مل يكن ميثل وحي 
اهلل اخلال�ص الذي اأوحاه اإىل عبده ور�شوله امل�شيح عي�شى بن مرمي - عليه ال�شالم -، 
واإمنا تدخلت فيه اأيدي التحريف والتزييف: فبدلت وغريت، واأ�شافت وحذفت، فكان 
من نتيجة ذلك اأن تعار�ص الدين املبدل مع م�شالح النا�ص يف دنياهم، ومعامالتهم، يف 
الوقت نف�شه الذي تعار�ص مع حقائق العلم الثابتة، ومل تكتف الكني�شة - املمثلة للدين 
عندهم - مبا عملته اأيدي ق�شي�شيها ورهبانها من التحريف والتبديل، حتى جعلت ذلك 
ديًنا يجب اللتزام والتقيد به، وحاكمت اإليه العلماء املكت�شفني، واملخرتعني، وعاقبتهم 
على اكت�شافاتهم العلمية املناق�شة للدين املبدل، فاتهمتهم بالزندقة والإحلاد، فقتلت 

من قتلت، وحرقت من حرقت، و�شجنت من �شجنت. 
اأقامت حتالًفا  الن�شارى -  املمثلة للدين عند  الكني�شة -  اآخر، فاإن  ومن جانب 
والع�شمة،  التقدي�ص،  م��ن  ه��الت  عليهم  واأ�شبغت  الظاملني،  احل��ك��ام  م��ع  �شريف  غ��ري 
اأن هذا هو  زاعمة  �شعوبهم،  به من جرائم وفظائع يف حق  ياأتون  و�شوغت لهم كل ما 

الدين الذي ينبغي على اجلميع الر�شوخ له والر�شا به.
ومن  الكني�شة  �شجن  م��ن  لهم  مهرب  ع��ن  يبحثون  هناك  النا�ص  ب��داأ  هنا،  م��ن 
طغيانها، ومل يكن خمرجهم الذي اختاروه اإذ ذاك، اإل اخلروج على ذلك الدين - الذي 
واإبعاده وط��رده، من جوانب احلياة  والتمرد عليه،  املجرمني -  العلم وينا�شر  يحارب 

كافة: ال�شيا�شية، والقت�شادية، والعلمية، والأخالقية، وغريها.
لكنهم  الإ���ش��الم،  دين  اإىل   اهتدوا  املبدل  الدين  اإذ خرجوا على هذا  ليتهم  ويا 

اأعلنوها حرًبا على الدين عامة. 
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تعايل نتعاتب ل نتخا�سم
ال�شك والظن هما اآفتا الأخوة، وهما تاأويل الأمور وحتميلها اأكرث من حملها، مع 

عدم قبول الأعذار، فال �شديق ملن اأراد �شديًقا ل عيب فيه. 

وقيل لأحد احلكماء: هل من اأحد ل عيب فيه؟ قال: من ل موت له.

العتاب ماء الأخوة، ونب�ص حياتها. 

ويجب اأن يكون خطابِك ل�شديقتِك:

اأختي وعزيزتي.. ل تلوميني على فعلي جتاهِك حتى ت�شمعي مني، ل تهجريني 
قبل اأن ت�شمعي دفاعي، ل يكن غ�شبِك مني حاجًزا دون �شماع اعتذاري، ل ترخي �شمعِك 
ا، فال  ملن اأراد اإبعادِك عني، اأنا منِك، واأنِت مني، اأنا واإياِك كاليدين تغ�شل بع�شهما بع�شً
بد لإزالة الأو�شاخ من �شغط يد على الأخرى، فاحتملي �شدتي عليِك، فقلبي بِك رحيم، 
فمن اأنِت  ومن اأنا، باهلل ل تهجريني قبل روؤيتي، التم�شي يل الأعذار، اغمري خطيئتي 
يف بحر ح�شناتي، ول جتعلي اإ�شاءتي لِك نقطة �شوداء تن�شر؛ لت�شّود �شفحة حياتي، مِلَ 

نتقاطع؟! ومِلَ الهجر واخل�شام؟! تذكري اأننا على الدرب �شواء. 

ل تكن اإحدانا عوًنا لل�شيطان على اأختها، ولي�ص الذئب ياأكل حلم ذئب اآخر. 

يقول �شيخ الإ�شالم ابن تيمية - يرحمه اهلل -: "بع�ص النا�ص ل تراه اإل منتقًدا، 
مو�شع  يرتك  الذباب،  مثل  فهو  �شيئاتهم،  ويذكر  والأجنا�ص  الطوائف  ح�شنات  ن�شي 

الربء وال�شالمة، ويقع على اجلرح والأذى، وهذا من رداءة النفو�ص". 
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الإن�سان بني الرجولة وال�سياع
واعجًبا ملا راأيت من حاله، حالة ال�شعد والطماأنينة، الب�شمة تعلو جبينه، روحه 

عذبة املذاق، �شل�شة القياد، له يف دروب اخلري �شولت وجولت.

ن��ع��م؛ بطل يفوق  ي��خ��اف ويخ�شى.  وي��وؤم��ل، وم��ن��ه  ي��رج��و  ول��ه  ب��اهلل م�شتع�شم، 
اأن�شى موقفه يف يوم تخور فيه  اأن�شى فلن  واإن كنت  الرجال،  تهابه  الأبطال، بل رجل 
على  نف�شه  عر�ص  اأن  ي��وم  الوليد،  لهوله  وي�شيب  ال��رع��دي��د،  فيه  وينتف�ص  ال��ع��زائ��م، 

اأ�شحابه يريد ال�شهادة، لقد حان وقت الرجال الذين زب ٻ ٻ پ پ پپ ڀ 
ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ رب )الأحزاب: 23(. 

لقد اأحكم العدو قب�شته، وبلغت القلوب احلناجر، اإنهم قد اأغلقوا باب حديقة 
على  ترفعوين  اأن  عليكم  اآليت  يقول:  هو  فها  عليهم،  مدخل  لأ�شحابه  ولي�ص  امل��وت، 
الرت�ص ثم ترموين بالرماح لأفتح لكم الباب اأو اأ�شت�شهد، فكان ما اأراد فوقع كال�شاعقة 
على العدو فخا�ص معركة معهم وقتل ع�شرة رجال، وفتح الباب لأ�شحابه، وكان الن�شر 

حليف رجال هذه هممهم.. وتلك نفو�شهم الأبية.

نعم، مبثل هذا ُينت�َشر على العدو، ل باأنا�ص هممهم اإىل احل�شي�ص اأو اأدنى، ترى 
اأحدهم يطل�شم وجهه وتنتفخ اأوداجه، عندما يعلم اأن الفريق هزم، بل اإنه ليحزن ويبكي 
اأما اإن فاز وانت�شر  وير�شل تلك الآه��ات احلرى على هذا امل�شاب اجللل. هذا اإن هزم، 
الفريق فاإن على النا�ص اأن تخلي له الطريق، ليفعل ما �شاء، ويوؤذي من �شاء، متى �شاء، 

ل ي�شاأل عما يفعل وهم ي�شاألون.

نعم، اأراه مرة اأخرى تقيده القيود، وت�شل�شله ال�شال�شل، ويقعد يف ال�شجن حزيًنا، 
والرجال تخو�ص املعركة بجنان ثابت، و�شليل ال�شيوف قد رّن يف اأذنيه، فيطرب مرة، 

ويحزن اأخرى، و�شعاعها الرباق اأ�شاء دياجري الظالم.

يكون  واأخ���رًيا  املقاتلة،  الطليعة  م��ن  تكون  لأن  واأم���اًل  �شوًقا  تتقطع  نف�شه  اإن 
ذلك بعد ياأ�ص مميت، واآهات كادت حترقه، فيك�شر القيود ويحطم ال�شال�شل، ويركب 
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اخليل العداء، لي�شفي غليله، ويطفئ لوعة احلزن، اإنه قد بهر العقول و�شد النفو�ص، 
واأوقف الفر�شان، وبدد ياأ�ص اأ�شحابه، اأبدله اأماًل يلوح لهم بالن�شر، فهو ذاك يخرتق 
ال�شفوف، ويطرح الفر�شان، وي�شق غبار املعركة بهمة الرجال، وعزمية املوؤمن، وبنف�ص 

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ  اأمة  اأبية، وباأمل يف اجلنة. هذا وذاك هما رجال 
ڀ  ڀ    ڀ  ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  رب )النور(. 
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الفطرة الإن�سانية
الإن�شان مفطور على اأ�شياء كثرية: 

 مفطور على حب احلياة، والتعلق بالبقاء؛ ولذلك جتد اأن الطفل - مثاًل - وهو 
�شبي ل يعقل، لو هددته باأن ت�شقطه من فوق جدار، اأو يف بئر، اأو ترمي به من �شيارة؛ 
فاإنه يرتعد ويبكي خوًفا من املوت والفناء، وهذه فطرة ل يحتاج الطفل اإىل تعلمها؛ 

بل هي خملوقة معه. 

ال��ع��امل؛ لأن��ه��م يعدون  الإح�����ش��اءات ع��ن ن�شبة النتحار يف  وك��ث��رًيا م��ا تتحدث 
النتحار ت�شرًفا �شاًذا، يدل على انحراف يف تربية هذا املجتمع اأو ذاك. 

 مفطور على العبودية؛ فالإن�شان - بطبيعته - �شعيف يحتاج اإىل اأن يتوجه اإىل 
معبود ي�شد فقره، اأًيا كان هذا املعبود، �شواء كان بحق اأو بباطل.

 مفطور على حب الوطن، وحب الأر�ص التي ن�شاأ فيها. 

 ومن الفطرة: اأن كاًل من اجلن�شني - الذكر والأنثى - مييل اإىل الآخر بطبيعته. 

 من الفطرة: اأن الإن�شان يحب الولد، ويحب املال. 

 ومن الفطرة: اأن الإن�شان مييل اإىل الت�شرت، واأل ينك�شف اأو يتعري اأمام النا�ص؛ 
ولذلك ي�شف املتحدثون املجتمعات البدائية املختلفة باأنها جمتمعات عارية، لي�ص فيها 

حجاب ول لبا�ص. 

اأم��ام  �شوءته  ظهور  م��ن  باخلجل  ف�شيًئا  �شيًئا  يح�ص   - �شغره  منذ   - والطفل 
الآخرين. 

تعلقه  يبداأ  يولد  منذ  فالإن�شان  امليم-؛  بك�شر   - املِلكية  حب  غريزة  وكذلك   
بلعبه،  متعلق  فهو  ل��ه،  ظلًما  عليها  الع��ت��داء  ويعد  خا�شة،  اأنها  ي��رى  التي  باأ�شيائه 
الآخ��ري��ن،  اأ�شياء  على  ال�شطو  نف�شه  له  ت�شول  وق��د  وفرا�شه!  ومالب�شه،  وح��ذائ��ه،  

ملكيتها.  وادعاء 
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وال���ظ���ل���م م����ن ���ش��ي��م ال���ن���ف���و����ص، ف������اإن جت��د
ي������ظ������ل������م! ل  ف�������ل�������ع�������ل�������ة  ع���������ف���������ة  ذا 

 ومن الفطرة: اأن الإن�شان يحب الختالط ببني جن�شه ومعا�شرتهم، فهو "مدين 
بالطبع"، كما يقول ابن خلدون نقاًل عن اأر�شطو. 

وهكذا جتد اأن هناك اأ�شياء كثرية جًدا الإن�شان مفطور عليها، �شحيح اأنها قد 
لكنها موجودة يف  للمجتمع،  تربيته، ومع معاي�شته  الإن�شان، ومع  تنمو مع منو عقل 
ل��ربزت ومنت كما  اآخ��ر يعار�شها،  اأ�شل اخللقة، بحيث لو مل يوجد �شيء ينميها، ول 
تنمو ال�شجرة من بذرتها؛ ولذلك قال ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث املتفق عليه عن اأبي هريرة: »كل 

مولد يولد على الفطرة«. 

وقال اأهل العلم: لو ترك مولود و�شاأنه وحيًدا يف غرفة اأو �شحراء وكرب؛ لنطق 
با�شم "اهلل". 
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الدعوة اإىل اهلل يف البيوت
البيوت بالدعوة،  اإىل  التوجه  الكرامة، فاأوجب  الإ�شالم للبيوت هذه  لقد جعل 
ولو جنحنا يف اإقناع النا�ص بالهتمام ببيوتهم، وتوجيه الدعوة اإليها، فاإننا �شنجد اأمًرا 

عجيًبا.

وذلك اأن اأقوى واأغنى دولة لو اأرادت اأن جتند دعاة لأي مذهب، اأو مبداأ، فمن 
املمكن اأن جتند اآلًفا من الدعاة على اأكرث تقدير.. لكن ما الذي يحدث، لو ا�شتطعنا 

اأن نقنع كل م�شلم متدين اأن يقوم بدور الدعوة يف منزلة؟!

الدعوة،  مبهمة  يقومون  ال�شباب،  من  ماليني  جندنا  قد  نكون  اأننا  واجل��واب، 
ومن دون اأي مقابل مادي. 

وثمة اأمر اأخر، هو اأننا جندنا دعاة ي�شتطيعون اأن يقتحموا البيوت، فالداعية قد 
يخاطب النا�ص يف امل�شجد، اأو املركز، اأو النادي، لكن ل ي�شتطيع اأن يقتحم بيوت النا�ص 
ليخاطبهم وهم يف قعر بيوتهم، ولو فر�ص جدًل اأن الداعية ا�شتطاع اأن يقتحم بيوت 
اأو متلكه الفتاة يف  النا�ص، فاإنه ل ميلك من و�شائل التاأثري والقوة، ما ميلكه ال�شاب، 

بيتها. 

فاأنِت اأيتها الأخت عن�شر من عنا�شر تكون املنزل، هذا اأبوِك، وهذه اأمِك، وهذا 
اأخِتك، واأحياًنا هذا زوجِك، وهذا طفلِك وولدِك، فاأنِت ترتبطني معهم  اأخوِك، وهذه 
بو�شائج قوية وروابط كبرية، من ارتباط العائلة، والن�شاأة وحلمة الن�شب، ت�شتطيعني 
من خاللها اأن تفعلي بهذا البيت، ما ل ي�شتطيع اأن يفعله غريِك بحال من الأحوال، ول 

تنتظري اأن ياأتي دعاة فيدخلوا بيتِك، ليعلموا اأ�شرتِك نيابة عنِك. 
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ترك العمل من اأجل النا�س من الرياء!
جاء عن الف�شيل بن عيا�ص - يرحمه اهلل تعاىل - قول �شديد فيمن يرتك العمل 
من اأجل النا�ص، قال - يرحمه اهلل -: "ترك العمل من اأجل النا�ص رياء، والعمل من 
اأجل النا�ص �شرك، والإخال�ص اأن يعاقبك اهلل منهما"، ومن ذلك اأن بع�ص النا�ص يتقدم 
اإل متاأخًرا، ورمبا  ياأتي  فاأ�شبح ل  الرياء،  النا�ص خجل وخاف من  راآه  فاإذا  للم�شجد، 
عليه،  الأ�شياء  اأثقل  من  امل�شجد  اإىل  التبكري  في�شبح  ذل��ك؛  يعتاد  ثم  ال�شالة،  تفوته 
وبع�شهم يقراأ القراآن ويحفظه، فاإذا راآه النا�ص اأو ا�شتمعوا اإىل قراءته، اأو دعوا له، خاف 
اأو  اأو معلًما،  للقراآن،  اأو مقرًئا  يكون خطيًبا،  ورمب��ا  القراآن،  ق��راءة  الرياء فرتك  من 
داعية؛ فيرتك ذلك خوف الرياء، وهذا من اخلطاأ العظيم، فاإن العبد ينبغي اأن ينقطع 

عن املخلوقني؛ فال يرتك �شيًئا من اأجلهم، كما ل يجوز له اأن يعمل �شيًئا من اأجلهم.

اأن العمل الذي عمله عظم يف عينه، كاأن  ا -  اأي�شً اأ�شباب ذلك -  ورمبا كان من 
اأو ينهى  ياأمر فيها مبعروف  اأو يتكلم بعد ال�شالة بكلمات ي�شريات،  يخطب اجلمعة، 
فيها عن منكر، فيخيل اإليه - حينئذ - اأن هذا العمل جليل، واأن النا�ص تتحدث بكالمه، 
واأنه اأ�شبح حديث املجال�ص؛ فلذلك قد يدخله �شيء من العجب فيح�ص ذلك يف نف�شه 
يتكلم،  كله، فال يخطب ول  العمل  والفكاك يف ترك  ال�شالمة  الرياء، ويرى  فيخ�شى 
بالأعمال  القيام  نف�شه  ي��ع��ّود  اأن  احلقيقي  عالجه  ولكن  ق��دمي،  اإبلي�شي  �شرك  وه��ذا 
ال�شاحلة، مع حتقريها يف نف�شه، واأن يعّود نف�شه على األ يرفع بكالم النا�ص راأ�ًشا، مع 
دوام املحا�شبة على الق�شور والتق�شري، وروؤية عيوب النف�ص، حتى اإذا وجد ثناء اأو مدًحا 
»تلك عاجل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ف��اإن ذلك ل ي�شره، بل هو كما قال  مل يتق�شده ومل يطلبه، 

ب�شرى املوؤمن«))1((. 

 

_________
)))))  أخرجه ابن حبان.
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البكاء عند تالوة القراآن اأو �سماعه
ال��ق��راآن ه��ّذ ال�شعر دون تدبر وفهم، واإمن��ا كانوا  مل يكن من ه��دي ال�شلف ه��ّذ 

يتاأثرون بكالم اهلل - عز وجل - ويحركون به القلوب. 

ففي البخاري عن عبداهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»اقراأ علي. فقلت: اأقراأ عليك وعليك اأنزل؟ فقال: اإين اأحب اأن اأ�شمعه من غريي قال: 

زب ڎ ڈ   ڈ ژ ژڑ ڑک ک ک  اإذا بلغت  فقراأت �شورة الن�شاء حتى 
ک گ گ رب )الن�شاء(. قال: ح�شبك، فالتفت فاإذا عيناه تذرفان". 

واأخرج البيهقي عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: ملا نزلت زب ڱ ڱ ڱ  
ں ں ڻ  ڻ   ڻ ڻ رب )النجم(، بكى اأهل ال�شفة حتى جرت دموعهم على 
خدودهم، فلما �شمع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ح�شهم بكى معهم، فبكينا ببكائه؛ فقال ر�شول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يلج النار من بكى من خ�شية اهلل«، وقد قراأ ابن عمر �شورة املطففني حتى بلغ زب 

وئ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  رب )املطففني(. فبكى حتى خر، وامتنع من قراءة ما بعدها.
وعن مزاحم بن زفر قال: �شلى بنا �شفيان الثوري املغرب فقراأ حتى بلغ زب ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ رب )الفاحتة(، بكى حتى انقطعت قراءته، ثم عاد فقراأ احلمد. 

وعن اإبراهيم بن الأ�شعث قال: �شمعت ف�شياًل يقول ذات ليلة - وهو يقراأ �شورة 
حممد، وهو يبكي ويردد هذه الآية:زب ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٹ 
ٹ ٹ رب )حممد(.. وجعل يقول: ونبلو اأخباركم. ويردد: وتبلو اأخبارنا؟ اإن بلوت 

اأخبارنا ف�شحتنا وهتكت اأ�شتارنا؛ اإنك اإن بلوت اأخبارنا اأهلكتنا وعذبتنا ويبكي. 
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عامر بن عبد قي�س التميمي
من العباد ال�شاحلني، ملا راآه كعب الأحبار قال: هذا راهب هذه الأمة. 

كان زاهًد ا يف الدنيا مبا فيها الن�شاء، ياأكل من ك�شب ميينه رغيًف ا يف النهار، 
ورغيًف ا يف الليل. 

انقطع للعبادة؛ فحني ي�شبح بعد �شالة الفجر ينادي من يحب اأن يقراأ، فياأتيه 
النا�ص، فيقرئهم القراآن واحلديث. ثم يقوم وي�شلي اإىل الظهر، ثم ي�شلي الع�شر، ثم 
ا وينام نومة  اإىل منزله، فياأكل رغيًف  املغرب والع�شاء، ثم ين�شرف  اإىل  النا�ص  يقرئ 

خفيفة، ثم يقوم لل�شالة ثم يت�شحر رغيًف ا، ويخرج ل�شالة ال�شبح. 

ا  ه���ادًئ  وي�شلي  اهلل،  خملوقات  يف  يتفكر  الليل  فيق�شي  اخل���الء؛  يحب  وك��ان 
مطمئًن ا. فقيل له: اإنك تنام خارًج ا، اأما تخ�شى الأ�شد؟ قال: اإين لأ�شتحي من ربي 
اأن اأخاف �شيًئ ا دونه.وهو ل يفكر يف الدنيا ول يدخر �شيًئ ا لغد، فكان ياأخذ عطاءه 
ويجعله يف كمه، فال يلقى م�شكنًي ا اإل اأعطاه، فاإذا دخل بيته ورماه على اأهله، عدوه 

فوجدوه كم اأعطيه. 

اأدرك عمر و�شلمان، واأخذ عنهما، وعامر حل�شن وحممد بن �شريين ولزمهما، 
واأخذ عنه عدد من النا�ص. قيل له: اأحتدث نف�شك يف ال�شالة؟ قال: اأحدثها بالوقوف 

بني يدي اهلل، ومن�شريف منه.
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ماذا تنتظر امل�سلحات؟
اإن حمل راية الإ�شالح يف جمتمع �شال منحرف معناها اأن امل�شلح �شينكر ويقاوم 
وعاداتهم،  حياتهم،  من  وج��زًءا  لديهم،  ماألوفة  و�شارت  النا�ص،  عليها  تعارف  اأ�شياء 
يف  اأعمق  �شيء  واأي  قلوبهم،  يف  التاأ�شل  �شديدة  الأ�شياء  ه��ذه  تكون  وق��د  وتقاليدهم، 
كعبادة  م��ا؛  عقيدة  على  طفولتهم  منذ  تربوا  قد  كانوا  اإذا  العقائد،  من  النا�ص  قلوب 
ا طاغًيا، اأو غري  �شنم من الأ�شنام املتنوعة، �شجرة كان اأو حجًرا اأو طوطًما، اأو �شخ�شً
ذلك، ياأتي النبي لينكر عليهم عبادة هذا ال�شنم الذي اأ�شبحت عبادته عقيدة متاأ�شلة 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  زب  قلوبهم  يف 
من  النبي  ي��الق��ي  اأن  ال��ظ��ن  فما   .)67  -  66 )الأن��ب��ي��اء:  رب  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
قومه ب�شبب هذا الإنكار، وهذه املواجهة القوية ال�شريحة الواثقة التي متيز الأنبياء 
واملر�شلني واأتباعهم من امل�شلحني املوؤثرين، عن غريهم ممن قد يكونون �شاحلني يف 
ر�شوا  بل  يحاربوه،  ومل  الف�شاد  يقاوموا  مل  م�شلحني،  غري  �شلبيون  لكنهم  اأنف�شهم، 

بالطريق ال�شهل، الهني اخلايل من الأ�شواك واملكاره: طريق ال�شالمة وال�شكوت!

انظري: مثاًل اإىل احلنفاء الذين كانوا يف اجلاهلية، اأولئك املوحدين الذين ل 
يعدون اإل اهلل، ول يرتكبون املخالفات ال�شرعية.. لكنهم ل يتعر�شون للنا�ص يف �شيء، 
ول يحاولون اإ�شالح جمتمعهم الذي يعج بال�شرك والف�شاد وال�شالل؛ فلم ينالهم من 

النا�ص �شيء من الأذى اأو املحاربة. 

فهذا زيد بن عمرو بن نفيل، الذي كان من احلنفاء يف مكة، وقد راآه النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
اأن زيد بن عمرو بن نفيل لقي  كما يف �شحيح البخاري من حديث عبداهلل بن عمر: 
ملسو هيلع هللا ىلص،  ملسو هيلع هللا ىلص، زيد بن حارثة، وقد قدمت للنبي  ملسو هيلع هللا ىلص، باأ�شفل )بلدح(، وكان مع النبي  النبي 
�شفرة من طعام، فاأمره اأن يدنوا فياأكل منها، فقال زيد بن عمرو بن نفيل: اإين ل اآكل 

مما تذبحون على اأن�شابكم، ول اآكل اإل ما ذكر ا�شم اهلل - تعاىل - عليه.

يا مع�شر  ويقول:  ذبائحهم  ينكر على قري�ص  ك��ان  نفيل  بن  بن عمرو  زي��د  واأن 

www.alukah.net



سحر البيان في كلمات بينات468

قري�ص، ال�شاة خلقها اهلل - تعاىل -، واأنزل لها من ال�شماء املاء، واأنبت لها من الأر�ص، 
ثم اأنتم تذبحونها على ا�شم غري اهلل. 

بل كان ي�شرح لقري�ص باإنكار عباداتهم، فيقول: 

ه�������ج�������رت ال��������������الت وال����������ع����������زى ج����م����ي����ًع����ا
ك��������ذل��������ك ي�����ف�����ع�����ل اجل��������ل��������د ال�����������ش�����ب�����ور

اب����ن����ت����ي����ه����ا  ول  اأط����������ي����������ع  ع�������������زى  ف����������ال 
اأزور ع��������م��������رو  ب������ن������ي  ������ش�����ن�����م�����ي  ول 

رب���������ا وك����������������������ان  اأط��������������ي��������������ع  ه���������ب���������ال  ل 
����ش���غ���ري ح����ل����م����ي  اإذ  ال�������ده�������ر  يف  ل�����ن�����ا 

ول����������ك����������ن اأع������������ب������������د ال���������رح���������م���������ن رب��������ي
ل�����ي�����غ�����ف�����ر ذن���������ب���������ي ال�����������������رب ال������غ������ف������ور

 



469 سحر البيان في كلمات بينات

ال�سراع على ماذا؟
كيف ل يكون الأمر كذلك ونحن جند اأن املعركة بني الر�شل وخ�شومهم كانت 
اأو جزئية من  املعركة خالًفا حول فرعية فقهية،  الركن الأعظم، ومل تكن  حول هذا 
اجلزيئات، اأو م�شاألة من امل�شائل الجتهادية، بل اإننا جند اأن �شرائع الر�شل اأنف�شهم قد 
تعددت، بح�شب الزمان واملكان والأمة؛ لأن ال�شرائع اإمنا جاءت لتنظيم حياة النا�ص مبا 
اإخوة،   ،- وال�شالم  ال�شالة  عليهم   - فالأنبياء  والآجلة،  العاجلة  امل�شلحة  لهم  ي�شمن 

دينهم واحد هو التوحيد، و�شرائعهم �شتى.

اأو هكذا يظن بهم -؟   - الإ���ش��الم  ب��اأم��ر  اأق���وام مم��ن يعنون  اأف��ال يفطن لذلك 
ال��ت��ي خ��ا���ش��وا، ول  امل��ع��رك��ة  ف��ي��ج��ددون حقيقة دع���وة الأن��ب��ي��اء وات��ب��اع��ه��م، فيخو�شون 
واملجددين على  امل�شلحني  داأب  الأك��رب، فهذا هو  الهم  الطريق عن  ببنيات  يت�شاغلون 

مدار التاريخ. 

بالدرجة الأوىل  ابن تيمية - مثاًل - مع خ�شومه كانت  التي خا�شها  فاملعركة 
معركة التوحيد، وحماربة كل األوان ال�شرك يف العبادة، اأو يف الطاغوت، اأو يف التباع اأو 

غريه.

واملعركة التي اأثارها الإمام املجدد حممد بن عبدالوهاب كانت مع �شور ال�شرك 
التي كانت ت�شرب بجذورها يف هذه البالد، فدعا النا�ص اإىل اإفراد اهلل - تعاىل - بالعبادة، 

والإقالع عن األوان الوثنية وال�شرك.

ومل تكن املعركة التي اأثارها حول ق�شية جانبية، اأو يف خالف فقهي؛ ولهذا ل 
جتد لل�شيخ حممد بن عبدالوهاب ول لأتباعه وتالميذه فقًها م�شتقاًل، ففقههم هو 
فقه الأئمة من قبلهم، يختارون منه ما يرون اأنه اأقرب للدليل، ولي�شوا من�شئني مذهًبا 

خام�ًشا - كما قد يقال عنهم -. 

ب��ن عبدالوهاب،  الإم���ام حممد  كتب  يقتنون  ي��زال��ون  ل  النا�ص  م��ن  ك��ث��رًيا  واإن 
لكنهم  مكتباتهم،  رف��وف  بها  ويزينون  ويحفظونها  بل  وي�شمعونها،  عليها،  ويطلعون 
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يغفلون - اأو يتغافلون - عن حقيقة املعركة التي اأثارها. 

كثري من املنت�شبني اإىل العلم والدعوة اليوم يثريون معارك جانبية، وطواحني 
حول  امل�شموعة،  والأ���ش��رط��ة  والر�شائل،  الكتب،  وت��ت��واىل  حولهم،  من  مع  ال��ه��واء؛  يف 
ق�شايا فرعية �شلبت الهتمامات كله، بل رمبا اأدى الأمر اأحياًنا اإىل املناظرات، واإذا مل 

جتد املناظرة كان اللجوء اأحياًنا اإىل نوع من املباهلة. 

كل ذلك حول ق�شايا هي يف الغالب فرعية حتتمل اخلالف، ولي�ص فيها هدى 
و�شالل، واإمنا قد يكون فيها خطاأ و�شواب، واخلطاأ قد يكون هنا وقد يكون هناك، وقد 

يكون جزء من ال�شواب هنا وجزء منه هناك، وتبقى الق�شية يف هذه احلدود!

الألوهية من هذه اجلهود  توحيد  ن�شيب ق�شية  نت�شاءل عن  ذلك  اإننا يف ظل 
الكبرية؟

نت�شاءل: كم من كتاب منلكه يف معاجلة هذه الق�شية! كم من ر�شالة! كم من 
مقالة! كم من جمل�ص! كم من �شريط يف ذلك؟!
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همرّ الإعجاب
الإعجاب هو تعلق فتاة باأخرى لدرجة الع�شق والغرام، فتفنت بها وتالحقها يف 
كل مكان، بحث ل ت�شتطيع اأن مير يوم دون اأن تراها، فتحا�شرها بالت�شالت عن طريق 
الهاتف، اأو تبعث اإليها بر�شائل احلب والغرام، وقد تر�شل اإليها اأ�شعاًرا غزلية، تتناول 
و�شف املالب�ص واجل�شد وما اإىل ذلك.. وهذا لي�ص من احلب يف اهلل، بل هو من الع�شق 
املحرم؛ لأنه يوؤدي اإىل اإثارة الغريزة، واإيقاد نريان ال�شهوة، وقد ينتهي ذلك باملمار�شة 
اجلن�شية ال�شاذة )ال�شحاق(، التي هي انتكا�ص يف الفطرة، ودليل على تغلب باعث الهوى 

على باعث العقل والدين.

اإن هناك اأ�شباًبا لالإعجاب، منها: 

1- �شعف الإميان و�شعف حمبة اهلل يف القلب. 

2- �شوء الرتبية وافتقار الفتاة اإىل العاطفة الأ�شرية. 

3- الرفقة ال�شيئة والفراغ القاتل. 

4- �شعف �شخ�شية الفتاة. 

5- التربج الوا�شح بني الفتيات، والتجمل املثري للغرائز. 

6- اخللط بني املحبة يف اهلل والإعجاب. 

كالقنوات  الفتيات،  ل��دى  الإث����ارة  ج��وان��ب  على  تركز  التي  الإع���الم  و�شائل   -7
الف�شائية واملجالت اخلليعة.

اأما العالج؛ فيكون بتقوى اهلل - عز وجل -، وحمبته، وكرثة ِذكره ودعائه، وتالوة 
كتابه، ويكون با�شتغالل الوقت يف املفيد النافع والبعد عن اخلبيث ال�شار، ويكون بغ�ص 
الفتيات،  بني  الزائد  والتجمل  التربج  وت��رك  ال�شيئة،  ال�شحبة  عن  والبتعاد  الب�شر، 
ويكون بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتذكري املعجبة باهلل - عز وجل -، وتخويفها 

من �شوء عاقبة هذا الفعل املحرم. 
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�سياطني الإن�س و�سياطني اجلن
ملا علم ال�شيطان اأنه هالك، واأنه من اأهل النار، واأنه �شيدخلها ل حمالة، حر�ص 

زب مج جح   اآدم ليدخلوها معه، واأق�شم على ذل��ك، قال - تعاىل -:  اإغ��واء بني  على 
مح جخ حخ مخ جس حس خس مس  رب )�ص(.

واأخرب اهلل - تعاىل - باأن الإن�ص �شياطني، قال - تعاىل -: زب ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ رب )الأنعام: 112(.

فانظري كيف بداأ - �شبحانه وتعاىل - ب�شياطني الإن�ص قبل �شياطني اجلن! لأن 
�شياطني الإن�ص هم الذين يدعون اإىل ما يدعو اإليه �شياطني اجلن! يدعون اإىل الكفر 
واإىل البدع واإىل املعا�شي كما يدعو ال�شيطان! وذكر بع�ص العلماء، اأن ال�شيطان يدعو 
النا�ص اإىل الذنوب: اإىل اأكربها، ثم اإىل ما يليه، ثم اإىل ما يليه. قال ابن القيم يف كتابه 

الذي �شماه )بدائع الفوائد(، يف اآخر املجلد الثاين: 

اإن ال�شيطان يدعو الإن�شان اإىل �شتة اأ�شياء، اإن ح�شل على الأول واإل انتقل اإىل 
الثاين!

يدعو اإىل الكفر وال�شرك! فاإذا اأوقعه يف الكفر وال�شرك ظفر به وا�شرتاح منه. 

اإيقاعه يف الكفر، دعاه اإىل البدع! فاإذا وقع يف البدع ح�شنها له،  واإن عجز عن  
ور�شي وقنع بها منه. 

واإذا عجز عن اإيقاعه يف البدع! اأوقعه يف الكبائر!

واإذا مل يوقعه يف الكبائر اأوقعه يف ال�شغائر!

واإذا مل يقدر على اإيقاعه يف ال�شغائر، اأوقعه يف املباحات حتى ت�شغله عن الطاعات!

اأوق��ع��ه يف الأع��م��ال املرجوحة وت��رك الأع��م��ال الراجحة! وهذه  ف��اإذا عجز عنه، 
مقا�شده. 

فاإذا عجز عن ذلك كله مل تبق لديه اإل حيلة واحدة مل ي�شلم منها اأحد، ولو �شلم 
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منها اأحد ل�شلم اأنبياء اهلل ور�شله، وهي ت�شليط جنوده الذين هم �شياطني الإن�ص الذين 
هم اإخوانه؛ في�شلطهم على اأولئك املتم�شكني بدين اهلل!

اإىل الكفر وال�شرك  ي��دع��ون  الإن�����ص كذلك م��ن  ف��اإن م��ن دع��اة �شياطني  وه��ك��ذا 
ويدعون اإىل كبائر الذنوب والإيقاع فيها، وتارة اإىل �شغائرها واإذا عجزوا اأوقعوا النا�ص 
فاإن  املرجوحة،  الأعمال  اإىل  الفا�شلة  الأعمال  واإذا عجزوا �شرفوهم عن  املباحات،  يف 

عجزوا مل يجدوا اإل الأذى بالل�شان، اأو باليد، اأو مبا قدروا عليه من اأنواع الأذى!

فبذلك ياأخذ الإن�شان حذره من �شياطني اجلن و�شياطني الإن�ص. 
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�سهوة الن�ساء
املتاأمل يف اأحوال امل�شلمني - ف�شاًل عمن دونهم - يرى �شعاًرا جتاه هذه ال�شهوة، 
الأط��ب��اق  متابعة  على  العاكفني  امل�شلمني  اأك��رث  فما  الآ���ش��ن��ة،  م�شتنقعاتها  يف  وول��وًغ��ا 
الف�شائية و�شبكات "الإنرتنت" وقد �شّمروا اأعينهم يف �شبيل مالحقة برامج الفح�ص، 
�شهواتهم  تلبية  �شبيل  يف  والفجور  الكفر  ب��الد  اإىل  رحالهم  ي�شدون  الذين  اأك��رث  وم��ا 

املحرمة، واهلل امل�شتعان.

اإف�شاد  على  بال�شوء  الأّم���ارات  النفو�ص  مع  واجل��ن  الإن�ص  �شياطني  تكالب  لقد 
عفاف امل�شلمني واأخالقهم، قال - �شبحانه -: زب پ پ پپ ڀ ڀ 

ڀ ڀ رب )الن�شاء: 27(.
ومما يجدر ذكره اأن من اأرخى ل�شهوته العنان، فاإن �شعار هذه ال�شهوة ل حد له 
ول انق�شاء، واإذا كان ال�شخ�ص املولع بالدنيا ل ي�شبع من املال - فلو كان لبن اآدم واديان 
من ذهب لبتغى ثالًثا، ول ميالأ جوف ابن اآدم اإل الرتاب.. فكذا ال�شخ�ص املولع ب�شهوة 

اجلن�ص من دون �شابط اأو رادع ل يقف ول يرعوي. 

ق��ارون، وج�شد  اأوتيت مال  "لو   :- - يرحمه اهلل  الطنطاوي  ال�شيخ على  يقول 
الن�شاء من كل لون وكل �شكل، وكل نوع من  اأجمل  اآلف من  هرقل، ووا�شلتك ع�شرة 
بالقلم  اأكتبها  ل.  العايل:  بال�شوت  اأقولها  ل.  تكتفي؟  اأن��ك  تظن  هل  اجلمال،  اأن��واع 

العري�ص، ولكن واحدة باحلالل تكفيك.

قائًما  الدليل  تلّفتم حولكم وجدمت يف احلياة  الدليل، فحيثما  ل تطلبوا مني 
ظاهًرا مرئًيا".

واأما احلكاية الأخرى فقد ذكر احلافظ ابن كثري - يرحمه اهلل - يف حوادث �شنة 
"وفيها تويف عبده بن عبدالرحيم - قبحه اهلل -، ذكر ابن اجلوزي  )278ه���( ما يلي: 
الغزوات،  ال��روم، فلما كان يف بع�ص  املجاهدين كثرًيا يف بالد  ال�شقي كان من  اأن هذا 
اإذ نظر اإىل ام��راأة من ن�شاء ال��روم يف ذلك  وامل�شلمون حما�شرو بلدة من بالد ال��روم، 
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اأن ت�تن�شر وت�شعد  اإليِك؟ فقالت:  احل�شن فهويها فرا�شلها: ما ال�شبيل اإىل الو�شول 
اإل وهو عندها، فاغتم امل�شلمون ب�شبب ذلك  اإىل ذلك، فما راع امل�شلمني  اإيّل، فاأجابها 
غًما �شديًدا، و�شق عليهم م�شقة عظيمة، فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك املراأة 
يف ذلك احل�شن، فقالوا: يا فالن، ما فعل قراآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل �شيامك؟ 
اإل قوله:  القراآن كله،  اأن�شيت  اأين  ما فعل جهادك؟ ما فعلت �شالتك؟ فقال: اعلموا 

ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  زب 
ٹ ٹ ٹ رب )احلجر(. 
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�سعور املنافق والفا�سق يف ختام رم�سان
اأخواتي: لئن كان يف الأمة ال�شاحلون، املوؤمنون، اخلا�شعون الذين يتاأملون ويبكون 
على فراق رم�شان؛ ففي الأمة كذلك من لعب ال�شيطان بهم؛ فزّين لهم �شوء اأعمالهم 
يف  والن�شاط  الطاعات،  عن  التكا�شل  �شغلهم  ولذاتهم،  �شهواتهم  همهم  يعمهون،  فهم 

املعا�شي واملنكرات، ما �شعور هوؤلء ورم�شان يكاد يفارقهم؟ 
الهوى  اتباع  اإىل  ال�شوق  اإن��ه  رم�شان،  بان�شالخ  الفرح   - ال�شديد  لالأ�شف   - اإن��ه 

وطاعة ال�شياطني، كما قال قائلهم: 
رم����������ى رم�������������ش������ان �����ش����م����ل����ن����ا ب����ال����ت����ف����رق

ف�����ي�����ا ل�����ي�����ت�����ه ع�����ن�����ا ت����ق���������ش����ى ل���ن���ل���ت���ق���ي 
ل���ئ���ن ����ش���ر اأه��������ل الأر������������ص ط��������ًرا ق���دوم���ه 

ف��������اإن �������ش������روري ب����ان���������ش����الخ ال��������ذي ب��ق��ي
هكذا يرى هوؤلء البطالون انق�شاء �شهر رم�شان، يرونه فر�شة لالنطالق يف 
واإرواء  اأهوائهم،  اتباع  اإل  همٌّ  لهم  لي�ص  والرذائل،  الف�شاد  وميادين  ال�شالل،  �شاحات 
�شقاء،  حالهم:  هذه  والف�شاد،  وال�شالل  الغي  �شبيل  يف  ال�شيطان،  �شبيل  يف  �شهواتهم 
مل  لأنهم  ومل��اذا؟  رم�شان،  بانق�شاء  وي�شتب�شرون  يفرحون  ه��وؤلء  وخ�شران،  و�شياع، 
يذوقوا طعم الإمي��ان احلقيقي، مل يذوقوا طعم التقوى، مل ي�شت�شعروا لذة املناجاة. 
تلك هي يا اأخوات حال البطالني جتاه فراق رم�شان، اأما املوؤمنون ال�شادقون فحالهم: 

اأاأزم��������ع��������ت ي�����ا ����ش���ه���ر ال���������ش����ي����ام رح����ي����اًل؟
وق��������ارب��������ت ي�������ا ب���������در ال��������زم��������ان اأف�����������وًل

رح����ل����ة الآن  ب�������ك  ج���������دت  ق�������د  اأج�������������دك 
روي���������������دك اأم�������������ش������ك ل���������ل���������وداع ق����ل����ي����اًل

ن�������زل�������ت ف�������اأزم�������ع�������ت ال������رح������ي������ل ك�����اأمن�����ا
ن����������زوًل ن�������وي�������ت  اإذ  رح��������ي��������اًل  ن�������وي�������ت 
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�سنن يف الكون
قامت ال�شماوات والأر�ص وما بينهما، وما فيهما على احلق والعدل، وما خلقت 
الف�شاد،  واأراده��ا فحفظها من  �شّنها اهلل - تعاىل -  اأو باطاًل، بل حلكمة عظيمة  عبًثا 
الكون تزيدنا يقيًنا مبدلول  �شنًنا جليلة يف  التفكري نالحظ  واإمعان  النظر  وباإطالق 

الآية: زب ڻ   ۀ ۀ   ہ رب )الليل(، ومن ذلك: 

�شهولها  م��ع  ونتعامل  ظ��ه��ره��ا،  على  ونعي�ص  عليها   من�شي  ال��ت��ي  الأر�����ص  )اأ( 
وجبالها، ونرى نباتها واأ�شجارها، ون�شم هواءها ون�شرب ماءها.. فنجد اأن الأر�ص اأنواع، 
منها ال�شهلة، ومنها احلزن، ومنها الطيبة، ومنها اخلبيثة، ومنها ال�شوداء والبي�شاء 
اآدم من قب�شة  »اإن اهلل - تعاىل - خلق  ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال  ذل��ك، ويف احلديث  وب��ني  واحل��م��راء 
قب�شها من جميع الأر�ص؛ فجاء بنو اآدم على قدر الأر�ص، جاء منهم الأحمر والأبي�ص 

والأ�شود وبني ذلك، واحلزن واخلبيث والطيب وبني ذلك«. 

وعلى �شوء هذا جاءت اأعمال النا�ص، و�شعيهم على قدر �شالحهم من ف�شادهم، 
وطيبهم من خبيثهم.

)ب( املعادن التي ت�شتخرج من باطن الأر�ص، الذهب الأحمر الذي ل يتغري مع 
مرور الزمن، واإمنا يزداد بالنار جودة، والف�شة التي تلي الذهب يف النفا�شة واملكانة، 
واحلديد وغريه من املعادن الأخرى التي تتاأثر مبرور الأيام وتتغري معاملها يف اأق�شر 
الأوقات، ويف احلديث املتفق عليه عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -، قيل: يا ر�شول اهلل، 
من اأكرم النا�ص؟ قال: "اأتقاهم"، فقالوا: لي�ص عن هذا ن�شاألك، قال: "فيو�شف نبي اهلل 
ابن نبي اهلل ابن نبي اهلل خليل اهلل"، قالوا: لي�ص عن هذا ن�شاألك، قال: "فعن معادن 

العرب ت�شاألون؟.. خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف الإ�شالم اإذا فقهوا".

يتغري  ل  كالذهب  فمنهم  امل��ع��ادن،  كاأ�شناف  اأ�شناف  الب�شر  اأن  دلل��ة  ه��ذا  ويف 
ب��الأه��واء  يتاأثر  م��ن  ومنهم  الأ���ش��م،  كاجلبل  واإمن���ا  وال�شبهات،  وال�شهوات  باملغريات 

والقرناء؛ ف�شرعان ما يظهر على حقيقته عند زوال بريقه الظاهر املزيف. 
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)ج�( الرياح والأمطار التي ير�شلها اهلل - تعاىل - ما بني وقت واآخر، فمنها ريح 
تر�شل على الع�شاة فتدمرهم تدمرًيا، ما تذر من �شيء اأتت عليه اإل جعلته كالرميم، 
ومنها ما ين�شر اهلل بها عباده املوؤمنني، كما ح�شل يف الأحزاب، فعن ابن عبا�ص - ر�شي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ن�شرت بال�شبا، واأهلكت عاد بالدبور« متفق عليه.  اهلل عنهما -، قال ر�شول اهلل 
واملطر يف يوم بدر للموؤمنني رحمة و�شكينة وطماأنينة ويثبت الأقدام، وللكفار دح�ص 

ومزلة ويزلزل الأقدام. 
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�سياع الوقت يف اللهو واللعب
ي�شاهد اأن هناك �شباًبا وكهوًل، بل ومنهم ال�شيوخ وكبار ال�شن ل يق�شون وقت 
فراغهم اإل يف اللعب واللهو الباطل، ول �شك اأن هذا اللعب م�شيعة للوقت، فتجدهم 

يعكفون على اآلت اللهو واللعب طوال ليلهم اأو نهارهم، اأو طوال وقت فراغهم.

واإذا كانوا يف مكان عمل ولي�ص لديهم عمل، فال يجدون اإل اللعب باآلت يدوية 
عن  يرفهون  واأنهم  يت�شلون!  بذلك  اأنهم  ويزعمون  الوقت!  �شياع  ملجرد  بها،  يلعبون 
اأنف�شهم، فتجدهم يف قهقهة و�شحك، ويف لهو و�شهو، وفيما ل فائدة فيه، حتى يذهب 

عليهم الوقت الطويل وهم يف حالهم هذا!

ول �شك اأن هذا م�شيعة للوقت الثمني الذي هم م�شوؤولون عنه. 

وقد يتعلل هوؤلء باأنهم بهذا ين�شغلون عن الغيبة والنميمة، والكالم يف اأعرا�ص 
النا�ص!

ونقول لهوؤلء: �شدقتم، وكذبتم! فما الذي يحملكم على الغيبة والنميمة؟ األ 
جتدون ما ت�شغلون به الوقت غري هذا الذي ل فائدة منه، بل عليكم منه م�شرة؟!

ووقعتم  واللغو،  اللهو  بع�ص  لهومت  ذلك  ومع  الثمني،  الوقت  هذا  اأ�شعتم  لقد 
فيه!

وقد قال اهلل - تعاىل - يف اأهل اللهو: زب ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ   ڄ  ڃ 
ڃ ڃ ڃ رب)لقمان: 6(.

ول �شك اأن هذا الذي ترتكبونه من لهو احلديث؛ فاإن كل �شيء يلهي عما فيه 
خري فاإنه داخل يف ذلك؛ ولأنه مما ي�شد عن �شبيل اهلل! فقد نبه اهلل الذين يعر�شون 

عن اللهو بقوله - تعاىل -: زب ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ رب )املوؤمنون(. 

وقال جل وعال: زب ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ  ژ ڑ ڑ ک رب )الق�ش�ص(. 
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اأن  الدنيا  عيوب  اأك��رب  ف��اإن  والقهقهة،  وال�شحك،  الباطل،  الكالم  اللغو:  فمن 
اأهلها اتخذوها لهًوا ولعًبا!

وذكر اهلل عن اأهل النار قوله - تعاىل -: زب ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  رب 
زب ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پپ رب )العنكبوت:  )الأع��راف: 51(، وقال - تعاىل -: 

.)64

األي�ص هوؤلء الذين ي�شغلون اأوقاتهم يف الورق والقمار واملي�شر وغريه من اأهل 
اللهو واللغو؟!

وقد حرم اهلل - تعاىل - القمار واملي�شر، وقرنه باخلمر؛ فقال: زب ٻ ٻ پ 
پ پ پ  ڀ ڀ ڀ رب )املائدة: 90(. 

فاإذا كان اللعب على عو�ص فاإذا فاز هذا قمر الآخر واأخذ نقوده بغري حق، ويبقى 
الآخر �شفر اليدين؛ فهو القمار، اأي املي�شر املحرم! واإذا كان على غري عو�ص فهو داخل 
ا يف الألعاب الباطلة التي ورد  يف لهو احلديث الذي ذمه اهلل - تعاىل -، وقد يدخل اأي�شً
النهي عن اللعب بها يف بع�ص الأحاديث، ومنها قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من لعب بالرند�شري فكاأمنا 

�شبغ يده يف حلم خنزير ودمه«.

يت�شرر  بل  �شيًئا،  منها  الإن�شان  ي�شتفيد  ل  الباطلة  امللهية  الأل��ع��اب  تلك  ف��اإن 
باإ�شاعة وقته الثمني الذي ي�شاأل عنه ويحا�شب عليه.
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عمل املراأة يف البالد الإ�سالمية
اإن خروج املراأة يف البالد الإ�شالمية كان تبعية وتقليًدا واإعجاًبا مبا �شوره لها 

املنخدعون بحرية املراأة الغربية املزعومة وا�شتقاللها القت�شادي الزائف.

فتاأثر ن�شاء امل�شلمني بن�شاء الغرب، وزاد اخلروج، وزاد بالتايل ال�شفور والختالط 
املوؤديان اإىل الف�شاد باملجتمع.

واجباته  يف  وترغبه  ت��وؤي��ده  زوج��ه��ا  حليف  تكون  اأن  ل��ل��م��راأة  يريد  الإ���ش��الم  اإن 
واأعماله، واأن تكون ربة بيت ومربية اأجيال واأن�ص زوج، واأن تكون متعلمة مثقفة، واأن 

تكون قوية يف دينها، �شادقة يف حياتها �شابرة را�شية.

لقد كان من ن�شاء امل�شلمني يف الأجيال الفا�شلة عاملات معلمات وعامالت، لهن 
ف�شلهن وقدرهن. 

قال عروة بن الزبري - ر�شي اهلل عنه -: "ما راأيت اأحًدا اأعلم بفقٍه ول بطٍب ول 
ب�شعر من عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - ".  

وكان ال�شحابة يعرفون لأمهات املوؤمنني حقهن ويعملون بن�شحهن، وي�شاألونهن 
عما جهلوه من اأمور دينهم. 

وكان من الن�شاء عامالت حتى يف ع�شر الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص، فقد �شارب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
مبال خديجة - ر�شي اهلل عنها - وثبت اأن امراأة من الأن�شار جاءت اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وهو جال�ص عند املروة، فقالت: يا ر�شول اهلل؛ اإين امراأة اأبيع واأ�شرتي فرمبا اأردت اأن 
اأبيع �شلعة فت�شام باأكرث. فقال ملسو هيلع هللا ىلص: ل تفعلي، اإذا اأردت اأن ت�شرتي ال�شلعة فا�شتامي بها 

الذي تريدين اأن تاأخذي به اأعطيت اأو منعت.

اإن املراأة يف الإ�شالم راعية يف مال زوجها وم�شئوولية عن رعيتها، وقد كان ن�شاء 
ال�شحابة - ر�شي اهلل عنهن - يقمن باأعمال �شاقة يف البيوت، كما ثبت عن فاطمة - 
ر�شي اهلل عنها - وعن اأ�شماء - ر�شي اهلل عنها - فكن يطبخن ويغ�شلن ويعجن ويطحن 

ويخبزن ويعلفن اخليول.
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التكفي باملع�سية
روى م�شلم يف �شحيحه عن اأبي �شفيان قال: 

اأ�شهر ف�شاأله رجل: هل كنتم ت�شمون  �شتة  "جاورت مع جابر بن عبداهلل مبكة 
اأحًدا من اأهل القبلة كافًرا؟ 

فقال: معاذ اهلل. قال: فهل ت�شمونه �شرًكا؟ قال: ل".

