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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،الرحمن الرحيم ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء
واملر�سلني ،نبينا حممد عليه وعلى �آله و�صحبه �أف�ضل ال�صالة و�أزك��ى الت�سليم� ..أما
بعد:
للكلمة ت�أثريها ،ومكانتها ،و�أجرها..
فكم من كلمة غريت حياة �إن�سان من مع�صية �إىل طاعة..
وكم من كلمة ح ّولت حياة �إن�سان من ف�شل �إىل جناح..
وكم من كلمة �أخرجت �إن�سا ًنا من ظلمة �إىل نور..
لأجل هذا كان هذا الكتاب كجوهرة من جواهر هذه احلقيبة الثقافية املدر�سية.
ا�شتمل هذا الكتاب على خمتلف �أن��واع الكلمات ..الدينية ،الثقافية ،العلمية،
الرتبوية ،التوعوية ،وتطوير الذات  ..وغريها الكثري والكثري.
و�أي مدر�سة يف حاجة �إىل ا�ستهالك كثري من الكلمات؛ �سوا ًء يف الأن�شطة� ،أم
احلفالت� ،أم ح�ص�ص االنتظار ،كل هذا ال يخلو من كلمة.
فال �أ�ستبعد �أن يكون هذا الكتاب م�ساعدًا �أو ًال ،وم�سع ًفا متقد ًما ،للكثري من
االحتياجات املدر�سية من الكلمات.
فهو قد حوى ( )333كلمة يف �شتى العلوم واملجاالت ،ومن م�صادر متنوعة.
وموجه لهن ب�صورة خا�صة.
وهذا الكتاب خم�ص�ص لطالبات املرحلة الثانويةّ ،
وهنا � ..أذ ّكر اجلميع ب�أن الكلمة الطيبة �صدقة ،وب�أن الكلمة الطيبة كال�شجرة
ني ب�إذن ربها.
الطيبة� ..أ�صلها ثابت ،وفرعها يف ال�سماء ،ت�ؤتي �أكلها كل ح ٍ
وباهلل التوفيق؛؛؛
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التلفاز القاتل!
ريا من براجمه تقتل فينا حتى �أ�ضعف الإميان� ,أو لي�س
و�أ�سميناه بالقاتل لأن كث ً
�أ�ضعف الإميان الإنكار بالقلب؟!
عينك ,وت�شاهدين تبادل كلمات احلب وامل�شاهد
وذلك حني ترين احلرام �أمام ِ
ال�ساخنة واملالب�س ال�صارخة والعالقات الآثمة ثم ال تنكريها؛ بل وقد حتبينها مع
مرور الزمن و�إلف املع�صية ,والدرا�سات ت�شري �إىل �أن الن�ساء يقبلن على م�شاهدة برامج
فيك و�أنتِ ال ت�شعرين ,وكم من هوى
التلفاز �أكرث من الرجال ,فكم من خلق جميل مات ِ
متكن يف قلبكِ بعد ما كررت النظر �إىل تك�شف املمثلني واملمثالت ,بل كم من فتاة تعلمت
درو�س احلب الزائف من تلك العواطف الهائجة يف ذلك امل�سل�سل �أو ذاك الفيلم ,فخلقت
توهجا عاطف ًيا ال جتد من تفرغ له هذه العواطف �إال لذئب ب�شري ,لتقلد ما
يف نف�سها ً
ر�أته على ال�شا�شات واق ًعا عمل ًيا م�ؤملًا م ًرا.
واملمثلون وامل�م�ث�لات والعاملون يف ه��ذا امل�ج��ال يتحولون بهذه اجل��رمي��ة �إىل
جمموعة من الل�صو�ص كما و�صفهم بذلك م�صطفى �صادق الرافعي فقال:
ل�صا ,ثم يعمل عمل
ل�صا و�أن ي�سمى ً
"ترى �أحدهم �شري ًفا ي�أنف �أن يكون ً
الل�ص يف ا�ستالب العفاف ,و�سرقة الفتيات م��ن تاريخهن االجتماعي ,وت��راه جن�دًا
ي�ستنكف �أن يكون يف �أو��ص��اف قاطع ط��ري��ق ,ث��م ي��أب��ى �إال �أن يقطع الطريق يف حياء
العذارى و�شرف الن�ساء".
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عالقة بنات الثانوية مبكتبة املدر�سة
للأ�سف ال�شديد ف�إن الطالبات الآن عازفات عن دخول مكتبة املدر�سة وهناك
بع�ض الأ�سباب التي �أدت �إيل عزوفهن عن ارتياد املكتبات ومنها؛ الفهم اخلاطئ من قبل
القائمات علي املكتبات املدر�سية على �أنها جمرد عهده يف حوزتهن ،وم�سئوالت عنها.
وهنا �أ�صبحت املكتبة م�ستود ًعا للكتب؛ وبذلك تعطلت املهمة التي يجب �أن تقوم
بها يف العملية التعليمية.
كما �أن ك�ثرة و�سائل الإع�ل�ام التي �شغلت الطالبات عن ال�ق��راءة مثل التلفاز،
والفيديو ،واملحطات الف�ضائية.
لذا  ..على امل�شرفة على املكتبة �أن تعمل على غر�س عادة القراءة واالطالع لدى
الطالبات ،و�إر�شادهن �إىل ما ينا�سب ميولهن ،وبذلك تتعود على تنمية ميولها وقدراتها
العقلية وتدرك �أن القراءة ال تقت�صر على املنهج الدرا�سي.
وميكنها عمل حوافز للطالبات املرتادات للمكتبة من خالل �إج��راء امل�سابقات،
ولزيادة الإقبال ميكن �أن ت�ستحدث خدمات للت�صوير داخل املكتبات املدر�سية ليت�سنى
للطالبة ت�صوير �صفحات املرجع الذي حتتاجه.
ويجب �أن تعرف كل طالبة �أن القراءة �أهم و�سائل املعرفة ،فهي متكن الإن�سان
من االت�صال املبا�شر باملعارف الإن�سانية يف حا�ضرها وما�ضيها ،وتظل دائ ًما هي الو�سيلة
الت�صال الإن�سان بعقول الآخرين و�أفكارهم.
وهناك فرق وا�ضح بني الإن�سان القارئ الذي اكت�سب الكثري من قراءته و�إن�سان
�آخ��ر ال مييل �إىل ال�ق��راءة ،ف��الأول �إن�سان مثقف ينمي قدراته با�ستمرار ،والثاين قد
توقف منوه عند حد معني من النمو املعريف ال يتعداه.
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ال�شريط الإ�سالمي
وكيفية اال�ستفادة منه
�إن ال�شريط الإ�سالمي الآن من الو�سائل التعليمية والدعوية املهمة وامل�ؤثرة
والناجحة على كثري من م�ستويات الأمة الإ�سالمية؛ ولكي نزيد الأثر الإيجابي لهذه
الو�سيلة يف التعليم والدعوة ،هناك �أمور ي�ستطيع فيها امل�سلم �إي�صال هذه الو�سيلة �إىل
�أكرب �شريحة ممكنة لتعليمها ودعوتها �إىل فهم الإ�سالم ال�صحيح.
ومن الأمور التي ي�ستطيع فيها امل�سلم اال�ستفادة من ال�شريط الإ�سالمي:
� -1أال يبخل امل�سلم يف �سعر ال�شريط الإ�سالمي ،بل يبادر �إىل �شرائه.
� -2أح�سني اختيار ال�شريط ،واحر�صي على ال�شريط الذي ت�ستفيدين منه.
 -3ليكن ل��كِ �شريط ت�سمعينه قبل دخ��ول امل��وا��س��م ،مثل رم�ضان �أو احل��ج �أو
ال�صيف؛ لال�ستفادة ولتقوي معلوماتكِ القدمية.
 -4اعتني ب�سماع ال�شريط �أكرث من مرة ،و�ستجدين معلومات �ألقاها املحا�ضر مل
ت�سمعيها� ،أو مل تكوين ا�ستوعبتِها؛ فتق ّوي بذلك معلوماتكِ من خالل تكرار ال�سماع
لل�شريط.
 -5اعلمي �أن مما يقوي حفظكِ للقر�آن� ،أن ت�سمعي اجلزء الذي حتفظينه من
�شريط للقر�آن� ،سوا ًء اجلزء الذي تريدين حفظه �أم حفظتِه من قبل؛ فاحر�صي على
ذلك.
� -6أك�ثري من زي��ارة الت�سجيالت الإ�سالمية واغتنمي الأ�شرطة املفيدة ،ثم
وزعيها يف �أماكن جلو�سكِ مثل ال�سيارة وغرفة النوم وللن�ساء يف املطبخ �أو بال�صالة ،ويف
ينفعك.
حالة فراغكِ ا�ستمعي للأ�شرطة فت�ستفيدي من ا�ستغالل الوقت مبا
ِ
 -7ت�ستطيعني عمل معر�ض للأ�شرطة الإ�سالمية؛ فت�أخذين كمية من الأ�شرطة
ب�سعر اجلملة ،ثم تبيعينها مبعر�ض تعملينه �أنتِ � ،سواء عند جتمع ال�صديقات �أم عند
سحر البيان في كلمات بينات
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الأه��ل� ،أم يف مكان العمل� ،أم يف �أي جتمع ،حتى يف �أماكن العامة ب�سعر �أقل فتن�شرين
ال�شريط الإ�سالمي للم�سلمني.
 -8اجمعي الأ�شرطة التي �سمعتِها من قبل ،ثم �أخرجي ما ال تريدين �أن ت�سمعيه
مرة �أخرى ،ثم وزعي هذه الأ�شرطة على امل�سلمني؛ لال�ستفادة منها.
� -9أن���ش�ئ��ي مكتبة ��ص��وت�ي��ة يف م���س�ج��دكِ م��ن خ�ل�ال جتميع �أ� �ش��رط��ة ل�ل�ق��ر�آن
واملحا�ضرات يف العقيدة والفقه والأخ�لاق الإ�سالمية؛ ف�إن هذا فيه نفع كبري  -ب�إذن
اهلل.
� -10أكرثي من ذكر ال�شريط النافع الذي ت�سمعينه؛ لت�شوقي ال�صديقات ل�شراء
هذا ال�شريط ،فتن�شري اخلري والرب بكل �سهولة وبكلمات قليلة.
 -11احر�صي على تفريق الأ�شرطة النافعة من ال�شروح واللقاءات مع العلماء
وطباعتها ب�شكل جيد وتوثيقها من ال�شيخ ،ثم توزيعها على طالبات العلم.
 -12مما ي�شجع على اال�ستماع لل�شريط الإ�سالمي عمل م�سابقات على ال�شريط،
وت��وزي��ع الأ��ش��رط��ة على جمموعة معينة ،ث��م تو�ضع �أ�سئلة لهن ومب��دة معلومة تتم
امل�سابقة وتوزع جوائز للفائزات.
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الإ�سالم هو احلب احلقيقي
هذا ما قالته املعلمة الربيطانية "هيدز ماثيوز" ،التي اعتنقت الإ�سالم وبد�أت
حياة جديدة.
وبح�سب موقع �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،ف�إن "هيدز ماثيوز" البالغة
من العمر ( )٢٧عا ًما ،من بري�ستون قد اعتنقت الإ�سالم منذ (� )4أ�سابيع ،وقد �أثارت
ده�شة �أ�صدقائها عندما حتولت من حب االحتفال وال�سهر �إىل امر�أة م�سلمة ترتدي
احلجاب خالل ثالثة �أ�شهر فقط.
وكانت "هيذر" قد ب��د�أت طريقها يف التحول �إىل الدين الإ�سالمي منذ �أكرث
من عام ،حيث كانت ت�شعر �أنها ت�شك يف �إميانها وبتعاليم دينها ال�سابق ،فبد�أت القراءة
املكثفة لدعم حججها ،و�أخ��ذت تتمعن �أك�ثر ف�أكرث بتعاليم الدين الإ�سالمي �إىل �أن
اقتنعت ب�أنه الأف�ضل ،فقررت �أن تعتنق الإ�سالم.
وحينها ظن �أ�صدقا�ؤها ومن تعرفهم �أن ما فعلت هو �إحدى نزواتها ورغبتها يف
جتربة �شيء جديد .غري �أن "هيذر ماثيوز" الأم لطفلتني والتي م�ضى على �إ�سالمها
علي �أن �أت�صرف بطريقة معينة ومتزمتة
�شهر واحد الآن تقول" :ظننت يف البداية ب�أن َّ
لأكون م�سلمة ،وهذا ب�سبب ال�صورة ال�سلبية املنقولة للغرب عن هذا الدين العظيم،
فجوهر الإ�سالم يكمن يف فهمه .وحني ت�صل �إىل هذه القناعة ت��درك �أهمية تعاليم
الإ�سالم و�سبب وجوبها على امل�سلمني ،فاحلجاب  -مث ً
ال  -مفرو�ض ل�صيانة وحفظ
املر�أة وفر�ض احرتامها ،وهذا �أمر مل �أكن �أفهمه من قبل".
ومت حفل اعتناق "هيذر ماثيوز" للإ�سالم يف مركز حملي حيث رددت "ال�شهادة"
�أمام الإمام ،وقدّم لها بع�ض الأخوات امل�سلمات احلجاب والكتب الإ�سالمية لالحتفال،
و�أعربت عن م�شاعرها بقولها" :تغريت حياتي و�شعرت بال�سعادة بعد �أن �أ�سلمت".
واعتنقت املعلمة الربيطانية "هيدز ماثيوز" الإ�سالم بعد �شهرين من عودتها
من عطلة يف جزيرة "�إيبيزا" الإ�سبانية ،وتقول �أن �صورها يف الرحلة بال�شكل القدمي
سحر البيان في كلمات بينات
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تظهر كل ما هو خط�أ يف �صورة اجلمال الغربي ،ولكن الإ�سالم جلب لها احلب وال�سعادة
اللذين مل جتدهما يف منط احلياة ال�سطحية التي كانت تعي�شها".
وتابعت�" :أنها لن تفاج�أ من ردود �أفعال الآخرين على حجابها ،فهي مقتنعة
متا ًما مببادئ الإ�سالم ،وت�ضيف �أن �شريكها القادم �سيكون م�سل ًما ملتز ًما".
و�أظ�ه��رت درا�سة حمايدة ت�ضاعف ع��دد امل�سلمني اجل��دد يف بريطانيا حتى بلغ
حوايل (� )100ألف يف ال�سنوات الأخرية ،معظمهم من الن�ساء مبتو�سط عمر يبلغ ()27
�سنة ،مثل ال�سيدة "هيذر" التي ت��روي كيف تعرفت على الإ��س�لام عن طريق زوجها
ال�سابق "جريوم" ،الذي انف�صل عنها منذ عام تقري ًبا بعد �أن حاولت �أن تقنعه يف البداية
باخلط�أ الذي وقع فيه ،وتقول" :كنت �أظن ب�أنه خمطئ ،فحاولت ثنيه عن �إ�سالمه ،ثم
بد�أت �أقر�أ عن الإ�سالم حتى اقتنعت به و�أعلنت �إ�سالمي بنطقي ال�شهادتني مب�ساعدة
�أخواتي امل�سلمات يف مركز �إ�سالمي حملي مبنطقتي ،حيث قدمن يل احلجاب وبع�ض
الكتب التي ت�شرح تعاليم الإ�سالم".
وحت��اول "هيذر ماثيوز" الآن تطبيق مبادئ الدين الإ�سالمي التي تعلمتها
حدي ًثا وت�ؤمن بها ،مثل االمتناع عن �شرب اخلمر واحلر�ص على الأكل احلالل ،حيث
تقول ب�أنها ُو�ضعت مل�صلحة الإن�سان واحلفاظ على �صحته بعك�س ما يظن غري امل�سلمني
ب�أن هذه التعاليم تحَ رِم امل�سلمني من املتعة يف حياتهم.
وح�صلت "هيذر" على ن�سخة من القر�آن مرتجمة للغة الإجنليزية ،فيما حتاول
تعلم اللغة العربية لتتمكن من ت�أدية ال�صلوات اخلم�س( .امل�صدر :موقع ر�سالة املر�أة
"بت�صرف").
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غي املخرتعون
كيف رّ
امل�سلمون وجه العامل؟ ""1
�أقدمت �إحدى امل�ؤ�س�سات العلمية الربيطانية على �إقامة معر�ض علمي تاريخي؛
للتذكري مب� آ�ث��ر امل�سلمني العلمية ال�ت��ي غ�يرت وج��ه ال �ع��امل ،ح�سب ع�ن��وان �صحيفة
الإندبندنت .وقد خل�ص الكاتب بول فاليلي تلك الإجن��ازات العظيمة يف (� )20إجنا ًزا
وخمرت ًعا م�سل ًما ،لوالهم ملا كان العامل املعا�صر على ما هو عليه من تقدم وح�ضارة
وازدهار ورخاء.
هل تعلمن �أن امل�سلمني هم �أول من اكت�شفوا القهوة وجعلوها م�شرو ًبا عامل ًيا؟
حدث ذلك عندما كان عربي ا�سمه خالد يرعى �أغنامه يف منطقة بجنوب �إثيوبيا ،حيث
اكت�شف �أن �أغنامه �صارت �أكرث حيوية بعد تناولها نو ًعا من احلبوب ،ف�أخذ ً
بع�ضا منها
وغالها؛ لي�صنع منها �أول م�شروب للقهوة.
وهل تعلمن �أن ابن الهيثم  -عامل الريا�ضيات والفلك والفيزياء  -هو خمرتع
الكامريا ،التي تعترب عماد احلياة الإعالمية احلديثة .وقد أ�خ��ذت ا�سمها من كلمة
"قمرة" العربية ،وتعني الغرفة املظلمة �أو اخلا�صة.
وهل تعلمن �أن الفلكي وال�شاعر واملو�سيقي واملهند�س عبا�س بن فرنا�س كان قد
�سبق الأخوين راي��ت ب�ألف عام يف �صناعة �آل��ة للطريان؟ وقد طار لأول مرة من على
مئذنة يف مدينة قرطبة ،م�ستخد ًما عباءة حم�شوة مبواد خ�شبية .وقد كانت عباءة ابن
فرنا�س �أول مظلة يف التاريخ ..ثم اخرتع �آلة �أخرى من احلرير وري�ش الن�سور وطار
فيها من �أعلى جبل ،وبقي يف اجلو ملدة ع�شر دقائق ،ثم �سقط .واكت�شف فيما بعد �أن
�سبب �سقوطه يعود �إىل عدم �صنع ذيل لطائرته.
وه��ل تعلمن �أن امل�سلمني ه��م �أول م��ن ط � ّور ال�صابون ال��ذي ن�ستخدمه اليوم،
و�أ�ضافوا �إليه الزيوت النباتية وهايدروك�سيد ال�صوديوم ،والعطورات كعطر الزعرت،
بينما كانت تفوح من �أج�ساد ال�صليبيني الذين غ��زوا الأر���ض العربية روائ��ح كريهة
سحر البيان في كلمات بينات
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للغاية ،ح�سبما يقول م�سلمو ذلك الزمان؟ وقد جلب ال�شامبو �إىل �إجنلرتا لأول مرة
�شخ�ص م�سلم ،وقد عـُني فيما بعد يف بالط امللكني جورج وويليام الرابع ل�ش�ؤون النظافة
وال�شامبو.
وهل تعلمن �أن جابر بن حيان هو خمرتع الكيمياء احلديثة ،و�إليه يعود الف�ضل
يف �صناعة كل �أجهزة التقطري والفلرتة والتبخري والتطهري والأك�سدة امل�ستخدمة هذه
الأيام.
ه��ل تعلمن �أن امل�سلمني ه��م �أول م��ن �صمم احل��دائ��ق للتمتع بجمال الطبيعة
واال�سرتخاء ،بينما كان الغربيون ي�ستخدمونها فقط لزراعة الأع�شاب واخل�ضراوات
للطبخ؟ هل تعلمن � ً
أي�ضا �أنهم �أول من زرع الزنبق والفل الذي يزين حدائق �أوروبا هذه
الأيام؟
ه��ذا غي�ض من في�ض من امل��آث��ر العلمية الإ�سالمية التي يحيا عليها العامل
املعا�صر واملوثقة غرب ًيا.
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نيل �آرمي�سرتونغ
هو �أول رائد ف�ضاء ي�صل �إىل القمر قبل ثالثني عا ًما ،ويف يف �أثناء زيارته مل�صر..
مع الفجر �أيقظه هذا النداء ..اهلل �أكرب ..اهلل �أكرب.
فجل�س فز ًعا وه��و منده�ش بكل حوا�سه ,وم��ا �إن انتهى ه��ذا النداء حتى عادت
ذاكرته �إىل الوراء ثالثني عا ًما ،حني كانت �أعظم حلظة يف حياته عندما هبط من املركبة
الف�ضائية الأمريكية الأوىل التي نزلت على �سطح القمر ،ثم راح ي�صيح بالإجنليزية
دون وعي :جليل �أيها الرب ،قدو�س �أيها الرب؛ نعم هناك ..على �سطح القمر �سمعت هذا
النداء �أول مرة يف حياتي ،وها �أنا ذا �أ�سمعه و�سط القاهرة على الأر�ض ،ثم قر�أ بع�ض
الرتاتيل ع�سى �أن يعود �إىل النوم .يف كامن نف�سه كان ينتظر �أن ي�سمع هذا النداء مرة
�أخ��رى ,وهو يتلهى يف ت�صفح كلمات الكتاب بني يديه و�أتى ال�صباح ومل ي�سمع النداء
فنزل �إىل الإفطار ،ثم م�ضى مع جمموعته يف جولة �سياحية ,وكل حوا�سه تنتظر تلك
اللحظة التي �سي�ستمع فيها النداء مرة �أخرى؛ �إنه يريد �أن يت�أكد قبل �أن يعلن �أمام
ل هذه املعلومة اخلطرية؛ وهناك وهو داخل �أحد املتاحف الفرعونية� ,سمع النداء
امل أ
من جديد بلحن جميل ي�صدح من مذياع �أحد املوظفني يف املتحف ,فرتك جمموعته
ووق��ف بجانب املذياع ي�صغي بكل حوا�سه ،وحني انت�صف الأذان ,ن��ادى رفاقه قائ ً
ال:
تعالوا تعالوا ا�سمعوا هذا النداء ..فجاءه مرافقوه وهم يبت�سمون ب�صمت وا�ستغراب,
و�أراد �أحدهم �أن يتكلم ،ف�أ�شار �إليه �أن ي�صمت ويتابع ال�سماع ،وحني انتهى الأذان قال
لهم :هل �سمعتم هذا؟ قالوا :نعم.
قال :هل تعلمون �أين �سمعت هذا قبل الآن؟
ف�صاح �أقربهم �إليه :م�سرت �آرمي�سرتونغ� ,أرج��وك حلظات على انفراد ،وم�ضيا
�إىل �إحدى زوايا املتحف وراحا يتحدثان بانفعال غريب.
عاد وجمموعته �إىل مكان �إقامتهم .ويف فجر اليوم التايل �سمع الأذان ،فنه�ض
من فرا�شه وفتح النافذة وراح ين�صت بكل جوارحه ثم �صاح مبلء فيه ..ال� ..أنا ل�ست
سحر البيان في كلمات بينات
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جمنونا� ..أنا ل�ست جمنو ًنا� ،أق�سم بالرب �أن هذا ما �سمعته فوق �سطح القمر .بعد �أن
عاد جميع رفاقه �إىل �أمريكا هناك عكف �آرمي�سرتونغ على درا�سة الدين الإ�سالمي,
وبعد ف�ترة ب�سيطة �أعلن �أ�سالمه و�صرح يف حديث �صحفي �أن��ه �أعلن �إ�سالمه؛ لأنه
�سمع هذا النداء ب�أذنيه على �سطح القمر؛ لكن بعد �أيام قالئل جاءته ر�سالة من وكالة
الف�ضاء الأمريكية فيها قرار ف�صله من وظيفته ..هكذا بب�ساطة ت�صدر وكالة الف�ضاء
الأمريكية �أم� ًرا باال�ستغناء عن خدمات �أول رائ��د ف�ضاء يهبط على �سطح القمر؛ ال
ل�شيء ..فقط لأنه �أعلن �إ�سالمه ،وباح ب�سر �سماعه الأذان هناك فوق القمر.
ويف �س�ؤال وجهه �صحفي لرائد الف�ضاء (نيل �آرمي�سرتونغ) ي�س�أله فيه عن جوابه
عن قرار ف�صله :فكان اجلواب ب�أن �صاح رائد الف�ضاء ب�أعلى �صوته :نعم فقدت عملي،
لكنني وجدت اهلل.
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الإعجاب  :الأ�سباب والعالج
يقول ال�شيخ /عبدالرحمن ال�سحيم  -حفظه اهلل  : -ثمة ظاهرة انت�شرت بني
الفتيات� ،أال وهي ظاهرة الإعجاب� ،إعجاب بع�ض الفتيات بع�ضهن ببع�ض� ،أو �إعجاب
بع�ضهن ببع�ض املعلمات.
و�سبب انت�شار مثل هذه الأمور:
 -1فراغ القلب مِ ن ُح ِّب اهلل ور�سوله ﷺ.
 -2عدم الإخال�ص يف حمبة اهلل ور�سوله ﷺ.
 -3عدم النظر يف عواقب الأمور.
 -4التـّع ّلـق بال�صور.
 -5عدم النظر بعني الب�صرية فيمن تع ّلقت بها الفتاة.
�أم��ا لو �أن القلوب ُملئت مبح ّبة ع� ّ
لام الغيوب مل يكن فيها حم ّل للتع ّلق بفتاة
ح�سناء!
ٌ
“ثالث من كن فيه وجد بهن حالوة الإمي��ان� :أن يكون اهلل ور�سوله
قال ﷺ:
�أحب �إليه مما �سواهما ،و�أن يحب املرء ال يحبه �إال هلل ،و�أن يكره �أن يعود يف الكفر بعد
�أن �أنقذه اهلل منه كما يكره �أن يقذف يف النار” متفق عليه.
هذه خ�صال يجد بها امل�ؤمن وامل�ؤمنة حالوة الإميان.
عجبات
�أن يكون اهلل ور��س��ول��ه �أح��ب �إل�ي��ه مم��ا �سواهما  ..وه��ذا مفقود عند امل ُ َ
واملُعجِ بات .و�أن ُيحب املرء ال ُيح ُّبه �إال هلل  ..وهذا معدوم عندهن.
�إذ �أ�سا�س العالقة عندهن :ح�سن الهندام!! جمال ال�ق��وام!! ح�سن املنطق !!
جمال ال�صورة !! .والقلب اخلاوي من حم ّبة اهلل ور�سولهﷺهو الذي يتع ّلق مبثل هذه
ال�صور اجلميلة.
ولو خ ُل�صت حمبة اهلل ور�سوله ﷺ ملا تع ّلق متع ّلق بغري اهلل الذي ت�ألهه القلوب،
سحر البيان في كلمات بينات
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ومل تحُ ّب �سوى من د ّلها على اخلري وهداها �إليه.
ولذا  ..قال عليه ال�صالة وال�سالم :ال ي�ؤمن �أحدكم حتى �أكون �أحب �إليه من
والده وولده والنا�س �أجمعني.
وملا قال عمر :يا ر�سول اهلل لأنت �أحب �إ ّ
يل من كل �شيء �إال من نف�سي ،فقال النبي
ﷺ :ال والذي نف�سي بيده؛ حتى �أكون �أحب �إليك من نف�سك ،فقال له عمر :ف�إنه الآن.
واهلل لأنت �أحب �إيل من نف�سي ،فقال النبي ﷺ :الآن يا عمر .رواه البخاري.
فاملعجبات ببنات جن�سهن ُحرمن هذه املنزلة الرفيعة واملكانة العالية ،و َت َع ّل ْق َن
َ
ب ُبن ّيات مثلهن.
وعدم النظر يف العواقب الأخروية ،ف�إن �أية حمبة لي�ست هلل تنقلب عداوة يوم
القيامة با�ستثناء املحبة الفطرية كما تكون بني الوالد وولده والزوج وزوجه.
قال �سبحانه وبحمده :ﱫ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱪ

(الزخرف).
�إال املتقني الذين كانت حم ّبتهم هلل ولر�سوله ﷺ.
والذين قامت حمبتهم على التوا�صي باحلق والتوا�صي بال�صرب.
والذين �أُ ِّ�س�ست عالقاتهم على التعاون على الرب والتقوى.
و�أما الإعجاب فهو مبني على التعاون على الإثم والعدوان.
وهذا الإعجاب يف حقيقته هو الع�شق الذي ُيف�سِ د القلب حتى ال ي�ستقر وال يرتاح
�إال بذكر مع�شوقِـه .و�إن كان بني الفتيات.
قال ابن القيم  -رحمه اهلل " : -الع�شق هو الإفـراط يف املحبة ،بحيث ي�ستويل
املع�شوق على قلب العا�شق ،حتى ال يخلو من تخ ُّيلِه وذِكره والفك ِر فيه ،بحيث ال يغيب
عــن خـاطـره وذه�ن��ه ،فعند ذل��ك ت�شتغل النف�س باخلواطر النف�سانية فتتعطل تلك
ال ُقوى ،فيحدث بتعطيلها من الآفات على البدن والروح ما َي ُعـ ُّز دوا�ؤه ويتعذر ،فتتغيرّ
ُّ
ويختل جميع ذلك فتعجـز الب�شر عن �صالحه ،كما قيل:
�أفعاله و�صفاته ومقا�صده،
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احل� � � �ـ � � � ُّ�ب � ُ
أول م � � ��ا ي� � �ك� � �ـ � ��ون جل� ��اج � �ـ � � ًة
ت � � � � أ�ت� � � ��ي ب� � �ـ � ��ه وت � �� � �س� ��وق � �ـ � �ـ� ��ه الأق� � � � � � � ��دار
ح� �ت ��ى �إذا خ ��ا� ��ض ال� �ف� �ت ��ى لجُ � � � � َج ال� �ه ��وى
ج � � � �ـ� � � ��اءت �أم � � � � �ـ� � � � ��ور ال ُت � � � �ط� � � ��اق ك � �ب� ��ار
هم و�شغ ُل قلب و�سقم ،و�آخره ع ََط ٌب ٌ
وقتل.
والع�شق مبادئه �سهل ٌة حلو ٌة ،و�أو�سطه ٌّ
�إن مل تتداركه عناي ٌة من اهلل كما قيل:

وع � � �� � ��ش خ � ��ال� � � ًي � ��ا ف � ��احل � ��ب �أول � � � � � ��ه ع �ن��ى
و�أو� � � � �س � � � �ط � � � ��ه �� � �س� � �ق � ��م و�آخ� � � � � � � � � ��ره ق� �ت ��ل
وقال �آخر:

ت � � � � ��و ّل� � � � � � َه ب � ��ال� � �ع� � ��� � �ش � ��ق ح � � �ت� � ��ى َع� � �� � ِ��ش � ��ق
ف � � �ل � � �م� � ��ا ا� � � �س � � �ت � � �ق� � ��ل ب� � � � ��ه مل ُي � � � ��طِ � � � � ْ�ق
ر�أى جل� � � � � � � � � ًة ظ� � � �ن� � � �ه � � ��ا م � � ��وج� � � �ـ� � � � ًة
ف � � � �ل � � � �م � � ��ا مت� � � � �ك � � � ��ن م � � � �ن � � � �ه � � ��ا َغ � � � � � � � � �رِق
والذنب لــه (�أي :للعا�شق) ،فهو اجلاين على نف�سه ،وقد قعد حتت املثل ال�سائر:
يداك �أوكتا وفوك نفخ .انتهى كالمه  -رحمه اهلل . -
و�أما دواء هذا الداء ال ُع�ضال:
لي به من
فقال فيه  -رحمه اهلل  : -ودواء هذا الداء القتال �أن يعرف �إن ما اُب ُت َ
هذا ال��داء امل�ضاد للتوحيد؛ إ�من��ا هو مِ ن جهله وغفلة قلبه عن اهللَ ،ف َعلَ ْي ِه �أن يعرف
و�سننه و�آياته � اً
أول ،ثم ي�أتي من العبادات الظاهرة والباطنة مب ي�شغل قلبه
توحيد ر ِّبه ُ
عن دوام الفكرة فيه و ُيكرث اللج�أ والت�ضرع �إىل اهلل �سبحانه يف �صرف ذلك عنه ،و�أن
يرجع بقلبه �إليه ولي�س لـه دواء �أنفع من الإخال�ص هلل ،وهو ال��دواء الذي ذكره اهلل
سحر البيان في كلمات بينات
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يف كتابه حيث قال :ﱫﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﱪ (يو�سف).

ف�أخرب �سبحانه �أنه �صرف عنه ال�سوء من الع�شق والفح�شاء من الفعل ب�إخال�صه،
ف�إن القلب �إذا خل�ص و�أخل�ص عمله هلل مل يتمكن منه ُ
ع�شق ال�صور ؛ ف�إنه �إمنا متكن من
قلب فارغ كما قيل:

�أت� � � ��اين ه� ��واه� ��ا ق� �ب ��ل �أن �أع� � � ��رف ال� �ه ��وى
ف � � �� � � �ص� � ��ادف ق� � �ل� � � ًب � ��ا خ� � ��ال � � � ًي� � ��ا ف �ت �م �ك �ن��ا
وليعلم العاقل �أن العقل وال�شرع يوجبان حت�صي َل امل�صالح وتكميلَها ،و�إع��دا َم
املفا�سد وتقليلَها.
ومن املعلوم �أن��ه لي�س يف ع�شق ال�صور م�صلحة دينية وال دنيوية ،بل مف�سدته
الدينية والدنيوية �أ�ضعاف ما ُيق ّد ُر فيه من امل�صلحة  ،وذلك من وجوه:
�أحدها :اال�شتغال بذكر املخلوق وح ِّبه عن حب ال َّر ِّب تعاىل وذكره؛ فال يجتمع يف
القلب هذا وهذا �إال ويقهر �أحدهما �صاحبه  ،ويكون ال�سلطان والغلبة لـه.
الثاين :عذاب قلبه مبع�شوقه ،ف�إن من �أحب �شي ًئا غري اهلل ع ُِّذ َب به وال ُبدّ ،كما
قيل:

ف � �م� ��ا يف الأر�� � � � � � ��ض �أ�� � �ش� � �ق � ��ى م� � ��ن حم� � ٍّ�ب
و�إن وج� � � � ��د ال� � � �ه � � ��وى ح� � �ل � ��و امل� � � � � ��ذاقِ
ت � � � �ـ � � � �ـ� � � ��راه ب� � ��اك � � �ي � � �ـ � � �ـ�ً � ��ا يف ك� � � �ـ � � ��ل ح�ي�ن
خم� � ��اف � � �ـ � � � َة ُف � � � �ـ � � ��ر َق � � � � ٍة �أو ال� � �ش � �ت � �ي� ��اقِ
ف� �ي� �ب� �ك ��ي �إن ن � � � � � ��أوا � � �ش ��وق � �ـ � �ـ � �اً �إل� �ي� �ه� �ـ ��م
وي� � �ب� � �ك � ��ي �إن دن� � � � ��و خ� � � � � � َ
�وف ال � � �ف� � ��راق
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ف� �ت� ��� �س� �خ� �ـ ��ن ع � �ي � �ن� ��ه ع� � �ن � ��د ال � �ف � �ـ � �ـ � ��راق
وت � �� � �س � �خ � �ـ � �ـ ��ن ع � �ي � � ُن � �ـ � �ـ� ��ه ع� � �ن � ��د ال � � �ت� �ل��اقِ
والع�شق و�إن ا�ستعذبه �صاحبه ،فهو من �أعظم عذاب القلب.
الثالث� :أن العا�شق قلبه �أ�سري يف قب�ضة مع�شو ِق ِه ي�سومه الهوان ،ولكن لِ�سكرة
الع�شق ال ي�شعر مب�صابه ؛ فقلبه:
َ
حيا�ض الردى والطفل يلهو ويلعب!!
كع�صفورة يف كف الطفل ي�سومها ***
فعي�ش العا�شق عي�ش الأ�سري املوثق.
الرابع� :أنه ي�شتغل به عن م�صالح دينه ودنياه؛ فـلي�س �شـي ٌء �أ�ضي ُع مل�صالح الدين
والدنيا من ع�شق ال�صور.
ُ
وع�شق ال�صور
�أما م�صالح الدِّين ف�إنها منوطة ِبلَ ِّم �شعث القلب و�إقباله على اهلل،
�أعظم �شي ٍء ت�شعي ًثا وت�شتي ًتا له.
و�أما م�صالح الدنيا فهي تابعة يف احلقيقة مل�صالح الدين ،فمن انفرطت عليه
م�صالح دينه و�ضاعت عليه ؛ فم�صالح دنياه �أ�ضيع و�أ�ضيع .انتهى كالمه  -رحمه اهلل . -
والع�شق (الذي ُت�س ِّميه الفتيات :الإعجاب) من اخلطورة مبكان:
قال ابن القيم :ف�إنه يكون كف ًراَ ،ك َمن ا ّتخذ مع�شوقه ِن ّداًُ ،يحبه كما يحب اهلل،
فكيف �إذا كانت حمبته �أعظم من حمبة اهلل يف قلبه؟ فهذا ٌ
ع�شق ال ُيغفر ل�صاحبه ،ف�إنه
من �أعظم ال�شرك ،واهلل ال يغفر �أن ي�شرك به و�إمنا يغفر بالتوبة املاحية ما دون ذلك،
وعالمة هذا الع�شق ال�شركي الكفري �أن يقدم العا�شق ر�ضاء مع�شوقه على ر�ضاء ربه،
و�إذا تعار�ض عنده حق مع�شوقه وح ّقه ّ
وحق ر ِّبه وطاعته قدّم حق مع�شوقه على ح ِّق ربه
و�آثر ر�ضاه على ر�ضاه ،وبذل ملع�شوقه �أنف�س ما يقدر عليه ،وبذل لربه �إن بذل �أردى ما
عنده ،وا�ستفرغ و�سعه يف مر�ضات مع�شوقه وطاعته والتقرب �إليه ،وجعل لربه �إن �أطاعه
الف�ضلة التي تف�ضل عن مع�شوقه من �ساعاته .انتهى كالمه  -رحمه اهلل . -
وي�شتد اخلطبُ ،
عج ُب به �شخ�ص من �أهل الكفر والزندقة
وتعظم البل ّية �إذا كان امل ُ َ
سحر البيان في كلمات بينات