فيه  اأخطاأ  فعله ول بخطاأ  بذنب  امل�شلم  تكفري  "ول يجوز  الإ���ش��الم:  �شيخ  قال 
كامل�شائل التي تنازع فيها اأهل القبلة". 

ا بعدما �شئل: هل يكفر العبد باملع�شية اأم ل؟ "ل يكفر مبجرد الذنب  وقال اأي�شً
فاإنه ثبت بالكتاب وال�شنة واإجماع ال�شلف اأن الزاين غري املح�شن يجلد، وال�شارب يجلد، 

والقاذف يجلد، ولو كانوا كفاًرا لكانوا مرتدين ولوجب قتلهم". 

وقال ال�شيخ حافظ احلكمي يف �شلم الو�شول: 

م�������وؤم�������ًن�������ا ب������امل������ع������ا�������ش������ي  ن������ك������ف������ر  ول 
ج����ن����ى  مل����������ا  ا�������ش������ت������ح������الل������ه  م����������ع  اإل 

ومعلوم اأن الذين يكفرون �شاحب الكبرية هم اخلوارج، والذين ل يرون للمعا�شي 
تاأثرًيا على الإميان هم املرجئة؛ وكلتا الطائفتني لي�شتا على هدى، واحلق الذي عليه 

اأهل ال�شنة واجلماعة اأن املعا�شي تنق�ص الإميان ول تخِرج من امللة. 
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م�سامرة عائلية
عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: حّدث ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذات ليلة ن�شاءه حديًثا، 
فقالت امراأة منهن: كاأن هذا احلديث خرافة، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: اأتدرون ما حديث خرافة، كان 
رجل من بني عذرة اأ�شرته اجلن يف اجلاهلية، فمكث فيهم دهًرا، ثم ردوه اإىل الإن�ص، 

فكان يحّدث النا�ص مبا راأى فيهم من الأعاجيب، فقال النا�ص: هذا خرافة.

فنتداول  ول��ل��روح؛  طماأنينته  للقلب  يجلب  ال��ذي  ال�شاكن  الوقت  هي  امل�شامرة 
فيه اأطراف احلديث ونوؤن�ص اأنف�شنا بتبادل العاطفة، نحط عنا اأعباء احلياة ون�شتمتع 
ملسو هيلع هللا ىلص مع زوجاته  باللحظة التي نكون فيها مًعا على ا�شرتخاء وم��ودة. يتحكى الر�شول 
ليكملن  بالقوة  اأج�شادهن  وت�شحن  القمر  �شوء  حتت  اأ�شاريرهن  فرتت�شم  وي�شليهن؛ 

امل�شري. 

ومع ذلك، فاإن الإن�شان الذي كرمه اهلل ل تكون راحته اإل مبا هو مفيد حتى يف 
اأهله،  ال�شرور على  اأعباء احلياة ويدخل  اإيجاد ما يزيل به  امل�شامرة، فيجتهد يف  وقت 
يف  ينبت  التي  تلك  امل�شامرة،  اأجمل  من  واإن  امل�شامني.  واأج��ود  الأدوات  اأن�شب  بانتقاء 
ثناياها تقرب للخالق باأ�شناف القرب والود، يروى عن علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل 
عنه -، اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص طرقه وفاطمة لياًل، فقال: األ ت�شليان. ولنعلم اأن ما نفعله اليوم 
اإه��دار للوقت بحجة امل�شامرة لن يوؤتي نتائجه ما مل نتاأدب ب�شنته ملسو هيلع هللا ىلص من �شدق  من 
وبعد عن ما يحيك يف النف�ص من الإثم، فال ي�شيع الوقت هباء ول ميالأ الفكر فراًغا، 

وبذلك نكون قد بنينا توا�شاًل زوجًيا يركن اإىل اإعمال العقل ووفور امل�شاعر. 
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احلب ل ين�سب
عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا ذبح ال�شاة قال: اأر�شلوها اإىل 

اأ�شدقاء خديجة، فذكرت له يوًما؛ فقال: اإين رزقت حبها.

اإن حبه ملسو هيلع هللا ىلص عالمة فارقة يف دنيا احلب ومل�شة وفاء يف عامل الإن�شانية، اإن موقف 
الوجدان  �شماء  اإىل  باملحبني  يرتقي  ال��ذي  اخلالد  للحب  برهان  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  ر�شولنا 

ويحرك احلياة. 

ها هو ملسو هيلع هللا ىلص يثبت حبه لها - ر�شي اهلل عنها - بكل الطرق، نراه يف هذا املوقف يذبح 
ال�شاة وير�شلها اإىل اأ�شدقائها حًبا لها، فال ترتبط م�شاعره بوجودها اأو بزمن حمدود، 
اأو مكان خم�شو�ص؛ لأنه يعلم اأنها لو علمت لعمت فرحتها، فتحاوره ال�شيدة عائ�شة 
اإن  ملسو هيلع هللا ىلص  حماورة الزوجة الغيورة فيجيبها: اإين رزقت حبها، فتعرف عائ�شة اأن حممًدا 

اأحب �شدق، واإن اأحب اأوفى. 

اأقولها وبكل �شدق: اإن القتداء بالر�شول ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا املوطن من اأ�شعب القتداء؛ 
لأنه يفوق التوقعات املحدودة يف العطاء والوفاء. مل يحب ر�شول اهلل بعقله فقط، فمتى 
انتفت امل�شلحة انتفى احلب، لكن قلبه هو الذي اأحب، فما ر�شي باأي تربير عقلي حتى 

يحب�ص في�ص م�شاعره، واإن كان املوت.

يا ر�شويل.. عليك ال�شالة وال�شالم، حتب ما حتبه زوجتك حًبا ل يعرف تكلف 
الإر�شاء ول اإجبار امل�شاعر، بل كان القلب ين�شاع ان�شياع املحب يف كل الأمور، اأ�شدقك 
يف حياتها - ر�شي اهلل عنها - ولد حبها يف مماتها؟ تقف الأذهان حائرة اأمام ذلك الوفاء 
النبوي فهو لي�ص وفاًء لالآخر، واإمنا وفاء لذات النف�ص التي متتع جوانبها با�شتمرارية 
الوفاء لها، فمن كانت خليلته مكحلة لعينه وزينة لفوؤاده،  اأحبته فيح�شل  املحبة ملن 
فيغلي  قيمتها  يعي  ورقتها،  ازده��ار  املتاأمل  بلطف  ويالم�شها  ل��ه،  خلقت  كاأنها  يراها 
حياتها وياأن�ص بها، اأنِت وحدِك تعرفني كيف الورود اإىل املبتغى، فهي لي�شت اأبجديات 

تدر�ص ول خربات تلقى، واإمنا اطالع القلب خلالقه في�شدق يف �شكناه وي�شتمر وفاوؤه.
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يروي لنا احلاكم، عن زيد بن هالة، عن اأبيه - ر�شي اهلل عنه -، اأنه دخل على 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو راقد، فا�شتيقظ، فقام هالة اإىل �شدره، وقال: هالة، هالة. مرحبا به 

لقرابته من خديجة - ر�شي اهلل عنها -.

واإن حتدثنا  ال�شا�شع،  البون  �شتجدين  وق��ارين،  �شعي هذا احلب ن�شب عينيِك 
احلياة  ا�شتمرارية  مفتاح  فذلك  ال�شادق،  كلمة احلب  �شوى  يوقف حربنا  فلن  م��راًرا 
حياته  لم�ص  ما  وكل  النف�ص،  غاية  النظر  منتهى  هو  املحبوب  في�شبح  لها،  والتذوق 
حمل عناية وود حتى بعد مماته، في�شتمر القلب قرير العني يف حياة املحبوب ومماته. 
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اإل .. اجلار!
عن زيد بن اأ�شلم - ر�شي اهلل عنه - ، قال: لقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص امراأة تخرج من عند 
اأن  عائ�شة  فاأبت  لعائ�شة،  قالت:  ه��ذا؟  طعاًما  لها:  فقال  حتمله،  �شيء  ومعها  عائ�شة، 
تقبله، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعائ�شة: األ قبلته منها مرة واحدة؟ قالت عائ�شة: يا ر�شول اهلل 

اإنها حمتاجة واإنها كانت اأحوج اإليه مني، قال ملسو هيلع هللا ىلص: فهال قبلته منها واأعطيتها خرًيا.

هذا  املخلوقات،  باقي  عن  قدرها  رف��ع  ب��اأن  الب�شرية   - �شبحانه   - اخلالق  اأك��رم 
الإكرام �شرف يرتقي بنا عن �شفا�شف الذل واملهانة، ومن يحاول اأن ي�شلبنا اإياه فكاأنه 
�شلب حقنا يف احلياة؛ لذلك نراه ملسو هيلع هللا ىلص يبني لعائ�شة خطورة رف�شها الطعام من جارتها، 
الإهانة  تقع يف  الإن�شانية؛ حتى ل  ال��ذات  تقدير  يعلمها حقيقة  نية،  بح�شن  كان  واإن 
والنتفا�ص لالآخرين.. يعلمها الأ�شلوب النبوي يف مراعاة النف�ص والأخذ بها، فيقول 

لها: فهال قبلته منها واأعطيتها خرًيا. 

اإن كل ما يريق ماء الوجه له غ�شة يف القلب، �شواء اأكان اإمياءة اأم كلمة اأم ت�شرًفا 
غري مق�شود، ويزداد الأثر اإن �شدر عن القريب من النا�ص الذي متى تكلم اأخذنا كالمه 
على حممل من اجلد، فاإن اأ�شاء كان لقوله من الوقع الثقيل الذي ل ي�شهل م�شحه؛ 
لأجل ذلك كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يحذر اأميا حتذير من اأذية اجلار بق�شد اأو غري ق�شد، 
اإما بدعوات مقللة اأو حركات مهينة؛ فيقول ملسو هيلع هللا ىلص: "واإن ا�شرتيت فاكهة فاأهد له )اأي: 

جلارك(، فاإن مل تفعل فاأدخلها �شًرا، ول يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده".

حق جاري علّي: حب�ص ال�شر عنه، واإكرامه بالعطاء، وحفظ كرامته، �شون قلبه 
من الفنت، واإزالة اأي حواجز بيننا.

بعيًدا عن  بيننا  امل��ودة والرتاحم  دامت  التعاليم منهًجا  اتخذت من هذه  ومتى 
اأية اإ�شاءة اأو تعال.. اأما من كان له على اجلار تعد اأو �شرر فهو منبوذ. جاء رجل اإىل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال له: يا ر�شول اهلل، اإن يل جاًرا يوؤذيني، قال: انطلق فاأخرج متاعك اإىل 
الطريق؛ فانطلق فاأخرج متاعه، فاجتمع النا�ص عليه، فقالوا: ما �شاأنك؟ قال: يل جار 
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يوؤذيني، فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم اأخزه. فبلغه )اأي: بلغ جاره(، فقال: ارجع 
اإىل منزلك، فواهلل ل اأوؤذيك اأبًدا. 

يعلي ر�شولنا الكرمي من قيمة اجلار موؤ�شًرا ل�شالح اأو ف�شاد اأخالقنا، فنعلم اأن 
حقه جد مهم واأداوؤه فر�ص مدلوله التطبيق امل�شتمر.. ي�شاأل رجل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيقول: 
اإذا �شمعت جريانك يقولون: قد  ملسو هيلع هللا ىلص:  اأ�شاأت؟ فيقول  اأح�شنت واإذا  اإذا  اأعلم  اأن  كيف يل 

اأح�شنت، فقد اأح�شنت، واإذا �شمعتهم يقولون: قد اأ�شاأت، فقد اأ�شاأت. 
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وفاء ال�سحابة - ر�سوان اهلل عليهم -
عن جماهد عن ال�شائب: اأنه كان �شارك ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قبل الإ�شالم يف التجارة، 
فلما كان يوم الفتح اأتاه فقال: مرحًبا باأخي و�شريكي، كان ل يداري ول مياري، يا �شائب 
قد كنت تعمل اأعماًل يف اجلاهلية ل تقبل منك، وهي اليوم تقبل منك، وكان ذا �شلف 
و�شلة، ويف رواية اأخرى قال: جيء بي اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم فتح مكة، فجعل عثمان 
وغريه يثنون علّي، فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ل تعلموين به، كان �شاحبي، ويف رواية: نعم 

ال�شاحب كنت. 

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -، اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يوؤتى بالرجل املتوفى 
اإنه ترك وف��اء، �شلى  عليه دين، في�شاأل: هل ترك لذلك من ق�شاء؟ فاإن قالوا: نعم، 
عليه، واإل قال للم�شلمني: �شلوا على �شاحبكم، فلما فتح اهلل عليه الفتوح، قام فقال: 
اأنا اأوىل باملوؤمنني من اأنف�شهم، فمن تويف من املوؤمنني فرتك دينا فعلي ق�شاوؤه، ومن 

ترك ماًل فهو لورثته.

قال الراغب الأ�شفهاين: اإن الوفاء هو �شدق الل�شان والفعل مًعا، وكذلك كان 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وفيا باخلا�شة والعامة، بال�شديق والغريب، باحلي وامليت؛ فيفزع ل�شداد 
اأنف�شهم،  اأوىل باملوؤمنني من  اأنا  دين ملن مات ت�شديًقا مليثاق الأخ��وة وال��ولء، فيقول: 
ويق�شي ما على امليت من دين، وما انقطع وفاوؤه ب�شحبه عند دفنهم، بل يتوا�شل معهم 
ومع اأحبتهم ويتذكرهم بالدعاء وال�شتغفار، حتى اإنه كان يزور �شهداء اأحد كل اأ�شبوع. 

كان اأبو حمدون اأحد القراء امل�شهورين، وكانت له �شحيفة مكتوب فيها ثالثمائة 
ا�شم من اأ�شدقائه يدعو لهم كل ليلة من الليايل تركهم ونام تعًبا، فقيل له يف نومه: 
يا اأبا حمدون، مِلَ مل ت�شرج م�شابيحك الليلة.. فقعد من نومه واأخذ �شحيفته، داعًيا 

لهم واحًدا واحًدا. 

وحال ال�شديق الويف ل يتوقف حتى يوم القيامة، تراه جاهًدا يقتفي اأثر �شاحبه، 
كما نقل لنا ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هذه ال�شورة قائاًل: ما جمادلة اأحدكم يف احلق يكون له يف 
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الدنيا باأ�شد جمادلة من املوؤمنني لربهم يف اإخوانهم الذين اأدخلوا النار، قال: يقولون: 
ربنا اإخواننا كانوا ي�شلون معنا وي�شومون معنا ويحجون فاأدخلتهم النار، قال: فيقول: 

اذهبوا فاأخرجوا من عرفتم منهم.

خ���ل���ي���ل���ه ي��������خ��������ون  خ���������ل  يف  خ���������ري  ول 
وي������ل������ق������اه م�������ن ب�����ع�����د امل��������������ودة ب����اجل����ف����ا
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دعوة للتخ�س�س
ملسو هيلع هللا ىلص وهو يبني  اأتيت ر�شول اهلل  روي عن طلق بن علي - ر�شي اهلل عنه - ق��ال: 
امل�شجد، وامل�شلمون يعملون فيه معه، وكنت �شاحب عالج وخلط طني، فاأخذت امل�شحاة 
اأخلط الطني، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص ينظر اإيل ويقول: اإن هذا احلنفي ل�شاحب طني، وكان يقول: 
قال:  رواي��ة:  ويف  منكًبا،  واأ�شدكم  م�شًكا  له  اأح�شنكم  فاإنه  الطني؛  اليمامي من  قربوا 
فاأنت  الطني،  اخلط لهم  ملسو هيلع هللا ىلص: ل، ولكن  قال  ينقلون؟  اأاأنقل كما  ر�شول اهلل..  يا  قلت: 

اأعلم به.

ما لالأخوة من دور فعال يف توظيف اجلهود وا�شتغالل الطاقات يتجلى يف هذا 
املوقف النبوي الذي ي�شنع فيه ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �شوابط العمل اجلماعي، فيق�ّشم املهام 
بني الإخوان بح�شب قدرة كل واحد وحرفته؛ فالر�شول ملسو هيلع هللا ىلص يعلم اأن و�شع القدرات يف 
منا�شبها من اأهم ما مييز قوانني النه�شة، فيوؤ�ش�ص ثقافة التخ�ش�ص والفعالية؛ حتى 
بالتمادح  اأثر يذكر، وهنة  اأوق��ات مبذولة دون  يلغي كل جهود ع�شوائية ل تنتج �شوى 

وفو�شوية بالق�شور. 

اإننا متى عرفنا اإمكانات اأحبتنا ووجهناها ودعمناها جعلنا من الأخوة وال�شداقة 
اأر�شية للنهو�ص، وهذا ما فعله الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص مع اأبي ذر - ر�شي اهلل عنه - عندما جاء 
�شاحبه  حقيقة  يعرف  من  هو  احل��ق  الأخ  اأن  على  ي��دل  رًدا  عليه  ف��رد  القيادة،  ي�شاأله 
اإنك امروؤ �شعيف، لي�ص تقلياًل من �شاأنه، بل تقومي وت�شحيح  ونوع ن�شيجه، قال له: 

لختياره؛ حتى تثمر جهوده. 

اأ�شحابه يف  اهلل  ر�شول  فيها  التي ي�شع  النبوية  الأمثلة  بهذه  التاريخ مليء  اإن 
اأو ادعاء باطاًل، لكل منهم  اأماكنهم ال�شائبة ويف �شاحتهم ال�شلبة، فال تناف�ص واهًما 

عطاوؤه ومتيزه، واأول ال�شرية كاآخرها يف الهمة والنية. 

ال�شافعي يرى يف تلميذه الربيع حًبا للعلم وتبحًرا فيه، فقال  لقد كان الإم��ام 
له مقال الأخ الذي ي�شعى ل�شقل مواهب اأخيه: لو قدرت اأن اأطعمك العلم لأطعمتك.
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يفزعون  ل��ن��ا،  م��الزم��ني  ل��ن��ا،  حمبني  ب��ن��ا،  علم  على  ه��م  مم��ن  الن�شح  لنطلب 
ل�شغريتنا ككبريتنا، يهمهم انتفاعنا، ويدعون لنا بكل خري. 

جدوى  دون  حياتها  يف  تعبث  هكذا  �شديقتك  ترتكي  ل  اأختي،  يا  كذلك  واأن��ِت 
فتكون زائدة عليها.. فاأنِت اأعلم النا�ص بها؛ لأنِك اأقرب النا�ص اإليها، ف�شاعديها ودليها 
ملسو هيلع هللا ىلص يف  اأن تعرف ن�شيج �شخ�شيتها وعنوان عطائها، كوين م�شتلهمة من نفحات النبي 

حق ال�شداقة وحتّلي مببادئها.. كوين خمل�شة لها.
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ذوق الدعابة
واأن��اخ راحلته بفنائه، فقال بع�ص  امل�شجد  ملسو هيلع هللا ىلص، فدخل  الر�شول  اإىل  اأعرابي  جاء 
ال�شحابة لنعيمان: لو نحرتها فاأكلناها؟... فاإّنا قد قرمنا اإىل اللحم، ويغرم النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
حقها، فنحرها نعيمان، وخرج الأعرابي فراأى راحلته ف�شاح: واعقراه يا حممد! فخرج 
النبي ي�شاأل: من فعل هذا؟ قالوا: نعيمان، فاتبعه النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى وجده بدار �شباعة 
بنت الزبري بن عبداملطلب قد اختفى يف خندق وجعل عليه اجلريد، فاأ�شار اإليه رجل 
ورفع �شوته: ما راأيته يا ر�شول اهلل... وهو ي�شري باإ�شبعه اإىل حيث هو، فاأخرجه ر�شول 
اهلل وقد تعفر وجهه بالرتاب فقال: ما حملك على ما �شنعت؟ قال: الذين دلوك علي 
يا ر�شول اهلل هم الذين اأمروين، فجعل ر�شول اهلل مي�شح عن وجهه الرتاب وي�شحك... 

ثم غرم ثمن الراحلة.

اأن  اإىل كل ما ي�شيف للحياة حياة وللمعنى معنى.. يعلمنا  ملسو هيلع هللا ىلص ير�شد  الر�شول 
اإ�شالمنا مل يفر�ص كالًما كله ذكر، ول �شماًعا كله قراآن، ول وقًتا كله التزام م�شجد، 
بل لنا يف الفكاهة حمطة نرّوح بها عن اأنف�شنا، لنا يف البت�شامة حوار يهّون ال�شعاب، 
يوؤن�ص املبتلى، ي�شحك احلزين، ويدغدغ القلوب ل�شناعة البهجة. يقول علي بن اأبي 

طالب - ر�شي اهلل عنه -: اأعط الكالم من املزح مبقدار ما تعطي الطعام من امللح.

ول عجب اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يتفكه حيًنا ويطرف للمزاح اأحياًنا؛ فيغمر اإخوانه 
باإ�شراقة وجهه، مر�شاًل احلب واملودة، قائاًل: اأف�شل الإميان اأن تلقى اأخاك واأنت طليق. 
تب�شًما و�شحًكا يف وجوه  النا�ص  اأكرث  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  "ال�شمائل":  الرتمذي يف  ويقول 

اأ�شحابه. 

وملا ما للمزاح من الأثر الإيجابي يف النفو�ص، �شرعه الإ�شالم و�شبطه واأعطى 
لنا يف الباب اأ�شوة. 

راأى ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل كان يكنى اأبا عمرة، فقال له ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: يا اأم عمرة، 
ف�شرب الرجل بيده اإىل مذاكره، فقال: واهلل ما ظننت اإل اأين امراأة ملا قلت يل: يا اأم 
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عمرة، فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اإمنا اأنا ب�شر اأمازحكم. ويف يوم اخلندق كان زيد بن ثابت 
�شاًبا، وكان فيمن ينقلون الرتاب بهمة ون�شاط، فيقول الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: اأما اإنه نعم الغالم! 
فغلبه التعب والربد، فنام يف اخلندق، فاأخذ رجل من امل�شلمني �شالحه وهو نائم. فلما 
اأبا رق��اد، منت حتى ذهب  ملسو هيلع هللا ىلص مداعًبا له: يا  اإليه �شالحه، فقال النبي  قام فزع، ثم رد 
وي�شتمر  ال��ورد.  باأبي  فناداه  ب�شرته  احمرت  ال��ذي  ال�شحابي  داع��ب  وكذلك  �شالحك! 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص باإظهار ال�شرور لأ�شحابه عند اللقاء بهم فيمازح �شهيب بن �شنان عندما اأكل 
التمر وبه رمد يف اإحدى عينيه، فيقول له ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: اأتاأكل التمر واأنت اأرمد؟ فقال 

�شهيب: اإمنا اآكل بال�شق الآخر، في�شحك ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�شحكنا معه. 
وما كان لر�شول اهلل من اأثر اإل وال�شحابة مقتفوه؛ لذا كان اأبو هريرة - ر�شي 
املدينة،  م��روان على  اأّم��ره  للمزاح، وقد  بها، حمًبا  بال�شنة، عاماًل  اهلل عنه - متم�شًكا 
فلما يلقى الرجل يقول: الطريق... قد جاء الأمري! وياأتي على �شبيان يلعبون فيلقي 
زيد بن وهب فيقول:  لنا  بينهم وي�شرب برجله، فيفزعون وينفرون. ويحكي  بنف�شه 
 - يوارونه  يكاد اجللو�ص  ابن م�شعود،  ج��اءه  اإذ  )اب��ن اخلطاب(؛  اإين جلال�ص مع عمر 
اأي: ي�شاوونه طوًل وهم جلو�ص - من ق�شره، ف�شحك عمر حني راآه، فجعل يكلم عمر 
وي�شاحكه وهو قائم، ثم وىل فاأتبعه عمر بب�شره حتى توارى، فقال: كنيف ملئ علًما.

اأما ابن �شريين فكان ي�شاأل عن الرجل فيقول: قد تويف. فريى الرجل يف اليوم 
الثاين وهو حي يرزق، فيجيب ابن �شريين: اهلل يتوفى الأنف�ص حني موتها والتي مل 

متت يف منامها. 
وما خاب ال�شاعر حني قال: 

ه�������ش���ه  يل  ب�����������دا  م���������ا  خ�����ل�����ي�����ل�����ي  اأزور 
وق����اب����ل����ن����ي م����ن����ه ال���ب�������ش���ا����ش���ة وال���ب�������ش���ر

ت����رك����ت����ه  وب�������������ص  ه�����������ص  ي�����ك�����ن  ف������������اإن مل 
ول�����و ك�����ان يف ال���ل���ق���ي���ا ال�����ولي�����ة وال��ب�����ش��ر
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ح�سن املظهر
قال ابن عمر يروي عن دومة اجلندل: كان على عبدالرحمن بن عوف عمامة 
قد لفها على راأ�شه، قال ابن عمر: فدعاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاأقعده بني يديه، فنف�ص عمامته 
بيده ملسو هيلع هللا ىلص، ثم عممه بعمامة �شوداء، فاأرخى بني كتفيه منها، ثم قال: هكذا فاعتم يا ابن 

عوف، ويف رواية: هكذا يا ابن عوف فاعتم فاإنه اأح�شن واأعرف. 

عندما نتعامل مع اجلمال كاأداة للعي�ص ال�شوي، بعيًدا عن اأي �شعلكة اأو خميلة، 
ف�شتربز ثمراته يف كل ما ناأمله ونطلبه، و�شنتاأمل دقائق النوامي�ص وخبايا احلياة بعني 

ترى باجلمال نوًرا وموؤ�شًرا.

اأو منظر؛ فالفطرة  اأن تعي�ص دون قذى ي�شيبها من مظهر  العني  اإن من حق 
تكرم الإن�شان وترتقي به ليكون حمل ترحيب لأي م�شاهدة اأو جمال�شة؛ حتى ميار�ص 

طبيعته مع الآخرين واخللطة بهم. 

اجلمال  تلم�ص  عليها  وج��ب  حولها،  من  اإىل  النا�ص  اأق��رب  ال�شديقة  كانت  ومل��ا 
اإتقاًنا  اإتقان اجلمال لأخواتها  اأخواتها وجلي�شاتها، فت�شرف بع�ص جهدها يف  يف حال 
جتعله ذوًقا �شوًيا ل ترفًعا ب�شرًيا، فرت�شم مقيا�ص التجمل الذي اأ�ش�شه النبي ملسو هيلع هللا ىلص عندما 

قال: كلوا وت�شدقوا والب�شوا يف غري اإ�شراف ول خميلة. 

وح�شن  العي�ص  بكرامة  اأحق  لهي  لديِك  اأمانة  اخلالق  اأودعها  التي  النف�ص  واإن 
املظهر، ولول ذلك ملا تاأذى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عندما دخل عليه رجل ثائر الراأ�ص، اأ�شعت اللحية 
املخرب وترجمان  م��راآة  واملظهر هو  �شعره؟!،  به  ي�شكن  ده��ن  ك��ان لهذا  اأم��ا  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال 

اأ�شراره، وما كان ملوؤمن اأن يكون قلبه عامًرا باحلياة وظاهره يف عداد املوتى. 

لقد قام الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص بتوعية اإخوانه وتوجيههم اإىل التعامل مع هذا املبداأ، بعيًدا 
عن الإفراط والتفريط؛ حتى يعطوا اأج�شادهم حقها يف اجلمال كما يعطون اأرواحهم 
ا  راأى على عمر - ر�شي اهلل عنه - قمي�شً ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  ابن عمر  ي��روي  ن�شيبها منه، 
اأبي�ص غ�شياًل )اأي: م�شتعماًل( فقال: ثوبك هذا غ�شيل اأم جديد؟ فقال: ل، بل غ�شيل 
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يا ر�شول اهلل، فقال له ملسو هيلع هللا ىلص: الب�ص جديًدا وع�ص حميًدا ومت �شهيًدا، وما قال ملسو هيلع هللا ىلص لعمر 
هذه الكلمات اإل ملا راآه يكرث لب�ص الغ�شيل ول يجدد اللبا�ص والزي. 

اإن التهاون يف املظهر بحجة ان�شراف الذهن اإىل معايل الأمور لهو حجب لل�شنة 
القرائح  كانت  ول��و  نافعة،  واأدوات  قوية  بعدة  احلياة  اأرك���ان  مت��الأ  كانت  التي  النبوية 
بك�شاء  العقل  يت�شاوى عنده غذاء  ن�شاأ جيل  ملا  واملظهر  اللب�ص  لإج��ادة  مانعة  الداهية 
اجل�شد، فلقد كان الإمام مالك ل يحدث حتى يتنظف ويتطيب وي�شرح حليته ويلب�ص 

اأح�شن الثياب!

يروى عن نبي اهلل داود - عليه ال�شالم - اأنه قال: يا رب.. اأي عبادك اأحب اإليك؟ 
قال - تعاىل -: موؤمن ح�شن ال�شورة، قال داود - عليه ال�شالم -: فاأي عبادك اأبغ�ص 
اإليك؟ فيقول - تعاىل -: كافر قبيح ال�شورة، فانظري اإىل ربط الإميان باملظهر الالئق 
اأراد لنف�شه الكمال  اأحدهما انتفاء الآخر ولكن من  والهندام ال�شوي، ول يعني انتفاء 

عّودها ال�شعي احلثيث لذلك. 
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احلجاب اإغاظة لأعداء اهلل
اأعداء اهلل الذين بلغوا ذروة اجلهد  اإحباط جلهود  اإن مت�شك امل�شلمة بحجابها 
اأرا�شينا بدمائنا، واليد  بكلتا يديهم، يد ت�شبغ  الكيد لالإ�شالم؛ فهم يعملون فينا  يف 
الأخرى ت�شبغ وجوه ن�شائنا بامل�شاحيق، و�شعورهن بالألوان العجيبة، وتك�شو اأج�شادهن 

ثياًبا ل تر�شى اهلل؛ ليق�شوا على ما تبقى من اأخالق.
امل��راأة  بتحرير  ينادون  الإ���ش��الم  على  يح�شبون  ممن  كثرًيا  ن�شمع  اأن  والعجيب 
اأنه تخلف،  اأو�شاًفا منفرة، مثل  امل�شلمة من حجابها وكاأنه �شال�شل وقيود، وي�شفونه 

ورجعية، وجاهلية، وغري ذلك من البهتان.
ولهوؤلء نقول: اإن حقيقتكم ل تخفى على ذي عينني، وكالمكم باطل يف باطل 
و�شوف جتنون ثمار ال�شوك الذي تغر�شونه يف طريق الإ�شالم – اإن مل تتوبوا – زقوًما 
ال��واح��د القهار، وقبل ذل��ك اخل��زي واخل���ذلن يف الدنيا قبل  ال��ب��وار بقدرة اهلل  يف دار 

الآخرة.
ومن مظاهر خذلن هوؤلء ما نراه من بع�ص ن�شاء امل�شلمني من ثبات على العفاف 
واحل�شمة، على رغم ما يبذل من جهود خبيثة، فرنى من ن�شاء امل�شلمني من تتم�شك 

بحجابها، ول�شان حالها يقول لهوؤلء بقول اهلل - تعاىل -: زب ڭ ڭ ۇۇ ۆ  ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ   رب )اآل عمران: 119(. فتزهو بحجابها �شاخمة كاجلبال الروا�شي يف خ�شم 
اأمواج املكائد والفنت، و�شدق اهلل العظيم: زب ڱ ڱ  ڱں ں ڻ ڻ رب 

)الأنفال: 30 (. 
ال��ذي قد  ال�شباب  الزهور ويف ن�شرة  بناتنا ون�شائنا من هي يف عمر  فرنى من 
ينخدع به الكثري، نراها وقد ك�شيت بلبا�ص ال�شرت والعفاف، فاإذا خرجت ل�شرورة راأيت 
الرجال، وقد حملت  اأعني  تتوارى عن  الطريق،  تاأخذ حافة  العفة واحل�شمة واحلياء 
بني جنبيها قلًبا قد ُملئ بخ�شية اهلل، و�شرتت وجًها ي�شع نوًرا وجماًل ل ي�شاهيه زينة 

زب ڄڃ ڃ  وال�شالح  التقوى  �شمة  وجهها  على  ب��دا  وق��د  والأل���وان،  امل�شاحيق 
ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇڍ رب )الفتح: 29(. 
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حب الُقرب
عن الرباء - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأول ما قدم املدينة نزل على اأجداده - 
اأو قال: اأخواله - من الأن�شار؛ لأنه ملسو هيلع هللا ىلص كان حمًبا للقرابة حمًبا ولل�شلة موجًها، يحث 
على الرحم فعاًل وقوًل، ويوؤكد اأهمية الرحم وحق القرابة. وت�شرد لنا ال�شنة اأن ال�شلة 
الن�شائم  و�شعت  املرء  على  الرحمات  ت�شابقت  العني  قرير  القريب  وكان  ا�شتقرت  متى 

اإليه، ومن اأدى حق رحمه واأن�ص بهم وقرب منهم فقد حاز اخلري كله.

اأما اليوم، واعزاءنا على الرحم الذي �شاعت اأوا�شره وغابت مالحمه، تق�شمت 
وتنعدم  الأنانية  مفردات  بكل  حتاط  منعزلة،  ومالجئ  منف�شلة  ح�شون  اإىل  البيوت 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  يتحدى  وحيًدا.  ويذكر  وحيًدا  الإن�شان  ليم�شي  امل�شاركة؛  معاين  فيها 
وبني  بينه  يقف حائاًل  ما  كل  والتعاي�ص، فريف�ص  اجلماعة  ملعنى  ال�شانق  الكفن  هذا 
اإىل ر�شول اهلل  قرابته وي�شع الطرائق واحللول لدميومة ال�شلة والتاآلف: جاء رجل 
ملسو هيلع هللا ىلص وقال: يا ر�شول اهلل، اإن يل ذوي اأرحام اأ�شل ويقطعون، واأعفو ويظلمون، واأح�شن 
وي�شيئون، اأفاأكافئهم؟ قال: اإذا ت�شرتكون جميًعا، ولكن خذ بالف�شل و�شلهم، فاإنه لن 
يزال معك من اهلل ظهري ما كنت على ذلك، اأي: واإن اآذاك اأقرباوؤك فكن اأنت الأح�شن، 

واأّد ما عليك. 

يقول الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: �شلة الرحم وح�شن اجلوار - اأو ح�شن اخللق - يعمران الديار، 
اأي: م�شمر  الكا�شح،  اأف�شل ال�شدقة على ذي الرحم  ملسو هيلع هللا ىلص:  ويزيدان يف الأعمار. يقول 
العداوة، يقول الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: الرحم معلقة بالعر�ص، تقول: من و�شلني و�شله اهلل، ومن 
قطعني قطعه اهلل. ومن منا يطيق اأن يعي�ص وقد قطعه اهلل وانقطعت الرحمة عنه وهو 

عند اهلل مطرود وعنه حمروم؟

اآث��اره دال��ة على بحثها، ومن  امل��رء ال�شادق يف مبتغاه للرحمة هو من كانت  اإن 
كانت جوارحه مغربة من التنقيب عنها، فقد تعلق قلبه بنفحات الرحمة، وتتلمذ ل�شانه 
اأمام  وك��ان اجل�شد منت�شًبا  وال��روح،  القلب  ملاء  م��دراًرا  العني  دندنة مناجاتها، فكانت 
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حمرابها ودلئلها، ف�شمت الروح بعد اأن كانت ثملة بخمر النفاق والع�شيان، واأ�شبحت 
الأر�ص غري الأر�ص بالرحمة وال�شفقة؛ فالكل بالرحمة يتنف�ص وبالرتاحم يتعانق. 

اإن �شلة الرحم تلغي كل م�شطلحات املنافع املتبادلة لرت�شخ يف الأذهان ا�شتباق 
والعمل   - تعاىل   - اهلل  حب  هو  لها  ال��داف��ع  فيكون  الإن�شانية،  التعامالت  يف  الف�شل 
ملر�شاته، وت�شبح بذلك الرحم هي �شاحة لل�شباق اإىل اأعلى املراتب عند الرفيق الأعلى، 

ولو تاأملنا قوله - تعاىل -: زب ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ رب )حممد(، لن�شلخت اأرواحنا من القطيعة والهجر؛ فما دامت القطيعة مقرونة 
بالف�شاد فيه داعية اإليه، وتلك اإ�شارة ربانية اإىل اأن قطيعة الرحم يتاأذى من ريحها كل 

من يف الأر�ص فتكون �شبًبا للف�شاد فيها وخلرابها. 

اإن �شلة الرحم تعني )اأداء الواجب لها من حقوق اهلل التي اأوجب لها والتعطف 
على  يجب  التي  الرحم  حد  العلماء  تناول  ولقد  عليها(،  به  التعطف  يحق  مبا  عليها 
املرء �شلتها والإح�شان اإليها، فقال النووي: )اختلفوا يف حد الرحم التي يجب و�شلها، 
اأنثى والآخ��ر ذك��ًرا حرمت مناكحتها،  اأحدهما  ك��ان  فقيل: كل رح��م حم��رم، بحيث لو 
وقيل: هو عام يف كل رحم من ذوي الأرحام، )هو القريب الذي لي�ص بذي �شهم مقدر 

ول ع�شبة يف املرياث.. ي�شتوي فيه املحرم وغريه، وهذا هو ال�شحيح(. 

اأما من عجز عن اأداء حقوق رحمه والتعطف عليهم، فعليه باأدنى ال�شلة )بالكالم 
فاجعلي  قاطًعا(،  ي�شقى  ل  غايتها  ي�شل  ومل  ال�شلة  بع�ص  و�شل  ول��و  بال�شالم،  ول��و 
الرقيب عليِك نف�شِك التواقة اإىل املعايل، ول تخلقي املعاذير وتوجدي احليل لتلجمي 

اأنني �شمريِك وحياة قلبِك. 
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األ تفرحني له!
عن جابر بن عبداهلل - ر�شي اهلل عنه - قال: جيء باأبي، يوم اأحد، قد مثل به، 
حتى و�شع بني يدي ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقد �شجي ثوًبا )غطي به( فذهبت اأريد اأن اأك�شف 
فرفع  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  فاأمر  قومي،  فنهاين  عنه  اأك�شف  ذهبت  ثم  قومي،  فنهاين  عنه، 
ف�شمع �شوت �شائحة، فقال: »من هذه؟« فقالوا: ابنة عمرو اأو اأخت عمرو. قال: »فِلَم 

تبكي؟ اأو ل تبكي، فما زالت املالئكة تظله باأجنحتها حتى رفع« رواه البخاري.

هذا احلديث النبوي ال�شريف يحمل ب�شرى لكل زوجة �شهيد، وابنة �شهيد، واأخت 
�شهيد، واأم �شهيد؛ ب�شرى باأن زوجها اأو اأباها اأو اأخاها اأو ابنها �شار اإىل حال خري من 

احلال التي كان عليها، وانتقل اإىل حياة اأف�شل من احلياة التي كان فيها. 

على  ال�شائحة حزًنا  �شوت  �شمع  قال حني  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  راوي احلديث  ويذكر 
"فلم تبكي؟"  اأي  "فِلَم تبكي؟"، فاإذا كانت الأوىل؛  مقتل عبداهلل - ر�شي اهلل عنه -: 
فاإنها بيان من النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه ل داعي لبكائها؛ لأن املنزلة التي ح�شل عليها توجب الفرح 
وال�شرور له ول ت�شتدعي البكاء عليه، واإذا كانت الثانية، اأي "ل تبكي" فهي دعوة اإىل 

عدم البكاء؛ لأنها حال ول تدعو اإليه.
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�ساأظل نا�سحة
عن اأبي �شعيد - ر�شي اهلل عنه - قال: ملا دخل علي بفاطمة - ر�شي اهلل عنهما - 
جاء ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأربعني �شباًحا اإىل بابهما يقول: ال�شالم عليكم اأهل البيت ورحمة 

ک  ڑ  ڑ     ژ  ژ    ڈ  ڎڈ  زب  اهلل،  رحمكم  ال�شالة  وبركاته،  اهلل 
ک  ک رب ) الأحزاب: 33(.

يقول الإمام الغزايل: اعلم اأن طريق تهذيب ال�شبيان من اأهم الأمور واأوكدها، 
وال�شبيان اأمانة عند الوالدين، وقلبه جوهرة طاهرة نفي�شة �شاذجة خالية من كل نق�ص 
و�شورة، وهو قابل لكل ما نق�ص، ومائل اإىل كل ما ميال به اإليه، فاإن عود اخلري وعلمه 
ن�شاأ عليه، و�شعد يف الدنيا والآخرة، و�شاركه يف ثوابه والداه، وكل معلم له وموؤدب، واإن 
عود ال�شر، واأهمل اإهمال البهائم �شقي وهلك، وكان الوزر يف رقبة القيم عليه والوايل 

له، ومهما كان الأب ي�شونه عن نار الدنيا، فباأن ي�شونه عن نار الآخرة اأوىل.

اإن الأب املر�شد لك خري جتاه نف�شه وولده، قد األف حالة التهذيب والتوجيه منذ 
ن�شاأة اأبنائه، فكان يقيل عرثتهم ويقوي �شالحهم وفق هدي نبوي يعلم اخلري ويكف 
عن ال�شر، فتت�شم حياتهم بخ�شلة احلق التي تنمو مع ن�شوجهم وات�شاع م�شوؤوليتهم. 
وينت�شي الأب عندما يرى اأبناءه قد �شاحوا يف الأر�ص �شعوًبا وقبائل، فاأقاموا لل�شعادة 
اأبنائه  لأح���وال  التتبع  دائمة  الأب  ل��دى  التوجيه  قابلية  وتظل  اأ���ش��ًرا،  وللنجاح  بيوًتا 
لأبنائه  رع��اي��ة  اأو  اهتمام  ك��ل  تعطيل  بيته  جامعة  م��ن  التخرج  يعني  ف��ال  و�شلوكهم، 
ال�شوية  الأبناء على قوانني احلياة  الأبوية يف معاونة  الأ�شبقية  ت�شتمر  ولأ�شرهم، بل 
بكل توؤدة وت�شاور. ويروى عن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص اأنه كان يو�شي فاطمة - ر�شي اهلل عنها - 
اإن جاءك علّي ب�شيء فكليه واإل فال ت�شاأليه، فانظري  ليلة زفافها فيقول: يا فاطمة 
اإىل الأب الذي يتنقل ن�شحه مع مراحل حياة اأبنائه، ول ي�شرتيح توجيهه ببذل اأ�شمى 

الكالم لهم.

وكثري منكن حت�شب اأن التهذيب والتوجيه متوائم مع �شن معينة وفرتة معينة، 
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يف حني اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان ذا توجيه لأبنائه باخلطاب الذي ينا�شب اأحوالهم واأعمارهم، 
اإىل ال�شالة ويحثهما عليها  ابنته وهي يف دار زوجها حتى يناديها  اإىل  ملسو هيلع هللا ىلص  وما ذهابه 
بعبارات �شجية وحمبة، اإل غر�ص للحا�شة الأبوية التي ت�شتمر يف الرعاية والهتمام. 
وقد اقتدى ال�شحابة باأ�شوتهم خري اقتداء، فريوى اأن الروم اأ�شرت ابًنا لأبي قر�شافة - 
ر�شي اهلل عنه - يف غزوة من الغزوات، فكان اأبو قر�شافة اإذا ح�شر وقت كل �شالة �شعد 

�شور ع�شقالن ونادى: يا فالن، ال�شالة، ف�شمعه ابنه وهو يف بلد الروم!

ومن كان اإدراكها مزدوًجا فتخلط بني ال�شيئ واحل�شن يف ر�شيد التوجيه الأبوي، 
فنقول لها: اإن اهتمامِك بتوجيه اأبنائِك ورعايتهم ل يجعل لِك احلق يف مالم�شة كل 
ما يجول يف حياتهم، فتلغني خ�شو�شيتهم وت�شلني ذواتهم، واإمنا لك دور الأم التي ل 
تتطفل على اأدوار اأبنائها، ويكون توجيهها من خالل خلق مناخ �شحي لهم ولأزواجهم؛ 
هذه  فلنتاأمل  الكرمي،  ر�شولنا  ك��ان  وكذلك  والإح�����ش��ان،  ب��الت��زان  حياتهم  ترفل  حتى 

الق�شة:

كان علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - اإذا عتب على فاطمة - ر�شي اهلل عنها 
- يف �شيء مل يكلمها، ومل يقل لها �شيًئا تكرهه اإل اأنه ياأخذ تراًبا وي�شعه على راأ�شه، 
فكان الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: اإذا راآه عرف اأنه عاتب على فاطمة، فيقول ممازًحا له: ما لك يا اأبا 
تراب!، فالر�شول ملسو هيلع هللا ىلص ل يتدخل بني فاطمة وعلي - ر�شي اهلل عنهما -، بل كان همه اأن 

يعيد الوفاق بينهما بطريقة لئقة وباأ�شلوب ل يفر�ص التوجيه. 
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مروة ال�سربيني .. �سهيدة احلجاب!
امل�شرية مروة  ال�شيدلنية  الذي قتل  )األيك�ص فاينز(  الأمل��اين  �شدر حكم على 
اأ�شدرت  باأملانيا بال�شجن مدى احلياة. وقد  ال�شربيني - يرحمها اهلل - داخل حمكمة 

حمكمة دري�شدن البتدائية يف اأملانيا حكًما عليه بال�شجن مدى احلياة.

ل�شهيدة  وج��ه  اأن  بعد  ع��اًم��ا(،   28( دبليو  األيك�ص  املتهم  اإدان���ة  بعد  احلكم  وه��ذا 
احلجاب طعنات وح�شية عدة اأودت بحياتها، وكانت حاماًل يف طفلها الثاين الذي مات 
اأ�شاب زوجها هو الآخر بطعنات يف مناطق  يف اأح�شائها. ومل يكتف اجلاين بذلك، بل 

عدة يف ج�شده.

وقد وقعت اجلرمية يف يف اأثناء نظر حمكمة )دري�شدن( البتدائية ق�شية اإ�شاءة 
القاتل ل�شحيته بدافع كراهية الأجانب، وواجه املدعي عليه تهما بالقتل وال�شروع يف 
كما  الأق��ل،  ل�شحيته )16( طعنة على  وج��ه  ج��روح خطرية، حيث  والت�شبب يف  القتل 
طعن زوجها  بال�شكني نف�شها قبل اأن يتمكن احلرا�ص من ال�شيطرة عليه. واأقّر األيك�ص 

بجرميته خالل وقائع املحاكمة، لكنه نفى اأن تكون معاداة الأجانب هي الدافع.

يذكر اأن اأق�شى عقوبة يف اأملانيا هي ال�شجن مدى احلياة التي يتم حتويلها عادة 
اإىل عقوبة مع وقف التنفيذ بعد مرور )15( عاًما، لكن يف حال خل�شت املحكمة اإىل اأن 
اجلاين ارتكب "جرًما ج�شيًما"، يطيل هذا من مدة بقائه خلف الق�شبان، رمبا طوال 

العمر يف بع�ص احلالت.

وكان فرانك هايرني�ص رئي�ص الدعاء يف ق�شية مقتل مروة ال�شربيني .. قدوة 
لنا، قد طالب يف مرافعته خالل اجلل�شة التي عقدتها املحكمة بتوقيع عقوبة ال�شجن 
ب��ارد جلرميته  اإن اجل��اين خطط م�شبًقا بدم  دابليو، وق��ال:  األيك�ص  مدى احلياة على 

بدافع الكراهية املطلقة لغري الأوروبيني وامل�شلمني.

اأم��ام  ال�شربيني  م��روة  ذب��ح  األيك�ص  اأن  اإىل  املحكمة  اأم���ام  الدع���اء  رئي�ص  واأ���ش��ار 
طفلها البالغ من العمر ثالثة اأعوام مثل القاتل املاأجور، كما اأنه �شرع يف قتل زوج مروة 
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ا الذي حاول اإنقاذها. ال�شربيني اأي�شً

واأكد هايرني�ص �شرورة توقيع العقوبة الق�شوى على املتهم، وهي ال�شجن مدى 
احلياة، وهذه العقوبة تطبق على مرتكبي الهجمات ذات الطابع الوح�شي اأو الهجمات 
اإن هذين ال�شرطني يتوافران يف هذه  على �شحايا غري م�شتبه بهم، وقال هايرني�ص: 

الق�شية؛ لذلك ل ينبغي ال�شماح بالإفراج امل�شروط عن املتهم بعد )15( عاًما.
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حجم م�سكلة اإدمان املخدرات
1- توؤكد اأحدث اإح�شاءات هيئة ال�شحة العاملية، اأن نحو )3%( من �شكان العامل 

يعانون م�شكلة الإدمان.

2- جاء يف جملة طب الأطفال الأمريكية ما يلي:

الغ�ص )12- 17 �شنة( يتعاطون  ال�شباب   هناك ما يزيد على )13( مليوًنا من 
املاريجوانا، منهم )12( مليوًنا يتعاطونها يومًيا!

 هناك مليون مراهق يتعاطون الأمفيتامني وم�شتقاته.

 هناك )3.7( مليون �شاب ي�شتخدمون الكوكايني.

ا منذ )15( عاًما فكيف  هذا يف اأمريكا وحدها.. فكيف بالعامل اأجمع؟! وهذا اأي�شً
تكون الأعداد الآن؟!

3- اإن مواجهة الإدمان يف اأمريكا كلف اخلزانة الأمريكية حتى الآن نحو )100( 
مليار دولر! ويكلفها كل عام نحو )6( مليارات دولر!

4- يف اأحد تقارير وزارة ال�شحة الكندية، تبني اأن )13%( من الأ�شخا�ص الذين 
البنزين   - البرتولية  الأن���واع  بع�ص  يتعاطون  �شنة،  و16(   8( ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح 
ا بلغت ن�شبة الذين يتعاطون املخدرات من تالميذ املرحلة  وم�شتقاته - ويف كندا اأي�شً

الثانوية )36.4%( من اإجمايل عدد التالميذ، بينما بلغت يف الوليات املتحدة )%65(!

5- ثبت يف اأحد ال�شتطالعات التي ن�شرت يف لندن اأخرًيا، اأن )7 من 10( من �شكان 
بريطانيا تعاطوا املخدرات يف فرتة من حياتهم، واأن )68%( من ال�شباب يتعاطونها.

املدمنني  اأع��داد  اإح�شاءات دقيقة عن  فاإنه ل يوجد  الإ�شالمية،  ال��دول  اأم��ا   -6
اأو من يتعاطون املخدرات، اإل اأن هناك موؤ�شرات تدل على تعاظم هذه امل�شكلة وازدياد 
املدمنني عاًما بعد عام، ومن ذلك ما اأ�شارت اإليه اإحدى الإح�شاءات يف م�شر، اأن )%17( 

من �شباب م�شر اجلامعي قد جّرب املخدرات وانخرط يف �شلك اإدمانها.
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امل�سروبات الغازية تزيد احتمال الإ�سابة بال�سرطان
ثبت علمًيا اأن امل�شروبات الغازية قد تزيد خطر الإ�شابة ب�شرطان املريء القاتل، 
واأظهرت درا�شات عدة قدمت لجتماع خلرباء ال�شرطان والأمعاء، اأن ما ياأكله وي�شربه 

النا�ص، قد يوؤثر يف اأنواع خمتلفة من اأمرا�ص ال�شرطان.

جامعة  ط��ب  وكلية  ما�شات�شو�شت�ص  م�شت�شفى  م��ن  ك��اب��الن،  يل  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
النطاق،  الوا�شعة  الطبية  التو�شيات  تدعم  الدرا�شة  ه��ذه  "اإن  بو�شطن:  يف  ه��ارف��ارد 
باحلر�ص على طعام �شحي، وخل�ص فريق من م�شت�شفى تاتا  التذكاري يف الهند اإىل 
عاًما  الغازية خ��الل  اخلم�شني  للمياه  الفرد  ا�شتهالك  ارتفاع معدل  وج��ود �شلة بني 

املا�شية وزيادة موثقة يف معدلت الإ�شابة ب�شرطان املريء يف الوليات املتحدة".

ودر�ص اأع�شاء الفريق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية ليجدوا اأن ا�شتهالك الفرد 
من املياه الغازية ارتفع باأكرث من )450%( من )49( لرًتا يف املتو�شط عام )1946م( اإىل 

)224( لرًتا يف املتو�شط عام )2000م(.

وقد قفزت معدلت الإ�شابة ب�شرطان املريء خالل ال�)25( عاًما املا�شية باأكرث 
من )570%( لدى الرجال الأمريكيني البي�ص. وتقول جمعية ال�شرطان الأمريكية: "اإن 

�شرطان املريء اأ�شاب )13900( رجل وامراأة عام )2003م(، وت�شبب يف وفاة معظمهم".

يف  الرتفاع  بو�شوح  يتبع  امل��ريء  ب�شرطان  الإ�شابات  عدد  اأن  الباحثون،  ووج��د 
اأ�شا�ص حيوي حمتمل لهذا التاأثري؛  ا�شتهالك امل�شروبات الغازية. واأظهر بحث وجود 
فامل�شروبات الغازية ت�شبب انتفاخ املعدة الذي ي�شبب بدوره ارجتاع حمتويات املعدة اإىل 
املريء، وهي حالة مرتبطة ب�شرطان املريء. واكت�شف الباحثون توجهات م�شابهة على 
م�شتوى العامل فقد ارتفعت معدلت �شرطان املريء لدى الدول التي يزيد ا�شتهالك 

الفرد فيها من امل�شروبات الفوارة �شنوًيا عن )100( لرت.
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جاهزون للخناقة ..!
راأ���ص خ�شمه، مكفهر  ال�شوم  غ�شًبا، نف�شه يف  كاأنه مغ�شوب على  النا�ص  بع�ص 

الوجه، �شائق مكتئب ملجرد اأنه �شائم.

نحن ل نقول اإن اأثر ال�شوم يجب األ يظهر؛ لأن ال�شوم من دون �شك امتناع عن 
الأكل وال�شرب وال�شهوات واللذات، وهو من دون �شك حب�ص النف�ص عن ملذات كثرية، 

لكن نقول اأين ُخلق املوؤمن؟ اأين الحت�شاب؟

اأين التما�ص الأجر؟

اأين الفرحة بقدوم هذا ال�شيف؟

اأين ال�شعادة بقدوم هذا ال�شهر الطيب املبارك؟

اإىل عمله يف رم�شان �شباًحا، وهو  اأو  اإىل مكتبه،  بيته  النا�ص يخرج من  بع�ص 
ملتهب متكهرب �شائق، الويل ملن يكلمه اأو يحاوره اأو حتى ينظر اإليه!

هو �شعلة من نار، تبحث عن اأي �شيء تلتهمه.. متوتر الأع�شاب، حاب�ص الأنفا�ص 
يحكم اللطمة، واملكيف على اأعلى درجة، ومع ذلك ير�شح من العرق.

هو مت�شايق ملجرد اأنه �شائم، ويعد الأيام.. متى ينتهي ال�شهر، لكنه لو كان معه 
ذرة عقل ل�شت�شعر قد�شية هذا ال�شهر، واأدرك اأنه مو�شم عظيم، فيه تت�شاعف احل�شنات، 
واأدرك اأن هذا ال�شهر هو اأيام من عمره لن تعود، واأن عليه اأن ي�شتثمرها ويغتنمها فيما 
ينفعه ويفيده يف اآخرته، وهي التي �شتبقى له، ومع ذلك فم�شريه الزوال، وقد يكون 

عبًئا عليه يف دينه ودنياه.

وبعد الع�شر تكون الأع�شاب اأ�شد قلًقا وتوتًرا، وتكون الأنف�ص اأ�شد التهاًبا.. ولهذا 
عليه اأن مي�شي بهدوء وي�شبط اأع�شابه، ول ين�شى تكرار )نعم.. وحا�شر.. واأب�شر( لكل 

من يحاوره.

الويل ملن لم�ص ه��وؤلء، اأو دخل معهم يف حوار، اأو جمرد نقا�ص ق�شري؛ فكيف 
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مبن يدخلون معهم يف خالف؟!

وهناك من هو �شعلة لهب، حتى يف بيته ومع اأولده وزوجته.. يتعارك ويت�شارب 
لأتفه الأ�شباب، ول ميكن لأحد اأن يكلمه اأو يحاوره اأو ي�شاأله اأو ينظر اإليه اإل بعد �شالة 

الرتاويح ب�شاعة.

ا يبت�شم بعد �شالة الع�شر يف رم�شان،  اإنه من املوؤ�شف.. اأنه يندر اأن جتدي �شخ�شً
فالأكرث جاهز لالنفجار، والأكرث لو حتركت نظارته لرماها على الر�شيف.

هناك من هو اأحمق اأ�شاًل.. حتى لو عاك�شه �شماغه، لفه ورماه يف ال�شارع.

هل هذه اأخالق امل�شلم؟!

هل هذه اأخالق املوؤمن؟!

هل هذه اأهداف وغايات ال�شيام؟!
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يوم ذات العيون
خلف خالد بن الوليد على احلرية القعقاع بن عمرو، وخرج يف تعبيته، وجعل 
على مقدمته الأقرع بن حاب�ص، و�شار امل�شلمون حتى انتهوا ركباًنا اإىل الأنبار فراأوا اأن 
اأهلها قد حت�شنوا بها، وخندقوا عليها، واأ�شرفوا من ح�شنهم. وكان يقود اجلنود فيها 

�شريزاد �شاحب �شاباط، وكان اأعقل اأعجمي يومئذ. 

وملا قدم خالد اأطاف باخلندق، واأن�شب القتال، وتقدم اإىل رماته، فاأو�شاهم وقال: 
اإين اأرى اأقواًما ل علم لهم باحلرب، فارموا عيونهم ول توخوا غريها. فرموهم ففقاأوا 

األف عني يومئذ، وت�شايح القوم اإذ ذهبت عيونهم. 

وملا راأى �شريزاد ذلك را�شل خالًدا يف ال�شلح على اأمر مل ير�شه خالد، فرد ر�شله.

فيه  بها  رم��ى  ثم  فنحرها،  اجلي�ص  ب��رذاي��ا  اخلندق  مكان يف  اأ�شيق  واأت��ى خالد 
فاأفعمه، ثم اقتحم اخلندق، والرذايا ج�شورهم.

واجتمع امل�شلمون وامل�شركون يف اخلندق، واأرز القوم اإىل ح�شنهم، ورا�شل �شريزاد 
خالًدا يف ال�شلح على ما اأراد؛ فقبل منه على اأن يخليه ويلحقه مباأمنه يف جريدة خيل، 

لي�ص معهم من املتاع والأموال �شيء.

وخرج �شريزاد حتى قدم على بهمن جاذويه، فاأخربه اخلرب، وقال له: غني كنت 
 - علينا  العدو  ق��دم  - حني  ف�شمعتهم  العرب،  واأ�شلهم من  لهم عقول،  لي�شت  ق��وم  يف 
يق�شون على اأنف�شهم، وقلما ق�شى قوم على اأنف�شهم ق�شاء اإل وجب عليهم.. ثم قاتلهم 

اجلند، ففقاأوا منهم األف عني، فعرفت اأن امل�شاملة اأ�شلم.
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روؤيا �سجود ال�سجرة
»يا  ملسو هيلع هللا ىلص فقال:  النبي  اإىل  ق��ال: ج��اء رج��ل  اب��ن عبا�ص - ر�شي اهلل عنهما -  عن 
ر�شول اهلل اإين راأيت فيما يرى النائم كاأين اأ�شلي خلف �شجرة، فقراأت ال�شجدة ف�شجدت 
بها عندك  اكتب يل  اللهم  �شاجدة:  ال�شجرة ب�شجودي، ف�شمعتها تقول وهي  ف�شجدت 
اأجًرا، واجعلها يل عندك ذخًرا، و�شع بها عني وزًرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك 
داود، قال ابن عبا�ص - ر�شي اهلل عنهما - فراأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص قام فقراأ ال�شجدة، ثم �شجد 

ف�شمعته يقول وهو �شاجد كما حكى الرجل عن كالم ال�شجرة«.

ال�شرح:

يحدث ابن عبا�ص - ر�شي اهلل عنهما - اأن رجاًل جاء اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، جاء يف بع�ص 
الروايات اأنه اأبو �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه - فحدث ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بروؤياه، حيث 
راأى نف�شه اأنه ي�شلي خلف �شجرة فقراأ يف �شالته اآية ال�شجود وهي �شجدة )�شورة �ص( 
ال�شجرة  زب ې ې ې  ى   ى  ائ رب )�ص: 24(؛ ف�شجدت  يف قوله - تعاىل -: 
اأي: �شجود تالوة عندما �شجد الرجل ف�شمعها تقول: اللهم اكتب يل اأي بتلك ال�شجدة 
اأجًرا، و�شع عني اأي: حط بها عني وزًرا وهو الذنب الثقيل واجعلها يل ذخًرا: اأي كنًزا اأو 
اأجًرا وعلى الأول "كنًزا" طلب الأجر وعلى الثانية " اأجًرا"، اأي: بقاءه �شاملًا من حمبط 
اأو مبطل، ويجوز اأن يكون القائل ملًكا، ويجوز اأن اهلل خلق يف ال�شجرة نطًقا، وهو على 

كل �شيء قدير.

وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود دللة على ا�شتجابة اهلل - عز وجل - 
لعبده داود - عليه ال�شالم - عندما ا�شتغفره وتاب اإليه، ثم اإن ابن عبا�ص �شمع النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص وقد قراأ ال�شجدة يقول مثل ما حكاه الرجل عن كالم ال�شجرة، وفيه اإقرار منه ملسو هيلع هللا ىلص 

لكالم الرجل ور�شاه به، ومن ثم كان هذا الدعاء من اأدعية �شجود التالوة امل�شهورة.
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الذاكرة العر�سية
ما  الآن..  ب�شرية حياتك حتى  املتعلقة  الذكريات  العر�شية هي خمزن  الذاكرة 
ال��ذي تناولِته يف الإف��ط��ار اليوم؟ م��اذا ح��دث يف ي��وم ميالدِك الأخ��ري؟ ه��ذا النوع من 

املعلومات، املت�شل بالزمن، هو ذاكرة الأحداث يف حياتنا، مبا يف ذلك تاأثر حوا�شنا بها.

اأن��ه ل ميكن  امل��خ؛ واحلقيقة  اإل تعريفات ا�شطلح عليها عن  ولكن هذه لي�شت 
تق�شيمه اإىل هذه الأق�شام املنف�شلة بهذا ال�شكل الدقيق، وميكننا ال�شتمرار يف تق�شيم 
الذاكرة اإىل اأجزاء فرعية قد ت�شمل، على �شبيل املثال، "الذاكرة التقريرية"؛ وهي التي 
حتتفظ بالأ�شياء التي قررِت اأن تتذكريها مثل رقم تليفونِك، اأو "الذاكرة امل�شتقبلية"، 
اللحاق  اإىل  املوقد  اإطفاء  امل�شتقبل، من  بها يف  �شتقومني  التي  الأفعال  قائمة  وت�شمل 
بالطائرة. اإن الذاكرة كيان متعدد الطبقات، ومتعدد احلوا�ص، و�شديد التعقيد. وهي 
ل تقوم دائًما مبا نطلبه منها، لكننا ميكن اأن ندربها على فعل بع�ص الأ�شياء بطريقة 

اأف�شل.
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احلذر من التزوير التاريخي
بالت�شايق  م�شحونة  بلهجة  �شاألني  الع�شماوي:  عبدالرحمن  الدكتور  يقول 
وف�شق  التاريخ عن جمون  كتب  بع�ص  ورد يف  ما  قائاًل: هل �شحيح  واحل��رية  وال�شك 
يزيد بن معاوية بن اأبي �شفيان؟، وهل �شحيح اأن اأباه معاوية وله اخلالفة من بعده 
وهو يعلم بف�شقه وجمونه، واأجرب النا�ص على ذلك؟ وهل ت�شح تلك الرواية التي تقول: 
اإن معاوية دعا اإليه ابنه يزيد وعاتبه عتاًبا �شديًدا على اإعالن واإظهار ف�شقه، وقال له: 
اجلدير مبثلك اأن يكون �شاحب ذكاء وفطنة، فما جتعل النا�ص يطلعون على ما اأنت فيه 
من املجون، اأما ميكنك اأن تكتفي مبجون الليل حتى ل يراك النا�ص، وتظهر اأمامهم يف 

النهار مبظهر ال�شتقامة وال�شالح، ثم قال له:

ال�����ع�����ال ط������������الب  يف  ن���������ه���������ارا  ان�������������ش������ب 
وا�����ش����رب ع���ل���ى ه���ج���ر احل���ب���ي���ب ال��ق��ري��ب

ب�����ال�����دج�����ى اأت��������������ى  ال������ل������ي������ل  اإذا  ح������ت������ى 
واك����ت����ح����ل����ت ب���ال���غ���م�������ص ع�����ني ال���رق���ي���ب

ف�������ب�������ا��������ش�������ر ال��������ل��������ي��������ل مب�����������ا ت���������ش����ت����ه����ي
ف����������اإمن����������ا ال�������ل�������ي�������ل ن���������ه���������ار الأري�����������������ب

ك������������م ف��������ا���������ش��������ق حت�������������ش������ب������ه ن������ا�������ش������ًك������ا
ق��������د ب�����ا������ش�����ر ال�����ل�����ي�����ل ب��������اأم��������ر ع���ج���ي���ب

غ�������ط�������ى ع������ل������ي������ه ال�������ل�������ي�������ل اأ����������ش���������ت���������اره
خ�������ش���ي���ب وع������ي�������������ص  اأم�������������ن  يف  ف�������ب�������ات 

ول������������������������ذة الأح�����������������م�����������������ق م������ك�������������ش������وف������ة
ي��������ع��������رف��������ه��������ا ك��������������ل ع�������������������دو غ�������ري�������ب

ومل يكد ينتهي ال�شاب ال�شائل من قراءة هذه الأبيات حتى احمر وجهه، وتعاىل 
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وما  التاريخ،  كتب  وردت يف  وكيف  ال��رواي��ة �شحيحة؟  ه��ذه  وق��ال: هل  اأنفا�شه،  �شوت 
موقف الإن�شان امل�شلم منها ومن اأمثالها؟ قلت له: هدئ من روعك وهّون عليك، وحتى 
الرواية  لي�شت هذه  ك��اًل،  اأق��ول لك:  املو�شوع  اأدخ��ل معك يف تفا�شيل  اأن  اأريحك قبل 
�شحيحة على الإطالق، واإمنا هي رواية مزورة مد�شو�شة من ِقبل بع�ص احلاقدين من 

الكتاب ورواة التاريخ على ال�شحابي اجلليل معاوية بن اأبي �شفيان-  ر�شي اهلل عنه -.

قال يل ال�شاب منفعاًل: ولكن الأمر يحتاج اإىل اإقناع بدليل وا�شح، فلماذا ي�شكت 
علماء امل�شلمني على هذا التزوير على مدى هذه القرون الطويلة؟ وكيف ن�شل نحن 

ال�شباب اإىل احلقيقة؟.

قلت له: ا�شتمع اإىل احلقيقة بنف�ص هادئة وقلب مطمئن؛ فاإنك �شتجد �شم�ص 
احلقيقة �شاطعة اأمام عينيك.

اأول  يف  من�شوبة  �شابًقا  ذكرتها  التي  الأب��ي��ات  اأن  الكرمي  ال�شائل  اأيها  تعلم  هل 
مرجع تاريخي ذكرت فيه، وهو تاريخ ابن ع�شاكر اإىل يحيى بن خالد الربمكي الذي 
كان موجوًدا بعد وفاة معاوية - ر�شي اهلل عنه - باأكرث من مائة �شنة؟ واأن هذه احلقيقة 
تن�شف الق�شة كلها، وتوؤكد لأهل الإن�شاف اأنها ن�شبت اإىل ال�شحابي اجلليل اأحد كتاب 
الوحي للر�شول - ملسو هيلع هللا ىلص - معاوية بن اأبي �شفيان زوًرا وبهتاًنا؟، اإذا علمنا ذلك وجب علينا 
التي ل يتفق ما ورد فيها مع ما هو معروف  امل�شائل  نتوقف عن اخلو�ص يف هذه  اأن 

موؤكد من اإخال�ص �شحابة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

نحن نوؤمن اأن ال�شحابة ب�شر ي�شيبون ويخطئون، واأن الع�شمة اإمنا هي لالأنبياء، 
لكننا نوؤمن اأن اأحًدا من ال�شحابة ل ميكن اأن يدعو اإىل النفاق واخلداع كما هو موجود 
يف الأبيات ال�شابقة، ولو مل يثبت لدينا تاريخًيا اأن الق�شة مكذوبة مزورة لوجب علينا 
باأبيات  تتعلق  واأنها  اأنها مكذوبة  ثبت  وقد  ال�شحابة عن مثلها، فكيف  نرفع مقام  اأن 
ن�شبت يف كتاب من كتب التاريخ اإىل رجل بينه وبني وفاة معاوية - ر�شي اهلل عنه - مائة 

�شنة؟

لقد ابتليت فرتات خالفة عثمان بن عفان وعلي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنهما 
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- ثم فرتة خالفة معاوية بن اأبي �شفيان - ر�شي اهلل عنه - بكثري من الد�ص والت�شويه 
وموؤرخني  الإ�شالم،  طريق  عن  انحرفت  فرق  قبل  من  والأخ��ب��ار،  للحكايات  والتزوير 
يف  امل�شارعة  عن  يتورع  اأن  م�شلم  ق��ارئ  كل  على  يجب  ولهذا  الفرق؛  لتلك  متع�شبني 
مو�شوع  اإىل  ي�شتمع  حينما  احلقيقة  عن  ويبحث  ي�شاأل  واأن  الأك��اذي��ب،  تلك  ت�شديق 
ي�شادم عقيدته، ويخالف ما عرفه من العلم ال�شحيح املتعلق بحياة ال�شحابة جميًعا - 

ر�شي اهلل عنهم -.

وهاأنتذا اأيها ال�شائل الكرمي تفعل خرًيا بتوجيه هذا ال�شوؤال، وتعرف من الإجابة 
حقيقة هذه الأبيات املن�شوبة كذًبا اإىل معاوية - ر�شي اهلل عنه -.

وما دامت هذه الأبيات مبعانيها املخالفة لالإ�شالم قد ن�شبت كذًبا بهذه ال�شورة 
فما بالك بكثري من الأحاديث الباطلة التي رويت عن ابنه يزيد، بل عن كبار اأ�شحاب 

ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟

هذه �شورة من �شور الت�شوي�ص على اأجيالنا، يقف وراءها قوم لعبت بهم الأهواء، 
فما اأحوجنا اإىل مواجهتها بالتحقيق والعلم ال�شحيح.

اإ�شارة:

م�����������اذا اأق��������������ول ل������رب������ي ح�������ني ي���������ش����األ����ن����ي
اخ��ت�����ش��م؟ ج���ئ���ت  م����ا  اإذا  احل�������ش���اب  ي�����وم 
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الأمريكي اأندريا بعد اإ�سالمه: ال�سوم ك�سف يل اأ�سراًرا مل 
اأجد لها �سابقة اإل يف الإ�سالم

)اأندريا وايلر( اأحد علماء التغذية الأمريكيني الذين اكت�شفوا اأن ال�شيام يحِدث 
جتديًدا ل�)10%( من خاليا اجل�شم يف الع�شرة الأوائل من رم�شان.

وخالل الأيام الع�شرة الثانية يحِدث جتديًدا لنحو )66%( من خاليا اجل�شم، اأما 
الع�شرة الثالثة فيحِدث جتديًدا جلميع خاليا اجل�شم.

املناعة  وتزيد  رم�شان  نهار  اأعلى حالته خالل  يف  يكون  الرتكيز  اأن  اأثبت  كما 
اأن هناك حالت مر�شية  اكت�شف  كما  العادية لالإن�شان،  املناعة  اأ�شعاف  العادية ع�شرة 
على  لكن  احل�شيات،  وتكوين  الكليتني  اآلم  مثل  بال�شوم،  �شلًبا  تتاأثر  اأنها  يعتقد  كان 
العك�ص مت اكت�شاف اأن �شوم رم�شان ي�شاعد على تركيز اأمالح ال�شوديوم يف الكلى، وهذه 
ا اإذا مت تناول كميات كافية من  الأمالح تذيب احل�شوات التي تتكون يف الكلى، خ�شو�شً

ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ    ڃ  ڃ    ڃ     ڄ  ڄڄ  ڄ  زب  ال�شوائل 
گ  گگ  ک   ک  ک  ڑک  ڑ   ژ     ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ   ڍڍ 

گ ڳ ڳ رب )البقرة(.
ولرنى ملاذا اأمرنا اهلل بتعجيل الفطور وتاأخري ال�شحور؛ فالإن�شان يعتمد على 
املخزون يف الكبد.. حيث يقوم الكبد بتخزين ما ي�شمى باجلاليكوجني الذي يتحول 
اإىل اجللوكوز فينظم �شكر الدم؛ لأن املخ ل يتغذى اإل على ال�شكر، فالكبد يعطيه من 
املخزون ويبداأ الكبد يحث الف�شالت لتحليل الدهون وحتويلها اإىل طاقة، ويف يف اأثناء 
حتليل الدهون تتكون الأج�شام الكيتونية، لكن بتعجيل الإفطار وتاأخري ال�شحور يتم 
العمل على عدم تكوين هذه الأج�شام الكيتونية، وبذلك يتم تفادي الغيبوبة، وهل �شاألنا 
اأنف�شنا عن عالقة ال�شوم بحماية ال�شباب )يا مع�شر ال�شباب من ا�شتطاع منكم الباءة 

فليتزوج، ومن مل ي�شتطع فعليه بال�شوم فاإنه له وجاء(.

لقد ثبت اأن ال�شوم يقلل من اإفراز الهرمونات الأنثوية والذكرية مبعدل )10( 
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ا قد ي�شاعد ال�شوم الإناث الالتي لديهن  مرات؛ مما يقلل جموح الإن�شان لذلك، اأي�شً
خلل هرموين يف عملية احلمل.

كما اأن �ُشنة ر�شولنا الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص يف الإفطار على التمر واللنب لها مغزى كبري؛ 
فالتمر ميد اجل�شم بكل احتياجاته من ال�شكريات والأمالح، واللنب ميدنا بالربوتني 
والدهون والعنا�شر املعدنية والفيتامينات، بالإ�شافة اإىل اأنهما ل يحتاجان اإىل عملية 
كما  ب��الإره��اق،  اله�شمي  ي�شاب اجلهاز  لذلك ل  الأغ��ذي��ة؛  ه�شم معقدة مثل معظم 
ي�شاعد التمر على و�شول ال�شكر اإىل املخ يف وقت ق�شري؛ ما يوؤدي اإىل تهدئة الأع�شاب 
نعمة  على  اهلل  فلنحمد  لذلك  ال�شائم،  منه  ي�شكو  ق��د  ال��ذي  ال�شداع  على  والتغلب 

الإ�شالم التي اأنعم بها علينا.
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�سبابنا واملعرفة
�شبابنا  من  كثري  اإجابات  تتابع  حينما  الع�شماوي:  عبدالرحمن  الدكتور  يقول 
اأ�شئلة ثقافية توجه اإليهم عرب بع�ص الو�شائل الإعالمية ت�شعر اأنك اأمام م�شكلة  عن 
التي حتظى باهتمام  معرفية كبرية، حيث تظهر لك ثقافة �شعيفة حتى يف املجالت 
ومعلوماتها  اأحداثها  تعر�ص  الإعالمية  الو�شائل  اأن  مع  والفنون،  كالريا�شة  ال�شباب 

ب�شورة م�شتمرة تغطي �شاعات اليوم والليلة كاملة.

اأما اإذا بحثت عن املعرفة اجلادة النافعة، فاإنك كمن يبحث عن الزهور يف اأر�ص 
�شبخة ل مت�شك ماًء ول تنبت ع�شًبا.

اإننا بهذه الإ�شارة ننبه اإىل امل�شكلة من غري ق�شد اإىل لوم لل�شباب، ول التجريح 
داخل  تربيتهم  امل�شوؤولني عن  اأذه��ان  الت�شاوؤلت حولها يف  نثري  اأن  نق�شد  واإمن��ا  لهم، 
العناية برتبية  اإىل ���ش��رورة  ال��ذي��ن يوجهون  الأم���ر  اأذه���ان ولة  امل��ن��زل وخ��ارج��ه، ويف 

ال�شباب وتعليمهم وتثقيفهم.

اإن ثقافة ال�شباب ل ميكن اأن تاأتي من فراغ، واإمنا هي نتيجة جلهودهم يف املتابعة 
تدريب  ويف  املنوعة،  املفيدة  واملعرفة  املعلومة  توفري  يف  وجهودنا  والط��الع،  والقراءة 
ال�شباب على اأف�شل الو�شائل للح�شول عليها والإفادة منها، وتقدير قيمتها واأهميتها 

يف البناء والتطوير.

�شلوكهم  توجه  التي  ال�شباب هي  منها  يتلقى  التي  واملعرفة  الثقافة  اإن م�شادر 
وقدراتهم، وحتدد مدى جدهم ون�شاطهم واأثرهم الإيجابي يف جمتمعاتهم.

اإن قوة عر�ص الربامج الإذاعية والتلفازية اخلا�شة بالريا�شة والفن هي التي 
على  وح�شوًل  وا�شتمتاًعا  متابعة،  بها،  م�شتمرة  �شلة  على  ال�شباب  من  كثرًيا  جتعل 
املعلومة الريا�شية اأو الفنية املتجددة املدعمة بال�شوت وال�شورة، فال غرابة مع ذلك 
اأو اأرجنتيني، وعن اأ�شدقائه  اأو بريطاين  حينما نرى �شباًبا يعرف عن لعب برازيلي 

و�شديقاته اأكرث مما يعرف عن عامل اأو اأديب اأو مفكر �شهري يف وطنه.
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واأدب��ي��ة كثرية يف بالدنا ويف غريها من بالد  ودع��وي��ة،  هنالك جم��الت علمية 
والطرائف،  امل��ث��رية،  الأخ��ب��ار  م��ن  وفيها  املتابعني،  عند  م�شهودة  اأدوار  لها  امل�شلمني، 
واملواقف، ما ميكن اأن ي�شتاأثر باهتمام ال�شباب، ولكن امل�شكلة تكمن يف �شعف انت�شارها 

اإعالمًيا، ويف عدم التجديد يف و�شائل عر�شها وتقدميها.

لقد اطلعت على �شريط فيديو �شدر اأخرًيا عن الالجئني يف ال�شودان وت�شاد من 
�شكان اإقليم دارفور، فوجدت فيه من ال�شور املثرية واملواقف ال�شعبة التي تعّر�ص لها 
فريق العمل اخلريي بقيادة د.حقار حممد اأحمد مدير املكتب الإقليمي للندوة العاملية 
بت�شاد، ومعه الأ�شتاذ خالد الطويل املمثل ال�شعودي للندوة يف هذه الرحلة، وجدت من 
املواقف ما فيه عربة وموعظة، ومن ال�شور ما فيه اإثارة ميكن اأن ت�شبع ميول ال�شباب 
اإىل املغامرة النافعة، فقد كان ال�شراع املثري بني ال�شيارة التي كانت تقل فريق العمل 
وبني الرمال الكثيفة يف بع�ص الأودية، والأوحال العميقة يف بع�شها الآخر، وال�شيول 
التي جتري فوق مقدمة ال�شيارة يف اأودية اأخرى �شراًعا موؤثًرا ل ميلك من يراه اإل اأن 
يجد متعة املتابعة، ومتعة الإح�شا�ص باأن هذا عمل خريي ي�شاعف اهلل اجر املعاناة فيه، 
ومتعة ال�شعور بالراحة بعد مواقف ال�شعوبة، حينما ميد الإن�شان يد العون للم�شلمني 
ول  النظيفة،  امل��اء  �شربة  ول  العي�ص،  لقمة  كثرية  اأحياًنا  يجدون  ل  الذين  النازحني 

الثوب الذي يواري اجل�شد، ول الغطاء الذي يحول دون حرارة ال�شم�ص.

و�شائل  ت�شتمر  متى  واإىل  وبناتنا؟  اأبنائنا  عن  والدعوية  الثقافية  املعلومة  اأين 
الإعالم يف تغييب املواد الإعالمية النافعة عن عقول اأجيالنا؟

اإ�شارة:

وراءه ون������ح������ن  ب�����ن�����ا  ال���������������ش�������راب  ل�����ع�����ب 
ن���������ش����ع����ى وق���������د ح����ف����ي����ت ل�������ه الأق��������������دام
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ابني ثقتِك بنف�سِك
الثقة تكت�شب وتتطور، ومل تولد الثقة مع اإن�شان حني ولد، فهوؤلء الأ�شخا�ص 
الذين تعرفني اأنِت اأنهم م�شحونون بالثقة وي�شيطرون على قلقهم، ول يجدون �شعوبات 
يف التعامل والتاأقلم يف اأي زمان اأو مكان، هم اأنا�ص اكت�شبوا ثقتهم باأنف�شهم.. اكت�شبوا 

كل ذرة فيها.

انعدام الثقة يف النف�ص:

ماذا تعني كلمة نق�ص اأو انعدام الثقة يف النف�ص؟.. اإننا غالًبا ما نردد هذه الكلمة 
اأو ن�شمع الأ�شخا�ص املحيطني بنا يرددون باأنهم يفتقرون اإىل الثقة بالنف�ص؟!..

اإن عدم الثقة بالنف�ص �شل�شلة مرتبطة ببع�شها البع�ص تبداأ:

اأوًل: بانعدام الثقة بالنف�ص.

ثانًيا: العتقاد باأن الآخرين يرون �شعفك و�شلبياتك.. وهو ما يوؤدي اإىل:

ثالًثا: القلق بفعل هذا الإح�شا�ص والتفاعل معه.. باأن ي�شدر عنك �شلوك وت�شرف 
�شيئ اأو �شعيف، ويف العادة ل ميت اإىل �شخ�شيتك واأ�شلوبك، وهذا ما يوؤدي اإىل:

رابًعا: الإح�شا�ص باخلجل من نف�شك.. وهذا الإح�شا�ص يقودك مرة اأخرى اإىل 
نقطة البداية.. وهي انعدام الثقة بالنف�ص، وهكذا تدمر حياتك بفعل هذا الإح�شا�ص 

ال�شلبي جتاه نف�شك وقدراتك..

الأف��ك��ار  بتلك  نف�شِك  جلد  ع��ن  التوقف   - الطالبة  عزيزتي   - ق���ررِت  ه��ل  لكن 
ال�شلبية، والتي تعترب مبثابة موت بطيء لطاقاتِك ودوافعِك؟ اإذا اتخذِت ذلك القرار 

بالتوقف عن اإيالم نف�شِك وتدمريها.. ابدئي باخلطوة الأوىل:

حتديد م�شدر امل�شكلة: اأين يكمن م�شدر هذا  الإح�شا�ص؟ هل ذلك ب�شبب تعر�شي 
حلادثة واأنا �شغرية، كالإحراج اأو ال�شتهزاء بقدراتي ومقارنتي بالأخريات؟ هل ال�شبب 
اأنني ف�شلت يف اأداء �شيء ما كالدرا�شة مثاًل؟ اأو اأن اإحدى املدر�شات اأو رئي�شاتي يف العمل 
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دور يف  ال�شديقات  اأو  اأم��ام زميالتي؟ هل لالأقارب  ب�شكل ج��ارح  انتقاًدا  قد وجهت يل 
اإح�شا�شي بالأمل؟ وهل ما زال التاأثري قائًما حتى الآن؟.. اأ�شئلة كثرية حاويل اأن ت�شاأيل 
نف�شِك وتتو�شلي اإىل احلل... كوين �شريحة مع نف�شِك.. ل حتاويل حتميل الآخرين 
اأخطائك؛ وذلك لكي ت�شلي اإىل اجلذور احلقيقية للم�شكلة لت�شتطيعي حلها، حاويل 
ترتيب اأفكارِك ا�شتخدمي ورقة وقلًما، واكتبي كل الأ�شياء التي تعتقدين اأنها �شاهمت 
يف خلق م�شكلة عدم الثقة لديِك، تعّريف على الأ�شباب الرئي�شة والفرعية التي اأدت اإىل 

تفاقم امل�شكلة.

البحث عن حل: بعد اأن تو�شلت اإىل م�شدر امل�شكلة.. ابدئي يف البحث عن حل.. 
مبجرد حتديدِك للم�شكلة تبداأ احللول يف الظهور.. اجل�شي يف مكان هادئ، وحتاوري 
واأ�شتعيد  اأ�شيطر على خماويف  اأفكارِك... ما الذي يجعلني  مع نف�شك، حاويل ترتيب 

ثقتي بنف�شي؟

اإذا كان الأقارب اأو ال�شديقات - مثاًل - طرًفا اأو عاماًل رئي�ًشا يف فقدانِك لثقتِك.. 
حاويل اأن توقفي اإح�شا�شِك بال�شطهاد، لي�ص لأنه توقف، بل لأنه ل يفيدِك يف الوقت 

احلا�شر، بل ي�شهم يف هدم ثقتِك ويوقف قدرتِك للمبادرة بالتخل�ص من عدم الثقة.
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اأخطاء تقع فيها بع�س امل�ستمعات
اإليها الفرد،  اإن انتبه  تقع بع�ص امل�شتمعات يف اأخطاء ميكن جتنبها ومعاجلتها 

ومنها:

البع�ص  ولعدم معرفة  لقلة �شربنا،  به  ابتلينا  الأم��ر  وه��ذا  املقاطعة،  1- كرثة 
باآداب الإن�شات.

ت��ع��اون م��ن اجلميع  اأم���ر منت�شر ب��ني ���ش��غ��ارن��ا ول��الأ���ش��ف؟! وي��ح��ت��اج اإىل  وه���و 
لإ�شالحه.

واإ���ش��ع��اره  ك��الم��ه،  لينهي  الكافية  الفر�شة  واإع��ط��ائ��ه  املتحدث  اإراح���ة  ع��دم   -2
بال�شجر وا�شتعجال خامتة كالمه بالكلمة اأو احلركة، فال ننظر اإىل م�شمون الكالم، 
لكن ننظر اإىل �شكل املتكلم ولونه وحركاته، وهو ما يعني انعدام املو�شوعية والنتقال 
من الفكرة اإىل ال�شخ�شية، ومن املو�شوع اإىل ذات املتحدث، وهو اأمر منت�شر بني الن�شاء 
اأكرث من حيث تنظر الواحدة منهن اإىل مالب�ص املتحدثة وزينتها وت�شريحة �شعرها، 

وتهتم بذلك اأكرث من اهتمامها بكالم املتحدثة.

3- تكوين �شورة اأو حكم قبل اأن ينتهي املتحدث من كالمه، وهو ا�شتعجال من 
امل�شتمع.

مناف  وه��و  الإيجابيات،  جتاهل  اأو  ون�شيان  املتحدث  �شلبيات  على  الرتكيز   -4
لالإن�شات، وفيه ظلم للمتحدث.

واإدراك  حتليل  يف  العقل  ا�شتخدام  و�شعف  املتحدث،  يقوله  م��ا  تدبر  ع��دم   -5
كالمه.

ي�شعف  اأم��ر  وه��و  املو�شوع،  �شلب  عن  والبعد  والنقا�ص  اجل��دل  يف  التمادي   -6
احلديث ويبرت احلوار.

ولنذكر دائًما حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأنا زعيم ببيت يف رب�ص اجلنة ملن ترك املراء ولو 
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كان �شادًقا« رواه اأبو داود والرتمذي.

"ل  الغالية،  النبوية  الو�شية  الكلمات..  �شبط  وع��دم  والغ�شب  النفعال   -7
تغ�شب" رواه البخاري.

8- الن�شغال بالنت�شار للنف�ص وجتاهل احلق.. وهو دليل على �شعف الرتبية، 
كما اأنه يحتاج اإىل �شرب وجماهدة.

9- اخلجل، ونقول: اخلجل ولي�ص احلياء؛ لأن احلياء ل ياأتي اإل بخري.

اآراء الطرف الآخر وعدم حمل كالمه على حممل  10- �شوء الظن وعدم تفهم 
ح�شن، فالبع�ص يف�شر كرم الآخرين على اأنه جتريح وانتقا�ص، علًما باأن ذلك مل يكن 

يدور يف ذهن املتكلم.

11- ا�شتخدام بع�ص العبارات املحبطة:

اأ- ا�شكتي اأح�شن لِك.   ب- انطمي.

ج- نقطينا ب�شكاتِك.    د- كالم غري �شحيح.

ه�- ما جئِت بجديد.   و- الآن ا�شتيقظت.

ز- اإن كنِت نائمة.ح- اأنِت ل تفهمني.

ط- ما عندِك �شالفة.   ك � ما عندِك ت�شور.

ل- ل�شُت معِك.م � م�شتحيل 

ن- قدمية.و- معروفة.

 

www.alukah.net



سحر البيان في كلمات بينات522

يوم ذات العيون
خلف خالد بن الوليد على احلرية القعقاع بن عمرو، وخرج يف تعبيته، وجعل 
على مقدمته الأقرع بن حاب�ص، و�شار امل�شلمون حتى انتهوا ركباًنا اإىل الأنبار فراأوا اأن 
اأهلها قد حت�شنوا بها، وخندقوا عليها، واأ�شرفوا من ح�شنهم. وكان يقود اجلنود فيها 

�شريزاد �شاحب �شاباط، وكان اأعقل اأعجمي يومئذ. 

وملا قدم خالد اأطاف باخلندق، واأن�شب القتال، وتقدم اإىل رماته، فاأو�شاهم وقال: 
اإين اأرى اأقواًما ل علم لهم باحلرب، فارموا عيونهم ول توخوا غريها. فرموهم ففقاأوا 

األف عني يومئذ، وت�شايح القوم اإذ ذهبت عيونهم. 

وملا راأى �شريزاد ذلك را�شل خالًدا يف ال�شلح على اأمر مل ير�شه خالد، فرد ر�شله.

فيه  بها  رم��ى  ثم  فنحرها،  اجلي�ص  ب��رذاي��ا  اخلندق  مكان يف  اأ�شيق  واأت��ى خالد 
فاأفعمه، ثم اقتحم اخلندق، والرذايا ج�شورهم.

واجتمع امل�شلمون وامل�شركون يف اخلندق، واأرز القوم اإىل ح�شنهم، ورا�شل �شريزاد 
خالًدا يف ال�شلح على ما اأراد؛ فقبل منه على اأن يخليه ويلحقه مباأمنه يف جريدة خيل، 

لي�ص معهم من املتاع والأموال �شيء.

وخرج �شريزاد حتى قدم على بهمن جاذويه، فاخربه اخلرب، وقال له: غني كنت 
 - علينا  العدو  ق��دم  - حني  ف�شمعتهم  العرب،  وا�شلهم من  لهم عقول،  لي�شت  ق��وم  يف 
يق�شون على اأنف�شهم، وقلما ق�شى قوم على اأنف�شهم ق�شاء اإل وجب عليهم.. ثم قاتلهم 

اجلند، ففقاأوا منهم األف عني، فعرفت اأن امل�شاملة اأ�شلم.
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�سعرت اأنني كنت دائما م�سلمة
تروي "فران�شي�ص �شرتين" ق�شة اإ�شالمها فتقول:

ذهلت حًقا حني اكت�شفت يف الإ�شالم ديًنا توحيدًيا �شافًيا يح�ص على اإخال�ص 
العبادة هلل، وي�شع نظاًما متكاماًل عملًيا ليتبعه اجلميع.

يف الإ�شالم، جتد املبادئ الأ�شا�شية للدين احلق، م�شونة متاًما، ب�شورة مده�شة، 
من كل الإ�شافات وحماولت احلذف املعقدة التي فر�شت يف الأديان الأخرى.

خ�شًما،  يكون  اأن  لنف�شه  يزعم  ول  جميًعا،  اهلل  باأنبياء  بالإميان  ياأمر  الإ�شالم 
واإمنا هو ِذكر وتوكيد للجوهر الإلهي ال�شايف الذي جاء به جميع ر�شل اهلل ال�شابقني 

اإىل �شائر الأمم من بني الإن�شان.

لقد وجدت تعاليم واقعية اإيجابية ل ت�شعى اإىل اإيجاد �شراع خاطئ بني اجل�شد 
والروح، اأو تتخذ موقًفا معادًيا من حياة النا�ص العادية، وما حتمله يف طياتها من فر�ص 

كثرية لالجتهاد والنظام الروحي.

والتوجه  اهلل،  لعبادة  فر�شة  اأنها  على  جوانبها  بكل  احلياة  اإىل  ينظر  الإ�شالم 
الكامل اإليه �شبحانه، وهي فر�شة مفتوحة اأمام اجلميع بالت�شاوي، دون اأدنى و�شاطة اأو 

تدخل من اأي نوع من كهنوت مرتفع مت�شلط.

اهلل  اأنبياء  ب��اأن  اآم��ن��ت  اأن  منذ  الأق���ل  على  اأو  م�شلمة،  دائ��ًم��ا  كنت  باأنني  �شعرت 
العظماء كافة جاوؤوا اإىل النا�ص بالر�شالة ال�شماوية نف�شها من عند اهلل.

اأيقنت اأن الإ�شالم حافظ على الر�شالة اخلامتة يف �شورتها ال�شحيحة الأ�شلية.

يقال اأحياًنا: اإن ال�شباب امل�شلم قد �شلب لبه التقدم املادي الغربي؛ حتى مال اإىل 
اأنه �شحى بالإ�شالم وتخلى عنه؛ جرًيا  الإعجاب بكل �شيء غربي وتقليده، اإىل درجة 

وراء املادية الكافرة باهلل.

اإذا كان الغرب قد حلق بال�شرق و�شبقه بالتكنولوجيا واملخرتعات.. فلي�ص ذلك 
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من م�شوؤولية الإ�شالم.. واإمنا يرجع اإىل عجز امل�شلمني عن حمل تعاليمه ال�شحيحة، 
وو�شعها مو�شع التطبيق.

القيادة يف  زم��ام  وتت�شلم  الإ���ش��الم،  دار  تنه�ص  كي  فريدة  فر�شة  الآن  تتاح  اإن��ه 
العامل على ال�شعيدين الأخالقي والثقايف وحمل نربا�ص التقدم مرة اأخرى. 
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م�سوؤوليات املعلمة نحو املجتمع
اإن دور املعلمة ل يقت�شر على ما تقدمه يف ال�شف، واإمنا ميتد ذلك اإىل املجتمع؛ 

لأنها ع�شوة فيه؛ فم�شوؤولياته واأدوارها نحو املجتمع عديدة، منها: 

ومنهج  املجتمع،  ه��ذا  فل�شفة  اإىل  ت�شتند  جمتمع  اأي  يف  الرتبية  اأه��داف  اأن   -1
وتقاليده  وعاداته  املجتمع  قيم  مراعاة  املعلمة  وعلى  الإ�شالمي،  املنهج  هو  جمتمعنا 
وتر�شيخ القيم الجتماعية احلميدة يف �شلوك طالباتها؛ لأن املجتمع قد جعلها موؤمتنة 

على هذه القيم.

وكما هو واقع، فهناك تطور �شريع يف جميع املجالت، �شواء العلمية والتكنولوجية 
اأو القت�شادية والجتماعية؛ ونتيجة لهذا التطور والنتائج املرتتبة عليه ميكن القول 
اإن التعليم يوؤدي دوًرا مهًما يف توجيه املجتمع الوجهة املرغوب فيها، اإذا عمل امل�شوؤولون 
عن التعليم - ومن �شمنهم املعلمة - على اإدارته بفاعلية وجناح، واملحافظة على جودته. 

اأوقات غري  2- امل�شاركة يف الأن�شطة الال�شفية والجتماعية حتى لو عقدت يف 
اأوقات العمل الر�شمي. 

3- اأن تتعاون املعلمة مع املنزل تعاوًنا ودًيا يكفل ت�شهيل حل امل�شكالت التي تواجه 
الطالبات، كذلك عليها فهم وجهات نظر اأولياء الأمور فيما يتعلق ببناتهم وتعلمهن. 

اخلريية،  اجلمعيات  ال�شحية،  اللجنة  املحلية:  اللجان  يف  الفعالة  امل�شاركة   -4
اللقاءات الرتبوية. 

5- كذلك على املعلمة اأن ت�شهم يف تن�شئة وتوجيه املواطنة الجتماعية القادرة 
على التفكري والإنتاج والنجاح.

يقول ال�شيخ الدوي�ص: )يدرك اجلميع مدى جناح املعلم يف التاأثري من خالل 
ف�شله الدرا�شي، وعلى طلبته اجلال�شني اأمامه على مقاعد الدرا�شة، اأما اأن تاأثريه ميتد 
املخل�ص لن  النا�شح  املدر�ص  اإن  اأمر قد ل يدركه اجلميع،  املدر�شة، فهذا  اأ�شوار  خارج 
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يعدم اأن يجد واحًدا من بني طلبته املئات يحمل اأفكاره، ويتحم�ص لها رمبا اأكرث منه، 
وينافح عنها يف املجال�ص واملحافل، فتبلغ كلماته مدى يعجز هو قبل غريه عن قيا�شه. 

ُل الَعامِلِ على الَعاِبِد  َعن اأبي اأَُماَمَة - ر�شَي اهلُل عنَه - اأنَّ ر�شوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: "َف�شْ
ِلي على اأْدَناًكْم". َكَف�شْ

ماواِت والأْر�ِص َحتَّى النَّْملََة  ثم قاَل َر�ُشوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: "اإنَّ اهلَل وَمالِئَكَتُه َواأَْهُل ال�شَّ
( ح�شنه الألباين )رحمه اهلل(  يف ُحْجِرَها َوَحتَّى احُلوَت، َلُي�َشلُّوَن على ُمَعِلِمي النَّا�ِص اخَلرْيَ

يف �شحيح الرتغيب )81( .

اأي منزلة عالية تلك التي يبلغها املدر�ص/ املدر�شة، اأن ي�شلي عليها اهلل - �شبحانه 
وتعاىل - ومالئكته الكرام و�شائر اأهل ال�شماوات والأر�ص.. اإلخ. 
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جلطة القلب .. ملاذا تزحف نحو ال�سباب؟
جلطة القلب.. القاتل الأول يف اأمريكا واأوروب��ا.. مر�ص بلغ حد الوباء.. واأخذ 
يجتاح ال�شباب. فقبل �شنوات عديدة كنا ن�شاهد جلطة القلب )احت�شاء ع�شلة القلب( 
عند اأنا�ص يف ال�شتينيات وال�شبعينيات من العمر، واأ�شبحنا الآن ن�شاهد يومًيا مر�شى 
اأ�شيبوا بجلطة يف القلب وهم يف الثالثينيات اأو الأربعينيات، بل رمبا - يف حالت قليلة 
- يف الع�شرينات من العمر، فماذا جرى لهذا املر�ص؟ اأهو يزداد �شرا�شة وعنًفا يوًما بعد 
اأ�شلوب حياتنا عن جادة ال�شواب، فا�شتفرد بنا،  اأننا �شللنا الطريق، وناأينا يف  اأم  يوم؟ 

وترب�ص بنا الدوائر؟ 

ي��ق��ول ال��ربوف��ي�����ش��ور م��ارت��ن ك��وي يف م��ق��ال ن�شر يف اإح���دى امل��ج��الت يف فرباير 
اأننا مل  اإل  اأمرا�ص القلب،  "اإنه على رغم كل التطورات احلديثة يف جمال  )1999م(: 
ن�شتطع حتى الآن و�شع كل هذه التطورات يف املمار�شة اليومية، واإذا ما اأردنا اأن نرى 
الأولية  الوقاية  يف  ن�شاعف جهودنا  اأن  علينا  ف��اإن  الوباء،  هذا  انح�شار حقيقي يف  اأي 
اأكرب قاتل  ال�شيطرة على  اأن  التاجية. واحلقيقة  القلب  والثانوية من مر�ص �شرايني 

للب�شرية يف العامل املتطور ما زال بعيد املنال".

ال�شرايني  يف  ان�شداد  اأو  �شيق  نتيجة  التاجية  القلب  �شرايني  مر�ص  ويحدث 
التاجية، وي�شيق ال�شريان عندما ترت�شب فيه الدهون والألياف مما يعيق جمرى الدم، 
ويظهر املر�ص على �شورتني: الذبحة ال�شدرية، وفيها ي�شكو املري�ص اأملًا عند اجلهد، 
ويزول بتوقف املري�ص عن اجلهد، ويحدث ذلك عندما ل ت�شتطيع ع�شلة القلب تاأمني 

حاجتها من الأوك�شجني.

القلب(  القلب )احت�شاء ع�شلة  املر�ص فهي جلطة  لهذا  الأخ��رى  الظاهرة  اأم��ا 
التي حتدث عندما ي�شد اأحد ال�شرايني التاجية بخرثة )جلطة( فال ت�شمح للدم باملرور 

عربه، فيتخرب جزء من ع�شلة القلب كان يروى بذلك ال�شريان امل�شدود.

القلب  جلطة  ح��دوث  ح��ول  ن�شرت  التي  العلمية  ال��درا���ش��ات  اأن  امل��رة  واحلقيقة 
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عند ال�شباب تكاد تكون نادرة، ففي درا�شة حديثة ن�شرت عام )1998م( يف اإيطاليا ك�شف 
الباحثون النقاب عن اأ�شباب حدوث جلطة القلب عند من هم دون الأربعني من العمر، 
فقد لحظ الباحثون اأن )9، 83%( من امل�شابني كانوا من املدخنني، يف حني مل تتجاوز 

ن�شبة املدخنني عند من هم يف ال�شبعينيات من العمر )%21(.

وهذا يعني اأن التدخني كان العامل الأكرث �شيوًعا عند هوؤلء ال�شباب امل�شابني 
بجلطة القلب، كما وجد الباحثون اأن )28%( من هوؤلء ال�شباب كانوا م�شابني بارتفاع 

كول�شرتول الدم.  
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النتفا�سة الإ�سالمية يف فل�سطني
نبت  اأبنائه  والآلم جياًل من  الهزائم  كلما ح�شدت  اأنه  الإ�شالم  من خ�شائ�ص 
النجاح.. ولعل تلك  واأب�شر بطرق  واأ�شرب على اجل��الد  املقاومة  اأق��در على  اآخ��ر  جيل 

اخل�شي�شة �شبب بقائه ومنائه؛ على كرثة ما لقى من حمن وواجه من متاعب.

وموؤامرات  هزائم  اإث��ر  اليهود  اأي��دي  يف  فل�شطني  ن�شف  �شقط  )1948م(  عام  يف 
يف  اأنف�شهم  فل�شطني  عرب  ووج��د  العاملي.  ال�شتعمار  وق��وى  الأمم  هيئة  فيها  �شاركت 
اأن  الأح���رار  امل�شلمون  واأح�ص  داخ��ل م�شيدته،  اإل  احل��راك  ي�شتطيعون  ل  كبري  �شجن 

الدنيا �شاقت بهم، واأن الآفاق ا�شودت اأمامهم.

�شرع يف هدوء  لقد  كئيًبا،  ينهزم مهما كان احلا�شر  العميق ل  الإمي��ان  اأن  بيد 
يتحرك ليثبت وجوده، وليتعر�ص ب�شربه واأمله اإىل روح اهلل. 

عرب  بني  الإ�شالمية  "الجتاهات  عنوان  تاميز" حتت  "نيورك  �شحيفة  كتبت 
املناطق املحتلة تتحول اإىل ظاهرة �شيا�شية" قالت: 

اأق��ام  اأب��ي��ب،  تل  �شمايل  �شاعة  م�شافة  على  الواقعة  العربية  الفحم  اأم  قرية  يف 
مت�شددون م�شلمون مواقف لل�شيارات، وزودوها باأماكن انتظار خ�ش�ص بع�شها للن�شاء 

والآخر للرجال. 

وعلى الطريق اخلارجي للمدينة، وعلى م�شافة ب�شعة اأميال منها توقف "مطعم 
يون�ص" عن تقدمي اخلمور واأنواع البرية لرواده، وكان ذلك املطعم املكان املف�شل للزوار 

اليهود!

وحدث ذلك المتناع ان�شجاًما مع موجة اإ�شالمية متنامية �شملت جميع القرى 
العربية املجاورة.

و�شكلوا  اليهودي،  ال���دوري  من  العرب  الريا�شيني  من  ع��دد  ان�شحب  ذل��ك  بعد 
رابطة لكرة القدم ت�شم )38( نادًيا، وتنتظم فرق القرى العربية يف الأر�ص املحتلة:

قالت ال�شحيفة الأمريكية: "ويف يف يف اأثناء اللعب، وعندما يقرع الآذان �شوت 
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ويقيمون  القبلة  اأم���ام  وي�شطفون  اللعب،  ع��ن  اجلميع  يتوقف  ال�شالة  لأداء  امل���وؤذن 
ال�شالة يف خ�شوع، ول ت�شتاأنف املباراة اإل بعد انتهاء ال�شالة.