23
www.alukah.net

ف�إن الزندقة هي �إنكار املعلوم من الدِّين بال�ضرورة.
فيكون الإعجاب بالكافر �أو الكافرة ملا عندهم من تقنية وح�ضـارة ماديـة ،ويكـون
املعجب بهم يغفل �أو يتغافل عما و�صلوا �إليه من ح�ضي�ض يف جمال الروح.
عادة َ
ومن تغلغل يف جمتمعاتهم ر�أى بعني ب�صريته ما و�صلوا �إليه �سواء يف جمال
الدين �أم يف جمال الأخالق.
وقد ر�أيت ب�أم عيني ما َي ِ�ص ُلون �إليه يومي ال�سبت والأحد  ،ف�إنها عندهم يومي
�إجازة  ،ومن ثم ي�سهرون وي�سكرون  ،فال ت�سل عنهم وعن قذارتهم!!
وال �شك �أن الإعجاب به�ؤالء وما هم عليه من الكفر يعد ناق�ضاً من نواق�ض
الإ�سالم ،وقد ع ّد الإمام املجدد ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب هذا من نواق�ض الإ�سالم.
عجب به من �أهل البدع ف�إذا كانت املعلمة
ي�أتي بعد ذلك يف اخلطورة �إذا كان امل ُ َ
ال�سنــة مث ً
ال ؛ ف�إن الإعجـاب بهـا قـد ي�صل �إىل درجــة الكفـر،
�أو الطالبة لي�ست من �أهل ُّ
�صححت مذهبها.
خا�صة �إذا ر�ض َيت مبا هي عليه من مذهبٍ باطل� ،أو �إذا ّ
ولو ت�أملت الفتاة َم��نْ تع ّلقت بها  ..لو ت�أملتها بعني ب�صريتها لعلمت �أن هذه
ال�صورة الظاهرة لي�ست ه��ي ك��ل ��ش��يء؛ فـتحت ه��ذه ال�صورة الظاهرة م��ا تنفر منه
النفو�س.
ولذا ملا �أراد اهلل  -عز وجل � -أن ُيثبت �أن عي�سى عب ٌد هلل ولر�سوله و�أنه ك�سائر الب�شر،
و�أن ينفي عنه وعن �أ ِّمه الألوهية قال �سبحانه :ﱫ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯭﱪ(املائدة).
فالذي ي�أكل الطعام يحتاج ما يحتاجه النا�س من ق�ضاء حاجة ونحوها .فت�أملي.
عج َبتِها  ..كيف لو �أ�صاب تلك الفتاة حريق �أو ت�ش ّوه؟
كذلك لو ت�أملت الفتاة يف ُم َ
كيف تنظر �إليها؟
كيف لو ر�أتها بعد �ستني �أو �سبعني �سنة؟؟!!
بل كيف لو ر�أتها بعد ثالثة �أيام من دفنها؟
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بل كيف لو ماتت َمنْ �أُعجِ بت بها وقيل للفتاة املتع ّلقة بها :تعايل لتنامي بجوارها
م�سجـاة بها؟!
الليلة فقط؟! تعايل و ّدعيها  ..ونامي يف بيت �أو غرفة هي ّ
ريا� :إىل من حباها اهلل �شي ًئا من ا َ
جلمال ،فاب ُتل َيت مبن ُتعجب بها  ..اتقي اهلل
و�أخ ً
وراقبيه يف ال�سر والعلن  ..اتقي اهلل ال ُي�سلب منك هذا اجلمال  ..ال جتعلي ل�ضعيفات
النفو�س عليك من �سبيل  ..اقطعي كل عالقة جاءتك من هذا الباب.
و�أق �دّم اع�ت��ذاري عن الإط��ال��ة على طبق ال ُّن�صح  ..مت الكالم واحلمد للرحيم
الرحمن الكرمي املنان ،وال�صالة وال�سالم على خري الأنام.
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املفا�سد املرتتبة
على تناقل ال�صور الإباحية
املفا�سد املرتتبة على تناقل ال�صور الإباحية باجلوال �أو الإنرتنت كثرية� ،أهمها:
ثالث مفا�سد كربى:
املف�سدة الأوىل:
�أن م��ن �أر��س��ل ال�صور �أو الأف�ل�ام �أو الق�ص�ص اجلن�سية �إىل غ�يره ،ف��إن��ه يبوء
ب�إثمه مع �آثام من �أر�سلت �إليهم من غري �أن ينق�ص من �آثامهم �شيء ،قال  -تعاىل :-
ﱫﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﱪ (النحل.)٢٥ :
وه��ذه امل��واد الإباحية من �أعظم ال�ضالل ،وم��ن �أر�سلها �إىل غ�يره فهو ي�ضله،
ويدعوه مل�شاهدة املحرم ،ويعينه عليه؛ بل يدفعه �إليه دف ًعا ،وقد ينتج من ذلك :وقوعه
يف الزنا �أو عمل قوم لوط� ،أو االغت�صاب �أو الوقوع على ذات املحرم ،ن�س�أل اهلل ال�سالمة
والعافية ،و�إذا تقرر �أنها من ال�ضالل؛ فالذي ين�شرها نا�شر لل�ضالل ،و�إذا �أهداها ال�شاب
لزميله فهو ي�ضله ،وكذلك الفتاة �إذا �أر�سلتها ل�صديقتها فهي ت�ضلها ،وكالهما يحمل
�أوزار من �أر�سلت �إليهم عن طريقهما ,كما هو ن�ص الآية.
املف�سدة الثانية:
وخروجا من املعافاة التي
�أن يف �إعطاء امل��واد املحرمة للغري جماهرة بالذنب،
ً
يحرم منها املجاهرون ،كما قال النبي ﷺ« :كل �أمتي معافى �إال املجاهرين ،و�إن من
املجاهرة �أن يعمل الرجل بالليل عم ً
ال ،ثم ي�صبح وقد �سرته اهلل فيقول :يا فالن عملت
البارحة كذا وكذا ،وقد بات ي�سرته ربه وي�صبح يك�شف �سرت اهلل عليه» رواه البخاري
وم�سلم.
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املف�سدة الثالثة:
�أن يف تناقل ال�صور �أو الأفالم �أو الق�ص�ص اجلن�سية �إ�شاعة للفاح�شة يف الذين
�آمنوا؛ وقد قال اهلل  -تعاىل  :-ﱫ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﱪ (النور).
قال ابن القيم  -رحمه اهلل تعاىل « : --هذا �إذا �أحبوا �إ�شاعتها و�إذاعتها ،فكيف
�إذا تولوا هم �إ�شاعتها و�إذاعتها» فليتق اهلل  -تعاىل  -يف نف�سه كل من تلطخ بهذا الإثم
املبني بتوبة ن�صوح قبل �أن يدهمه املوت وهو على هذه احلال ال�سيئة .ومن ابتلي بهذه
ريا لها فال �أقل من �أن يت�سرت ب�سرت اهلل  -تعاىل  ،-وال يكون
القاذورات حتى �صار �أ�س ً
عو ًنا لل�شيطان الرجيم على �شباب امل�سلمني وفتياتهم ،وليق�صر هذا الإثم على نف�سه
وال يعديه �إىل غريه؛ فمن فعل ذلك رجيت له التوبة ،وهو حري �أن يعتق من �أ�سر تلك
اخلطيئة املردية ،مع كرثة دعائه �أن يعافيه اهلل  -عز وجل  -من هذا البالء العظيم.
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ف�ضيلة ال�صمت
ميا قالوا�" :إذا َّ
مت العقل نق�ص الكالم" .و�أثني �أحدهم علي ف�ضيلة ال�صمت
قد ً
فقال" :هو زينة بدون حلية ،وهيبة بدون �سلطان ،وح�صن بدون حائط".

ر�أي � � � � � � � � � � ��تُ ال � � � � �ك� � �ل� ��ام ي� � � � ��زي� � � � � ُ�ن ال � �ف � �ت� ��ى
وال � � ��� �َّ ��ص � � �م� � ��تُ خ� �ي ��ر مل � � ��ن ق � � ��د � � َ��ص � � َم � ��تْ
�روف جت � � � � � ُّر احل � � �ت� � � َ
�وف
ف� � �ك � ��م م � � ��ن ح � � � � � � � ٍ
وم� � � � ��ن ن � � ��اط � � ��قٍ و ّد �أن ل � � ��و � � َ��س� � � َك � ��تْ

قال ﷺ" :من �صمت جنا" رواه �أحمد والرتمذي� .أي :من �صمت عن النطق
بال�شر ،ق��ال ال�غ��زايل  -رحمه اهلل " : -هذا من ف�صل اخلطاب وج��وام��ع كلمه -ﷺ-
وجواهر حكمه ،وال يعرف ما حتت كلماته من بحار املعاين �إال خوا�ص العلماء ،وذلك
�أن خطر الل�سان عظيم ،و�آفاته كثرية من نحو كذب وغيبة ومنيمة ورياء ونفاق وفح�ش
ومراء وتزكية نف�س وخو�ض يف باطل ،ومع ذلك �إن النف�س متيل �إليها لأنها �سباقة �إىل
الل�سان ولها حالوة يف القلب وعليها بواعث من الطبع وال�شيطان ،فاخلائ�ض فيها قلما
يقدر على �أن يلزم ل�سانه فيطلقه فيما يحب ويكفه عما ال يحب ،ففي اخلو�ض خطر
ويف ال�صمت �سالمة مع ما فيه من جمع الهم ودوام الوقار وفراغ الفكر للعبادة والذكر
وال�سالمة من تبعات القول يف الدنيا ومن ح�سابه يف الآخرة".
عن �أبي �أيوب الأن�صاري  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :جاء رجل �إىل النبي -ﷺ -فقال:
عظني و�أوجز ،فقال�" :إِ َذا ُق ْمتَ فيِ َ�صلاَ ت َِك َف َ�ص ِّل َ�صلاَ َة ُم َو ِّد ٍعَ ،و اَل َت َك َّل ْم ِبكَلاَ ٍم َت ْع َتذِ ُر مِ ْن ُه
ا�س" رواه �أحمد.
ا�س ممِ َّ ا فيِ َيدَيْ ال َّن ِ
َغدًاَ ،و ْاج َم ْع ْ إِ
ال َي َ
روي �أنه التقى �أربعة من �أذكياء امللوك :ملك الهند ،وملك ال�صني ،وملك الفر�س،
وملك الروم  ..فاجتمعوا على ذم الكالم ومدح ال�صمت ،فقال �أحدهم�" :أنا �أندم على ما
قلت ،وال �أندم على ما مل �أقل" وقال الآخر�" :إنيّ �إذا تكلمت بالكلمة ملكتني ومل �أملكها،
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و�إذا مل �أتكلم بها ملكتها ومل متلكني" وقال الثالث" :عجيب للمتكلم� ،إن رجعت عليه
كلمته �ض ّرته ،و�إن مل ترجع مل تنفعه" ،وقال الرابع�" :أنا على ر ّد ما مل �أق ّل �أقدر مني
على ر ّد ما قلتُ ".
اعمل �أك�ثر مما تتكلم :ال�صامتون من خري أ�ه��ل الأر���ض  ..هم من ي�صنعون
ريا يف ع�صر الرثثرة  ..الفئة النادرة التي تعمل �أكرث مما تتكلم.
التغيري و ُي�ضيفون كث ً
يقول زيجلرُ " :ثلث ما يتعلمه حاملو درجة الدكتوراة من علم ي�أتي من خالل
درا�ستهم الأكادميية فقط� ،أما الباقي فيكون ح�صيلة الت�أمل واملراقبة خالل �سنوات
عمرهم الباقية .لذا فلي�س كل متعلم مف ِّكرا".
�إن الإجناز لن يولد يف ال�ضجيج بل تت�شكل مالحمه و�سط غابات من ال�صمت
ومن ال�سكون ،واالنطوائية لي�ست عي ًبا ،بل دليل نبوغ يف �أحيانٍ كثرية.
وال�صمت مينحك طاقة قوية للتفكري بعمق يف كل ما يح�صل حولك والرتكيز
بعقالنية على �إجابتك  ..قال د.عبد الوهاب امل�سريي  -رحمه اهلل « : -ال �أقبل �شي ًئا على
عالته ،وهذا ما �أ�صابني بداء الت�أمل».
لكل حالة لبو�سها :جعل اهلل تعاىل ال�صمت �س ً
رتا على اجلاهل ،وزي ًنا للعامل ..
روي �أن رج ً
ال كان يجل�س �إىل �أبي يو�سف ،تلميذ �أبي حنيفة ،ويطيل ال�صمت ،فقال له
�أبو يو�سف يو ًما� :أال تتكلم؟ فقال بلى :متى يفط ُر ال�صائم؟ ف�أجابه� :إذا غابت ال�شم�س،
فقال :ف�إن مل تغب �إىل ن�صف الليل؟ ف�ضحك �أبو يو�سف ،وقال :لقد �أ�صبت يف �صمتك
و�أخط�أت �أنا يف طلبي لنطقك ،ثم قال:

ع� � �ج� � �ب � ��تُ لأزرا ِء ال� � �ع� � �ي � ��ي ب� �ن� �ف� ��� �س� � ِه
و�� �ص� �م ��تُ ال� � ��ذي ك � ��ان ب��ال �� �ص �م��تِ أ�ع �ل �م��ا
ويف ال � �� � �ص � �م� ��تِ �� � �س �ت � ٌ
ر ل� �ل� �ع� �ي ��ي و�إمن � � � ��ا
�� �ص� �ح� �ي� �ف� � ُة ل� � � � ّ�ب امل� � � � � ��ر ِء � ْأن ي �ت �ك � ّل �م��ا
فال�صمت لي�س حممودًا على الإطالق والكالم � ً
أي�ضا  ..بل يبقى لكل مقام مقال،
سحر البيان في كلمات بينات
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ولكل حالة لبو�سها ،ولو كان ال�صمت ف�ضيلة ب�إطالق ملاتت الن�صائح ال�صادقة وغاب
التوجيه ال�سديد وفقدنا الأمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي ميز هذه الأمة وقامت
عليه خرييتها  ..تعي�ش الكلم ُة ال�صادقة و ُيخلد �صاحبها ،ويبقى يف وج��دان النا�س
ه�شا ُم ً
وي�سكن ذاكرة قلوبهم� ،أما ال�ضجيج الكاذب فرمبا يبقى قليال لكن �سيظل ً
هم�شا
يف زاوي��ة ال�صخب � ..سيعي�ش نكرة ومي�ضي نكرة ،ومي��وت يف جوف الفراغ �سرا ًبا بال
معنى.
�إن ال�صمت و�إن �صاحبه �سالمة م�ؤقتة لكنه م�سمار ُيد َُق يف نع�ش الف�ضيلة ،قال
تعاىل :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮊ (املائدة).

قال ﷺ" :رحم اهلل ام��ر ًءا تكلم فغنم �أو �سكت ف�سلم" �صحيح اجلامع .و�أفهم
ري من ال�سكوت؛ لأن قول اخلري ينتفع به من ي�سمعه وال�صمت
بذلك �أن قول اخلري خ ٌ
ال يتعدى �صاحبه.
يرا �أو لي�صمت" متفق
وق��ال ﷺ" :من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخ��ر فليقل خ� ً
عليه.

قال القرطبي  -رحمه اهلل " : -معناه �أن امل�صدق بالثواب والعقاب املرتتبني
ريا فيغنم �أو
على الكالم يف الدار الآخرة ال يخلو �إما �أن يتكلم مبا يح�صل له ثوا ًبا �أو خ ً
ي�سكت عن �شيء فيجلب له عقا ًبا �أو �ش ًرا في�سلم ،وعليه فـ«�أو» للتنويع والتق�سيم ،في�سن
له ال�صمت حتى عن املباح لأدائ��ه �إىل حمرم �أو مكروه ،وبفر�ض خلوه عن ذلك فهو
�ضياع الوقت فيما ال يعنيه ،ومن ح�سن �إ�سالم املرء تركه ما ال يعنيه".
و�أف��اد اخلرب �أن قول اخلري خري من ال�صمت لتقدميه عليه .و�أن��ه �إمنا �أمر به
عند ع��دم ق��ول اخل�ير  ..ق��ال القرطبي  -رحمه اهلل " : -وقد �أك�ثر النا�س الكالم يف
تف�صيل �آف��ات الكالم وه��ي �أك�ثر من �أن تدخل حتت ح�صر وحا�صله �أن �آف��ات الل�سان
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�أ�سرع الآف��ات للإن�سان و�أعظمها يف الهالك واخل�سران فالأ�صل مالزمة ال�صمت �إىل
�أن يتحقق ال�سالمة من الآف��ات واحل�صول على اخل�يرات ،فحينئذ تخرج تلك الكلمة
خمطومة وب�أزمة التقوى مزمومة".
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خرافة ت�أثري الأبراج على
حياة الب�شر وم�ستقبلهم
الأب��راج هي منازل الكواكب وال�شم�س والقمر ،وهي َخ ْلق من خملوقات اهلل -
تعاىل  -ال ت�أثري لها على حياة النا�س ،وال مب�ستقبل حياتهم وال بت�صرفاتهم.
وقد كرث يف هذا الزمان اهتمام النا�س بالأبراج ،ومن ي�سمون باملنجمني؛ فرنى
الكثريين يق�صدون ه ��ؤالء «املنجمني»� ،أو يتتبعونهم يف و�سائل الإع�ل�ام املختلفة؛
لل�س�ؤال عن حظهم وما �سيجري لهم يف م�ستقبل حياتهم ،واحلقيقة �أن ه�ؤالء املنجمني،
الذين يدّعون املعرفة بعلم التنجيم وال�ب�روج ،هم �أن��ا�� ٌ�س خمادعون يخدعون النا�س
الب�سطاء وين�شرون اخلرافات ،ويدّعون ارتباطهم بال�سماء وجنومها والأبراج و�أنواعها،
ي�ستهدفون من وراء ذلك ال�شهرة وجمع الأموال من وراء جتارة رخي�صة يخدعون بها
النا�س ..يدعون املعرفة ب�أ�سرار النجوم ويروجون الأوهام يف �أذهان النا�س حتت �شعار
«حظك اليوم» �أو «م�ستقبلك غدًا» �أو «اعرف حظك» ،وما �أ�شبه ذلك.
وكلها ب�ضاعة فا�سدة ومف�سدة يتم ترويجها يف �سوق �ضعاف النفو�س ،و�ضعاف
الإميان الذين ال يتوكلون على اهلل  -تعاىل  -حق توكله ،فليج�أون �إىل ه�ؤالء املخادعني
«الفلكيني» املدَّعني املعرفة بالأبراج.
وال��دالئ��ل ك�ث�يرة وال �ت �ج��ارب ع��دي��دة ال حت���ص��ى ،وك�ل�ه��ا ت��دل ع�ل��ى ك��ذب ه ��ؤالء
وخ��داع�ه��م ومتويهاتهم على ال�ن��ا���س ،ب��ل ي�ضحكون عليهم ب�ع�ب��ارات مع�سولة و�أم��انٍ
عري�ضة ،ويف�سدون حياة النا�س بالتمويهات ال�سخيفة واالدع ��اءات الكاذبة امللفقة،
واخلرافات الباطلة.
ثم اعلمي �أن اهلل هو خالق الأ�سباب و ُم�سبباتِها ،و�أنه ال خالق ل�شيء من الأ�شياء
من الأعيان والأعمال �إال اهلل  -عز وجل  ،-و�أن الغيب ،كل الغيب ،ال يعلمه �إال اهلل -
�سبحانه وتعاىل  ،-يقول اهلل -تبارك وتعاىل  :-ﱫ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰﭱ ﱪ (النمل.)٦٥ :
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ويقول الر�سول ﷺ« :الإمي��ان �أن ت�ؤمن ب��اهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم
الآخر ،وت�ؤمن بالقدر خريه و�شره».
ومعناه �أن املخلوقات التي قدَّرها اهلل  -عز وجل  -وفيها اخلري وال�شر حتدث
بتقدير اهلل  -تعاىل  -الأزيل؛ فال يحدث يف هذا العامل �شيء �إال بعلمه وم�شيئته وق�ضائه
وقدره ،وال ي�صيب العب َد �شيء من اخلري وال�شر �أو ال�صحة �أو املر�ض �أو الفقر �أو الغنى
�أو غري ذل��ك� ،إال بخلقه  -تعاىل  -وم�شيئته وق�ضائه وق��دره ،وال ُيخطئ العب َد �شيء
ق ّد َر اهلل  -تعاىل  -و�شاء �أن ي�صيبه .يقول ﷺ« :واعلم �أ َّن ما �أخط�أك مل يكن لي�صيبك،
وما �أ�صابك مل يكن ل ُيخطِ َئك» ،ويقول ﷺ � ً
أي�ضا« :واعلم �أن الأم َة لو اجتمعت على �أن
ينفعوك ب�شيء مل ينفعوك �إال ب�شيء قد كتبه اهلل لك ،ولو اجتمعوا على �أن ي�ض ّروك
ب�شيء مل ي�ضروك �إال ب�شيء قد كتبه اهلل عليك».
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وماذا عن �إ�سالم ال�شاب الأمريكي كيم
ال�شاب الأمريكي بطل �ألعاب القوى باجلامعات الأمريكية (كيم) ،والذي غري
ا�سمه بعد �إ�سالمه لي�صبح (خليفة �سيد عبدالعزيز).
خليفة عمره ثمانية وع�شرون ع��ا ًم��ا� ..أ�سلم قبل ع�شر �سنوات عندما ك��ان يف
الثامنة ع�شرة من عمره وهو طالب بجامعة (�أريزونا) ق�سم االت�صاالت.
حتدث عن رحلته �إىل الإميان من �أين وكيف بد�أ �إ�سالمه؟ فقال :فكرت يف الإ�سالم
يف �أول �سنة يل يف الكلية بكاليفورنيا؛ فقد �أخ��ذت ف�ص ً
ال يف �أدي��ان العامل :البوذية،
امل�سيحية ,الكاثوليكية ،الهندو�سية ،الإ�سالم ،ووجدت نف�سي قري ًبا من الإ�سالم.
�أم��ا م�شواري احلقيقي نحو الإ�سالم ،فقد ب��د�أ عندما زرت �أح��د �أ�صدقائي من
جامعة (�أري��زون��ا) و�شاهدت علبة خ�ضراء عند �أمه بداخلها كتاب اهلل ،وكان �صديقي
�أمريكي اجلن�سية و�أ�صبح ا�سمه يف الإ��س�لام (يو�سف) ،بعدها ب��د�أ ي�أخذين للم�سجد
ريا.
ل�صالة الظهر ،و�شاهدت امل�سلمني هناك والحظتهم ،وت�أثرت بذلك كث ً
يف ذلك الوقت مل �أعرف يف الإ�سالم �إال القر�آن وال�صالة ،ويف الأيام التالية وجدت
نف�سي �أ�صلي معهم ،وكنت يف داخلي قد قررت �أن �أكون م�سل ًما ،لكنني مل �أعلن �إ�سالمي،
ويو ًما بعد يوم بد�أوا يف �س�ؤايل :هل �أنت م�سلم؟
وبعد هذه الأ�سئلة �أعلنت �إ�سالمي متا ًما وعدت لأهلي ،و�أخ�برت والدتي �أنني
�أ�سلمت ،فاعتقدت �أنني �أ�صبت بجنون ،و�أن ذل��ك جم��رد حالة م�ؤقتة �س�أترك بعدها
الإ�سالم ،وهددتني ب�أن والدي �سيعترب حياتي معه قد انتهت.

34

سحر البيان في كلمات بينات

�أعظم �أربعة �أخطاء يف التاريخ
 -1ب��اع ج��ورج هاري�شن من جنوب �إفريقيا مزرعته �إىل �شركة تنقيب بع�شرة
جنيهات فقط؛ لعدم �صالحيتها للزراعة ،وحني �شرعت ال�شركة يف ا�ستغاللها ،اكت�شفت
بها �أكرب منجم للذهب على الإطالق� ،أ�صبح بعدها هذا املنجم م�س�ؤو ًال عن ( )%70من
�إنتاج الذهب يف العامل.
 -2ويف �إحدى ليايل (1696م) �أوى اخلباز الربيطاين جوفينز �إىل فرا�شه ،لكنه
ن�سي �إطفاء �شعلة �صغرية بقيت يف فرنه ،وقد �أدى هذا "اخلط�أ" �إىل ا�شتعال منزله،
ثم منزل جريانه ،ثم احل��ارات املجاورة ،حتى احرتقت ن�صف لندن ومات الآالف من
�سكانها ،فيما �أ�صبح يعرف "باحلريق الكبري" ،جوفينز نف�سه مل ي�صب ب�أذى!
 -3ويف عام (1347م) دخلت بع�ض الفئران �إىل ثالث �سفن �إيطالية كانت را�سية
يف ال�صني ،وحني و�صلت �إىل ميناء م�سينا الإيطايل خرجت منها ،ون�شرت الطاعون يف
املدينة ،ثم يف كامل �إيطاليا .وكان الطاعون قد ق�ضى �أ�ص ً
ال على ن�صف �سكان ال�صني يف
ذلك الوقت ،ثم من �إيطاليا انت�شر يف كامل �أوروبا فقتل ثلث �سكانها خالل ع�شر �سنوات
فقط.
 -4تذكر بع�ض امل�صادر �أن �أح��د امللوك الربيطانيني اختلف مع البابا يف وقت
كانت فيه بريطانيا كاثوليكية ،وكرد انتقامي ح ّرم البابا تزاوج الربيطانيني؛ الأمر
الذي �أوقع امللك يف حرج �أمام �شعبه ،وللخروج من هذا امل�أزق طلب من ملوك الطوائف
يف الأندل�س �إر�سال بع�ض امل�شايخ كي تتحول بريطانيا للإ�سالم نكاية بالفاتيكان! �إ ّال �أن
"جماعتنا" تقاع�سوا عن تنفيذ هذا الطلب حتى و�صل اخلرب �إىل البابا ،ف�أ�صلح اخلالف
ورفع قرار التحرمي (ولك �أن تت�صور �إ�سالم بريطانيا ،ثم ظهورها ك�إمرباطورية ال
تغيب عنها ال�شم�س).
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املداراة ن�صف العقل
مل يخلق اهلل �سبحانه الب�شر مت�شابهني يف كل �شيء ،البد من اختالف بينهم ولو
كانت املقارنة بني التو�أمني ،و�إن �أ�شد ما جتد من اختالف ما يكون بني الطباع والآراء
والقناعات والعقول.
�إذا كان الأمر كذلك وكان االختالف �سنة كونية ما�ضية فالبد من التعامل بنوع
من العقل واحلكمة ال �سيما عند االختالف.
وال ب�أ�س �أن تبذل �شي ًئا من دنياك من �أجل �صالح دنياك �أو �آخرتك �أو �صالحهما
م ًعا ،وهذا ما ي�سميه العلماء باملداراة ،كما ذكروا � ً
أي�ضا �أن املداراة هي املالينة واملالطفة،
ويف تعريف �آخر هي خف�ض اجلناح للنا�س ،ولني الكالم لهم ،وترك الإغ�لاظ لهم يف
القول ،واملداراة الدفع برفق.
والفرق املهم جدًا بني امل��داراة املندوبة واملداهنة املمنوعة؛ هو �أن امل��داراة تكون
ببذل الدنيا ل�صالح الدنيا والدين �أما املداهنة فهي بذل الدين لإ�صالح الدنيا.
قال احل�سن الب�صري  -رحمه اهلل ( : -كانوا يقولون :املدَاراة ن�صف العقل،
و�أنا �أقول هي العقل ك ُّله).
وعن ُوهيب بن الورد قال ( :قلت لوهب بن ُمن ِّبه� :إين �أريد �أن �أعتزل النا�س.
فقال يل :ال ب َّد لك من النا�س وللنا�س منك؛ لك �إليهم حوائج ،ولهم �إليك حوائج،
ريا� ،سكو ًتا نطو ًقا).
ولكن كن فيهم �أ�صم �سمي ًعا� ،أعمى ب�ص ً
ويقول حممد بن احلنفية ،قال( :لي�س بحليم من مل يعا�شر باملعروف ،من ال
خمرجا).
فرجا� ،أو قال:
ً
يجد من معا�شرته بدًّا ،حتى يجعل اهلل له ً
وعن �أبي الدرداء  -ر�ضي اهلل عنه  ، -قال�( :إنا لنك�شر يف وجوه �أقوام ون�ضحك
�إليهم ،و�إ َّن قلوبنا لتلعنهم).
وعنه � ً
أي�ضا  -ر�ضي اهلل عنه  -قال لزوجته�( :إذا غ�ضبت َفـ َر�ض ِّيني ،و�إذا غ�ضبت
ر�ضيتك ،ف�إذا مل نكن هكذا ما �أ�سرع ما نفرتق).
وقال معاوية  -ر�ضي اهلل عنه ( : -لو �أ َّن بيني وبني النا�س �شعرة ما انقطعت،
قيل :وكيف؟ قال :لأنهم �إن مدُّ وها خ َّليتها ،و�إن خ َّل ْوا مددتها).

�أغ � �م � ��� ��ض ع �ي �ن ��ي ع � ��ن �� �ص ��دي� �ق ��ي ك ��أن �ن ��ي
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ل� ��دي� ��ه مب � ��ا ي� � ��أت � ��ي م � ��ن ال� �ق� �ب ��ح ج��اه��ل
وما بي جهل غري �أن خليقتي