"اجلليل" اإىل اجل��ام��ع��ات  وم���ن ال��ق��رى ال��ع��رب��ي��ة ال���رازح���ة حت��ت الح��ت��الل يف 
ال�شمال وقطاع  املتناثرة بني  اإىل خميمات الالجئني  الغربية،  الفل�شطينية يف ال�شفة 
الإ�شالمي  النتماء  من  جديدة  روح  وت�شري  الإ�شالمية،  النتفا�شة  روح  ت�شود  غ��زة 

والعتزاز بالنف�ص والرتاث، والعودة اإىل اهلل بعد ما وقع من اأحداث ج�شام.

ا متثله عمامة حممد اأمني احل�شيني  اإن الكفاح الفل�شطيني بداأ اإ�شالمًيا خال�شً
مفتي فل�شطني، ومع �شراوة القوى ال�شريرة، وتكاتف ال�شرق والغرب �شده؛ فاإن اليهود 
مل يظفروا ب�شيء، ورمبا نالوا مواطئ الأق��دام لهم يف اأماكن عدة، اإل اأنهم ما اأح�شوا 

معها ا�شتقراًرا، ول خل�ص لهم كيان؛ لأن املجاهدين امل�شلمني ما وهنوا ول ا�شتكانوا. 

فلما اأبعد الإ�شالم �شاع كل �شيء! ول اأمل اإل يف العودة اإليه. 
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ال�ساملون .. �سمك املحيط املمتلئ بالزيوت املفيدة
الأطلنطي  املحيط  - ب�شفة خا�شة - من مياه  والقادمة  الد�شمة  الأ�شماك  كل 
من  وه��ي  امل��ف��ي��دة،  ال��زي��وت  م��ن  عالية  ن�شبة  على  لحتوائها  امل�شتوى؛  رفيعة  اأغ��ذي��ة 

الأحما�ص الدهنية )اأوميجا 3(، وهذه مثل اأ�شماك التونا، واملاكريل، وال�شردين. 

اأغناها عادة بتلك الأحما�ص الدهنية متعددة الفوائد  اأما �شمك ال�شاملون، فهو 
 ،)wild salmon( املحيط  من  القادم  ال�شاملون  بني  فرًقا  هناك  لكن  ال�شحية.. 
ف��الأول يتغذى على اجلمربي، وما يتوافر له من  ال�شمكية.  وال�شاملون املربى باملزارع 
اأما الآخر فال يتغذى على اجلمربي،  اأغذية اأخرى من خالل تلك البيئة الطبيعية، 

واإمنا يقدم له اأغذية ل تتوافر يف البيئة الطبيعية كاحلبوب.

الأوف���ر يف  3(، وه��و  ب�)اأوميجا  �شك  الأغ��ن��ى بال  املحيط هو  �شاملون  ف��اإن  ول��ذا؛ 
فوائده ال�شحية، ويتميز بلون اأغنى كلون اجلمربي املطهي، وقد يقرتب من الحمرار. 

امل��ع��روف��ة با�شم  ت��ن��اول ه��ذه الأح��م��ا���ص الدهنية  ال���ذي يفيدك م��ن  ول��ك��ن؛ م��ا 
)اأوميجا 3(؟

الكولي�شتريول  م�شتوى  م��ن  تقلل  اأن��ه��ا  ع��دي��دة،  درا���ش��ات  خ��الل  م��ن  ثبت  لقد 
الكلي، وم�شتوى الكولي�شتريول ال�شار، وم�شتوى الدهون الثالثية، وحتمي خاليا املخ 
�شبط  وت�شاعد يف  الذاكرة،  قوة  النحاللية؛ مما يحفظ  والتغريات  ال�شيخوخة،  من 
التهابات  ح��الت  يف  وتفيد  لاللتهابات،  م�شاد  بتاأثري  تتميز  كما  ال��دم،  �شكر  م�شتوى 

املفا�شل ب�شفة خا�شة.

ولي�ص ذلك فح�شب، فاإن ال�شاملون يحتوي كذلك على ن�شبة عالية من الربوتني 
رفيع امل�شتوى، وعلى بع�ص املعادن، ومن اأهمها ال�شيلينيوم امل�شاد لل�شرطان، ويحتوي 
وعلى  )ب12(،  فيتامني  من  بتناولها  املو�شى  اليومية  اجلرعة  ن�شف  من  اأك��رث  على 
ن�شبة  على  وكذلك  )ب(،  فيتامينات  اأح��د  النيا�شني  من  املطلوبة  اجلرعة  من   )%30(
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جيدة من البوتا�شيوم.

واإذا مل جتدي اأمامِك �شاملون املحيط، فال تتناويل �شاملون املزارع.. فقد وجد اأنه 
قد يتلوث مبركب ا�شمه )polychlorinated biphenyls-PCBS(، وهو 

مركب �شار بال�شحة.

البحر(؛ فهي  )اأ�شماك  الطبيعية  البيئة  اأ�شماك  دائًما  اختاري  وكقاعدة عامة؛ 
اأكرث اأماًنا، واأكرث فائدة من اأ�شماك املزارع ال�شمكية.
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الطحالب م�ساد قوي لل�سرطان!
بالن�شبة  الثدي  ب�شرطان  الإ�شابة  ن�شبة   - اليابان تنخف�ص - بدرجة كبرية  يف 
الطحالب  تعد  التي  اليابانية،  التغذية  بطريقة  يرتبط  ذل��ك  اأن  وي��رج��ع  لأم��ري��ك��ا. 
واملاأكولت البحرية - عموًما - ركًنا اأ�شا�شًيا بها. وقد تو�شل الباحثون اإىل وجود مركب 
بالطحالب البنية ي�شمى: )فوكويدان(، وهو نوع من البولي�شكارايدات له تاأثري م�شاد 

لل�شرطان.. ويتوفر هذا املركب يف نوع من الطحالب البنية ي�شمى )كومبو(.

اأوكيناوا اليابانية، ويقبل ال�شكان هناك  وهذا النوع ينت�شر يف مدينة يف مدينة 
على تناوله يف �شورة نيئة، ولعل ذلك يف�شر �شبب انخفا�ص ن�شبة الإ�شابة بال�شرطان 
عموًما يف هذه املدينة، مقارنة باملدن اليابانية الأخرى. ويذكر الباحثون، اأنه لالنتفاع 
باخلا�شية امل�شادة لل�شرطان لهذا النوع من الطحالب، ل بد اأن يوؤكل نيًئا، كما يفعل 
�شكان اأوكيناوا، اأو ميكن تناوله جمفًفا، اأما تناوله مطهًيا فيقلل من فعالية هذا املركب 
نيئة؛ لال�شتفادة من  الطحالب يف �شورة  بتناول  ا  اأي�شً ين�شح  لل�شرطان.. كما  امل�شاد 

حمتواها من الفلورين، لكيال تفقد الطحالب جزًءا كبرًيا من هذا املعدن.

www.alukah.net



سحر البيان في كلمات بينات534

م�سطلح ال�سوفينية
ا ب� "املغالة يف الوطنية" اأو "الوطنية العمياء" وتعزو هذه الفكرة  وت�شمى اأي�شً
املن�شوبة اإىل "نيكول�ص �شوفني" ذلك الع�شكري الذي طاملا ت�شدق بالأجماد النابليونية 
واأف�شال فرن�شا على اأوروبا قاطبة، واأنه ل بد من حترك ع�شكري فرن�شي؛ حتى مت�شك 
فرن�شا بزمام اأوروبا جميعها، وت�شبح لها الغلبة. و�شار �شوفني اأ�شطورة فرن�شا واأوروبا 
لهذه  ال�شيا�شي  اجلانب  اأوروب���ا  لفظت  النهاية  ويف  م��ربرة؛  الغري  الوطنية  الغرية  يف 
الفكرة واأعدم هذا ال�شخ�ص. وعادة ما يطلق املفكرون ال�شيا�شيون هذا امل�شطلح على 
التع�شب للوطن امل�شحوب بكراهية �شديدة لالأجانب واجلن�شيات والقوميات الأخرى، 
م�شتوى  على  ع�شكرية  ممار�شات  اأو   - الأف��راد  م�شتوى  على   - عنف  باأعمال  م�شفوًعا 
الدول. ويحلل علماء النف�ص ال�شيا�شي هذه الظاهرة على اأنها نتاج �شعف يف التوا�شل 
ال��دول واجلماعات. وعلى رغم مرور  التكافوؤ يف العالقات بني  الآخ��ر بحجة عدم  مع 
قرون على واأد تلك الفكرة يف مهدها، اللهم اإل ثمة اإطاللت خافتة للنازية والفا�شية 
والقومية الرو�شية، اإل اأنه من العجيب اأننا يف امل�شرق الإ�شالمي، نرى اأبواًقا رنانة من 
حولنا ما زالت حتاول بث الروح فيها واإحياءها من جديد؛ بحجة اأن هذا ال�شعب اأو ذاك 
خلق ليقود ل ليقاد، واإن كانت ال�شيطرة الع�شكرية حمالة؛ نظًرا حلالة ال�شعف العام 
ال�شائدة يف املنطقة منذ زمن، يف الوقت الذي تغا�شى فيه هوؤلء عن موت الفكرة بني 
اأ�شحابها ويف موطنها. فكيف بفكرة تغر�ص يف اأر�ص غري اأر�شها ويوؤمل لها النجاح يف 

حل م�شكالت املنطقة امل�شتع�شية؟!
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حقوق الإن�سان
�شاع هذا امل�شطلح بعد الرتويج ملا ي�شمى ب�"الإعالن الدويل حلقوق الإن�شان" يف 

املبنى الزجاجي لالأمم املتحدة بنيويورك يف العا�شر من دي�شمرب لعام )1948م(. 

وفيه ن�شت الدول املوقعة على هذا الإعالن على احلقوق التي ل ميكن اأن ي�شتغني 
عنها الب�شر، كحقوفهم يف احلياة والتك�شب وحقوقهم ال�شيا�شية والجتماعية والبدنية 
وما اإليها. فهذا الإعالن جاء ثمرة جلهد نادى به املفكرون الغربيون لإقرار مثل هذه 
الت�شلط وال�شتعباد  الب�شر يف الغرب وال�شرق جراء  الوثيقة، بعد مكابدة وعناء عاناه 
الآدمي يف احلقب الديكتاتورية. هذا، ومل يلق هذا الإعالن انبهاًرا يف امل�شرق الإ�شالمي 
كما كان احلال يف الأو�شاط الغربية، ومِلَ ل وقد رتب ال�شارع امل�شلم يف قرون الإ�شالم 
فالإعالن  واجلماعية.  الفردية  احلقوق  �شيانة  اعتبار  على  ال�شريعة،  مقا�شد  الأوىل 
اأربعة ع�شر قرًنا من الزمان؛ بل  اإذن مل يتناول جديًدا يفوق ما تناوله الإٍ�شالم قبل 
اأو�شاط مفكري الإ�شالم؛  اأث��ار جدًل وا�شًعا �شده يف  اإن هذا الإع��الن قد  ميكن القول 

وذلك ملا ينطوي عليه من تاأييد لالأفكار الليربالية الغربية.

 فحني اأن الإ�شالم ينظر اإىل حق الإن�شان يف احلرية، على �شبيل املثال، على اأنه 
واجب ولي�ص حًقا، يف�شر ال�شارع احلقوقي الغربي حق احلرية على اأنه ل يتعدى كونه 
"حًقا"، ول�شاحبه الت�شرف فيه متى �شاء، والتفريط فيه ملن ي�شاء. ونظرة الإ�شالم ملا 
تكت�شب  اأن  "واجبات" اأن احلقوق ميكن  الإ�شالم  "حقوًقا" ويعده علماء  الغرب  يعده 
"مكت�شبة"  كونها  لأن  اإن�شانًيا"؛  "مك�شًبا  تكون  اأن  ميكن  فال  الواجبات  اأم��ا  وت�شلب، 
واإذا  اإل اهلل،  اأحد ف�شل فيها  والتكرم ممن وهبها، ولي�ص لأي  التف�شل  يحمل معاين 
ا ل ت�شلب منه على الكلية، حيث اإنها اأ�شل فيه ولزمة له  �شلبت من الإن�شان فهي اأي�شً

مهما يكن.

فها هو امللف احلقوقي يقف بني نظرة غربية ا�شتهالكية متحررة، وبني نظرة 
اإ�شالمية ارتقائية متجردة.
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عالج م�سكلة تعاطي املخدرات
هناك و�شائل متعددة لعالج هذه الظاهرة اخلطرية، ومن ذلك:

1- تقوية الوازع الديني يف نفو�ص الأبناء، وتن�شئتهم على الطهر والف�شيلة.
النا�ص بخطورة  توعية  بدورهم يف  والدعاة  واملدر�شني  والعلماء  الآب��اء  قيام   -2

املخدرات واآثارها الوخيمة على الفرد واملجتمع والأمة باأ�شرها.
3- فتح باب التوبة اأمام املدمنني واملتعاطني وعدم تقنيطهم من رحمة اهلل؛ فقد 

يوؤدي ذلك اإىل اإقالعهم عن هذه العادة اخلبيثة.
4- حم��اول��ة م��لء ال��ف��راغ مب��ا ه��و مفيد ون��اف��ع م��ن ق���راءة ل��ل��ق��راآن، اأو ذك��ر اهلل، 
والرتباط بعمل مباح من جتارة وزراعة و�شناعة، اأو اللتحاق بحلقات حتفيظ القراآن 

واملراكز ال�شيفية، اأو الذهاب يف رحالت برية مع ال�شباب ال�شالح.
اأنواعها على  ال�شرعي للمخدرات واأن التحرمي ي�شمل جميع  5- معرفة احلكم 

اختالف طرق تعاطيها.
6- معرفة الأ�شرار الناجمة عن تعاطي املخدرات، �شواء كانت اأ�شراًرا �شحية اأم 

اقت�شادية اأم اجتماعية اأم نف�شية اأم دينية.
7- قيام و�شائل الإعالم بحمالت تهدف لن�شر الوعي حول خماطر هذه الظاهرة 

وت�شويه اجلهات التي تقف وراءها، بعيًدا عن الأ�شاليب الإن�شائية املكررة.
�شورة  من  حت�شن  التي  الإعالمية  ال��ربام��ج  كل  على  �شارمة  رقابة  فر�ص   -8

متعاطي املخدرات، وتظهره مبظهر ال�شجاعة والفتوة.
املدمنني؛ لكي يرى الطالب ما و�شل  لعيادات عالج  بزيارات  املدار�ص  9- قيام 

اإليه املدمنون من �شقوط وذلة ومهانة.
10- قيام الدولة بواجبها يف منع زراعة النباتات املخدرة اأو ا�شتريادها، وت�شديد 
الرقابة على جميع املنافذ التي ميكن من خاللها اأن يت�شلل جتار املخدرات اإىل داخل 

البالد.
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اأ�شوة باململكة  11- ت�شديد العقوبات على مهربي ومروجي ومدمني املخدرات؛ 
العربية ال�شعودية.

اأو  بالتهريب  يقوم  اإن�شان  اأي  لكل من يديل مبعلومات عن  املكافاآت  ر�شد   -12
الرتويج لهذه ال�شموم.

13- نبذ املجتمع لكل من يتعاطى املخدرات وهجره؛ حتى يقلع عن هذه العادة 
ال�شيئة ب�شرط األ يوؤدي ذلك اإىل رد فعل عك�شي.

14- توعية املجتمع بالو�شائل التي تفيد يف عالج تعاطي املخدرات؛ حتى ل تكون 
الأ�شرة عاجزة عن تقدمي امل�شاعدة ملن يطلبها.

اإل  الإدم���ان  اإىل  ي��وؤدي  اأن  دواء ميكن  اأي  ال�شحة مبنع �شرف  وزارة  قيام   -15
بو�شفة طبية معتربة.

مثل  الإدم���ان  يف  وقوعهم  اإىل  ت���وؤدي  التي  ال�شباب  م�شكالت  حل��ل  ال�شعي   -16
م�شكلة البطالة، وعدم القدرة على الزواج وغريها.

ن�شاأل اهلل - تعاىل - اأن يحفظ امل�شلمني من هذا البالء القاتل، اآمني.
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يوم الها�سمية
كان معن بن زائدة خمتفًيا من اأبي حعفر املن�شور، ملا كان منه من قتاله امل�شودة 
مع ابن هبرية مرة بعد مرة، وكان اختفاوؤه عند مرزوق اأبي اخل�شيب، ليطلب له الأمان.
اأبا اخل�شيب -  فلما خرج الراوندية اأتى معن الباب فقام عليه، ف�شاأله املن�شور 
وكان يلي حجابة املن�شور يومئذ - من بالباب؟ فقال: معن بن زائدة. فقال املن�شور: 

رجل من العرب، �شديد النف�ص، عامل باحلرب، كرمي احل�شب؛ اأدخله.
قلما دخل، قال: اإيه يا معن! ما ال��راأي؟ قال: الراأي اأن تنادي يف النا�ص وتاأمر 
اأن يعر�ص نف�شه لهوؤلء  لهم بالأموال. قال: واأي��ن النا�ص والأم��وال؟ ومن يقدم على 
العلوج! مل ت�شنع �شيًئا يا معن! الراأي اأن اأخرج فاأقف. فاإن النا�ص اإذا راأوين قاتلوا واأبلوا 

وثابوا اإيل، واإن اأقمت تخاذلوا وتهاونوا.
فاأخذ معن بيده، وقال: يا اأمري املوؤمنني، اإًذا واهلل ُتقتل ال�شاعة، فاأن�شدك اهلل يف 

نف�شك!
واأتاه اأبو اخل�شيب، فقال مثل قولة معن، فاجتذب ثوبه منهما؛ ثم دعا بدابته 
ووثب عليها من غري ركاب؛ ثم �شوى ثيابه، وخرج ومعن اآخذ بلجامه واأبو اخل�شيب 

مع ركابه، فوقف.
وتوجه اإليه رجل، فقال: يا معن، دونك العلج؛ ف�شد عليه معن فقتله، ثم واىل 

بني اأربعة.. وثاب النا�ص اإىل املن�شور، فلم تكن اإل �شاعة حتى اأفنوهم.
وتغيب معن بعد ذلك، فقال اأبو جعفر لأبي اخل�شيب: ويلك! اأين معن! فقال: 
واهلل ما اأدري اأين هو من الأر�ص! فقال: اأيظن اأن اأمري املوؤمنني ل يغفر ذنبه بعد ما 

كان من بالئه! اأعطه الأمان واأدخله علي.
فلما دخل لقبه اأ�شد الرجال، فقال معن: واهلل يا اأمري املوؤمنني، لقد اأتيتك واأنا 
وجل القلب، فلما راأيت ما عندك من ال�شتهانة بهم، و�شدة الإقدام عليهم راأيت اأمًرا مل 

اأره من خلق يف حرب، ف�شد ذلك يف قلبي، وحملني على ما راأيت مني.

فاأمر له بع�شرة اآلف درهم، ووله اليمن.
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روؤيا غزو البحر
اأم ح��رام بنت ملحان، قالت:  اأن�ص بن مالك - ر�شي اهلل عنه - عن خالته  عن 
نام النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوًما قريًبا مني، ثم ا�شتيقظ يبت�شم؛ فقلت ما اأ�شحك؟ قال: اأنا�ص من 
اأمتي عر�شوا علّي يركبون هذا البحر الأخ�شر كامللوك على الأ�شّرة، قالت فادع اهلل اأن 
يجعلني منهم، فدعا لها، ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها فاأجابها مثلها 
فقالت ادع اهلل اأن يجعلني منهم، فقال: اأنت من الأولني، فخرجت مع زوجها عبادة بن 
ان�شرفوا من غزوهم  فقلما  البحر مع معاوية  امل�شلمون  ركب  ما  اأول  غازًيا  ال�شامت 

قافلني فنزلوا ال�شام فقربت اإليها دابة لرتكبها ف�شرعتها فماتت.

ال�شرح:

يف هذه الروؤيا حتدث ال�شحابية  اجلليلة اأم حرام بنت ملحان زوجة ال�شحابي 
اجلليل عبادة بن ال�شامت واأخت اأم �شليم اأم ان�ص بن مالك؛ فهي خالته، كان ر�شول اهلل 
يكرمها ويزورها يف بيتها ويقيل عندها، ودعا لها بال�شهادة، حتدث - ر�شي اهلل عنها - اأن 
الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص رأى اأن اأنا�ًشا من اأمته يركبون البحر الأخ�شر، اأي ال�شفن. والأخ�شر �شفة 
قال  واملالح،  العذب  البحر يطلق على  لأن  باملالح؛  تكون خم�ش�شة  للبحر وقد  لزمة 

اهلل - عز وجل -: زب ۈ ۈ  ٴۇ ۋۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى    
ى ائ ائ رب )الفرقان(. واملاء يف الأ�شل ل لون له، واإمنا تنعك�ص اخل�شرة من 
انعكا�ص الهواء، وقيل لأن الذي يقابله ال�شماء وقد اأطلقوا عليها اخل�شراء حلديث »ما 
اأظلت اخل�شراء ول اأقلت الغرباء«، والعرب تطلق الأخ�شر على كل لون لي�ص باأبي�ص 
ول اأحمر، وقوله كامللوك على الأ�شّرة دليل على ارتياحهم على ال�شفن وا�شتوائهم عليها، 
وقيل راأى ملسو هيلع هللا ىلص الغزاة يف �شبيل اهلل يف البحر ملوًكا على الأ�شّرة يف اجلنة وروؤي��اه وحي 
واأنه راأى ما يوؤول اإليه اأمرهم، فطلبت اأم حرام من النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن يجعلها منهم؛ فدعا 
لها، ودعاوؤه - عليه ال�شالة وال�شالم - م�شتجاب، ثم نام مرة ثانية، ثم ا�شتيقظ فقال 
لها اإنك من الأولني، اأي ال�شابقني، واإمنا طلبت منه املرة الثانية لظنها اأن الثانية مثل 
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الأوىل يف املرتبة، ف�شاألت ثانًيا لي�شاعف لها الأجر، ثم �شدقت وحتققت روؤياه ملسو هيلع هللا ىلص تلك، 
حيث ركبت اأم حرام مع زوجها عبادة بن ال�شامت البحر غازًيا اأول ما ركب امل�شلمون 
البحر مع معاوية بن اأبي �شفيان - ر�شي اهلل عنه - �شنة ثمان وع�شرين على الأ�شح، 

وفيها �شاَلح اأهل قرب�ص.

فماتت  ف�شرعتها؛  عليها  فركبت  داب��ة  لها  فقربت  البحر،  من  خرجت  اإنها  ثم 
�شهيدة يف �شبيل اهلل، وكانت من الأولني كما اأخربها ملسو هيلع هللا ىلص.
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في�س بوك
هو موقع اإلكرتوين )ويب( ن�شاأ يف نوفمرب )2004م( بجامعة هارفارد من اأجل 
التوا�شل الجتماعي، وميكن الدخول اإليه جماًنا، ثم ا�شرتته اإحدى ال�شركات بعد عام، 
املوقع احل��ق يف  ه��ذا  ي�شتخدم  ومل��ن  اأيرلندا،  دبلن عا�شمة  لها يف  دولًيا  واأق��ام��ت مقًرا 
الن�شمام اإىل ال�شبكة التي تنظمها املدينة اأو جهة العمل اأو املدر�شة اأو الإقليم، وذلك 
اإىل  اأ�شدقاء  اإ�شافة  لهم  والتفاعل معهم، كذلك، ميكن  بالآخرين  الت�شال  اأجل  من 
قائمة اأ�شدقائهم واإر�شال الر�شائل اإليهم، واأي�شا حتديث ملفاتهم ال�شخ�شية وتعريف 
الأ�شدقاء باأنف�شهم، وي�شم املو�شع حالًيا اأكرث من )500( مليون م�شتخدم على م�شتوى 

العامل. 

وقد اأثري الكثري من اجلدل حول موقع في�ص بوك على مدار الأع��وام املا�شية، 
فقد قامت بع�ص احلكومات - التي تعر�شت لنتفا�شات �شعبية - بحظر ا�شتخدام املوقع 
يف فرتات متفاوتة، كما مت حظر ا�شتخدام املوقع يف العديد من ال�شركات واملوؤ�ش�شات؛ 

حتى يركز املوظفون يف عملهم. 
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تويرت
هو موقع جماين للتداول عبارة عن جمتمع من الأ�شدقاء من �شتى بقاع الأر�ص، 
يقومون باإر�شال اأهم واآخر الأخبار اإليه؛ فالأ�شدقاء �شواء كانوا قريبني اأو بعيدين عن 
اإىل حد ما من  اأن ي�شتخدموا تويرت؛ لكي يكونوا قريبني  ا ي�شتطيعون  بع�شهم بع�شَ
ا�شتخدام موقع  الف�شوليون  الأ�شخا�ص  البع�ص على رغم بعدهم، وي�شتطيع  بع�شهم 
تويرت لتكوين �شداقات، كما باإمكان املدونني ا�شتخدام املوقع كاأداة تدوينية م�شغرة، 

علًما باأن اإمكانات ا�شتخدام تويرت ل حدود لها.

حالتهم  عن   )Tweets( حتديثات  باإر�شال  مل�شتخدميه  ي�شمح  تويرت  وموقع 
بحد اأق�شى )140( حرًفا للر�شالة الواحدة، وذلك مبا�شرة عن طريق موقع تويرت اأو 

عن طريق اإر�شال ر�شالة ن�شية ق�شرية SMS اأو برامج املحادثة الفورية.

وتظهر لك التحديثات يف �شفحة امل�شتخدم، وميكن لالأ�شدقاء قراءتها مبا�شرة 
ا�شتقبال  ميكن  وكذلك  ال�شخ�شي،  امل�شتخدم  ملف  زي��ارة  اأو  الرئي�شة  �شفحتهم  من 

الردود والتحديثات عن طريق الربيد الإلكرتين. 

ال�شفحة  طريق  عن  مبا�شر  ب�شكل  تويرت  يف  ال�شرتاك  للم�شتخدمني  وميكن 
الرئي�شة للموقع، وبذلك يتكون لديهم ملف �شخ�شي با�شم احل�شاب، حيث تظهر اآخر 
التحديثات برتتيب زمني، وبعد اأن يقوم امل�شتخدم بتحديث حاله تر�شل التحديثات اإىل 

الأ�شدقاء.
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اكت�سبت من الإ�سالم القوة ملواجهة النا�س
تروي الأملانية امل�شلمة "اإيريكا تو�شن" ق�شة اإ�شالمها، والتي غريت ا�شمها اإىل 

فتقول: اإ�شالمها،  "اآمنة" بعد 
رغم  على  الوعي،  ذلك  �شنهم،  �شغر  مع  امل�شلمني،  ال�شباب  يف  نظري  "لفت 
العلم  لتح�شيل  واأهلهم  بالدهم  ترك  الن�شال من  روح  فيهم  ومل�شت  ظروف غربتهم، 

يف غربة �شعبة!

فبداأ عندي ح�ص الف�شول العلمي والروحي حول دينهم..  كنت اأمتنى اأن اأ�شادق 
ذلك  فرف�ص  بذلك،  و�شارحته   - الآن  زوج��ي  هو  ال��ذي   - الواعي  امل�شلم  ال�شاب  ذل��ك 
و�شرح يل باأن العالقة الوحيدة امل�شموحة بني الرجل واملراأة هي يف الزواج، فارتبطت به 

لإعجابي به وبتفكريه.

اأهلي عار�شوا يف البداية، ورف�شوا اأن يح�شروا حفل الزفاف، ومع مرور الوقت، 
ومعاملة زوجي الإ�شالمية احل�شنة لهم، اأ�شبحوا يحبونه كثرًيا.

ب�شبب احلجاب تركت العمل يف اجلامعة؛ لأن حجابي غري مقبول منهم.. �شعيدة 
جًدا لختيار طريق الهداية والدعوة.

باأن�شطة خمتلفة على  اأقوم  النا�ص، واأنا الآن  اكت�شبت من الدين القوة ملواجهة 
�شعيد الدعوة اإىل الإ�شالم.

بداأت، منذ ثالث �شنوات، بجميع الفتيات امل�شلمات، وخا�شة الرتكيات، لأعلمهن 
كل مراحل الدرا�شة يف املدار�ص الأملانية؛ ليتقدمن بعد ذلك اإىل المتحانات الر�شمية 
لدى احلكومة الأملانية، مما يخولهن متابعة درا�شتهن اجلامعية. واأحاول الآن تاأ�شي�ص 

مدر�شة اإ�شالمية ابتدائية عاملية لتعليم الفتيات امل�شلمات.

اأقول للن�شاء امل�شلمات: يجب ال�شري على طريق الإ�شالم ال�شحيح ومراعاة كل 
ما يطلبه الدين.

باأملانيا  ب���دًءا  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  امل�شلمني  ب��ني  ال�شديد  التناحر  ���ش��اءين 

www.alukah.net



سحر البيان في كلمات بينات544

وانتهاء بالبالد العربية، فلماذا التناحر؟ ملاذا هذه البغ�شاء؟ هناك الكثري من الأحزاب 
واجلماعات الإ�شالمية.. وكل حزب مبا لديهم فرحون.

اإنني حزينة على و�شع امل�شلمني ب�شكل عام يف العامل، فمن املفرو�ص اأن يكونوا 
القدوة احل�شنة؛  اأن يكونوا  اأي يجب  اأعمالهم،  ن�شاًطا يف  واأك��رث  التزاًما بدينهم  اأكرث 

حتى يقتدي بهم النا�ص يف اأنحاء العامل.. فامل�شلمون احلقيقيون قلة".
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�سماحه واأخالق
بينما الر�شول -عليه ال�شالة وال�شالم- جال�ًشا بني اأ�شحابه ذات يوم واإذا برجل 
على  فدخل  اليهود  علماء  من  الرجل  وه��ذا  �شعنة،  بن  زي��د  ي�شمي  اليهود  اأح��ب��ار  من 
ملسو هيلع هللا ىلص وجذبه  النبي  اأتى  اأ�شحابه حتى  ال�شالة وال�شالم واخرتق �شفوف  الر�شول عليه 
من جمامع ثوبه و�شده �شًدا عنيًفا وقاله له بغلظة: اأد ما عليك من الدين يا حممد 

اإنكم يا بني ها�شم قوم متاطلون يف اأداء الديون.

بع�ص  اليهودي  ه��ذا  من  ا�شتدان  قد  وال�شالم-  ال�شالة  -عليه  الر�شول  وك��ان 
الدراهم ولكن مل يحل موعد اأداء الدين بعد. فقام عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - 

وهز �شيفه وقال: ائذن يل ب�شرب عنقه يا ر�شول اهلل؟

فقال الر�شول -عليه ال�شالة وال�شالم- لعمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - : 
"ما لهذا دعوناك لقد كنت اأنا وهو يف حاجة منك اإىل غري ذلك .. مره بح�شن الطلب 

ومرين بح�شن الأداء".

فقال اليهودي: والذي بعثك باحلق يا حممد ما جئت لأطلب منك ديًنا واإمنا 
ق��راأت جميع  ولكني  بعد،  يحل  الدين مل  اأن موعد  اأعلم  فاأنا  اأخالقك،  لأخترب  جئت 
اأو�شافك يف التوراة فراأيتها كلها متحققة فيك اإل �شفة واحدة مل اأجربها معك؛ وهي 
اأنك حليم عند الغ�شب، واإن �شدة اجلهالة ل تزيدك اإل حلًما ولقد راأيتها اليوم فيك 
فاأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل، واأنك يا حممد ر�شول اهلل؛ اأما الدين الذي عندك فقد جعلته 

�شدقة على فقراء امل�شلمني.
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عظة للحكام
يف يوم بيعة املن�شور يف خالفة الع�شر العبا�شي وهو �شيء يفرح به اإذا اأردنا الفرح 
بالدولة ال�شالمية . دخل عليه رجل عامل يقول احلق - ذلك هو الفقيه )مقاتل( رحمه 
اهلل - فنظر اإليه املن�شور وقال: "واهلل ما جاء مقاتل ال ليعكر علينا �شفو يومنا". وبعد 

اأن جل�ص مقاتل و�شط القوم؛ قال له املن�شور: يا مقاتل عظني؟

قال: اأعظك مبا راأيت اأم مبا �شمعت يا اأمري املوؤمنني؟ قال عظني مبا راأيت.

قال مقاتل: مات عمر بن عبد العزيز وخلف اأحد ع�شر ولًدا وترك ثمانية ع�شر 
ديناًرا كفن منها باأربعة، وا�شرتي له قرب بخم�شة، ووزع الباقي على اأولده، و�ُشِئَل يف اأحد 
الأيام عن اأولده فقال: اأولدي اثنان اإما متق يتقي اهلل فيجعل له من اأمره خمرجا، 

واإما عا�ص فاأنا ل اأترك يف يده �شيًئا ي�شتعني به على مع�شية اهلل.

اأن يوقف �شيعة لأم��وال امل�شلمني وقد �شمع  اأراد اأمري املوؤمنني  ويف اأحد الأي��ام 
اأما  وق��ال:  املوؤمنني  اأم��ري  اأبيه ف�شده حاجب  اأن يدخل على  ف��اأراد  اأولده؛  اأح��د  بهذا 
بن عبد  ف�شمعه عمر  القيلولة(؛  )وق��ت  النهار  �شاعة يف  يرتاح  املوؤمنني  اأم��ري  تدعون 
العزيز فقال حلاجبه: ائذن له بالدخول، فدخل عليه ابنه وقال: يا اأبي اإين �شمعت اأنك 
�شتوقف ال�شيعة الفالنية لأموال امل�شلمني. قال: نعم اإن �شاء اهلل يف ال�شباح، قال له 
ابنه اأو�شمنت يا اأبي اأنك �شتعي�ص اإىل الغد؟ قم الآن واأجنز ما خطر ببالك، فانظر كيف 

انتقل ورع اأمري املوؤمنني اإىل اأولده. 

ويف مرة اأخرى جمع اأولده وقال: "يا اأولدي اأردت اأن اأترككم يف رغد من العي�ص، 
ووافر من النعمة، ولكني علمت اأنكم ل تر�شون لأبيكم اأن يرتككم يف خري ويقف هو 

اأمام اهلل ليحا�شب عليه".

انتهت ق�شة عمر بن عبد العزيز الذي اأمن على اأولده. مل يوؤمن عليهم، مبال 
ول جاه ول بيت ول عقار؛ اإمنا اأمن عليهم بتعمري القلوب بتقوى اهلل تعايل.
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امللل دون ا�ستعجال
الذي ُيخيف دائًما؛ لي�ص ال�شاأم الدوري الذي يكون بني موجات الن�شاط واحلركة 
والإقبال والإجنذاب: ولكن ال�شاأم الذي يخيم على النف�ص وي�شتويل على ال�شخ�ص يف 

معظم اأوقاته.

ولبد اأن ندرك اأن ال�شاأم جزء طبيعي من احلياة؛ فاأعظم الكتب امتاًعا وفائدة، 
الأم��ور  الأعمال حيوية ل يخلو من بع�ص  واأك��رث  اململة،  الف�شول  يحتوي على بع�ص 
املزعجة واململة؛ ولهذا فيجب اأن نتعلم كيف نتحمل ذلك، ونتقبله على اأنه جزء طبيعي 

من احلياة، ويجب اأن نعلم غرينا هذا المر.

لي�ص  باأعمال  والقيام  ال�شرب  دائًما  يتطلب  املجد،  وذرى  املعايل  فبلوغ  ا؛  اأي�شً
فيها اأي �شيء من الإثارة، والرجال والن�شاء العظام كانوا - دائًما وعلى مدار التاريخ - 
يقومون باأعمال كثريه تبدو لالآخرين مملة وعقيمة، ولكن احلقيقة هي اأن الجنازات 

العظيمة حتتاج اإىل احلياة الهادئة املنظمة، ولي�ص اإىل احلياة املتقلبة واملثرية.

احليوية  وب��ني  بيننا  حالت  املغلقة؛  البيئة  يف  نعي�شها  التي  ال�شناعية  احل��ي��اة 
لثمار  قطفنا  وعند  احلقول،  يف  جتولنا  عند  جنده  الذي  والتاأثر  والتفتح،  والن�شاط، 

�شجرة، اأو م�شاركتنا يف �شقاية ب�شتان.

اإن ُبعدنا عن احلياة امللت�شقة بالأر�ص التي تفور بالنماء والتجدد، جعلنا ل نرى 
�شوى ال�شمنت )امل�شلح(، واحلجر، واحلديد؛ فت�شلبت نفو�شنا، وجفت مياه الروح يف 

اأعماقنا!.

اإنني اأعتقد اأن علينا األ ننظر اإىل مو�شوع امللل نظرة متعجلة، اأو نظرة ا�شتخفاف، 
والقتل،  اخلمر،  و�شرب  كالغت�شاب،  الكربي؛  اجلرائم  من  كثرًيا  اأن  الوا�شح  من  اإذ 

وقطع الطريق، كان لل�شاأم وامللل ن�شيب يف دفع اأ�شحابها اإليها.

ع��ازًل  بال�شاأم لنتخذ منه  اأن اهلل - جل وع��ال - زودن��ا  اأ�شعر يف بع�ص الح��ي��ان 
يحول بني نفو�شنا وبني الأ�شياء ال�شيئة التي نراها ون�شمعها؛ حيث ل يحول بيننا وبني 
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التفاعل والتاأثر بالكالم الردئ والفكار التافهة �شيء؛ مثل ال�شجر.

وقد يكون لل�شاأم ميزة اأخرى، نلم�شها من خالل التجربة، وهي اأننا لول ال�شاأم 
لأ�شبنا بالإرهاق من فرط الن�شاط، والإ�شتجابة للمثريات املختلفة، ولهذا فاإن ال�شاأم 
ي�شكل فرتة ا�شتجمام، ولطاملا كان امللل مقدمة لن�شاط عظيم، وحتفيز نف�شي، وانطالق 

روحي هائل.

�شيء جميل اأن نرى الأ�شياء من اأكرث من زاوية، واأن نقلب الأمور على اأكرث من 
ال��ذي بثه اخلالق - جل وعال - يف هذا الكون، ولنلم�ص  وج��ه؛ لرنى التوازن املده�ص 

�شيًئا من حكمة احلياة.
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اأين احلائرات؟
مر�ص من الأمرا�ص يجعل احلياة موًتا والدنيا نكًدا وهًما.. اإنه مر�ص الطف�ص 
هذا  يبداأ  والفتاة،  الفتى  وال�شغري؛  الكبري  اأ�شاب  ال��ذي  املر�ص  ذلك  ال�شدر،  و�شيق 
املر�ص باإن�شانة قطعت ال�شلة بينها وبني اهلل.. ل ت�شلي، واإن �شلت ففي بع�ص الأحيان 
تغني  اآخرتها،  تنا�شت  �شويحباتها،  مع  مت�شكعة  ب�شبابها  فرحة  وجهها،  على  هائمة 
الإن�شانة ت�شعر بطف�ص واكتئاب وهموم  ب��داأت هذه  اأع��ذب الأحل��ان، وبعد فرتة  للدنيا 
�شعرها وغريت ثوبها، بدلت  امل�شكالت؛ فرجلت  ب��داأت تبحث عن حل لهذه  وقلق، ثم 
�شديقاتها، غريت الأفالم القدمية والأغاين العتيدة اإىل كل جديد، �شافرت وهربت، 

ثم عادت لتزداد امل�شكلة تعقيًدا وحرية، عادت ليزداد ال�شدر �شيًقا.. يقول اهلل تعاىل:  
زب ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ رب )طه: 123(. �شبحان اهلل، ما اأعظم هذه الآية.. 
اأين احلائرات ليجدن �شبب م�شاكلهن، اأين التائهات املكتئبات، ليعلمن �شبب مر�شهن، 
هو  الثاين  فالعالج   ،)28 )الرعد:  جث مث ىث رب  يت     ىت  زب  تعاىل:  ويقول 
النوافل بعد الفرائ�ص فبه  ذك��ر اهلل على كل ح��ال، ت�شبيحه يف كل وق��ت، الإك��ث��ار من 
النوافل،  �شومي  �شننها،  مع  اخلم�ص  ال�شلوات  �شلي  ب��اهلل..  مت�شلة  نف�شِك  جتعلني 
قومي الليل وناجي ربك معبودِك، اأكرثي من قراءة القراآن، واآخر عالج لهذا املر�ص 
هو اختيار الرفقة ال�شاحلة؛ عي�شي مع هذه الرفقة جتدي لالإميان حالوة، وللطاعة 

لذة، وللحياة هدًفا. 

www.alukah.net



سحر البيان في كلمات بينات550

�سرت امل�سلمة �سبب لإ�سالم كافرة!
تقول عن نف�شها؛ اأنا طبيبة ن�شاء وولدة، اأعمل باأحد امل�شت�شفيات الأمريكية منذ 

ثمانية اأعوام.
يف العام املا�شي اأتت امراأة م�شلمة عربية لت�شع بامل�شت�شفي. 

فكانت تتاأمل وتتوجع قبيل ال��ولدة، ولكن مل اأر اأي دمعة ت�شقط منها، وحينما 
قرب موعد انتهاء دوامي؛ اأخربتها اأنني �شاأذهب للمنزل و�شيتوىل اأمر توليدها طبيب 

غريي؛ فبداأت تبكي وت�شيح بحرارة وتردد: ل .. ل اأريد رجاًل.
عجبت من �شاأنها؛ فاأخربين زوجها اأنها ل تريد اأن يدخل عليها رجل لرياها، 
فهي طيلة عمرها مل ير وجهها �شوى والدها واأ�شقائها واإخوانها واأعمامها )حمارمها(. 
�شحكت وقلت لها با�شتغراب �شديد: اأنا ل اأظن اأن هناك رجاًل يف اأمريكا مل ير 
اأجل�ص لأجلها حتى ت�شع، فقاما ب�شكري  اأن  وجهي بعد! فا�شتجبت لطلبهما، وقررت 

وجل�شت �شاعتني اإىل حني و�شعت.
ويف اليوم الثاين جئت لالطمئنان عليها بعد الو�شع، واأخربتها اأن هناك الكثري 
من الن�شاء يعانني من الأمرا�ص واللتهابات الداخلية ب�شبب اإهمالهن لفرتة النفا�ص 

حيث يقربها زوجها؛ فاأخذت ت�شرح يل الو�شع بالن�شبة للنفا�ص عندهم يف ال�شالم.
وتعجبت جًدا ملا ذكرته، وبينما كنت يف ان�شجام معها يف احلديث، دخلت طبيبة 
اإننا  الأطفال لتطمئن على املولود على جنبه الأمين لتنظيم دقات قلبه. فقال الأب: 

ا. ن�شعه على جنبه الأمين تطبيًقا ل�شنة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص؛ فعجبت لهذا اأي�شً
اأتعرف  اأن  فقررت  دينهم،  من  يعرفونه  وهم  العلم  لهذا  لن�شل  عمرنا  انق�شي 
اإ�شالمي  فيها مركز  اأخ��رى  ملدينة  وذهبت  �شهر،  ملدة  اإج��ازة  فاأخذت  الدين؛  على هذا 
العرب  بامل�شلمني  واللتقاء  وال�شتف�شار  لل�شوؤال  فيه  الوقت  اأغلب  ق�شيت  حيث  كبري 

والأمريكيني.
وحينما هممت بالرحيل؛ حملت معي بع�ص الن�شرات التعريفيه بالإ�شالم.

اأع�شاء ذلك املركز،  اأق��راأ فيها، وقد كنت على ات�شال م�شتمر ببع�ص  فاأ�شبحت 
واحلمد هلل اأنني اأعلنت اإ�شالمي بعد عدة اأ�شهر.
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بحلم �سغي؛ بداأ م�سروعه الكبي
كان هناك رجل ياباين يدعي )تويوتا(، وكان اأبوه ميلك خمزًنا �شغرًيا وبجوار 
هذا املخزن يوجد معر�ص للماكينات العظيمة الأمريكية، فكان تويوتا يذهب كل يوم 
اإىل هذا املعر�ص مل�شاهدة املاكينات بال�شاعات. فالحظ �شاحب املعر�ص وجوده، و�شاأله 
عن عمره فقال: )22( عاًما. ف�شاأله عن مهنة والده؟ فقال: اإن لديهم خمزًنا �شغرًيا. 
فقال له: ملاذا تاأتي كثرًيا هنا؟ اإذا جل�شت هنا )100( �شنة لن تتعلم �شيًئا فلن ي�شتطيع 

اليابانيون �شنع مثل هذه الآلت.

فغ�شب تويوتا جًدا وقال: كيف تكون يابانًيا وتفكر بهذه الطريقة اخلالية من 
�شيارات،  اأك��رب م�شنع  �شنة �شاحب  بعد )20(  �شاكون  اأنني  اأع��دك  اأن��ا  وق��ال:  الطموح، 

و�شاأعر�ص �شياراتي يف معر�شك هذا، واأن�شاأ �شركة تويوتا.

اأو )15( عاًما اأ�شبحت مبيعات تويوتا اأكرب من مبيعات اأكرب  بعد حوايل )10( 
ثالث �شركات اأمريكية يف �شناعة ال�شيارات؛ فقد �شنعت ال�شركات الثالث )9( ماليني 
�شيارة يف ال�شنة، وتويوتا وحدها يف �شنة )1990م( �شنعت )11( مليون �شيارة .. لقد بداأ 

املو�شوع بحلم!.
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امل�سلمون وابتكار امل�ست�سفيات
هذه  اأج��ل  من  ولعل  حت�شى،  ل  الطب  جم��ال  يف  امل�شلمني  اإ�شهامات  اأن  ل�شك 
اإنهم  بل  العامل،  يف  امل�شت�شفيات  اأ�ش�ص  من  اأول  هم  امل�شلمني  اأن  واأعظمها؛  الإ�شهامات 

�شبقوا غريهم يف ذلك الأمر باأكرث من ت�شعة قرون!
فقد اأُ�ش�ص اأول م�شت�شفى اإ�شالمي يف عهد اخلليفة الأموي الوليد بن عبدامللك، 
ا يف اجلذام،  والذي حكم يف �شنة )86ه�( اإىل �شنة )96ه�(، وكان هذا امل�شت�شفى متخ�ش�شً
واأن�شئت بعد ذلك امل�شت�شفيات العديدة يف العامل الإ�شالمي، وبلغ بع�شها �شاأًوا عظيًما؛ 
الكليات  اأوائ���ل  م��ن  وتعترب  وال��ط��ب،  للعلم  ق��الًع��ا  تعد  امل�شت�شفيات  ه��ذه  ك��ان��ت  حتى 
واجلامعات يف العامل، بينما اأن�شئ اأول م�شت�شفى اأوروبي يف باري�ص بعد ذلك باأكرث من 

ت�شعة قرون!
املتنقل،  ومنها  الثابت  منها  وكان  ب�)البيمار�شتانات(،  تعرف  امل�شت�شفيات  وكانت 
بغري   - ول��و �شغرية   - اإ�شالمية  وقلما جتد مدينة  امل��دن،  ين�شاأ يف  ال��ذي  هو  فالثابت 
م�شت�شفى، اأما امل�شت�شفى املتنقل فهو الذي يجوب القرى البعيدة وال�شحاري واجلبال!
املتنقلة حتمل على جمموعة كبرية من اجلمال، و�شلت يف  امل�شت�شفيات  وكانت 
بع�ص الأحيان اإىل اأربعني جماًل! وذلك يف عهد ال�شلطان حممود ال�شلجوقي - رحمه 
اهلل - ، وال��ذي حكم من �شنة )511ه���( اإىل �شنة )525ه���( - وكنت هذه القوافل مزودة 
بالآلت العالجية والأدوية، ويرافقها عدد من الأطباء، وكان مبقدورها الو�شول اإىل 

كل رقعة يف الأمة الإ�شالمية.
وقد و�شلت امل�شت�شفيات الثابتة يف املدن الكربى اإىل درجة راقية جًدا يف امل�شتوى، 
وكان من اأ�شهرها امل�شت�شفى الع�شدي ببغداد، والذي اأن�شئ يف �شنة )371ه�(، وامل�شت�شفى 
النوري بدم�شق، والذي اأن�شئ يف �شنة )549ه�(، وامل�شت�شفى املن�شوري الكبري بالقاهرة، 

والذي اأن�شئ �شنة )683ه�(، وكان بقرطبة وحدها اأكرث من خم�شني م�شت�شفى!
اأق�شام بح�شب التخ�ش�ص؛ فهناك  اإىل  وكانت هذه امل�شت�شفيات العمالقة تق�شم 
واأق�شام  اجللدية،  لالأمرا�ص  واأق�شام  للجراحة،  واأق�شام  الباطنية،  لالأمرا�ص  اأق�شام 

لأمرا�ص العيون، واأق�شام لالأمرا�ص النف�شية، واأق�شام للعظام والك�شور وغريها. 
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علم اخلرائط
ل ينكر اأحد اأن الغرب قد ا�شتفاد من جمهودات امل�شلمني يف علم اجلغرافيا عامة 
اأميا ا�شتفادة؛ بل اإن )اأطل�ص الإ�شالم( اأو اخلرائط الإ�شالمية كانت يف مقدمة مظاهر 

التاأثري الإ�شالمي املبا�شر يف احل�شارة الغربية.

الآف��اق(  اخ��رتاق  يف  امل�شتاق  "الإدري�شي" )نزهة  موؤلف  )ال��غ��رب(  تخطف  فقد 
وقاموا بطباعته طبعات كثرية وخمتلفة، حتى ظل هذا الكتاب م�شدًرا اأ�شا�شًيا لدار�شي 

اجلغرافيا الأوربيني على مدار اأكرث من اأربعة قرون!

حيث  ال��وق��ت،  ذل���ك  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى  "الإدري�شي" خريطته  �شمم 
ويتكون خمطوط  اأ�شفلها.  ال�شمال يف  اإىل  انتقل  ثم  اأعلى اخلريطة،  باجلنوب يف  بداأ 

اخلريطة من )70( ورقة، مقا�ص )33×21�شم(، وت�شل اإىل نحو خم�شة اأمتار مربعة.

وقد قام العامل الأملاين "كونراد ميلر" بن�شر ن�شخة ملونة منها �شنة )1928م( 
بعد اأن بذل جمهوًدا خارًقا من اأجل جتميع اأجزائها املختلفة، وترجمة الأ�شماء العربية 

اإىل الأملانية. 

ثم اهتم املجتمع العراقي بهذا الكتاب؛ فعمل باحثوه على مراجعة وتدقيق كل 
�شنة )1951م( وهي  الإدري�شي وطبعوها  واأخرجوا خريطة  العامل،  املوجودة يف  الن�شخ 

بطول مرتين وعر�ص مرت واحد. 
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�سكة حديد احلجاز
�شكة حديد احلجاز هي �شكة حديدية �شيقة )بعر�ص 1050ملم(، ت�شل ما بني 
عام  احلديد  �شكة  يف  العمل  بو�شر  احل��ج��از،  منطقة  يف  امل��ن��ورة  واملدينة  دم�شق  مدينة 
العاملية  احلرب  يف  )1916م(  حتى  ت�شغيلها  وا�شتمر  )1908م(،  عام  وافتتحت  )1900م( 
الأوىل اإذ تعر�شت للتخريب ب�شبب الثورة العربية الكربى، و�شقوط الدولة العثمانية 

بعد احلرب.

الثاين  العثماين عبد احلميد  ال�شلطان  اأُ�ش�شت �شكة حديد احلجاز زمن ولية 
لغر�ص خدمة حجاج بيت اهلل احلرام انطالًقا من مركزها يف دم�شق.

يف عام )1900م(، خالل حكم ال�شلطان العثماين عبداحلميد الثاين، مد �شادق 
يف  زاد  مما  بنجاح،  واملدينة  دم�شق  بني  تلغراف  خط  دم�شق  وايل  العظيم  املوؤيد  با�شا 
حما�ص املوؤيدين لإن�شاء اخلط، وقدم اإىل اجلمهور على اأنه قطار ديني، لت�شهيل م�شرية 

احلج من دم�شق اإىل مكة املكرمة.

قدرت كلفة اخلط بنحو )305( ماليني لرية عثمانية. قدمت م�شاعدات �شعبية 
من داخل ال�شلطنة العثمانية وبلدان اإ�شالمية اأخرى اإ�شافة اإىل م�شاعدة اأملانية، من 
"هايرني�ص مي�شرن"  الأمل��اين  كان  �شيمنز على وجه اخل�شو�ص.  و�شركة  بنك،  دويت�شه 
األف لرية من ماله اخلا�ص، كما  لل�شلطان مبلغ )320(  امل�شروع، قدم  كبري مهند�شي 
تربع عدد من الوجهاء مببالغ نقدية ومواد عينية لإكمال اخلط، وكذلك خديوي م�شر 

عبا�ص حلمي مبواد عينية للبناء، كما تربع كثري من امل�شلمني عن طيبة خاطر.

بو�شر بالعمل يف بناء خط �شكة حديد احلجاز عام )1900م( من منطقة املزيريب 
يف حوران يف �شورية، واعتمد يف م�شاره على طريق احلج الربي من دم�شق عرب مدينة 
درعا و�شوًل اإىل املدينة املنورة، حيث ا�شتطاع احلجاج من ال�شام واآ�شيا والأنا�شول قطع 
امل�شافة من دم�شق اإىل املدينة املنورة يف خم�شة اأيام فقط بدًل من اأربعني يوًما، وكان 

وايل دم�شق هو اأمري احلج با�شتثناء فرتة ي�شرية توىل فيها حاكم نابل�ص هذه املهمة.
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�سوء اختيار ال�سديقات
اأحد اأخطر الأخطاء التي تف�شد حياتِك يظل هو �شوء اختيار ال�شديقات، فيكون 
الثمن غالًيا فاح�ص الغالء، وينتهي الأمر مب�شكالت ل ح�شر لها، اأو م�شائب ل ميكن 
اآلم ل تتوقف، وعذابات ل  اإىل  الثقيل، حتيل حياتِك  العيار  ك��وارث من  اأو  احتمالها، 

تنقطع.

فال�شداقة احلقيقية هي نوع من اأنواع احلب وهي م�شوؤولية م�شرتكة ل تبنى 
على طرف واحد اأبًدا.

هي الب�شاتني التي تزرع فيها بذور احلب والعطف والحرتام والهتمام والثقة 
والت�شحية والدعم والتوا�شل والت�شامح، فنح�ص بالرثاء النف�شي وجنني ثمار ال�شعادة 

احلقيقية يف احلياة.

والكل تتمنى اأن يجتمع لها �شديقات �شاحبات اأخالق عالية وحمرتمة، ولي�ص 
فقط اأن تكون �شديقة؛ بل تكون اأخًتا لها لكي ت�شاعدها، وتتحاور معها يف جميع الأمور 

بينهما؛ حتى يف بع�ص الأ�شياء اخلا�شة.

اأختها  ال�شداقة، ول حترتم  املجتمع؛ ل حترتم  ن��راه يف بع�ص فتيات  ولكن ما 
املثل  هذا  ومعنى  الأم��ور،  ببع�ص  اأخًتا وحتتاجها  واعتربتها  فيها،  الثقة  و�شعت  التي 
)ال�شديق وقت ال�شيق( اأن ال�شديقة التي تقف مع �شديقتها لجتياز مرحلة ال�شيق 
املوجودة عند ال�شديقة، فاإنها هي ال�شديقة التي ت�شتحق الحرتام، والوفاء، وال�شداقة.

وهذا ما يتطلبه املجتمع؛ من تعاون، و�شداقة، واحرتام، يف كافة الأمور احلياتية.

ول�شك اأن م�شاحبة �شديقات ال�شوء؛ خطر عظيم، وبالء مبني، يعر�ص الفتاة 
للمفا�شد واملخاطر املختلفة يف الدنيا والآخرة، ويكفي اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حذرنا من جلي�ص 
ال�شوء بقوله: »اإمنا مثل اجللي�ص ال�شالح واجللي�ص ال�شوء كحامل امل�شك ونافخ الكري. 
حامل امل�شك اإما اأن يحذيك، واإما اأن تبتاع منه، واإما اأن جتد منه ريًحا طيبة. ونافخ 

الكري اإما اأن يحرق ثيابك، واإما اأن جتد منه ريًحا خبيثة« رواه البخاري وم�شلم.
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كما قال الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: »املرء على دين خليله فلينظر اأحدكم من يخالل« ))1(( .

رجعة،  غري  اإىل  وهجرهن  ال�شوء  رفيقات  عن  البتعاد  على  نحر�ص  اأن  يحب 
ت�شًعا وت�شعني  الذي قتل  الرجل  ال�شالح، ولنتذكر ق�شة  اإىل اختيار �شديقات  ونعمد 
نف�ًشا، واأتبعها باآخر ثم تاب فقبل اهلل توبته، ون�شحه اأحد العباد باأن يرتك هذه القرية 
التي هو فيها، ويهاجر اإىل اأخرى فيها رجال �شاحلون، ي�شاعدونه لكي ي�شتمر يف طريق 

الهداية ول يعود اإىل الغواية من جديد. 

_________
)))))  الراوي:  أبو هريرة املحدث: حممد املناوي - املصدر: ختريج أحاديث املصابيح - الصفحة أو 
الرقم: )317/4( - خالصة حكم املحدث: رجاله رجال الصحيحني إال موسى بن وردان 

قال الذهبي صدوق.
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ملاذا تقع حوادث املرور؟!
الأ�شا�شية  امل��رور على عنا�شر الختالف  املعنيني مب�شكلة  اتفاق عام بني  هناك 
اأربع �شفات  ال�شعيف. وتكمن عنا�شر الختالف هذه يف  وال�شائق  ال�شائق اجليد  بني 

هي: املعرفة، واملهارة، واملواقف ال�شلوكية، والتقدير. 

ميار�ص  وه��و  القيادة.  ليح�شن  به  يلم  اأن  عليه  يجب  ما  يعرف  اجليد  ال�شائق 
املهارات الأ�شا�شية وينميها يف نف�شه. وهو نا�شج يف مواقفه ال�شلوكية جتاه م�شئوليات 

القيادة. 

اأثناء  يف  يف  يواجهها  التي  ال��ظ��روف  خمتلف  يف  والتقدير  احلكم  يح�شن  وه��و 
القيادة. 

وتتجه موؤ�شرات حتليل حوادث املرور ودرا�شة مرتكبيها؛ اإىل تاأكيد وجود نواحي 
واحد  يعيبه �شعف يف  احل��وادث  اأن �شانع  ثبت  ال�شعفاء.  ال�شائقني  نق�ص خطرية يف 
ال�شيارة،  يف  تتحكم  التي  القوانني  يعرف  ل  الأربعة؛  الأ�شا�شية  العنا�شر  اأك��رث من  اأو 
واأ���ش��ول  ال��ق��ي��ادة،  على  ال�شخ�شية  ق��درت��ه  وم�شتوى  الطريق،  واآداب  ال�شري  وق��وان��ني 

ال�شيانة ال�شليمة ل�شيارته، ومقدار قدرة اأحكامه وتقديراته. 

ومن خالل نواحي ال�شعف الأ�شا�شية هذه؛ تاأتي املمار�شات اخلاطئة وانتهاكات 
قانون ال�شري التي توؤدي اإىل وقوع حوادث املرور.

املخالفات يزيد  تكرار  اإىل ح��ادث، لكن  امل��رور  لقانون  ت��وؤدي كل خمالفة  قد ل 
احتمالت وقوع احل��وادث، وعندما يقع حادث، فالبد اأن يكون خمالفة ما، و�شعف يف 

واحد اأو اأكرث من عنا�شر ال�شالمة الأربع الأ�شا�شية. 
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من حداد.. اإىل عامل فا�سل!
اأق��ول له ل تياأ�ص، فما دام هناك مت�شع  ملن مل يدرك قطار التعليم يف ال�شغر، 
ال�شيخ يو�شف بن  اأن تبداأ بالعلم والتعليم. واإليك هذه الق�شة..  العمر، ت�شتطيع  من 
اأبي بكر اخلوارزمي �شاحب كتاب )مفتاح العلوم( الذي يذكر فيه اثني ع�شر علًما من 
علوم العرب، مع اأنه مل يكن من العرب.. كان يف بادئ الأمر يعمل ح��داًدا فعمل بيده 
حمربة �شغرية من حديد، وجعل لها قفاًل عجيًبا، ومل يزد وزن تلك املحربة وقفلها 
عن قرياط واحد، فاأهداها اإىل ملك زمانه، وملا راآه امللك مل يزد على الرتحيب بالرجل 
على �شنعته، وعندما كان واقًفا مع جموع النا�ص احلا�شرين اإذ دخل رجل، فقام امللك 
احرتاًما لذلك الرجل، واأجل�شه يف مقامه، ف�شاأل عنه؟ فقيل له: اإنه من جملة العلماء.
ففكر يف نف�شه اأنه لو كان من هذه الطائفة لكان اأبلغ اإىل ما يطلبه من الف�شل 
وال�شرف والقبول، وخرج من �شاعته اإىل املدر�شة لتح�شيل العلوم، وكان قد ذهب من 

عمره ثالثون �شنة.
فقال له املدر�ص: لعلك يف �شن ل ينفعك فيه التعلم، واأرى ذهنك مما ل ي�شاعدك 
على اأمر التح�شيل، فالبد من المتحان، ثم اأخذ يعلمه هذه امل�شاألة التي هي من اآراء 
اإمامهم ال�شافعي، وقال له ال�شيخ: جلد الكلب يطهر بالدباغة، وجعل يكرر هذه العبارة 
عليه، ثم ملا جاءه من الغد طلب منه اأن يحكي در�ص اأم�شه الذي لقنه. فقال: قال الكلب: 

جلد ال�شيخ يطهر بالدباغة، ف�شحك منه احلا�شرون.. وعلمه اأ�شتاذ اآخر.
اأع��وام  التح�شيل ع�شرة  اأم��ر  التعب يف  ذل��ك  اأن م�شى من عمره يف  اإىل  وهكذا 
اأخرى، فيئ�ص من نف�شه بالكلية، و�شاق خلقه، فخرج على الرباري واجلبال، فقيل اأنه 
كان يرتدد يوًما يف �شعب اجلبال، اإذ وقع نظره على قليل من املاء يتقاطر على �شخرة 

�شماء، وقد ظهر فيها ثقب من اأثر ذلك التقاطر، فاعترب بذلك.
اأ�شلب منها، حتى ل  باأق�شى من هذه ال�شخرة، ول خاطري  وقال: لي�ص قلبي 
يتاأثر بالتح�شيل، ورجع ثانًيا اإىل املدر�شة بعزمية الثابت، و�شمم يف الأمر اإىل اأن ُفتحت 
اأب��واب العلوم واملعارف، وحاز ق�شب ال�شبق على كثري من الأماثل والأق��ران من  عليه 

العظماء والأعيان.
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ادفعي التهمة عن نف�سِك
ل يخلو املرء اأن يتعر�ص لبع�ص املواقف التي قد تثري الريبة فيه عند الآخرين، 
اأمًرا �شاع عند النا�ص وتناقلوه كاخلرب امل�شدق،  اأو  و�شواء كان هذا املوقف �شًكا وريبة، 
التهمة عن نف�شه بكل ما ي�شتطيع وبكل و�شيلة،  املرء مطالب بدفع  فاإن  واأيهما كان؛ 
ومكث  ال�شجن  يف  حب�ص  قد  ف��اإن  ال�شالم-،  -عليه  يو�شف  ق�شة  يف  جلًيا  ه��ذا  ويظهر 
فيه مدة طويلة ظلًما، وملا عرب روؤيا امللك، واأمر امللك باإطالق �شراحه وجاءه الب�شري، 
اإل بعد ثبوت براءته، وهو من باب دفع التهمة عن النف�ص. وقال تعاىل:   اأبي اخلروج 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ     ھ  ہ  چ 
ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ   ىئ  ىئ ىئ ی ی ی 

ی جئ حئ مئ چ )يو�شف(. 
ويف موقف يو�شف هذا ظهور ف�شيلة ومنقبة له - عليه ال�شالم - حيث اأن لبثه يف 
ال�شجن تلك املدة الطويلة، مل تدفعه للخروج من ال�شجن، حتى تندفع التهمة عن نف�شه.

وثمة  موقف اآخر لنبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فعن علي بن احل�شني - ر�شي اهلل عنهما - اأن 
�شفية زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأخربته اأنها جاءت اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تزوره يف اعتكافه يف امل�شجد يف 
الع�شر الأواخر من رم�شان فتحدثت عنده �شاعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص معها 
يقلبها حتى اإذا بلغت باب امل�شجد عند باب اأم �شلمة مر رجالن من الأن�شار ف�شلما على 

ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال لهما النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "على ر�شلكما؛ اإمنا هي �شفية بنت حيي".

ملسو هيلع هللا ىلص: "اإن ال�شيطان  فقال: �شبحان اهلل يا ر�شول اهلل، وكرب عليهما، فقال النبي 
يبلغ من الإن�شان مبلغ الدم، واإين خ�شيت اأن يقذف يف قلوبكما �شيًئا". 

عن  التهمة  فادفعي  امل��واق��ف  ه��ذه  مبثل  م��ررت  اإذا  الغالية؛  اأختي  ل��ذا  هم�شة: 
نف�شِك قبل فوات الأوان.
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ل داعي للقلق من �سغائر الأمور
غالًبا مما ننغم�ص يف القلق ب�شاأن اأمور لو فح�شناها عن قرب لوجدنا اأنها لي�شت 
يف واقع الأمر على هذه الدرجة من ال�شخامة، فاإننا يف كثري من الأحيان نركز على 
الأمور ال�شغرية ون�شخمها، فمن �شغائر الأمور التي حتدث كل يوم يف حياتنا؛ الوقوف 
يف طابور البنك اأو لإجراء بع�ص املعامالت يف بع�ص الدوائر الر�شمية، اأو ال�شتماع اإىل 
اإن تعلمنا عدم القلق ب�شاأن هذه  اأو الدخول يف زحام ال�شيارات مثاًل..  نقد غري عادل، 
الأمور ال�شغرية وهونا كثرًيا منها، واأنها لي�شت �شرورة من �شروريات احلياة؛ ف�شوف 

يكون لذلك فوائد عظيمة.

فالكثريون رجاًل ون�شاًء ي�شتنفدون قدًرا �شخًما من طاقتهم يف القلق ب�شاأن هذه 
بالعمل  اأنِت  تلتزمني  اأنهم يبتعدون عن �شحر وجمال احلياة، وعندما  ال�شغائر حتى 
على جتنب القلق؛ ف�شوف جتدين اأن لديِك طاقة اأكرب بكثري كي ت�شبحي اإن�شاًنا اأكرث 

رقة وعطًفا، وتذكري األ تعملي من "احلبة ُقبة".
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النظام الغذائي
املكتبات  متتلئ  كما  �شحًيا،  طعاًما  نتناول  اأن  على  واأب���ًدا  دائ��ًم��ا  ت�شجيعنا  يتم 
بالكتب اخلا�شة بالنظم الغذائية واحلميات، واحلقيقة اأنِك �شت�شعرين ب�شعور طيب اإن 
اأكلت طعاًما جيًدا، ومن املهم كذلك اأن يكون غذاوؤِك متوازًنا، ومع ذلك فمن املمكن اأن 
يكون جزء من هذا التوازن هو تلك الأطعمة ال�شريعة اأو املعلبة التي ن�شتمتع بها بني 

احلني والآخر.

البدانة كذلك يتم التاأكيد با�شتمرار عليها من قبل و�شائل الإعالم، باعتبارها 
اأقل  امل�شتوى الطبيعي لي�شت  امل�شكالت التي تتعلق بنق�شان الوزن حتت  م�شكلة؛ لكن 

خطورة، واإن كانت لي�شت معروفة اأو م�شاًرا اإليها اإعالمًيا بالقدر نف�شه. 

اإن وزنِك واحد من جمموعة كبرية من العوامل التي توؤثر على طبيعة �شعورك؛ 
لكن ل تعولني كثرًيا على م�شاألة الوزن وحدها دون �شواها.
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اأنِت من توؤخرين الن�سر عن هذه الأمة؟
بينما كنت مهموًما اأتابع اأخبار امل�شلمني، وما اأ�شابهم من م�شائب، خاطبتني نف�شي 
قائلة: يا هذه، اأنِت من توؤخرين الن�شر عن هذه الأمة، بل واأنِت �شبب رئي�ص يف كل البالء 

الذي نحن فيه!
اأمرت  اأملك �شلطة ول قوة، لو  اأيا نف�شي كيف ذاك واأن��ا عبدة �شعيفة ل  قلت لها: 

امل�شلمني ما ائتمروا ولو ن�شحتم ما انت�شحوا؟!
فقاطعتني م�شرعة، اإنها ذنوبِك ومعا�شيِك التي مّل وكّل ملك ال�شمال يف تدوينها، 
اإنها معا�شيِك التي بارزِت بها اهلل ليل نهار، اإنه زهدِك عن الواجبات وحر�شِك على املحرمات.

قلت لها: وماذا فعلت اأنا حتى تلقي علّي اللوم يف تاأخري الن�شر.
قالت يا اأَمة اهلل: واهلل لو جل�شت اأعد لِك ما تفعلني الآن مل�شى وقت طويل، فهل اأنت 

ممن ي�شلون الفجر يف جماعة؟
قلت: نعم. اأحياًنا، وتفوتني يف بع�ص املرات.

�شد  اجل��ه��اد  على  ق��درت��ِك  ت��ّدع��ني  كيف  بعينه؛  التناق�ص  ه��و  ه��ذا  مقاطعة:  قالت 
عدّوِك، وقد ف�شلِت يف جهاد نف�شِك اأوًل؟، يف اأمٍر ل يكلفِك دًما ول ماًل، ل يعدو كونه دقائق 
قليلة تبذلينها يف ركعتني مفرو�شتني من اهلل الواحد القهار.. كيف تطلبني اجلهاد؟، واأنت 
الذي تتخبطني يف اأداء ال�شلوات املفرو�شة، وت�شيعني ال�شنن الرواتب، ومل تقراأين ورًدا من 
ني بغ�ص الب�شر، ومل تكوين بارة بوالديِك،  القراآن، ون�شيِت اأذكار ال�شباح وامل�شاء، ومل تتح�شّ

ول وا�شلة لرحمِك؟
مل  نف�شِك  واأن��ِت   ،- �شبحانه   - اهلل  �شريعة  حتكيم  حتبني  كيف  تقول:  وا�شتطردت 
ومل  ال��ه��دى،  اإىل  تدعيهم  ومل  فيهم،  اهلل  تتق  فلم  بيتِك،  اأه��ل  وب��ني  نف�شِك  يف  حتكميها 

حتر�شي على اإطعامهم من حالل، وكنت من الذين قال اهلل تعاىل فيهم:زب ٴۇ ۋ  
ۋ ۅ ۅ رب  )الفجر: 20(، فكذبِت وغ�ش�شِت واأخلفِت الوعد فا�شتحققِت الوعيد.

ب�شبب  الأم��ة كلها  الن�شر يف  اأيتاأخر  الن�شر؟  وتاأخري  لها مقاطعة: ومال هذا  قلت 
واحدة يف املليار؟!



563 سحر البيان في كلمات بينات

قالت: اآه، ثم اآه، ثم اآه، فقد ا�شتن�شخت الدنيا مئات املاليني من اأمثالِك اإل من رحم 
اهلل.. كلهم ينتهجون نهجِك فال يعباأون بطاعة، ول يخافون مع�شية، وتعلل اجلميع اأنهم 
يطلبون الن�شر؛ لأن بالأمة من هو اأف�شل منهم، لكن احلقيقة املوؤملة اأن اجلميع �شواء اإل 
من رحم رب ال�شماء. اأما علمِت يا اأمة اهلل اأن ال�شحابة - ر�شوان اهلل عليهم اأجمعني - اإذا 
يف  واقعة  باأمة  بالك  فما  ذنًبا؛  اأذن��ب  من  باجلي�ص  اأن  علموا  ياأتهم  ومل  الن�شر  ا�شتعجلوا 
الذنوب من كبريها اإىل �شغريها، ومن حقريها اإىل عظيمها - اإل ما رحم ربي -؛ األ ترين 

ما يحيق بها يف م�شارق الأر�ص ومغاربها؟
بداأت قطرات الدمع تن�شاب على وجهي، فلم اأكن اأت�شّور ولو ليوم واحد واأنا تلك املراأة 
التي اأحبت اهلل ور�شوله، واأحبت الإ�شالم واأهله، قد اأكون �شبًبا من اأ�شباب هزمية امل�شلمني، 

اأنني قد اأكون �شريكة يف اأنهار الدماء امل�شلمة الربيئة املنهمرة يف كثري من بقاع الأر�ص. 
لقد كان من ال�شهل علّي اإلقاء اللوم، على حاكم اأو اأمري، اأو على م�شوؤول ووزير، لكنني 

مل اأفكر يف عيبي وخطاأي اأوًل، ومل اأتدّبر قول اهلل تعاىل: زب ھ   ھ ے  ے ۓ ۓڭ ڭ 
ڭ ڭۇ  رب )الرعد: 11(، فقلت لنف�شي: احلمد هلل الذي جعل يل نف�ًشا لّوامة، يق�شم اهلل 

مبثلها يف القراآن اإىل يوم القيامة.. فبماذا تن�شحني؟
اأوق��ات��ه��ا،  يف  اخلم�ص  ال�شلوات  ف�شّلي  بالفرو�ص  ق��وم��ي  بنف�شِك،  اب��دئ��ي  فقالت: 
وادف��ع��ي ال���زك���اة، واإي�����اِك وع��ق��وق ال��وال��دي��ن، حت��ّب��ب��ي اإىل اهلل ب��ال�����ش��نن، ل ت��رتك��ي فر�شة 
اأختِك  وجه  تب�ّشمِك يف  اأن  وتذكري  وفعلِتها،  اإل  كانت �شغرية  ولو  اهلل  اإىل  فيها  تتقّربني 
تهّربا من  الآخ��ري��ن  على  ال��ل��وم  تلقي  ف��ال  وت��اأت��ي بخالفه؛  ���ش��يء  اإىل  ت��دع��ي  ول  �شدقة، 
ب����اإذن اهلل -، وك���وين ق���دوة يف  اأ���ش��ل��ح��ي ن��ف�����ش��ِك و�شت�شلح ح���ال غ���ريِك -  امل�����ش��وؤول��ي��ة، ب��ل 
وم��ن معِك،  اأن���ِت  الن�شر  ي��وؤت��ي��ِك  اأن  ب�شدق  ا���ش��اأيل اهلل  وب��ع��ده��ا  ف��ي��ه،  م��ك��ان تذهبني  ك��ل 

زب ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ن��ه��ج��ِك، ف��ت��ك��وين مم���ن ق���ال اهلل ف��ي��ه��م:  ���ش��ار ع��ل��ى   وك���ل م���ن 
ٴۇ رب  )حممد: 7(.
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افهمي احلياة
اجلهل بطبيعة احلياة اأحد املنغ�شات ال�شا�شية للعي�ص، حيث اأن كل واحدة منا 
تر�شم �شورة للحياة والأحياء من اقع فهمها ومعارفها وخرباتها، وهي دائًما حمدودة 
وجانبية وجزئية، وهكذا؛ فالأمينة تظن اأن كل النا�ص اأمناء، واللطيفة تتوقع من كل 

النا�ص اأن يعاملوها بلطف، والكذابة تظن اأن كل النا�ص يكذبون.

الذين تعودوا رخاء العي�ص، ُي�شدمون اإذا مرت بهم اأيام �شدة و�شنك.

داهمهم  اإذا  وي�شجرون  يبطرون  القا�شية،  وال�شدائد  الأزم��ات،  عاي�شوا  والذين 
الرخاء والي�شار.

احلقيقة؛ اأن يف احلياة دائًما مفاجاآت واأمور، ت�شدم، وجترح، وتخالف التوقعات.

واح��د من  وك��ل  وامل�شالح،  والأم��زج��ة  العقول  واخ��ت��الف يف  تفاوت  املجتمع؛  يف 
النا�ص ينظر من زاوية معينة تهمه، اأو هو ل ي�شتطيع اأ�شاًل اأن ينظر من غريها.

�شورة  ر�شمن  مثاليات  حاملات  لأنهن  ه��ذا؛  من  �شيًئا  ي�شتوعنب  ل  منا  كثريات 
للكون ظننها هي ال�شورة الوحيدة ال�شادقة، وكل ما يخرج عن تلك ال�شورة هو بالن�شبة 
اإليهن �شيء غري معقول ول مقبول، ولهذا فاإنهن با�شتمرار يف حالة �شكوى وعتب على 

الآخرين ولوم لهم.

اإنهن يتجرعن الكثري من الغ�ش�ص والآلم، ب�شبب جهلهن بالطبيعة التي منحها 
اهلل - جل وعال - لهذه احلياة.

اأن نتوقع البتالء يف كل نواحيها، وكل  اأن الدنيا دار ابتالء؛ فينبغي  اإذا علمنا 
مراحلها.

ابتالء مبا نعرف، ومبا جنهل، مبا ننكر، ومبا نقر، مبا ي�شوء، ومبا ي�شر.

ق�������������������ال�������������������وا احل�������������������ي�������������������اة ق�������������������ش���������ور 
ق����������ل����������ن����������ا ف�����������������اأي�����������������ن ال���������������ش�������م�������ي�������م
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ق��������������������ال��������������������وا ���������������ش��������������ق��������������اء ف�������ق�������ل�������ن�������ا
ن��������������ع��������������م ف���������������������اأي���������������������ن ال���������ن���������ع���������ي���������م

ح��������������ي��������������اة احل���������������������������ي���������������������������اة  اإن 
اأق�����������ي�����������م�����������وا اأو  ف���������������ف���������������ارق���������������وا 

النابهات فينا يق�شني ال�شطر الول من اأعمارهن قبل اأن يعرفن طبيعة احلياة.

اأن يتعرفن  اإىل عامل الخ��رة قبل  الدنيا  الأخ��ري��ات؛ فيخرجن من احلياة  اأم��ا 
عليها، وهذا من اأ�شباب ال�شقاء، ومن جملة النق�ص امل�شتويل على عموم الب�شر.
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ابتعدي عن احل�سد؛ وكوين نبيلًة
اإىل  اأنواع احل�شد هو ذاك الذي يتجاوز اخلواطر والت�شبيهات والتمنيات،  اأ�شواأ 
اإحلاق ال�شرر باملح�شودة؛ من غيبتها، والكيد لها، واإطالق ال�شائعات عليها، وهذا يورث 

�شاحبته �شيًئا من احتقار الذات.

عند  ما  اأن  تعتقد  احلا�شدة  فكاأن  تعاىل؛  ب��اهلل  ظن  �شوء  على  ينطوي  احل�شد 
اإليها ما عند غريها، وينطوي على  اأن ي�شري  اهلل تعاىل لي�ص كافًيا للجميع، فتتمنى 
اعرتا�ص على ق�شمة اهلل للخريات والأرزاق، حني تتمنى احلا�شدة انتقال النعمة من 

املح�شودة اإىل �شخ�ص ثالث.

فبدًل من اأن حتمد اهلل على ما اأولها من النعماء وعلى ما يف حوزتها، يعت�شر 
قلبها اأملًا على ما يف حوزة الآخرين.

الفتاة العاقلة - يف احلقيقة - ل تقل فرحتها مبا لديها لأن فتاة اأخرى اأوتيت 
�شيًئا يزيد اأو يتفوق على ما عندها، ولهذا فاإن احل�شد يف الواقع هو �شكل من الرذيلة 
اخللقية والعقلية؛ لأن احلا�شدة ل تنظر اإىل الأ�شياء على ما هي عليه يف ذاتها، واإمنا 

تنظر اإليها من خالل عالقتها بغريها.

التفكري يف  ال��داء؛ الإعرا�ص عن  اأو التخفيف من هذا  التخل�ص  ومما يفيد يف 
اأمور الآخرين اإل على �شبيل الإ�شالح؛ بالإ�شافة اإىل جتنب املقارنات واملوازنات بني ما 
متلكه الفتاة وبني ما متلكه غريها، اإذ طاملا جاءت املقارنات بالأمور ال�شيئة  والنتائج 

اخلاطئة.

بع�ص امل�شلمات ميلكن نوًعا جمياًل ورائًعا من ال�شمو الروحي واخللقي؛ حيث 
اأن الواحدة منهن حني ت�شعر بالنفعالت .. تطردها وحتاول التخل�ص منها ول تكتفي 
بذلك؛ بل ت�شعي يف الإح�شان اإىل املح�شودة، والدعاء لها، ون�شر ف�شائلها، وهذا - على 

قلته - موجود، والكرام دائًما قليلون. 

وهذا من الإميان، ومن النبل الذي على كل م�شلمة اأن ترتقي اإليه.
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كوين م�سرقة التفكي
الآف��اق،  بان�شداد  وال�شعور  ال�شياء،  من  املظلم  اجلانب  وروؤي��ة  والت�شاوؤم  الياأ�ص 
ال�شخ�شية،  لنحطاط  وم�����ش��ادر  الطيبة،  احل��ي��اة  لإف�����ش��اد  م�شادر  احليلة؛  وان��ق��ط��اع 

وفقدان اإمكانية التطلع اإىل ما هو اأح�شن واأقوم.

اآثار نف�شية ح�شنة، وملا  ملسو هيلع هللا ىلص يعجبه الفاأل ويكره الت�شاوؤم ملا لالأول من  وقد كان 
اأو ق�شاء  اأو يف جت��ارة  الإن�شان يف طلب علم  ي�شافر  �شيئة حني  اآث��ار عامة  للثاين من 
اأو  الل�شو�ص،  ي�شطو عليه  اأن  اأو  يتعر�ص حل��ادث،  احتمالت لأن  فاإن هناك  م�شلحة؛ 

يتعر�ص خلديعة اأو �شياع.

وهناك احتمال اأن مير�ص ول يجد من مير�شه ويهتم به، وهناك وهناك؛ ولكن 
اأكرب لتحقيق الهدف من ال�شفر  اإىل جانب هذه الحتمالت ال�شيئة .. هناك احتمال 

والفوز به، وهناك احتمال اأن يتحقق اأكرث مما كان مرجًوا ومتوقًعا.

املت�شائم يرى الحتمالت امل�شرقة، كل منهما يرى ن�شف ما ميكن اأن يقع.

ولهذا؛ فاإننا مع التفاوؤل ينبغي األ نن�شى احتمال وقوع �شيء غري مرغوب فيه.

املت�شائمة بفعل اجتاهها ال�شوداوي حتمل نف�شها متاعب جمة، هي اأ�شد وقًعا على 
اأع�شابها من امل�شائب وامللمات التي ميكن اأن تقع. وحني تقوم بالعمل بروح ت�شاوؤمية؛ 

فاإنها تبذل اأقل اجلهد؛ لأنها تفتقد احلما�شة للجد والن�شاط.

واخلال�شة؛ اأن املت�شائمة تعي�ص يف نكد دائم؛ لأنها بني اأمرين �شيئني؛ مكروه 
ي�شيبها، ومكروه تتوقعه.

حتى يف الوقت الذي تنال فيه اخلري والفالح؛ تتذكر ما ميكن اأن ياأتي بعد ذلك 
اخلري من �شوء و�شر.

اإن من اأ�شد ما يعانيه الإن�شان ويكابده؛ اأن ميوت بداخله �شيء وهو مازال حًيا، 
ولذا قالوا: "اإن افقر النا�ص من لي�ص له اأمل يحفزه على العمل".
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ابت�سمي وتفائلي
ال�شاخطات واملتباكيات على ما فاتهن من متاع الدنيا حرمن لذة القناعة؛ فهن 
ل ي�شعرن مبا يتمتعن به من نعم غامرة، فقد األفن تلك النعم، وبع�شهن ح�شلن عليها 

ب�شهولة وهن يقلن دائًما: "ينق�شنا كذا وكذا".
اإذا اأرادت الواحدة منا اأن تكون �شعيدًة؛ فهذا اأمر ميكن حتقيقه، ولكننا نريد اأن 
نكون مثل اأولئك النا�ص الذين يظهر اأنهم ميلكون اأكرث مما منلك، ويتمتعون مبا ل 
ن�شتطيع التمتع به، وهذا اأمر ع�شري دائًما؛ لأنه يغلب على ظن النا�ص حتى املح�شودين 

منهم اأن غريهم اأ�شعد واأح�شن حاًل منهم، واأقل �شعوًرا بالأزمات وامل�شكالت.
�شك  مو�شع  ن�شعها  اأن  والطماأنينة؛  الر�شا  اأحا�شي�ص  ي��وؤذي  ما  اأك��رث  من  اإن 

وت�شاوؤل، وذلك حني ن�شاأل اأنف�شنا: هل نحن �شعيدات اأو ل؟
غري  والتطلعات  املقارنات  توؤذيها  كما  الأ���ش��واء،  وتكره  الغفلة،  حتب  ال�شعادة 

املحدودة؛ فلننتبه اإىل هذه املعاين اإذا اأردنا األ نحط رحالنا على اأبواب ال�شقاء.
من املهم حتى نكون �شعيدات؛ اأن نوؤمن اإمياًنا ل تردد فيه؛ اأن ال�شعادة مع قلة 
املال، و�شعف النفوذ، وندرة الأ�شياء تظل �شيًئا ممكًنا، وعلينا اأن نتعلم من الطيور �شيًئا 
ك�شرة  غري  على  يح�شل  ل  عندما  وتغريده  مرحه  يقل  ل  فالع�شفور  ال�شاأن؛  هذا  يف 
اخلبز، ويجب اأن نوؤمن دائًما كما يوؤمن البحار اأن الرياح الطيبة �شتهب لتجري �شفينته 

يف الجتاه املطلوب.
ال�شعادة باخت�شار؛ لي�شت �شيًئا ظاهرًيا، ولي�شت اأ�شبابها ملمو�شة دائًما.

اخليال والتفاوؤل والأمل والثقة باهلل - عز وجل - ، والعتقاد باأن املحن ل تدوم، 
واأن مع الع�شر ي�شر.

يكون  اأن  دون  الطيبة على م�شراعيها  اأب��واب احلياة  لنا  تفتح  الأم��ور  ه��ذه  كل 
اإدعاء ول ت�شليه للمعدمات والفقريات؛ لكنه احلقيقة  الكثري، وهذا لي�ص  اأيدينا  بني 

ال�شاطعة التي ت�شمو على اجلدل.
اأن رجاًل �شاأل عمر بن عبد العزيز -  اأختم احلديث عن القناعة، مبا روي من 

رحمه اهلل - ما خري �شيء اأعمله لولدي يا اأمري املوؤمنني؟ 

فقال عمر: "علم ولدك الفقه الأكرب؛ القناعة، وكف الأذى".
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ما اأجمل الف�سل!
اأنِك مل توفقي حتى  اإن�شان فا�شل! كال؛ الف�شل يعني  اأنِك  اأب��ًدا  الف�شل ل يعني 

الآن!.

الف�شل ل يعني اأنِك مل تفعلي �شيًئا.. كال؛ الف�شل يعني اأنِك تعلمِت �شيًئا جديًدا!.

القدرة  لديِك  كانت  اأن��ه  يعني  الف�شل  اإن�شان جاهل! كال؛  اأن��ِك  يعني  ل  الف�شل 
الكافية على العمل!.

الف�شل ل يعني اأنِك لن ت�شتطيعي الو�شول! كال؛ الف�شل يعني اأن عليِك اختيار 
طريق اآخر للو�شول!.

الف�شل ل يعني اأنِك تافهة! كال؛ الف�شل يعني اأنِك مل ت�شلي للكمال بعد!.

الف�شل ل يعني اأنِك اأتلفِت حياتِك! كال؛ الف�شل يعني اأن لديِك احلجة القوية 
للبداية من جديد!.

الف�شل ل يعني اأن عليِك الر�شوخ والت�شليم للواقع! كال؛ الف�شل يعني اأن عليِك 
املحاولة وال�شعي دون ياأ�ص!.

اأعتقد اأن الف�شل ما هو اإل هزمية موؤقتة تخلق لِك فر�ص النجاح. لذلك يجب 
األ نخ�شى الف�شل؛ بل ن�شتغله ليكون معرًبا لنا نحو النجاح. مل ينجح اأحد دون اأن يتعلم 

من مدر�شة الف�شل. 

تذكري جيًدا: اأن الواحدة التي ل تف�شل؛ هي من ل تعمل، ومن مل تف�شل فلن 
جتتهد.
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احليوانات!
ل  وعقلها  دمها  يخالط  طبع  اإىل  حتولت  ديدنها  احل�شنة  امل��ه��ارات  �شارت  من 
اأب��ًدا؛ فنجدها دائًما لينة هينة رفيقة متحملة عطوفة مع كل اأحد، حتى  ينفك عنها 

مع احليوانات واجلمادات.

كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف �شفر، فانطلق ليق�شي حاجته، فراأى بع�ص ال�شحابة ُحمرة 
وترفرف  بع�شهم فرخيها فجاءت احلمرة، فجعلت حتوم حولهم  فاأخذ  فرخان  معها 
بجناحيها، فلما جاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص وراآها التفت اإىل اأ�شحابه وقال: من فجع هذه بولدها؟ 

ردوا ولدها اإليها.

ويف يوم اآخر؛ راأى ملسو هيلع هللا ىلص قرية منل قد اأحرقت فقال: من اأحرق هذه؟

قال بع�ص اأ�شحابه: اأنا.. فغ�شب وقال: ل ينبغي اأن ُيعذب بالنار اإل رب النار.

وكان ملسو هيلع هللا ىلص من راأفته اأنه اإذا تو�شاأ واأقبلت اإليه هرة اأ�شغى لها الإناء فت�شرب، ثم 
يتو�شاأ بف�شلها.

ملسو هيلع هللا ىلص يوًما على رجل ملقًيا �شاة على الأر���ص، وقد و�شع رجله على �شفحة  ومّر 
عنقها مم�شًكا لها ليذبحها وهو يحد �شفرته وهي تلحظ اإليه بب�شرها، فغ�شب ملسو هيلع هللا ىلص ملا 

راآه وقال: اأتريد اأن متيتها موتتني؟ هال حددت �شفرتك قبل اأن ت�شجعها؟

ومر يوًما برجلني يتحدثان وقد ركب كل منهما على بعريه، فلما راآهما رحم 
البعريين، ونهى اأن تتخذ الدواب كرا�شي، يعني ل تركب البعري اإل وقت احلاجة فقط، 

فاإذا انتهت حاجتك فانزل ودعه يرتاح.

ونهى ملسو هيلع هللا ىلص عن و�شم الدابة يف الوجه، ومن اأطرف ما ذكر اأنه كان للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ناقة 
اإب��ٍل للم�شلمني كانت ترعى يف  اأغ��اروا على  امل�شركني  اإن نفًرا من  الع�شباء، ثم  ت�شمى 

اأطراف املدينة.

فذهبوا بها وكانت الع�شباء فيها، واأ�شروا امراأة من امل�شلمني، وا�شتاقوها معهم، 
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وهرب امل�شركون باملراأة والإبل، وكانوا اإذا نزلوا يف يف اأثناء الطريق اأطلقوا الإبل ترعى 
حولهم.

الإب��ل  اإىل  فاأقبلت  منهم..  لتهرب  بالليل  امل���راأة  فقامت  فناموا.  منزًل  فنزلوا 
من  خ��وًف��ا  فترتكه  �شوته،  باأعلى  رغ��ا  بعري  على  اأت��ت  كلما  فجعلت  اإح��داه��ا؛  لرتكب 
ا�شتيقاظهم، وجعلت متر على الإبل واحًدا واحًدا.. حتى اأتت على الع�شباء.. فحركتها 
الع�شباء  فانطلقت  املدينة  امل��راأة، ثم وجهتها نحو  ذل��ول جمر�شة، فركبتها  ناقة  ف��اإذا 
م�شرعة، فلما �شعرت املراأة بالنجاة ا�شتد فرحها فقالت: "اللهم اإن لك عليَّ نذًرا.. اإن 

اأجنيتني عليها اأن اأنحرها..!".

و�شلت املراأة اإىل املدينة، فعرف النا�ص ناقة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، نزلت املراأة يف بيتها وم�شوا 
بالناقة اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ فجاءت املراأة تطلب الناقة لتنحرها!

فقال ملسو هيلع هللا ىلص: بئ�ص ما جزيِتها، اأو بئ�ص ما جزتها، اإن اأجناها اهلل عليها لتنحرنها!

ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل وفاء لنذر يف مع�شية اهلل ول فيما ل ميلك ابن اآدم« رواه اأبو داود.

�شجية  اإىل   - والكرم  والب�شر  كالرفق   - التعامل  يف  مهاراتِك  حتويل  ل  فلماذا 
تالزمِك على جميع اأحوالِك، مع كل �شيء تتعاملني معه حتى اجلمادات والأ�شجار!

امل�شجد  ج��ذع من�شوب يف  اإىل  في�شند ظهره  ي��وم اجلمعة،  يقوم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ك��ان 
األ اأجعل لك �شيًئا تقعد  "يا ر�شول اهلل:  فيخطب النا�ص؛ فقالت ام��راأة من الأن�شار: 

عليه فاإن يل غالًما جناًرا. 

قال: اإن �شئِت. 

فعملت له املنرب.

فلما كان يوم اجلمعة، �شعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص على املنرب الذي �شنع له، فلما قعد ملسو هيلع هللا ىلص 
على ذلك املنرب خار اجلذع كخوار الثور، و�شاحت النخلة حتى كادت اأن تن�شق، وارجت 
امل�شجد؛ فنزل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ف�شم اجلذع اإليه فجعلت النخلة تئن اأنني ال�شبي الذي ُي�شّكت 
حتى ا�شتقرت، ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اأما والذي نف�ص حممد بيده.. لو مل األتزمه ملا زال هكذا 
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اإىل يوم القيامة« �شححه الألباين.

اأ�سناف النا�س
عن كميل بن زياد النخعي - ر�شي اهلل عنه - قال: اأخذ علي بن اأبي طالب - ر�شي 
اهلل عنه - بيدي، فاأخرجني ناحية اجلبانة فلما اأ�شحر جعل يتنف�ص ثم قال: يا كميل 

بن زياد! القلوب اأوعية، فخريها اأوعاها، احفظ عني ما اأقول لك: النا�ص ثالثة:

فعامل رباين، ومتعلم على �شبيل جناة، وهمج رعاع، اأتباع كل ناعق، مييلون مع 
كل ريح، مل ي�شت�شيئوا بنور العلم، ومل يلجوؤوا اإىل ركن وثيق.

العلم خري من املال، العلم يحر�شك واأنت حتر�ص املال، العلم يزكو على الإنفاق - 
ويف رواية: على العمل - واملال تنق�شه النفقة، العلم حاكم واملال حمكوم عليه، وحمبة 
العلم دين يدان بها، العلم يك�شب العامل الطاعة يف حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، 

و�شنيعة املال تزول بزواله.

مات ُخزان الأموال وهم اأحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، اأعيانهم مفقودة، 
واأمثالهم يف القلوب موجودة.
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وملا راأيت اجلهل
ا نف�شًيا كان يتوهم اأنه حبة، فاإذا مرت به دجاج فر منها، خ�شية  يذكر اأن مري�شً

اأن تعدو عليه، وتاأكله.

املري�ص  ه��ذا  ف�شرح  نف�شي:  طبيب  اإىل  به  ذه��ب  حمبيه  بع�ص  حاله  راأى  فلما 
للطبيب م�شكلته وبعد جهد اأقنعه الطبيب باأنه اإن�شان �شوي.

اإن�شان ل  باأنني  اقتنعت   - الطبيب  اأيها   - اأنا  بالن�شراف قال:  املري�ص  وملا هم 
حبة، ولكن من يقنع الدجاج بذلك؟

ونفو�ص  كرمية،  اأخ��الق  �شاحبات  �شويات  عاقالت  بن�شاء  تذكرِك  احلكاية  هذه 
العاقلة  عاملتها  ف��اإذا  الظن؛  و�شيئات  �شر�شات  بن�شاء  ي�شطدمن  ولكنهن  مطمئنة؛ 
ال�شوية املهذبة مبا تقت�شيه طبيعتها الطيبة ظنت ذلك منة و�شذاجة اأو بالهة، ورمبا 
ظنته متلًقا ومكًرا ومكايدة؛ فلهذا ترينها ت�شاب باحلرية، وتقول: اإنني على خطاأ، واإن 

القوم رمبا ا�شت�شعفوين؛ فال اأريد اأن ت�شمت بنا العدوات.

فتقولني لها: اأنِت اليد العليا، واأنِت املح�شنة،  واأنِت الكرمية.

فتقول لِك: اإًذا.. فمن يقنع هوؤلء ب�شالمة مق�شدي، وطهارة �شريتي، فدعيني 
و�شاأين، ف�شاأغري طباعي، واألب�ص لهن لبو�شهن متمثلة بقول اأبي العالء:

ومل�������ا راأي����������ت اجل����ه����ل يف ال����ن����ا�����ص ف���ا����ش���ًي���ا
ج����اه����ل اأين  ُظ����������ن  ح�����ت�����ى  جت�����اه�����ل�����ت 

وبعد؛ فهذه احلالة تعرتي كثرًيا من النفو�ص، فتهبط بها من عليائها، وي�شبح 
النا�ص ب�شببها قطعاًنا من الذئاب ال�شارية؛ فال مروءة، ول تذمم، ول رعاية، ول تكرم.

فحق على الكرمية العاقلة اأن تعت�شم بالف�شيلة، واأل يثنيها عنها جهل جاهلة، 
اأو تنكر حا�شدة.

واإذا اعرت�شتِك مثل هذه الأحوال؛ فاحتفظي باأملعيتِك، وطهارة قلبِك ومنطقِك، 
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امل��ك��ارم قدرها:  يقدرن  تعدمي من  ول��ن  ب��ِك،  اهلل  ق��درِك فيكفيك علم  ُيعرف   واإذا مل 
چ  )الأع��راف: 199(، وا�شتح�شري  ڄ ڃ   ڃ  ڃ ڃ چ چ  �چ 
اأنِك باإح�شانِك اإىل النا�ص، واإ�شاءاتهم اإليِك، اأنِك كمن ي�شفهم املل، ول يزال معِك من 

اهلل ظهري.
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عي�سي روح احلياة ل �سكلها
نحن يف حاجة اإىل مقيا�ص جديد ننظر من خالله اإىل احلياة، اأو اأن نغري العداد 
والأع��وام  وال�شهور  ال�شاعات  يعد  الآن  املوجود  العداد  الأع��م��ار.  نعد من خالله  ال��ذي 
.. وهكذا  �شبعني  ت�شعني، وفالنة عا�شت  الثالثني، وفالنة عا�شت  زالت يف  ففالنة ما 

العداد يقي�ص �شكل احلياة، ل روحها، ول م�شمونها، ول قيمها.

العداد اجلديد يجب اأن يعد الأعمال واملنجزات والهدايا التي تقدمها الواحدة 
منا لأهلها، وجماعتها، واأمتها.

بال�شرورة هي  لي�شت  الطويلة  اأن احلياة  النا�ص؛  ي��درك  اأن  اإىل  نحن يف حاجه 
احلياة املمتلئة بالأفكار، وامل�شاعر امل�شحونة بالأعمال اجلليلة، والجنازات العظيمة.

هذا هو املقيا�ص الذي يجب اأن نتعلق به، ونح�شب الأعمار على اأ�شا�شه.

وهذا املفهوم وا�شح يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: "خري النا�ص من طال عمره وح�شن عمله، و�شر 
النا�ص من طال عمره و�شاء عمله" �شححه الألباين.

فما ي�شتحق الهتمام والغتباط لي�ص طول العمر؛ ولكن خريية الأعمال التي 
ننجزها فيه.

اآثارها يف الآخ��رة، هو  اإن مالأنا حلياتنا بالأعمال التي تنفعنا يف الدنيا، وجند 
الذي يجعل حياتنا تطول وتطول، واإنها تطول بال�شعادة التي يرتكها العمل يف نفو�شنا، 

وتطول بالأجر الذي ننتظره من اهلل - جل وعال - يوم ل ينفع مال ول بنون. 
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تريثي واحكمي
كثري من �شخطنا واحتجاجنا على النا�ص والأحداث واملواقف، يعود اإىل اأننا مل 
نر ال�شورة كاملة؛ ب�شبب ق�شورنا الذهني، اأو ب�شبب العجلة يف فهم الأمور، اأو ب�شبب 

عدم وجود اإمكانية للح�شول على ذلك.

كم حدثت م�شاجرات ومكايدة، ثم تبني اأنه ل م�شوغ لها، واأنها حدثت ب�شبب عدم 
فهم الأمور كما يجب.

الطريق طوياًل، فنام  وك��ان  الأربعة يف عربة قطار،  اأطفاله  هذا رجل ركب مع 
اأو روايته املف�شلة، وقد �شعر اجلميع  بع�ص الركاب، وا�شتغرق بع�شهم يف قراءة كتابه 
بالأذي الذي اأحدثه �شخب الأطفال الربعة الذين كان اأكربهم يف ال�شابعة، وحتملوا 
ذلك مدة، ثم قام غري واحد منهم اإىل الأب يوؤنبه على ترك اأطفاله يرك�شون وي�شرخون 

يف ممر العربة.

"اإن  ق��ال:  ثم  ذل��ك،  وا�شتغرب احلا�شرون  الأب،  اإن�شاحت دمعة من عني  وهنا؛ 
والدتهم توفيت يف ال�شباح، واأنا غري قادر على �شبطهم، وهم يف هذه الظروف".

اإىل  القطار من م�شاعر �شخط وغ�شب  انقلبت م�شاعر كل من يف عربة  وهنا؛ 
ليالعبوهم  مقاعدهم  اإىل  الأط��ف��ال  يجذبون  واأخ���ذوا  وعطف،  وحنان  رحمة  م�شاعر 

ويعطوهم بع�ص احللوى.

اإن مزيًدا من الفهم لأحوال النا�ص من حولنا؛ �شيخفف من  م�شاعر ال�شتياء 
نحوهم، و�شيعود علينا بالتايل بالرتياح والهدوء.
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كوين �سهلًة طيبًة
لل�شعادة رافدان هما: الي�شر، والطيبة.

اأن ترتاح، فلن�شع هاتني الف�شيلتني يف  اأن تنتع�ص، ولنفو�شنا  اأردن��ا مل�شاعرنا  اإذا 
حياتنا العامة، ويف عالقتنا.

يعني الي�شر عدم التكلف والتخفيف من التعامل الر�شمي، ومن القيود املظهرية.
دون  لوجه  وجًها  يتقابلوا  واأن  تعقيدات،  دون  يتعاملوا  اأن  يحبون  كلهم  النا�ص 
)رتو�ص( ودون اأقنعة؛ لأن التكلف متعب ومكلف ومزعج، وهو ال�شريبة التي يدفعها 

معظم الأثرياء.
الهناء؛ فهم يتناولون الطعام  ق��دًرا ل ي�شتهان به من  الي�شر يوفر للفقراء  اإن 
ا�شتعدادات  واأ�شدقائهم دون مواعيد م�شبقة، ودون  واأقربائهم  الي�شري عند جريانهم 

كبرية، ويطلبون املعونة من بع�شهم بي�شر و�شهولة، ودون �شعور بكبري حرج.
ولهذا فاإن قلوبهم تظل قريبة من بع�شها وهم ل يحتاجون اإىل الت�شنع؛ لأن 

اأمورهم مك�شوفة اأمام بع�شهم.
اأما الأثرياء فهم حمرومون من ذلك كله اأو اأكرثه.

اأعتقد اأننا لو ملكنا ال�شجاعة الكافية حل�شلنا على كثري مما نريد يف هذا، لكن 
نخاف من نقد النا�ص، نخاف من اأن يف�شروا عدم الإهتمام بتح�شري �شيافة فاخرة اأو 
جيده لهم - مثاًل - على اأنه بخل اأو اأنه يعرب عن ال�شتخفاف بهم؛ لكن هذا �شيزول اإذا 

فهموا اأننا نت�شرف هكذا ثقة بالود ووحدة احلال التي بيننا.
كالم  على  التدقيق  ع��دم  تعني  وه��ي   - ذك��رن��ا  كما   - هناء  م�شدر  تعد  الطيبة 
الآخرين، وعدم الت�شدد يف نقد اأحوالهم، وعدم الإحلاح على معرفة اأخبارهم واأو�شاعهم 

، كما تعني ح�شن الظن بهم، وحمل كالمهم على اأح�شن الوجوه.
الطيبه؛ تعني اأننا ن�شهل للنا�ص طرق فهمهم لنا وطرق تعاملهم معنا.

اأكرب قدر  ومن كانت منا ل متتلك مثل هذه املعانى؛ فلتجاهد نف�شها لتمتلك 
منها يف �شبيل اإ�شعاد نف�شها واإ�شعاد غريها.
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الأخوة ب�سدق
مما يعكر �شفو ال�شداقة و�شفو الأخوة؛ الأحكام التي ن�شدرها على بع�شنا.

ويبدو اأننا ل ن�شتطيع حتا�شي ذلك للعديد من الأ�شباب، ولكن ن�شتطيع اأن نلتزم 
بالأدب الإ�شالمي الرفيع عند اإ�شدار اأي حكم على اأية �شديقة لننطلق من مبداأ؛ اأن 
معرفتنا ببع�شنا لي�شت كاملة، الواحدة منا ل تعرف نف�شها متام املعرفة، فكيف تكون 

معرفتها بغريها تامة؟!