ت �ط �ي��ق اح� �ت� �م ��ال ال � �ك� ��ره ف �ي �م��ا أ�ح � � ��اول
م � �ت� ��ى م� � ��ا ي� ��رب � �ن� ��ي م� �ف� ��� �ص ��ل ف �ق �ط �ع �ت��ه
ب� �ق� �ي ��ت وم� � � ��ايل يف ن� �ه ��و�� �ض ��ي م �ف��ا� �ص��ل
ول � � �ك� � ��ن �أداري� � � � � � � � � ��ه ،و�إن � � �ص � ��ح �� �ش ��دين
ف� � � � � ��إن ه � � ��و أ�ع� � � �ي � � ��ا ك � � � ��ان ف � �ي� ��ه حت ��ام ��ل
عن عروة بن الزبري ،أ� َّن عائ�شة �أخربته �أ َّنه ا�ست�أذن على ال َّنبي ﷺ رجل ،فقال
ﷺ" :ائذنوا له ،فبئ�س ابن الع�شرية �أو بئ�س �أخو الع�شرية .فلما دخل �أالن له الكالم.
فقلت له :يا ر�سول اهلل ،قلت ما قلت ،ثم �ألنت له يف القول .فقال� :أي عائ�شة� ،إ َّن �ش َّر
النا�س منزل ًة عند اهلل من تركه� -أو ودعه -النا�س اتقاء فح�شه" رواه البخاري وم�سلم.
قال املناوي  -رحمه اهلل �( : -أي لأجل قبح فعله وقوله� ،أو لأجل اتقاء فح�شه،
�أي :جماوزة احل ِّد ال�شرعي اً
قول �أو فعلاً  ،وهذا �أ�صل يف ندب املدَاراة �إذا ترتب عليها دفع
�ض ٍّر� ،أو جلب نفع ،بخالف املداهنة فحرا ٌم مطل ًقا� ،إذ هي بذل الدين ل�صالح الدنيا،
نهي
وامل�دَاراة بذل الدنيا ل�صالح دين �أو دنيا ،بنحو رفقٍ بجاهلٍ يف تعليم ،وبفا�سقٍ يف ٍ
عن منكر ،وترك �إغالظ وت�أ ُّلف ،ونحوها مطلوب ٌة حمبوب ٌة �إن ترتب عليها نفع ،ف�إن مل
يرتتب عليها نفع ،ب�أن مل يتقِ �ش َّره بها كما هو معروف يف بع�ض الأنام فال ت�شرع).
ريا؛ ف�إنهنَّ خلقن من ِ�ضلع ،و�إ َّن �أعوج �شيء يف
وقال ﷺ" :ا�ستو�صوا بالن�ساء خ ً
ال�ضلع �أعاله ،ف�إن ذهبت تقيمه ك�سرته ،و�إن تركته مل يزل �أعوج ،فا�ستو�صوا بالن�ساء
ريا" رواه البخاري وم�سلم.
خ ً
ق��ال اب��ن حجر  -رح�م��ه اهلل ( : -ويف احل��دي��ث ال�ن��دب �إىل امل � �دَاراة ال�ستمالة
النفو�س ،وت�ألف القلوب ،وفيه �سيا�سة الن�ساء ب�أخذ العفو منهنَّ  ،وال�صرب على عوجهنَّ ،
و�أ َّن من رام تقوميهنَّ فاته االنتفاع بهن ،مع �أنه ال غنى للإن�سان عن امر�أة ي�سكن �إليها،
يتم �إال بال�صرب عليها).
وي�ستعني بها على معا�شه ،فك�أ َّنه قال :اال�ستمتاع بها ال ُّ
وقال ﷺ" :يا �أيها النا�س اتقوا اهلل ،و� ْإن �أُ ِّمر عليكم عبد حب�شي جمدَّع ،فا�سمعوا
سحر البيان في كلمات بينات
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له و�أطيعوا ،ما �أقام لكم كتاب اهلل" .رواه الرتمذي وقال :ح�سن �صحيح.
قال املباركفوري( :فيه ٌّ
حث على املدَاراة ،واملوافقة مع الوالة ،وعلى التحرز عما
يثري الفتنة ،وي�ؤدي �إىل اختالف الكلمة).
مداراة الأعداء للحذر من �شرهم:
ق��ال امل ��اوردي  -رحمه اهلل تعاىل �( : -إذا ك��ان للإن�سان ع��دو وق��د ا�ستحكمت
�شحنا�ؤه ،وا�ستوعرت �سرا�ؤه ،وا�ستخ�شنت �ضرا�ؤه ،فهو يرتب�ص بدوائر ال�سوء انتهاز
فر�صة ويتجرع مبهانة العجز مرارة غ�صة ،ف�إذا ظفر بنائبة �ساعدها ،و�إذا �شاهد نعمة
عاندها ،فالبعد عن هذا حذ ًرا �أ�سلم ،والكف عنه متاركة �أغنم  ،لأنه ال ي�سلم من عواقب
�شره ،وال يفلت من غوائل مكره �إال بالبعد عنه �أو مداراته .وقد قال لقمان البنه :يا
بني ،كذب من قال �إن ال�شر بال�شر يطف�أ ،ف�إن كان �صاد ًقا فليوقد نارين ،ولينظر هل
تطفىء �إحداهما الأخرى ،و�إمنا يطفىء اخلري ال�شر كما يطفىء املاء النار.
و�أما �إذا كان هذا العدو لئيم الطبع خبيث الأ�صل فمثل هذا ال ي�ستقبح ال�شر،
وال يكف عن املكروه فهذا حاله �أطم و�ضرره �أعم وال �سالمة من مثله �إال بالبعد عنه
واالنقبا�ض ،وال خال�ص منه �إال بال�صفح والإعرا�ض لأنه كال�سبع ال�ضاري يف �سوارح
الغنم وكالنار بطبع ال يزول ،وجوهر ال يتغري).
قال اهلل �سبحانه :ﱫ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﱪ (طه.)47-43 :
قال ابن كثري( :ه��ذه الآي��ة فيها عربة عظيمة ،وهو �أن فرعون يف غاية العتو
واال�ستكبار ،ومو�سى �صفوة اهلل من خلقه �إذ ذاك ،ومع هذا �أُمر �أال يخاطب فرعون �إال
باملالطفة واللني).
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القوة املفقودة
تروي بع�ض الأ�ساطري �أن ال�شم�س والرياح تراهنتا على �إجبار رجل على خلع
معطفه؛ وبد�أت الرياح يف حماولة ك�سب الرهان بالعوا�صف والهواء ال�شديد والرجل
يزداد مت�س ًكا مبعطفه و�إ�صرار على ثباته وبقائه ،حتى حل الي�أ�س بالرياح فكفت عنه؛
والي�أ�س �أحد الراحتني كما يقول �أ�سالفنا .وجاء دور ال�شم�س فتقدمت وبزغت وبرزت
للرجل ب�ضوئها وحرارتها فما �أن �شاهدها حتى خلع معطفه خمتا ًرا را�ض ًيا.
�إن الإك��راه وامل�ضايقة توجبان املقاومة وتورثان النزاع ،بينما الإقناع واملحاورة
يبقيان على ال��ود والألفة ويقودان للتغيري ب�سهولة وي�سر ور�ضا� .إن الإقناع كما هو
احلوار لغة الأقوياء وطريقة الأ�سوياء؛ وما التزمه �إن�سان �أو منهج �إال كان االحرتام
والتقدير ن�صيبه من قبل الأطراف الأخرى ،بغ�ض النظر عن قبوله.
والقر�آن وال�سنة وهما نربا�س امل�سلمني ود�ستورهم ،وفيهما كل خري ونفع قد جاءا
مبا يعزز الإقناع ،وي�ؤكد �أثره؛ ف�آيات املحاجة والتفكر كالذي مر على قرية وهي خاوية
على عرو�شها ،وكامللك الذي حاج �إبراهيم  -عليه ال�سالم  -يف ربه ،وكمناق�شة م�ؤمن �آل
فرعون قومه ،و�أما الأحاديث فمن �أ�شهرها حديث ال�شاب امل�ستئذن يف الزنا ،وحديث
الرجل الذي رزق بولد �أ�سود؛ وحديث الأن�صار بعد �إعطاء امل�ؤلفة قلوبهم وتركهم؛ كل
هذه الن�صو�ص مليئة بالدرو�س والعرب التي ت�صف الإقناع وفنونه وطرائفه ملن كان له
قلب �أو �ألقى ال�سمع وهو �شهيد.
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" "10هم�سات يف ِّ
فن احلوار
للحوار ن�صيب من حياتنا اليومية ،وله يف جمال�سنا � ٌ
أوقات طويلة؛ وحتى نخرج
بفائدة احلوار املرجوة ،علينا اتباع �أمور عدة ،ون�صائح وتوجهات لكي ن�سري عليها يف
حماوراتنا ،وهي كالتايل:
أمامك ،واتركيه حتى يطرح ر�أيه ،وينتهي من
الهم�سة الأوىل :ال تقاطعي َمن � ِ
عر�ضه كام ً
ال.
الهم�سة الثانية :ح��اويل �أن ت�ستوعبي جميع ما يطرحه الطرف الآخ��ر قبل
الإجابة عليه ،وتر َّيثي قبل التحدُّ ث معه.
الهم�سة ال�ث��ال�ث��ة� :إي ��اكِ �أن حتتقري �آراء الآخ��ري��ن ،و�أظ �ه��ري اه�ت�م��ام� ِ�ك مبا
يتحدثون ،حتى و�إن مل تقتنعي مبا يقولون.
تب�سطي يف احلديث ،وخاطبي النا�س مبا يعقلون ،وجت َّنبي
الهم�سة الرابعةَّ :
الت�شدُّ ق والتق ُّعر يف الكالم.
ري الكالم ما قل ،ومل ُ
يطل ف ُيمل ،فاخت�صري كالمكِ  ،وال
الهم�سة اخلام�سة :خ ُ
تتكلمي �إال مبا ُي�ستفاد من ذكره.
الهم�سة ال�ساد�سة :ت�أدَّبي يف احل��وار مع �أه��ل العلم والف�ضل وال��ر�أي ،واختاري
الأوقات املنا�سبة يف ذلك ،وال ُتكثرِ ي عليهم ،ف�إمنا هم م�شغولون مبا هو �أهم.
الهم�سة ال�سابعة :جت َّنبي احلديث يف الأ�شخا�ص ،وناق�شي الر�أي دون التعر�ض
لقائله.
الهم�سة الثامنة :ت��وددي وتلطفي يف احلديث مع من حتاورينه ،وال يدفعكِ
أيك ،قال اهلل  -تعاىل  -لنبيه
االختالف معه �إىل الق�سوة عليه؛ ف�إن ذلك �أدعى لقبول ر� ِ
ﷺ :ﱫﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﱪ (�آل عمران.)١٥٩ :
الهم�سة التا�سعة :اِختاري �أجمل العبارات و�أح�سنها ،و�إياكِ والتجريح ،و�أح ِّذركِ
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من ا ِّتهام الن َّيات.
الهم�سة العا�شرة� :إذا �شعرتِ ب��أن احل��وار عقيم ،والفائدة منه معدومة� ،أو �أن
الطرف الآخ��ر قد ب��د أ� يف اجل��دال واملخا�صمة فتجنبيه ،ونبيكِ ﷺ يقول�« :أن��ا زعي ٌم
رب�ض اجلنة ملن ترك املِرا َء و�إن كان محُ ًّقا».
ببيتٍ يف ِ
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يحيى امل�شد
عامل عربي م�صري برع يف علم الذرة حتى اعترب من �أبرز علمائها.
ُولِد هذا العامل عام (1932م) يف مدينة طنطا امل�صرية الواقعة يف و�سط الدلتا.
ح�صل امل�شد على �شهادة الدكتوراه يف الكهرباء من رو�سيا و�أن�ش�أ ق�سم الكمبيوتر يف
جامعة الإ�سكندرية ،ود ّر�س يف جامعتي الإ�سكندرية والقاهرة والكلية الفنية الع�سكرية.
�سافر �إىل ال�ع��راق وعمل يف الكلية التكنولوجية ،و�ساهم يف تطوير العمل يف
م�ؤ�س�سة الطاقة الذرية العراقية ..ملع ا�سمه بحيث �أ�صبح واحدًا من ع�شرين عاملًا من
علماء الذرة يف العامل.
مل ت�سرتح �إ�سرائيل جلهود هذا العامل ودوره يف �إن�شاء املفاعل الذري العراقي
ف�أخذت ترت�صده وتتابع حتركاته لو�ضع حد حلياته والتخل�ص منه.
يف عام (1980م) �أر�سلت العراق امل�شد يف مهمة ر�سمية �إىل فرن�سا؛ لإنهاء �صفقة
متعلقة ب�شراء كميات من اليورانيوم املخ�صب ،فقام مبهمته على �أكمل وجه.
�أخذ املو�ساد يطارد امل�شد؛ فحاولوا �شراءه باملال فف�شلوا ،ووظفوا الن�ساء للو�صول
�إليه ،لكنهم �أخفقوا يف ذلك.
�أم � ��ام م��وق �ف��ه ال��وط �ن��ي دب ��ر امل��و� �س��اد خ �ط��ة ان �ت �ه��ت ب��اغ �ت �ي��ال��ه يف ب��اري ����س يف
(1980/6/12م) ..يومها قال الإ�سرائيليون :على العرب االنتظار ع�شرين عا ًما �أخرى
حتى يظهر م�شد جديد.
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أنت عظيمة
حواء  ..كم � ِ
تظن حواء خط�أً �أن مهمتها التي خلقت لها �أقل �ش�أ ًنا من مهمة الرجل؛ فرناها
تنادي مب�ساواتها بالرجل ,وك��أن الرجل يف مرتبة �أعلى ,ومكانة �أ�سمى ،مع �أن نظرة
ت�أملية منا تظهر لنا �أن الرجل ما و�صل �إىل هذه املكانة ,وما ح�صل على تلك املرتبة,
�إال بف�ضل املر�أة� ,سواء �أكانت �أ ًما �أن�ش�أته ور ّبته ووجهته� ,أم زوجة وقفت بجانبه ودفعته
و�شجعته.
ولو قلبنا �صفحات التاريخ ,نقر�أ �سري رجاله العظماء ,لوجدنا للمر�أة ن�صي ًبا
�أوفى ,ودو ًرا �أكرب يف انت�صار هذا القائد ,وتفوق ذلك ال�سيا�سي ,و�إبداع ذاك الأديب.
يقول الرئي�س الأمريكي الأ�سبق روزفلت�« :إن �أي عمل يقوم به الرجل مهما كان
�شا ًقا �أو عظيم امل�س�ؤولية ال ميكن �أن ي�صل �إىل مرتبة امر�أة تن�شئ �أ�سرة من �أوالد �صغار,
�إنها تهب وقتها وطاقتها لأوالدها ،و�إنني �أرى �أن دور املر�أة �أهم  ,و�أكرث �صعوبة ,و�أكرث
فخ ًرا من دور الرجل .وب�صفة عامة ف�إنني �أحرتم املر�أة التي تبذل جهدًا يف �سبيل بناء
�أ�سرة».
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كيف غري املخرتعون امل�سلمون
وجه العامل ""2
�أقدمت �إحدى امل�ؤ�س�سات العلمية الربيطانية على �إقامة معر�ض علمي تاريخي
للتذكري مب�آثر امل�سلمني العلمية ،التي غ�يرت وج��ه العامل  -ح�سب عنوان �صحيفة
الإندبندنت .وقد خل�ص الكاتب بول فاليلي تلك الإجنازات العظيمة يف ع�شرين �إجنا ًزا
وخمرت ًعا م�سل ًما ،لوالهم ملا كان العامل املعا�صر على ما هو عليه من تقدم وح�ضارة
وازدهار ورخاء.
هل تعلمن �أن الف�ضل يعود �إىل �سلطان م�صر ال��ذي طلب ت�صنيع قلم حرب ال
يو�سخ الأيدي واملالب�س؛ فجاء اخرتاع �أقالم احلرب النا�شف التي ت�ستخدم على نطاق
وا�سع يف كل �أنحاء العامل الآن؟
وه��ل تعلمن �أن نظام الرتقيم و�ضعه اخل��وارزم��ي وال�ك�ن��دي؟ وه��ل تعلمن �أن
اخلوارزمي هو وا�ضع علم اجلرب � ً
أي�ضا؟ هل تعلمن �أن العامل الإيطايل فيبونات�شي هو
الذي نقل العلم احل�سابي العربي �إىل �أوروبا بعد �أكرث من ثالثمائة عام على اكت�شافه
عرب ًيا ،وامل�ؤ�سف �أنه معروف يف الغرب على �أنه مكت�شفه ال ناقله؟ هل تعلمن �أن عاملًا
م�سل ًما هو مكت�شف اللوغاريتمات؟ هل تعلمن �أن �أ�صل علم املخت�صرات عربي؟
وهل تعلمن �أن علي بن نايف امللقب بزرياب هو الذي و�ضع �أ�س�س التغذية احلديثة؛
فهو الذي جاء من العراق �إىل قرطبة بفكرة الوجبة الثالثية التي تت�ألف من ال�شوربا
وال�صحن الرئي�س من اللحم �أو ال�سمك ،ثم الفاكهة واملك�سرات؟ وهو الذي ط ّور � ً
أي�ضا
ك�ؤو�س الكري�ستال التي عمل على اخرتاعها يف البداية عبا�س بن فرنا�س.
وهل تعلمن �أن امل�سلمني هم من و�ضعوا علم الن�سيج واحلياكة وال�سجاد حتديدًا،
بينما ك��ان��ت �أر� ��ض امل�ن��ازل يف �أوروب ��ا م��ن ال�ت�راب وال�سطوح ال�ب��دائ�ي��ة؟ وق��د انت�شرت
ال�سجاجيد فيما بعد يف الغرب انت�شار النار يف اله�شيم.
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هل تعلمن �أن كلمة "�شيك" الإجنليزية �أ�صلها عربي ،فهي م�أخوذة عن كلمة
�صك� ،أي التعهد بدفع ثمن الب�ضائع عند ت�سلمها؛ وذل��ك جتن ًبا ل�ت��داول العملة يف
املناطق اخلطرة؟ ويف القرن التا�سع كان رجال الأعمال امل�سلمون ي�أخذون الكا�ش مقابل
�شيكاتهم يف ال�صني امل�سحوبة على ح�ساباتهم يف بغداد .بعبارة �أخرى فامل�سلمون هم من
و�ضع �أ�س�س االقت�صاد املايل.
وهل تعلمن �أن ابن حزم اكت�شف �أن الأر�ض كوكب يدور قبل العامل الغربي غاليليو
بخم�سمائة عام ،و�أن الفلكيني العرب كانوا يح�سبون حركة الأف�لاك بدقة متناهية؟
وهل ن�سينا �أن العامل الإ�سالمي الإدري�سي قدم للملك روجر يف �صقلية الإيطالية كرة
�أر�ضية مر�سو ًما عليها �أقاليم وبلدان العامل يف القرن الثاين ع�شر؟
ه��ذا غي�ض من في�ض من امل��آث��ر العلمية الإ�سالمية التي يحيا عليها العامل
املعا�صر واملوثقة غرب ًيا.
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امل�سلمون هم �أول من
و�صل �إىل �أمريكا
من الأخطاء الكربى االعتقاد ب�أن �أول من اكت�شف قارة �أمريكا هو كري�ستوفر
كولومب�س.
وهذا خط�أ تاريخي وجغرايف كبري ل ًّب�سه امل�ست�شرقون علينا ،و�أخذناه بالقبول
وال��ر��ض��ا ..لكن احلقيقة التاريخية والعلمية �أن امل�سلمني ق��د و�صلوا �إىل �أمريكا،
واكت�شفوها قبل كولومبو�س وقبل في�سوبي�شي وقبل الأوروبيني جمي ًعا مبدة طويلة،
وقد ن�شروا ً � -
أي�ضا  -دينهم فيها ،ولكن ال�صليبيني الأوائل قد �أبادوا امل�سلمني وطم�سوا
كل �آثارهم تقري ًبا! و�إليكم تف�صيل ذلك.
أنا�سا ُيقيمون فيها ،كما وج��دوا
 -1عندما و�صل الإ�سبان �إىل �أمريكا وج��دوا � ً
ح�ضارات قدمية وهي ح�ضارات الأزتك  -وهي من احل�ضارات القدمية املعروفة  -وهذا
يعني �أن الإن�سان و�صل �إىل �أمريكا قبل و�صول الإ�سبان مبدة طويلة.
ربا عن ركوب مياه املحيط الأطل�سي من قبل رجل
 -2ذكر امل�سعودي يف كتابه :خ ً
من الأندل�س وو�صوله �إىل ما ُ�س ّمي فيما بعد ب�أمريكا.
ربا عن جمموعة من العرب ركبوا البحر الأطل�سي
 -3ذكر الإدري�سي يف كتابه :خ ً
وو�صلوا �إىل �أمريكا ال�شمالية.
 -4هناك الكثري من املغامرات واملحاوالت التي جرت عرب الأطل�سي غر ًبا حتدّثت
ريا ويف مد ٍد خمتلفة.
عنها كتب التاريخ واجلغرافيا كث ً
 -5ذك��رت جملة املقتطف عام (1345ه �ـ) ،عن مقالة للعامل (برتن كلني) وهو
عامل �أوروبي ،ويتكلم فيها عن كتاب عنوانه "�إفريقية وك�شف �أمريكا" مل�ؤلفه ليوفيرن،
ويذكر فيه �أن هناك كلمات عربية كثرية موجودة يف لغات هنود �أمريكا ،ويقول� :إن
هذه الكلمات تعود �إىل عام (689هـ)� ،أي قبل قرنني من و�صول كولومبو�س �إىل �أمريكا،
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ويقــول ً � -
أي�ضا � -إن هناك بع�ض العمران العربي.
 -6جاء يف جملة املقتطف ً � -
أي�ضا  -عام (1365ه�ـ) ،يف عدد فرباير مقال ُيفيد
ب�أنها( :قد اجتهت بع�ض الأبحاث العلمية احلديثة �إىل القول ب��أن امل�سلمني عرفوا
�أمريكا قبل كولومبو�س ،و�أ�شارت تلك الأبحاث �إىل وجود كلمات عربية يف لغة هنود
زنوجا وذه ًبا �إفريق ًيا يف �أمريكا ،و�أن
�أمريكا ،و�إىل �أن كولومبو�س وجد يف رحلته الثالثة ً
ريا ،وهذا ال�شيء هو
مدن ّية اجلماعات الهندية يف �أمريكا ت�شبه املدن ّية الإ�سالمية كث ً
الذي جعله يظن  -يف بادىء الأمر � -أنه قد و�صل �إىل جزر الهند).
� -7أكد الدكتور "هوي لزيل" �أ�ستاذ علم النبات بجامعة بن�سلفانيا  -وهو �صيني
الأ�صل  -من خالل الوثائق العائدة للقرنني الثاين ع�شر والثالث ع�شر املالديني؛ �أن
امل�سلمني قد و�صلوا �إىل ال�سواحل ال�شمالية لأمريكا اجلنوبية انطال ًقا من الطرف
الغربي للعامل الإ�سالمي (الدار البي�ضاء).
 -8عُرث يف الربازيل يف نهاية القرن الثامن ع�شر على �صخرة يف جدار مدينة
(ريودي جانريو) عليها نقو�ش قريبة جدًا من احلروف العربية.
 -9هناك اكت�شافات �أثرية ملحراب مت اكت�شافه يف �أمريكا ،و ُوج��دت عليه آ�ي��ات
قر�آنية مكتوبة باخلط الكويف القدمي.
يقول الدكتور حممود �شاكر" :لكن الإ�سبان الذين انطلقوا بروح �صليبية قد
�أزالوا كل �أثر لهذا وق�ضوا على امل�سلمني و�آثارهم قبل كل �شيء ،ثم كتموا اخلرب حتى
ُن�سي متا ًما".
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و�صايا للباحثات عن الرثاء
يقول ع��امل االجتماع فليب �سالتر� :إن حتقيق ال�ثراء ال ي�أتي بالتمني ،و�أن��ه
يتعذر على املرء تكري�س حياته جلمع املال وحتقيق ال�سعادة الفعلية .و�أ�ضاف الدكتور
�سالتر� :إن رجال املال الأثرياء قد يدون قانعني ب�أو�ضاعهم� ،إال �أنهم يظهرون خالف
ما يبطنون ،حيث �إن حياتهم اخلا�صة مليئة بامل�آ�سي ,وقال �سالتر م�ؤلف كتاب (�إدمان
ال�ثروة)� :إن املال قد يجلب ال�سعادة� ،إال �أنه مثل التهام �سعرات حرارية خاوية؛ لأنه
ي�صرف النا�س عن �أ�شياء جمزية وذات فائدة ق�صوى .وزاد �سالتر :كلما �سعى املرء
جلمع الأم��وال قلت �سعادته .وحتى يت�سنى للمرء التخل�ص من اال�ستغراق يف �أحالم
الرثاء وحتقيق ال�سعادة؛ فيمكن له اتباع الن�صائح التالية التي ي�صدقها العامل النف�سي
الدكتور نيوبولد.
 النظر �إىل امل��ال باعتباره كمية من الأك�سجني ،حيث �إن امل��رء يف حاجة �إليهليظل على قيد احلياة� ،إال �أن ا�ستن�شاق قدر كبري منه قد ينطوي على م�شكالت ،متا ًما
مثل �أخذ قدر �ضئيل منه.
 يتعني على املرء �أن يتعلم التفريق بني الرثاء والنجاح ،حيث حتقيق النجاحالكبري لي�س بال�ضرورة �أن يكون م�صاح ًبا للرثاء ،كما �أف��اد بذلك الدكتور نيوبولد،
الذي �أ�ضاف� :إن بع�ض ال�شخ�صيات ال�شهرية يف التاريخ عا�شوا حياة مقت�صدة� ،إال �أنهم
كانوا قانعني ب�أو�ضاعهم .و�أ�شار الدكتور نيوبولد �إىل �أن غاندي و�إبراهام لنكولن مل
ريا يفوق ما خلفه �أغنى
يكونا من الأثرياء� ،إال �أنهما ا�ستمتعا بحياتهما ،وتركا �أث ًرا كب ً
�أغنياء تك�سا�س.
 على املرء �أن يتذكر �أن املال ال يجلب للمرء كل ما يحتاج �إليه من �سعادة� ،إال �أنحب املرء للمال ميكن �أن يحرمه من هذه ال�سعادة التي يتطلع �إليها.
 على امل��رء �أن يتعلم جتاهُل ما لي�س يف و�سعه حتمله؛ لتحقيق ال�سعادة ،مع�ضرورة عدم �إرهاق نف�سه مب�س�ؤوليات اقتناء الأ�شياء التي تت�سم بالرتف.
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 على املرء التفكري فيما يحتاج �إليه ،ولي�س فيما يرغب فيه مع �ضرورة جتاهلم�ضامني الإعالنات التجارية؛ لأنها م�صممة �أ�ص ً
ال جلعل �شخ�ص �آخر �أكرث ثرا ًء من
خالل �إغراء املرء على �إنفاق �أمواله على �أ�شياء غري �أ�سا�سية.
 على املرء ال�سعي لتحقيق ا�ستمتاع جيد من خالل االكتفاء الذاتي ،حيث �إنقيامه بعمل �أثاث املنزل بنف�سه وزراعة خ�ضراواته من �ش�أنه �أن يتيح له املزيد من الر�ضا
والقناعة ،بد ًال من الذهاب �إىل املحال التجارية.
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اجلنة دار النعيم
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل و�آله و�صحبه ومن وااله ،وبعد:
ف�إن احلديث عن اجلنة من �أعظم �أ�سباب اال�ستقامة و�صالح القلوب ،واحلديث
عن اجلنة ال يمُ ل ،وكيف ميل احلديث عن دار بناها اهلل بيده ،وجعلها مق ًرا لأحبابه،
وملأها من رحمته وكرامته ور�ضوانه ،وو�صف نعيمها بالفوز العظيم ،و ُملكها بامللك
الكبري ،و�أودع�ه��ا جميع اخل�ير بحذافريه� ،أهلها يحيون فال ميوتون ،وينعمون فال
يب�أ�سون ،وي�شبون فال يهرمون ،وي�صحون فال مير�ضون؟.
وهل �أق�ض م�ضاجع العابدين ،و�أ�سهر ليل املتقني ،و�أ َّرق ال�صاحلني �إال خوفهم �أن
ُيحرموا دخولها؟ وهل عا�ش الأنبياء واملر�سلون و�أتباعهم من امل�ؤمنني �إال وهم ي�س�ألون
اهلل اجلنة؟.
�إنها اجلنة عظيمة يف ات�ساعها �أنيقة يف بنائها عجيبة يف منازلها ودرجاته.
�أما ات�ساعها 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).

وقوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ (�آل عمران).

و�إليك هذه الأحاديث التي تبني لك �سعة اجلنة:

فعن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه  -عن النبي ﷺ قال�" :إ َّن يف اجل َّن ِة مائ َة درجةٍ،
�أعدَّها ُ
أر�ض"...رواه
ال�سما ِء وال ِ
اهلل للمجاهدين يف �سبيلِ اهللِ ،ما بني الدَّرج َتينْ كما بني َّ
البخاري.
و�أعجب من ذلك ما �أخ�بر به النبي ﷺ عن ن�صيب �آخ��ر رجل يدخل اجلنة
فقال�“ :آخ ُر َمن يدخ ُل اجل َّن َةٌ ،
راط ،فه َو مي�شي م َّر ًة ،ويكبو م َّر ًة،
ال�ص ِ
رجل مي�شي على ِّ
جن��اين َ
َ
تبارك ا َّل��ذي َّ
منك ،لقد
وت�سف ُع ُه ال َّنا ُر م � َّر ًة ،ف��إذا جاو َزها التفتَ �إليها ،فقال:
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�أعطاين ُ
ُ
ين وال َ
اهلل �شي ًئا ما �أعطا ُه �أح�دًا مِ ن الأ َّول� َ
فيقول:
آخرين ،فترُ ْ َف ُع ل ُه �شجر ٌة،
فيقول ُ
ُ
رب �أ ْد ِننِي مِ ن هذ ِه َّ
اهلل :يا َ
ابن
أ�شرب مِ ن مائِها،
�أيْ ِّ
ال�شجر ِة فلأ�س َتظِ َّل بظِ ِّلها ،و� َ
ُ
ريها،
ريها؟
فيقول :ال يا ِّ
رب ،و ُيعاه ُد ُه �أن ال ي�س�أ َل ُه غ َ
�آد َم لع ِّلي �إن �أعطي ُت َكها �س�أ ْل َتنِي غ َ
وي�شرب من
رب ل ُه عليهِ ،ف ُيدني ِه منها ،في�س َتظِ َّل بظ ِّلها،
َ
ور ُّب ُه يعذ ُرهُ ،لأ َّن ُه ي َرى ما ال �ص َ
ُ
هي � ُ
رب �أ ْد ِننِي من هذهِ،
أح�سن مِ ن الأُولىَ ،
فيقول� :أيْ ِّ
مائِها ،ث َّم ُت ْر َف ُع ل ُه �شجر ٌة أُ�خ َرىَ ،
ُ
فيقول :يا َ
ابن �آد َم �ألمَ ُتعاهِ دْين
ريها!
ل َ
أ�شرب من مائِها ،و�أ�س َتظِ َّل بظ ِّلها ،ال �أ�س�أ ُل َك غ َ
ُ
ريها؟ ف ُيعاه ُد ُه �أن ال
ريها؟
فيقول لع ِّلي �إن �أد َني ُت َك منها ت�س�أ ْلني غ َ
�أن ال ت� أس� َلني غ َ
رب ل ُه عليهِ ،ف ُيدني ِه منها ،في�س َتظِ َّل بظ ِّلها،
ي� أس� َل ُه غ َ
ريها ،ور ُّب ُه يعذ ُرهُ ،لأ َّن ُه ي َرى ما ال �ص َ
ُ
هي � ُ
فيقول:
أح�سن من الأُول َيينْ ِ،
َ
وي�شرب من مائِها ،ث َّم ُت ْر َف ُع ل ُه �شجر ٌة عن َد بابِ اجل َّنةَِ ،
ُ
فيقول:
ريها!
�أيْ ِّ
رب! �أَ ْد ِننِي مِ ن هذهِ ،فلأ�س َتظِ َّل بظ ِّلها ،و� َ
أ�شرب من مائِها ،ال �أ�س�أ ُل َك غ َ
رب  ،أ� ْد ِن� ِن��ي مِ ��ن ه��ذ ِه ال
ريها؟ ق��ال :بلَى يا ِّ
يا اب� َ�ن �آد َم �ألمَ ُتعاهدْين �أن ال ت� أس� َلني غ َ
رب ل ُه عليهِ ،ف ُيدني ِه منها ،ف�إذا �أدنا ُه منها
�أ�س�أ ُل َك غ َ
ريها ،ور ُّب ُه يعذ ُرهُ ،لأ َّن ُه ي َرى ما ال �ص َ
ُ
ُ
�سمِ َع � َ
فيقول :يا َ
ابن �آد َم ما ( َي�صريني)
رب �أدخِ ْلنِيها،
أ�صوات �أهلِ اجل َّنةِ،
فيقول� :أيْ ِّ
َ
َ
ُ
رب �أت�س َت ُ
هزئ م ِّني و�أنتَ
ر�ضيك �أن �أُعط َي َك الدُّ نيا ومثلَها معها؟
منك؟ �أ ُي
فيقول� :أيْ ِّ
هزئ َ
ُ
فيقول� :إنيِّ ال �أ�س َت ُ
رب العامل َ
منك ولك ِّني على ما �أ�شا ُء قاد ٌر” �صححه الألباين.
ني؟
ُّ
وحني تقر أ� هذا احلديث �أو ت�سمعه قد يرد على ذهنك �س�ؤال مهم:
�إذا كان هذا ن�صيب �آخر رجل يدخل اجلنة ،فكيف يكون ن�صيب �أعالهم منزلة؟
ه��ذا ال�س�ؤال �س�أله نبي اهلل مو�سى  -عليه ال�سالم  -وك��ان اجل��واب من اهلل
تعاىل�" :أولئك الذين �أردت غر�ست كرامتهم بيدي وختمت عليها .فلم تر عني ومل
ت�سمع �أذن ومل يخطر على قلب ب�شر"  .قال":وم�صداقه يف كتاب اهلل  -عز وجل :-
ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ...ﮭ ﮊ (ال�سجدة) .رواه م�سلم.

نعم �إن اجلنة لوا�سعة جدًا حتى �إن النبي ﷺ قال“ :يف اجل َّن ِة َخيم ٌة من ل�ؤل�ؤ ٍة
ُ
عر�ضها �س ُّتو َن ميلاً  .يف ك ِّل زاوي ٍة منها �أَ ٌ
جم َّوفةٍُ .
هل .ما يرو َن ال َ
يطوف علي ِه ُم
آخرين.
امل� ُ
ؤمن” رواه م�سلم.
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هذه اخليمة فما بالكِ بالق�صر؟
اكب يف ظ ِّلها مائ َة عا ٍم ال يقط ُعها”.
ري ال َّر ُ
وقال ﷺ�“ :إ َّن يف اجل َّن ِة ل�شجر ًة ،ي�س ُ
و�أبواب اجلنة عظيمة تدل على مدى �سعة اجلنة ،فقد خطب عتبة بن غزوان
 ر�ضي اهلل عنه  -فقال" :ولقد ُذكر لنا �أ َّن ما بني مِ �صراعَني من م�صاري ِع اجلن ِة م�سري ُةٌ
�أربعني �سن ًة .ولي�أت َّ
ني عليها يو ٌم وهو
كظيظ من الزحا ِم" رواه م�سلم.
ف�إذا عرفتِ �أن م�سرية اليوم والليلة تعادل ( )75كيلو مرت تقري ًبا ،ف�إن عر�ض
باب من �أبواب اجلنة يزيد على مليون كيلو مرت ،وللجنة ثمانية �أبواب.
�أما بنا�ؤها ف�إنه ال يخطر على بال فعن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال
ر�سول اهلل ﷺ" :اجلن ُة بنا�ؤها َل ِب َن ٌة من ف�ضةٍ ،و َل ِب َن ٌة من ذهبٍ  ،ومِ ُ
الطها ُ
امل�سك الأذف ُر،
وح�صبا�ؤها الل�ؤل�ؤُ
ُ
ُ
عفران ،من يدخ ُلها ين َع ْم ال ي ْب�أَ ُ�س ،ويخل ْد ال
والياقوت ،وترب ُتها ال َّز
ُ
ميوت ،ال َتبلى ثيا ُبهم ،وال َيفنى �شبا ُبهم" �صححه الألباين.
�سبحان اهلل ما �أعجب هذا البناء و�أح�سنه ،لبنة من ف�ضة ولبنة من ذهب
والطني الذي يو�ضع بينهما من امل�سك اخلال�ص ،واحل�صى على الأر�ض الياقوت والل�ؤل�ؤ،
لكن مل العجب وقد قال النبي ﷺ" :قا َل اللهَّ ُ تعاىل�" :أعد ُ
ال�صاحل َ
ني ما ال
َدت لِعباديَ َّ
�صديق ذل َِك يف كتابِ اللهَّ ِ( :فَلاَ
ذن َ�سمِ عت ،وال َخط َر على قلبِ َ
ني ر�أَتْ  ،وال �أُ ٌ
ُ
َع ٌ
ب�شرٍ ،و َت
َت ْعلَ ُم َن ْف ٌ�س َما �أُ ْخف َِي َل ُه ْم مِ نْ ُق َّر ِة �أَ ْعينُ ٍ َج َزا ًء بمِ َا َكا ُنوا َي ْع َم ُلو َن)» �صححه الألباين.
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التعري وك�شف املفاتن
انت�شرت ظاهرة التعري وك�شف الن�ساء ملفاتنهن �أم��ام غريهن من الن�ساء يف
منا�سبات الأفراح وغريها من التجمعات الن�سائية ،وال �شك �أن هذه عادة �سيئة ال تقرها
ال�شريعة ،وفيها من املفا�سد ما يلي:
 -1الوقوع فيما حرم اهلل  -عز وجل -؛ ف��إن �إظهار امل��ر�أة مفاتنها أ�م��ام الن�ساء
يغري الن�ساء بع�ضهن ببع�ض ،وين�ش أ� جراء ذلك كثري من العالقات املحرمة� ،أهونها
الإعجاب ،وقد �أفتى العلماء بتحرميه و�أخطرها املمار�سة اجلن�سية ال�شاذة.
 -2الت�شبه بالكافرات والفاجرات ممن ال حياء عندهن وال دين؛ ف�إن هذه املالب�س
الفا�ضحة لي�ست لبا�س امل�سلمات الطائعات ،و�إمنا هي �ألب�سة يف بيوت الأزي��اء الغربية
بق�صد الفتنة والإغراء والـف�سـاد ,وقـد قـال الـنـبي ﷺ« :من ت�شبه بقوم فهو منهم».
 -3خراب البيوت وت�شتت الأبناء ب�سبب الطالق :فقد تكون املر�أة غافلة عما يراد
بها؛ فت�أتي بهذه الثياب العارية فت�أخذ راحتها يف ال�ضحك والرق�ص والغناء والتمايل،
بحجة �أنها يف و�سط ن�سائي ,وال تدري امل�سكينة �أن كامريات الت�صوير ت�سجل عليها كل
حركاتها ،ثم تفاج أ� هذه ال�ضحية بهذا الفيلم على الإنرتنت �أو يباع يف الأ�سواق؛ فتكون
النهاية امل�ؤملة لأ�سرة كرمية ،وال�سبب هذه التجاوزات يف املالب�س وغريها.
 -4الإ�صابة بالعني واحل�سد؛ ف�إن املر�أة كلما كانت على حال املع�صية بعيدة عن
ريا
ذك��ر اهلل  -عز وج��ل -متكن الأع��داء من اجل��ن والإن����س من �إيذائها؛ ولذلك فكث ً
ما ت�صاب الن�ساء يف حفالت الأع��را���س بالعني واحل�سد ،و�سبب ذلك هو ر�ؤي��ة العائن
واحلا�سد ملفاتنها ،ومتنيهما زوال تلك النعمة عنها؛ فتمر�ض وتذبل بعد هذه املنا�سبة
مبا�شرة.
 -5التعر�ض للتهمة و�سوء الظن ،ف�إن النا�س ال ينظرون �إىل املر�أة التي تتعرى
وتتك�شف بكبري احرتام ،بل �إنهم ي�سيئون بها الظن ،ورمبا اتهموها يف �سلوكها ون�سجوا
حولها الأقاويل الباطلة؛ فال�سالمة ال يعدلها �شيء.
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 -6الدعوة �إىل التعري؛ ف�إن من تتعرى وتتك�شف وتلب�س املالب�س الفا�ضحة �أمام
الن�ساء ت�سن �سنة �سيئة ،والنبي ﷺ يقول" :من �سن يف الإ�سالم �سنة �سيئة فعليه وزرها
ووزر من عمل بها ،من غري �أن ينق�ص من �أوزارهم �شيء".
 -7التعر�ض للمعاك�سات واالبتزاز من رجل و�صفت له زوجته هذه املر�أة ،وما كان
منها يف قاعة الأفراح.
فاتقي اهلل �أختي امل�سلمة ،وتذكري قول النبي ﷺ�« :صنفان من �أه��ل النار مل
�أرهما ،وذك��ر منهما ن�ساء كا�سيات عاريات مائالت مميالت ر�ؤو�سهن ك�أ�سنمة البخت
املائلة ،ال يدخلن اجلنة وال يجدن ريحها».
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�ضوابط عمل املر�أة امل�سلمة
الأ�صل يف عمل املر�أة �أنه م�شروع ،وقد عملت بع�ض الأول من الن�ساء ،لكنه م�شروع
ب�ضوابط �إذا توفرت �ساغ العمل و�أ�صبح م�شرو ًعا غري حمظور.
وملخ�ص هذه ال�ضوابط:
 -1مراقبة اهلل  -تعاىل  -يف قلبها؛ فت�ست�شعر �أن اهلل � -سبحانه وتعاىل  -مطلع
عليها ،ويح�صي عليها كل �شيء :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﱪ (الزلزلة).
 -2التزامها بحجابها امل�ف��رو���ض ،عليها يف ذل��ك تغطية ال��وج��ه ،ول�سنا ب�صدد
عر�ض الأدلة على وجوب ذلك؛ ففي ذلك م�ؤلفات خا�صة ،لكننا هنا ن�ؤكد �أنه �ضابط
من �ضوابط خروج املر�أة للعمل ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﱪ

(الأحزاب.)٥٩ :
� -3أن تبتعد ع��ن خمالطة ال��رج��ال ،حتى ل��و ك��ان قري ًبا ،م��ا مل يكن حمر ًما،
والن�صو�ص يف هذا كثرية جدًا.
� -4أال ي�ؤثر العمل على م�س�ؤوليتها الأ�سا�س ،وهو بيتها و�ش�ؤون زوجها و�أطفالها؛
ف�إذا �أثر على هذه املهمة الأ�سا�س خرج من الإباحة �إىل التحرمي؛ فالواجب �شر ًعا مقدم
على النفل.
� -5أن يكون العمل مما ينا�سب املر�أة ،ويالئم طبيعتها التي خلقها اهلل عليها ،فال
تعمل حاملة �أثقال ،و�صانعة يف م�صانع ،و�شرطية� ،أو يف عمل من �أعمال نظافة ال�شوارع
�أو الطرقات� ،أو بائعة للرجال� ،أو ما يكون ذريعة للف�ساد ،ونحو ذلك.
ومن املجاالت التي تخو�ضها امل��ر�أة ما �سبق �أن �أ�شرنا �إليه يف عملية الإ�صالح
االجتماعي ،ومنها:
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التدري�س  -الدعوة �إىل اهلل بني الن�ساء  -تطبيب الن�ساء ومتري�ضهن  -كل ما
خا�صا بالن�ساء  -العمل اخلريي وغريها مما ينا�سب حالها وطبيعتها.
كان ً
� -6إذن وليها من زوج �أو والد ،و�إذا كان الإذن مطلو ًبا يف بع�ض نوافل العبادات؛
فهنا من باب �أوىل و�أحرى.
ودا ًعا ع�صر احلرية
قد ال تقتنع بع�ض الن�ساء �إذا حدثها رجل عن البيت والزوج والأطفال ,وترى يف
حديثه جتن ًيا على املر�أة وظل ًما ,وت�صر على رف�ض هذا الكالم.
عليك القيام بالتجربة التي قامت
الدرا�سات التي تقوم يف الغرب الآن توفر ِ
بها املر�أة هناك� .إن هذه الدرا�سات تعطيكِ النتائج التي و�صلت �إليها املر�أة عندهم بعد
حتررها وانطالقها.
لقد قامت جملة "ماري كري" الفرن�سية با�ستفتاء للفتيات الفرن�سيات من جميع
الأعمار وامل�ستويات االجتماعية والثقافية� ,شمل مليونني ون�صف مليون فتاة عن ر�أيهن
يف "الزواج من العرب ولزوم البيت؟" ،فكانت الإجابة لـ ( )%90منهن بـ"نعم" ،والأ�سباب
كما قالتها النتيجة هي التايل:
 -1ملت امل�ساواة مع الرجل.
 -2ملت حالة التوتر الدائم ليل نهار.
 -3ملت اال�ستيقاظ عند الفجر للجري وراء القطار.
 -4ملت احلياة الزوجية التي ال يرى الزوج زوجته فيها �إال عند اللزوم.
 -5ملت احلياة العائلية التي ال ترى الأم فيها �أطفالها �إال حول مائدة الطعام.
ولقد كان عنوان اال�ستفتاء "ودا ًعا ع�صر احلرية و�أه ً
ال بع�صر احلرمي".
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خطر الأزياء واملو�ضة
هل ما تلب�سه كثري من بناتنا ون�سائنا هو اللبا�س ال�شرعي ال��ذي ارت�ضاه اهلل
ور�سوله لنا؟� ...أبدًا وعزة ربنا.
�إنه يخرج من دور الأزياء  -و�إن �شئتِ فارفعي الهمزات و�أبديل الياء نو ًنا � -أتلك
الدور يف بالد امل�سلمني؟ �إنها الدور الباري�سية اخلالعة والبيوت اللندنية املنحلة.
واملده�ش املحزن �أن بع�ض ن�سائنا يف بع�ض بالد امل�سلمني قد تف�صل الأزياء قبل
�أن تف�صل يف فرن�سا وبريطانيا وغريهما.
�إن الأزي��اء تعد مظه ًرا من مظاهر التغريب ،وو�سيلة من و�سائله؛ ولذلك جاء
�شاعرنا ليقول متحد ًثا عن الأزي��اء وعن اللبا�س الذي نرى بع�ض املو�سومني باخلري
يلب�سه بنته �إىل حد الركبتني ،ويقول �إنها �صغرية:
�إن الرماح �إذا عدلتها اعتدلت وال تلني �إذا كانت من اخل�شب
ويقول غريه:

وي � �ن � �� � �ش � � أ� ن� ��ا� � �ش� ��ئ ال� �ف� �ت� �ي� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ان ف �ي �ن �ـ��ا
ع � �ل� ��ى م � � ��ا ك� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ان ع� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��وده �أب � � � ��وه
وها هو �شاعرنا يقول:

حل � � ��د ال � ��رك� � �ب� � �ت �ي��ن ت �� �ش �م �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ��ري �ن ��ا
ب � ��رب � ��ك �أي ن � �ه� ��ر ت �ع �ب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ري �ن��ا
ك� � � � � � � ��أن ال� � �ث� � �ـ� � �ـ� � �ـ� � �ـ � ��وب ظ � � � ��ل يف � � �ص � �ب� ��اح
ي � ��زي � ��د ت �ق �ل �� �ص �ـ �ـ ً�ـ �ـ��ا ح �ي �ن �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ً��ا ف �ح �ي �ـ �ن��ا
ت� �ظ� �ن� �ي� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ن ال � � � ��رج � � � ��ال ب� �ل� ��ا � � �ش � �ع ��ور
لأن � � � � ��ك رمب� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ا ال ت �� �ش �ع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ري �ن��ا