ولهذا؛ فاإن اأي ت�شرف تقوم به اإحدى الفتيات له خلفيته اخلا�شة، فقد تكون 
على  بناًء  اأو  منها،  اجتهاد  على  بناًء  به  قامت  تكون  وق��د  عليها،  ناأخذه  فيما  م��ع��ذورًة 

موازنة لتحقيق خري اخلريين اأو دفع �شر ال�شرين.

اإنكاره  اأحد الأ�شخا�ص ب�شبب  اأحد ال�شالطني �شجن  اأن  املقام  ويذكرون يف هذا 
لبع�ص ما �شدر منه من قول، ويبدو اأنه قد اأ�شدر عليه حكًما بالق�شا�ص، فذهب اأحد 
الرجل،  ذل��ك  ي�شت�شفع يف   - الدولة  ل��دى  ذا مكانة رفيعة  ك��ان  وق��د   - امل�شلمني  علماء 
ويطلب اإطالق �شراحه، وقد كان ذلك العامل �شديًقا �شخ�شًيا له، وهنا وافق ال�شلطان 
على العفو عنه، والإبقاء على حياته، واإطالق �شراحه؛ ب�شرط اأن ي�شربه ذلك العامل 

ع�شر �شربات اأمام املالأ!.

كان املوقف حمرًجا جًدا، ولكن ذلك العامل وافق على ذلك ال�شرط، نظًرا لأن 
اأخف ال�شررين، وفعاًل �شرب �شديقه فاأخرجوه من ال�شجن، وانتهى كل  فيه ارتكاب 

�شيء.

به  وي�شهرون  العامل  ذل��ك  ينتقدون  ���ش��اروا  احلكاية  يعرفون  ل  الذين  النا�ص 
العامل الق�شية  اأما الرجل نف�شه فاإنه ملا فهم من �شديقه  اأنه �َشرب مظلوًما،  بحجة 

عانقه واأثنى على العمل الذي قام به.

حني ُينقل اإلينا خرب عن �شديقة؛ فلن�شتوثق ولنتبني، كما قال اهلل -جل وعال-: 
چ ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ 
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ڦ ڦ چ  )احلجرات: 6(.
قبل اأن نن�شر خرًبا �شمعنا فيه اإ�شاءة لأحد من النا�ص؛ لن�شاأل اأنف�شنا عدًدا من 

الأ�شئلة:

هل ما �شمعناه �شحيح؟

هل هناك حاجة اأو فائدة من ن�شره واإذاعته بني النا�ص؟

هل ن�شره اأمر مطلوب، اأو مرغوب فيه، اأو يحقق م�شلحة عامة؟

يف �شوء هذه الأ�شئلة نقرر .. ما الذي علينا اأن نفعله؟

وتكديرها  يكون جرحها  ما  وكثرًيا  تكون ح�شا�شة،  ما  كثرًيا  عالقتنا احلميمة 
اأمًرا �شهاًل؛ ولهذا فاإن علينا اأن نرعاها ب�شفافية واإح�شا�ص مرهف.
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املراأة ال�ساحلة
يقول اأحد معلمي القراآن يف اأحد امل�شاجد: اأتاين ولد �شغري يريد الت�شجيل يف 

احللقة؛ فقلت له: هل حتفظ �شيًئا من القراآن؟.

فقال: نعم. فقلت له: اقراأ من جزء عم فقراأ. فقلت: هل حتفظ �شورة تبارك؟ 
فقال: نعم. فتعجبت من حفظه برغم �شغر �شنه؛ فاإذا به يحفظها فزاد عجبي، ف�شاألته 
عن �شورة النحل؟ فاإذا به يحفظها فزاد عجبي، فاأردت اأن اأعطيه من ال�شور الطوال؛ 

فقلت: هل حتفظ البقرة؟ فاأجابني: نعم، واإذا به يقراأ ول يخطئ.

فقلت: يا بني. هل حتفظ القراآن؟ فقال: نعم!.

�شبحان اهلل، وما �شاء اهلل ل قوة اإل باهلل .. طلبت منه اأن ياأتي غًدا ويح�شر ويلَّ 
اأمره، واأنا يف غاية التعجب!

كيف ميكن اأن يكون ذلك الأب؟ فكانت املفاجاأه الكربي حينما ح�شر الأب، وراأيته 
ولي�ص يف مظهره ما يدل على التزامه بال�شنة .. فبادرين قائاًل: اأعلم اأنك متعجب اأنني 

والده؛ ولكن �شاأقطع حريتك.

اإن وراء هذا الولد امراأة باألف رجل، واأب�شرك اأن لدي يف البيت ثالثة اأبناء كلهم 
حفظة للقراآن، واأن ابنتي ال�شغرية تبلغ من العمر اأربع �شنوات حتفظ جزء عم.

الكالم  الطفل يف  اأمهم عندما يبدء  اإن  ذل��ك؟ فقال يل:  فتعجبت فقلت: كيف 
اأوًل هو من يختار وجبة  وم��ن يحفظ  ذل��ك،  وت�شجعه على  ال��ق��راآن  تبداأ معه بحفظ 
الع�شاء يف تلك الليلة، ومن يراجع اأوًل هو من يختار اأين نذهب يف عطلة الأ�شبوع، ومن 

يختم اأوًل هو من يختار اأين ن�شافر يف الإجازة.

وعلى هذه احلالة، تخلق بينهم التناف�ص يف احلفظ واملراجعة.

اأو�شى  التي  وه��ي  بيتها،  �شلح  �شلحت  اإذا  التي  ال�شاحلة  امل��راأة  هي  ه��ذه  نعم؛ 
الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص باختيارها زوجة من دون الن�شاء.
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قوة الهدف
يحكى اأن ملًكا اأراد اأن يو�شي باخلالفة من بعده لأحد اأولده الثالثة، ول يدري 

اأيهم اأحق بامللك، فقرر اأن ي�شع لهم اختباًرا ي�شرًيا لريى من ينجح بالختبار.

فو�شع هدًفا وثالثة �شهام وقو�ص، وقال لأولده بعد �شنة �شاأختربكم!.

اأما البن الأكرب فاأخذ يتدرب على الرماية باليوم �شبع �شاعات!.

ولكن البن الأو�شط، اأخذ يتدرب باليوم �شاعة واحدة فقط!.

اأما البن الأ�شغر فال يحب الرماية؛ بل يحب الفرو�شية، ولهذا فهو مل يتدرب 
مطلًقا.

يذهبوا  اأن  فاأمرهم  اأبيهم،  اأم��ام  الإخ��وة  الختبار ح�شر جميع  فلما حان وقت 
للحديقة؟

كان الهدف قد و�شع مبكان وا�شح وفيه ثالث دوائر كربى و�شغرى وو�شطى؛  
فاأمرهم اأن يرموا اإىل اأو�شط الدوائر؟

اأخذ الكبري القو�ص وال�شهم و�شده بقوة، ف�شاأله اأبوه .. ماذا ترى يا بني؟

فقال: اأرى الدائرة وقو�ًشا و�شهًما و�شجرة. ثم قال له: ارم يا بني، فرمى؛ ولكنه 
اأخطاأ الهدف!.

فاأخذ القو�ص وال�شهم البن الأو�شط، ثم �شده بقوة، ويف اأثناء ذلك قال له اأبوه: 
ماذا ترى يا بني؟. فقال: اأرى الدائرة وقو�ًشا و�شهًما. فقال: ارم يا بني؟

فرمى، ولكنه اأخطاأ الهدف!

فاأخذ القو�ص وال�شهم البن ال�شغر و�شده بقوة، فقال له اأبوه: ماذا ترى يا بني؟

فقال: اأرى الهدف، فكرر عليه اأبوه ال�شوؤال؟ فقال: ل اأرى �شوي الهدف! فرمى 
فاأ�شاب الهدف!

ق�شه حتمل الكثري من املعاين؛ فر�شم الهدف، والرتكيز عليه، وكتابته خطًيا، 
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وال�شعي لتحقيقه، هو ما جعل عظماء الإ�شالم يحققون الكثري من اأحالمهم.

اأن  اأن يكون الهدف لديِك وا�شًحا؛ وهو  فاأنِت حني تقرئني كتاًبا مثاًل، فالبد 
ت�شبحني اأكرث علًما ومعرفًة .. حتًما - باإذن اهلل - �شيحقق لك الكتاب ذلك!.

تكون  اأن  ملسو هيلع هللا ىلص على  ر�شولنا  فلقد حثنا  الوقت،  الت�شلية وقتل  كان هدفِك  اإذا  اأما 
اأهدافنا كبرية فقال: "اإذا �شاألتم اهلل فا�شاألوه الفردو�ص الأعلى من اجلنة" رواه الإمام 

اأحمد.

اإًذا؛ حياة بال هدف هي حياة بال وقع اأو اأثر، فالفتاة التي حتقق النجاح يف احلياة 
هي التي ت�شنع التفاوؤل يف نف�شها، وهي التي ت�شع هدفها ن�شب عينيها ب�شفة م�شتمرة، 

وتتجه اإليه بال انحراف. 

يقول د/ عبداهلل باهمام: "اأخطر اإن�شان يف الدنيا؛ هو الذي يعرف ما يريد!".
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البت�سامة �سر ال�سعادة
من املهم اأن تدربي نف�شِك على ما يلي:

ابت�شمي:   .. ت�شتطيعني  ول  حولِك  يدور  ما  ت�شتوعبي  اأن  حتاولني  • عندما 
فاأنِت على الأقل مل ت�شلي اإىل مرحلة اجلنون.

للوراء  نف�شِك قد عدِت خطوات  اأن تقرتبي خطوة فتجدي  • عندما حتاولني 
.. ابت�شمي: فاأنِت حماطة باأنا�ص اأقل ما يقال عنهم اأنهم حمبطون.

• عندما تبذيل ما بو�شعِك لتحافظي على هدوئِك واتزانِك ول ت�شتطيعني .. 
ابت�شمي: فالبتاأكيد هناك حا�شدات ومغر�شات.

 .. ج��دي��د  م��ن  تبعرثت  ق��د  وجتدينها  امل��ب��ع��رثة  اأوراق����ِك  تلملمني  عندما   •
ابت�شمي: فقد ن�شيِت اإغالق النوافذ والرياح لي�شت يف حالة �شكون.

فيخذلونِك  مفاتيح حياتِك  وت�شلمينهم  اإليِك  النا�ص  اأقرب  يف  تثقني  • عندما 
.. ابت�شمي: فهناك املاليني �شبقوِك عانوا من اخليانة ب�شبب اأو دون �شبب.
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الربيطانيون يقيمون احلفالت يف الكهوف وحدائق احليوان
يبدو اأن احتفالت الزفاف اأ�شبحت ت�شكل عبًئا علي الراغبني يف دخول القف�ص 
الذهبي، ول ي�شتثنى من هذه القاعدة اأحد اأو �شعب، ويبدو كذلك اأن حظ الربيطانيني 
املقبلني على الزواج لي�ص �شعيًدا. ففي بريطانيا يقبل كل عام )300( األف عري�ص على 
األ��ف احتفال، وغ��ري ذل��ك مما  األ��ف ف�شتان ع��ر���ص،  و)300(  ال���زواج؛ مما يعني )300( 
ي�شتلزم اإنفاق مبالغ كبرية من املال. ويف اإح�شائية اأوردتها ال�شحف الربيطانية، جاء اأن 
متو�شط تكاليف الزفاف يف بريطانيا هو )12.555( جنيًها ا�شرتلينًيا، وت�شمل تكاليف 
الزهور  بتكاليف  ناهيِك  والطرحة،  العر�ص  ف�شتان  الع�شل وثمن  و�شهر  الزفاف  حفلة 

واخلوامت وبطاقات الدعوة وغريها.

وللتغلب على هذه امل�شكلة و�شعت احلكومة الربيطانية قوانني جديدة، ورمبا 
اأدت اإىل زيادة يف عدد املقبلني على الزواج واإحياء احلفالت غري التقليدية، ومبوجب 
القوانني اجلديدة ميكن لأي عرو�شني اإقامة حفل الزفاف يف اأحد الأماكن املخ�ش�شة 
وعددها )1000( مكان، تتوزع بني فنادق وكهوف اأو حمطات قطارات اأو حدائق حيوان، 

وخالف ذلك.

ا ي�شمح باإقامة  اإن حمطة "ا�شغورد" للقطار يف مدينة  "كنت" قد فتحت ترخي�شً
حفالت الزفاف فيها، وميكن ا�شتخدام غرفة ا�شرتاحة يف املحطة لإقامة احلفل مقابل 
)260( جنيًها. البع�ص الآخر يف�شل اإقامة حفل الزفاف يف اأحد نوادي كرة القدم، ومن 
جهة اأخرى �شمحت احلكومة الربيطانية باإقامة اأفراح الزواج يف كهوف دان براجوف 

الواقعة يف )�شوان�شيا(.

 

 مــلــحـــق:
طـويـلـة")1) كـلـمــات  "ع�سر 

 منا�سبة لالإلقاء يف امل�سلى املدر�سي ،
 وكذلك يف ح�س�س النتظار 

والعديد من املنا�سبات
 

))) جميع الكلمات التالية تقريًبا، منقولة "بت�ضرف ي�ضري" من كتاب: "الدرر املنتقاة من الكلمات 
امللقاة" للدكتور/ اأمني ال�ضقاوي - حفظه اهلل -
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الفراغ الوقتي
الواقع اأن كثرًيا من الفتيات ي�شغلنه بالذهاب اإىل الأ�شواق ومدن الألعاب، والإكثار 
من الزيارات التي ل داعي لأغلبها، والتي الق�شد منها اخلروج من البيت والتحرر منه، 
ورمبا غلب على تلك الزيارات �شماع الأغاين والرق�ص بني الفتيات، وكل ما من �شاأنه اأن 
ي�شرفهن عن التفكري عن اأن ت�شمو اأنف�شهن عن مثل هذه الأمور التي قد تدفعها اإىل 
ما ي�شيء اإليها، وقد و�شل الأمر ببع�ص الفتيات اإىل اخلروج مع ال�شائق لأجل التجوال 
ال�شباب  اإليها  الأ�شواق، رمبا نظر  اإىل  اإذا خرجت  بال�شاعات، فالفتاة  املدينة  �شوارع  يف 
وتعر�شت ملعاك�شتهم، ورمبا راأت منهم ما يعجبها، فتلني لهم وت�شتجيب لهم، وتقبل اأن 
تتعرف عليهم، فتقيم معهم العالقات، من مكاملات ولقاءات، وهي اإن اأكرثت من زياراتها 
ل�شديقاتها، فرمبا تابعن الأفالم والف�شائيات وا�شتمعن اإىل الأغاين ومار�شن الرق�ص، 
ال�شباب؛  اأرق��ام  وتبادل  واملعاك�شات،  ال�شباب  مع  التعارف  لبع�شهن  يزيِّّن  اأخ��ذن  ورمبا 
بحجة اأن هذا ي�شاعدها على ق�شاء وقت الفراغ، باأن ت�شلي نف�شها مبكاملة ال�شباب، ويف 

النهاية تقع الفتاة يف العالقات املحرمة بداعي ق�شاء وقت الفراغ وتزجيته.
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املولد الكهربائي
اخرتع جوزيف هرني املغناطي�ص الكهربائي، والذي هو عبارة عن حديد مطاوع 
على �شكل حذاء ح�شان ملفوف عليها �شلك نحا�شي معزول، ومو�شول بطريف ال�شلك 
لوح نحا�ص وخار�شني يف بطارية �شائلة، وهذا الخرتاع ي�شتطيع حمل ثقل من احلديد.

و�شمع بهذا الخرتاع اجلديد احلداد توما�ص دافنبورت و�شافر لي�شرتيه وتعرف 
على كيفية �شنعة؛ لي�شنع اأعداًدا كبرية منه، واأوحت له القوة التي بخط م�شتقيم ل�شحب 
بالتنفيذ؛  دائرية، و�شمم لتنفيذ ذلك وبداأ  امل�شتقيمة  القوة  ب�شوؤال حول جعل  الثقل 
فاأحدث ثقًبا يف و�شط ق�شيب ممغنط وحمله على حمور عند مركز ثقله متاًما، ثم 
ثم  البو�شلة،  اإب��رة  مثل  الق�شيب  فا�شتدار  منه  بالقرب  الكهربائي  مغناطي�شه  و�شع 
توقف فجاأة عندما واجه قطب ال�شالب القطب املوجب، وخطر له باأنه لو متكن من 
قطع التيار الكهربائي ب�شرعة وقبل اأن يتوقف الق�شيب عن الدوران؛ ف�شتدفعه كمية 
حتركه اإىل ال�شتمرار بالدوران؛ حتى ي�شل قطبه ثانية، وهكذا تعاد الكرة. وقد حاول 
توما�ص وزوجته تطبيق ذلك عملًيا وف�شلت التجربة وكاد الياأ�ص ي�شيطر عليهما، فاليد 
ل ت�شتطيع قطع التيار ب�شرعة، واأخرًيا ا�شتخدم الزئبق وبعد متارين ا�شتطاعا قطع 
التيار ب�شرعة واإعادته، وبهذا ا�شتطاع توما�ص وزوجته حتويل طاقة البطارية اإىل حركة 
تدير عجلة، وهذه تعترب نقلة مهمة يف تطوير الكهرباء، حيث بداية املولد الكهربائي، 

وقد مت تكامله مبجهود من العلماء مثل فراداي وهرني، وغريهما. 
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فكيف حال من ل ت�سلي؟
ذكر الذهبي يف الكبائر: اأن امراأة ماتت فدفنها اأخوها.. ف�شقط كي�ص منه فيه 
مال يف قربها فلم ي�شعر به حتى ان�شرف عن قربها.. ثم ذكره فرجع اإىل قربها فنب�ص 
ن��اًرا، ففزع.. ورد الرتاب عليها..  اإليها وجد القرب ي�شتعل عليها  ال��رتاب.. فلما و�شل 
ورجع اإىل اأمه باكًيا فزًعا، فقال يا اأماه: اأخربيني عن اأختي وماذا كانت تعمل؟ فقالت 
الأم: وما �شوؤالك عنها؟ قال: يا اأماه اإين راأيت قربها ي�شتعل عليها.. فبكت الأم وقالت: 
كانت اأختك تتهاون بال�شالة.. وتوؤخرها عن وقتها. فهذا حال من توؤخر ال�شالة عن 
وقتها.. فال ت�شلي الفجر اإل بعد طلوع ال�شم�ص.. اأو توؤخر غريها من ال�شلوات، فكيف 

حال من ل ت�شلي؟

وقد اأخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما يف البخاري اأنه اأتاين الليلة اآتيان.. واإنهما ابتعثاين.. 
اأتينا على رجل م�شطجع.. واإذا  واإنهما قال يل: انطلق.. واإين انطلقت معهما.. واإنا 
اآخر قائم عليه ب�شخرة.. واإذا هو يهوي بال�شخرة على راأ�شه.. فيثلغ راأ�شه.. فيتهدهده 
احلجر هاهنا.. فيتبع احلجر فياأخذ.. فال يرجع اإليه حتى ي�شح راأ�شه كما كان ثم يعود 
املرة الأوىل! قال: )قلت لهما �شبحان اهلل! ما هذان..  عليه.. فيفعل به مثل ما فعل 
فقال امللكان: هذا الرجل ياأخذ بالقراآن فريف�شه )يعني ل يعمل مبا فيه( وينام عن 

ال�شالة املكتوبة زب ۆ ۈۈ ٴۇ  ۋ ۋۅ ۅ   ۉ ۉ ې رب )القلم(.
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عدو اهلل .. اأبو رافع اليهودي
اإنه �شالم بن اأبي احلقيق، اأحد زعماء اليهود اأيام الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص، وكان �شديد الإيذاء 

للر�شول ملسو هيلع هللا ىلص؛ فاأذن يف قتله.
فخرج اإليه خم�شة من رجال الأن�شار من اخلزرج ليقتلوه يف خيرب، وعلى اأحد 

ح�شون خيرب قال اأحد ال�شحابة، وهو عبداهلل بن عتيك لأ�شحابه: 
اجل�شوا مكانكم؛ فاأنا منطلق ومتلطف بالبواب، لعلي اأن اأدخل. 

له  فقال  الغروب؛  بعد  منه  النا�ص  دخل  وقد  احل�شن  باب  من  دنا  حتى  فاأقبل 
البواب: اإن كنت تريد اأن تدخل فادخل، فاإين اأريد اأن اأغلق الباب. 

املفاتيح على وتد من خ�شب  الباب وعلق  البواب  اأغلق  اأن  فدخل عبداهلل، وبعد 
وان�شرف، عاد عبداهلل وفتح الباب مرة اأخرى. 

وتوجه اإىل حيث بيت اأبي رافع �شالم بن اأبي احلقيق، وكان البيت مظلًما فنادى 
عليه: يا اأبا رافع. 

قال: من هذا. 
فلما اقرتب منه �شربه عبداهلل بال�شيف فلم ي�شبه يف مقتل، وخرج عبداهلل من 

البيت، ثم عاد مرة اأخرى وقال لأبي رافع: ما هذا ال�شوت يا اأبا رافع؟ 
فقال: لأمك الويل؟ اإن رجاًل يف البيت �شربني قبل بال�شيف. 

ف�شربه عبداهلل �شربة اأخرى اأ�شابته يف مقتل حتى اأيقن اأنه قتل، وهرب نحو 
باب احل�شن وجعل يفتح الأبواب، ولكنه وقع على الأر�ص فانك�شرت �شاقه فع�شبها، ثم 
جل�ص عند الباب وقال: ل اأخرج الليلة حتى اأعلم اأقتلته اأم ل، فلما �شاح الديك، �شاح 

الناعي على ال�شور قائاًل: اأنعي اأبا رافع تاجر اأهل احلجاز.

وانطلق عبداهلل واأ�شحابه اإىل الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص باملدينة يب�شرونه مبقتل عدو اهلل اأبي 
رافع، فقال لعبداهلل: اب�شط رجلك. 

فب�شطها فاإذا هي على اأح�شن حال، ل �شيء فيها.

www.alukah.net



سحر البيان في كلمات بينات590

عالج قرحة ال�سرير
ما قرحة ال�شرير؟ 

هي ما ي�شيب املر�شى الذين يتم بقاوؤهم على الأ�شرة البي�شاء ملدة طويلة دون 
حتريك، كما يف ك�شور احلو�ص والعمود الفقري. واإذا ا�شتمر املري�ص ملقى على ال�شرير 
دون حتريك اأو تقليب؛ فاإن اأجزاء من اجللد تتقرح جراء �شغط بع�ص الأجزاء ال�شلبة 

من البدن، وبعد ذلك ميوت اجل�شم.

ولكيال ي�شاب املري�ص الذي ميكث مدة طويلة بال�شرير يقوم الطبيب بتقليبه 
با�شم:  الطب  هذا يف  ويعرف  لقرتة طويلة،  ا  اأي�شً وكذلك  ال�شمال،  وذات  اليمني  ذات 

اخل�شكريات. 

اأ�شحاب  ق�شة  ذك��ر  عند  الكهف  �شورة  يف  احلكيم  كتابه  يف  اهلل  معجزة  وتظهر 
الكهف، قال اهلل - تعاىل -: زب ک گ گ گ گڳ رب )الكهف: 18(.

اأن  اإىل  وا�شحة  اإ���ش��ارة  ت�شري  فالآية  الطب؛  لعلم  ق��راآين  �شبق  الآي��ة هي  فهذه 
لتجنب  ال�شمال؛  وذات  اليمني  ذات  تقليبه  يجب  املري�ص  ومثله  طويلة  لفرتة  النائم 

الإ�شابة، فيا �شبحان اهلل واهلل اأكرب. 

كما  الل��ت��ئ��ام،  بطيئة  واملتقيحة  امللتهبة  اجل����روح  ت��ه��دئ��ة  ع��ل��ى  يعمل  اأن���ه  ك��م��ا 
ي�شتعمل الع�شل كذلك يف حالت الإ�شابة بالر�شا�ص؛ حيث اإن الع�شل يزيد كمية اإفراز 
منو  وين�شط  والختزال  التاأك�شد  عمليات  يف  ي�شاعد  مما  اجلرح؛  "اجللوتاثيون" يف 
اخلاليا وانق�شامها؛ في�شرع بال�شفاء، ويعمل الع�شل على التئام اجلروح، خا�شة اإذا اأخذ 

عن طريق الفم.

كما ي�شتعمل كمهدئ لالأع�شاب وم�شاد لل�شعال والأرق والتهاب ال�شعب الهوائية 
واملغ�ص وتقل�ص الع�شالت.
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الزيتون .. �سالح �سد اأمرا�س القلب!
اأن املوطن الأ�شلي ل�شجرة الزيتون هو منطقة ال�شرق الأو�شط  بات من املوؤكد 
اأي��ام الفراعنة وكانت  اأما عن زراعته فقد عرف منذ  ب�شكل عام، وال�شام ب�شكل خا�ص، 

مدينة الفيوم مب�شر هي املنطقة التي تهتم بزراعته.

التي  الوحيدة  ال�شائلة  الدهنية  امل���ادة  الزيتون  زي��ت  يعترب  الغذائية:  القيمة 
فيها  مب��ا  البيولوجية،  �شفاتها  بكامل  حمتفظة  وه��ي  ال��ط��ازج��ة  بحالتها  ت�شتعمل 

الفيتامينات. 

اأهميته  اكت�شاف  القراآنية: والزيتون مل يكت�شب مكانته بعد  الآيات  الزيتون يف 
العلمية، لكنه اكت�شبها بذكر اهلل - تعاىل - له يف القراآن الكرمي يف اآيات عدة من �شور 

القراآن، يقول اهلل - تعاىل - يف حمكم تنزيله: 

زب ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ رب )املوؤمنون(.
زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ رب )التني(.

زب ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭۇ رب )الأنعام: 99(.
زب ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ رب )الأنعام: 141(.
زب ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ رب )النحل: 11(.

زب ۉ ۉ   ې ې ې ې ى  ى ائ ائ رب )عب�ص29(.

وجعها  وي�شكن  البطن  ويطلق  للم�شموم،  عالًجا  الزيتون  زي��ت  �شرب  يعد  كما 
ول�شهولة  ال��زي��ت؛  اإل  امل��ع��دة  ت�شعف  ال��ده��ون  وجميع  جمة،  ومنافعه  ال���دود،  وي��خ��رج 
بالغذاء  عهدهم  بداية  يف  اخلبز  مع  لالأطفال  باإعطائه  الأط��ب��اء  ين�شح  الزيت  ه�شم 
لبناء اأج�شامهم، ووقايتهم من الإ�شابة بتقو�ص ال�شاقني اأو الك�شاح، كما اأن م�شغ ورق 

الزيتون ينفع من قالع الفم.

ونختم بهذه املعلومات املهمة:
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- زيت الزيتون له القدرة على خف�ص م�شتوى الكولي�شرتول؛ مما ي�شاعد على 
خف�ص الإ�شابة باأمرا�ص القلب. 

ل�شمان  وه��ذا  الأوىل؛  تعبئته  من  �شنة  خ��الل  الزيتون  زي��ت  ا�شتخدام  يجب   -
ح�شن طعمه ونوعيته.

- تنق�شم اأنواع زيت الزيتون اإىل ثالثة اأنواع: الأول ي�شتخدم لل�شلطات، والآخر 
للخبز، والثالث للقلي. 
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الإفراط يف ا�ستعمال ال�سيارة
وقوع احلوادث مرتبط اإىل حد كبري بثقافة حركة املرور. والإفراط يف ا�شتعمال 

ال�شيارة ل �شك يزيد حركة املرور كثافة فتزداد احتمالت وقوع احلوادث. 

اأجرى فريق من العلماء درا�شة ملعرفة اأكرث اأغرا�ص ا�شتعمال ال�شيارات اخلا�شة 
�شيوعا واأطوال رحالتها، فماذا وجدوا؟ 

- وج���دوا اأن اأك��رث م��ن ن�شف ال��رح��الت ت���رتاوح اأط��وال��ه��ا ب��ني كيلو م��رت واح��د 
و�شبعة كيلو مرتات، واأغلبها داخل املدينة. وميكن ال�شتعا�شة عنها بامل�شي اأو ا�شتخدام 

املوا�شالت العامة.

- وجدوا اأي�شا اأن )20%( من جممل الرحالت طولها بني )7 و10( كيلومرتات، 
وميكن ال�شتعا�شة يف ن�شفها تقريًبا باملوا�شالت العامة.

- الرحالت ما بني )20و40( كيلومرًتا بلغت )18%( من الباقي.

- الرحالت الأطول من )40( كيلومرًتا )8%( من جمموع الرحالت.

- )37%( من الرحالت تت�شل بالعمل.

- )32%( رحالت عائلية، ورحالت النزهة والزيارات )%23(.

الرحالت  يف  احل��اف��الت  وعلى  الب�شيطة،  امل�شاوير  يف  الأق���دام  على  العتماد   -
املنا�شبة ميكن اأن يقلل ازدحام الطرق بال�شيارات مبقدار الثلث تقريًبا.

وال�شري على الأقدام كلما كان ذلك ممكًنا، لي�ص جمرد عمل من اأعمال القت�شاد 
يف ا�شتعمال ال�شيارات وتكاليفها، وتقليل احتمالت احلوادث بتقليل كثافة املرور، واإمنا 
ممتعة  نزعة  وه��و  خمتلفة،  لأم��را���ص  وعالجي  وقائي  لل�شحة  مفيد  عمل  ا  اأي�شً هو 

خا�شة يف اجلو ال�شحو، ف�شاًل عن اأنه اأحد عنا�شر مكافحة تلوث البيئة. 

ويفيد يف حل م�شكلة كثافة املرور اكتفاء الأ�شرة ب�شيارة واحدة بدًل من اثنتني اأو 
ثالث، وا�شتعمال اإحداها بدًل من الأ�شطول كله كلما كانت الغاية من امل�شوار م�شرتكة، 
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وكلما تقاربت الأماكن املق�شودة. 

ا تو�شع املوؤ�ش�شات والهيئات يف تخ�شي�ص حافالت ملوظفيها كلما  يفيد يف ذلك اأي�شً
تي�شر ذلك، وزيادة حافالت املدار�ص، وت�شجيع ركوب و�شائل النقل العامة بحيث حتقق 
الغر�ص من الو�شول بارتياح؛ فذلك من �شاأنه تخفيف عدد ال�شيارات التي تزدحم بها 

الطرق، خا�شة يف الأوقات احلرجة.
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قواعد النجاح "1"
للنجاح اأ�شباب و�شوابط، وهي ما يعرف بقواعد النجاح اأو قوانني النجاح، فمن 
كان اأكرث معرفة وتطبيًقا لهذه القواعد والقوانني، كان اأكرث تاألًقا وجناًحا، ومن كان 

اأكرث تفريًطا فيها واإهماًل لها، كان اأقرب اإىل الف�شل والتخبط وجمانبة النجاح.. 

1- اآمني باهلل - عز وجل - اإمياًنا قوًيا، وا�شتعيني به فيما ينوبك من اأمور احلياة. 

والتزمي  منها،  �شيء  اإ�شاعة  وجتنبي  عليِك،  اهلل  حقوق  اأداء  على  احر�شي   -2
بتقوى اهلل - تعاىل - ومراقبته يف ال�شر والعلن. 

واآمني بق�شاء اهلل  ربِك ومعبودِك،  ت�شعدي بكونه  القاهرة  اآمني بقدرة اهلل   -3
وقدره، حت�شلي على ال�شكينة والر�شى القلبي. 

4- اأخل�شي العمل هلل، واحذري العمل لغري اهلل؛ فاإنه �شرك. 

5- اتبعي ول تبتدعي، وليكن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قدوتِك يف كل الأمور. 

6- ابدئي بالأهم فاملهم، فعمل اليوم مقدم على عمل الغد، والفرائ�ص مقدمة 
على النوافل، وفر�ص العني مقدم على فر�ص الكفاية، والأركان مقدمة على الواجبات. 

7- ليكن لِك ج��ولت يف كتاب اهلل - عز وجل -؛ ت��الوة وحفًظا وتدبًرا، ووثقي 
�شلتِك باهلل يدفع عنِك اأ�شباب الف�شل وينجيِك من عوائق النجاح. 

8- توكلي على اهلل يف كل الأمور، وهذا يكون بفعل الأ�شباب والعتماد على اهلل - 
�شبحانه - يف ح�شول النتائج. 

9- املئي ذهنِك بالتفاوؤل، وتوقعي النجاح - باإذن اهلل-. 

10- غرّيي �شلوكِك ال�شلبي واطردي عنِك الأفكار التعي�شة وو�شاو�ص النف�ص. 

11- عّودي نف�شِك على اأن تكون اأهدافِك يف كل عمل تقومني به �شامية وا�شحة. 

الفو�شى  وابتعدي عن  املختلفة،  لأم��ور حياتك  بالتخطيط  نف�شِك  األزمي   -12
والرجتالية يف اأعمالِك قدر الإمكان. 
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13- حّويل خططِك يف ال�شعي نحو اأهدافِك اإىل عمل ملمو�ص ووا�شح، وابتعدي 
عن الت�شويف والبطالة. 

14- احذري من �شياع �شيء من وقتِك دون عمل، واحر�شي على اأن تتقدمي نحو 
اأهدافِك كل يوم ولو خطوة واحدة، فمن �شار على الدرب و�شل. 

15- نظمي اأمورِك بكتابة مواعيدِك والتزاماتِك، وتعودي على حفظها، وكذلك 
عليِك  ت�شهل  منا�شبة  بطريقة  ن��وم��ِك  وح��ج��رة  ومكتبِك،  منزلِك  يف  اأ���ش��ي��اءِك  نظمي 

التعامل معها.
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قواعد النجاح "2"
1- قاومي حماولت النف�ص للهروب من الأعمال اجلادة املهمة اإىل املتعة واللهو 

با�شتمرار. 

2- ل تن�شي اأن الأعمال اأكرث من الأوقات؛ ولذلِك ينبغي عليِك حتديد اأولوياتِك؛ 
لأنها ت�شاعدِك يف حتقيق اأهدافِك. 

على  باأولوياتِك  تت�شبثي  ول  حدوثها،  عند  الطارئة  لالأمور  جم��اًل  اجعلي   -3
ح�شاب الأمور الطارئة التي ل حتتمل التاأجيل. 

4- ليكن �شعارِك امل�شارعة واملبادرة اإىل كل خري ومفيد، فما م�شى ل يعود اأبًدا، 
واحلياة �شباق، وهي اأق�شر من اأن ت�شيع يف الك�شل والبطالة والت�شويف. 

التقدم لأه��داف��ِك، فعاجليه  اأو معوًقا عن  �شيًئا،  �شيًئا  راأي��ِت من عاداتِك  اإذا   -5
وا�شتبدليه بغريه، ول يكن للعادات عليِك �شلطان اإل بقدر ما فيها من حقوق ونفع. 

6- اجعلي القيم واملبادئ العتقادية فوق امل�شاومات، ولتكن موجهة لكل ن�شاط 
يف حياتِك. 

واأ�شكاله،  �شوره  بجميع  النفاق  واح��ذري  ديدنِك،  احلق  عن  البحث  اجعلي   -7
وا�شدعي بكلمة احلق باأدب وعفة و�شدق. 

ما  كل  حمت�شبة  وم�شوؤولية،  وثبات  و�شرب  ب�شجاعة  اأعمالِك  نتائج  واجهي   -8
ي�شيبك عند ربِك، واحذري من كرثة ال�شكوى وال�شجر؛ فهما من �شفات ال�شعفاء. 

9- ت�شلحي بروح الفكاهة واملرح دائًما من غري اإ�شفاف ول مبالغة، واإذا ادلهمت 
للنف�ص،  مهلكان  والتقطيب  احل��زن  لأن  ال��ف��رج؛  م��ن  تياأ�شي  ول  فابت�شمي  اخل��ط��وب 

منهكان للج�شد، م�شو�شان للفكر. 

10- اح��ذري من اخليال اجلامح املحلق يف �شماء الأوه���ام، واح��ذري كذلك من 
الت�شاوؤم املفرط املحطم لالآمال، وكوين و�شًطا بني طرفني. 
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11- ل تن�شغلي بالكماليات فتغرقي يف الرتف. 

12- اتخذي القرار املنا�شب لكل حالة ول ت�شت�شلمي لنقاط �شعفِك. 

13- قوي دوافعِك واجعلي لديِك الرغبة لتحقيق النجاح. 

14- ازرعي داخلِك الإ�شرار على النجاح، ودعي �شورة النجاح مر�شومة يف ذهنِك. 

اأن  واعلمي  نهجهم،  واتبعي  اآث��اره��م،  واقتفي  الناجحني،  طريق  يف  �شريي   -15
طريق النجاح حمفوف بال�شعاب وامل�شاق؛ ولأجل ذلك خلق الإن�شان. 

قال - تعاىل -: زب ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ رب )البلد(.

وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »حفت اجلنة باملكاره، وحفت النار بال�شهوات« متفق عليه.
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قواعد النجاح "3"
1- اكت�شفي طاقاتِك الكامنة، ووظفيها خلدمة اأهدافِك. 

واحل��ب،  وال�شعادة،  والبهجة،  كالفرح،  الإيجابية،  للم�شاعر  العنان  اأطلقي   -2
وال�شالم النف�شي؛ فاإن لذلك اآثاره الإيجابية على م�شريتِك نحو التفوق والنجاح.. 

3- امنحي احلب لالآخرين، ومتني اخلري للعامل كله.

4- ركزي على النظر اإىل الإيجابيات، وجتنبي عادة البحث عن ال�شلبيات. 

5- كوين ذاتِك ول تتقم�شي �شخ�شية غريِك، فاإن حماكاة الآخرين يف كل الأمور 
- املحمود منها واملذموم - �شعف ومهانة، واإح�شا�ص بالدونية والنهزامية.

ترتكي  ول  اأف��ع��ال��ِك،  ردود  على  و�شيطري  وان��ف��ع��الت��ِك،  اأع�شابِك  ا�شبطي   -6
حياتِك لالآخرين يعبثون بها. 

7- ابدئي الآن بتعلم املهارات التي ت�شاعدِك يف التغلب على م�شكالتك. 

8- ل حتملي نف�شِك ما ل تطيق، قال اهلل - تعاىل -: زب ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ 
ۈٴۇ رب )البقرة: 286(. 

العمل ما تطيقون، فو اهلل ل ميل اهلل حتى  ملسو هيلع هللا ىلص: »عليكم من  وق��ال ر�شول اهلل 
متلوا« متفق عليه.

9- غرّيي ن�شاطِك عند �شعورِك بامللل، فاإن تنويع الأن�شطة يدفع امللل والفتور. 

10- �شجعي نف�شِك وحفزيها على الهتمام مبعايل الأمور وترك �شفا�شفها. 

11- اآمني بفكرتِك وهدفِك، فاإن ذلك هو نقطة النطالق يف طريق النجاح.

12- كوين متفائلة ول تتوقعي الف�شل، ول جتعلي الت�شاوؤم يجرِك اإىل الياأ�ص من 
النجاح، بل ا�شتمري وحاويل مرة اأخرى. 

اأم��ًرا   - حينئذ   - يعد  النجاح  ف��اإن  حتبينه؛  ل  عمل  يف  النجاح  تطلبي  ل   -13
م�شتحياًل. 
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الأ�شباب  وارب��ط��ي  الأ���ش��ي��اء،  ب��ني  ال��ع��الق��ات  اإي��ج��اد  النظر يف  ك��وين دقيقة   -14
مب�شبباتها، ول تكوين ذات نظرة �شطحية. 

15- ثقي يف قدرتك على النجاح - بعد التوكل على اهلل - تعاىل -، والثقة به، 
واللجوء اإليه يف تي�شري اأمرِك، واإيقاع مطلوبِك على الوجه الذي تريدين. 

16- ل تعملي كل �شيء يف اآن واحد، فاإن ذلك معناه عدم اإتقان اأي �شيء. 

17- كوين بنت وقتِك، ول تنعزيل اأو تبتعدي عن النا�ص. 

18- ل جتعلي ال�شهرة والرثاء مقيا�ًشا للنجاح، بل ا�شعي اإىل النجاح الدائم الذي 
زب ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ  جب  الزمان واملكان  يتجاوز حدود 

حب خب   مب ىب يبجت حت خت مت ىت  رب )هود(. 
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قواعد النجاح "4"
1- اكت�شفي عاداتِك الإيجابية وقومي بتطويرها. 

2- ل تكوين �شريعة الغ�شب؛ فالغ�شب �شلوك �شلبي ل يحل م�شكلة، لكنه يزيد 
الأمور تعقيًدا. 

الدرا�شية  م�شكالتك  جميع  حل  يف  كثرًيا  ي�شاعدِك  فاإنه  الرتكيز؛  تعلمي   -3
والعائلية والنف�شية والجتماعية وغريها، فبالرتكيز تكونني اأكرث اتزاًنا وقوة وراحة 

وطماأنينة. 

ن�شاطِك  يجدد  الوقت  ه��ذا  ف��اإن  و�شكونِك؛  لراحتِك  الوقت  بع�ص  اختل�شي   -4
ويدفعِك اإىل مزيد من النطالق نحو اآفاق النجاح. 

5- حافظي على �شحتِك؛ فاإن العقل ال�شليم يف اجل�شم ال�شليم، واحلفاظ على 
وممار�شة  وال��ن��وم،  للتغذية،  ال�شليمة  ال��ع��ادات  ا�شتخدام  منها  ب��اأم��ور:  يكون  ال�شحة 
الريا�شة، وقبل ذلك التوجه اإىل اهلل - تعاىل - بطلب العافية والنجاة من كل الأمرا�ص. 

6- اهتمي بالكيف ل بالكم، فاإن جناًحا واحًدا موؤثًرا خري من اإجنازات كثرية ل 
قيمة لها. 

بالعزمية  ي���زودِك  ذل��ك  ف���اإن  جت��ارب��ه��م،  وعي�شي  الناجحني  ق�ش�ص  اق��رئ��ي   -7
والطموح الالزمني لنجاحِك وتفوقِك. 

8- تطلعي اإىل الأف�شل دائًما ول تنظري اإىل الوراء. 

9- ل تكرري الأخطاء نف�شها؛ فاإن املوؤمن ل يلدغ من جحر مرتني. 

10- اتركي ما ل يعنيِك، فل�شِت م�شوؤولة عن كل �شيء. 

11- احذري ال�شهوات املحرمة؛ فاإنها باب اإىل الف�شل و�شياع الأوقات. 

12- متهلي ول تتعجلي النجاح والتفوق ال�شريع، وليكن ال�شرب واملثابرة �شعارِك 
وزادِك يف طريق النجاح. 
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13- اهتمي بجمالِك ونظافتِك واأناقتِك؛ فاإن ذلك يوؤثر على حالتك النف�شية، 
لكن ل ت�شريف يف مالحظة هذه الأمور؛ لئال ت�شغلك عن اأهدافك الكربى. 

14- �شاعدي زميالتِك، ول تبخلي على اأحد بالن�شيحة اأو امل�شورة اأو التوجيه اأو 
التعليم. 

15- حتلي مبكارم الأخ��الق من �شدق، واأمانة، وم��روءة، وعفة، وحياء، و�شرف 
نف�ص، وعلو همة، وتنزهي عن م�شاوئها من كذب، وخيانة، وظلم، وقحة، ودناءة نف�ص. 

16- ل ت�شمحي للخوف والقلق والرتدد اأن ي�شتويل عليِك. 

17- ل حتملي يف راأ�شِك فكرة �شعوبة الأ�شياء؛ فت�شبح كذلِك.
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اأريد عماًل
الوظيفة م�شدر دخل، من غري �شك، ويف الوقت ذاته فاإنها فر�شة لإثبات الإن�شان 

لذاته، وحتقيق ال�شعور باأهميته.

كال�شعودية،  غنية  دول  يف  لكن  الن�شاء؛  م��ن  ه��م  ال��ع��امل  ف��ق��راء  م��ن   )%75( اإن 
ا  واأي�شً خ��ادم��ات،  املنزل  يف  لديهن  يوجد  العامالت  من   )%84( ف��اإن  وعمان  والكويت، 
)30%( من الدخل الذي حت�شل عليه املراأة يتم اإنفاقه يف اأدوات اجلمال، وم�شتح�شرات 

الزينة.

ا اإذا كان  العمل بقدر ما يعزز من مكانة املراأة، اإل اأنه يوؤثر على نف�شيتها، خ�شو�شً
اأجريت على )30( من �شيدات الأعمال يف  عماًل خمتلًطا بالرجال، ويف درا�شة حديثة 

الإمارات، اأعمارهن بني )35 و47( �شنة تبني ما يلي:

اأوًل: )41%( من العامالت ياأخذن عالًجا �شد الكتئاب.

ثانًيا: )56%( منهن يعاجلن لدى طبيب نف�شي.

ثالًثا: ) 38%( يفكرن بال�شتقالة من العمل، والعودة اإىل املنزل.

اإن العمل للحاجة، ويف جو حمت�شم، ل غبار عليه.

ونحن جند يف �شرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهديه، و�شرية اأ�شحابه الكرام كثرًيا من األوان 
الأعمال، التي كانت تقوم بها املراأة، كالتجارة، اأو العمل يف احلقل، اأو ما اأ�شبه ذلك، من 

الأعمال النافعة املفيدة، يف جو حمت�شم، بعيًدا عن التربج والختالط.

اأما العمل ملجرد اخلروج، اأو للح�شول على املال، ثم ت�شييعه، فهو تقليد وحماكاة 
للمجتمعات الغربية التي بداأت تدرك خماطر هذا العمل.

جميع  من  الفرن�شيات،  للفتيات  ا�شتفتاء  ك��ري(  )م��اري  جملة  اأج��رت  فرن�شا  يف 
الأعمال، وامل�شتويات الجتماعية والثقافية، وكان عنوان هذا ال�شتطالع: )وداًعا ع�شر 

احلرية .. اأهاًل بع�شر احلرمي(.
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و�شمل اأكرث من )2.5 مليون( من الفتيات.

قال )90%( من هوؤلء البنات:

- نحن نف�شل البقاء يف املنزل وعدم اخلروج للعمل.

- قد مللنا من امل�شاواة مع الرجل.

- وال�شتيقاظ عند الفجر؛ للجري وراء املرتو.

- ومللنا احلياة الزوجية التي ل ن�شاهد فيها اأزواجنا اإل عند النوم.
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املجالت اخلليعة
املجالت اخلليعة لها دور رئي�ص يف هدم الف�شيلة وذبح العفاف واحلياء، فالفتنة 
الأم��ه��ات  عليه  كانت  م��ا  ونبذ  الف�شاد،  اإىل  تدعو  اإن��ه��ا  اإذ  ج���ًدا؛  كبرية  امل��ج��الت  بهذه 
واجلدات من لبا�ص احل�شمة والوقار، وتقوم بن�شر �شور الن�شاء الفاتنات وهن يرتدين 
اأحدث موديالت الأزياء؛ مما يكون �شبًبا يف فتنة الن�شاء وتعلقهن بهذه الأزياء العارية، 
فت�شرتي املراأة هذه الأزياء باأغلى الأثمان، فتدعم بذلك اأعداء الإ�شالم ومتدهم باأ�شباب 
القوة والتقدم، وجتهل كذلك اأن ما ي�شلح لن�شاء الغرب ل يكون منا�شًبا لن�شاء امل�شلمني، 
اإليه  الآداب ويق�شي على ما يدعو  الأخ��الق ويهدد  الذي يدمر  الأعمى  التقليد  لكنه 

الدين من ُمثل عليا و�شفات كرمية واأخالقيات �شامية. 

النفو�ص حب  اأختاه - عن تلك املجالت اخلليعة؛ فاإنها تزرع يف  األ فابتعدي - 
الف�شاد والت�شبه باأعداء اهلل من ال�شاقطات الالتي اأكلن باأج�شادهن، وفرطن يف حيائهن 

و�شرفهن وعفافهن. 
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العجلة
احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واأ�شهد األ اإله اإل اهلل وحده ل 

�شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد:

الراغب:  ق��ال  العجلة،  عنها  بالنهي  ال�شرع  ج��اء  التي  املذمومة  ال�شفات  فمن 
�شارت  فلذلك  ال�شهوة،  مقت�شى  من  وهو  اأوانه،  قبل  وحتريه  ال�شيء  طلب  "العجلة 

مذمومة يف عامة القراآن؛ حتى قيل: العجلة من ال�شيطان".

قال - تعاىل - لنبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص: زب ېئ  ىئ ىئ ىئ ی    ی ی رب )القيامة(، 
التزم بهذا  ب��اآداب��ه؛ لذلك  وي��ت��اأدب  باأخالقه  ال��ق��راآن يتخلق  ُخلقه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ك��ان  وق��د 
التوجيه املبارك، فلم يكن ي�شتعجل؛ بل كان يتاأنى وي�شرب، واإىل هذا اأر�شد اأمته؛ فقال 

ملسو هيلع هللا ىلص: »التاأين من اهلل والعجلة من ال�شيطان« ح�شنه الألباين.

ۈئ   ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ     وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ    ائ  زب  ��ا:  اأي�����شً ل��ه  اهلل  وق��ال 
رب  مب   خب  حب   جب  يئ  ىئ  حئمئ  یجئ  ی  ی  ی     ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

)الأحقاف(، فكان ملسو هيلع هللا ىلص - وهو القدوة املثلى - اأوىل اخللق التزاًما بهذا الأمر.

فعن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - اأنها قالت: يا ر�شول اهلل، هل اأتى عليك يوم كان 
اأ�شد من يوم اأحد؟ فقال: »لقد لقيت من قومك، وكان اأ�شد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ 
اإذ عر�شت نف�شي على ابن عبد يا ليل بن عبد كالل فلم يجبني اإىل ما اأردت، فانطلقت 
اأنا ب�شحابة  اأ�شتفق اإل بقرن الثعالب، فرفعت راأ�شي فاإذا  واأنا مهموم على وجهي، فلم 
قد اأظلتني، فنظرت فاإذا فيها جربيل، فناداين فقال: اإن اهلل قد �شمع قول قومك لك 
وما ردوا عليك، وقد بعث اإليك ملك اجلبال لتاأمره مبا �شئت فيهم. قال: فناداين ملك 
اجلبال و�شّلم علي، ثم قال: يا حممد، اإن اهلل قد �شمع قول قومك لك، واأنا ملك اجلبال 
وقد بعثني ربك اإليك لتاأمرين باأمرك، فما �شئت؟ اإن �شئت اأن اأطبق عليهم الأخ�شبني. 
فقال له ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: بل اأرجو اأن يخرج من اأ�شالبهم من يعبد اهلل وحده ل ي�شرك 

به �شيًئا« رواه م�شلم.
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اأما امل�شارعة اإىل فعل اخلريات واملبادرة اإليها، وانتهاز الفر�ص اإذا حانت، فاإن ذلك 
حممود ولي�ص مبذموم.

پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب   :- ت��ع��اىل   - ق��ال 
ڀ ڀ ڀ ڀ رب )اآل عمران(.

ے  ھ  ھ    ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  زب   :- ال�شالم  عليه   - مو�شى   وق��ال 
ے رب  )طه(.

لأن العجلة املذمومة القطع يف الأمور قبل التفكر وامل�شاورة وال�شتخارة؛ ولهذا 
قال اأبو حامت الب�شتي - يرحمه اهلل -: "اإن العجل يقول قبل اأن يعلم، ويجيب قبل اأن 
اأن يجرب، ويذم بعدما يحمد، والعجل ت�شحبه الندامة، وتعتزله  يفهم، ويحمد قبل 

ال�شالمة، وكانت العرب ت�شميها اأم الندامات".ا ه�.
قال ال�شاعر: 

ق�������د ي�����������درك امل��������ت��������اأين ب����ع���������ص ح���اج���ت���ه
وق��������د ي�����ك�����ون م������ع امل�������ش���ت���ع���ج���ل ال����زل����ل

وامل��ال  الأه���ل،  على  بالدعاء  ال�شتعجال  املذمومة:  العجلة  على  الأمثلة  وم��ن 
والولد عند الغ�شب، قال - تعاىل -: زب چ چ چ   چ ڇڇ ڇ ڇ   ڍ 

ڍ  رب )الإ�شراء(.
وعن جابر - ر�شي اهلل عنه - قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل تدعوا على اأنف�شكم، 
ول تدعوا على اأموالكم، ول تدعوا على اأولدكم، ل توافقوا من اهلل �شاعة ي�شاأل فيها 

عطاء في�شتجيب لكم« رواه م�شلم.