�إن هذه الأزياء ال تخلو من �أمور جتعلها يف زاوية احلظر ال�شرعي ،فمث ً
ال:
التعري الفا�ضح يف بع�ض هذه الأزياء ،ومن �أراد التحقق من هذا اللون من �ألوان
االنحالل فليكا�شف جمالت احلياكة وم�شاغل اخلياطة.
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حمبة الن�ساء ال�ك��اف��رات والإع �ج��اب ب�ه��ن ،وه��ذا ق��ادح يف ك�م��ال عقيدة امل�سلم
وامل�سلمة.
الت�شبه باليهود والن�صارى وغريهم ،وهذا باب �أو�سع من �أن يب�سط.
الت�شبه بالرجال يف اللبا�س ،وال نزال ن�سمع بالأزياء الوالدية ،هذا ف�ض ً
ال عن
انتهاب ثروات الأمة وجعل بع�ض ن�سائها تلهث وراء هذه الأزياء وتن�سى مهمتها الأ�سا�س.
ن�ساء �أوروبيات ي�صرخن :ال للج�سد العاري
�آنيا كارل�سون فتاة �سويدية تعي�ش يف مدينة يوتبوري ،كانت عائدة من عملها
فا�ستلفت نظرها �أربعة �إعالنات كبرية لإحدى �شركات املالب�س الداخلية تظهر فيها
عار�ضة الأزي��اء الأملانية كلوديا �شيفر مبالب�س �شبه ع��اري��ة! ..عرجت �آنيا على �أحد
حمالت الطالء وا�شرتت طالء �أ�سود وطم�ست به تلك ال�صور الفا�ضحة ..تقدم �أ�صحاب
ال�شركة بدعوى ق�ضائية �ضد كارل�سون التي �أدينت بدفع غرامة قدرها (� 16ألف كراون)
( 1400دوالر) ،توىل دفع الغرامة جلنة �شكلت للدفاع عن كارل�سون وت�أييد ما قامت به.
يف ت�سويغها ملا قامت به قالت كارل�سون� :أحاول منذ مدة طويلة �أن �أثري ً
نقا�شا
ُ
ن�شرت
حول م�شكلة الإعالنات التي تظهر املر�أة ك�أنها �سلعة ت�ستخدم لأغرا�ض جتارية،
املقاالت ونظمتُ الندوات دون جدوى ،لكن عندما قمت بتخريب لوحات كلوديا �شيفر
مل تبق حمطة تلفاز �أو �إذاعة �أو �صحيفة يف ال�سويد �إال �أثارت املو�ضوع ,ما قمت به وما
تقوم به جمموعات �أخ��رى يف دول خمتلفة حتذير لل�شركات الكربى ب�أن ا�ستخدامها
جل�سد املر�أة يف الإعالنات �أ�سلوب خاطئ �سي�ؤدي �إىل كارثة اجتماعية.
ما قامت به كارل�سون �أ�صبح عم ً
ال احتجاج ًيا م�ألو ًفا يف عدد من البلدان الأوروبية
التي ت�شهد جمعيات �أهلية متنامية ترف�ض ا�ستخدام املر�أة لأغرا�ض الت�سويق.
ففي ال�نروي��ج انت�شرت اجلمعيات الن�سائية املناه�ضة لتوظيف ج�سد امل��ر�أة
لأغرا�ض دعائية ،و�ساهمت يف وقف حملة �إع�لان ملالب�س داخلية ن�سائية ،وقالت� :إن
تلك الإعالنات متثل خط ًرا على �سائقي ال�سيارات ،وقد ت�ؤدي �إىل حوادث مميتة.
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ن�سيت �أن تتزوج
ن�شرت �صحيفة الأهرام امل�صرية حتت عنوان�" :أ�ستاذة جامعية تن�صح طالباتها
بالزواج" .قالت �أ�ستاذة جامعية يف �إجنلرتا وقفت هذا الأ�سبوع �أمام مئات من طلبتها
وطالباتها تلقي خطبة الوداع مبنا�سبة ا�ستقالتها من التدري�س.
قالت الأ�ستاذة:
ها �أنا قد بلغت ال�ستني من عمري ،و�صلت فيها �أعلى املراكز ،جنحت وتقدمت يف
كل �سنة من �سنوات عمري ،وحققت عم ً
ريا يف املجتمع ،كل دقيقة يف يومي كانت
ال كب ً
علي بالربح ،ح�صلت على �شهرة كبرية ،وعلى مال كثري� ،أتيحت يل الفر�صة �أن
ت�أتي ّ
�أزور العامل ك ّله ،لكن ،هل �أنا �سعيدة الآن بعد �أن �أفعل ما هو �أهم من ذلك ك ّله بالن�سبة
للمر�أة؟..
ن�سيت �أن �أتزوج ،و�أن �أجنب �أطفا ًال ،و�أن �أ�ستقر.
�إنني مل �أتذكر ذلك �إ َّال عندما جئت لأقدم ا�ستقالتي� ،شعرت يف هذه اللحظة �أنني
مل �أفعل �شي ًئا يف حياتي ،و�أن كل اجلهد الذي بذلته طوال هذه ال�سنوات قد �ضاع هبا ًء،
�سوف �أ�ستقيل ،و�سيم ُر عام �أو اثنان على ا�ستقالتي ،وبعدها ين�ساين اجلميع يف غمرة
ريا و�أح�سن
ان�شغالهم باحلياة ،لكن لو كنت تزوجت ،وك ّونت �أ�سرة كبرية ،لرتكت �أث ًرا كب ً
يف احلياة.
"�إن وظيفة املر�أة هي �أن تتزوج ،وتك ّون �أ�سرة ،و�أي جمهود تبذله غري ذلك
ال قيمة ل��ه يف حياتها ب��ال��ذات� ،إن�ن��ي أ�ن���ص��ح ك��ل طالبة �أن ت�ضع ه��ذه امل�ه��ام �أو ّال يف
اعتبارها ،وبعدها تفكر يف العمل وال�شهرة".
�إن ه�ؤالء امل�سكينات ي�ض ّيعن �أعمارهن وال يدركن احلقيقة �إ َّال يف غروب العمر،
والعجب من فتيات الإ�سالم اللواتي يتابعن ه�ؤالء يف التيه على غري هدى ،وقد د ّلنا اهلل
على الطريق ،وبينَّ لنا ال�سبيل ،وال�سعيد من وعظ بغريه ..ف�إىل �أين يا ابنة الإ�سالم؟!
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�شخ�صا للدخول يف الإ�سالم؟
كيف تدعني ً
ريا ما يعودون �إىل
يف بالدنا عدد كثري من غري امل�سلمني الذين وفدوا للعمل ،كث ً
بالدهم بالدرهم والدينار دون �أن ُيدعوا �إىل الإ�سالم ..من واقع خربة يف جمال دعوة
غري امل�سلمني للدخول يف الإ�سالم ،بني يديكِ � -أختي امل�سلمة  -طرق وخطوات مثلى
للدعوة ،نرجو �أن حتقق ثمارها ب�أ�سرع وقت و�أي�سر طريق ،دون وقوع �أية �سلبيات.
بدعوتك ه��ذه� ،سواء
�أو ًال :ا�ست�شعري � -أختي امل�سلمة  -الأج��ر ال��ذي تنالينه
ِ
�أ�سلمت املدعوة �أو مل ت�سلم؛ فالنبي  -ﷺ  -ي�أتي يوم القيامة ولي�س معه �أحد.
دعوتك هلل! وال ت�ستعجلي النتائج!
ثان ًيا� :أخل�صي يف
ِ
ثال ًثا :ادعي اهلل �أن يهدي هذه املدعوة للإ�سالم ،وي�شرح �صدرها للحق.
دعوتك.
لتك ف�ستقبل
ِ
راب ًعا :ا�ستقبليها بب�شا�شة وجه ،وطالقة حميا ،ف�إذا َق ِب ِ
خام�سا :ح��اويل �أن تقدمي لها خدمة ولو ب�سيطة قبل �أن تدعيها؛ فالنفو�س
ً
جمبولة على حب وقبول من يح�سن �إليها.
لك ولو �شي ًئا من عقيدتها
�ساد�سا� :سليها عن ديانتها ،واطلبي منها �أن تبينّ ِ
ً
وعبادتها ،فحاويل من خالل ما تذكره �إثارة ال�شكوك حول ما هي عليه من باطل.
�ساب ًعا :ابتعدي كل البعد عن ال�سب واللجاجة ،فال ت�سبيها ،وال ت�سبي �آلهتها ،وال
ت�سبي رموز دعوتها و�أهل ديانتها� ..إلخ.
معك �شيء ،و�إال فعديها بذلك
ثام ًنا� :أهديها بع�ض الكتب والأ�شرطة� ،إن كان ِ
وا�صدقي معها.
تا�س ًعا :تابعي معها ال��دع��وة �إذا مل ت�ستجب م��ن �أول م��رة وال مت�ل��ي؛ فقد ال
فح�سبك البالغ ،واهلل �أعلم
ت�ستجيب يف �أيام ،وال �أ�شهر ،وال �أعوام ،وقد ال ت�ستجيب �أبدًا،
ِ
و�أحكم ،وهو �أعلم مبن اهتدى.
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ع��ا��ش� ًرا :ق��د يتعذر عليكِ معرفة لغتها وي�صعب التفاهم فيما بينكما ،وه��ذا
ريا ،فال ترتددي يف االت�صال على �أحد مكاتب توعية اجلاليات ،ف�ستجدين
يح�صل كث ً
ما ي�سركِ  -ب�إذن اهلل.
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اجلودة يف العمل
أ�سا�سا من �أ�سا�سيات ديننا احلنيف؛
تعد جودة العمل و�إتقانه يف كل �ش�ؤون احلياة � ً
�إذ ورد الأمر بذلك يف غري ما منا�سبة يف كتاب اهلل  -تعاىل  ،-ويف �سنة نبيه حممد ﷺ.
وجه � -سبحانه � -إىل �أن �صفتي احلفظ والعلم �أ�سا�س لنجاح العامل يف
ولقد ّ
عمله ،و�سبب جلودة العمل و�إتقانه؛ قال  -تعاىل  -حكاي ًة عن يو�سف  -عليه ال�سالم: -
ﱫ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﱪ (يو�سف).
و�أورد � -سبحانه  -يف �آي��ة �أخ��رى �أهمية التحلي ب�صفتي القوة والأم��ان��ة يف كل
م��ن ي�سند �إل�ي��ه ع�م��ل؛ ق��ال  -ت�ع��اىل  :-ﭿﮩ ﮪﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭾ (ال�ق���ص����ص) .وم� ��دار ك��ل ه��ذه ال���ص�ف��ات ي��دور
حول �إح�سان العمل و�إجادته؛ �إذ العربة لي�ست بكرثة العمل بقدر ما هي بح�سنه ،قال
 تعاىل  :-ﱫ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﱪ (امللك).وعلى ال�سياق نف�سه ،ي�أتي ت�أكيد ال�سنة املطهرة على جودة العمل؛ فقد قال النبي
ﷺ�« :إن اهلل كتب الإح�سان على كل �شيء» ،وقال ﷺ :يف احلديث الذي رواه الرتمذي يف
�سننه عن حذيفة  -ر�ضي اهلل عنه « : -ال تكونوا �إمعة ،تقولون �إن �أح�سن النا�س �أح�س ّنا،
و�إن ظلموا ظلمنا ،ولكن ّ
وطنوا �أنف�سكم� ،إن �أح�سن النا�س �أن حت�سنوا و�إن �أ�سا�ؤوا فال
تظلموا».
ريا من تلك املبادئ قد اهتم بها
ولكن الدار�سة ملبادئ اجلودة ال�شاملة ،جتد �أن كث ً
الإ�سـالم وعمل على تر�سيخها ،والتي منها على �سبيل املثال ال احل�صر:
حب العمل والإتقان فيه.
ال�شورى.
التدقيق واملحا�سبة.
الإخال�ص واملراقبة الذاتية.
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* حب العمل والتعاون والتكافل بني �أفراد املجتمع.
ل��ذا؛ علينا جمي ًعا �أن ن�سعى �إىل اجل��ودة يف �أعمالنا ،و�أن نكون يف ما يحبه اهلل
وير�ضاه.

بني دجال الهند وعاملها
�إن �أه��ل الباطل والكفر ال�صريح قد يتمادون يف �ضاللهم ،وي�سدرون يف غيهم
حتى ي�صلوا �إىل احلد الذي ي�صدقون فيه �أنف�سهم ،وي�صبحون على قناعة تامة ب�أنهم
على احلق ،و�أن اهلل  -عز وجل  -معهم وم�ؤيدهم ونا�صرهم على الفئة امل�ؤمنة التي
ميا وقف �أبو جهل  -عليه
هي حثالة بزعمهم وب�شيطانهم الذي �س ّول لهم ذلك ،وقد ً
لعنة اهلل  -قبل غ��زوة ب��در يدعو اهلل  -عز وج��ل  -وه��و يقول 'اللهم �أقطعنا للرحم
و�أتانا مبا ال نعرفه ف�أحنه الغداة اللهم �أينا كان �أح��ب �إليك و�أر�ضى عندك فان�صره
اليوم' ف�أنزل اهلل عز وجل يف ذلك قوله  -عز وجل  : -ﱫ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶ ﱪ (الأنفال .)١٩ :وجاء �أبا جهل ما متنى وقتل �شر قتلة.
وحدي ًثا كانت ق�صتنا تلك ذات العربة البينة ،فعندما �أعلن دجال الهند الأ�شهر
غ�لام ال�ق��ادي��اين دع��واه ال�ك��اف��رة وادع��ى النبوة مب�ساعدة الإجن�ل�ي��ز وم�ساندتهم له؛
ليفرقوا �صف املقاومة الإ�سالمية التي كانت على �أ�شدها ،انربى لهذا الكافر الدجال
من علماء امل�سلمني ال�شيخ العالمة ثناء اهلل الأمرت�سوي ،حيث قام مبناظرة الدجال
مرات عدة واالنت�صار عليه ،وف�ضح باطله و أ�ب��ان كفره ،وا�ستطاع �أن يقمع �شره ويرد
ريا من �أتباعه �إىل احل��ق؛ مما �أدى ال�شتعال غ�ضب ال��دج��ال؛ فدعا العالمة ثناء
كث ً
اهلل على ر�ؤو���س الأ�شهاد للمباهلة ،وقال الدجال" :فادعوا �إن �أنا كذاب ومفرتي كما
تذكرين ف�أهلك يف حياتك؛ لأين �أعلم �أن عمر الكذاب واملف�سد ال يكون طوي ً
ال ،بل هو
ميوت خائ ًبا يف حياة �أ�شد �أعدائه بالذلة والهوان ،ف�إن مل �أكن مت�شر ًفا مبخاطبة اهلل
م�سيحا موعودًا فلن تنجو من عاقبة املكذبني ،و�أنت �إذا مل متت
واملكاملة معه ،و�أك��ون
ً
مبر�ض الطاعون �أو الكولريا فلن �أكون مر�س ً
ال من اهلل  -تعاىل  ،-و�أ�ستحق ما �أدعو
سحر البيان في كلمات بينات

63
www.alukah.net

به عليك" .وك�أنها �سنة ما�ضية يف كل ظامل بلغ به ظلمه �أن يعمى متا ًما وي�صدق نف�سه
و�ضالله ،فبعد هذه املباهلة ب�شهور عدة ي�صاب الدجال مبر�ض الكولريا ،وظل املر�ض
يفتك به ،وظل يقيء ويتربز ويبول على نف�سه ،حتى �أن النجا�سة كانت تخرج من فمه
قبل املوت ،و�سبحان اهلل النجا�سة تخرج من الفم الذي طاملا �أخرج النجا�سات ،ثم تخرج
روحه النج�سة وهو جال�س يف بيت اخلالء لق�ضاء احلاجة ،وذلك يوم (1908/5/26م)،
وبقي العالمة ال�شيخ ثناء اهلل بعده قري ًبا من �أربعني �سنة يهدم بنيان الدجال ودعوته
الباطلة ،و�صدق اهلل عندما قال ﱫ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻﭼ ﱪ (الأنفال.)١٩ :
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الع ّزة ال تنال هكذا!
مرت على دولة الإ�سالم بالأندل�س فرتات خمتلفة ،انتقلت فيها من حال �إىل
ح��ال وم��ن ط��ور �إىل �آخ��ر ،م��ن ق��وة �إىل �ضعف ،وم��ن وح��دة �إىل ت�ف��رق ،وم��ن علو �إىل
ا�ست�ضعاف ،وهكذا ،ويعترب عهد احلاجب املن�صور بن �أبي عامر ،الذي عا�ش بني عامي
(392 -364ه �ـ) ،من �أزه��ى و�أعظم ع�صور الأندل�س؛ وذل��ك بف�ضل ال�سيا�سة احلكيمة
والقوية التي اتبعها احلاجب املن�صور  -يرحمه اهلل  ،-حيث �شغل النا�س باجلهاد يف
�سبيل اهلل عن التناحر واخلالف الداخلي والذي �أ�ضعف الأندل�س �أمام عدوها الإ�سبان
يف عهود �سابقة ،هذا اخلالف الع�صبي والقبلي بني قبائل العرب هو الذي مهد ال�سبيل
�أمام الإ�سبان للتجمع مرة �أخرى يف �شمال الأندل�س ،وتكوين ممالك �صليبية عدة ،مثل
�أرجوان وق�شتالة وليون ،والتي �صارت �شوكة يف خا�صرة دولة الإ�سالم يف الأندل�س ،حتى
جاء عهد احلاجب املن�صور ،وق�ضى عليها باجلهاد.
ولقد �شن احلاجب املن�صور زي��ادة عن خم�سني غ��زوة مباركة �ضد الإ�سبان ،مل
يهزم يف واحدة منها قط ،وكان له بهم نكاية عظيمة ،وب�أ�س �شديد ،وكان يخرج بنف�سه
على ر�أ���س اجليو�ش املجاهدة ويبا�شر القتال ب�سيفه ونف�سه ،وكان كلما �سمع الإ�سبان
بقدومه �إىل جهة ما ،فروا منها مثل الفئران �إىل ر�ؤو�س اجلبال ،وبذلوا له اجلزية عن
ً
�شروطا �أخرى مهينة،
يد وهم �صاغرون ،وكان احلاجب ال يكتفي بذلك ،بل كان يلزمهم
ال يقبلها حر على نف�سه ،ف�ض ً
ال عن �أن يقبلها ملك �أو �أمري؛ وذلك من �أجل حتطيم
معنوياتهم ،وك�سر طموحاتهم نحو بالد الإ�سالم ،فيقنعوا من امل�سلمني ببذل اجلزية
لهم نظري ال�سالمة والأمان.
ويف واحدة من م�شاهد العزة والقوة والكرامة ،خرج احلاجب املن�صور على ر�أ�س
جي�ش كبري لغزو ب�لاد مملكة �أرج ��وان �سنة (378ه� �ـ) ،وق��د كمن له ال�صليبيون عند
م�ضايق جبال الربان�س �أو �ألربت ،كما ي�سميه الأوروبيون الآن ،ويف عماية الليل هجموا
على امل�سلمني و�أمطروهم بوابل من ال�سهام املميتة ،وا�ضطربت �صفوف امل�سلمني ،وفر
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كثري منهم ال يلوون علي �شيء ،لكن احلاجب املن�صور ومعه �أبنا�ؤه وكانوا مثله يف القوة
وال�شجاعة ،ثبتوا ومل يفروا ،ومعهم خا�صة فر�سان احلاجب من الفتيان ال�صقالبة،
وثبت � ً
أي�ضا قا�ضي اجلماعة ابن ذك��وان ،فلما ر�أى امل�سلمون ثبات قادتهم ال�سيا�سيني
والدينيني يف القتال حمت نفو�سهم وعادوا للقتال على �أ�شد ما يكون القتال ،حتى �أنزل
اهلل  -عز وجل  -ن�صره على امل�ؤمنني.
بعد هذا الن�صر الكا�سح �ألزمهم احلاجب املن�صور دفع اجلزية ومعها ابنة ملكهم
"فرويال الرابع"؛ لي�أخذها احلاجب جارية عنده ،وكانت �أجمل ن�ساء زمانها ،و�أكرثهن
�شر ًفا عند الإ�سبان ،وذلك لي�س ح ًبا يف الن�ساء ،كما يظن البع�ض ،لكن لإرغ��ام �أنوف
الكافرين ،وردعهم عن حماربة امل�سلمني وتهديدهم مرة �أخرى ،فا�ضطروا للموافقة
خو ًفا من ب�أ�س احلاجب وقوة امل�سلمني ،فلما �شيعها �أبوها و�أكابر دولته معه ،قالوا لها:
�أ�صلحي حالنا عند املن�صور وتو�سطي لنا دائ ًما عنده ،ف��ردت امل��ر�أة وكانت من �أعقل
ن�سائهم قائلة� :أيها اجلبناء العزة ال تنال ب�أفخاذ الن�ساء ،ولكن برماح الرجال.
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عاقبة املرتفني
ذكرت كلمة الرتف مرات عدة يف القر�آن الكرمي يف موا�ضع خمتلفة عدة ،كلها
تفيد ب��أن عاقبة املرتفني وخيمة وبيلة ،مثال قوله  -عز وجل :-ﱫ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﱪ (الإ�سراء) ،وقوله :ﱫ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﱪ (الواقعة ،)٥وقوله :ﱫ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﱪ (امل�ؤمنون).
وكان ر�سول اهلل ﷺ ينهى �أ�صحابه عن التنعم ،ويح�ضهم على البذاذة ،ويعطيهم
القدرة من نف�سه ،فينام على احل�صري في�ؤثر يف جنبه ،وي�أتي عليه الأهلة الثالثة وال
توقد يف بيته ن��ا ًرا ،ويربط احلجر واحلجرين على بطنه؛ لت�ستقيم الأم��ة من بعده
وتخ�شو�شن ،فال ت�أ�سرها الدنيا فت�ؤثرها على الآخرة ،ثم ت�أتي �أحداث التاريخ لتعطينا
�أدلة وبراهني عملية على �صحة تلك العاقبة وحتميتها ،وما جرى لدولة الإ�سالم يف
الأندل�س خري �شاهد على ذلك ،عندما انح�صرت دولة الإ�سالم بالأندل�س يف غرناطة
و�أربا�ضها فقط ،و�صارت دولة ال�صليب ب�إ�سبانيا حميطة بامل�سلمني من كل مكان ،وكان
هذا يقت�ضي من �أهل غرناطة �أن يظلوا دائ ًما معت�صمني بدينهم و�إميانهم ،وعلى �أعلى
درجات اال�ستعداد واجلهاد الدائم كما كان هو حال �أهل مدينة الر�سول  -ﷺ  -و�صحابته
�أيام دولة الإ�سالم الوليدة واخلطر يتهددهم يف كل �ساعة؛ فكانوا كما يقول ال�صحابي
اجلليل "نقوم يف ال�سالح ونبيت يف ال�سالح حتى يروحوا امل�سجد بال�سالح"؛ ا�ستعدادًا
لأي هجوم مفاجئ من العدو املرتب�ص ..هكذا كان ينبغي �أن يكون حال �أهل غرناطة،
لكن املثال �شيء والواقع �شيء �آخر متا ًما ،مغاير متام املغايرة عن احلق.
ففي �سنة (810ه �ـ) توىل �أمر غرناطة رجل ا�سمه يو�سف الثالث من ن�سل بني
الأحمر ،وك��ان �أول ما �سعى له بعد �أن و�صل ل�سدة احلكم �أن عقد معاهدة �سالم مع
ال�صليبيني يف ق�شتال "�إ�سبانيا الن�صرانية" ملدة عامني ،فوافق ال�صليبيون؛ ل�ضعفهم
يف تلك الفرتة ،فلما م�ضت املدة و�شعر ال�صليبيون بقوتهم �أرادوا الزحف على غرناطة،
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فطلب منهم يو�سف الثالث جتديد املعاهدة ،لكنهم رف�ضوا و�أغاروا على مدينة �أنتقرية
و�أخذوها ،وعندها ا�ضطر يو�سف للخ�ضوع لهم ب�شروط مهينة ،ووافق ال�صليبيون على
املعاهدة.
فماذا فعل �أهل غرناطة يف يف �أثناء تلك املدة ..ا�سمعي لو�صف م�ؤرخي الأندل�س
من م�سلمني و�صليبيني حلال غرناطة يف يف �أثناء معاهدة ال�سلم امل�ؤقتة ،التي تنبئكِ
بعاجل ال�سقوط وعاقبة امل�ترف�ين ،ق��ال��وا" :وملا عقدت الهدنة ب�ين مملكتي ق�شتالة
وغرناطة �أخ��ذت �أوا�صر ال�سلم تتوثق بينهما و�سادت بني بالط غرناطة و�إ�شبيلية -
عا�صمة ال�صليبيني  -عالئق امل��ودة واالح�ترام املتبادل ،ومل ت�شهد غرناطة من قبل
عهدًا كعهد يو�سف �ساد فيه ال��وئ��ام بني الأم�ت�ين اخل�صيمتني ،وك��ان ب�لاط غرناطة
يومئذ يغ�ص بالفر�سان ،والأ�شراف الن�صارى ،جتتذبهم خالل �أمريها وبهاء بالطها
وفرو�سيتها ،وكانت حفالت املبارزات الرائعة تعقد بني الفر�سان امل�سلمني والن�صارى
يف �أعظم �ساحات املدينة ،وي�شهدها �أجمل و�أ�شرف العقائل امل�سلمات �سافرات ،وتبدو
غرناطة يف تلك الأيام يف �أروع احللل و�أبدع الزينات".
ثم ا�سمعي ما ع ّلق به امل�ؤرخون على تلك الأح��داث" :وكانت الأم��ة الأندل�سية
تتجمع يومئذ يف ظل ملكها بنعمتي ال�سكينة والأم��ن ،ولكنها كانت تنحدر يف نف�س
الوقت يف ظل هذا ال�سلم احللب والرتف الناعم �إىل نوع خطري من االنحالل ال�سريع
الذي يع�صف مبنعتها و�أهبتها الدفاعية ،ونحن نقول للم�ؤرخني (قد كان)".
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م�صرع املبتدعني الثالثة
هذه من �أعجب امل�صارع و�أكرثها ً
وعظا وزج � ًرا؛ لأن ه��ؤالء املبتدعني الثالثة
�أظهر اهلل  -عز وجل  -فيهم �آية بينة لكل عبد منيب ،و�أظهر بطالن بدعتهم اخلبيثة،
وه ��ؤالء الثالثة ه��م� :أحمد بن �أب��ي د�ؤاد قا�ضي بغداد وحممد بن عبد امللك الزيات
الوزير ،وثمامة بن �أ�شر�س ،وكلهم من كبار املعتزلة و�أئمتهم ،وقد �أظهروا تلك البدعة
يف عهد امل�أمون ،ثم املعت�صم ،وبلغت ذروة بدعتهم يف عهد الواثق العبا�سي ،وقد ت�آمر
الثالثة على قتل الإمام �أحمد بن ن�صر اخلزاعي؛ ب�سبب �إنكاره بدعتهم بخلق القر�آن،
وزينوا للواثق قتله ،حتى قتله يف (� )28شعبان �سنة (234ه�ـ)؛ فندم على قتله ،فوقف
الثالثة بني يديه فقال �أولهم؛ �أحمد بن �أبي د�ؤاد" :حب�سني اهلل يف جلدي �إذا مل يكن
قتله �صوا ًبا" ،ثم قال الثاين ابن الزيات" :قتلني اهلل بالنار �إذا مل يكن قتله �صوا ًبا" ،ثم
علي ال�سيوف �إذا مل يكن قتله �صوا ًبا" ..فكيف
قال الثالث ثمامة بن �أ�شرب�" :سلط اهلل ّ
كانت م�صارعهم؟
حتقق فيهم ق��ول اهلل  -ع��ز وج��ل  :-ﱫ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﱪ

(الأنفال ،)١٩ :كما حتقق من قبل يف عدو اهلل �أبي جهل ،وا�سمع كيف جاءهم الفتح.
�أما �أولهم وهو قا�ضي املحنة �أحمد بن �أبي د�ؤاد ،فقد رماه اهلل بالفالج (هو ال�شلل
طريحا يف فرا�شه ال ي�ستطيع �أن يحرك �شي ًئا
الرباعي) قبل موته ،ب�أربع �سنني ،وبقي
ً
وحرم لذة الطعام وال�شراب والنكاح وكل �شيء ،وجعل ن�صف ج�سده لو �سقط
من ج�سدهُ ،
عليه ذباب فك�أمنا نه�شته ال�سباع ،والن�صف الآخر لو نه�شته ال�سباع مل يح�س بها ،وقد
حب�سه اهلل  -عز وجل  -يف جلده كما متنى.
و�أم��ا ثانيهم ،وه��و وزي��ر ال�سوء اب��ن ال��زي��ات ،فقد ك��ان يقول ح��ال حياته" :ما
رحمت �أحدًا قط؛ الرحمة خور يف الطبع؛ ذلك لأنه من املعتزلة الذين ينكرن ال�صفات
ويجحدونها ،غ�ضب عليه املتوكل وقام ب�سجنه يف قف�ص حرج � -ضيق  -جهاته م�سامري
حامية؛ فكان ي�صيح ويقول ارحموين ،فيقولون له" :الرحمة خور يف الطبيعة" ،ثم
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كانت نهايته �أن قام املتوكل ب�إحراقه بالنار كما متنى.
و�أم��ا ثالثهم ثمامة بن �أ�شر�س ،ف�إنه ملا ر�أى ما �أ�صاب �صاحبه ابن الزيات من
النكال على يد املتوكل ،ف�إنه فر هار ًبا حتى دخل احلرم ،وهناك كانت قبيلة خزاعة التي
ينتمي �إليها الإمام �أحمد بن ن�صر الذي ت�آمر عليه؛ فتنادى رجال القبيلة قائلني" :هذا
ثمامة الذي �سعى ب�صاحبكم وابن عمكم �أحمد بن ن�صر"؛ فاجتمع عليه رجال القبيلة
ب�سيوفهم حتى نه�شوه بها ،ثم �أخرجوا جيفته من احلرم و�ألقوها خارجه؛ لت�أكل منها
دواب الطري وهوامها كما متنى.
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�أخطاء عبقرية
و أ�ن��تِ تتناولني كوبا من ال�شاي ال��ذي �أ�ضفتِ �إليه �أح��د بدائل ال�سكر وفطرية
�أخرجتِها للتو من املايكروويف ،هل �س�ألتِ نف�سكِ كيف اكت�شف العلماء هذه املادة التي
حتلي امل�أكوالت وامل�شروبات دون �أن ت�ضيف �إلينا �سعرات حرارية؟ وهل خطر يف بالكِ
وت�ساءلتِ عن �أول من ا�ستخدم ف��رن املايكروويف وكيف اكت�شف قدرته الهائلة على
ت�سخني �أو طهي الأكل يف ثوان معدودة؟
أيك لو علمتِ �أن هذين االكت�شافني وغريهما الكثري ،ح�صال �صدفة وب�سبب
ما ر� ِ
غري مق�صود ،فبينما كان الطالب يف ال�سنة النهائية يف كلية العلوم منهم ًكا يف عمله
لتطوير مادة التولوين عام (1879م) ،ونتيجة الن�شغاله طوال الليل جل�س �إىل املائدة
نا�س ًيا غ�سل يديه ،وهو خط�أ مل يرتكبه من قبل� ،شعر ب��أن اخلبز ال��ذي يتناوله حلو
الطعم ،فنادى الطاهية و�أخربها ب�أن اخلبز حلو الطعم ،وعندما تذوقته مل جتده حلو
الطعم ،عندها فقط �أدرك خط�أه؛ فهو مل يغ�سل يديه من املواد الكيماوية التي يعمل
فيها ط��وال اليوم ،فا�ستنتج �أن��ه ال بد �أن تكون هناك م��ادة �أعطته ه��ذا امل��ذاق الأحلى
من ال�سكر ،وراح يتذوق جميع املواد التي ا�ستخدمها ذلك اليوم ،وهكذا اكت�شف مادة
ال�سكارين �أول حمل �صناعي عرفه الإن�سان وه��ي �أحلى من ال�سكر ب� �ـ(� )500ضعف،
وا�ستخدمت بدال عن ال�سكر يف احلروب؛ حيث ي�صعب وجوده.
�أم��ا امل�صادفة العجيبة التي نتج منها ت�صنيع فرن املايكروويف ال��ذي ال يخلو
منه منزل ،فحدثت للمهند�س الإجنليزي (بري�س �سبن�سر) عندما �أدخل يده يف جيبه
ليبحث عن �شيء ي�أكله بينما كان واق ًفا بجوار �صمام ي�شغل جهاز ال��رادار يف يف �أثناء
انهماكه يف �صناعة �أحد �أجهزة الرادار للجي�ش الربيطاين عام (1946م) ،ففوجئ ب�أن
ال�شوكوالته التي يحتفظ بها يف جيبه قد ذابت ،على رغم �أنه يعمل يف غرفة باردة؛ مما
�أثار تفكريه ،لذا قام بجلب كي�س من حبوب الذرة وو�ضعها �أمام ال�صمام الإلكرتوين،
وخالل دقائق معدودة �أخذت حبات الذرة يف االنفجار ،وتناثرت يف �أرج��اء املعمل ،ومل
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يكتف بذلك ،بل قام بو�ضع البي�ض يف �إبريق ،وعمل فتحة فيه �أم��ام م�صدر الأ�شعة،
وما هي �إال ثوان حتى تناثرت حمتويات البي�ضة خارج الوعاء ،ومن هنا علم �سبن�سر
�أن موجات الراديو الق�صرية التي طهت البي�ضة بهذه ال�سرعة قد تفعل ال�شيء نف�سه
مع بقية الأطعمة ،ويف عام (1953م) ظهر �أول فرن ميكروويف ،وكان بحجم الثالجة
واقت�صر ا�ستخدامه على الفنادق واملطاعم.
وكان الإهمال �سب ًبا يف ظهور �أ�شهر م�شروب يف العامل وهو الكوال ،ففي البداية
ً
ح��اول ال�صيدالين جون بيمبريتون عام (1886م) �أن ّ
منع�شا من نبات
يح�ضر �شرا ًبا
الكوكا الأمريكي والكوال الإفريقي ملن يعانون الإرهاق والإجهاد ،وبيع يف ال�صيدليات،
وعندما �أخط�أ البائع ال�صنبور الذي يذيب ال�شراب ،فبد ًال من �أن يذيبه يف املاء �أذابه يف
املياه الغازية ،وهكذا ن�ش�أ م�شروب الع�صر.
قد يخطئ الإن�سان العادي ،لكن ال ينتج من خطئه اكت�شاف� ،أما النا�س املتميزون
فينتج من �أخطائهم اكت�شافات تغيرّ وجه العامل؛ لأنه يتبع هذا اخلط�أ بتفكري ودرا�سة
ملعرفة �أ�سباب حدوثه ،وهذا ما يعرف (باخلط�أ العبقري)؛ لذلك ال تدعن �أخطاءكن
متر مر الكرام ،فعندما نتفكر يف بدايات الأ�شياء واالكت�شافات جند �أغلبها نتج من
�شرارة �أوق��دت فكرة دون تخطيط م�سبق من الباحث ،وهذا ما ا�صطلح على ت�سميته
"�سرنديب" اال�سم الفار�سي ل�سرييالنكا و�صاحب هذه الت�سمية هو "هورا�س والبول"
من خالل خطاب كتبه �إىل �صديقه عن �أم��راء ثالثة كانوا دائما يحققون اكت�شافات،
على �سبيل ال�صدفة والذكاء ،و�أحد هذه االكت�شافات حني اكت�شف �أحدهم �أن لهم جم ً
ال
�أعمى يف عينه اليمنى و�سافر على الطريق نف�سه مرتني يف الآونة الأخ�يرة؛ لأنه كان
ي�أكل احل�شائ�ش على اجلانب الأي�سر فقط.
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حقائق عن قرب نهاية العامل!
�سوف ي�أتي زمان تعود فيه جزيرة العرب خ�ضراء جتري فيها الأنهار ،كما ورد
مروجا و�أنها ًرا» رواه م�سلم.
عن النبي ﷺ« :ال تقوم ال�ساعة حتى تعود �أر�ض العرب
ً
و�أثبتتها �صور الأق �م��ار ال�صناعية التي ك�شفت ع��ن جم��اري �أن�ه��ار متتد على
طول اجلزيرة العربية .ومع بداية اخلريف طالعتنا ال�صحف  -ح�سب مرا�صد رو�سية
متخ�ص�صة يف ر�صد الظواهر املناخية (ال �أدري �أين مرا�صدنا؟!)  -ب�أننا �سن�شهد يف
هذا العام �شتاء غري عادي يتميز ب�شدة ال�برودة وغ��زارة الأمطار وهبوب الرياح ،فهل
�سنكون �شهودًا على انقالب مناخي ال يتكرر �إال بعد مرور �آالف ال�سنني ،وهل �سيكون
هذا هو االنقالب الأخري؟ �أم هل يكون بداية النهاية للح�ضارة القائمة؟ وما �سبب هذا
التغيري؟
يرجع العلماء هذه الظاهرة الغريبة التي تكررت مئات املرات و�آخرها كان قبل
(� )780ألف �سنة �إىل انعكا�س الأقطاب املغناطي�سية ،بحيث تكون الأقطاب املغناطي�سية
عك�س الأقطاب اجلغرافية؛ فمن املعروف �أن إ�ب��رة البو�صلة ت�شري دائ ًما �إىل القطب
ال�شمايل ،ويف حالة انعكا�س الأقطاب ت�شري �إبرة البو�صلة �إىل 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��زالزل وان�ف�ج��ار ال�براك�ين وال��ري��اح والأع��ا��ص�ير
والفي�ضانات واختالل هجرة الطيور .لي�س هذا فقط ،بل يعتقد كثري من العلماء �أن
ريا حلدوثها� ،إال �أن هناك �أدلة
هذه الظاهرة الغريبة (على رغم �أنهم مل يجدوا تف�س ً
علمية كثرية على حدوثها ،ومن �أهمها الآثار املحفورة على ال�صخور الربكانية التي
تتخذ فيها ذرات احلديد املمغنطة املوجودة عليها اجتاه املجال املغناطي�سي ،كما كان
وقت ت�شكل هذه ال�صخور ،وبذلك حتمل لنا هذه ال�صخور ب�صمة الزمان) هي امل�س�ؤولة
عن اختفاء كثري من احل�ضارات مثل اختفاء القارة �أتالنت�س ،التي و�صفها �أفالطون
يف كتاباته ،وخرجت عديد من الرحالت اال�ستك�شافية للتثبت من حقيقة ومكان تلك
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ال�ق��ارة واحل�ضارة املذهلة التي ن�ش�أت عليها ،وكذلك انقرا�ض الكائنات احلية مثل
الدينا�صورات وانف�صال القارات عن بع�ضها� ،أو االنفجار الكبري ووجود النفط بهذه
الكميات يف اخلليج العربي.
وعلل بع�ض العلماء هذه الظاهرة يف ظهور الكوكب الثاين ع�شر (نيربو)� ،إ�ضافة
�إىل الكواكب الأح��د ع�شر التي ت��دور حول ال�شم�س ،ويعادل حجمها تقري ًبا ،وله قوة
مغناطي�سية هائلة ،وت�ستغرق دورته حول ال�شم�س (� )4100سنة ت�سببت يف عك�س قطبية
ميا ،واليوم يو�شك هذا الكوكب على االقرتاب من الأر�ض؛ مما يتيح ل�سكان
الأر�ض قد ً
الأر�ض م�شاهدته ك�شم�س �أخرى يف ال�سماء �سنة (2011م) ح�سب تقارير (نا�سا) ،وكذلك
حدوث االنعكا�س املغناطي�سي وتغيري املناخ عندما يقرتب من الأر�ض وقد تعود املناطق
ال�صحراوية يف جزيرتنا العربية خ�ضراء مملوءة باحلياة ،كما كانت قبل �آالف ال�سنني.
وت�ع��زى ال�ت�غ�يرات املناخية التي حدثت يف الع�شر �سنوات الأخ�ي�رة م��ن زالزل
م�ستمرة وفي�ضانات هائلة وبراكني ،وانخفا�ض م�شهود يف درجات احل��رارة ،وذوبان يف
القطبني ال�شمايل واجلنوبي �إىل قرب حدوث االنعكا�س املغناطي�سي الذي تقل �شدته
ريا مناخ ًيا
بالتدريج �إىل �أن تنعك�س الأق�ط��اب ،ثم تزيد �شدته من جديد؛ م�سب ًبا تغ ً
ون�ش�أة ح�ضارات جديدة� ،أو م�سب ًبا �آثا ًرا مدمرة؛ مما دعا البع�ض �إىل توقع نهاية العامل
�سنة (2012م) ،ح�سب تنب�ؤات بع�ض العلماء وما تناقل عن بع�ض الثقافات والديانات،
لكننا نقول �إن كل ما �أث�ير حول حتديد نهاية العامل جمرد تنب�ؤات ويف علم الغيب؛
قال  -تعاىل  :-ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﱪ (الأحزاب).
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اال�ستقامة �سبيل ال�سالمة
"�أعظم الكرامة لزوم اال�ستقامة" كما قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  -رحمه
اهلل  ، -فاال�ستقامة منهج جليل ومعنى نبيل ،وط��ري��ق وا��ض��ح ق��ومي ،وه��ي �أق�صر
ال�سبل للحق املبني.
واال�ستقامة من املعاين اجلليلة اجلامعة كالرب واملروءة والإح�سان واملعروف ..
لذلك جند تعريفاتها تتنوع فقال عمر  -ر�ضي اهلل عنه �" : -أن ت�ستقيم على الأمر
والنهي ،وال تروغ روغان الثعلب" .وقال الربيع بن خيثم رحمه اهلل" :الإعرا�ض عما
�سوى اهلل" .ولكي ال ي�أخذ البع�ض هذه املفاهيم ويجنحوا للتكلف والت�شدد جند �شيخ
الإ�سالم الهروي رحمه اهلل يعرفها بقوله" :االجتهاد يف اقت�صاد".
عن عبد اهلل بن عمرو  -ر�ضي اهلل عنهما  -ق��ال� :إن معاذ بن جبل �أراد �سف ًرا
فقال :يا ر�سول اهلل� ،أو�صني؟ قال" :اعبد اهلل ال ت�شرك به �شي ًئا" .قال :يا ر�سول اهلل،
زدين .قال�" :إذا �أ�س�أت ف�أح�سن" .قال :يا ر�سول اهلل ،زد .قال" :ا�ستقم ولتح�سن خلقك".
�صحيح :رواه احلاكم ووافقه الذهبي.
ال�سقطي  -رحمه اهلل تعاىل " : -خم�س من كن فيه فهو �شجاع
ق��ال ِّ
ال�س ِّري َّ
بطل :ا�ستقامة على �أمر اهلل لي�س فيها روغان .واجتهاد لي�س معه �سهو .وتيقظ لي�س
معه غفلة .ومراقبة اهلل يف ال�سر واجلهر لي�س معه ري��اء .ومراقبة امل��وت بالت�أهب"
(احللية.)117/10:
وباب اال�ستقامة الدعاء والت�ضرع ،وال�سعيد من وفقه اهلل تعاىل ،ولذلك �أمرنا
الوهاب املنان بقراءة الفاحتة يف كل ركعة ،ملا فيها من �س�ؤال ال�صراط امل�ستقيم املخالف
لأ�صحاب اجلحيم .وقال تعاىل يف �ش�أن مو�سى و�أخيه عليهما ال�سالم :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﱪ (يون�س).
�أما �سبيل اال�ستقامة فهو لزوم معامل و�شعائر الدين الباطنة والظاهرة ،العقدية
والعملية ،فعن �سفيان بن عبد اهلل الثقفي -ر�ضي اهلل عنه -قال :قلتُ  :يا ر�سول اهلل،
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قل يل يف الإ�سالم قو ًال ال �أ�س�أل عنه �أحداً غريك ،قال" :قل �آمنتُ باهلل ثم ا�ستقم" .رواه
م�سلم.
قال ابن عا�شور :ﱫثمﱪ للرتاخي الرتبي :وهو االرتقاء والتدرج ،ف�إن مراعاة
اال�ستقامة �أ�شق من ح�صول الإميان الحتياجها �إىل تكرر مراقبة النف�س ،ف�أما الإميان
فالنظر يقت�ضيه واعتقاده يح�صل دفعة ال يحتاج �إىل جتديد مالحظة.
قال ابن القيم يف «الوابل ال�صيب»" :الأمر الذي ي�ستقيم به القلب تعظيم الأمر
والنهي ،وهو نا�شئ عن تعظيم الآمر الناهي ،ف�إن اهلل تعاىل ذم من ال يعظم �أمره ونهيه،
قال �سبحانه وتعاىل :ﱫﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﱪ (نوح)".
�أم��ا �آف��ات وكبوات الطريق من التق�صري والتفريط فلي�س لها �إال اال�ستغفار،
ا�س َت ْغ ِف ُرو ُه ﱫ . . .ﮅ ﮆ ﮇﮈ  . . .ﮋ ﱪ
ا�س َتقِي ُموا �إِ َل ْي ِه َو ْ
قال تعاىلَ { :ف ْ
(ف�صلت) فالإن�سان عر�ضة للنق�ص لكن يجرب ذلك باال�ستغفار هلل الواحد القهار.
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النبي �إدري�س �أول من غزا الف�ضاء
تقول الدكتورة هيا �إبراهيم اجلوهر:
الأ�ساطري عادة ما ت�ستند �إىل جوهر احلقيقة (مقولة للربوفي�سور ال�سوفياتي
�إفرميوف).
ت�أخذك الده�شة بعيدًا وتتزاحم الأ�سئلة يف ذهنك حني تزور �أحد املتاحف ،وتطلع
على الآثار واملخطوطات وقطع من �أ�شياء مبهمة ،وترى دقة ت�صنيعها ،تت�سع حدقتاك
ده�شة و�أنت جتول داخل كهف �أثري غطت جدرانه ر�سومات حتكي ق�صة ح�ضارات �سادت
يو ًما على هذه الأر���ض ،يخيم عليك ال�صمت و أ�ن��ت ترى حجم ال�صخور يف بعلبك �أو
الأه��رام ،وتت�ساءل من حملها �إىل هذا املكان ،وكيف متكنوا من قطعها والر�سم عليها
بهذه الدقة؟� ..أ�شياء عجيبة ومت�شابهة تنت�شر يف �أماكن متفرقة من العامل تدفعنا
لنت�ساءل ما الذي حدث على هذه الأر�ض قبل ع�شرات الآالف من ال�سنني؟
وعندها تتذكر ما قر�أته يف كتب الأ�ساطري الإغريقية �أو الرومانية �أو الهندية
واملالحم ،مثل ملحمة قلقام�ش �أو الكتاب ال�شهري �ألف ليلة وليلة وما ورد يف الكتب
املقد�سة من ق�ص�ص �أغرب من اخليال حتكي جميعها عن ع�صر ذهبي وح�ضارة راقية
متتلك تقنيات وقوى خارقة وخملوقات عجيبة اندثرت بالكامل بعد الطوفان الذي
اجتاح الأر�ض ،وت�ؤكد �أن هناك كواكب �أخرى ي�سكنها �أنا�س �أكرث منا عقال وحكمة!
فما تف�سريك لوجود قطع من كر�ستال �صناعي غري عادي يف �أماكن متفرقة من
العامل يف (رو�سيا� ،صحراء جوبا ،جبال التبت) ملون و�سميك ،ومل يتمكنوا من �صهره
حتى حتت درجات حرارة عالية ويزيد عمره على (� )30ألف �سنة ،يقول العلماء �إنه ال بد
�أن يكون جز ًءا من �أج�سام �أو مركبات ف�ضائية ،وبع�ضهم يرى �أن هذا الكر�ستال �صنعت
منه غوا�صات وبيوت بعد �أن وجدوه يف قاع املحيط.
كما عرث ع��امل �إ�سباين على نق�ش عجيب عبارة عن �صورة لأه��رام��ات اجليزة
من اجلو يزيد عمرها على ع�شرات الآالف من ال�سنني ،ويف القرن ال�ساد�س ع�شر ترك
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قبطان تركي ا�سمه (الري�س ب�بري) خريطة ت�صور البحر الأح�م��ر وغربي �إفريقيا
والقطب اجلنوبي بدقة �شديدة جدًا قال عنها علماء الآثار� ،إنه ي�ستحيل ر�سمها باليد..
و�إمنا التقطت من الف�ضاء (اخلريطة موجودة يف متحف توبكابو ب�إ�سطنبول)!
والأع�ج��ب م��ا ورد يف كتب (�أ� �س��رار �أخ �ن��وخ) ،التي ع�ثر عليها بحار ا�سكتلندي
يف احلب�شة عام (1776م) وتقع يف ( )108ف�صول ،حتدث فيها عن اجلنة والنار ويوم
القيامة والطوفان ،ورحلته �إىل عوامل �أخرى فو�صف الكواكب ودوران ال�شم�س والقمر
والأر�ض ،ويف الف�صل ( )14يقول (و�أدخلوين ال�سماء من حائط من الكر�ستال حماط
بالنار وال�شرر ،ودخلت هذا اجل�سم الهائل الالمع الذي ارتفع �إىل ال�سماء وانتقل من
كوكب �إىل �آخر (زار �سبعة كواكب) ..فمن هو (�أخنوخ) الذي يعد �أول من ركب �سفينة
ف�ضاء؟ �إن��ه اال�سم ال�ع�براين لنبي اهلل �إدري����س  -عليه ال�سالم  -فقد �آت��اه اهلل العلم
والنبوة؛ فهو �أول من كتب بالقلم وخاط الثياب ويتحدث بـ( )72لغة هي لغات قومه
وبنى يف عهده ( )188مدينة ،ور�سم على اجلدران ال�صناعات والآالت يف عهده؛ تخليدًا
لها بعد الطوفان.
�إ ًذا قد يكون ما نعي�شه اليوم من ح�ضارة وتطور تكرا ًرا ملا حدث يف ع�صور �سابقة،
بل �إن �آثارهم تدل على �أنهم �أكرث تطو ًرا منا ،ا�ستمع �إىل املخرتع �ألك�سندر جراهام بيل
الذي ابتكر الهاتف حني قال (�إن ما نفعله هو �إعادة اخرتاع �أجهزة قدمية!..؟) �إ�شارة
�إىل �أن هذا اجلهاز �صنع من قبل.
لذا لنلتفت �إىل الوراء لرنى امل�ستقبل.
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�سموم  ..ولكن!
على رغم �أن الإن�سان �أرقى املخلوقات و�أف�ضلها تكوي ًنا وتكام ً
ال� ،إال �أن قطرات
قليلة يفرزها كائن �صغري قد ت�شل حركته وتقتله يف دقائق ،وه��ذه امل��واد القاتلة �أو
ال�سامة حتيط بنا يف كل مكان ،فقد تكون يف الرتبة �أو الهواء �أو املاء� ،أو تفرزها بع�ض
احل�شرات واحليوانات والنباتات؛ لذا اجتهد الإن�سان ملعرفة �أ�سرارها ليجد لها م�ضادات
حتفظ له حياته ،ويف يف يف �أثناء بحثه اكت�شف الكثري من الأ�سرار.
فمن منا ال يعرف الزرنيخ الذي نال �شهرة وا�سعة ب�سبب ا�ستخدامه يف الكثري
من جرائم القتل الغام�ضة؛ نظ ًرا ملا يتميز به من خ�صائ�ص ،كانت �أول حالة �إدانة قتل
بالزرنيخ �سنة (1752م) يف حق (ماري بالندي) التي قتلت �أباها به ,ومن بعدها توالت
جرائم القتل ،ومن �أ�شهرها ا�ستخدامه يف قتل القائد (نابليون) على �أي��دي حرا�سه،
هذا هو الوجه القبيح لهذه املادة التي تعترب م�ضادة للحياة (قاتلة) ..لكن ما اكت�شفته
الدكتورة (فيلي�سيا وول��ف �ساميون) وفريقها البحثي من جامعة �أري��زون��ا يف بحرية
فتحا جديدًا غيرّ نظرة العلماء ملكونات احلياة!
(مونو) الغنية بالزرنيخ يعد ً
عرفنا جمي ًعا ومنذ ال�صغر �أن خاليانا �أنا و�أنتِ وجميع الكائنات احلية� ،صغريها
وكبريها ،تتكون من �ستة عنا�صر (الكربون ،الأك�سجني ،الهيدروجني ،النيرتوجني،
الفو�سفور ،الكربيت) تك ّون احلياة ،وتقوم بجميع وظائف اخللية وتفاعالتها.
ولكن يف تلك البحرية اكت�شفت الدكتورة فيلي�سيا نو ًعا من أ�ن��واع البكترييا
تتغذى على الزرنيخ املوجود يف البحرية ،وت�ستخدمه يف بناء خالياها بد ًال من عن�صر
ال�سم �أ�صبح عن�ص ًرا من عنا�صر احلياة ،وهذا االكت�شاف فتح �أمامنا
الفو�سفور� ..أي �أن ُّ
الآفاق لتغيري فكرتنا عن احلياة وعنا�صرها عمو ًما ،لي�س يف �أنف�سنا وعلى الأر�ض فقط،
و�إمنا يف بحثنا عن وجود حياة على كواكب �أخرى (حيث اعترب وجود �أحد هذه العنا�صر
دلي ً
ال على احلياة عليها) واليوم اختلفت الر�ؤية.
لي�س هذا فح�سب ..فهذا العن�صر ال�سام والقاتل ي�ستخدم الآن يف عالج �أخطر
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�أن��واع ال�سرطانات مثل �سرطان الدم النادر املعروف با�سم (�إي �إل بي) ،لكن بجرعات
قليلة جدًا (طريقة الهيموباثي)� ،أي عالج املثل باملثل ,وترتكز على نظرية �أن الأعرا�ض
التي تنتج لدى ال�شخ�ص ال�سليم ج ّراء تناوله بع�ض املواد ال�سامة متكننا من ا�ستخدامها
يف عالج الأمرا�ض التي لها الأعرا�ض نف�سها ،فمث ً
ال الت�س ّمم بالزرنيخ ي�س ّبب النزف
والإ�سهال وحرقة املعدة؛ لذلك ميكن ا�ستخدامه يف عالج هذه احلاالت ،وحقق العالج
به ن�سبة جناح ت�صل �إىل ( )80يف املائة� ،أما �سرطان الثدي الغازي فتمت ال�سيطرة عليه
با�ستخدام تقنية النانو (تكوين ج�سيمات �صغرية جدًا من الزرنيخ يف مغلفات متناهية
ال�صغر) ،في�سهل و�صولها للخلية ال�سرطانية مبا�شرة للق�ضاء عليها ،دون الإ�ضرار
باخلاليا ال�سليمة؛ فالعلم ال يقف عند حد ،ومع الوقت نكت�شف �أكرث؛ قال  -تعاىل -
ﱫ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﱪ (الأنعام� ،)٦٧ :آمل �أال تعتربوا هذه دعوة لتناول الزرنيخ!
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كل عقدة ولها حل
�أن��تِ تفكرين �إ ًذا �أن��تِ م��وج��ودة ..ال مير ي��وم دون �أن يواجه أ�ح��دن��ا م�شكلة ما،
ويحدد حجم امل�شكلة وخطورتها وكيفية تعاملنا معها؛ فالبع�ض يقف مكتوف الأيدي
ينظر �إىل م�شكلته ويرى �أنها �صعبة �أو م�ستحيلة احلل؛ لأن �أول ما يتبادر �إىل ذهنه
حلول �صعبة وال ميلك زمامها ،يحزنني كثريا �سماع كلمة م�ستحيل ..ما �أع��رف ..ما
وخ�صو�صا من �شباب يف مقتبل العمر تع ّود �أن حتل له م�شاكله وتنفذ له طلباته
�أقدر..
ً
و�أوام��ره ،دون �أن يتحمل �أدن��ى م�س�ؤولية ،فخرج علينا جيل (امليمات) ،وعلى اجلانب
الآخر هناك من يعطي نف�سه فر�صة للتفكري وي�سلك الطريق الأ�سهل من البداية.
ويف �أغلب الأحيان تكون احللول ب�سيطة جدًا و�أمام �أعيننا ،ولكن نلج�أ للأ�صعب
�أو احلل الأوحد ،على رغم �أن هناك حلو ًال كثرية �أ�سهل مما نتخيل فقط �إذا:
 علمنا �أن هناك �أكرث من حل واحد �صحيح. تقبلنا �أخطاءنا وعدم �صحة �آرائنا يف بع�ض الأحيان. طرحنا وجربنا احللول ال�سخيفة هذا ما قاله الإداري املعروف (توم بيرت). و�سعنا مداركنا باالطالع. مل نعمم؛ فلكل م�شكلة مفتاح. ا�ستخدمنا اخليال.ومن �أ�شهر الق�ص�ص يف كيفية التعامل مع امل�شكالت :عندما واجه رواد الف�ضاء
الأمريكيون �صعوبة يف الكتابة؛ نظ ًرا النعدام اجلاذبية وع��دم ن��زول احلرب �إىل ر�أ�س
القلم!
وللتغلب على هذه امل�شكلة �أنفقت وكالة الف�ضاء الأمريكية ماليني ال��دوالرات
على بحوث ا�ستغرقت �سنوات عدة ،لكنها يف النهاية �أنتجت قل ًما يكتب يف الف�ضاء واملاء
وعلى �أرق الأ�سطح و�أ�صلبها ويف �أي اجتاه.
ويف املقابل ،متكن رواد الف�ضاء الرو�س من التغلب على امل�شكلة بال نفقات وال
سحر البيان في كلمات بينات
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ت�أخري وذلك با�ستخدام قلم ر�صا�ص!
الأمريكان كان تفكريهم من�ص ًبا على جعل قلم احلرب يكتب يف الف�ضاء بالقوة،
وبذلوا كل جهدهم لتحقيق ذلك� ،أما الرو�س فكانوا يريدون قل ًما يكتب يف الف�ضاء!
�أراد موظف من �أحد البنوك الإجنليزية حتدي �أ�شهر متخ�ص�ص يف فتح الأقفال
واخل��زان��ات (وي��دع��ى ه��اري) ب ��أن يفتح خزانته خ�لال �ساعتني� ..ضحك ه��اري وق��ال
�س�أفتحها خالل خم�س دقائق ،معتمدًا على خربته ومهارته ..وب��د�أ هاري يف حماولة
فتح اخلزانة وا�ستغرق �ساعتني ومل يفتحها ،وعندما يئ�س من فتحها ا�ستند على بابها
مفتوحا بالأ�صل!
فانفتح  ..لأنه كان
ً
مل يدر يف خلد هاري احلل الأ�سهل� ،أو بالأ�صح مل ي�ضع ن�صب عينيه الكثري من
االحتماالت ،ومنها �أن يحاول فتح اخلزانة بطريقة اعتيادية قبل البدء يف ا�ستخدام
�أدواته الدقيقة ،بل �ص ّوب تفكريه جتاه قدراته على فتح �أعتى الأقفال.
تلقى م�صنع �صابون ياباين �شكوى من عمالئه �أن بع�ض العبوات تكون خالية،
فاقرتح مهند�سو امل�صنع ت�صميم جهاز يعمل ب�أ�شعة الليزر؛ الكت�شاف العبوات اخلالية
خالل مرورها على �سري التعبئة ،ثم �سحبها �آليا من �سري التعبئة ،وكان ح ً
ال مكل ًفا
ومعقدًا .ويف املقابل ،اقرتح �أحد عمال التغليف فكرة ب�سيطة وغري مكلفة ،وذلك ب�أن
تو�ضع مروحة كبرية ب��د ًال من جهاز الليزر ،حيث ُيوجه ه��وا�ؤه��ا �إىل ال�سري فتقوم
ب�إ�سقاط العبوات الفارغة قبل و�صولها �إىل التخزين!
�إ ًذا احللول تعتمد على طريقة التفكري ولي�ست املهارات اليدوية �أو امل�ؤهالت،
وهذا ما يجب �أن نعلمه ل�صغارنا ،فبد ًال من �أن نقول رح ذاكر (مقالة رائعة يف جريدة
"الوطن" للكاتب عبداهلل املغلوث) ،نقول فكروا هذا هو املهم� .إن حل جميع امل�شكالت
يكمن يف التفكري امل��وج��ه ،فلكل م�شكلة نقطة ينطلق منها احل��ل ،تخيلي �أن لديك
جمموعة من اخليوط املت�شابكة واملليئة بالعقد ،عندها �ست�شعرين بالي�أ�س وترين �أن
رميها �أف�ضل من حماولة فكها .وق��د ت�أتي وال��دت� ِ�ك العجوز وبكل ه��دوء وتبد�أ بفك
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تلك العقد وهي تتحدث معكِ عن ابن اجلريان الذي يريد �أن يخطبك مث ً
ال ،ملاذا يا
ترى؟ لأنها وجدت العقدة التي تنطلق منها لفك البقية� ،أما �أنتِ فنظرتِ �إىل اخليط
كمجموعة م��ن العقد ي�صعب حلها .ولننظر �إىل �شعب مثل ال�صني اكت�سح العامل
مبنتجاته رغم �سنوات احلرب واالحتالل والفقر التي مل تقف عائ ًقا �أمام تقدمه.
�إن حتويل جميع �أمورنا �إىل اال�ستحالة �أو عدم القدرة يحد من �إبداعاتنا ويجعلنا
م�ستهلكني بدل �أن نكون منتجني� ..إ ًذا لنكن كال�صني �أو تلك العجوز.

سحر البيان في كلمات بينات

83
www.alukah.net

�أ�سرار العالج باللم�س
يحز يف النف�س منظر طفل يجري لريمتي بني يدي مربيته� ،إذا جاز التعبري� ،أو
اخلادمة بينما تقف �أمه بجانبها مكتوفة الأيدي دون �أن يعريها �أي اهتمام ،وقد تناديه
فال يجيبها؛ فهي التي حتمله �إذا بكى ،وتطعمه بيدها ،ويجل�س يف ح�ضنها وهو ي�شاهد
براجمه املف�ضلة ،وجتدها بقربه وهو يلعب ،ومت�سح على ر�أ�سه قبل �أن ينام ،وعلى رغم
�أن هذا احلنان قد يكون مزي ًفا �أو من باب ت�أدية الواجب (�إال ما ن��در)! فهذا القرب
ومل�سات احلنان هما �سر تعلقه بها ،وبكاء الأطفال ومر�ضهم عند مغادرة خادماتهم.
فجيل عن جيل تت�سع الفجوة بني الأم و�أبنائها ،ج�سد ًيا ومعنو ًيا ،نتيجة الظروف
البيئية واجلينية التي تت�أثر بتعامل الأم مع �أبنائها يف كل جيل ،وهذا ما �أثبتته درا�سة
�أجريت يف جامعة كولومبيا يف ق�سم النيوروبيولوجي ،تقول� :إن مل�سات الأم على بطنها
يف يف �أثناء حملها وطريقة حملها لطفلها بعد والدته ،ومل�ساتها احلانية عليه ت�ؤدي �إىل
خ�صو�صا الإن��اث ،فتكون �أ ًما حنونة وقريبة من �أطفالها يف
تبدل يف جينات الأطفال،
ً
امل�ستقبل (�أي حتدد �صفات �أم امل�ستقبل) ،و�أيدت ذلك بدرا�سة �سلوك القردة واجلرذان.
يف احلرب العاملية الثانية زاد يف �أمريكا عدد الأطفال اليتامى وامل�شردين فعملت
لهم مالجئ على درجة عالية من العناية ،وبلغ من �شدة حر�ص طاقم التمري�ض على
ه�ؤالء الأطفال ارتداء القفازات ،وعدم مل�س الأطفال مبا�شرة ،وعلى رغم ذلك زاد عدد
الوفيات بني الأطفال ،ما عدا عنرب واحد كانوا �أكرث ه��دو ًءا وطاعة و�أقل وفيات ،وملا
بحثوا عن ال�سبب وجدوا �أن جارتهم العجوز تزور ه�ؤالء الأطفال ومت�سح على ر�ؤو�سهم
وحتت�ضنهم ،فالذين حرموا من اللم�س زادت ن�سبة الوفيات لديهم ،وكذلك التخلف
العقلي.
ويف كوريا وجد الباحثون �أن ق�ضاء ( )15دقيقة من �سيدات متطوعات مع الأيتام
�أدى �إىل زيادة �أوزانهم و�أطوالهم خالل �أربعة �أ�سابيع ،مقارنة بالأطفال الآخرين الذين
مل يخ�ضعوا للتجربة نف�سها� ،أما بالن�سبة للبالغني ف�إن مل�س اجللد �سواء بامل�صافحة �أو
امل�سح �أو العناق والرتبيت يقلل الإجهاد والأمل ،كما يقلل من �أعرا�ض مر�ض الزهامير.
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وال تقت�صر �أه�م�ي��ة ال�ل�م����س ع�ل��ى الإن �� �س��ان ف �ق��ط؛ ف�م��رب��و امل��وا� �ش��ي واخل �ي��ول
والفالحون يعرفون �أن الثدييات تقوم بلح�س �صغارها عند والدتها؛ ال�ستمرار حياتهم،
كما يكرثون من اللم�س والرتبيت على حيواناتهم ملا عرفوا من �أثر ذلك على �سلوكها،
الحظ القطط مث ًَ
ال عندما حتملها ومت�سح عليها ت�شعر بالأمان وتقرتب منك �أكرث،
وتتم�سح ب��ك؛ لت�ستمد منك طاقة ت�سعدها .وه��ذه العالقة الوثيقة بني مل�س اجللد
و�صحة الإن�سان واحليوان البدنية والنف�سية حفزت بع�ض اجلامعات على �إن�شاء معاهد
خمت�صة ب�أبحاث اللم�س؛ ففي �أحد هذه املعاهد الذي �أن�ش�أه الدكتور تيفاين يف جامعة
ميامي (وهو �أول معهد يف العامل لدرا�سة حا�سة اللم�س) يكت�شفون فيه �أ�سرار اجل�سم
ريا من الأم��را���ض و�أعرا�ضها ب��الأي��دي الدافئة التي
من خ�لال اجللد ،ويعاجلون كث ً
ت�ؤثر يف زيادة �أو تثبيط هرمونات اجل�سم املرتبطة بهذه الأمرا�ض مثل هرمون التوتر
(الكورتيزول) والأندورفينات ،وهي هرمونات تعرف بقاتلة الآالم.
اجللد هو �أكرب �أع�ضاء ج�سم الإن�سان م�ساحة؛ ففي كل �سنتيمرتمربع من اجللد
ثالثة ماليني خلية ،بني عرقية وع�صبية وذهنية و�شعرية ودموية ،يقول العلماء �إن
اخلم�سة ماليني خلية ع�صبية املوجودة يف اجللد حتتاج �إىل مل�سها؛ للمحافظة على
حيويتها وحياتها ،فاجللد حني ال يلم�س مير�ض؛ فهو م�صدر الإح�سا�س الرئي�س؛
فبوا�سطته ندرك ما حولنا؛ لذا �سماه العلماء (املخ الثاين) .قال  -تعاىل  :-ﱫ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﱪ (ال�ن���س��اء ،)56:فالكثريون
ي�شعرون ب�أن �شي ًئا قد مات فيهم حني يفقدون مل�س جلودهم؛ لذا حث النبي ﷺ على
ال�سالم وامل�صافحة ،وعندما �شكا �إليه �أحد ال�صحابة ق�سوة قلبه ن�صحه بامل�سح على ر�أ�س
اليتيم؛ ملا يف ذلك من �إ�شاعة احلب وال�سالم والرحمة ،ونتيجة للتقدم التكنولوجي
يعاين الأمريكان وباء اكت�شفه الدكتور "تيفاين" �أطلق عليه ا�سم (جوع اجللد).
هناك كثري من �أ�سرار اللم�س مل تكت�شف بعد وحتى ذلك الوقت؛ لنفتح �أيدينا
ونحتوي �أبناءنا و�آباءنا و�أمهاتنا ،وكل من يحتاج منا �إىل مل�سة حنان حرم منها ،مثل
الأيتام واللقطاء كبار ال�سن ولنبد�أ من الآن.
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العالج بركوب اخليل
تعود �إىل الأذه��ان فكرة املعاجلة بركوب اخليل �إىل �أبقراط (�أب��و الطب) الذي
عالج عددًا من الأمرا�ض اجل�سدية بركوب اخليل ،معتمدًا على انتقال حركة اجلواد
�إىل راكبه من اهتزاز وتكرار �إيقاعي؛ مما يجرب املري�ض على التحرك للأمام واخللف،
ويوازن بني حركة قاعدة اجل�سم وانت�صاب القامة ،كما حتدث حركة الأقدام التبادلية
والأ�سا�سية ل��دى الإن���س��ان ,كما عالج الأم��را���ض العقلية معتمدًا على تن�شيط هذه
الريا�ضة ل�ل��دورة الدموية والتنف�س وزي��ادة االنتباه ،حيث متار�س يف ال�ه��واء الطلق
فيح�صل اجل�سم على كمية كبرية من الأك�سجني.
ومع تزايد االهتمام بالريا�ضات العالجية والنجاحات امل�سجلة يف هذا املجال,
اهتم الأطباء ومربو اخليل بهذه الطريقة ،وا�ستخدمت يف عام (1960م) يف �أوروبا ،ثم
انتقلت �إىل �أمريكا و�أ�سرتاليا ،ويف ال�سعودية بد�أ تطبيقها عام (2005م) بتعاون بني
م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز الإن�سانية والإ�سطبل الأزرق ,كما ب��د�أ تطبيق هذه
الطريقة وعمل برامج متخ�ص�صة لها يف جمعيات الأطفال املعاقني ،ومراكز الت�أهيل،
بالتعاون مع �إ�سطبالت خا�صة ،وبذلك حت ّول ركوب اخليل من الرتف والرتفيه �إىل
العالج؛ فعالقة الإن�سان باخليل بد�أت حني ا�ست�أن�سها الإن�سان منذ خم�سة �آالف �سنة،
كما ت��دل ال�شواهد والأح��اف�ير ،ويذكر �أن �أول من ركبها هو �إ�سماعيل بن �إبراهيم -
عليهما ال�سالم  ,-وا�ستخدمت يف البداية للنقل و�أكل حلومها ،ثم ا�ستخدمت يف املعارك
واحلروب ،وارتبطت بال�شجاعة والإقدام ،ومع تطور �آالت احلروب اقت�صر ا�ستخدامها
على ال�سباقات و�أ�صبحت ريا�ضة النخبة.
ب� ّي�ن��ت ال��درا� �س��ات وال�ب�ح��وث احل��دي�ث��ة �أن ا��س�ت�خ��دام ظ�ه��ر احل���ص��ان وبيئته يف
عالج املعاقني �أعطى نتائج مذهلة للكثري من الإعاقات اجل�سدية والعقلية؛ فاملعاق
ريا للتوازن على ظهر احل�صان والإبقاء على الو�ضع ال�صحيح
ج�سد ًيا يبذل جهدًا كب ً
للج�سم؛ ما ي�ؤدي �إىل تقوية ع�ضالت اجل�سم املختلفة ومرونة املفا�صل� ,أما الأطفال
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الذين يعانون فرط الن�شاط وقلة الرتكيز ،و�أطفال التوحد ،فالتفاعل مع احل�صان
وامل��درب والأج ��واء املحيطة بالتمرين واخل��روج ملمار�سة رك��وب اخليل يطور الإدراك
احل�سي لديهم ،ومينحهم الثقة بالنف�س والتوا�صل مع املجتمع ،وي�ؤثر ب�شكل �إيجابي يف
النواحي النف�سية ،وامتد ا�ستخدام هذه الطريقة للمكفوفني �أو فاقدي الب�صر اجلزئي،
على رغم �أن �أول ما يخطر ببالنا �أن هذه الريا�ضة حتتاج �إىل حا�سة الب�صر؛ ملعرفة
الطريق وتوجيه احل�صان� ،إال �أن التوجهات احلديثة يف جمال الإعاقة الب�صرية وعلوم
الت�أهيل هي �أن الأ�شخا�ص املعاقني ب�صر ًيا ميكنهم ركوب اخليل واال�ستفادة من تلك
اخل�صائ�ص وال�سمات التي تخت�ص بها هذه الريا�ضة مثل زيادة الإدراك احل�سي ،وتقوية
حا�سة ال�سمع ،وحت�سني القدرة احلركية للكفيف ،حيث يعمل لهم برنامج وجتهيزات
خا�صة ت�ساعدهم على العالج بركوب اخليل كما فعل "وليم فين�سي" ،وهو معاق ب�صر ًيا
ومل توقفه �إعاقته عند حد ،بل تدرب على ركوب اخليل وميلك مزرعة كبرية للخيول يف
�إحدى الواليات املتحدة الأمريكية ،ويعمل يف جمال ت�أهيل املعاقني والرتبية اخلا�صة .
وركوب اخليل من الريا�ضات التي حثنا عليها عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه
 بقوله" :علموا �أوالدكم ال�سباحة والرماية وركوب اخليل" ،وقال ﷺ« :اخليل معقوديف نوا�صيها اخلري �إىل يوم القيامة» رواه البخاري؛ فهذه دعوة للعودة لننهل من كنوزنا
املدفونة ،ودعوة لأ�صحاب الإ�سطبالت لدعم مثل هذه الربامج وجعلها مي�سرة للعامة.
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�أحبنب لغة القر�آن
�إن �أ�شرف لغة على وجه املعمورة هي لغتنا العربية ,ع َّزها اهلل � -سبحانه وتعاىل
 ب�أن خ�ص بها كتابه الكرمي ,ورفع من �ش�أنها �أن جعل ر�سالته الأخرية للب�شرية بها.وهي �أجمل ما نطقت به الأل�سن�ُ ,سحِ َر �أهلها يف روعتها وبيانها «�إن من البيان ل�سح ًرا».
وللغة العربية خ�صائ�ص يف الأ�ساليب ال توجد يف غريها ,وهي �أف�ضل اللغات
و�أجملها يف التعبري والو�صف ،وت�ستطيع الو�صول �إىل �أدق خلجات النف�س والفكر
والعقل ب�أ�سهل الكلمات و�أق�صرها .قال الإم��ام الثعالبي �إم��ام اللغة ،يف مقدمة كتاب
(ف�ق��ه اللغة و��س��ر ال�ع��رب�ي��ة)« :م��ن �أح��ب اهلل  -ت�ع��اىل � -أح��ب ر�سوله ﷺ ,وم��ن �أح��ب
الر�سول العربي �أحب العرب ,ومن �أحب العرب �أحب العربية التي بها نزل �أف�ضل الكتب
على �أف�ضل العجم والعرب ,ومن �أحب العربية عُني بها ,وثابر عليها ,و�صرف ه ّمته
�إليها ,ومن هداه اهلل للإ�سالم و�شرح �صدره للإميان و�آت��اه ح�سن �سريرة فيه ,اعتقد
�أن حممدًا ﷺ خري الر�سل ,والإ��س�لام خري امللل ,والعرب خري الأمم ,والعربية خري
اللغات والأل�سنة ,والإقبال على تفهمها من الديانة؛ �إذ هي �أداة العلم ومفتاح التفقه
يف الدين و�سبب �إ�صالح املعا�ش واملعاد ,ثم هي لإحراز الف�ضائل ,واالحتواء على املروءة
و�سائر �أنواع املناقب ,كالينبوع للماء والزند للنار .ولو مل يكن يف الإحاطة بخ�صائ�صها
والوقوف على جماريها وم�صارفها والتبحر يف جالئها ودقائقها� ,إال قوة اليقني يف
معرفة �إعجاز القر�آن ,وزيادة الب�صرية يف �إثبات النبوة التي هي عمدة الإميان ,لكفى
بها ف�ض ً
خ�صها اهلل -ع ّز
ال َي ْح ُ�س ُن فيها �أثره ,ويطيب يف الدارين ثمره ,فكيف �أي�سر ما َّ
وج ّل َ -به من �ضروب املمادح ُي ِك َّل �أقالم الكتبة ويتعب �أنامل احل�سبة».
ولغتنا العربية هي هوية �أمتنا ،واجب علينا حفظها واالهتمام بها؛ لأننا بحفظها
وااله�ت�م��ام بها ال نحفظ ح��رو ًف��ا وق��واع��د ،ب��ل نحفظ ديننا ال��ذي ه��و ع�صمة �أم��رن��ا،
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ونحفظ ثقافتنا التي متيزنا عن غرينا ..قال الإمام ابن تيمية :ولي�س �أثر اعتياد اللغة
ريا
الف�صحى مق�صو ًرا على الل�سان ,بل يتعمق حتى ي�ؤثر يف العقل واخللق والدين ت�أث ً
قو ًيا بي ًنا؛ وي�ؤثر � ً
أي�ضا م�شابهة �صدر هذه الأمة من ال�صحابة والتابعني ,وم�شابهتهم
تزيد العقل والدين واخللق».
قال �شيخ الإ�سالم ـ يرحمه اهلل ـ � ً
أي�ضا« :معلوم �أن تعلم العربية وتعليم العربية
فر�ض على الكفاية ,وكان ال�سلف ي�ؤدبون �أوالده��م على اللحن ,فنحن م�أمورون �أمر
�إيجاب �أو �أمر ا�ستحباب� ،أن نحفظ القانون العربي ,ن�صلح الأل�سن املائلة عنه ,فيحفظ
لنا طريقة فهم الكتاب وال�سنة ,واالق�ت��داء بالعرب يف خطابها ,فلو ترك النا�س على
نق�صا وعي ًبا».
حلنهم كان ً
وقال � ً
ريا قو ًيا
أي�ضا« :اعلم �أن اعتياد اللغة ي�ؤثر يف العقل واخللق والدين ت�أث ً
بي ًنا ,وي�ؤثر � ً
أي�ضا يف م�شابهة �صدر هذه الأم��ة من ال�صحابة والتابعني ،وم�شابهتهم
تزيد العقل والدين واخللق ,و� ً
أي�ضا ف��إن نف�س اللغة العربية من الدين ,ومعرفتها
فر�ض واجب؛ ف�إن فهم الكتاب وال�سنة فر�ض ,وال يفهم �إال بفهم اللغة العربية ,وما ال
يتم الواجب �إال به فهو واجب».
وقال ابن القيم اجلوزية  -يرحمه اهلل  «: -و�إمنا َي ُ
عرف ف�ضل القر�آن من عرف
ك�لام العرب ,فعرف علم اللغة العربية وعلم العربية ,وعلم البيان ,ونظر يف �أ�شعار
العرب وخطبها ومقاالتها يف مواطن افتخارها ور�سائلها».
وق��ال الفارابي يف دي��وان الأدب« :ه��ذا الل�سان كالم �أه��ل اجلنة ,وهو املنزه بني
الأل�سنة من كل نقي�صة ,واملعلى من كل خ�سي�سة ,ول�سان العرب �أو�سط الأل�سنة مذه ًبا
و�أكرثها � ً
ألفاظا».
ومتى ذلت اللغة و�ضعفت ذلت الأمة و�ضعفت ،وذابت وان�صهرت يف لغات وثقافات
وديانات �أخرى ,قال م�صطفى �صادق الرافعي  -يرحمه اهلل « : -ما ذلت لغة �شعب �إال
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ذل ,وال انحطت �إال كان �أمره يف ذهاب و�إدبار ,ومن هذا يفر�ض امل�ستعمر الأجنبي لغته
ً
فر�ضا على الأمة املُ�ستعمرة ,ويركبهم بها ,وي�شعرهم عظمته فيها ,وي�ستحلفهم من
ناحيتها ,فيحكم عليهم �أحكا ًما ثالثة يف عمل واحد� :أما الأول فحب�س لغتهم يف لغته
�سج ًنا م�ؤبدًا ,و�أما الثاين :فاحلكم على ما�ضيهم بالقتل حم ًوا ون�سيا ًنا ,و�أما الثالث:
فتقييد م�ستقبلهم يف الأغالل التي ي�صنعها ,ف�أمرهم من بعدها لأمره تب ٌع».
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البطولة بني مفهومني
يقول الدكتور عبدالرحمن ر�أف��ت البا�شا :لي�س كل �شجاع بط ً
ال ،ولي�ست كل
�شجاعة بطولة� ..أر�أيت �إىل كبار ُق َّطاع الطرق ،وقرا�صنة البحار ممن عرفهم التاريخ
يف الغابر ،و�إىل امل�شاهري من ال�سطاة على امل�صارف ،وخمتطفي الطائرات يف ع�صرنا
احلا�ضر؟ �إن ه�ؤالء وه�ؤالء يتحلون جمي ًعا ب�شجاعة فذة نادرة ،ولكنه مل يخطر ببال
�أحد من النا�س �أن ي�سميهم �أبطا ًال.
ويف ع�صرنا هذا �أُطلقت البطولة على كثري من املواقف والأعمال والأ�شخا�ص،
و�سمي بها من ال ي�ستحقها ،وتداولتها �أو�ساط هي بعيدة كل البعد عنها ،فكان ذلك
من الت�شويه والتزوير اللذين يحمالن يف طياتهما �أبلغ الأ�ضرار ،فللتمثيل بطولة،
و�أبطال وبطالت ،وللكرة بطولة ،وللرق�ص بطولة .وقد �شارك يف هذا التزييف كثري
من �أنواع ال�صحافة ،وكان هذا يعني  -كما يقول الدكتور حلمي حممد القاعود يف كتابه
ال�صحافة املهاجرة � ،-أ�شياء كثرية بالن�سبة للمجتمع ،منها� :إ�ضفاء �صفة البطولة على
�أعمال تافهة ،ت�صل يف كثري من الأحيان �إىل م�ستوى ال�سقوط والتعهر والرذيلة.
ومنها :ابتذال م�صطلح (البطولة) وتفريغه من م�ضمونه العظيم والرائع الذي
يعني �أول ما يعني حتقيق املجد والعزة للوطن امل�سلم يف ميادين اجلهاد واحل�ضارة.
ومنها� :سحب البطولة احلقيقية ممن يبنون املجتمع امل�سلم بالعلم واجلهد
واجلدية.
وم�ن�ه��ا :حتقري ك��ل جهد عملي وب�ن��اء ي�ق��وم ب��ه �أب �ن��اء املجتمع ل�صالح الوطن
الإ�سالمي؛ �إذ ي�صبح الرق�ص والغناء و التمثيل هي القيم العليا التي ينبغي ال�سعي
وراءها ،ومن �أجلها .ورحم اهلل �أحمد �شوقي �إذ نظر �إىل البطولة فر�آها ا�ستعالء على
متطلبات النف�س ،وت�صعيدًا لغرائز الإن�سان:

�إن ال� �ب� �ط ��ول ��ة �أن مت � � ��وت م � ��ن ال� �ظ� �م� � أ�
ل � �ي � ��� ��س ال� � �ب� � �ط � ��ول � ��ة �أن ت� � �ع � ��ب امل� � � ��اء
وقال �آخر وقد هاله ما و�صل �إليه هذا املفهوم من ت�شويه وحتريف عن معناه
ال�سليم:
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ي� � � � � ��ا ع � � � �ج � � � � ًب� � � ��ا م� � � � � ��ن غ� � � �ف� � � �ل � � ��ة ج � �ي � �ـ� ��ل
�أم � � �� � � �س� � ��ى ال � �ل � �ه � �ـ � �ـ� ��و ل � ��دي� � �ـ � ��ه ف� �ن� �ـ ��ون ��ا
ف� � � � � �ب� � � � � �ط � � � � ��والت � � � � ��ي � � � � � � � � �ص� � � � � � � ��ارت ك � � � � ��رة
وط� � � �م � � ��وح � � ��ي �أم� � � ��� � � �س � � ��ى "بالونا"
وبعد هذا ،فما البطولة احلقة؟ وما تعريفها؟ ومعاملها؟
و�أم��ا الباعث الثاين :فهو الكرامة والعزة ،ومن ي�ستعر�ض التاريخ الإ�سالمي
يجد �أل��ف بطولة وبطولة بعثت عليها العزة والأنفة ،وكم من قائد �أقبل على موارد
املوت يدفعه �إىل ذلك الأنفة من عار الفرار ،ثم احلب يف اهلل وهو من بواعث البطولة
الكربى .وقد حفلت كتب الرتاجم وال�سري ب�أروع الأمثلة عن هذا احلب وبطوالته!
و�أما الباعث الثالث :فهو الإيثار على النف�س ،وهو من املكارم التي خ�صها اهلل
بالذكر يف كتابه ،ونعت بها �أن�صار نبيه  -ﷺ  -يف جملة ما نعتهم به من جليل ال�شمائل!
ومن هذه البواعث غنى النف�س ،والزهادة ،مبا يف �أيدي النا�س ،واحتقار عر�ض
احلياة الفاين ،ومنها نقد الذات و�صدق املرء مع نف�سه ،و �إخال�صه يف نقدها ،وقدرته
على مواجهتها بعيوبها ،وم�صارحتها بها ...وه��ي خ�صلة ال ُيل ّقاها �إال ذوو النفو�س
الكبرية ،وال يحظى بها �إال �أ�صحاب احلظوظ العظيمة؛ ذلك �أن ال�صدق مع الآخرين،
ومواجهتهم ب�أخطائهم مواجهة �صادقة خال�صة بناءة �أمر ي�شق على النفو�س فكيف
بنقد الذات ..ومنها تقوى اهلل:

�إن ال� �ب� �ط ��ول ��ة �أن مت � � ��وت م � ��ن ال �ظ �م��ا
ل � �ي � ��� ��س ال� � �ب� � �ط � ��ول � ��ة �أن ت� � �ع � ��ب امل� � � ��اء
ف ��إذا متكنت ه��ذه املن َقب َة من قلب ام��رئ �أحكمت �سلطانه على نف�سه ،و�شددت
قب�ضته على هواه ،وملأت بالبطوالت �أعماله وت�صرفاته! ومنها الر�ضوخ للحق والإذعان
له ،واالن�صياع لل�شرع والر�ضوخ لأحكامه مهما كانت قا�سية على النف�س ،وتقدي�س احلق
والرغبة يف الو�صول �إليه.
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ال�شيخ العالمة الألبانى  -يرحمه اهلل -
العالمة ال�شيخ حممد نا�صر الدين الأل�ب��اين� ،أح��د �أب��رز العلماء امل�سلمني يف
الع�صر احلديث ،ويعترب ال�شيخ الأل�ب��اين من علماء احلديث البارزين املتفردين يف
علم اجلرح والتعديل ،وال�شيخ الألباين ُح ّجة يف م�صطلح احلديث ،وقال عنه العلماء
املحدثون �إنه �أعاد ع�صر ابن حجر الع�سقالين واحلافظ بن كثري ،وغريهما من علماء
اجلرح والتعديل.
ولد ال�شيخ حممد نا�صر الدين بن احلاج نوح الألباين عام (1333هـ) ،يف مدينة
"�أ�شقودرة" عا�صمة دولة �ألبانيا  -حينئذ  -عن �أ�سرة فقرية متدينة يغلب عليها الطابع
العلمي ،فكان والده مرج ًعا للنا�س يعلمهم و ير�شدهم.
نظ ًرا لر�أي والده اخلا�ص يف املدار�س النظامية من الناحية الدينية ،فقد قرر
منهجا علم ًيا مرك ًزا ،قام من خالله بتعليمه
عدم �إكمال الدرا�سة النظامية وو�ضع له
ً
القر�آن الكرمي ،والتجويد ،والنحو وال�صرف ،وفقه املذهب احلنفي ،وقد ختم الألباين
على يد وال��ده حفظ القر�آن الكرمي برواية حف�ص عن عا�صم ،كما در�س على ال�شيخ
�سعيد الربهاين مراقي الفالح يف الفقه احلنفي وبع�ض كتب اللغة و البالغة ،هذا يف
الوقت الذي حر�ص فيه على ح�ضور درو�س وندوات العالمة بهجت البيطار.
�أخذ عن �أبيه مهنة �إ�صالح ال�ساعات ف�أجادها حتى �صار من �أ�صحاب ال�شهرة فيها،
و �أخذ يتك�سب رزقه منها ،وقد وفرت له هذه املهنة وق ًتا جيدًا للمطالعة والدرا�سة،
وهي�أت له هجرته لل�شام معرفة باللغة العربية واالط�لاع على العلوم ال�شرعية من
م�صادرها الأ�صلية.
على رغم توجيه وال��د الألباين املنهجي له بتقليد املذهب احلنفي ،وحتذيره
ال�شديد من اال�شتغال بعلم احلديث ،فقد أ�خ��ذ الألباين بالتوجه نحو علم احلديث
وعلومه ،فتعلم احلديث يف نحو الع�شرين من عمره ،مت�أث ًرا ب�أبحاث جملة املنار التي
كان ي�صدرها ال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا  -يرحمه اهلل  ،-و كان �أول عمل حديثي قام به
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هو ن�سخ كتاب "املغني عن حمل الأ�سفار يف تخريج ما يف الإحياء من الأخبار" للحافظ
العراقي  -يرحمه اهلل  ،-مع التعليق عليه.
ك��ان ال�شتغال ال�شيخ الأل�ب��اين بحديث ر��س��ول اهلل ﷺ �أث��ره البالغ يف التوجه
ال�سلفي لل�شيخ ،وقد زاد ت�شبثه وثباته على هذا املنهج مطالعته لكتب �شيخ الإ�سالم ابن
تيميه وتلميذه ابن القيم ،وغريهما من �أعالم املدر�سة ال�سلفية.
حمل ال�شيخ الأل�ب��اين راي��ة ال��دع��وة �إىل التوحيد وال�سنة يف �سوريا ،حيث زار
الكثري من م�شايخ دم�شق وجرت بينه وبينهم مناق�شات حول م�سائل التوحيد واالتباع
والتع�صب املذهبي والبدع ،فلقي ال�شيخ لذلك املعار�ضة ال�شديدة من كثري من متع�صبي
املذاهب وم�شايخ ال�صوفية واخلرافيني واملبتدعة ،فكانوا يثريون عليه العامة والغوغاء
وي�شيعون عنه ب�أنه �ضال ،ويحذرون النا�س منه ،هذا يف الوقت الذي وافقه على دعوته
�أفا�ضل العلماء املعروفني بالعلم والدين يف دم�شق ،والذين ّ
ح�ضوه على اال�ستمرار
ُق َد ًما يف دعوته ،ومنهم العالمة بهجت البيطار ،ال�شيخ عبدالفتاح الإمام رئي�س جمعية
ال�شبان امل�سلمني يف �سوريا ،ال�شيخ توفيق البزرة ،وغريهم من �أهل الف�ضل وال�صالح -
يرحمهم اهلل .-
قال عنه �سماحة ال�شيخ عبدالعزيز بن باز  -يرحمه اهلل ( :-ما ر�أيت حتت �أدمي
ال�سماء عاملًا باحلديث يف الع�صر احلديث مثل العالمة حممد نا�صر الدين الألباين).
و�سئل �سماحته عن حديث ر�سول اهلل ﷺ�" :إن اهلل يبعث لهذه الأمة على ر�أ�س
كل مائة �سنة من يجدد لها دينها" ف�سئل من جمدد هذا القرن؟ فقال -يرحمه اهلل :-
ال�شيخ حممد نا�صر الدين الألباين هو جمدد هذا الع�صر يف ظني ،واهلل �أعلم.
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ال�شيخ عبداهلل القرعاوي
�أخ��رج اهلل به �أق��وا ًم��ا من الظلمات �إىل النور ،وم��ن ال�شرك �إىل التوحيد ومن
اخلرافات اجلاهلية �إىل احلقائق الإ�سالمية يف منطقة ج��ازان؛ ففتح اهلل به القلوب
ون ّور به الب�صائر ،وكان رحمة من اهلل مت َّكن حبه يف القلوب ومت َّكنت دعوته يف النفو�س،
وال تزال �أبدًا � -إن �شاء اهلل  -قوة را�سخة.
وهو العامل الع ّ
المة املحدث الفقيه ال�شيخ عبداهلل بن حممد القرعاوي� ،سنة
(1315هـ) ،وقد تويف والده قبل والدته ب�شهرين؛ فن�ش�أ يف كنف عمه عبدالعزيز بن حمد
القرعاوي� ،أحد �أعيان مدينة عنيزة.
ميا فلم يبخل يو ًما
�صفاته :كان عاملًا حلي ًما متفان ًيا يف الدعوة �إىل اهلل ،وكر ً
بجهده وماله وجاهه يف خدمة الدعوة .وعلى رغم وعورة املنطقة التي �أ�س�س دعوته فيها
درو�سا �أول النهار يف قرية ،ثم يذهب على حماره �إىل
مل يق ّل عزمه و�صربه؛ فكان يلقي ً
قرية �أخرى ليلقي الدرو�س هناك ،ويف بع�ض املرات يذهب م�ش ًيا على الأقدام .ومما ذكر
عنه �أنه يقوم ببناء امل�ساجد بيده مب�ساعدة طالبه ،و�إن مر مب�سجد يحتاج �إىل ترميم،
قام مبا يلزم �إ�صالحه بيديه .كان ربعة بني الرجال عري�ض املنكبني ،قوي البنية� ،أ�صفر
اللون ،م�ستطيل الوجه� ،أقني الأنف ،كث اللحية ،خفيف العار�ضني ،ناتئ اجلبهة� ،أزج
احلاجبني �أقرنهما� ،ضيق العينني ،ومل يكن حاد الب�صر لرمد �أ�صابه و�أحدث يف عينيه
ً
بيا�ضا ،جهوري ال�صوت ،وقو ًرا ،مهي ًبا له هيبة يف املجال�س ،وكان ذك ًيا حا�ضر البديهة،
بعيد النظر ،له فرا�سة قوية .ا�شتغل بالتجارة مع عمه وهو يف الثالثة ع�شرة من عمره,
ثم انف�صل عن عمه واعتمد على نف�سه فكان ي�سافر �إىل م�صر ,ال�شام ,العراق ,الكويت
والأح�ساء� .سافر يف طلب العلم �إىل مكة املكرمة واملدينة املنورة ،ثم �إىل م�صر وال�شام
والعراق والأح�ساء وقطر ،ثم �إىل الهند عام (1344ه �ـ) ،والتحق باملدر�سة الرحمانية
يف دلهي ،ثم ع��اد �إىل جند و�أك�م��ل درا�سته على يد كثري من امل�شائخ يف ذل��ك الوقت.
رحل �إيل بالد الهند يف طلب العلم على علمائها و�أخذ الإجازة عنهم بالأ�سانيد املت�صلة
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�إىل الر�سول ﷺ ،وكانت �أوىل رحلتيه عام (1344هـ) .والتحق باملدر�سة الرحمانية وهي
مدر�سة �سلفية م�شهورة حينذاك ،لكنه ا�ضطر للعودة �إىل عنيزة لو�صول ر�سالة من
والدته تطلبه العودة �إليها ملر�ضها فقفل راج ًعا ،لكنه فوجئ بخرب وفاتها قبل و�صوله،
وعاد مر ًة �أخرى �إىل مدينة دلهي يف الهند يف عام (1354هـ) .وكان رجوعه الأخري من
الهند يف ( )22من رم�ضان �سنة (1357هـ) .تلقى تعليمه على عدد من امل�شايخ� ،أبرزهم
ال�شيخ حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ (مفتي الديار ال�سعودية �آن��ذاك) ،وكان من �أبرز
تالميذه؛ ال�شيخ حافظ بن �أحمد احلكمي ،وال�شيخ عبداهلل الب�سام.
وقد بلغت عدد املدار�س التي �أن�ش�أها ما ُيقارب ( )2250مدر�سة ممتدة من بريدة
حتى داخ��ل اليمن �إىل "لواء �إب" يف اليمن ،و ُيقدّر عدد تالميذها ب�أكرث من خم�سة
و�سبعني �أل��ف دار���س ،كما ذك��ر ذل��ك ال�شيخ حممد ب��ن جبري رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�سابق حينما ر�أ�س اللجنة املكلفة للنظر يف مدار�س ال�شيخ القرعاوي ،حيث ذكر ذلك
يف مذكراته التي ن�شرتها �صحيفة الوطن ال�سعودية يف �أعدادها الأوىل.
�أم�ضى ال�شيخ ( )31عا ًما ُجلها يف اجلنوب ،قائ ًما بالدعوة �إىل اهلل ،وترك �آثا ًرا
جليلة ما زالت حتى اليوم �شاهدة له بحب النا�س واملكانة الرفيعة.
م��ر���ض يف ج ��ازان ،ث��م نقل �إىل م�ست�شفى ال�شمي�سي يف ال��ري��ا���ض ,حيث تويف
يوم الثالثاء الثامن من �شهر جماد الأوىل يف عام (1389ه �ـ) عن عمر يناهز الرابعة
وال�سبعني عا ًما ،وكان قد �أو�صى بثلث تركته لت�صرف يف �أوجه اخلري.
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امللك والوزراء الثالثة
يف يوم من الأيام ا�ستدعى امللك وزراءه الثالثة ،وطلب منهم �أم ًرا غري ًبا!
كي�سا ويذهب �إىل ب�ستان الق�صر ،و�أن مي�ل�أ هذا
طلب من كل وزي��ر �أن ي�أخذ ً
الكي�س للملك من خمتلف طيبات الثمار والزروع ،كما طلب منهم �أال ي�ستعينوا ب�أحد يف
هذه املهمة ،و�أال ي�سندوها �إىل �أحد �آخر.
ا�ستغرب ال ��وزراء م��ن طلب امل�ل��ك ،و أ�خ ��ذ ك��ل واح��د منهم كي�سه ،وان�ط�ل��ق �إىل
الب�ستان.
ف�أما الوزير الأول ،فقد حر�ص على �أن ير�ضي امللك؛ فجمع من كل الثمرات من
�أف�ضل و�أجود املح�صول ،وكان يتخري الطيب واجليد من الثمار حتى ملأ الكي�س.
�أم��ا الوزير الثاين ،فقد كان مقتن ًعا ب��أن امللك ال يريد الثمار وال يحتاج �إليها
لنف�سه ،و�أنه لن يتفح�ص الثمار؛ فقام بجمع الثمار بك�سل و�إهمال ،فلم يتحر الطيب
ل الكي�س بالثمار كيفما اتفق.
من الفا�سد حتى م أ
�أما الوزير الثالث فلم يعتقد �أن امللك �سوف يهتم مبحتوى الكي�س �أ�ص ً
ال؛ فملأ
الكي�س باحل�شائ�ش والأع�شاب و�أوراق الأ�شجار.
ويف اليوم التايل �أمر امللك �أن ي�ؤتى بالوزراء الثالثة مع الأكيا�س التي جمعوها،
فلما اجتمعوا بامللك� ،أمر امللك اجلنود ب�أن ي�أخذوا الوزراء الثالثة وي�سجنوهم ٌ
كل على
حدة ،كل واحد منهم مع الكي�س الذي معه ملدة ثالثة �أ�شهر يف �سجن بعيد ال ي�صل �إليهم
فيه �أحد كان ,و�أن مينع عنهم الأكل وال�شرب ،ف�أما الوزير الأول فظ ّل ي�أكل من طيبات
الثمار التي جمعها حتى انق�ضت الأ�شهر الثالثة ،و�أما الوزير الثاين فقد عا�ش ال�شهور
الثالثة يف �ضيق وقلة حيلة ،معتمدًا على ما �صلح فقط من الثمار التي جمعها� ،أما
الوزير الثالث فقد مات جو ًعا قبل �أن ينق�ضي ال�شهر الأول.
لك حرية �أن
وهكذا ا�س�أيل نف�سكِ من �أي نوع �أنتِ ؟ ف�أنتِ الآن يف ب�ستان الدنياِ ،
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جتمعي من الأعمال الطيبة �أو الأعمال اخلبيثة ،لكن غدًا عندما ي�أمر ملك امللوك �أن
ت�سجني يف قربكِ  ،يف ذلك ال�سجن ال�ضيق املظلم وحدكِ  ,ماذا تعتقدين �سوف ينفعكِ
حياتك الدنيا ،لنقف الآن مع �أنف�سنا ونقرر ماذا
غري طيبات الأعمال التي جمعتِها يف
ِ
�سنفعل غدًا يف �سجننا!
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ق�صة توبة الداعية
�سعيد الزياين  -يرحمه اهلل "1" -
يقول الداعية �سعيد الزياين :ن�ش�أت يف بيت من بيوت امل�سلمني ،وملا بلغتُ من
املراهقة كنتُ �أحلم  -كما كان يحلم غريي من ال�شباب املراهق  -بتحقيق �شيئني مهمني
يف نظري �آنذاك ،وهما :ال�شهرة واملال ،فقد كنت �أبحث عن ال�سعادة ،و�أ�سعى �إىل احل�صول
عليها ب�أية طريقة كانت.
يف بداية الأم��ر ،التحقتُ بالإذاعة املغربية ،و�شاركتُ يف تقدمي بع�ض الفقرات
التي تربط بني ال�برام��ج ،ثم تقدمت ف�أ�صبحت �أق �دّم برامج خا�صة؛ حتى اكت�سبتُ
خربة يف هذا املجال ،ثم اجتهت �إىل التلفاز وتدرجت فيه حتى �أ�صبحت مقد ًما من
الدرجة الأوىل  -وهي �أعلى درجة يح�صل عليها مذيع �أو مقدم  -و�أ�صبحت �أقدِّم ن�شرات
الأخبار ،والكثري من برامج ال�سهرة واملنوعات وبرامج ال�شباب ،وا�شتهرت �شهرة كبرية
مل ي�سبقني �إليها �أحد ،و�أ�صبح ا�سمي على كل ل�سان ،و�صوتي ُي�سمع يف كل بيت.
وعلى رغم هذه ال�شهرة� ،إال �أين كنت غري �سعيد بهذا ..كنت �أ�شعر ب�ضيق �شديد يف
�صدري ،فقلت يف نف�سي لعلي �أجد ال�سعادة يف الغناء ..وبالفعل ،فقد �ساعدتني �شهرتي
يف الإذاعة والتلفزيون �أن �أقدم من خالل �أحد الربامج التلفزيونية �أغنية ق�صرية كانت
هي البداية لدخول عامل الغناء.
ودخ�ل��تُ ع��امل الغناء ،وحققت �شهرة كبرية يف ه��ذا امل�ج��ال ،و َن � َزل �إىل الأ��س��واق
العديد ،بل الآالف من الأ�شرطة الغنائية التي �سجلتها ب�صوتي.
وعلى رغم ذلك كله ،كنت �أ�شعر بالتعا�سة وال�شقاء ،و�أح�س بامللل و�ضيق ال�صدر،
و�صدق اهلل �إذ يقول :ﱫ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﱪ (الأنعام.)١٢٥ :
فقلت يف نف�سي� :إن ال�سعداء هم املمثلون واملمثالت ،ف� ُّ
أردت �أن �أ�شاركهم يف تلك
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ال�سعادة ،فاجتهت �إىل التمثيل ،و�أ�صبحت ممث ً
ال من الدرجة الأوىل ،فكنت ال �أمثل �إال
�أدوار البطولة يف جميع الأعمال التي �أقدمها.
�شخ�صا متمي ًزا يف بلدي ،فال �أركب �إال �أغلى
واحلقيقة ،ودون مبالغة� ،أ�صبحت
ً
ال�سيارات و�أفخمها ،وال �ألب�س �إال املالب�س الثمينة ..مكانتي االجتماعية �أ�صبحت راقية،
ف�أ�صدقائي هم كبار ال�شخ�صيات من الأمراء وغريهم ،فكنت �أنتقل بني الق�صور ،من
ق�صر �إىل ق�صر ،و ُتفتح يل الأبواب وك�أين �صاحب تلك الق�صور.
ولكن؛ وعلى رغم ذلك كله ،كنت �أ�شعر ب��أين مل �أ�صل �إىل ال�سعادة التي �أبحث
عنها.
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ق�صة توبة الداعية
�سعيد الزياين  -يرحمه اهلل "2" -
يكمل ال�شيخ �سعيد الزياين :ويف يوم من الأي��ام� ..أجرى معي �أحد ال�صحفيني
لقا ًء �صحف ًيا طوي ً
ال ،وكان من بني الأ�سئلة التي وجهها �إ ّ
يل هذا ال�س�ؤال" :الفنان �سعيد
الزياين ..من امل�صادفات �أن ا�سمك ينطبق على حياتك ..فا�سمك �سعيد ،ما تقول يف
ذلك؟".
وكان اجلواب" :يف احلقيقة �أن ما تعتقده ويعتقده كثري من النا�س غري �صحيح،
ناق�صا ،فهو يتكون من ثالثة
ف�أنا ل�ستُ �سعيدًا يف حياتي ،وا�سمي يف احلقيقة ال يزال ً
أ�ح��رف وه��ي� :س ،ع ،ي�( :سعي) ،و�أن��ا ما زلت �أ�سعى� ،أبحث عن احل��رف الأخ�ير ،وهو
حرف (الدال)؛ ليكتمل ا�سمي وتكتمل �سعادتي ،و�إىل الآن مل �أجده ،وحني �أجده �سوف
�أخربك".
وقد �أجري معي هذا اللقاء و�أنا يف قمة �شهرتي وثرائي ..ومرت الأيام وال�شهور
والأعوام ..وكان يل �شقيق يكربين �س ًنا ،هاجر �إىل بلجيكا ..كان �إن�سا ًنا عاد ًيا� ،إال �أنه كان
�أكرث مني التزا ًما وا�ستقامة ،وهناك يف بلجيكا التقى ببع�ض الدعاة امل�سلمني فت�أثر بهم
وعاد �إىل اهلل على �أيديهم.
ُ
فكرت يف القيام برحلة �سياحية �إىل بلجيكا �أزور فيها أ�خ��ي ف�أمر عليه مرور
الكرام ،ثم �أوا�صل رحلتي �إىل خمتلف بالد العامل.
�سافرت �إىل بلجيكا ،والتقيتُ ب�أخي هناك ،لكني فوجئت بهيئته املتغرية ،وحياته
املختلفة ،والأهم من ذلك ،ال�سعادة التي كانت ت�شع يف بيته وحياته ،وت� ُ
ريا مبا
أثرت كث ً
ر�أيتُ � ،إ�ضاف ًة �إىل العالقات الوثيقة التي تربط بني ال�شباب امل�سلم يف تلك املدينة ،وقد
ورحبوا بي �أجمل ترحيب ،ووجهوا يل الدعوة حل�ضور جمال�سهم
قابلوين بالأح�ضانّ ،
واجتماعاتهم والتعرف عليهم ب�صورة قوية.
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�أجبت الدعوة ،وكنت �أ�شعر ب�شعور غريب و�أنا �أجل�س معهم ،كنتُ �أ�شعر ب�سعادة
عظيمة تغمرين مل �أ�شعر بها من قبل ،ومع م��رور الأي��ام قمتُ بتمديد �إجازتي؛ لكي
ت�ستمر هذه ال�سعادة التي طاملا بحثتُ عنها فلم �أجدها.
وهكذا ..كنت �أ�شعر بال�سعادة مع ه��ؤالء الأخيار ت��زداد يو ًما بعد يوم ،وال�ضيق
والهم وال�شقاء يتناق�ص يو ًما بعد ي��وم ..حتى امتلأ �صدري بنور الإمي��ان ،وعرفتُ
الطريق �إىل اهلل الذي كنت قد �ضللت عنه مع ما كنت �أملكه من املال والرثاء وال�شهرة،
و�أدرك��ت من تلك اللحظة �أن ال�سعادة لي�ست يف ذل��ك املتاع ال��زائ��ل� ،إمن��ا هي يف طاعة
اهلل  -عز وجل  :-ﱫ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﱪ (النحل) ،ﱫ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﱪ (طه).
امتدت �إجازتي عند �أخي �أكرث من �سنتني ،و�أر�سلتُ ر�سالة �إىل ال�صحفي الذي
�س�ألني ال�س�ؤال ال�سابق ،وقلت له :الأخ رئي�س حترير �صحيفة  ..يف جريدة ...ال�سالم
عليكم ورحمة اهلل وبركاته� :أود �أن �أذ ّك��رك بال�س�ؤال ال��ذي �س�ألتني فيه عن ال�سعادة،
وذلك يف يوم ...وتاريخ ...وقد �أجبت باجلواب التايل:
ووعدتك �أن �أخربك متى ما وجدت حرف (الدال) ،والآن :يطيب يل وي�سعدين
ُ
وجدت حرف الدال املُتمم ال�سمي ،حيث وجدته يف الدين
وي�شرفني �أن �أخربك ب�أين قد
والدعوة ..و�أ�صبحت الآن (�سعيد) ح ًقا.
علي الإ�شاعات،
�شاع اخلرب بني النا�س ،وب��د�أ �أع��داء الدين واملنافقون يطلقون ّ
ويرمونني بالتهم ،ومنهم من قال� :إنه �أ�صبح عمي ً
ال لأمريكا �أو لرو�سيا� ...إىل غري
ذلك من الإ�شاعات املغر�ضة ..كنتُ �أ�ستم ُع �إىل هذه الإ�شاعات ف�أتذكر دائ ًما ما قوبل
به الأنبياء والر�سل والدعاة على م ّر الع�صور والدهور ،وعلى ر�أ�سهم نبينا حممد ﷺ،
و�صحابته الكرام  -ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني  -فازداد ثبا ًتا و�إميا ًنا ويقي ًنا ،و�أدعو اهلل
دائ � ًم��ا :ﱫ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﱪ( �آل
عمران).
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دور الـمر�أة يف العمل اخلريي
�إن للـمر�أة دو ًرا عظي ًما ووظيفة جليلة يف ممار�سة العمل اخلريي ،مبختلف �صوره
و�أ�شكاله؛ وذلك مبا متتاز به من قدرات و�إمكانات و�سمات �شخ�صية ونف�سية وعاطفية.
و�أهم ما تتم ّيز به املر�أة ،وميكن ا�ستثماره يف العمل اخلريي ،هو قدرتها العاطفية
و�سرعة ا�ستجابتها.
فقد �أثبتت البحوث العلمية واملالحظات الفردية �أن القدرة العاطفية هي ال�سمة
الأ�سا�سية التي تت�سم بها الـمر�أة.
وميكن توظيف وا�ستثمار هذه ال�سمة يف جمال العمل اخلريي بني بنات جن�سها؛
لأنها �أقدر على التعامل مع الأيتام والأرامل ،لقدرتها على الت�أثري والإقناع وا�ستثارة
عواطفهن وميلهن حلب اخلري والعطاء للعمل يف هذا املجال احليوي.
يقول �سليمان بن علي العلي يف كتابه( :تنمية املوارد الب�شرية واملالية يف املنظمات
اخلريية) :لقد ا�ستطاعت امل��ر�أة امل�سلمة يف ع�صر النبوة �أن ت�ستثمر وقت فراغها يف
امل�شاركة الف ّعالة يف �أعمال الرب واخلري.
فكانت زينب بنت جح�ش  -ر�ضي اهلل عنها  -ام��ر�أة �صناع اليد ،وكانت أ�ط��ول
�أمهات امل�ؤمنني يدًا �إذ كانت تدبغ وتخرز وتت�صدق يف �سبيل اهلل.
كما �ساهمت ال�صحابيات يف �سقي املاء ومداواة اجلرحى ،وهذه من �أعمال اخلري.
ويف وقتنا احلا�ضر ،وحيث توالت الأحداث والنكبات واحلروب على جمتمعاتنا
الإ�سالمية ،وما خ ّلفته من �أيتام و�أرامل وعجزة ومعوقني ،كان ال بد من بذل اجلهود
والأموال لإعالة ورعاية �أولئك الأيتام والأرامل والعجزة واملعوقني.
فكان �أن ب��ادرت بع�ض املنظمات اخل�يري��ة ب�إن�شاء جل��ان ن�سائية تقوم بالعمل
اخلريي يف و�سط الن�ساء ،وقد متيزت جماالت عمل املر�أة يف العمل اخلريي من حيث:
رعاية الأ�سر املحتاجة والفقرية ورعاية الأرامل ،ورعاية الأيتام ،وجمع التربعات و�إقامة
الأ�سواق اخلريية ،وامل�شاركة يف الأطباق اخلريية ،والأ�سابيع الإغاثية ،واملهرجانات
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الأ�سرية ،ومهرجانات الطفولة والأمومة.
ومع ذلك ،فما زال دور املر�أة امل�سلمة املعا�صرة حمدودًا ،يف حني �أن املر�أة يف الدول
الغربية تقوم بالعمل الإغاثي يف الدول املنكوبة من خالل منظماتها اخلريية ب�شكل
حما�سي� .إن �أكرث من ثلثي القوى العاملة يف املنظمات اخلريية الأمريكية – على �سبيل
الـمثال  -من الن�ساء ،بل �إن ( )%50من املتطوعني من الن�ساء كذلك؛ لذا فقد �أ�شارت
بع�ض الإح�صاءات يف �أمريكا �إىل �أن ( )%70من العاملني يف العمل اخلريي من الن�ساء.
وت�شري �إح�صاءات املنظمات واجلمعيات اخلريية �إىل �أن قيمة التربعات الن�سائية
و�صلت �إىل حدود ( )28بليون دوالر �سنو ًيا ،و�أن ن�سـبة العامــالت يف جمع التربعـــات يف
الـمنظمات اخلريية (.)%52
ومم��ا يلفت نظر املت�أمل واملتابع لهذه الإح���ص��اءات �أهمية دور امل��ر�أة يف العمل
اخلريي ،خا�صة �إذا علمنا �أن معظم العامالت يف املنظمات اخلريية من ذوات ال�شهادات
العليا واملنا�صب القيادية.
�إن املنظمات اخلريية الغربية ت�ستثمر الطاقات والقدرات الن�سائية ب�شكل ف ّعال يف
العمل اخلريي والتطوعي ،وتقدم للعامالت من الرواتب العالية والإمكانات الب�شرية
واملعنوية ،ما يعينهن على االنطالق ُق ُد ًما يف العمل اخلريي.
ونحن يف منظماتنا اخلريية الإ�سالمية �أوىل بت�شجيع املر�أة امل�سلمة على العمل
اخل�يري وتوفري ما حتتاج �إليه من دعم م��ادي ومعنوي ،و�إط�لاق قدراتها وطاقاتها
الفكرية واالجتماعية والإبداعية؛ لت�شارك يف بناء ال�صرح اخلريي ودفع م�سرية العمل
اخلريي للأمام مع توفري املناخ العفيف للمر�أة امل�سلمة امللتزمة بدينها وتعاليمه.
�إن العمل اخلريي يف بالدنا يحتاج �إىل جهود وقدرات وطاقات كل فرد م�سلم يف
كل �أنحاء جمتمعنا الإ�سالمي.
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الإيغور احلزين
�شعب الإيغور يعي�ش يف جمهورية ترك�ستان ال�شرقية �أو "�إيغور�ستان" التي تقع
حتت احلكم ال�صيني حال ًيا.
تعادل م�ساحة ترك�ستان ال�شرقية ثالثة �أ�ضعاف م�ساحة فرن�سا ،وت�شكل ُخم�س
امل�ساحة الإج�م��ال�ي��ة لل�صني ،حت� ُّده��ا منغوليا م��ن ال�شمال ال�شرقي وال�صني �شر ًقا
وكازاخ�ستان وطاجك�ستان �شما ًال وغر ًبا ،والهند وباك�ستان والتبت وك�شمري جنو ًبا.
وت�ضم تلك الأر���ض بني جنباتها �صحراء "تكلمكات" املعروفة "باملهد الذهبي
للح�ضارة الإن�سانية" ،ومتنزهات "التون داغ" الطبيعية التي تعترب جنة من جنان
الدنيا ،وطريق احلرير وهو اجل�سر ال��ذي طاملا ربط قارتي �آ�سيا و�أوروب��ا ،وبحريتي
"طانري" و"بوغدا" ،وهما من �أجمل البحريات يف العامل ،كما �أنها حتوي العديد
والعديد من الآثار القدمية للح�ضارات غري املكت�شفة.
ارتفعت بالد الإيغور يف النواحي احل�ضارية ،وال �سيما يف عهد "هارون بوغراخان"
حفيد الزعيم "�ستوف بغراخان" ،وكانت �أوقاف املدار�س ت�شكل ُخم�س الأرا�ضي الزراعية،
وقد ُ�س ِّمي القائد هارون (�شهاب الدولة وظهري الدعوة) ،وكان ينق�ش لقبه هذا على
النقود.
ا�ستولت احلكومة ال�شيوعية يف ال�صني على ترك�ستان عام (1949م) لتغري ا�سمها
بعد ذلك �إىل �إقليم "ك�سينجيانغ"� ،أي الأر�ض اجلديدة .وي�ضم الإقليم ( )86مدينة،
يقوم ال�صينيون ب�إعادة تق�سيمها وت�سميتها ،وتدار حتت مظلة احلكم الذاتي (ا�س ًما)،
وتزعم الإح�صاءات الر�سمية �أن العدد احلايل لل�سكان امل�سلمني هو ( )35مليو ًنا ،بينما
عدد امل�سلمني احلقيقي يف ترك�ستان ال�شرقية قد جتاوز الـ( )95مليو ًنا!
مت تق�سيم ترك�ستان ال�شرقية �إىل ( )6مناطق ،حكمتها ال�صني بقب�ضة من
حديد؛ ف�أغلقت امل�ساجد وج َّرمت اقتناء امل�صاحف ،والتعليم الديني و�إقامة العبادات،
و�أُجرب امل�سلمون على تعلم الإحلاد ،وتناول الأطعمة املحرمة ،وحتديد الن�سل ،و ُبنيت
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�سجون عديدة مت �إلقاء الآالف منهم داخلها باعتبارهم �أخطر املجرمني على �أرا�ضيها،
وعملت ال�صني على �إحلاق الأذى مب�سلمي ترك�ستان.
وعلى امل�ستوى االعتيادي ،يتعر�ض الإي�غ��ور للم�ضايقات يف حياتهم اليومية؛
�إذ من املحظور عليهم متا ًما ،يف م�ؤ�س�سات الدولة مبا فيها املدار�س ،االحتفال يف �أيام
عطلهم الدينية �أو درا�سة الن�صو�ص الدينية� ،أو �أن يظهر ال�شخ�ص دينه من خالل
مظهر �شخ�صي ما ،فـ"ال يجوز للأهل والأو�صياء ال�شرعيني ال�سماح لل�صغار بامل�شاركة
يف الن�شاطات الدينية" ..فاحلكومة ال�صينية هي التي تختار من ميكن �أن ي�صبح رجل
دين ،وما هي الن�سخة املقبولة من ترجمة معاين القر�آن ،و�أين ميكن �أن تعقد التجمعات
الدينية ،وماذا ميكن �أن يقال فيها.
وهناك وثائق ر�سمية تذكر تزايد كبري يف عدد الإيغور امل�سجونني �أو املوقوفني
�إدار ًيا ملخالفات دينية مزعومة وخمالفات مت�س �أمن الدولة ،مبا فيها "�إعادة الرتبية
من خالل نظام العمل" �سيئة الذكر .وتعترب القوانني التي تف�صل يف كيفية ت�صنيف
�ش�ؤون الأقليات العرقية والدينية على �أنها "�أ�سرار دولة".
و"تعترب هذه الوثائق �شديدة احل�سا�سية؛ ولذلك مت ح�صرها بالتداول الداخلي
احل��زب��ي واحل�ك��وم��ي .وه��ي ت�ستخدم ب�شكل تع�سفي خللق �أ�سا�س ق��ان��وين ال�ستهداف
الإيغور ،ولتوليد اخلوف لديهم من التجمع والتحدث يف امل�شاكل التي يواجهونها �أو
التعبري عن هوية ثقافية ب�أ�سلوب م�ستقل".
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تعريف اال�ست�شراق وحقيقته
هو درا��س��ات �أكادميية يقوم بها غربيون كافرون من �أه��ل الكتاب بوجه خا�ص
ً
وتاريخا ونظ ًما
للإ�سالم وامل�سلمني من �شتى اجلوانب ،عقيدة و�شريعة وثقافة وح�ضارة
وثروات و�إمكانات؛ بهدف ت�شويه الإ�سالم ،وحماولة ت�شكيك امل�سلمني فيه وت�ضليلهم
عنه ,وفر�ض التبعية للغرب عليهم ,وحماولة ت�سويغ هذه التبعية بدرا�سات ونظريات
تدَّعي العلمية واملو�ضوعية ،وتزعم التفوق العن�صري والثقايف للغرب امل�سيحي على
ال�شرق الإ�سالمي.
وامل�ست�شرقون هم� :أدمغة احلمالت ال�صليبية احلديثة ،و�شياطني الغزو الثقايف
للعامل الإ�سالمي ,ظهروا يف حلبة ال�صراع يف فرتة كان امل�سلمون فيها يعانون الإفال�س
احل�ضاري واخلواء الروحي وفقدان الذات؛ مما جعل الفر�صة �سانحة لأولئك الأحبار،
والرهبان ،وجنود ال�صليبيني املوتورين كي يث�أروا لهزائمهم املا�ضية ،وينفثوا �أحقادهم
الدفينة.
وامل�ست�شرقون يلتقون مع املب�شرين يف الأهداف؛ فكلهم يهدف �إىل �إدخال امل�سلمني
يف الن�صرانية� ،أو رد امل�سلمني عن دينهم� ،أو -يف الأقل -ت�شكيكهم بعقيدتهم ,كما �أن من
�أهدافهم وقف انت�شار الإ�سالم.
ريا من النا�س ،فظنوا �أن
ولقد خ��دع ثعالب امل�ست�شرقني جوا�سي�س الغرب كث ً
مهمة امل�ست�شرقني تنح�صر فع ً
ال يف تلك الأه��داف النبيلة واملجاالت النافعة ،و�أنهم
لي�سوا جوا�سي�س ال�غ��رب �أو ط�لائ��ع اال�ستعمار وم�ق��دم��ات��ه يف دي��ار امل�سلمني ،ولكن
حينما نظرت ال�شعوب الإ�سالمية �إىل الأفعال احلقيقية التي ت�صدر تبا ًعا على �أيدي
امل�ست�شرقني علموا يقي ًنا �أن املهمة التي يخو�ض امل�ست�شرقون غمارها مل تكن طلب
احلق واملعرفة واحلياد يف ذلك ،و�إمنا هم حقيقة جوا�سي�س ل�شعوبهم وحكامهم ،و�أن
مهمتهم هي االطالع على كل �أحوال امل�سلمني ودرا�ستها درا�سة �شاملة ،ومعرفة مدى
قوة امل�سلمني و�أماكن �ضعفهم ،والإ�سهام يف تفريق كلمتهم ،وبذر �أ�سباب النزاع ،و�إيقاع
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الفنت بينهم ،ومالحقة كل حركة �إ�صالحية ،وتوجيه الدعايات ال�سيئة �ضدها ،و�إحياء
البدع واخلرافات بني امل�سلمني ،و�إع��ادة طبع الكتب التي ت�شتمل عليها ،والإ�شادة بها،
مثل كتب ال�صوفية اخلرافية ،وكتب ابن عربي واحلالج وغريهما من دعاة ال�ضالل،
كما تتمثل مهمتهم يف �إحياء النعرات اجلاهلية والقوميات ،و�سائر ال�تراث اجلاهلي
واحل�ضارات اجلاهلية ،وح ْبك اخلطط وامل��ؤام��رات ،فال ينبغي االلتفات �إىل زخارف
�أقوالهم ودعاياتهم الباطلة �أنهم على احلياد� ،أو �أنهم طالب معرفة وبحوث علمية عن
ال�شرق الإ�سالمي .وللإن�صاف نذكر �أن بع�ض امل�ست�شرقني كان هدفه فع ً
ال االطالع
والدرا�سة ،دون �أن يكون مدفو ًعا من قبل التب�شري؛ ولهذا جند يف كالم كثري منهم ذِكر
احلقائق ب�إن�صاف ،وبع�ضهم دخل يف الإ�سالم ،وكانت لهم جهود وا�ضحة يف خدمته ،وهم
قلة قليلة جدًّا.
ومن �أ�ساليب امل�ست�شرقني يف غزوهم الفكري للم�سلمني كذلك :بعث اخلالفات
القدمية ،و�إحياء ال�شبه املدفونة ،ويظهر هذا بو�ضوح يف نب�شهم خلالفات حدثت بني
امل�سلمني ،وانتهى الأم��ر فيها ،ومل تعد يف حاجة �إىل �إع��ادة اخلالف فيها� ،سواء كانت
م�سائل عقدية �أم فقهية �أم غري ذلك ،ف�إذا ب�أولئك يبعثون ال�شبه حولها ،ويقرتحون
احل�ل��ول ،وي�ع�ق��دون امل�ق��ارن��ات بينها ،وا�ستغلوا م�شكلة اخل ��وارج ،كما ا�ستغلوا ق�ضية
اخل�لاف بني ال�سنة وال�شيعة نقطة انطالق ،وما وقع بني علي ومعاوية  -ر�ضي اهلل
عنهما  -منطل ًقا ،وما وقع بني الدولة الأموية والعبا�سية من �أم��ور �سيا�سية وجفاء،
�أمثلة لوح�شية امل�سلمني بزعمهم.
ومن الأ�ساليب � ً
أي�ضا� :صرف همم امل�سلمني �إىل االجتاهات الأدبية والنظرية،
وحتويل �أنظارهم عن االجتاه �إىل العلوم التجريبية؛ حتى يظل العامل الإ�سالمي بعيدًا
عن �أ�سباب التقدم العلمي.
ومن �أ�ساليبهم :الدعوة �إىل حترمي اجلهاد؛ حتى �أ�صبحت كلمة اجلهاد ك�أنها
و�صمة عار يف تاريخ امل�سلمني.
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كلمة عابرة للمر�أة امل�سلمة املعا�صرة
يف الوقت الذي ير�سم التاريخ فيه معل ًما من معامله الفا�صلة يف تاريخ هذه الأمة
املبتالة ،وت�شتد املعركة بني احلق والباطل �ضراوة على �أر�ض الإ�سالم ويف ح�صونه ،بل
يف كل بيت من بيوته ،تتطلع الأنظار �إىل موقع املر�أة امل�سلمة من هذا ال�صراع الدائر يف
جانب عظيم من جوانبه عليها هي!
فدعاة التقى والعفاف والطهارة والف�ضيلة قائمون على الثغور يذودون عن دين
املر�أة ،وكرامتها وعر�ضها و�شرفها ،وذئاب ال�شهوات يتهار�شون على القطعان الهائمة
يف �أودية ال�شهوات وم�ستنقعات الرذيلة ويتحفزون لالنق�ضا�ض على املر�أة امل�سلمة هذا
ميزق اخلمار ..وذاك يعري ال�صدر ..والآخ��ر يروم نزع الإزار لت�صبح فري�سة ممزقة
مبخالب الفاح�شة ،وطع ًما لإيقاع الأمة كلها يف �شباك املف�سدين ،ويتلفت الإن�سان يف
عاملنا املعا�صر �شر ًقا وغر ًبا و�شما ًال وجنو ًبا فال يرى �إال �سعار ال�شهوات وحمى املغريات،
ويرى املر�أة امل�سكينة ترتنح حتت �سياطها وت�صطلي بلظاها ،ويرى حتت طالء "الع�صرية
واحلرية واحل�ضارة" لهيب ال�شقاء والنكد والعبودية ﱫ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﱪ (طه.)124 :
�إن جولة واح��دة يف �إح��دى ك�بري��ات م��دن ال�غ��رب �أو ال�شرق تكفي لإدراك هذه
احلقيقة ،لكن م��ن ال��ذي ي��رى ذل��ك حقا؟ إ�ن�ه��م ال��ذي��ن ينظرون بنور الإمي��ان وعني
الب�صرية ال��ذي��ن ع��رف��وا اهلل وذك ��روه؛ فعرفهم قيمة �أنف�سهم وذك��ره��م فيمن عنده،
�إنهم الذين فقهوا عن اهلل �أمره ،و�أخذوا عن ر�سول اهلل  -ﷺ  -هديه؛ ف�أدركوا �أنه ال
�سعادة وال طم�أنينة لهذه القلوب يف العاجلة والعقبى �إال بالعبودية هلل وحده ،واتباع
�سبيله وحده� ..أما الآخرون الذين اجتالهم قرنا�ؤهم من �شياطني اجلن ،وا�ستعبدهم
إليك وهم
إنك ترينهم ينظرون � ِ
�أ�سيادهم من �شياطني الإن�سان؛ فمهما ر�أوا و�سمعوا ف� ِ
ال يب�صرون.
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قوت القلوب
القلوب ب�أنوارها الإميانية ال ب�ضرباتها الع�ضلية ،ونور القلوب هو حمك الإميان
وه ّم �أهل الإح�سان ،فبنور القلب ت�ضيء احلياة كلها ،وملا كانت احلكمة من �أج ِّل مفاتيح
ا�ستنارة القلوب؛ حر�ص عليها الأخيار وتتبعها الف�ضالء يف كل زمان ومكان ،فهي الكنز
الثمني الذي ُت�شد له الرحال ويبذل فيه الغايل والنفي�س ،ف�سعادة القلب امل�ستنري ال يعدلها
�سعادة ،وهداية القلوب �أعظم هداية ،فاللهم نور باحلق قلوبنا ،وثبتنا على احلق املبني.
�أجمل خريطة للدنيا هي التي ر�سمها مهند�سو احلكماء الذين يعرفون الفرق
احلقيقي بني العمران واخلراب ،وبني متني الأ�سا�س ومن �شيد على �شفا جرف هار ..
مهند�سون خربتهم منبثقة من التجارب ،وب�صريتهم ا�ستنارت من م�شكاة احلكمة ،وهم
�أجدر النا�س على و�صف الطريق ،وحتديد عالماته وعقباته.
يقول ابن اجلوزي  -رحمه اهلل : -
من تفكر يف عواقب الدنيا� ،أخذ احلذر ،ومن �أيقن بطول الطريق ت�أهب لل�سفر.
ما �أعجب �أمرك يا من يوقن ب�أمر ثم ين�ساه ،ويتحقق �ضرر حال ثم يغ�شاه
ﱫ  ...ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ  ...ﮝ ﱪ (الأحزاب).
تغلبك نف�سك على ما تظن ،وال تغلبها على ما ت�ستيقن.
�أعجب العجائب� :سرورك بغرورك ،و�سهوك يف لهوك ،عما قد خبئ لك.
تغرت ب�صحتك وتن�سى دنو ال�سقم ،وتفرح بعافيتك غاف ً
ال عن قرب الأمل.
ل�ق��د �أراك م���ص��رع غ�ي�رك م���ص��رع��ك ،و�أب� ��دى م�ضجع � �س��واك  -ق�ب��ل امل �م��ات -
م�ضجعك.
وقد �شغلك نيل لذاتك ،عن ذكر خراب ذاتك:
ك�أ ّنك مل ت�سمع ب�أخبار من م�ضى
ومل تر يف الباقني ما ي�صنع الدهر!
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ف�إن كنت ال تدري فتلك ديارهم
					