ولعل كثرًيا مما نرى من امل�شائب والأمرا�ص وف�شاد الأولد يكون ب�شبب الدعاء 
عليهم، وكثري من النا�ص ل ي�شعر بذلك، فهل من مدكر؟

ومنها: ا�شتعجال املرء اإجابة دعائه، فعن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي  
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ي�شتجاب لأحدكم ما مل يعجل فيقول: قد دعوت ربي فلم ي�شتجب يل« رواه 

م�شلم.
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ومنها ا�شتعجال بع�ص امل�شلني يف �شالتهم، فال يتمون ركوعها ول �شجودها ول 
يطمئنون فيها، وقد جاء يف حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأن رجاًل �شلى عند 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ارجع ف�شل فاإنك مل ت�شل« - ثالث مرات - يف كل مرة 

يقول له ذلك.

ثم قال له: »اإذا قمت اإىل ال�شالة فاأ�شبغ الو�شوء، ثم ا�شتقبل القبلة فكرب، ثم 
اقراأ ما تي�شر معك من القراآن، ثم اركع حتى تطمئن راكًعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائًما، 

ثم ا�شجد حتى تطمئن �شاجًدا..« احلديث. رواه البخاري.

ومن واقعنا املعا�شر نرى كثرًيا من النا�ص يندمون حني ل ينفعهم الندم؛ ب�شبب 
ا�شتعجالهم يف اأمور كان عليهم اأن يتاأنوا فيها، فمن ذلك اأنه لأقل الأ�شباب يطلق الرجل 
زوجته، فتت�شتت الأ�شر، وي�شيع الأطفال، وتهدم البيوت، ويقع من الهم والغم ما اهلل به 

عليم، كل ذلك ب�شبب العجلة فهل من مدكر.

ومنها العجلة يف قيادة ال�شيارات، وما ن�شمعه من احل��وادث املروعة كانت �شبًبا 
لإزهاق نفو�ص كثرية، واأمرا�ص خطرية، وعاهات مزمنة، اإمنا وقع ب�شبب العجلة.

ومنها اأن ي�شتبطئ الإن�شان الرزق في�شتعجل؛ فيطلبه من طرق حمرمة ووجوه 
غري م�شروعة، فعن اأبي اأمامة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن روح القد�ص نفث يف 
روعي اأن نف�ًشا لن متوت حتى ت�شتكمل اأجلها، وت�شتوعب رزقها، فاتقوا اهلل، واأجملوا يف 
الطلب، ول يحملن اأحدكم ا�شتبطاء الرزق اأن يطلبه مبع�شية اهلل، فاإن اهلل - تعاىل - ل 

ينال ما عنده اإل بطاعته« ))1(( .

اآله و�شحبه  واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى 
اأجمعني.

)))  الراوي: أبو أمامة الباهيل »ريض اهلل عنه« - املحدث: األلباين - املصدر: صحيح اجلامع - 
الصفحة أو الرقم: )2085( - خالصة حكم املحدث: صحيح
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احلياء
احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واأ�شهد األ اإله اإل اهلل وحده ل 

�شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد:

فمن ال�شفات احلميدة التي دعا اإليها ال�شارع: �شفة احلياء.

زب ڑ  للمراأتني:  �شقى  عندما   - ال�شالم  عليه   - مو�شى  عن   - تعاىل   - ق��ال 
ڑ   ک ک ک ک گ  گ گ گ   ڳ  ڳ ڳ ڳڱ رب )الق�ش�ص: 

.)25

وعن �شعيد بن زيد - ر�شي اهلل عنه - اأن رجاًل قال: يا ر�شول اهلل: اأو�شني، قال: 
»اأو�شيك اأن ت�شتحي من اهلل كما ت�شتحي رجاًل من �شاحلي قومك«. رواه الأمام اأحمد.

اأدرك  »اإن مما  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  البدري - ر�شي اهلل عنه -  اأب��ي م�شعود  وعن 
وهذا  البخاري.  رواه  �شئت«  ما  فا�شنع  ت�شتح  مل  اإذا  الأوىل:  النبوة  ك��الم  من  النا�ص 
احلديث فيه دليل على اأن احلياء مانع لالإن�شان من ارتكاب ما ي�شره يف دينه، اأو يخل 

باأدبه ومروءته، فاإذا فقدت منه هذه اخل�شلة مل يبال مبا �شنع.

ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الإمي��ان ب�شع و�شبعون  وعن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي 
الأذى عن  اإماطة  واأدناها  اإل اهلل،  اإله  فاأف�شلها قول ل  اأو ب�شع و�شتون �شعبة،  �شعبة، 

الطريق، واحلياء �شعبة من الإميان« متفق عليه.

اإ�شالمه  اأبو �شفيان قبل  وكانت العرب يف اجلاهلية تتحلى ب�شفة احلياء، فهذا 
عندما وقف اأمام هرقل ملك الروم لي�شاأله عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فاأخرب عن نف�شه قائاًل: لول 

احلياء من اأن ياأثروا علّي كذًبا لكذبت عليه.

قال ابن القيم - يرحمه اهلل -: وخلق احلياء من اأف�شل الأخالق واأّجلها واأعظمها 
قدًرا، واأكرثها نفًعا، وهو خا�شة الإن�شانية؛ فمن ل حياء فيه لي�ص معه من اخلري �شيء، 
ولول هذا اخللق - اأي احلياء - مل يكرم �شيف، ومل يوف بالوعد، ومل توؤد اأمانة، ومل 
له  �شرت  ول  فتجنبه،  والقبيح  ففعله  الرجل اجلميل  لأح��د حاجة؛ ول حت��رى  تق�ص 
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عورة، ول امتنع عن فاح�شة؛ فاإن الباعث على هذه الأفعال اإما ديني، وهو رجاء عاقبتها 
احلميدة، واإما دنيوي وهو حياء فاعلها من اخللق؛ فقد تبني اأنه لول احلياء اإما من 

اخلالق اأو من اخلالئق مل يفعلها �شاحبها... اإىل اآخر ما قال".

وق��ال عمر - ر�شي اهلل عنه - : "من قل حياوؤه قل ورع��ه، ومن قل ورع��ه مات 
قلبه".

وعن عبداهلل بن عمرو بن العا�ص - ر�شي اهلل عنهما - قال: »مر ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
على رجل من الأن�شار وهو يعظ اأخاه يف احلياء، فقال: دعه فاإن احلياء من الإميان« 

متفق عليه.

قال ال�شاعر:

ال�����ل�����ي�����ايل ع������اق������ب������ة  ت�����خ�����������ص  مل  اإذا 
ت���������ش����اء م��������ا  ف�����ا������ش�����ن�����ع  ت�����������ش�����ت�����ِح  ومل 

خ����ري ال������ع������ي�������������ص  يف  م����������ا  واهلل  ف����������ال 
احل������ي������اء ذه������������ب  اإذا  ال�������دن�������ي�������ا  ول 

ي����ع����ي���������ص امل�������������رء م��������ا ا������ش�����ت�����ح�����ي�����ا ب���خ���ري
وي�����ب�����ق�����ى ال��������ع��������ود م��������ا ب�����ق�����ي ال�����ل�����ح�����اء

ال��ذي هو  قال ابن القيم - يرحمه اهلل -: ومن عقوبات املعا�شي ذه��اب احلياء 
مادة حياة القلب، وهو اأ�شل كل خري، وذهابه ذهاب اخلري اأجمعه، فقد جاء يف احلديث 
ال�شحيح: »احلياء ل ياأتي اإل بخري«، واملق�شود اأن الذنوب ت�شعف احلياء من العبد حتى 
رمبا ان�شلخ منه بالكلية، حتى اإنه رمبا ل يتاأثر بعلم النا�ص ب�شوء حاله ول باطالعهم؛ 
ان�شالخه من  ذل��ك  على  له  واحلامل  يفعل،  ما  وقبح  حاله  منهم يخرب عن  كثري  بل 
احلياء، واإذا و�شل العبد اإىل هذه احلال مل يبق يف �شالحه مطمع، ومن ا�شتحيا من 
اهلل عند مع�شيته ا�شتحى اهلل من عقوبته يوم يلقاه، ومن مل ي�شتح من مع�شيته مل 

ي�شتح اهلل من عقوبته.اه�.
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ومثاله: ما يقوم به بع�ص الذين ي�شافرون اإىل اخلارج لق�شاء ال�شهوات وامللذات، 
ذل��ك من  غ��ري  اأو  فاح�شة؛  اأو  �شرب خمر  م��ن  فعل  التي  بجرميته  اأح��ده��م  يخرب  ث��م 
اإل  اأمتي معافى  ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال: »كل  اأن النبي  اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  املعا�شي، فعن 
بالليل عماًل ثم ي�شبح وقد �شرته اهلل  اأن يعمل الرجل  واأن من املجاهرة  املجاهرين، 
فيقول: يا فالن فعلت البارحة كذا وكذا، وقد بات ي�شرته ربه وي�شبح يك�شف �شرت اهلل 

عنه« متفق عليه.
وهوؤلء لهم ن�شيب من قول اهلل - تعاىل -:  زب ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ ېئ ېئ 

ىئ ىئ  ىئ ی ی ی  ی جئ حئمئ ىئ يئ   جب   حب   خب مب رب )النور(.
وهنا اأمر ينبغي التنبه له، وهو اأن ترك املر باملعروف والنهي عن املنكر لي�ص من 

احلياء، قال - تعاىل -: زب ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇۋ رب )الأحزاب: 53(.
قال الإمام النووي: قد ي�شكل على بع�ص النا�ص من حيث اإن �شاحب احلياء قد 
ي�شتحي اأن يواجه باحلق من يجله، فيرتك اأمره باملعروف ونهيه عن املنكر، وقد يحمله 
احلياء على الإخالل ببع�ص احلقوق، واجلواب عن هذا ما اأجاب به جماعة من الأئمة 
منهم: اأبو عمرو بن ال�شالح، اأن هذا املانع لي�ص من احلياء؛ بل هو عجز وخور ومهانة، 
فاحلياء احلقيقي خلق يبعث على ترك القبيح، ومينع من التق�شري يف حق ذي احلق. 

اه�.
اأب��ي �شعيد اخل��دري -  اإنكار املنكر واأم��ر بتغيريه، فعن  ملسو هيلع هللا ىلص على  وقد حث النبي 
ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من راأى منكم منكًرا فليغريه بيده، فاإن مل ي�شتطع 

فبل�شانه؛ فاإن مل ي�شتطع فبقلبه، وذلك اأ�شعف الإميان« رواه م�شلم.

اآله و�شحبه  واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى 
اأجمعني.
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القناعة
احلمد هلل، وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واأ�شهد األ اإله اإل اهلل وحده ل 

�شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد:
فمن ال�شفات املحمودة التي حث اهلل ور�شوله عليها �شفة القناعة.

قال الراغب: "القناعة هي الجتزاء بالي�شري من الأغرا�ص املحتاج اإليها".
زب ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہھ ھ  قال - تعاىل -: 
ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ     ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ   ۓ  ے  ے  ھھ 
ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  زب   :- تعاىل   - وق��ال   ،)32 )الن�شاء:  رب   ۋ  ۋ 
 ( رب  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گگ  گ  گ  ک  ک 

النحل(.
قال علي - ر�شي اهلل عنه - : "احلياة الطيبة هي القناعة"، وعن اأبي هريرة - 
ر�شي عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لي�ص الغني عن كرثة العر�ص، ولكن الغنى غنى النف�ص« 

متفق عليه.
النف�ص  ه��و غنى  املحمود  الغنى  احل��دي��ث:  ال��دن��ي��ا، ومعنى  م��ت��اع  ه��و  وال��ع��ر���ص 
ك��ان طالًبا  لأن من  ال��زي��ادة؛  امل��ال مع احلر�ص على  ك��رثة  وقلة حر�شها، ل  و�شبعها، 

للزيادة مل ي�شتغن مبا عنده فلي�ص له غنى.
وعن عبداهلل بن عمرو بن العا�ص - ر�شي اهلل عنهما - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »قد 

اأفلح من اأ�شلم ورزق كفاًفا وقنعه اهلل مبا اآتاه« رواه م�شلم.
وعن عبيداهلل بن حم�شن اخلطمي - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من 
اأ�شبح منكم اآمًنا يف �شربه، معافى يف ج�شده، عنده قوت يومه، فكاأمنا حيزت له الدنيا 

بحذافريها« رواه الرتمذي.

واأر�شد النبي ملسو هيلع هللا ىلص املوؤمن اإىل اأن ينظر اإىل من هو اأ�شفل منه حتى ي�شعر بكرثة 
نعم اهلل عليه.
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فعن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »انظروا اإىل من اأ�شفل منكم 
ول تنظروا اإىل من هو فوقكم فهو اأجدر األ تزدروا نعمة اهلل« متفق عليه.

اإذا  ق��ال اب��ن جرير وغ��ريه: ه��ذا حديث جامع لأن��واع من اخل��ري؛ لأن الإن�شان 
راأى من ف�شل عليه يف الدنيا طلبت نف�شه مثل ذلك، وا�شت�شغر ما عنده من نعمة اهلل، 
وحر�ص على الزدياد ليلحق بذلك اأو يقاربه. هذا هو املوجود يف غالب النا�ص، واأما اإذا 
نظر يف اأمور الدنيا اإىل من هو دونه فيها ظهرت له نعمة اهلل - تعاىل - عليه ف�شكرها 

وتوا�شع وفعل فيها اخلري.اه�.

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص من اأكرث النا�ص قناعة وزهًدا يف الدنيا، فعن عائ�شة - ر�شي اهلل 
عنها - اأنها قالت لعروة ابن اأختها: "اإن كنا لننظر اإىل الهالل ثالثة اأهلة يف �شهرين 
وما اأوقد يف اأبيات ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نار، فقلت: ما كان يعي�شكم. قالت: الأ�شودان: التمر 
واملاء. اإل اأنه قد كان لر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جريان من الأن�شار كان لهم منائح، وكانوا مينحون 

ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من اأبياتهم في�شقيناه" متفق عليه.

اأبي  فعن  حاجته،  مقدار  اأي  كفاًفا،  رزق��ه  يجعل  اأن  رب��ه  ي�شاأل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وك��ان 
ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول: »اللهم اجعل رزق اآل حممد قوًتا«  اأن النبي  هريرة - ر�شي اهلل عنه - 

متفق عليه.

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يو�شي اأ�شحابه بالقناعة وعي�شة الكفاف، فعن اأبي هريرة - ر�شي 
اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يا اأبا هريرة كن ورًعا تكن اأعبد النا�ص، وكن قنًعا تكن 

اأ�شكر النا�ص« رواه ابن ماجه.

وكان ال�شحابة - ر�شي اهلل عنهم - ياأخذون بهذا التوجيه النبوي الكرمي؛ فعن 
اأن�ص بن مالك قال: ا�شتكى �شلمان فعاده �شعد، فراآه يبكي، فقال له �شعد: ما يبكيك؟ 
األي�ص قد �شحبت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ األي�ص؟ األي�ص؟ قال �شلمان: ما اأبكي واحدة من اثنتني 
ما اأبكي حًبا للدنيا ول كراهية لالآخرة، ولكن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عهد اإلينا فما اأراين اإل 
قد تعديت. قال: وما عهد اإليك؟ قال: عهد اإيل اأنه يكفي اأحدكم مثل زاد الراكب. قال 

ثابت: فاأح�شوا ما تركه �شلمان فاإذا هو ب�شعة وع�شرون درهًما" رواه الإمام اأحمد.
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وقال عمر - ر�شي اهلل عنه -: "اإن الطمع فقر، واإن الياأ�ص غنى، اإنه من يياأ�ص 
عما يف اأيدي النا�ص ا�شتغنى عنهم".

كنز ل  "القناعة  قيل:  كما  التقوى  كنز عظيم، وعالمة من عالمات  والقناعة 
يفنى". 

اخل��وف من اجلليل،  "التقوى:   :- اهلل عنه  ر�شي   - اأب��ي طالب  بن  وق��ال علي 
والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، وال�شتعداد ليوم الرحيل". 

وكتب بع�ص بني اأمية اإىل اأبي حازم يعزم عليه اإل رفع اإليه حوائجه، فكتب اإليه: 
قد رفعت حوائجي اإىل مولي، فما اأعطاين منها قبلت، وما اأم�شك عني قنعت. 
وقيل لبع�ص احلكماء: ما الغنى؟ قال: قلة متنيك، ور�شاك مبا يكفيك. 

قال ال�شاعر: 
خ�����ذ ال���ق���ن���اع���ة م�����ن دن�����ي�����اك وار����������ص ب��ه��ا

ال����ب����دن راح����������ة  اإل  ل������ك  ي����ك����ن  مل  ل������و 
وان������ظ������ر مل������ن م����ل����ك ال�����دن�����ي�����ا ب���اأج���م���ع���ه���ا

وال���ك���ف���ن ال���ق���ط���ن  ب���غ���ري  م���ن���ه���ا  راح  ه����ل 
وقال اآخر: 

رغ����ب����ت����ه����ا  اإذا  راغ����������ب����������ة  وال�������ن�������ف���������������ص 
ت����ق����ن����ع ق������ل������ي������ل  اإىل  ت��������������رد  واإذا 

قال الغزايل - يرحمه اهلل -: كان حممد بن وا�شع يبل اخلبز الياب�ص باملاء وياأكل، 
ويقول: من قنع بهذا مل يحتج اإىل اأحد.

اآله و�شحبه  واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى 
اأجمعني. 
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مبطالت الأعمال
احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واأ�شهد األ اإله اإل اهلل وحده ل 

�شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد:

جب  يئ  ىئ   مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  زب   :- تعاىل   - ق��ال 
حب خب مب ىب يب جت حت خت  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ رب )املوؤمنون(.
الآي��ة:  ه��ذه  ملسو هيلع هللا ىلص عن  ر�شول اهلل  �شاألت  : قالت:   - - ر�شي اهلل عنها   عن عائ�شة 
زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ رب  قالت عائ�شة: هم الذين ي�شربون اخلمر، وي�شرقون؟ 
قالت: ل يا بنت ال�شدّيق، ولكنهم الذين ي�شومون، وي�شلون، ويت�شدقون، وهم يخافون 

األ يقبل منهم، اأولئك الذين ي�شارعون يف اخلريات" رواه الرتمذي.

ملسو هيلع هللا ىلص مع اجتهادهم يف الأعمال ال�شاحلة، يخ�شون  اأ�شحاب ر�شول اهلل  ولقد كان 
اأن حتبط اأعمالهم واأل تقبل منهم، لر�شوخ علمهم وعميق اإميانهم، قال اأبو الدرداء: 

لئن اأعلم اأن اهلل تقبل مني ركعتني اأحب اإيل من الدنيا وما فيها؛ لأن اهلل يقول: زب ڳ   
ڱ ڱ ڱ ڱ رب )املائدة: 27(. 

قال عبداهلل بن اأبي مليكة: اأدرك��ت ثالثني من اأ�شحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص كلهم يخاف 
النفاق على نف�شه، ما منهم من اأحد يقول: اإنه على اإميان جربيل وميكائيل - عليهما 

ال�شالم. 

وال��ردة  ال�شرك  مثل  الأعمال  يبطل جميع  ما  منها  كثرية،  الأعمال  ومبطالت 
والنفاق الأكرب، ومنها ما يبطل العمل نف�شه كاملن بال�شدقة وغري ذلك، و�شوف اأقت�شر 

على ذكر خم�شة اأمور، وع�شى اأن يكون فيها تنبيه على ما �شواها:

الأول: ال�شرك: فاإنه حمبط جلميع الأعمال، قال - تعاىل - لنبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص: 
زب ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ رب 

)الزمر(، زب ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ رب )الفرقان(.
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عن اأبي �شعد بن اأبي ف�شالة الأن�شاري، وكان من ال�شحابة، قال: �شمعت ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإذا جمع اهلل النا�ص يوم القيامة ليوم ل ريب فيه، نادى مناٍد: من كان 
اأ�شرك يف عمل عمله هلل اأحًدا فليطلب ثوابه من عند غري اهلل، فاإن اهلل اأغنى ال�شركاء 

عن ال�شرك« رواه الرتمذي.

الثاين: الرياء وهو على ق�شمني: 

الأول: اأن يق�شد بعمله غري وجه اهلل، فهذا �شرك اأكرب حمبط جلميع الأعمال، 
وي�شميه بع�ص اأهل العلم: �شرك النية والإرادة والق�شد، قال - تعاىل -: زب ڃ ڃڃ 
ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  

ژ ڑ ڑک ک  ک ک گ گ گ گ ڳ  ڳ رب )هود(. 
قال ابن عبا�ص - ر�شي اهلل عنهما -: اإن اأهل الرياء يعطون بح�شناتهم يف الدنيا، 
وذلك اأنهم ل يظلمون نقرًيا، يقول: من عمل �شاحًلا التما�ص الدنيا �شوًما، اأو �شالة، 
اأو تهجًدا بالليل، ل يعمله اإل التما�ص الدنيا، يقول اهلل - تعاىل -: اأوفيه الذي التم�ص 
يف الدنيا من املثابة وحبط عمله الذي كان يعمله للتما�ص الدنيا، وهو يف الآخرة من 

اخلا�شرين.

بعد  الرياء  عليه  يطراأ  ثم  اهلل  وج��ه  به  يق�شد  العمل  يعمل  اأن  الثاين:  الق�شم 
الدخول فيه، فهذا �شرك اأ�شغر.

عن حممود بن لبيد - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن اأخوف ما اأخاف 
عليكم ال�شرك الأ�شغر« قالوا: وما ال�شرك الأ�شغر؛ قال: »الرياء يقول اهلل - تعاىل- 
الدنيا  يف  ت���راوؤون  كنتم  الذين  اإىل  اذه��ب��وا  باأعمالهم:  النا�ص  ج��ازى  اإذا  القيامة  ي��وم 

فانظروا هل جتدون عندهم جزاء« رواه الإمام اأحمد.

وقد يتهاون بع�ص النا�ص بهذا النوع بت�شميته �شرًكا اأ�شغر، وهو اإمنا �شمي اأ�شغر 
بالن�شبة لل�شرك الأكرب، واإل فهو اأكرب من الكبائر؛ ولذلك قال العلماء:

1- اإن ال�شرك الأ�شغر اإذا دخل عماًل ف�شد ذلك العمل وحبط.
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ك�شاحب  امل�شيئة،  فاعله حتت  ولي�ص  ل�شاحبه،  يغفر  ل  الأ�شغر  ال�شرك  اإن   -2
ڑ   ڑ  ژ  ژ    ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  زب   :- تعاىل   - قال  بقدره،  يعذب  بل  الكبرية، 

ک ک   کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ رب ) الن�شاء(.
فالواجب على املوؤمن اأن يحذر من ال�شرك بجميع اأنواعه، واأن يخ�شى على نف�شه 
لربه،  فقال  املوحدين،  اإم��ام   وه��و  ال�شرك  ال�شالم من  عليه  اإبراهيم  خ��اف  فقد   منه، 

زب ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ رب )اإبراهيم: 35(.  
زب ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې  ثالًثا: املن والأذى، قال - تعاىل -: 

ى رب )البقرة: 264(.
وقال - تعاىل -:  زب ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀہ رب )البقرة: 262(.
قال ال�شاعر: 

اأف���������ش����دت ب����امل����ن م����ا اأ�����ش����دي����ت م����ن ح�����ش��ن
مب���ن���ان اأ��������ش�������دى  اإذا  ال������ك������رمي  ل����ي���������ص 

يوم  يكلمهم اهلل  »ث��الث��ة ل  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن   - ذر - ر�شي اهلل عنه  اأب��ي  ع��ن 
القيامة، ول ينظر اإليهم، ول يزكيهم، ولهم عذاب األيم؛« قال: فقراأها ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ثالث مرات" قال اأبو ذر: خابوا وخ�شروا من هم يا ر�شول اهلل؟ قال: »امل�شبل، واملنان، 

واملنفق �شلعته باحللف الكاذب« رواه م�شلم.

زب ٱ ٻ ٻ ٻ   :- - تعاىل  ق��ال  الع�شر،  ت��رك �شالة  راب��ًع��ا: 
ٻ پ پ  پ پ رب )البقرة(.

عن بريدة - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من ترك �شالة الع�شر حبط 
عمله« رواه البخاري.

خام�ًشا: التاأيل على اهلل، وعن �شم�شم بن جو�ص اليمامي قال: دخلت م�شجد 
املدينة فنادانى �شيخ، فقال: يا ميامي تعال، وما اأعرفه، فقال: ل تقولن لرجل: واهلل ل 
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يغفر اهلل لك اأبًدا، ول يدخلك اهلل اجلنة اأبًدا، فقلت: ومن اأنت - يرحمك اهلل -؟ قال: 
اأبو هريرة، قال: فقلت: اإن هذه الكلمة يقولها اأحدنا لبع�ص اأهله اإذا غ�شب اأو لزوجته، 
متحابني،  اإ�شرائيل  بني  يف  كانا  رجلني  »اإن  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  �شمعت  ف��اإين  ق��ال: 
اأحدهما جمتهد يف العبادة، والآخر كاأنه يقول مذنب، فجعل يقول: اأق�شر اأق�شر عما 
اأنت فيه، قال: فيقول: خلني وربي، قال: حتى وجده يوًما على ذنب ا�شتعظمه، فقال: 
اأب��ًدا، ول  اأبعثت علينا رقيًبا، فقال: واهلل ل يغفر اهلل لك  اأق�شر، فقال: خلني ورب��ي، 
يدخلك اهلل اجلنة اأبًدا، قال: فبعث اهلل اإليهما ملًكا فقب�ص اأرواحهما فاجتمعا عنده، 
اأن حتظر على عبدي رحمتي،  اأت�شتطيع  ادخل برحمتي، وقال لالآخر  فقال للمذنب: 
فقال: ل يا رب، قال: اذهبوا به اإىل النار« قال اأبو هريرة والذي نف�شي بيده لتكلم بكلمة 

اأوبقت دنياه واآخرته.

اآله و�شحبه  واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى 
اأجمعني.
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لذة العبادة
احلمد هلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل، واأ�شهد األ اإله اإل اهلل 

وحده ل �شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد:

فاإن من منح اهلل لعباده، منحة التلذذ بالعبادة، واأعني بها ما يجده امل�شلم من 
وهذه  العبادات،  من  بعبادة  القيام  عند  ال�شدر  وان�شراح  القلب،  و�شعادة  النف�ص  راح��ة 

اللذة تتفاوت من �شخ�ص لآخر ح�شب قوة الإميان و�شعفه.

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  زب   :- ت��ع��اىل   - ق��ال 
گگ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ رب ) النحل(.

ويجدر بامل�شلم اأن ي�شعى جاهًدا اإىل حت�شيل لذة العبادة، فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول 
لبالل: »قم فاأرحنا بال�شالة« رواه اأبو داود؛ ملا يجده فيها من اللذة وال�شعادة القلبية، 
واإطالته ملسو هيلع هللا ىلص ل�شالة الليل دليل على ما يجده يف ال�شالة من الأن�ص وال�شرور مبناجاة 

ربه، وت�شديق ذلك يف كتاب اهلل، قال - تعاىل -: زب ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ 
ۇ   ۇ    ۆ  ۆ رب )البقرة(. 

وبكى معاذ بن جبل عند موته، فقيل له يف ذلك قال: اإمنا اأبكي على ظماأ الهواجر 
وقيام ليل ال�شتاء، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر.

ويقول ابن متيمة - يرحمه اهلل -: اإن يف الدنيا جنة من مل يدخلها مل يدخل 
جنة الآخرة.

ويقول اأحد ال�شلف: م�شاكني اأهل الدنيا، خرجوا منها وما ذاقوا اأطيب ما فيها، 
وما اأطيب ما فيها؟ قال: حمبة اهلل - تعاىل - ومعرفته وذكره اأو نحو هذا.

وبنّي النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن للطاعة حالوة يجدها املوؤمن؛ فعن اأن�ص - ر�شي اهلل عنه - اأن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ثالث من كن فيه وجد حالوة الإميان: اأن يكون اهلل ور�شوله اأحب اإليه 
مما �شواهما، واأن يحب املرء ل يحبه اإل اهلل، واأن يكره اأن يعود يف الكفر كما يكره اأن 

يقذف يف النار« متفق عليه.
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ويف رواية: »من كان اأن يلقى يف النار اأحب اإليه من اأن يرجع يهودًيا اأو ن�شرانًيا« 
رواه م�شلم.

واإن لتح�شيل لذة العبادة اأ�شباًبا، منها:

اأوًل: جماهدة النف�ص على طاعة اهلل - تعاىل - حتى تاألفها وتعتادها، وقد تنفر 
النف�ص يف بداية طريق املجاهدة، لكن اإذا �شّمر �شاحبها عن �شاعد اجلد، وكانت عنده 
-، فالأمر يتطلب م�شابرة وقوة  ب��اإذن اهلل   - القوية، ف�شينالها  والعزمية  الإدارة  تلك 

حتمل، قال - تعاىل -: زب ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئ  رب )اآل عمران(.

وقال - تعاىل -: زب ۓ ۓ    ڭ    ڭ  ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈٴۇ ۋ 
ۋۅ رب )طه(.

عن ف�شالة بن عبداهلل - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »املجاهد من جاهد 
نف�شه يف اهلل« رواه الرتمذي.

�شقتها وهي  اأ�شوق نف�شي على اهلل وهي تبكي حتى  "ما زلت  ال�شلف:  اأحد  قال 
ت�شحك".

اإن عرفت منك اجلد جدت،  اأن نف�شك مبنزلة دابتك،  وقال ابن رجب: )واعلم 
واإن عرفت منك الك�شل طمعت فيك وطلبت منك حظوظها و�شهواتها(.

قال ال�شاعر:  

امل���ن���ى اأدرك  اأو  ال�������ش���ع���ب  لأ����ش���ت�������ش���ه���ل���ن 
ل�������ش���اب���ر اإل  الآم��������������ال  ان�������ق�������ادت  ف����م����ا 

املعا�شي حجاب متنع من  ف��اإن  وك��ب��ريه��ا،  ال��ذن��وب �شغريها  ع��ن  البعد  ث��ان��ًي��ا: 
ال�شعور بلذة العبادة؛ ملا يورثه من ق�شوة وغلظة وجفاء، قال بع�ص ال�شلف: )ما �شرب 

اهلل عبًدا بعقوبة اأعظم من ق�شوة القلب(.

واأمر  الوح�شة،  ا�شتدت  الذنوب  )وكلما كرثت   :- اهلل  يرحمه   - القيم  ابن  قال 
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العي�ص عي�ص امل�شتوح�شني اخلائفني، واأطيب العي�ص عي�ص امل�شتاأن�شني، فلو نظر العاقل 
�شوء حاله وعظيم غبنه،  لعلم  والوح�شة،  املع�شية، وما توقعه من اخلوف  لذة  ووازن 
اإذا باع اأن�ص الطاعة واأمنها وحالوتها بوح�شة املع�شية وما توجبه من اخلوف وال�شرر 

الداعي له( ا.ه�.

وق��ال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية - يرحمه اهلل -: )اإذا مل جتد للعمل ح��الوة يف 
قلبك وان�شراًحا يف �شدرك فاتهمه، فاإن الرب - تعاىل - �شكور، يعني اأنه ل بد اأن يثيب 
العامل على عمله يف الدنيا من حالوة يجدها يف قلبه، وقوة وان�شراح �شدر وقرة عني، 

فحيث مل يجد ذلك فعمله مدخول(.

قال �شفيان الثوري: )حرمت قيام الليل ب�شبب ذنب اأذنبته(.

اإذا وق��ع يف  ال��ع��ب��ادة؟  ل��ذة  العبد  ل��ه: )متى يفقد  ال���ورد فقيل  ب��ن  و�شئل وهيب 
املع�شية، اأو اإذا فرغ منها؟ قال: يفقد لذة العبادة اإذا هّم باملع�شية(.

ثالًثا: ترك ف�شول الطعام وال�شراب والكالم والنظر، فيكفي امل�شلم اأن يقت�شر 
قال  الأك��ل  يف  ي�شرف  فال  وعمله،  عبادته  اأداء  على  يعينه  ما  على  و�شرابه  طعامه  يف 

ٺ  ٺ  ٺ   ڀڀ  ڀ    ڀ   پ  پ  پ     پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  -ت��ع��اىل-: 
ٺ رب )الأعراف: 31(.

ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال: »ما مالأ ابن  النبي  اأن  عن املقدام بن معدي كرب - ر�شي اهلل عنه - 
اآدم اأكالت يقمن �شلبه، فاإن كان ل حمالة فثلث  اآدم وعاء �شًرا من بطن، بح�شب ابن 

لطعامه، وثلث ل�شرابه، وثلث لنف�شه« رواه الرتمذي.

قال اأحد ال�شلف: راحة القلب يف قلة الآثام، وراحة البطن يف قلة الطعام، وراحة 
الل�شان يف قلة الكالم.

 واأختم بكالم ابن القيم - يرحمه اهلل - قال: ول اأن تظن اأن قوله - تعاىل -: 
زب ژ ژ    ڑ ڑ  ک ک  ک  ک  گ گ رب )النفطار(، خمت�ص بيوم املعاد فقط، 
بل ه��وؤلء يف نعيم يف دوره��م الثالثة، وه��وؤلء يف جحيم يف دوره��م الثالثة، واأي لذة 
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ونعيم يف الدنيا اأطيب من بر القلب و�شالمة ال�شدر، ومعرفة الرب - تعاىل - وحمبته، 
والعمل على موافقته، وهل العي�ص يف احلقيقة اإل عي�ص القلب ال�شليم، وقد اأثنى على 

خليله اإبراهيم - عليه ال�شالم - ب�شالمة قلبه، فقال: زب ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ رب  )ال�شافات(.

رب  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    زب  ع��ن��ه:  ح��اك��ًي��ا  وق���ال 
)ال�شعراء(.

وال�شح  واحل�����ش��د،  واحل��ق��د  وال��غ��ل،  ال�شرك  م��ن  �شلم  ال��ذي  ه��و  ال�شليم  والقلب 
والكرب، وحب الدنيا والريا�شة، ف�شلم من كل اآفة تبعده عن اهلل، و�شلم من كل �شبهة 
تعار�ص خربه، ومن كل �شهوة تعار�ص اأمره، و�شلم من كل اإرادة تزاحم مراده، و�شلم من 
كل قاطع يقطع عن اهلل؛ فهذا القلب ال�شليم يف جنة معجلة يف الدنيا، ويف جنة معجلة 

يف الربزخ ويف جنة يوم املعاد.

رابًعا: اأن ي�شتح�شر العبد اأن هذه العبادة التي يقوم بها من �شالة اأو �شيام اأو 
حج اأو �شدقة، اإمنا هي طاعة هلل وابتغاء مر�شاته، واأن هذه العبادة يحبها اهلل وير�شى 

عنه بها، وهي التي تقربه من ربه - �شبحانه -.

اأن النبي  اأب��ي هريرة - ر�شي اهلل عنه -  روى البخاري يف �شحيحه من حديث 
اإيل عبدي  اآذنته باحلرب، وم��ا تقرب  ق��ال: من ع��ادى يل ولًيا فقد  »اإن اهلل  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص 
ب�شيء اأحب اإىل مما افرت�شت عليه، وما يزال عبدي يتقرب اإيل بالنوافل حتى اأحبه، 
فاإذا اأحببته: كنت �شمعه الذي ي�شمع به، وب�شره الذي يب�شر به، ويده التي يبط�ص بها 
ورجله التي مي�شي بها، واإن �شاألني لأعطينه، ولئن ا�شتعاذين لأعيذنه، وما ترددت عن 

�شيء اأنا فاعله ترددي عن نف�ص املوؤمن، يكره املوت واأنا اأكره م�شاءته«.

خام�ًشا: اأن ي�شتح�شر العبد اأن هذه العبادات ل ت�شيع ول تفنى كما تفنى كنوز 
الدنيا واأموالها ومنا�شبها ولذاتها، بل يجدها العبد اأحوج ما يكون اإليها، بل اإنه ليجد 
ثمراتها يف الدنيا مع ما يدخر له يف الآخرة مما هو اأجّل واأعظم، فمن ا�شتح�شر ذلك 
مل يبال مبا فاته من الدنيا، و�شر بهذه العبادات ووجد حالوتها ولذتها، قال - تعاىل-:  
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زب ېئ ېئ    ىئ ىئ  ىئ   ی ی  ی ی جئ  حئ مئ رب )طه(. روى م�شلم يف 
�شحيحه من حديث العبا�ص بن عبداملطلب اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ذاق طعم الإميان من 
ر�شي باهلل رًبا وبالإ�شالم ديًنا ومبحمد ر�شوًل« ويف ال�شحيحني من حديث اأبي هريرة، 
اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من اأنفق زوجني يف �شبيل اهلل، نودي من اأبواب اجلنة يا عبد اهلل هذا 
خري، فمن كان من اأهل ال�شالة دعي من باب ال�شالة ومن كان من اأهل اجلهاد دعي من 
باب اجلهاد، ومن كان من اأهل ال�شيام دعي من باب الريان، ومن كان من اأهل ال�شدقة 

دعي من باب ال�شدقة« احلديث متفق عليه. 
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حترمي الزنا واأ�سبابه
احلمد هلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على نبينا حممد، وعلى اآله و�شحبه 

اأجمعني، وا�شهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد:

پ پپ ڀ    ڀ   ڀ  زب ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ     :- تعاىل   - ق��ال 
ڀ ٺ    ٺ ٺ  ٺٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ 
زب ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڦڦ ڦ رب )الفرقان(، وقال - تعاىل -: 
ڤ  ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  رب ) املوؤمنون(، وقال - تعاىل -: 

زب ژ ژ ڑڑ ک    کک ک  گ گ رب )الإ�شراء(.
الإ�شراك  ع��دم  املوؤمنني  عباده  �شفات  من  اأن  فيها،  اهلل  يبني  ال�شابقة  ف��الآي��ات 
به، وعدم قتل النف�ص املحرمة، واأنهم يحفظون فروجهم عن الفواح�ص، وحذر من اأنه 
املهني، ما مل  امل�شاعف  العذاب  ف��اإن م�شريه اخللود يف  الفواح�ص  من يقدم على هذه 

يرفع ذلك بالإميان، والعمل ال�شالح، والتوبة ال�شادقة، كما قال - تعاىل -: زب ٱ 
ٿ    ٿ  ٺٿ  ٺ   ٺ  ٺ     ڀ  ڀ  ڀ    ڀ     پپ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ 

ڌ   ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  ڑ ڑ رب )الفرقان(.
وقتل  بال�شرك،  اهلل  قرنه  فقد  ب��اهلل،  ال�شرك  بعد  ال��ذن��وب  اأعظم  من  الزنا  اإن 
النف�ص؛ ملا فيه من اإ�شاعة الأن�شاب، وانتهاك احلرمات، واإ�شعال العداوة والبغ�شاء بني 
اأخته، ويف ذلك خراب للعامل؛  اأو  اأو ابنته،  اإف�شاد كل منهم ام��راأة �شاحبه،  النا�ص، من 
ولهذا كان الزاين املح�شن من الثالثة الذين اأحل اهلل دماءهم، روى البخاري وم�شلم 
من حديث عبداهلل بن م�شعود، اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يحل دم امرئ م�شلم ي�شهد األ اإله 
ال��زاين، والنف�ص بالنف�ص، والتارك  اإل باإحدى ثالث: الثيب  اإل اهلل، واأين ر�شول اهلل، 
لدينه املفارق للجماعة« متفق عليه. وقد توعده النبي ملسو هيلع هللا ىلص حني قال: »ل يزين الزاين 
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حني يزين وهو موؤمن« رواه البخاري.

ويف �شحيح البخاري، يف حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص الطويل، وفيه جاء جربيل وميكائيل 
اأنه كان يقول: فاإذا فيه  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »فانطلقا فاأتيا على مثل التنور، واأح�شب  اإىل النبي 
لغط واأ�شوات. قال: فانطلقنا فيه ف��اإذا فيه رجال ون�شاء ع��راة، ف��اإذا هم ياأتيهم لهب 
من اأ�شفل منهم، فاإذا اأتاهم ذلك اللهب �شو�شوا، اأي �شاحوا من �شدة حره. فقلت: َمن 

هوؤلء يا جربيل؟ قال: هوؤلء الزناة، والزواين«.  

ولذلك اأخذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص البيعة من اأ�شحابه على األ يقعوا يف هذه الفاح�شة، روى 
ملسو هيلع هللا ىلص قال وحوله ع�شابة من  النبي  اأن  ال�شامت  البخاري وم�شلم من حديث عبادة بن 
اأ�شحابه:»بايعوين على األ ت�شركوا باهلل �شيًئا، ول ت�شرفوا، ول تزنوا« احلديث متفق 

عليه.

اأعلم بعد قتل النف�ص ذنًبا  "ول  اأحمد بن حنبل - يرحمه اهلل -:  وق��ال الإم��ام 
اأعظم من الزنا"، وقال املنذري - يرحمه اهلل -: "�شح اأن مدمن اخلمر اإذا مات لقي اهلل 

كعابد وثن، ول �شك اأن الزنا اأ�شد، واأعظم من �شرب اخلمر".

وملا حرم اهلل الزنا حرم الأ�شباب التي توؤدي اإليه، ومن اأعظمها:

اأوًل: اإطالق لب�شر قال - تعاىل -:  زب ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ 
الأ�شواق،  يف  يكون  والنظر  )النور(،  ک رب  ڑ ڑ ک  ڎ ڈڈ ژ  ژ  ڎ  ڌڌ  
والأماكن العامة، وعرب �شا�شات القنوات الف�شائية، واملجالت الهابطة، والتلفاز، وغريه.

ثانًيا: خروج الن�شاء متربجات متعطرات اإىل الأ�شواق، وهذا التربج باب عظيم 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   زب    :- ت��ع��اىل   - ق��ال  الفاح�شة،  اإىل  ي���وؤدي 

چڇ رب )الأحزاب: 33(.
اأق��ارب  امل��راأة  امل���راأة، واأخطر الأج��ان��ب على  ثالًثا: دخ��ول الرجال الأج��ان��ب على 
ي��رتددون غالًبا، ورمب��ا كان يجمعهم بيت واح��د، وتارة  فاإنهم  اأبويها،  واق��ارب  زوجها، 
تكون وحدها يف البيت عند دخول اأحدهم، روى البخاري وم�شلم من حديث عقبة بن 
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عامر اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإياكم والدخول على الن�شاء. فقال رجل من الأن�شار: يا ر�شول 
اهلل اأفراأيت احلمو؟ قال: احلمو املوت« متفق عليه، واحلمو هو قريب الزوج.

رابًعا: ما يحدث من بع�ص املجتمعات الإ�شالمية من اإقامة احلد على ال�شعيف، 
وتركه عن القوي، فاإن هذا من اأعظم الأ�شباب التي توؤدي اإىل انت�شار الزنا، وهذا الذي 
فعله بنو اإ�شرائيل، روى البخاري وم�شلم من حديث عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: 
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإمنا اأهلك الذين من قبلكم اأنهم كانوا اإذا �شرق فيهم ال�شريف تركوه، 

واإذا �شرق فيهم ال�شعيف اأقاموا عليه احلد« متفق عليه.

ال��زواج، فاإنه مبجرد بلوغه  ال�شباب، وال�شابات عن  خام�ًشا: تاأخري من بلغ من 
اإىل احلرام  يلجاأ  به، فرمبا  بجانبه حالل يطفئها  يكن  ف��اإذا مل  ال�شهوة،  ت�شتد عنده 
الذي يجلب له العار يف الدنيا، واخلزي يف الآخ��رة، روى البخاري وم�شلم من حديث 
ابن م�شعود اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يا مع�شر ال�شباب، من ا�شتطاع منكم الباءة فليتزوج، فاإنه 
اأغ�ص للب�شر، واأح�شن للفرج« )متفق عليه)، وروى الرتمذي يف �شننه من حديث اأبي 
هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا خطب اإليكم من تر�شون دينه، وخلقه 

فزوجوه، اإل تفعلوا تكن فتنة يف الأر�ص، وف�شاد عري�ص«.

�شاد�ًشا: انت�شار اآلت اللهو، والف�شاد يف البيوت، فالغناء هو بريد الزنا، والأفالم 
اخلليعة التي حتكي الغرام بني الرجل وامل��راأة، كل ذلك ما يدعو اإىل الفاح�شة قال - 

تعاىل -:  زب ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی ی  ی جئ حئمئ 
ىئ يئ   جب   حب   خب مب رب )النور(.

�شابًعا: انحراف بع�ص الرجال، وخيانتهم لزوجاتهم مبعا�شرة الن�شاء الأجنبيات 
على غري الوجه ال�شرعي، فيكون هذا مدعاة لأن تقابل الزوجة زوجها مبثل ما قابلها 

به، ويف هذا يقول ال�شاعر:

ي�������ا ه������ات������ًك������ا ح����������رم ال��������رج��������ال وت�����اب�����ًع�����ا
ط���������رق ال�����ف�����������ش�����اد ع���������ش����ت غ�������ري م����ك����رم



627 سحر البيان في كلمات بينات

دره���������م ب�������األ�������ف�������ي  ق�����������وم  ي�����������زن يف  م���������ن 
ال�������دره�������م ب�������رب�������ع  ي�������زن�������ى  اأه���������ل���������ه  يف 

ا����ش���ت���ق���ر����ش���ت���ه اإذا  دي����������ن  ال�������زن�������ا  اإن 
ك������ان ال������وف������اء م�����ن اأه��������ل ب���ي���ت���ك ف��اع��ل��م

وهذا الزوج الفا�شق هو الذي �شن هذه ال�شيئة، ومن �شّن يف الإ�شالم �ُشنة �شيئة 
كان له وزرها، ووزر من عمل بها اإىل يوم القيامة، كما جاء بذلك احلديث ال�شحيح عن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

تنبيه: انت�شر يف هذا الزمان ما ي�شمى بجوال الكامريا، وكم حدثت مفا�شد منه، 
ورن فيه، وكم من اأعرا�ص انتهكت عن طريقه، كم  فكم من ن�شاء حم�شنات غافالت �شُ
هدم من بيوت، و�شتت من اأ�شر، وجلب من ماآ�ٍص، فينبغي للموؤمن اأن يحّذر اأهله منه، 
روى البخاري وم�شلم من حديث عبداهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »كلكم راع، وكلكم م�شوؤول عن رعيته، فالأمري الذي على النا�ص راع، وهو م�شوؤول 

عن رعيته، والرجل راع على اأهل بيته، وهو م�شوؤول عنهم« متفق عليه.

واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد، وعلى اآله و�شحبه 
اأجمعني.
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خطورة الد�س
احلمد هلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على نبينا حممد، وعلى اآله و�شحبه 

اأجمعني، واأ�شهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد:
فحديثنا اليوم عن فتنة دخلت بيوت كثري من امل�شلمني، وح�شل منها الكثري من 

ال�شرور واملفا�شد، اإنه الد�ص؛ والكالم عنها يكون يف العنا�شر التالية: 
عنها،  واجل��واب  �شبهات  ثالًثا:  العلماء،  اأق��وال  ثانًيا:  ال�شرعية،  املخالفات  اأوًل: 

برنامج �شتار اأكادميي وخطورته.
فمن تلك املخالفات ما يتعلق باأمور العقيدة، وهو اأخطر ما يكون، فهو يعر�ص 
�شور الكفار وح�شارتهم بطريقة تدعو اإىل الإعجاب وامليل لهم، وبالتايل ي�شعف جانب 
الرباءة من امل�شركني والكفار املاأمور به يف الآيات الكرميات، والأحاديث ال�شريفة، قال 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ    پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب    :- تعاىل   -
ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿٹ رب )املجادلة: 22(.

روى الإمام اأحمد يف م�شنده من حديث الرباء بن عازب اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأوثق 
عرى الإميان احلب يف اهلل، والبغ�ص يف اهلل«.

على  اللحية  كو�شع  كريهة،  ب�شورة  الإ�شالمية  ال�شعائر  بع�ص  اإظهار  ومنها: 
رجل ناق�ص العقل، ومتثيل تعدد الزوجات على اأنه خيانة زوجية، وملز ال�شاحلني، واأهل 

اخلري، ونحو ذلك مما هو ا�شتهزاء �شريح ب�شعائر الإ�شالم، قال - تعاىل -:  زب ڍ 
ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ  ک ک   ک 

ک رب  )التوبة(.

ومنها: ت�شوير الختالط بني الرجال والن�شاء على اأنه ل حرمة فيه، عن طريق 
امل�شل�شالت، وق�ش�ص احلب والغرام، وهذا يوؤدي اإىل انت�شار الفاح�شة والرذيلة، قال - 

تعاىل -:  زب ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی ی  ی جئ حئمئ 
ىئ يئ   جب   حب   خب مب رب ) النور(.

زب ڇ   :- ت��ع��اىل   - ق��ال  الأج��ن��ب��ي��ات  الن�شاء  ع��ن  الب�شر  م��اأم��ور بغ�ص  وامل��وؤم��ن 
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رب  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  
)النور: 30(. 

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  "�شاألت  ق��ال:  بن عبداهلل  روى م�شلم يف �شحيحه من حديث جرير 
الن�شاء  يف  النظر  يتعمد  مبن  فكيف  ب�شري"،  اأ�شرف  اأن  ،ف��اأم��رين  الفجاءة  نظر  عن 
الكا�شيات العاريات، وهن بكامل زينتهن على �شا�شات القنوات الف�شائية، وكذلك روؤية 

الن�شاء للرجال الأجانب وهم بكامل زينتهم، قال - تعاىل -: زب ک ک   گ 
گ گ رب )النور:1 3(.

ڄ    ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  زب   :- تعاىل   - قال  باملعازف،  امل�شحوب  الغناء  ومنها: 
رب  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  چڇ  چ  چ    چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  
)لقمان(، واأكرث املف�شرين كابن عبا�ص، وابن م�شعود ف�شروه بالغناء، وكان ابن م�شعود 
يحلف على ذلك، روى البخاري يف �شحيحه من حديث اأبي مالك الأ�شعري اأن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال:»ليكونن من اأمتي قوم ي�شتحلون احلر، واحلرير، واخلمر، واملعازف«، فاإخبار 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص باأنهم ي�شتحلونها؛ معنى ذلك اأنها يف الأ�شل حرام.

اأن جتل�ص  ال��غ��ي��ور  امل�شلم  ي��ر���ش��ى  وك��ي��ف  امل�شلمني،  ع��ن��د  ال��غ��رية  ق��ت��ل  وم��ن��ه��ا: 
وال�شابات، وهم يف  ال�شباب  اإىل  ينظرن  الف�شائية  القنوات  �شا�شات  اأمام  وبناته  زوجته 
او�شاع جن�شية �شيئة يندى لها اجلبني، ويتفطر لها القلب، روى البخاري وم�شلم يف 
�شحيحيهما من حديث املغرية بن �شعبة اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأتعجبون من غرية �شعد، 
لأنا اأغري منه، واهلل اأغري مني، من اأجل ذلك حرم الفواح�ص ما ظهر منها وما بطن« 
الأي��ام بني  "�شاع يف هذه   :- باز - يرحمه اهلل  ال�شيخ عبدالعزيز بن  متفق عليه، قال 
النا�ص ما ي�شمى بالد�ص، اأو باأ�شماء اأخرى، واأنه ينقل جميع ما يبث يف العامل من اأنواع 
الفنت والف�شاد، والعقائد الباطلة، والدعوة اإىل اأنواع الكفر والإحلاد، مع ما يبثه من 
ال�شور الن�شائية، وجمال�ص اخلمر والف�شاد، و�شائر اأنواع ال�شر املوجود يف اخلارج، وثبت 
اآلته تباع وت�شنع يف البالد؛ فلهذا وجب  النا�ص، واأن  ا�شتعمله كثري من  اأنه قد  لدي 
على التنبيه اإىل خطورته، ووجوب حماربته واحلذر منه، وحترمي ا�شتعماله، يف البيوت 
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ا، ملا يف ذلك من ال�شرر العظيم، والف�شاد  وغريها، وحترمي بيعه و�شرائه، و�شنعه اأي�شً
الكبري، والتعاون على الإثم والعدوان، ون�شر الكفر والف�شاد بني امل�شلمني، والدعوة اإىل 

ذلك بالقول والعمل.. اإىل اآخر ما قال".

وقال ال�شيخ ابن عثيمني - يرحمه اهلل -: "قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من عبد ي�شرتعيه 
اهلل رعية، ميوت يوم ميوت وهو غا�ص لرعيته اإل حرم اهلل عليه اجلنة« متفق عليه.

وهذه الرعاية ت�شمل الرعاية الكربى، والرعاية ال�شغرى، وت�شمل رعاية الرجل 
يف اأهله؛ لقول ملسو هيلع هللا ىلص: »الرجل راع يف اأهله، وهو م�شوؤول عن رعيته« متفق عليه.