حماها جمال ال ّريح بعدك والقرب!

كم ر�أيت �صاحب منزل ما نزل حلده ،حتى نزل!�( .أي نزل �إميانه ودرجته)
وكم �شاهدت وايل ق�صر ،وليه عدوه ملا عُزل!.
فيا من كل حلظة �إىل هذا ي�سري ،وفعله فعل من ال يفهم وال يدري..
كيف تنام العني وه��ي ق��ري��رة؟  ..ومل ت��در م��ن �أيّ املحلني تنزل؟" (�صيد
اخلاطر ،البن اجلوزي).
فقوله  -رحمه اهلل ( : -وكم �شاهدت وايل ق�صر ،وليه عدوه ملا عُزل!)  ..فهذا
من نكد الدنيا ،فالنف�س تفرح باملن�صب وحني يعزل �صاحبها حت�س مبرارة �أ�ضعاف لذة
وفرحة يوم توليه.
قال �سليمان بن يزيد العدوي:

ر ٌة
َع� � َ�ج � � ًب� ��ا لأَ ْم� � � � ِن � � � َ�ك َوالحْ َ � � � � � َي � � � ��ا ُة َق � ���ِ��ص �ي� َ
َو ِل� � � � َف� � � � ْق � � ��دِ إِ� ْل � � � � � � � ٍ�ف ال َت � � � � � � � َز ُال َت� � � � � � � َر َّو ُع
�أَ َف� � � � َق� � � � ْد َر��ِ ��ض � �ي� ��تَ ِب� � � � � ��أَ ْن ُت � � َع � � َّل � � َل ِب � �المْ ُ� � َن� ��ى
َو ِ�إلىَ المْ َ � � � ِن � � � َّي � � � ِة ُك � � � � ُّ�ل َي � � � � � � ْو ٍم ُت � � � ْد َف � � � ُع
ال َت � � ْ�خ� � � َد َع� � � َّن � � َ�ك َب � � � ْع � � � َد ُط � � � ��ولِ تجَ َ � � � � ��ارِبٍ
ُد ْن � � � َي� � ��ا َت � � َك � ��� �َّ�ش� � ُ�ف ِل� � � ْل� � � َب �ل��ا ِء َو َت� � �� �ْ ��ص� � � َر ُع
أَ� ْح� � � � �ل� � � � ��ا ُم َن � � � � � � � � ْو ٍم �أَ ْو َك� � � ��ظِ � � � � ٍّ�ل َزا ِئ � � � � � ��لٍ
إِ� َّن ال � � َّل � � ِب � �ي� � َ�ب بمِ ِ � � ْث � � ِل � � َه � ��ا ال ُي� � � ْ�خ � � � َد ُع
َو َت � � � � � � � � � � � � َز َّو َد َّن ِل � � � � َي � � � � ْو ِم َف � � � � ْق � � � �ر َِك دَا ِئ � � � ًب� � ��ا
�أَ ِل � � � َغ �ْي� �ررِْ َن� � ْف� �� �ِ�س � َ�ك ال َ أ� َب� � � ��ا َل� � � َ�ك تجَ ْ � � َم � � ُع
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وخري الفرح :الفرح بالف�ضائل و�إن زهد فيها النا�س ،وتكالبوا على الدينار والدرهم،
وا�ستعا�ضوا بالفاين عن الباقي ،فمن مل يجد متعته يف اخلريات فلن يجدها يف ال�شهوات
وامللذات.
قال ابن عباد �صاحب الوزارتني" :ما كنت �أظن �أن يف الدنيا حالوة تعدل حالوة
جمل�سا لأبي القا�سم الطرباين و�أبي بكر اجلعابي فدارت بينهما
الوزارة حتى ح�ضرت
ً
مناظرة ،فكان الطرباين يغلبه بحفظه واجلعابي يغلبه بدهائه ،ومل يف�صل لأحدهما
على الآخر ،حتى قال �أبو بكر اجلعابي :عندي حديث لي�س يف الدنيا �إال عندي.
قال له الطرباين :وما هو؟
قال :حدثنا �أبو �أحمد احلاكم حدثنا �سليمان بن �أحمد  ..و�ساق حدي ًثا  ..فقال
له الطرباين� :أنا �سليمان بن �أحمد  ..خذه مني عال ًيا!
ُ
ووددت �أن��ه مل تكن يل ال� ��وزارة ،و�أين ف��رح��ت كفرح
ق��ال :فخجل اجلعابي ..
الطرباين".
ومن �ش�ؤم العبد �أن ي�أتي ربه يوم القيامة وقلبه خايل الوفا�ض من نور الإميان،
ف�أمثال ه�ؤالء يف �شدة من ح�سابهم كما كانوا يف الدنيا يف �شدة �شهواتهم ،فظلمة القلب
عُ�سرة ال تدانيها ع�سرة ،و�شدة ال ت�شابهها �شدة.
ين ْا�س َت َجا ُبواْ ِل َر ِّب ِه ُم الحْ ُ ْ�س َنى َوا َّلذِ َ
قال تعاىلِ { :ل َّلذِ َ
ين لمَ ْ َي ْ�س َتجِ ي ُبواْ َل ُه َل ْو
�أَ َّن َلهُم َّما فيِ الأَ ْر ِ�ض َجمِ يعاً َومِ ْثلَ ُه َم َع ُه َال ْف َت َد ْواْ ِب ِه �أُ ْو َلـئ َِك َل ُه ْم ُ�سو ُء الحْ َِ�سابِ َو َم�أْ َواهُ ْم
يحا�سب
"�سوء احل�ساب� :أن
َ
َج َه َّن ُم َو ِب ْئ َ�س المْ ِهَادُ} (الرعد )18:قال �إبراهيم النخعيُ :
الرج ُل بذنبه ك ّله ال يغفر له منه �شيء".
و َعنْ َ�ص ْف َوا َن ْب ِن محُ ْ ِر ٍز المْ َ��ا ِزنيِ ِّ َ ،قا َلَ :ب ْي َن َما �أَ َنا �أَ ْم�شِ ي َم َع ا ْب ِن ُع َم َر� ،آخِ ٌذ ِب َيدِ هِ،
�إِ ْذ َع َر َ
هلل
هلل ﷺ فيِ ال َّن ْج َوى َف َقا َل�َ :سمِ ْعتُ َر ُ�سو َل ا ِ
�ض َر ُج ٌل َف َقا َلَ :ك ْي َف َ�سمِ ْعتَ َر ُ�سو َل ا ِ
ول�ِ " :إ َّن َ
رتهَُ :ف َي ُق ُ
ﷺَ ،ي ُق ُ
اهلل ُي ْدنيِ المْ ُ�ؤْمِ َنَ ،ف َي َ�ض ُع َعلَ ْي ِه َك َن َف ُه َو َي ْ�س ُ
ول� :أَ َت ْعر ُِف َذ ْن َب َك َذا
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�أَ َت ْعر ُِف َذ ْن� َ�ب َك َذا َف َي ُق ُ
ولَ :ن َع ْم أَ�يْ َر ِّب َح َّتى �إِ َذا َق� َّر َر ُه ِب ُذنو ِبهَِ ،و َر�أَى فيِ َن ْف�سِ ِه �أَ َّن� ُه َهلَ َك
اب َح َ�س َنا ِتهَِ ،و َ�أ َّما ا ْل َكا ِف ُر
َقا َل�َ :سترَ ْ ُتهَا عَل ْي َك فيِ الدُّ ْن َيا َو�أَ َنا أَ� ْغ ِف ُرهَا َل َك ا ْل َي ْو َم َف ُي ْع َطى ِك َت َ
َوالمْ ُ َنا ِف ُقو َن َف َي ُق ُ
هلل َعلَى َّ
ول الأَ ْ�شهَادُ :ه�ؤُ َال ِء ا َّلذِ َ
الظالمِ ِ َ
ني".
ين َك َذ ُبوا َعلَى َر ِّب ِه ْم �أَ َال َل ْع َن ُة ا ِ
رواه البخاري.
ق��ال الغزايل  -رحمه اللهّ تعاىل" :-وهذا �إمن��ا يرجى لعبد م�ؤمن� ،سرت على
النا�س عيوبهم ،واحتمل يف حق نف�سه تق�صريهم ،ومل يذكرهم يف غيبتهم مبا يكرهون،
فهو جدير ب�أن يجازى بذلك".
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احلياء
حينما تفتح املعا�صي �أبوابها من كل ناحية ,ويتهافت النا�س الرتكابها بنف�س
را�ضية ،تنفر نف�سك عن تلك الدنايا الواهية ,فيا �أيها الطالب النجيب؛ هل تعرف ما
ال�شيء الذي منعك من الوقوع بتلك اخلطايا؟
�إنه احلياء!..
ورب قبيحة ما حال بيني وبني ركوبها �إال احلياء.
ذلك الإح�سا�س الرقيق ,واخللق الكرمي ,التي يتو�شح به ال�صاحلون التقاة.
قال النبي ﷺ�« :إن لكل دين خل ًقا وخلق الإ�سالم احلياء» رواه ابن ماجه.
وكيف ال ي�ستحي ممن تف�ضل عليه بالنعم الكثرية ,فاحلياء من اهلل ال يكون �إال
بفعل الواجبات ،وترك املحرمات ,ومن ا�ستحى من اهلل ا�ستحى من النا�س؛ لأن �إميانه
يبعده عن �إيذاء الآخرين.
فال يقع بالغ�ش ,ويحرتم معلميه ,ويحفظ ل�سانه من الغيبة ,وال ي�ؤذي جريانه.
ومن ا�ستحى من النا�س فقط وفعل املحرمات بعيدًا عن �أعينهم؛ فهذا ممكن
وعظه وتذكريه ب�أن اهلل �أحق من �أن ي�ستحى منه.
و�أما �أولئك الذين فقدوا احلياء من اهلل ومن النا�س ،و�أ�صبحوا كالوحو�ش التي
تتبع �شهواتها؛ فه�ؤالء من وجب علينا مقاطعتهم ،والبعد عن م�صاحبتهم؛ لأنك لن
ترى منهم �سوى الف�سوق ،ولن ت�سمع �إال ما هو قبيح.
اللهم وفقنا لالمتثال ب�أمرك واجعلنا ممن اكت�سوا بثوب احلياء.

ف� � �ل� ��ا واهلل م� � � � ��ا يف ال � � �ع � � �ي � � ��� � ��ش خ�ي�ر
وال ال � � ��دن � � �ي � � ��ا �إذا ذه � � � � ��ب احل � � �ي� � ��اء
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مر�آة احلب عمياء
احلب فطرة �إن�سانية ،وحاجة وجدانية ونف�سية ،فالعواطف وامل�شاعر هي التي
جتعل حياتنا �سعيدة م�شرقة ،و�إال كيف �ستكون الفتاة �أ ًم��ا وزوج��ة؟ ويكون ال�شاب �أ ًبا
وزوج��ا؟! فباحلب تغفر ال��زالت ،وتقال العرثات ،وت�شهر احل�سنات ،ويوم يغيب احلب
ً
ت�ضيق النفو�س وتتولد امل�شاكل واخل�صوم .ومما ال �شك فيه �أن احلياة الزوجية املبنية
على احلب والتفاهم بني الزوجني ُيكتب لها النجاح وال�سعادة واال�ستمرارية .ولكن
يبقى ال�س�ؤال :متى يكون هذا احلب؟ وكيف يبد�أ ويزدهر ب�صورة عفيفة يقبلها العرف
وال�شرع؟
�إن احلب ال يتكون داخلنا فج�أة� ،أو مبجرد نظرة جند �أنف�سنا غرقى فيه!! �إن هذا
النوع من الإعجاب الرومان�سي احلامل اله�ش �إن وجد �إذا ا�صطدم بواقع احلياة ،ومت
الزواج على �أ�سا�سه فقط ينتهي بالف�شل حت ًما.
�أم��ا احل��ب ال��ذي يبد أ� تدريج ًيا بامليل العاطفي ثم ال��ود والقبول وف��ق �أ�سباب
منطقية ،ويرتقى تدريج ًيا بالع�شرة الزوجية فهو «حب واقعي» جتد فيه نف�سك حتب
زوجتك بجميع ما فيها من مميزات ،ومتقب ً
ال ورا�ضياً بعيوبها وهي كذلك � ً
أي�ضا.
و�أجنح زواج هو ال��زواج الذي يقوم على التكاف ؤ� �أوال ثم احلب ثان ًيا ،لأن احلب
الرومان�سي املجرد يذهب �سدى بعد فرتة ق�صرية من الزواج ،ويحل حمله نوع �آخر من
احلب �أكرث هدو ًءا و�أقل �سخونة ،هو حب من نوع جديد مبني على ما يحمله كل طرف
جتاه الآخر من احرتام و�شعور بالتكاف�ؤ والت�آزر.
وت�ؤكد الإح�صائيات �أن الزواج التقليدي من �أثبت و�أ�صمد �أنواع الزواج مقارنة
بالزواج الذي مت عن طريق «احلب العذري» كما يقولون عنه ..ونعني بالتقليدي ،الزواج
الذي يقوم على �أ�سلوب من التعارف والت�شاور مع الأهل ،وتر�شيح وتوا�صل علني بني
ال�شاب والفتاة يف ح�ضور الأهل ،وللأمر بعد ذلك �أن ي�سري يف امل�سار الطبيعي من قبول
عاطفي ،واقتناع عقلي يتنامى بعد الزواج ،بالتفاهم واملودة والت�سامح والتنازل املتبادل.
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فقد ج��اء يف �إح�صائية م�صرية �أن ( )%88من الزيجات التي تتم نتيجة امليل
العاطفي البحت انتهت بالطالق ،بينما مل تنته بالطالق �سوى ( )%12من الزيجات
التقليدية التي تتم مب�شاركة �أهل ال�شاب و�أهل الفتاة.
كما تقول درا�سة �أعدها "د� .إ�سماعيل عبد الباري" ـ �أ�ستاذ علم االجتماع�" :-إن
ثالثة �أرباع حاالت الزواج التي متت بعد ق�صة حب ف�شلت متاما وانتهت باالنف�صال بني
الطرفني� ،أما الزواج الذي يتم عن طريق اخلاطبة �أو الأق��ارب والأ�صدقاء واجلريان
ف�إن ن�سبة جناحه تتعدى ( ..")%95ومرجع ذلك �إىل �أن ال َذين يتزوجان نتيجة امليل
العاطفي – وي�سمونه احلب  -ال يب�صران �صفات كثرية يجب �أن يعرفها كل منهما عن
الآخر� ..إنهما ينظران بعني العاطفة وحدها ،وعني العاطفة ال ترى كل �شيء ،ف�إذا ما
مت الزواج وهد�أت العاطفة املت�أججة� ،صحت عيون �أخرى ،و�صارت ترى ما مل تكن تراه
عني العاطفة.
هذا ومن جانب �آخر فقد ذكر باحثون بريطانيون يف درا�سة حديثة� :أن احلب
بالفعل �أعمى! �سوا ًء كان حب الأم لطفلها الوليد �أو لوالده .حيث �أظهر م�سح بالأ�شعة
لأدم�غ��ة ع�شرين م��ن الأم�ه��ات ال�شابات �أن هناك منطقة معينة باملخ تن�شط عندما
يتطلعن لأطفالهن الر�ضع بنف�س طريقة ن�شاطها عند التطلع �إىل �صور �أحبائهن من
الأزواج ،و�أن املنطقة بالدماغ امل�سئولة عن التفكري النقدي تتوقف عن العمل �آنئذ.
وهذه املنطقة متثل النظام امل�سئول عن التقديرات ال�سلبية ،بحيث متنع الإن�سان
من اكت�شاف العيوب.
ميا كانت العرب يف اجلاهلية �إذا �أحب رجل امر�أة وع�شقها ،ف�إنه ال يتزوجها
وقد ً
يف الغالب ،حتى ال يخفت وهج ذلك احلب �أو يزول بالكلية ،وعندما جاء الإ�سالم عك�س
هذا املفهوم متاماّ ،
فحث كل متحابني على �ضرورة الزواج ،كما قال الر�سول ﷺ" :ما
ر�أي��ت للمتحابني مثل النكاح "  ،ق��ال ت�ع��اىل :ﱫﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱪ

(ال� ��روم ..)21:ف�سرها اب��ن كثري بقوله" :وجعل بينهم وبينهن م��ودة؛ وه��ي املحبة،
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والرحمة؛ وهي الر�أفة ،ف�إن الرجل مي�سك املر�أة �إما ملحبته لها �أو رحمة بها �أو للألفة
بينهما وغري ذلك".
وذلك بال �شك معنى �أ�شمل و�أرقى و�أ�سمى بكثري من حب تلك ال�صور اخليالية
التي ت�صورها لنا الأفالم والروايات.
أ�سا�سا رئي�س ًيا يف ال��زواج  ..احلب ال��ذي يعني جاذبية
�إن احلب يجب �أن يكون � ً
متبادلة بني �شخ�صني ،ولهذه اجلاذبية كيانها اخلا�ص يف حياتهما ،ولي�س جمرد رغبة
جن�سية فقط ،فمثل هذه الرغبة موجودة عند جميع الب�شر ،ولكنها ال تكون ح ًبا �إال �إذا
متيزت يف �شخ�ص معني مميز يف �أعيننا عن بقية النا�س ،و�أ�ضيف �إليها �صفات الوفاء
والوالء واالرتباط ،والإميان العميق واالحرتام املبني على الثقة.
أ�سا�سا وحيدًا للزواج الناجح ،فرغبة
وهذا ال يعني مطل ًقا �أننا نقيم من «احلب» � ً
الوالدين ور�ضاهما وم�شورتهما من �أنفع الأمور للفتيات والفتيان ،ولها �أهميتها يف كل
زواج متني الأوا�صر .فقد يبدي الوالدان مالحظات قيمة ال ي�ستطيع ال�شاب �أن يراها،
ملا لهما عمق املعرفة باحلياة ور�صيد من التجارب واخلربة يفتقدها ال�شباب يف مقتبل
العمر.
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فاراداي
من العجيب �أن معظم عباقرة القرن التا�سع ع�شر قد اتهموا بالغباء يف طفولتهم،
ومل يتلقوا تعلي ًما نظام ًيا ،وك�أن هذه هي املو�ضة ال�سائدة يف تلك الأيام� ،إذا طرد الطفل
من املدر�سة واتهمته املدر�سة بالغباء ،فهذا يعني �أنه �سيخرج ليغري وجه العامل.
عرفنا هذا مع "توما�س �أدي�سون" ،و"ماركوين" ،وغريهما كثري ،واليوم نكرر
هذا ال�سيناريو مع عبقري من نوع خا�ص ،هذا العبقري هو "ميخائيل فاراداي".
ن�ش�أة غري تقليدية يف زم��ن غري ع��ادي؛ ول��د "فاراداي" يف (� )22سبتمرب عام
(1791م) ،يف مدينة "نيوجتون" ،منطقة يف لندن معروفة الآن با�سم الفيل والقلعة،
لعائلة فقرية تعاين �أعباء احلياة ال�صعبة و�ضيق الرزق ،وح�سب مو�ضة هذا ذلك الزمن
كانت عالقة الكره مت�أ�صلة بني "فاراداي" ومعلمته ،بب�ساطة كان "فاراداي" يعاين
�صعوبات يف نطق الكلمات ب�شكل �صحيح ،واملعلمة قد �ضاقت مبحاوالت ت�صحيح لغته
فلج�أت �إىل الو�سيلة الف ّعالة يف كل الع�صور ،وهي �أن حت�ضر ع�صا لت�أديبه بها! فما كان
من �أمه �إال �أن �أخرجته من املدر�سة �إىل غري عودة ،وقد وجد م�ساعدة � ً
أي�ضا من �أبيه
ريا.
الذي تو�سم فيه خ ً
ولكن �شبح الفقر هدد الأ�سرة ب�شكل خطري ،كانت مهنة الأب احلِ ��دادة ،ولكن
يبدو �أنها مل تكن جمزية يف ذلك الزمن ،حيث كان الأب يعمل ليل نهار ،لكنه ال يجد يف
النهاية ما يكفي ل�سد رمق �أ�سرته ،حتى �إن الأب نزح �إىل مدينة "مان�ش�سرت" ،لكن احلال
مل تتغري ،وطب ًعا نال "فاراداي" ن�صيبه من ال�ضنك مع �إخوته ،حتى �إنه كان يت�سلم
رغيف خبز ،فيق�سمه �إىل جزءين ،يتناول كل يوم جز ًءا ،وف�ض ً
ال عن ذلك كان "فاراداي"
ذا ج�سد �ضعيف �سريع الإ�صابة بالأمرا�ض.
د�أب "فاراداي" على ح�ضور ن��دوات وحم��ا��ض��رات الفيزياء التي يقدمها كبار
املحا�ضرين ،وخا�صة التي يقدمها العامل "همفري ديفي" �أحد كبار العلماء يف ذلك
الوقت ،لكن هذه املحا�ضرات كانت مبقابل مادي كبري؛ لذا فبعد فرتة وجيزة �أهمل
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"فاراداي" عمله و�ساءت �أحواله املادية ،قبل �أن ميوت الأب من العمل ال�شاق غري املجدي،
لكن "فارادي" كان قد اتخذ طريقه ،فبعث �إىل العامل "همفري" ر�سالة يتو�سل له فيها
�أن يلحقه ب�أحد معامله ،وملحق بالر�سالة تلخي�ص لإحدى حما�ضرات العامل العلمية،
وت�أخر الرد لقليل من الوقت؛ وهذا ما جعل "فاراداي " يف حالة نف�سية �صعبة ،حتى �إنه
كان يبحث طوال النهار عن عمل فال يجد ،فريجع �إىل البيت ويظل ي�صرخ كاملجنون،
حتى جاءت ر�سالة من العامل لتهنئته بتعيينه عام ً
ال  -منظف زجاجات -يف �أحد معامل
العامل ،وكان هذا �أقل من طموح "فاراداي" ،لكنه وجد على الأقل بداية الطريق.
كان "فاراداي" يعرف �أن التيار الكهربي ميكن �أن ميغنط قط ًعا من احلديد يف يف
يف �أثناء مروره بالقرب منها ،فحاول �أن يعك�س العملية ،ويف عام (1831م) جنح يف هذا
بعد حماوالت عدة ،فلف ( )220م ً
رتا من ال�سلك حول �أ�سطوانة من الورق املقوى ،ثم
�أدخل يف اال�سطوانة عمودًا مغناطي�س ًيا ،وكلما حركه دف ًعا وجذ ًبا كان يولد الكهرباء،
وكان هذا هو املولد الكهربائي �أو "الدينامو" ،وعندما عر�ض هذا االخرتاع على زمالئه
يف املعهد امللكي ،اعتربه البع�ض اخرتاع الع�صر ،وكان هذا االخرتاع بالفعل نقلة نوعية
على الأ�صعدة كافة ،حيث ارتبطت كل االخ�تراع��ات التالية بهذا االخ�تراع احليوي،
وخ�صو�صا الهاتف والإنارة امل�ستمرة.
ً
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اخلوف من املجهول

(((

ذات ي��وم ا�ستعد �سائق البا�ص لالنطالق م��ؤد ًي��ا عمله اليومي .وبينما هو يف
طريقه توقف يف �إحدى املحطات حيث ركب احلافلة �شخ�ص �ضخم اجلثة ونظر لل�سائق
وقال له« :جوين الكبري ال يدفع» .ولأن ال�سائق كان �ضعيفاً نحيل اجل�سم مل يحاول
مراجعته فيما قال ،وف�ضل ال�صمت.
امل�شكلة �أن هذا املوقف �أخذ يتكرر يو ًما بعد يوم ،فال «جوين الكبري» دفع يو ًما،
وال ال�سائق حاول �أن يطالبه بالأجرة.
قرر ال�سائق فج�أة �أن ي�ستعد ملواجهة الراكب الطفيلي ،فذهب �إىل �أحد الأندية
وطلب �أن يتعلم بع�ض فنون الدفاع عن النف�س لكي يواجه زبونه العمالق .بعد �أ�شهر
عدة ،وبينما ال�سائق مير باملحطة �صعد «جوين» �إىل البا�ص وقال كلمته املعتادة« :جوين
الكبري ال يدفع».
عندها التفت �إليه ال�سائق وهو ي�ستعد ملعركة حامية وقال( :وملاذا ال يدفع جوين
الكبري؟) .توقف «جوين» فج�أة وقال له ( :لأن جوين الكبري لديه ا�شرتاك �سنوي).
هكذا دائ ًما يدخلنا اخلوف من املجهول يف �أوهام ننقاد �إليها ويف النهاية نكت�شف
�أننا على النقي�ض متا ًما من ال�صواب.
يقول �أبو حامد الغزايل يف التعريف والتمييز بني اخلوف املو�ضوعي (الطبيعي)،
واملر�ضي (الع�صابي) " :اخلوف ت�أمل القلب واحرتاقه ب�سبب توقع مكروه يف امل�ستقبل".
وق�سمه  -رحمه اهلل � -إىل ق�سمني:
(اخلوف العادي) :وهو خوف من اهلل تعاىل ،وله مقامان؛ �أحدهما :اخلوف من
عذابه ،والثاين :اخلوف منه  ..فاملقام الأول :خوف عموم اخللق ،واملقام الثاين :خ�شية
العلماء.
((( د .خالد �سعد النجار .بت�صرف.