قد  فاإنه  ال�شتقبال،  �شيًئا من �شحون  بيته  وقد خلف يف  مات  وعلى هذا فمن 
مات وهو غا�ص لرعيته، و�شوف يحرم من اجلنة كما جاء يف احلديث، ولهذا نقول: اإن 
اأي مع�شية ترتتب على هذا الد�ص الذي ركبه الإن�شان قبل موته فاإن عليه وزرها بعد 

موته، واإن طال الزمن، وكرثت املعا�شي.

فاحذري اأختي امل�شلمة اأن تخلفي بعدِك ما يكون اإثًما عليِك يف قربِك، وما كان 
عندِك من هذه الد�شو�ص فاإن الواجب عليِك اأن تك�شريه؛ لأنه ل ميكن النتفاع به اإل 
على وجه حمرم غالًبا، ول ميكن بيعه؛ لأنِك اإذا بعِته مكنِت امل�شرتي من ا�شتعماله يف 
مع�شية اهلل، وحينئذ تكونني ممن اأعان على الإثم والعدوان، وكذلك اإذا وهبِته، فاإنِك 
معينة على الإثم والعدوان، ول طريق للتوبة من ذلك قبل املوت، اإل بتك�شري هذه الآلة 
"الد�ص" التي ح�شل بها من ال�شر والبالء ما هو معلوم اليوم للعام واخلا�ص، فاحذري 
يا اأختي اأن ياأتيِك فجاأة، ويف بيتِك هذه الآلة اخلبيثة، فاإن اإثمها �شتبوئني به، و�شوف 

يجري عليِك بعد موتِك".

ومن ال�شبهات قول بع�شهم: "اإنه ي�شاهد يف هذا الد�ص الربامج الدينية، واأخبار 
العامل، فيقال اإن هذا موجود يف اإذاعة القراآن الكرمي واأف�شل منه، وقد ن�شح ال�شيخ ابن 

باز - يرحمه اهلل - بال�شتماع اإليها، وغريها من البدائل الأخرى".

امل�شمى   الف�شائية  القنوات  اإح��دى  تعر�شه  برنامج  عن  الدائمة  اللجنة  �شئلت 
ب�"�شتار اأكادميي"، وما ي�شابهه من الربامج، وبعد درا�شة املو�شوع راأت اللجنة حترمي 
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للت�شويت،  وامل�شاركة فيها، والت�شال عليها  الربامج وم�شاهدتها، ومتويلها،  بث هذه 
اأو اإظهار الإعجاب بها؛ وذلك ملا ا�شتملت عليه تلك الربامج من ا�شتباحة للمحرمات 
املجمع على حترميها واملجاهرة بها، ففي احلديث الذي رواه البخاري يف �شحيحه من 
اأق��وام ي�شتحلون احلر،  اأمتي  ملسو هيلع هللا ىلص: »ليكونن من  اأبي مالك الأ�شعري قال النبي  حديث 

واحلرير، واخلمر، واملعازف«.
ويف ال�شحيحني من حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلصقال: »كل 
اأمتي معافى اإل املجاهرين، واإن من املجاهرة اأن يعمل الرجل بالليل عماًل، ثم ي�شبح 
وقد �شرته اهلل، فيقول: يا فالن عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات ي�شرته ربه، وي�شبح 

يك�شف �شرت اهلل عنه« متفق عليه.
ا�شتملت  التي  باملحرمات والفواح�ص تفوق ما تبثه هذه الربامج  واأي جماهرة 

على جملة من املنكرات العظيمة، من اأهمها:
زب ۋ  اأوًل: الخ��ت��الط ب��ني اجلن�شني م��ن ال��ذك��ور والإن����اث، ق��ال - ت��ع��اىل -: 
)الأح���زاب:  رب  ائائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ 
53(، روى البخاري وم�شلم يف �شحيحيهما من حديث ابن عبا�ص اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل 

يخلون رجل بامراأة اإل ومعها ذو حمرم« متفق عليه.
فكيف بهذه الربامج التي تقوم فكرتها الرئي�شة على خلط اجلن�شني من الذكور 
والإناث، واإزالة احلواجز فيما بينهم مع ما عليه الإناث من التربج وال�شفور، واإظهار 

املفاتن ما ي�شبب ال�شر والبالء، قال - تعاىل -: زب ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ  ھ ھ ے ے رب )النور: 31(.

ثانًيا: الدعوة ال�شريحة للفاح�شة، وو�شائلها، قال - تعاىل -:  زب ۆئ ۈئ   ۈئ 
خب  حب    جب    يئ    ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی   ی  ی  ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

مب رب )النور(.
ثالًثا: الدعوة اإىل اإماتة احلياء، وقتل الغرية يف قلوب امل�شلمني باألفة م�شاهدة 
يف  البخاري  روى  والف�شائل،  الأخ���الق  ع��ن  وتبعد  ال��غ��رائ��ز،  تهيج  التي  املناظر  ه��ذه 
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اأدرك النا�ص من  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن مما  اأن النبي  اأبي م�شعود البدري  �شحيحه من حديث 
كالم النبوة الأوىل، اإذا مل ت�شتح فا�شنع ما �شئت«.

وروى البخاري وم�شلم يف �شحيحيهما من حديث املغرية بن �شعبة اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »اأتعجبون من غرية �شعد، لأنا اأغري منه، واهلل اأغري مني«.

ول يكفي يف ذلك اأيها امل�شلم اأن ترتك امل�شاركة يف هذه الربامج والنظر اإليها، بل 
يجب عليك الن�شح والتذكري ملن تعلم انه ي�شارك فيها باأي وجه من الوجوه، ملا يف ذلك 

من التعاون على الرب والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان. اه�.

اآله و�شحبه  واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى 
اأجمعني.
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خطورة التلفاز
احلمد هلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على نبينا حممد، وعلى اآله و�شحبه 

اأجمعني، واأ�شهد األ اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، واأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد:

فحديثنا اليوم عن فتنة دخلت كل بيت اإل من رحم اهلل؛ اإنه التلفاز، ولعل الكالم 
فيه يكون يف العنا�شر التالية:

اأوًل: املخالفات ال�شرعية فيه.

ثانًيا: اأقوال العلماء فيه.

ثالًثا: �شبهات واجلواب عنها.

رابًعا: احلل.

يكون،  ما  اأخطر  العقيدة، وهو  باأمور  يتعلق  ما  ال�شرعية:  املخالفات  تلك  فمن 
اإليهم،  وامليل  بهم،  الإعجاب  اإىل  تدعو  بطريقة  الكفار وح�شارتهم  �شور  يعر�ص  فهو 
الكرميات،  الآي��ات  املاأمور به يف  امل�شركني والكفار  ال��رباءة من  وبالتايل ي�شعف جانب 

والأحاديث النبوية ال�شريفة، قال - تعاىل -: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   
ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ 
ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ   ڇڍ  ڇ  ڇ  چڇ  چ   چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ 

ڈ  رب )املجادلة(.
روى الإمام اأحمد يف م�شنده من حديث الرباء بن عازب اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن 

اأوثق عرى الإميان اأن حتب يف اهلل وتبغ�ص يف اهلل«.

ومنها: اإظهار بع�ص ال�شعائر الإ�شالمية ب�شور كريهة، كو�شع اللحية على رجل 
واأه��ل اخل��ري، ونحو ذلك مما  ال�شاحلني  وملز  وت�شوية �شورة احلجاب،  العقل،  ناق�ص 

فيه ا�شتهزاء ب�شعائر الإ�شالم، قال - تعاىل -:  زب ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک    ک  ڑ   ڑ  ژ  ڈژ  ڈ 
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ڳڳ رب )التوبة(.

الأف����الم بطريقة خبيثة  ه���ذه  وت��ع��ر���ص  ال��ك��رت��ون،  ب��اأف��الم  م��ا ي�شمى  وم��ن��ه��ا: 
الكفر  م��ن  الفا�شلة،  والآداب  الإ�شالمية،  العقيدة  يخالف  م��ا  الأط��ف��ال  فيها  يتلقى 
"ب�شمات على ولدي"،  كتابها  اليحيى يف  الأخت طيبة  والع�شق، فقد ذكرت  وال�شالل 
بعد م�شاهدتها عدًدا من برامج الأطفال ما خال�شته: "اإن هذه الربامج حتتوي على 
خمالفات �شرعية كثرية، مثل �شور ال�شليب، والتربج، والختالط، و�شماع املو�شيقى، 
و�شرب الدخان"، وفيها يقول اأحدهم وهو يخاطب زميله: كما كنت حني �شنعتك، وكاأنه 
اخلالق الذي يخلق لب�شر، وقول اآخر: "اإن نظامهم ي�شيطر على كل املجرات يف الكون 
ما خال املجموعة ال�شم�شية"، وهذا كفر، فنظام من ذلك الذي ي�شيطر على كل املجرات 
تلك ال�شيطرة اإل نامو�ص اخلالق - جل وعال -. وينبغي على الآباء اأن يعلموا الأبناء 
اأن اأكرث برامج التلفاز، وخا�شة امل�شل�شالت والأفالم، وحتى الكرتونية منها م�شدرها 
الدول الأجنبية )الكافرة( املعادية لالإ�شالم وامل�شلمني، والتي ل �شيء اأحب اإىل قلبها 
دائًما  يبقوا  دينهم وخلقهم وتراثهم اخلري؛ حتى  امل�شلمني، و�شرفهم عن  اإف�شاد  من 
واأبًدا حتت �شيطرتهم، مع اإعالمهم اأن اليهودية العاملية هي التي ت�شيطر على جميع 
و�شائل الإعالم، والوكالت يف الغرب؛ لذلك ل تقدم لنا اإل ال�شر باأثواب براقة خداعة.

وغري ذلك من املخالفات الكثرية؛ مما يقدح يف عقيدة الطفل و�شلوكه واأخالقه.

ومن املخالفات ال�شرعية الأخرى ت�شوير الختالط بني الرجال والن�شاء، على 
اأنه اأمر عادي ل حرمة فيه عن طريق امل�شل�شالت، وق�ش�ص احلب والغرام، وهذا يوؤدي 

ېئ ىئ  ېئ ېئ  زب ۆئ ۈئ   ۈئ    :- تعاىل   - ق��ال  وال��رذي��ل��ة،  الفاح�شة  ن�شر  اإىل 
ىئ  ىئ ی ی ی  ی جئ حئمئ ىئ يئ   جب   حب   خب مب رب )النور(.

زب ڇ ڇ  ڇ ڇ  الأجنبيات:  الن�شاء  النظر عن  بغ�ص  ماأمور  واملوؤمن 
ڍ ڍ ڌڌ  ڎ ڎ ڈڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک رب )النور(. 

روى م�شلم يف �شحيحه من حديث جرير بن عبداهلل، قال: "�شاألت النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن 
نظر الفجاءة، فاأمرين اأن اأ�شرف ب�شري"، فكيف مبن يتعمد النظر يف الن�شاء الكا�شيات 
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العاريات، وهن بكامل زينتهن، على �شا�شة التلفاز، وكذلك روؤية الن�شاء للرجال الأجانب 
وهم بكامل زينتهم، قال - تعاىل -: زب ک ک   گ گ گ رب )النور:31(.

ڄ    ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  زب   :- تعاىل   - قال  باملعازف،  امل�شحوب  الغناء  ومنها: 
رب  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  چڇ  چ  چ    چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  
ابن  وك��ان  بالغناء،  ف�شروه  م�شعود  واب��ن  عبا�ص،  كابن  املف�شرين  واأك��رث   ،)6 )لقمان: 
م�شعود يحلف على ذلك، روى البخاري يف �شحيحه من حديث اأبي مالك الأ�شعري اأن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ليكونن من اأمتي قوم ي�شتحلون احلر، واحلرير، واخلمر، واملعازف«.

وابن  باز،  امل�شايخ عبداهلل بن حميد، وعبدالعزيز بن  �شئل  العلماء فيه:  اأق��وال 
التلفاز  ب��اأن  فاأجابوا  ح��الل؟  اأو  ح��رام  هو  هل  التلفاز،  عن   - اهلل  يرحمهم   - عثيمني 
اآلة ل ن�شتطيع اأن نحرمها، ت�شتخدم للخري اأو ال�شر، فاإن ا�شتخدام التلفاز يف حمرم، 
مثل الغناء املاجن، واإظهار �شور فاتنة، ومتثيليات هابطة، فيها كذب وخيانات زوجية، 
واختالط بني الرجال والن�شاء، وم�شل�شالت بولي�شية اإجرامية، فاإنه حرام، واإن ا�شتعمل 
يف اخلري كقراءة القراآن، واإبانة احلق، والأمر باملعروف والنهي عن املنكر، فذلك جائز، 

واإن ت�شاوى الأمران، اأو غلب جانب ال�شر كما هو احلال الآن، فهو حرام.

وال�شر،  للخري  ت�شتخدم  اآل��ة  اإن��ه  فقالوا:  التلفاز،  عن  الدائمة  اللجنة  و�شئلت 
اإدخاله، لأن��ه قد يكون و�شيلة  الأح��وط ترك  التي ت�شتخدم فيه، ولكن  بح�شب احل��ال 
اإىل �شماع ما يحرم، وذريعة اإىل روؤية ما تن�شاأ منه فتنة من ال�شور العارية، وحركاتها 

الفاتنة. 

�شبهات واجلواب عنها:

قد يقول قائل: ما البديل للتلفاز؟

وهذا هو اخلطاأ الفادح، وهو مطالبة امل�شلم دائًما بالبدائل يف كل �شيء منع منه، 
وحرم عليه، مع اأن الواجب على امل�شلم اأن يقول: �شمعنا واأطعنا، قال - تعاىل -:  زب ې 
ې   ې ى ى   ائ ائ   ەئ ەئ وئ    وئ  ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ 
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ېئ رب )النور(.
والبدائل كثرية منها: حلقات حتفيظ القراآن الكرمي، اأو املحا�شرات القّيمة التي 
تقام  يف امل�شاجد اأو املوؤ�ش�شات اخلريية، اأو �شراء الكتب النافعة، اأو الأ�شرطة املفيدة، اأو 

امل�شابقات الثقافية، وغري ذلك من البدائل التي ل تخفى على اجلميع.

ومنها قول بع�شهم: اأعلم اأن التلفزيون بو�شعه احلايل ل يجوز بقاوؤه يف بيتي، 
ولكن اإذا مل اأح�شره لالأولد ذهبوا ي�شاهدونه عند اجلريان، اأو يف اأماكن اأخرى، فيقال:

لتلك  امل�شاهدة  اأن  لهم  اأن تبني  ينبغي  بل  ي��زال مبنكر مثله،  املنكر ل  اإن  اأوًل: 
الربامج حرام هنا وعند اجلريان.

املرتتب  املنكر  اأعظم من  البيت  التلفزيون يف  اقتناء  على  املرتتب  املنكر  ثانًيا: 
على ذهابهم للم�شاهدة عند اجلريان؛ لأن ذهابهم عند اجلريان �شيقت�شر على اأوقات 

حمددة، اأما وجوده يف البيت ف�شوف ي�شهل لهم روؤية املنكرات يف كل وقت.

اأخ����رًيا: ت��ذك��ري ي��ا اأَم���ة اهلل اأن امل��وت ق��د ي��اأت��ي��ِك بغتة، وه��ذا اجل��ه��از يف بيتِك، 
وا�شمعي اإىل هذا احلديث الذي تفرغ لهوله القلوب، وت�شيب منه الروؤو�ص، وترتعد منه 
الفرائ�ص: روى البخاري وم�شلم من حديث معقل بن ي�شار - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما من عبد ي�شرتعيه اهلل رعية، ميوت يوم ميوت وهو غا�ص لرعيته، اإل حرم 

اهلل عليه اجلنة« متفق عليه.

اآله و�شحبه  واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى 
اأجمعني.
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ن�ساء نزل فيهنرّ قراآٌن ُيتلى
اأنزل اهلل - �شبحانه وتعاىل - يف كتابه الكرمي اآياٍت بينات ُتتلى اإىل يوم القيامة، 
 - والقهر، ورغب بع�شهن فيما عند اهلل  الظلم  ن�شاء موؤمنات، عانى بع�شهن  �شاأن  يف 

�شبحانه وتعاىل - من ف�شل واإنعام ومن هوؤلء:

1- جميلة بنت ي�شار: نزل يف ق�شتها قوله - تعاىل -: زب ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ ک ک ک کگ گ گ گ   ڳ ڳ             ڳ 
 .)232 )البقرة:  رب   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻڻ  ڻ    ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
اأّل  اأخوها معقل  وكانت جميلة زوًجا لأبي البداح، وقد طلقها تطليقة واح��دة، فحلف 
ترجع اإليه، فلما نزلت هذه الآية، قال اأخوها معقل )�شمًعا وطاعة لربي( ورد اأخته اإىل 

زوجها.

2- جميلة بنت اأُبّي بن �شلول: ن��زل يف ق�شتها قوله - تعاىل -: زب ہ ہہ  
ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ      ۆ ۆ ۈ 
ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ   ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ   ۈ 
ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ رب )البقرة(. كانت جميلة قد تزوجت ثابت بن 
ان�شجام  بينهما  يكن  فلم  دميًما،  ك��ان  راغبة، فقد  وه��ي غري   - - ر�شي اهلل عنه  قي�ص 
نف�شي؛ فجاءت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقالت: ل يجمع راأ�شي وراأ�ص ثابت بن قي�ص �شيء اأبًدا، 
مبيِّنة �شبب ذلك، ما كرهُت منه ديًنا ول ُخ�ُل�ًقا، اإل اأين كرهت دمامته!.. فلما عر�ص 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الأمر على ثابت، قال : يا ر�شول اهلل: قد اأعطيتها اأف�شل ما لدّي، حديقة 
كانت عندي، فلرتد علّي حديقتي، هنا قالت جميلة: )اأرّد عليه حديقته، واإن �شاء زدته(.

3- اأم كلثوم بنت عقبة بن اأبي معيط الأموية: وهي من املهاجرات، اأ�شلمت وَح�ُشن 
نعلم قر�شية خرجت من بني  ال��رواة: ل  قال  بنت كريز.  اأروى  اأمها:  اإ�شالمها مبكة.. 
 ،- عنها  اهلل  ر�شي   - عقبة  بنت  كلثوم  اأم  اإل  ور�شوله  اهلل  اإىل  مهاجرة  م�شلمة   اأبويها 
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ھ  ھ       ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  زب   :- ت��ع��اىل   - ق��ول��ه  �شاأنها  يف  ن��زل  وق��د 
ېې  ۉ  ۉ  ۅ      ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ےے 
ې  ې  ىى ائ   ائ ەئ ەئ وئ وئ        ۇئ ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ ۈئ ېئ    ېئ ېئ 

ىئ ىئ ىئ یی  ی  ی جئحئ مئ   ىئيئ جب حب خب مب رب  )املمتحنة(.
 :- ت��ع��اىل   - ق��ول��ه  �شاأنها  يف  ن��زل  الأن�����ش��اري��ة:  عا�شم  ب��ن  معن  بنت  كب�شة   -4 

ۆ    ۆ   ۇ  ۇ    ڭ    ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ      ھ  زب 

ى  ې   ې           ې  ۉې  ۉ  ۅۅ  ۋ      ۋ  ٴۇ  ۈ      ۈ 

بن  قي�ص  اأبا  زوجها  وكان  )الن�شاء(.  وئ ۇئ  رب  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ال�مراأة من  ع��ادات جاهلية حت��رم  م��ات زوجها عانت كب�شة  الأن�����ش��اري، وح��ني  الأ�شلت 

ال�مرياث، ومن الزواج من اآخر، واإلقاء الثوب الأ�شود عليها، وحب�شها يف بيتها.

فلما اأراد اأهل ولد زوجها اأخذه بالقوة من كب�شة بعد وفاة زوجها، ذهبت كب�شة 
اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وق�شت عليه خربها، فاأمرها ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن تقعد يف بيتها حتى 
اإل  اأمر اهلل، و�شمع الن�شاء يف املدينة ما حدث، فقلن لر�شول اهلل: ما نحن  ياأتي فيها 

كهيئة كب�شة؛ فنزلت الآيات ترد هذا الباطل عن الن�شاء املوؤمنات ال�شاحلات.

5- اأم ُكّجة الأن�شارية: امراأة اأن�شفها القراآن، و�ُشرعت مبنا�شبة ق�شتها فري�شة 
املرياث، ويف �شاأنها نزلت الآيات زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ     ٺٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ    ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ کک ک ک گ رب  )الن�شاء(. وكان 

زوجها اأو�ص بن ثابت الأن�شاري - ر�شي اهلل عنه - قد ا�شت�شهد يف غزوة اأُحد، فجاءت 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: "اإّن اأو�ص بن ثابت مات وترك يل بنات واأنا امراأة ولي�ص عندي 
ما اأنفق عليهن، وقد ترك اأبوهن ماًل ح�شًنا وهو عند �شويد وعرفجة ومل يعطياين". 
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د ن�شيب كل من البنات واأمهن واأبناء العمومة،  فنزلت الآيات، ثم نزلت الآيات التي حتدِّ
فقال ر�شول اهلل ل�شويد وعرفجة، اأعطيا البنتني الثلثني واأعطيا اأمهما الثمن وما بقي 

فهو لكما.

6- زينب بن��ت جح�ص: ن���زل يف �ش���اأنها ق���ول����ه - تعاىل -:  زب ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک ک   گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ    ڱ ں ں      ڻ ڻ ڻ ڻ 
)الأح��زاب(.  ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ رب  
اأن طّلقها زيد بن حارثة -  وقد نزلت هذه الآي��ات يف زينب - ر�شي اهلل عنها -، وبعد 
رها اأن اهلل قد زوجنيها  ر�شي اهلل عنه -، قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من يذهب اإىل زينب يب�شِّ
ام��راأة  لي�شت  ن�شائك،  كاإحدى  اأن��ا  ما  اهلل  ر�شول  "يا  تقول:  كانت  وقد  ال�شماء..«.  من 
اأهلها، غريي... زوّجنيك اهلل من ال�شماء" وكانت  اأو  اأو اأخوها  اأبوها  اإل زوّجها  منهن 

زينب تفخر على اأمهات املوؤمنني وتقول: "زّوجني اهلل من فوق �شبع �شماوات".

7- اأم �شريك الدو�شية: نزل يف �شاأنها قوله - تعاىل -: زب ڭ  ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ     رب )الأحزاب: 50(. وهي غزية بنت جابر الدو�شية، امراأة من الأزد من قبيلة 
دو�ص، وقيل اإنها نزلت يف �شاأن ميمونة بنت احلارث - ر�شي اهلل عنها -، قالت عائ�شة - 

ر�شي اهلل عنها - : "اأما اإنها واهلل اأتقانا واأو�شلنا للرحم".

 :- ت��ع��اىل   - قول���ه  واأ���ش��رت��ه��ا  فيها  ن���زل  اهلل:  ر���ش��ول  بنت  ال��زه��راء  فاطمة   -8 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   زب 
ک  ک   ک  ڑ  ڑ     ژ  ژ    ڈ  ڈ  ڎ      ڌڎ  ڌ   ڍ 
ک رب )الأح��زاب(. نزلت هذه الآية يف فاطمة وزوجها )علي بن اأبي طالب( واأولدها 

)احل�شن واحل�شني( - ر�شي اهلل عنهم اأجمعني -.

9- حف�شة بنت عمر بن اخلطاب: نزلت يف �شاأنها الآيات من )3 اإىل 5( من �شورة 
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چ  چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ         ڦ  زب   :- تعاىل   - قال  التحرمي؛ 
ک  ک   ڑ    ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ   ڇ  ڇ        ڇ  چ  چ 
ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ      ک      ک 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ   ھ  ھ  ھ     ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  

ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ رب )التحرمي(.
نزلت هذه الآيات يف اأم املوؤمنني حف�شة بنت عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنها 

-، زوجة ر�شول اهلل يف اجلنة كما اأخرب بذلك جربيل - عليه ال�شالم -.

10- عائ�شة بنت اأبي بكر ال�شديق - ر�شي اهلل عنها- : نزل يف �شاأنها الآيات من 
)11اإىل 17( من �شورة النور. نزلت هذه الآيات ب�شبب اتهام اأم املوؤمنني عائ�شة - ر�شي 

اهلل عنها - من قبل املنافقني.

كانت تفخر على اأزواج النبي بخ�شال مل تعطهن ذات خمار قبلها، ومنها: �شورت 
بكًرا  ي��ت��زوج   بكًرا ومل  اهلل  ر�شول  وتزوجها  اأم��ه��ا،  رح��م  ت�شّور يف  اأن  قبل  لر�شول اهلل 
غريها، وكان ينزل على ر�شول اهلل الوحي وهو بني �شحرها ونحرها، ونزلت براءتها من 
ال�شماء، وكانت اأحب النا�ص اإىل ر�شول اهلل، وقب�ص اهلل نف�ص ر�شول اهلل وهو بني نحرها 

و�شحرها، ومات الليلة التي كان يدور عليها فيها، وُدفن يف بيتها.
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عالقة امل�سلمة مع خالقها - �سبحانه وتعاىل -
ت�شتعد  مما  اأك��رث   - تعاىل   - اهلل  للقاء  دوًم��ا  ت�شتعد  �شادقة  موؤمنة  بنف�ص   -1
لأن��ه��ا يف  واأف�شلها؛  الأح���وال  ك��ل حلظة على خ��ري  تكون يف  اأن  ل��غ��ريه.. حتر�ص على 
ا�شتعداد يتوقف عليه  ال��ذي ما بعده رج��وع..   - كل حلظة تتوقع لقاء اهلل - �شبحانه 
م�شتقبلها احلقيقي الأبدي الذي فيه دار ا�شتقرارها راجية داعية اأن يكون خري اأيامها 

يوم لقائه.. وخري اأعمالها خواتيمها..
موكلني  ملكني  معها  اأن  �شعرت  حياتها..  يف  عظيم  اأث��ر  باملالئكة  لإميانها   -2
بها.. ملك عن ميينها يكتب احل�شنات.. وملك عن �شمالها يكتب ال�شيئات.. يالزمانها 
اإقامتها و�شفرها.. يف قيامها وجلو�شها.. يف �شالتها وعبادتها كلها.. يالزمانها ل  يف 
يتخليان عنها اإل يف اأحوال خا�شة.. فتحفظت اأن يكتبا عليها �شيًئا ل يليق بها كموؤمنة 
�شادقة.. ح�شنت نف�شها من الأقوال والأعمال ال�شيئة التي �شتحا�شب على كل كبرية 

و�شغرية منها يوم القيامة.. يوم يقوم النا�ص لرب العاملني.
قال - تعاىل -: زب ٺ ٿ  ٿ         ٿ ٿ ٹ   ٹ       ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ 

ڦ ڦ ڄ رب   )ق(.

اأر���ص  ال��ت��اأم��ل.. وال��ن��ظ��ر.. يف خم��ل��وق��ات اهلل - ت��ع��اىل -.. م��ن  3- م��ن �شماتها 
و�شماء.. وقمر وجنوم.. و�شم�ص وكواكب.. بحار واأنهار.. رياح و�شحاب.. جبال ووديان.. 
نبات واأزهار.. فتقف اأمام عظمة اهلل - تعاىل - وقدرته خا�شعة خا�شعة.. فتزداد اإمياًنا 
وطاعة.. حًبا وتعظيًما.. زب ڻ ۀ ۀ ہ      ہ ہ ہ   ھ رب  )العنكبوت: 

گ  گ  گ  ک     ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ      ڈ  زب   ،)20
ڻ  ڻ  ڻ     ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ      ھ  رب )اآل عمران(.
4- ت�شت�شعر بقلبها �شفات اهلل - �شبحانه -.. فت�شتغني بها بقدر حظها وق�شمها 
من معرفتها.. وقيامها بعبوديتها.. فاإن �شهدت م�شهد علو اهلل - تعاىل - على خلقه، 
وا�شتوائه على عر�شه.. تعبَّدت ربها - �شبحانه - مبقت�شى هذه ال�شفة.. في�شري لقلبها 
�شمد يعرج اإليه مناجًيا له مطرًقا.. واقفة بني يديه وقوف العبد الذليل.. وت�شت�شعر 
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واأول��ي��ائ��ه..  خا�شته  اأوف���ى  م��ع  عليه  معرو�ص  اإل��ي��ه  �شاعد  وعملها  كالمها  اأن  بذلك 
فت�شتحيي اأن ي�شعد اإليه من كالمها وعملها ما يخزيها ويف�شحها هناك.

واإن �شهدت م�شهد العلم املحيط.. الذي ل يعزب عنه مثقال ذرة يف الأر�ص ول 
يف ال�شماء.. ول يف قرار البحر.. ول حتت اأطباق اجلبال.. علمت اأن حركاتها الظاهرة 
والباطنة.. وخواطرها.. وجميع اأحوالها.. ظاهرة مك�شوفة لديه ل يخفى عليه منها 

�شيء.
اختالفها..  على  عباده  لأ���ش��وات   - �شبحانه   - �شمعه  �شفة  قلبها  اأ�شعرت  واإن 
َجَهَر على �شوت من  َجْهُر من   - �شبحانه   - ي�شغله  اأن��ه ل  اأدرك��ت  وخفائها وجهرها.. 

اأ�شر.. ول تغلطه الأ�شوات على كرثتها واجتماعها.
النملة  دبيب  ال��ذي يرى   ..- الب�شري - جل جالله  ا�شمه  ا�شت�شعرت معنى  واإن 
ال�شوداء على ال�شخرة ال�شماء يف �شدة الظلماء.. ويرى تفا�شيل خلق الذرة ال�شغرية.. 
اأنها  فتيقنت  العبودية..  من  حقه  امل�شهد  ه��ذا  اأعطت  وحركتها..  وعروقها..  وخمها 
اأنه -  واأيقنت  مب��راأى منه - �شبحانه -.. ل يغيب عنه من حركاتها و�شكناتها �شيء.. 
واأن كل  اأ�شمائه و�شفاته..  ال��ذل.. لكمال  نهاية  نهاية احل��ب.. مع  ي�شتحق   - �شبحانه 

زب ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ   ۋ    ۋ      ۅ ۅ  باطلة.. وعناء.. و�شالل..  عبودية لغريه 
ۉ ۉ ې رب  )املوؤمنون(.

5- ت�شتح�شر منة اهلل - تعاىل - عليها اأن وفقها لطاعته وعبادته.. حتذر من اأن 
يت�شرب �شيء من ال�شعور مبنة العبد على اهلل - تعاىل -.. تعلم اأن ذلك حمبط للعمل.. 
اأخطره ما كان بالقلب ل�شعوبة الإح�شا�ص به ودقته وخفائه..  مذهب لالإميان.. واأن 

فتجاهده وتدفعه عن قلبها.. فهو اأخطر من الرياء.
واملنع..  والعطاء  والنفع..  بال�شر   - وتعاىل  �شبحانه   - ال��رب  بتفرد  علمها   -6
والأ�شخا�ص..  بالأ�شياء  لي�ص   ..- �شبحانه   - باهلل  معلًقا  لبها  جعل  وال���رزق..  واخللق 
امل�شاهد والآث��ار.. من  اأو  الأحياء..  اأو  عبادتها خال�شة هلل - تعاىل -.. لي�ص لالأموات 

طواف اأو دعاء.. اأو ا�شتعانة.. لأنها اآمنت اأن ذلك �شرك يوؤدي ب�شاحبته اإىل الهالك..
يكون  اأن   ..- تعاىل   - اهلل  �شرع  -.. حتكيم  تعاىل   - اهلل  دي��ن  ن�شرة  غايتها   -7
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اإ�شباع  الدين كله هلل - تعاىل -.. لي�ص همها حتقيق ال�شهوات بدعوى الرفاهية.. ول 
الرغبات بدعوى احلرية.. لأنها تعلم اأن ذلك مدعاة اإىل ا�شتحالل كثري من الو�شائل 
املحرمة للو�شول اإىل غايات حمرمة.. اأو غايات ل حتقق ر�شا اهلل - تعاىل - ومراده.. 

والتي فيها ال�شعادة واخلري للب�شر.
8- اإن اأحبت.. اأحبت يف اهلل - تعاىل -.. اإن اأبغ�شت.. اأبغ�شت يف اهلل - تعاىل -.. 
اإن اأعطت.. اأعطت هلل - تعاىل -.. واإن منعت.. منعت هلل - تعاىل -.. قلبها منعقد على 
القتداء بر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.. دون اأي اأحد.. يف الأق��وال.. والأعمال.. احلاكم يف ذلك كله 
دقه وجله.. هو ما جاء به الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص.. ل تتقدم بني يديه بعقيدة ول قول ول عمل.. 
زب ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ  ڳڱ  ڱ    ڱ ڱ ںرب  )احلجرات: 1(.

9- تعمل جاهدة نا�شبة.. ر�شيَّة النف�ص.. متاألقة امل�شاعر.. حفية بدينها.. وفيَّة 
لربها.. ت�شعد بالبذل يف �شبيل اهلل - تعاىل -.. م�شت�شرفة جزاءها الأوفى عند مولها.. 
ا.. حتى ترى ثمار دعوتها تتقدم.. يف طريق ن�شر  ا واإخال�شً فتزداد هدى ور�شاًدا.. جدًّ
زب ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ     چ  چ رب  )البقرة:  واإرج��اع اخللق للحق..  اخل��ري.. 

.)193
اأبية عنيدة.. ل تخ�شعها قوة يف الأر���ص.. لأنها تتلقى اأوامرها من اهلل -   -10
مناهج  تثق يف  ل  تقاليع..  ت�شحب خلف  ول  وراء حثالة..  تنجر  ل  م�شلمة   ..- تعاىل 

ی   زب  نظاًما..  منهاجه  غري  تبتغ  ومل  حكًما..   - تعاىل   - ب��اهلل  اآمنت  اإنها  ب�شر.. 
ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب رب )املائدة: 50(.

11- ت�شت�شعر روؤية اهلل - تعاىل - لها.. �شماعه جلهرها وهم�شها.. فتجعل من 
نف�شها رقيًبا على حركاتها.. و�شكناتها.. وكلماتها.. واأ�شرارها.. اإنها تعلم اأنه - �شبحانه 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ  چ  چ  زب  واأن����ه:   ،)61 )احل����ج:  رب   ہ   ۀ   -..زب 
ڎ رب  )اآل عمران: 5(، فتخ�شاه بالغيب.. زب ی  ی ی جئ حئ مئ ىئ     

يئ   جب          حب  رب )امللك(.
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الــخــاتــمــة
يف ختام هذا الكتاب نود التذكري باأن طبيعة الب�شر اخلطاأ والن�شيان، واأن اجلهد 

الب�شري معّر�ص للخلل والهفوات مهما كان احلر�ص، ومهما كان البذل.

راأي��نت من خطاأ فهو من نف�شي  واإن  راأي��نت من �شواب فهو من اهلل،  اإن  ل��ذا.. 
وال�شيطان.

اأو�شي اأخواتي الطالبات واملعلمات؛ باأن ياأخذن من هذا الكتاب ن�شيًبا  اأن  واأود 
اهلل،  على  التوكل  �شوى  عليكن  فما  لالإلقاء؛  ومن�شقة  جاهزة  الكلمات  فهذه  واف���ًرا؛ 

وا�شت�شعار اأهمية ما تقدمنه جلمهوركن من الطالبات.

واأن  ال��دال على اخلري كفاعله،  واأن  الطيبة �شدقة،  الكلمة  اأن  ولنتذكر جميًعا 
على  نحر�ص  اأن  علينا  ينبغي  ل��ذا..  غالية؛  امل�شلم  دقائق  واأن  م�شلم،  لكل  الن�شيحة 

ا�شتثمارها اأ�شد احلر�ص، واأل ن�شمح لأنف�شنا باأن نتكا�شل عنها باأي حاٍل من الأحوال. 

العاملني". رب  هلل  "واحلمد 
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الـمـحتـوى

7 املقدمة 
9 التلفاز القاتل! 

(0 عالقة بنات الثانوية مبكتبة املدر�ضة 
(( ال�ضريط االإ�ضالمي وكيفية اال�ضتفادة منه 
(3 االإ�ضالم هو احلب احلقيقي 
(7 نيل اآرمي�ضرتونغ 
(9 االإعجاب : االأ�ضباب والعالج 
28 ف�ضيلة ال�ضمت   
34 وماذا عن اإ�ضالم ال�ضاب االأمريكي كيم 
35 اأعظم اأربعة اأخطاء يف التاريخ 
36 املداراة ن�ضف العقل 
39 القوة املفقودة 
40 احلوار  فنِّ  يف  "0)" هم�ضات 
42 يحيى امل�ضد 
43 حواء .. كم اأنِت عظيمة 
48 و�ضايا للباحثات عن الرثاء 
50 اجلنة دار النعيم 
53 التعري وك�ضف املفاتن 
55 �ضوابط عمل املراأة امل�ضلمة 
57 خطر االأزياء واملو�ضة 
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59 ن�ضيت اأن تتزوج 
60 ا للدخول يف االإ�ضالم؟  كيف تدعني �ضخ�ضً
62 اجلودة يف العمل 
63  بني دجال الهند وعاملها 
65 العّزة ال تنال هكذا! 
67 عاقبة املرتفني 
69 م�ضرع املبتدعني الثالثة 
7( اأخطاء عبقرية 
73  حقائق عن قرب نهاية العامل! 
75 اال�ضتقامة �ضبيل ال�ضالمة   
77 النبي اإدري�س اأول من غزا الف�ضاء 
79 �ضموم .. ولكن! 
8( كل عقدة ولها حل 
84 اأ�ضرار العالج باللم�س 
86 العالج بركوب اخليل 
88 اأحبنب لغة القراآن 
9( البطولة بني مفهومني 
93 ال�ضيخ العالمة االألبانى - يرحمه اهلل - 
95 ال�ضيخ عبداهلل القرعاوي 
97 امللك والوزراء الثالثة 

(03 دور الـمراأة يف العمل اخلريي 
(05 االإيغور احلزين 
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(07 تعريف اال�ضت�ضراق وحقيقته 
(09 كلمة عابرة للمراأة امل�ضلمة املعا�ضرة 
((0 قوت القلوب 
((4 احلياء 
((5 مراآة احلب عمياء   
((8 فاراداي 
(20 اخلوف من املجهول   
(23 تخيلي اأن لالإن�ضان اأجنحة 
(25 عز الدين الق�ضام 
(27 طرق الوقاية من املواقع االإباحية 
(29 االإ�ضالم �ضد املغاالة واالإ�ضراف 
(3( موقف االأعداء من اأخالقنا   
(34 ق�ضة م�ضجد بلخ 
(35 ملاذا ي�ضعر التائب بغم وهم اأول توبته؟ 
(37 فطرة اهلل! 
(38 االإ�ضالم رائع .. لكني ال اأطيق امل�ضلمني! 
(40 واقع العربية اليوم 
(42 قبل اأن تعظمي يف نف�ضِك 
(43 م�ضلم جديد من اليابان 
(45 ا�ضاأيل جمّرًبا! 
(47 قوة ال�ضخ�ضية 
(48   
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(49 التنجيم واالأمرا�س النف�ضية 
(5( العلمانية وثمارها اخلبيثة 
(53 اآداب الن�ضيحة 
(55 االختالط يك�ضر ال�ضهوة! .. هكذا قالوا 
(59 طموح اإبلي�س 
(63   " ما ينت�ضر اليوم عن "معجزات الطبيعة
(65 املراأة الفرن�ضية ")" 
(67 املراأة الفرن�ضية "2" 
(7( ثمن ال�ضعف 
(73 هموم الكبار 
(77 زهرية حافظ عابدين 
(78 يخرج من قربه بعد "6" �ضنوات 
(80 املفتي واآخرة ال�ضلطان 
(82 تعرفت اإىل وحدانية اهلل فبكيت 
(84 خرب هارون الر�ضيد 
(87 اأين تقع "�ضورينام"؟ 
(89 م�ضلمو تايالند 
(9( حق التعليم للمراأة 
(95 الرتدد.. االآفة اخلفية   
(98  بني العلم والذكاء   
200  لِك اأنِت 

202 جرعات فيتامني "د" حتمي الب�ضر 
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204 احلجاج وما اأدراِك ما احلجاج 
206 اأدلة حترمي الدخان 
2(0 الثقة بن�ضر اهلل   
2(2 ال تياأ�ضي! 
2(4 ق�ضة "فورد" بني النجاح والف�ضل .. ثم النجاح 
2(6 االإرادة هي �ضر النجاح يف كل االأعمال 
2(7 قواعد التعامل مع االآخرين 
2(9 حني تكون ال�ضلة بطاقة معايدة! 
22( احلب االأعمى اأم اخلطبة املب�ضرة؟ 
223 لو كانت ن�ضاوؤنا كما كانت منازلنا! 
225 الهروب من امل�ضوؤولية 
226 لي�س باجلمال وحده يحيا االإن�ضان 
228 �ضديقة االألف �ضنة! 
230 من اأف�ضل: العاملمَ اأِم الغني؟ 
232 اإنها تكرهها بقدر ما حتبونها! 
233 الزواج اأثناء الدرا�ضة.. الطموح ال�ضامي 
236 الطالبة الداعية 
238 اخلتان وقاية وتوفري 
239 القنوات الف�ضائية 
240 القرب!  دخول  قبل  "90" يوما 
242 انحراف املحبة 
244 التعلق 
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246 احلجاب 
248 القرار يف البيت 
249 ماذا قلن يف احلجاب بعد اإ�ضالمهن؟ 
25( اإنها احلياة الرائعة 
255 ماذا نق�ضد مب�ضطلح "احتكار"؟ 
257 م�ضتح�ضرات التجميل .. ما لها وما عليها 
259 اجلنيد بن عبدالرحمن 
26( االإ�ضالم وكرامة املراأة 
263 الت�ضبه بالكفار وتقليدهم 
265 اأ�ضرحة �ضركية واأخطاء متكررة 
267 االإ�ضكندنافيون امل�ضلمون يف تزايد م�ضتمر 
269 اأدركت عظمة اأن يكون االإن�ضان عبًدا هلل 
270 احلياة هي ما تعتقدين 
272 حياتِك  تغري  ")2" يوما 
274 ملاذا الزانية قبل الزاين؟ وال�ضارق قبل ال�ضارقة؟ 
276 االإ�ضالم هو العدو االأول عند الغرب 
278 األب اأر�ضالن .. القائد امل�ضلم هازم ال�ضليبيني 
280 ال يفهمني اأحد 
283 توبة املمثلة �ضيماء الكويتية 
285 املتجول الغبي 
286 انتظر ثماين ثوان! 
287 �ضاعت الدكتوراه 
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288 كوين فخورة باأهلِك! 
290 دعيهم ينتقدونِك! 
29( ا�ضنعي ظروفِك! 
293 ال ت�ضتعجلي النتائج! 
295 ال تخجلي من ف�ضلِك 
297 اقفزي حتى ال تغرقي 
298 ق�ضة اإ�ضالم �ضكان جزر املالديف 
300 عودة اإىل احلق 
302 ق�ضة ديو 
303 قرابة و�ضحبة 
305 اإح�ضان اإلهي ظهري .. اأ�ضد ال�ضنة يف الهور 
307 الو�ضم وعالجه 
309 ق�ضة جراد العيينة 
3(( االآثار العقدية الألعاب احلا�ضب االآيل 
3(2 هل كل الدم الب�ضري هو نف�ضه؟ 
3(3 اأال يعلم اأولئك 
3(5 �ضريبة الثبات على املبداأ 
3(6 ال حتزين على االإ�ضالم 
3(7 الزواج املبكر 
3(8 تائب خلف الق�ضبان 
32( فريديريك اإيد�ضتام 
322 لهيب ال�ضراحة يحرق املغالطات 
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324 االفتتان بـ)الكالم) 
325 اأ�ضباب اخل�ضوع يف ال�ضالة 
327 و�ضائل االأعداء يف حماربة اللغة العربية 
329 اإ�ضالم رئي�س جمهورية جامبيا 
333 ميزق قلبي جهل امل�ضلمني بدينهم 
335 ملاذا يحرم على الرجال م�ضافحة الن�ضاء؟ 
336 �ضدة جهنم 
339 اأيتها الطالبات الكرميات 
342 طفل ينقذ والده من العقوق 
344 هم�ضة يف اأذن الطالبات 
346 كوين م�ضروًعا 
347 االت�ضال الهاتفي 
348 اأخالقيات ال�ضبكة العنكبويتة 
349 حني ت�ضرب االأم طفلها 
350 تقبلت احلجاب بقناعة ور�ضا 
352 معرفة االإن�ضان نف�ضه 
353 االأزياء واملو�ضة 
355 حماربة احلجاب والهجوم على املحجبات 
356 تنبيهات على اأخطاء اأو نقائ�س تقع من بع�س ال�ضائمني ")" 
358 اأحاديث هاتفية .. ثم ..؟ 
360 خطورة االإ�ضرار على املع�ضية 
362 ما العلمانية؟! 
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364 حامل القراآن 
365 الوقف واالبتداء يف القراآن الكرمي 
367 الكرامات 
369 التوكل 
370 احلجاب مراغمة لل�ضيطان 
372 �ضديقاتِك 
374 اأخطاء يف منا�ضك احلج والعمرة 
376 خطورة التكفري 
378 روؤية اأعمق .. ال ت�ضرف اأحمق! 
379 ف�ضائل ال�ضحابة - ر�ضوان اهلل عليهم - 
38( اختالط املفاهيم 
382 همُّ ال�ضعور بالتق�ضري 
383 االإ�ضالم يحمي حياة املراأة 
384 القمامة .. كنز العرب املفقود! 
386 بني العاطفة والتفكري 
388 الثور االأبي�س ..! 
389 �ضرت اأم زينة؟! 
390 اأو�ضاف املنافقني يف القراآن الكرمي 
39( هل اأنا قبيحة؟! 
393 حتقيق االأخوة 
394 املنظور ال�ضرعي لعمل املراأة 
395 العقيدة واملبداأ ")" 
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397 العقيدة واملبداأ "2" 
399 العقيدة واملبداأ "3" 
40( البطل اأحمد عبدالعزيز - يرحمه اهلل - 
403 احل�ضارة والعمل للم�ضتقبل ")" 
405 احل�ضارة والعمل للم�ضتقبل "2" 
407 احل�ضارة والعمل للم�ضتقبل "3" 
409 احل�ضارة والعمل للم�ضتقبل "4" 
4(( احل�ضارة والعمل للم�ضتقبل "5" 
4(3 دهاء الق�ضاة 
4(4 مع رجل من كرات�ضي 
4(5 عجبي من ظلم االإن�ضان 
4(7 التخ�ض�س يف القراءة 
4(8 ذم الل�ضان 
420 مدح امل�ضورة 
422 اأ�ضرار التدخني على املال 
425 ا�ضت�ضعار احلكم والغايات من ال�ضيام 
427 ال �ضرر وال �ضرار 
429 �ضالح الدين مع قلب االأ�ضد 
430 حممد الفاحت والطبيب اليهودي 
432 الدولة االأكذوبة 
433 فكرتك ال ت�ضتحق اأكرث من تقدير جيد 
534 وقولوا للنا�س ُح�ضًنا  
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436 تخيلي .. اأن القارات ال تتزحزح 
437 حقوق االأقارب 
439 حق غري امل�ضلمني 
440 نوبل .. جائزتي التي اأنتظر! 
442 دعي االأرقام تتحدث 
443 اأخطاء وتنبيهات 
445 اإىل متى؟! 
447 عجًبا لك اأيها االإن�ضان! 
449 يف اأهل الزكاة 
45( اأيها امل�ضلمون 
452 حتى ال نلوم اأنف�ضنا 
453 كيفية املحا�ضبة 
454 حياة املراأة الغربية 
455 مناذج يف علو الهمة 
456 ال تنت�ضري لنف�ضِك 
457 كيف ظهرت العلمانية؟! 
458 تعايل نتعاتب ال نتخا�ضم 
459 االإن�ضان بني الرجولة وال�ضياع 
46( الفطرة االإن�ضانية 
463 الدعوة اإىل اهلل يف البيوت 
464 ترك العمل من اأجل النا�س من الرياء! 
465 البكاء عند تالوة القراآن اأو �ضماعه 
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466 عامر بن عبد قي�س التميمي 
467 ماذا تنتظر امل�ضلحات؟ 
469 ال�ضراع على ماذا؟ 
47( هّم االإعجاب 
472 �ضياطني االإن�س و�ضياطني اجلن 
474 �ضهوة الن�ضاء 
476 �ضعور املنافق والفا�ضق يف ختام رم�ضان 
477 �ضنن يف الكون 
479 �ضياع الوقت يف اللهو واللعب 
48( عمل املراأة يف البالد االإ�ضالمية 
482 التكفري باملع�ضية 
483 م�ضامرة عائلية 
484 احلب ال ين�ضب 
486 اإال .. اجلار! 
488 وفاء ال�ضحابة - ر�ضوان اهلل عليهم - 
490 دعوة للتخ�ض�س 
492 ذوق الدعابة 
494 ح�ضن املظهر 
496 احلجاب اإغاظة الأعداء اهلل 
497 حب الُقرب 
499 اأال تفرحني له! 
500 �ضاأظل نا�ضحة 
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502 مروة ال�ضربيني .. �ضهيدة احلجاب! 
504 حجم م�ضكلة اإدمان املخدرات 
506 جاهزون للخناقة ..! 
508 يوم ذات العيون 
509 روؤيا �ضجود ال�ضجرة 
5(0 الذاكرة العر�ضية 
5(( احلذر من التزوير التاريخي 
5(6 �ضبابنا واملعرفة 
5(8 ابني ثقتِك بنف�ضِك 
520 اأخطاء تقع فيها بع�س امل�ضتمعات 
522 يوم ذات العيون 
523 �ضعرت اأنني كنت دائما م�ضلمة 
525 م�ضوؤوليات املعلمة نحو املجتمع 
527 جلطة القلب .. ملاذا تزحف نحو ال�ضباب؟ 
529 االنتفا�ضة االإ�ضالمية يف فل�ضطني 
53( ال�ضاملون .. �ضمك املحيط املمتلئ بالزيوت املفيدة 
533 الطحالب م�ضاد قوي لل�ضرطان! 
534 م�ضطلح ال�ضوفينية 
535 حقوق االإن�ضان 
536 عالج م�ضكلة تعاطي املخدرات 
538 يوم الها�ضمية 
539 روؤيا غزو البحر 
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54( في�س بوك 
542 تويرت 
543 اكت�ضبت من االإ�ضالم القوة ملواجهة النا�س 
545 �ضماحه واأخالق 
546 عظة للحكام 
547 امللل دون ا�ضتعجال 
549 اأين احلائرات؟ 
550 �ضرت امل�ضلمة �ضبب الإ�ضالم كافرة! 
55( بحلم �ضغري؛ بداأ م�ضروعه الكبري 
552 امل�ضلمون وابتكار امل�ضت�ضفيات 
553 علم اخلرائط 
554 �ضكة حديد احلجاز 
555 �ضوء اختيار ال�ضديقات 
557 ملاذا تقع حوادث املرور؟! 
558 من حداد.. اإىل عامل فا�ضل! 
559 ادفعي التهمة عن نف�ضِك 
560 ال داعي للقلق من �ضغائر االأمور 
56( النظام الغذائي 
562 اأنِت من توؤخرين الن�ضر عن هذه االأمة؟ 
564 افهمي احلياة 
566 ابتعدي عن احل�ضد؛ وكوين نبيلةً 
567 كوين م�ضرقة التفكري 
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568 ابت�ضمي وتفائلي 
569 ما اأجمل الف�ضل! 
570 احليوانات! 
572 اأ�ضناف النا�س 
573 وملا راأيت اجلهل 
575 عي�ضي روح احلياة ال �ضكلها 
576 تريثي واحكمي 
577 كوين �ضهلًة طيبةً 
578 االأخوة ب�ضدق 
580 املراأة ال�ضاحلة 
58( قوة الهدف 
583 االبت�ضامة �ضر ال�ضعادة 
586 الفراغ الوقتي 
587 املولد الكهربائي 
588 فكيف حال من ال ت�ضلي؟ 
589 عدو اهلل .. اأبو رافع اليهودي 
590 عالج قرحة ال�ضرير 
59( الزيتون .. �ضالح �ضد اأمرا�س القلب! 
593 االإفراط يف ا�ضتعمال ال�ضيارة 
595 قواعد النجاح ")" 
597 قواعد النجاح "2" 
599 قواعد النجاح "3" 
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60( قواعد النجاح "4" 
603 اأريد عمالً 
605 املجالت اخلليعة 
606 العجلة 
609 احلياء 
6(2 القناعة 
6(5 مبطالت االأعمال 
6(9 لذة العبادة 
624 حترمي الزنا واأ�ضبابه 
628 خطورة الد�س 
633 خطورة التلفاز 
637 ن�ضاء نزل فيهّن قراآٌن ُيتلى 
645 الــخــاتــمــة 
647 الـمـحتـوى 
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