120

سحر البيان في كلمات بينات

واحلا�صل �أنه خوف من الأ�شياء املو�ضوعية التي يكمن اخلطر فيها ،وهو �صفة
حميدة لتحقيق العمل ال�صالح وحفظ احلياة.
(اخلوف املفرط) :وهو خوف زائد مذموم .يخرج الإن�سان �إىل الي�أ�س والقنوط،
ومينعه من العمل ،وي�سبب له املر�ض ،وال�ضعف ،والوله والده�شة ،وزوال العقل ،و�أحيا ًنا
ي�ؤدي به �إىل املوت ،وهو مذموم؛ لأنه معوق ،و�سبب للقنوط واجلزع ،وال�شعور بالعجز
واال�ست�سالم للهم.
�إذا فاخلوف عمو ًما فطرة يف النف�س ،وال يخلو منه �إن�سان يف �أي وقت من الأوقات،
بل هو قوة طبيعية الزمة للمحافظة على بقاء النوع الإن�ساين .وبالتايل فهو موروث
من جانب ،وال �أمل يف اقتالعه من جانب �آخر ،و�إمنا يراعي فيه ح�سن التوجيه ،ولهذا
ك��ان للبيت واملجتمع واخل�ب�رات الفردية املكت�سبة أ�ث��ره��ا يف التخفيف من ع��بء هذه
الفطرة �أو زيادتها ،مما يجعلنا جنزم ب�أن اخلوف (عملية ن�سبية) يتفاوت النا�س فيها
تبعا للعوامل البيئية واجل�سمية والنف�سية التي مير بها الإن�سان.
واخلوف من املجهول هو خوف غري مربر ،وهو يعمل على فقدان الثقة بالنف�س،
وهو امل�سئول عن �إبقائنا يف الظل ،وهو الذي يوقفنا يف �أماكننا لأزمنة طويلة وعلى عدة
م�ستويات  ..يو�سو�س لنا �أننا لن ن�ستطيع حتقيق �أحالمنا ،يخربنا �أن نبقى �صامتني،
ويكبح جماح رغباتنا يف التعبري عن �أنف�سنا بحرية ودون خجل.
�إننا نحتاج لالبتهاج باحلياة �إىل �شيئني هامني:
�أولهما (تنظيم احلياة يف �أنف�سنا ويف َمنْ حولنا)؛ وكذلك كل ما يتعلق بالإن�سان
من �ش�ؤون �إذا نظمت كانت مبعث �سعادة وابتهاج.
ريا ما يكون �سبب احل��زن فقدان ال�شجاعة،
والأم��ر الثاين (ال�شجاعة )؛ فكث ً
يخاف الإن�سان من امل��وت ،ويخاف من الفقر ،ويخاف �أن تنزل به كارثة ،ويخاف من
امل�ستقبل ،ويخاف �أن يف�شل يف عمله؛ فهذا اخل��وف كله ينغ�ص عليه حياته ،ويجعله
منقب�ضاً غري مبتهج.
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�إن اخلوف من املجهول هو لب املتاعب ،ومن احلكمة والعقل �أال يجمع الإن�سان
على نف�سه بني الأمل بتوقع ال�شر ،والأمل بح�صول ال�شر؛ فلي�سعد ما دامت �أ�سباب احلزن
بعيدة عنه ،ف�إذا حدثت  -ال قدر اهلل  -فليقابلها ب�شجاعة واعتدال و�صرب ،ومن يخ�شى
م�صائب احلياة فليتق �إذن �أ�سبابها ما ا�ستطاع ويفو�ض �أمره �إىل اهلل تعاىل بعد ذلك،
وليطرح عنه �أثقال اخلوف ،وليتم�سك بعقيدة الق�ضاء والقدر ف�إنها �أ�سا�س كل خري ،قال
تعاىل :ﱫ 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 ﱪ (يون�س) ،ف�إذا ما ملأ امل�ؤمن قلبه
بالتوكل على اهلل مل يبق للجزع يف قلبه مو�ض ًعا ،وال لال�ضطراب يف نف�سه مكا ًنا ،بل
تراه ثابت اجلنان ،واثق اخلطى ،يعمل للدنيا ك�أنه �سيعي�ش �أبدا ،ويعمل للآخرة ك�أنه
�سيموت غدًا.
وم��ا احلياة �إال مرحلة عابرة ال ت�ستحق �أن ينغ�ص الإن�سان نف�سه فيها بكرثة
الأمل ،وال �شك �أن الهم واال�ست�سالم للحزن ،واخلوف من توقع املكروه ،والإف��راط يف
تقدير الآالم  ..مما ي�ضعف احلياة ،وي�ضعف الإنتاج ،ويزيد الآالم والب�ؤ�س وال�شقاء؛
حياتك قوة،
فحاربي الك�آبة يف نف�سكِ وابت�سمي للحياة ،وابتهجي بها يف غري �إ�سراف تزد
ِ
وت�شعرين بال�سعادة ،و ُت�شعرين بها من حولك.
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تخيلي �أن للإن�سان �أجنحة
عند الأقدمني الإغريق هناك �أ�سطورة «�إيكارو�س» ،الفتى الذي �صنع جناحني
من �شمع وك�ساهما ً
ري�شا ليح ّلق بعيدًا يف ال�سماء� ..إيكارو�س ك��ان مندف ًعا زي��ادة عن
اللزوم فاقرتب من ال�شم�س ف�أذابت جناحيه ،لي�سقط ويلقى حتفه! وعند العرب هناك
ق�صة عبا�س بن فرنا�س ،وق�صة امللك البابلي كاي .وك�أن �ضمرينا اجلمعي يحذرنا من
التمادي يف ه��ذا احللم وي�ستكرثه ،وك ��أن ال�ط�يران ومفارقة الأر���ض الثابتة ن��وع من
اخلطيئة! لكننا لو ت�أملنا يف الفكرة �أكرث ،ف�سنجد �أن قدرتنا على الطريان الطبيعي
كانت �ستقلب تاريخ الإن�سانية كله ر� ًأ�سا على عقب .فعامل اليوم كان �سيخلو مث ً
ال من
�شركات الطريان ،بل رمبا من �شركات ال�سيارات! �إذ �إن �أجدادنا الذين عا�شوا قبل �آالف
ال�سنني ما كانوا �سي�ضطرون �إىل اخرتاع العجلة التي كانت �أ�سا�س و�سائل املوا�صالت
كلها.
فالإن�سان املحدود بقدرة رجليه على امل�شي وقدرة يديه على احلمل� ،أراد عربة
يح ّمل عليها �أغرا�ضه ،رمبا ج ّرب �أجدادنا العربات الأوىل ب�أنف�سهم ،لكنهم ما لبثوا �أن
اكت�شفوا �أن البهائم تكفيهم هذا العناء ..وهنا كان املحرك الأول:
احل�صان والثور و�سواهما من احليوانات التي د ُّجنت ،كان هذا التدجني وجهًا
�آخر للتاريخ الب�شري ب��دوره؛ تاريخ االقت�صاد والزراعة وال�صناعة واحل��روب .كذلك
�أمناط حياة ال�شعوب من عادات غذائية و�أزياء وريا�ضة � ً
أي�ضا قد �شكلتها َقط ًعا طبيعة
احليوانات التي ا�ست�ؤنِ�ست .تخ َّيلي لو �أن للإن�سان �أجنحة؛ ملا اهتم بتطوير و�سيلة
املوا�صالت الأوىل على النحو الذي حدث فع ً
ال؟ لأنه كان �سيطري �إىل �أي مكان ،وما
كان �سي�ست�أن�س احليوانات التي ن�ست�أن�سها اليوم ..احل�صان مث ً
ال لن يكون له هذا الدور
ريا من
املحوري يف التاريخ .كانت قدرتنا على الطريان ب�أجنحتنا �ستخت�صر علينا كث ً
عناء التنقل؛ عليه ف�إن و�سائل االت�صال التي عرفناها عرب التاريخ ،بد ًءا من احلمام
الزاجل ،م��رو ًرا بالر�سائل الربقية والهاتف وانتها ًء بالربيد الإلكرتوين ،كلها كانت
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123
www.alukah.net

�ستتطور على نحو مغاير متا ًما� ،إن كانت �ستظهر �أ�ص ً
ال!
بل �إن قدرة الإن�سان على الطريان كانت �ستحد �صلته بالأر�ض ب�أ�سرها ،ورمبا
تقطعها برمتها ..لعل الإن�سان مل يكن ليهتم بالزراعة؛ لأن��ه �سريكز على اقتنا�ص
ال�ط�ير ،وال بالتعدين؛ لأن امل�ع��ادن ثقيلة وي�صعب ال�ط�يران بها! وال�سيناريو ال��ذي
افرت�ضناه وتغيب فيه العجلة والعربة� ،سيقودنا �إىل تخ ّيل عامل بال حم ّرك بخاري،
وال حمرك ميكانيكي �إطال ًقا ،وغياب املحركات �سينفي احلاجة �إىل وقود ي�ش ّغلها� ..أي
�أننا ي�سعنا �أن نتخيل عاملًا بال نفط! واخرتاع �آلة املحرك مل يكن عب ًثا ،بل �إنه نتاج قرون
من تراكم املعرفة وتطور نظريات الهند�سة والريا�ضيات .عليه ميكننا �أن نت�صور �أن
الإن�سان الطائر �سيكون غري ملم بكثري من علومنا وفنوننا؛ لأنه �سيح ّلق يف عامل ال
ميت �إليها ب�صلة وال يحتاج �إليها!
لو �أننا واجهنا عاملًا يف الت�شريح �أو وظائف الأع�ضاء بهذا اخليال ،لأخربنا �أن
الإن�سان الطائر �سيختلف عنا؛ لأن الطاقة الالزمة حلمل وزن الواحد منا حتتاج �إىل
ع�ضالت �صدر هائلة ال�ضخامة تفوق مبراحل ما ن�شاهده عند �أبطال كمال الأج�سام.
تخ َّيلي �أن الإن�سان طائر؛ فهل كان �سي�ستوطن قمم الأ�شجار واجلبال؟
هل ك��ان �سيعرف ال�شوارع ويخطط امل��دن ،وه��ل ك��ان �سي�صيد ال�سمك وي�صنع
القوارب مع ذلك؟ تخ َّيلي �أن للإن�سان جناحني؛ فهل كان �سيفكر يف ا�ستعمار الف�ضاء
والكواكب � ً
أي�ضا؟ هل كان �سي�صل �إىل القمر ب�أ�سرع مما فعلنا نحن؟ �أم �أنه كان �سيحلم
ب�أن ي�ستقر �أكرث على الأر�ض؟ وكان �سيت�أمل الأ�سماك بح�سرة كما ت�أمل �أجدادنا الطيور
بح�سرة و�شغف ،ويتمنى لو �أنه ا�ستطاع �أن ي�سبح مثلها ويغو�ص يف املاء؛ لأن الأجنحة -
كما نتخيل  -كانت �ستعيق تعلمه ال�سباحة!
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عز الدين الق�سام
بعد ع�شرات ال�سنني من ا�ست�شهاد ال�شيخ املجاهد عز الدين الق�سام على �أر�ض
فل�سطني امل�ب��ارك��ة ،جن��د �أنف�سنا نكت�شف �أن ال�ط��رح ال�صحيح للق�ضية ه��و م��ا طرحه
ومار�سه عز الدين الق�سام (الإ��س�لام والكفاح امل�سلح) ،بل جند �أن جتربة عز الدين
الق�سام "وهو علم الدين  -ال�سوري املولد  -املكافح �ضد االحتالل الفرن�سي يف �سوريا
 ال��راغ��ب للجهاد �ضد اح�ت�لال الطليان لليبيا  -ال��راب��ط ب�ين ال�ك�ي��ان ال�صهيوينواالحتالل الإجنليزي  -الذي يحرك اجلماهري من خالل الإ�سالم  -املنظم خلاليا
الكفاح امل�سلح" ..جند �أن تلك التجربة تك�شف عن فهم كل العوامل الأ�صيلة واملعاين
ال�صحيحة يف الق�ضية الفل�سطينية.
ولد عز الدين الق�سام يف قرية الأدهمية التابعة ملدينة الالذقية ب�سوريا �سنة
(1882م) ،ووالده هو عبدالقادر م�صطفى الق�سام من علماء الأزهر ال�شريف ،ووالدته
هي حليمة ق�صاب من بيت نور الدين ،حملة العلم الكرام .حفظ عز الدين الق�سام
ال�ق��ر�آن الكرمي يف زاوي��ة الإم��ام الغزايل بالقرية وتعلم ال�ق��راءة والكتابة ،ثم الفقه،
دار�سا
و�سافر �سنة (1896م) �إىل م�صر ليدر�س بالأزهر ال�شريف ،حيث ق�ضى بالأزهر ً
ملختلف العلوم ال�شرعية نحو ع�شر �سنوات ،ثم عاد �إىل �سوريا �سنة (1906م) بعد �أن
ح�صل على �شهادة الأهلية ،وبعد عودته �إىل م�سقط ر�أ�سه يف �سوريا ا�شتغل بالتدري�س،
وتوىل اخلطابة يف م�سجد املن�صوري بالقرية.
هب
وعندما اندلعت احلرب يف ليبيا �سنة (1911م) وحاول الإيطاليون احتاللها َّ
ال�شيخ املجاهد عز الدين الق�سام للدعوة للجهاد يف ليبيا؛ �إدرا ًكا منه �أن الدفاع عن �أي
بلد �إ�سالمي واجب �شرعي على كل م�سلم ،وبالأخ�ص على علماء الدين ،وا�ستجاب له
الكثريون يف �سوريا فاختار منهم ( )250متطو ًعا ،و�أعدهم لل�سفر �إىل ليبيا عن طريق
الإ�سكندرية للم�شاركة يف اجلهاد �ضد الطليان ،لكن ال�سلطات يف �سوريا يف ذلك الوقت
منعته ومن معه من ال�سفر.
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وعندما اندلعت الثورة ال�سورية الأوىل �ضد االحتالل الفرن�سي �سنة (1919م)،
كان عز الدين الق�سام يف طليعة دعاتها وقادتها واملجاهدين ب�أنف�سهم فيها.
وعندما ظهرت امل�لام��ح الأوىل للغزوة ال�صهيونية على فل�سطني� ،أدرك عز
ال��دي��ن الق�سام �أن تلك ال�غ��زوة �أخ�ط��ر و�أ��ش��د حلقات الت�آمر ال�صليبي اليهودي على
العامل الإ�سالمي ،و�أن للجهاد يف فل�سطني الأولوية الأوىل على كل الق�ضايا ،على رغم
�أهميتها جمي ًعا ،وعرب بذلك عن البادرة الأوىل يف وعي الأمة ب�أن الق�ضية الفل�سطينية
هي الق�ضية املركزية للأمة الإ�سالمية ،فتوجه �سنة (1920م) �إىل فل�سطني ،م�صطح ًبا
معه جمموعة من ال�شباب ال�سوري املجاهد ،واتخذ من مدينة حيفا مق ًرا له ،وبد�أ عز
الدين الق�سام من حيفا يف العمل على ن�شر الوعي اجلهادي بني جماهري فل�سطني،
والتنبيه املبكر على خطورة الهجرة اليهودية �إىل فل�سطني ،وقام الرجل ب�إلقاء اخلطب
يف امل�ساجد �أو يف املنا�سبات االجتماعية كالأفراح �أو االجتماعات �أو غريها.
كما �أ�س�س املدار�س وف�صول حمو الأمية وتعليم ال�صغار ،و�أ�س�س جمعية ال�شبان
امل�سلمني يف فل�سطني؛ لتكون �أداة يف املواجهة على م�ستوي الوعي والتعليم واجلهاد ،ثم
م�سلحا اختار عنا�صره من الفالحني والباعة
�شكل ال�شيخ عز الدين الق�سام تنظي ًما
ً
اجلائلني وال�صناع ،وقام هذا التنظيم بالعديد من العمليات الفدائية �ضد امل�ستوطنات
ال�صهيونية ،و�ضد االحتالل الإجنليزي� ،إىل �أن ا�ست�شهد يف �إحدى العمليات �ضد القوات
الإجنليزية مع اثنني من املجاهدين ،هما ال�شيخ يو�سف الزيباوي وعطيفة امل�صري يوم
( )20نوفمرب �سنة (1935م) ،وكان ال�ست�شهاده وكفاحه ودوره يف ن�شر الوعي والثورة �أث ٌر
مهم يف اندالع الثورة الكربى يف فل�سطني �سنة (1936م) ،وا�ستمر التنظيم الذي �ش ّكله
الق�سام يقوم بالعديد من العمليات الفدائية �ضد اليهود والإجنليز بعد ا�ست�شهاد ال�شيخ
عز الدين الق�سام �إىل يومنا هذا.
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طرق الوقاية من املواقع الإباحية
ت��زدح��م ال�شبكة العنكبوتية مباليني امل��واق��ع الإب��اح�ي��ة ال�ه�دّام��ة ،وال�ت��ي م��ا �إن
ُيحجب نز ٌر ي�سري منها �إال ويفتح �أ�ضعافه بطرق ماكرة خبيثة.
وللأ�سف ال�شديد فقد وقع الكثريون يف َ�ش َرك تلك املواقع املد ِّمرة ،بل �أ�صبح
بع�ضهم �صرعى الإدم��ان القاتل مل�شاهد العري والفاح�شة� ،أحيا ًنا بق�صد م�صحو ًبا
بدافع الف�ضول واكت�شاف املجهول! و�أحيا ًنا  -بال ق�صد  -عن طريق ر�سائل الربيد
الإلكرتوين.
وهنا ن�ضع بني ي��دي ال�شباب بع�ض اخل�ط��وات واحل�ل��ول العملية لتجاوز هذه
امل�شكلة والتغلب عليها  -ب�إذن اهلل :-
أ�سا�سا �إال عند احلاجة؛ فال�شبكة �سالح ذو
 -1عدم ا�ستخدام ال�شبكة العنكبوتية � ً
حدين� ،أحدهما نافع والآخ��ر �ضار ،ف�إن مل تكن ثمة حاجة �إىل بحث علمي� ,أو قراءة
مقالة� ,أو متابعة �أخبار� ,أو م�شاركة يف منتدى خيرّ �أو نحوها ,فما الداعي للت�صفح
واالقرتاب من مواقع الفنت؟.
 -2ع��دم فتح الر�سائل املجهولة امل���ص��در؛ ل ّأن �أغلبها �إم��ا إ�ب��اح�ي��ة� ،أو حاملة
لفريو�سات مدّمرة للجهاز� ,أو دعاية ُم�ض ّيعة للوقت واملال واجلهد.
 -3اجتناب ا�ستخدام "النت" ق��در الإم �ك��ان يف �أوق ��ات اخل�ل��وة؛ ل ّأن ال�شيطان
�سيجدها فر�صة للو�سو�سة وتهييج العزم نحو البحث عن املواقع الإباحية ,وبعبارة
�أخرى �إذا كان من عادتنا الت�صفح يف وقت ما ,فليكن ذلك ونحن بح�ضرة الآخرين من
�أهل البيت.
 -4اجتناب الت�صفح حال ال�شعور بال�شهوة ،ف� ّإن بع�ض ال�شباب  -هداهم اهلل -تثور
ال�شهوة يف �صدره قبل فتح "النت" فيبادر �إليه بدعوى قراءة �أخبار� ,أو مطالعة جريدة,
�أو م�شاركة يف منتدى ,فال يلبث �أن ينتقل �إىل موقع �إباحي ،موه ًما نف�سه �أنه ان�ساق
�إليه  -قد ًرا  -ال ق�صدًا!
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 -5اجتناب ا�ستخدام حم��رك��ات البحث مثل "جوجل" وغ�ي�ره يف البحث عن
مو�ضوعات ذات �صلة باجلن�س ،ولو على �سبيل "اال�ستفادة!" ،التي قد يدعيها البع�ض
�ضح ًكا على نف�سه!
 -6جتنب �أ�صدقاء ال�سوء �سوا ًء يف املدر�سة �أم احلي؛ لأنهم غال ًبا ما يكونون �سب ًبا
يف تبادل املعلومات حول النت ،وعناوين املواقع الإباحية على ال�شبكة ،ولأن يبقى ال�شاب
بال �أ�صدقاء خري له من �أن ي�صادق من يز ّين له الفاح�شة ويحببها �إليه! مع �أن الفئات
اخليرِّ ة من �شباب املدار�س واجلامعات متواجدون بكرثة ،وهلل احلمد.
 -7و�ضع اجلهاز يف مكان عام يف البيت ,كال�صالة� ,أو غرفة الطعام ،وعدم �إغالق
الأب��واب ،وو�ضع اجلهاز بجهة معاك�سة لباب احلجرة ،بحيث يكون املت�صفح قد جعل
مما يجعله بعيد التفكري عن ت�صفح مواقع �إباحية حيا ًء من الداخل
الباب خلف ظهره؛ ّ
فج�أة!
 -8ا�صطحاب مراقبة اهلل  -عز وجل  -وا�ست�شعار اطالعه على العبد يف حركاته
و�سكناته ,ودعائه ب�صدق و�إخال�ص �أن يجنبه �أ�سباب الفتنة وال�شر.
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الإ�سالم �ضد املغاالة والإ�سراف
الأملانية امل�سلمة "�ألي�س كوجلر" �أ�سلمت وه��ي يف الثامنة ع�شرة ،ت��روي ق�صة
�إ�سالمها فتقول:
"تبني يل �أن بع�ض الدعاة ي�ستخدمون �أ�ساليب تقليدية قدمية يف جمال
ال��دع��وة ،وه��ذه الأ�ساليب  -و�إن كانت مطلوبة وج�ي��دة � -إال أ�ن�ه��ا ال ت��أت��ي بنتيجة يف
املجتمعات الغربية ب�صفة خا�صة ..الغرب يهاجم كل �شيء ..وكل ما يعرف عن الإ�سالم.
يف �أمريكا يزعم بع�ضهم �أن القر�آن كتاب لتعليم الإرهاب ،ويف �أملانيا جند ال�صحف
ال�شعبية ،ذات امل�ستوى الهابط ،جتمع الأخبار عن الإرهاب ،والإجرام والأجانب ،وتتهم
امل�سلمني عند وق��وع �أي ح��ادث ،دون اال�ستناد �إىل دل�ي��ل ،ويتم الت�شنيع على العرب
وامل�سلمني ،حتى ولو ثبتت براءتهم.
امل�سلمات املحجبات يلفنت �أن�ظ��ار احلاقدين على الإ��س�لام؛ فهم ينظرون �إىل
احلجاب على �أنه رمز للتخلف و�سيطرة الرجل على املر�أة.
يتهم الغربيون امل�سلمني ب�أنهم ال ي�ستحمون وال يغ�سلون �شعورهم.
الغريب �أن بع�ض الأملان ي�سريون يف ال�شوارع وهم ال يرتدون �أية مالب�س  -عراة
متا ًما  -ومع ذلك ف�إنهم حينما يرون �سيدة �أو فتاة م�سلمة حمجبة يثورون ويطالبون
مبنع احل �ج��اب ،وك� ��أن احل��ري��ة وال��دمي�ق��راط�ي��ة جعلت للعرى والإب��اح �ي��ة ومل جتعل
للحجاب والف�ضيلة.
هناك ندوات وم�ؤمترات كثرية تعقد يف الغرب عن الإ�سالم ،ويف هذه امل�ؤمترات
يتم ت�ن��اول الإ� �س�لام ب�صورة مو�ضوعية جت��ذب الغربيني �إىل الإ� �س�لام ،لكنهم حني
ينظرون �إىل واقع بع�ض الدول امل�سلمة ..ف�إنهم يقارنون بني هذا الواقع وما يدعو �إليه
الإ�سالم ..فيجدون تناق�ضات ت�صرفهم عنه.
احل ��وار ب�ين الإ� �س�لام وال �غ��رب لي�س ��س�ه� ً
لا ،و إ�من ��ا يحتاج �إىل ج�ه��ود م�ستمرة
للتقريب بني وجهات النظر ..وقد مت �إلغاء م�ؤمتر �إ�سالمي يف �أملانيا كان من املقرر
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عقده؛ لأن وزير خارجية �إيران ،وكان مدع ًوا حل�ضور امل�ؤمتر ،قال عقب مقتل رابني:
�إنه ي�ستحق املوت ،فاعرت�ض الربملان الأملاين على م�شاركة �إيران ب�سبب هذا الت�صريح،
وملا ر�أت احلكومة �أنها �أ�صبحت يف موقف حرج ،ا�ضطرت �إىل �إلغاء امل�ؤمتر.
الغرب يلوث البيئة ،وكذلك كان لالحتاد ال�سوفييتي ال�سابق دور كبري يف تلوث
البيئة ،وبعد �سقوط ال�شيوعية واحتاد الأملانيتني اكت�شفا كميات كبرية من املواد امللوثة
حتت الأر�ض يف �أملانيا ال�شرقية.
الإ��س�لام ي��رى �أن الإن�سان خليفة اهلل  -تعاىل  -يف �أر��ض��ه ،ولي�س مال ًكا لها..
الإن�سان الغربي يحاول ال�سيطرة على الطبيعة بجميع الأ�ساليب ،والهند�سة الوراثية
�أ�سو�أ الو�سائل التي جل�أ �إليها الإن�سان يف حماولته لل�سيطرة.
الإ�سالم يرى �أن املادية دون حدود ودون �ضوابط �أخالقية هي التي ت��ؤدي �إىل
ا�ستهالك موارد الطبيعة والإ�ساءة �إليها.
�أ�سهمت ال�ضو�ضاء من ال�سيارات والآالت و�أجهزة الكا�سيت والتلفزيون والفيديو
واملو�سيقى يف التلوث البيئي.
الإ�سالم �ضد املغاالة والإ�سراف ،حتى يف الأ�شياء املباحة ..فما بالك باملحرمات؟!".
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موقف الأعداء من �أخالقنا
�أدرك أ�ع��داء امل�سلمني احلقائق عن مكارم الأخ�لاق ،فعملوا على �إف�ساد �أخالق
امل�سلمني بك ِّل ما �أوتوا من مكر ودهاء ،وبك ِّل ما �أوتوا من و�سائل مادية و�شياطني �إغواء،
ليبعرثوا قواهم املتما�سكة بالأخالق الإ�سالمية العظيمة ،وليفتتوا وحدتهم التي كانت
مثل اجلبل الرا�سخ ال�صلب قوة ،ومثل اجلنة الوارفة املثمرة خ�ضرة وبهاء وثم ًرا وماء.
�إن أ�ع��داء امل�سلمني قد عرفوا �أن الأخ�لاق الإ�سالمية يف �أف��راد امل�سلمني متثل
معاقد القوة ،فجندوا لغزو هذه املعاقد وك�سرها جيو�ش الف�ساد والفتنة.
ولقد كان غزوهم للأخالق الإ�سالمية من عدة جبهات:
 -1لقد عرفوا �أن النبع الأ�سا�سي الذي يزود الإن�سان امل�سلم بالأخالق الإ�سالمية
العظيمة� ،إمنا هو الإمي��ان باهلل واليوم الآخ��ر ،ف�صمموا على �أن يك�سروا جماري هذا
النبع العظيم ،وي�سدوا عيونه ،ويقطعوا �شرايينه.
 -2وعرفوا �أن تفهم م�صادر ال�شريعة الإ�سالمية تفه ًما �سلي ًما هو الذي ميدُّ نبع
الإميان مبا يتطلبه من معارف ،فمكروا بالعلوم الإ�سالمية ،وبالدرا�سات املتعلقة بها
مك ًرا بال ًغا ،وذلك ما بني حجب لها تارة ،وتالعب مبفاهيمها �أخ��رى ،وت�شويه لها �أو
جحود وم�ضايقة لروادها ومبلغيهاُّ ،
كل ذلك يف حرب م�ستمرة ال تعرف كللاً وال مللاً .
 -3وع��رف��وا قيمة الإف�ساد العملي التطبيقي ،فوجهوا جنودهم لغم�س �أبناء
امل�سلمني يف بيئات م�شحونة باالنحالل اخللقي ،بغية �إ�صابتهم بالرذائل اخللقية عن
طريق العدوى ،و�سراية الف�ساد بقوة ت�أثري البيئة ،وا�ستمراء ال�شهوات املرتبطة برذائل
الأخالق.
 -4وعرفوا قيمة �إف�ساد املفاهيم والأفكار ،فجندوا جيو�ش امل�ضللني الفكريني،
الذين يحملون �إىل �أبناء امل�سلمني الأفكار واملفاهيم والفل�سفات الباطلة� ،ضمن واردات
املعارف املادية ال�صحيحة ،ذات املنجزات احل�ضارية املده�شة ،وعن طريق هذا الغزو
الفكري اخلطري يدخلون ال�سم يف الد�سم.
سحر البيان في كلمات بينات
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من �أقوال �أعداء الإ�سالم وامل�سلمني:
 -1جاء يف خطاب�( ...صموئيل زومير) رئي�س �إر�سالية التب�شري يف البحرين منذ
�أوائ��ل القرن الع�شرين امليالدي ،ال��ذي خطب به يف م�ؤمتر القد�س التب�شريي ،الذي
انعقد برئا�سته عام (1953م) ما يلي:
"ولكن مهمة التب�شري التي ندبتكم دول امل�سيحية للقيام بها يف البالد املحمدية
مي��ا ،و�إمن��ا
لي�ست ه��ي �إدخ ��ال امل�سلمني يف امل�سيحية ،ف ��إن يف ه��ذا ه��داي��ة ل�ه��م وت �ك��ر ً
مهمتكم �أن تخرجوا امل�سلم من الإ�سالم ،لي�صبح خملو ًقا ال �صلة له باهلل ،وبالتايل فال
�صلة تربطه بالأخالق التي تعتمد عليها الأمم يف حياتها ،وبذلك تكونون �أنتم بعملكم
هذا طليعة الفتح اال�ستعماري يف املمالك الإ�سالمية ،وهذا ما قمتم به خالل الأعوام
املائة ال�سالفة خري قيام ،وه��ذا ما �أهنئكم عليه وتهنئكم دول امل�سيحية وامل�سيحيون
جمي ًعا كل التهنئة."!!...
 -2وجاء يف ن�شرة امل�شرق الأعظم املا�سوين الفرن�سي لعام (1923م) ما يلي:
"وبغية التفريق بني الفرد و�أ�سرته عليكم �أن تنتزعوا الأخالق من �أ�س�سها ،لأن
النفو�س متيل �إىل قطع رواب��ط الأ�سرة واالق�تراب من الأم��ور املحرمة ،لأنها تف�ضل
الرثثرة يف املقاهي على القيام بتبعات الأ�سرة".
 -3وجاء يف الربوتوكول الثاين من املقررات اليهودية ال�سرية ما يلي:
"�إن الطبقات املتعلمة �ستختال زه ًوا �أمام �أنف�سها بعلمها ،و�ست�أخذ جزا ًفا يف
م��زاول��ة املعرفة التي ح�صلتها من العلم ال��ذي قدمه �إليها وك�لا�ؤن��ا ،رغبة يف تربية
عقولهم ح�سب االجتاه الذي توخيناه".
وال تت�صوروا �أن كلماتنا ج��وف��اء ،والح�ظ��وا هنا �أن جن��اح (دارون) و(مارك�س)
و(نيت�شه) والأثر غري الأخالقي الجتاه هذه العلوم يف الفكر الأممي – �أي :عند غري
وا�ضحا لنا على الت�أكيد!!.
اليهود� -سيكون
ً
 -4وجاء يف البيان ال�شيوعي الذي �أ�صدره معلم ال�شيوعية الأول اليهودي (كارل
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مارك�س) ورفيقه (اجنلز) ما يلي�" :إن القوانني والقواعد الأخالقية والأدي��ان �أوهام
بورجوازية تت�سرت خلفها م�صالح برجوازية!!".
�أما طريقة دهاة الت�ضليل لهدم الأبنية الأخالقية فهي تتلخ�ص مبا يلي:
� -1أن يقنعوا الأجيال ب�أن الأخالق ن�سبية اعتبارية ال ثبات لها ،ولي�س لها حقائق
ثابتة يف ذاتها ،فهي خا�ضعة للتبدل والتغري.
� -2أن ي�ستغلوا بخبث بع�ض النظريات الفل�سفية التي من �ش�أنها تقليل قيمة
الأخالق يف نفو�س النا�س� ،إذ تقيمها على �أ�س�س واهنة �ضعيفة� ،أو على �شفا جرف هار!!
ومتى قامت يف نفو�س النا�س على مثل ذلك تداعت الأبنية الأخالقية التقليدية ،ثم
انهارت ،وحلت حملها �أنانيات فو�ضوية ،تعتمد على القوة واحليلة ،والإباحية املطلقة
لك ِّل �شيء م�ستطاع ،فال خري �إال ما تدعمه ال�ق��وة ،وال �شر �إال ما ت�ضعف القوة عن
حتقيقه.
� -3أن يلفقوا من عند �أنف�سهم نظريات فل�سفية يخدعون بها النا�س ،ال�سيما
النا�شئون منهم ،وي�ستغلون فيهم رغبات املراهقة بالتمرد على احل ِّق والواجب ،تطل ًعا
ملجد موهوم ،وقد تطول فرتة املراهقة عند بع�ض النا�شئني ،حتى تكت�سح عمر ال�شباب
منهم ،وجز ًءا من عمر الكهولة ،و�سبب ذلك اال�ست�سالم التام لعواطف طور املراهقة،
ووجود املغذيات ال�شيطانية اخلبيثة ،و�ضعف الرتبية الإ�سالمية �أو انعدامها .ومتى
وجدت هذه الظروف املواتية لنمو ال�شر ،فلي�س من البعيد �أن ي�صري الإن�سان ً
�شيخا يف
�سنه وج�سمه ويبقى مراه ًقا يف عقله ونف�سه.
 -4اتخاذ الو�سائل العملية التطبيقية لإف�ساد �أخالق الأمم ،و�أهمها الغم�س يف
بيئات موبوءة بالأخالق الفا�سدة ،حتى تكون االنحرافات عادات م�ستطابات.
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ق�صة م�سجد بلخ
يقول ابن بطوطة :ذكر يل بع�ض �أهل التاريخ� ،أن م�سجد بلخ بنته ام��ر�أة كان
يرا لبني العبا�س ي�سمى داود بن علي .فاتفق �أن اخلليفة غ�ضب مرة على
زوجها �أم� ً
فادحا ،فلما بلغ �إىل بلخ �أتى
�أهل بلخ حلادث �أحدثوه ,فبعث �إليهم من يغرمهم مغر ًما ً
ن�سا�ؤها و�صبيانها �إىل تلك املر�أة التي بنت امل�سجد ,وهي زوج �أمريهم ,و�شكوا حالهم وما
حلقهم من هذا املغرم؛ فبعثت �إىل الأمري الذي قدم بر�سم تغرميهم بثوب لها مر�صع
باجلواهر ,قيمته �أكرث مما �أمر بتغرميه ,فقالت له" :اذهب بهذا الثوب �إىل اخلليفة
فقد �أعطيته �صدقة عن �أهل بلخ ل�ضعف حالهم" .فذهب به �إىل اخلليفة و�ألقى الثوب
بني يديه ,وق�ص عليه الق�صة ,فخجل اخلليفة ,وقال�" :أتكون املر�أة �أكرم منا؟" ,و�أمره
برفع املغرم عن �أهل بلخ ،وبالعودة �إليها لريد للمر�أة ثوبها ,و�أ�سقط عن �أهل بلخ خراج
�سنة .فعاد الأم�ير �إىل بلخ و�أت��ى امل��ر�أة وق�ص عليها مقالة اخلليفة ورد عليها الثوب,
فقالت له�" :أوقع ب�صر اخلليفة على هذا الثوب؟" قال" :نعم!" قالت" :ال �ألب�س ثو ًبا
وقع عليه ب�صر غري ذي حمرم مني!" .و�أمرت ببيعه ,فبني منه امل�سجد والزاوية ورباط
يف مقابلته مبني بالكذان ,وهو عامر حتى الآن .وف�ضل من ثمن الثوب مقدار ثلثه,
فذكر �أنها �أمرت بدفنه حتت بع�ض �سواري امل�سجد ليكون هنالك متي�س ًرا �إن احتيج �إليه
�أخرج .ف�أخرب تنكيز بهذه احلكاية ف�أمر بهدم �سواري امل�سجد ,فهدم منها نحو الثلث
ومل يجد �شي ًئا ,فرتك الباقي على حاله.
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ملاذا ي�شعر التائب بغم وهم �أول توبته؟
�إن كل تائب ال بد له يف �أول توبته من ع�صرة و�ضغطة يف قلبه من هم �أو غم
�أو �ضيق �أو حزن ،ولو مل يكن �إال ت�أمله بفراق حمبوبه؛ فين�ضغط لذلك وينع�صر قلبه
وي�ضيق �صدره ،ف�أكرث اخللق رجعوا عن التوبة ونك�سوا ر�ؤو�سهم لأجل هذه املحنة.
والعارف املوفق يعلم �أن الفرحة وال�سرور واللذة احلا�صلة عقيب التوبة تكون
على قدر هذه الع�صرة ،فكلما كانت �أقوى و�أ�شد كانت الفرحة واللذة �أكمل و�أمت؛ ولذلك
�أ�سباب عديدة ،منها:
 �أن هذه الع�صرة والقب�ض دليل على حياة قلبه ،وقوة ا�ستعداده ،ولو كان قلبهمي ًتا وا�ستعداده �ضعي ًفا مل يح�صل له ذلك.
 و� ًأي�ضا ،ف�إن ال�شيطان ل�ص الإمي��ان ،والل�ص �إمنا يق�صد املكان املعمور ،و�أما
املكان اخل��راب الذي ال يرجو �أن يظفر منه ب�شيئ فال يق�صده ،ف��إذا قويت املعار�ضات
ال�شيطانية والع�صرة دل على �أن يف قلبه من اخلري ما ي�شتد حر�ص ال�شيطان على نزعه
منه.
 و� ًأي�ضا ،ف�إن قوة املعار�ض وامل�ضاد تدل على قوة معار�ضة و�ضده ،ومثل هذا �إما
�أن يكون ر� ًأ�سا يف اخلري �أو ر� ًأ�سا يف ال�شر ،ف�إن النفو�س الأبية القوية �إن كانت خرية ر�أ�ست
يف اخلري ،و�إن كانت �شريرة ر�أ�ست يف ال�شر.
 و� ًأي�ضا ،ف�إنه بح�سب موافقته لهذا العار�ض و�صربه عليه يثمر له ذلك من
اليقني والثبات والعزم ما يوجب زيادة ان�شراحه وطم�أنينته.
 و� ًأي�ضا ،ف�إنه كلما عظم املطلوب كرثت العوار�ض واملوانع دونه ،هذه �سنة اهلل
يف اخللق.
فانظري �إىل اجلنة وعظمها و�إىل امل��وان��ع وال�ق��واط��ع التي حالت دون�ه��ا ،حتى
�أوجبت �أن ذهب من كل �ألف رجل واحد �إليها ،وانظري �إىل حمبة اهلل واالنقطاع �إليه،
والإنابة �إليه ،والتبتل �إليه وحده ،والأن�س به ،واتخاذه ول ًيا ووكي ً
ال وكاف ًيا وح�سي ًبا ،هل
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يكت�سب العبد �شي ًئا �أ�شرف منه؟ وانظري �إىل 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�صود �أن هذا الأمر احلا�صل بالتوبة ملا كان من �أج ّل الأمور و�أعظمها ن�صبت
عليه املعار�ضات واملحن :ليتميز ال�صادق من الكاذب وتقع الفتنة ،ويح�صل االبتالء،
ويتميز من ي�صلح ممن ال ي�صلح ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﱪ (العنكبوت ،)٣ -١ :وقال :ﱫ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﱪ (امللك ،)٢ :ولكن
�إذا �صرب على هذه الع�صرة قلي ً
ال �أف�ضت به �إىل ريا�ض الأن�س وجنات االن�شراح ،و�إن مل
ي�صرب لها انقلب على وجهه.
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فطرة اهلل!
ق��ال تعاىل:

ﱫ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﱪ (الروم).
نعم؛ ال تبديل خللق اهلل ,وفطرة النا�س ,ومنها فطرة املر�أة ,ال تتبدل وال تتغري
مهما ح��اول املحاولون يف ال�شرق �أو ال�غ��رب ,وه��ا هي درا�ساتهم و�أبحاثهم تثبت هذا
وت�ؤكده.
�أ�ستاذة علم النف�س "د .بنيلوب رو�سيانوف" تعلن نتائج �أبحاثها على نف�سية املر�أة
فتقول )%90( :من الن�ساء تعتقد الواحدة منهن �أنه ال قيمة لها يف غياب الرجل.
وت�ضيف� :أنا �أعني بذلك املر�أة من كل الأعمار ,وكل امل�ستويات الثقافية.
وتقول� :إن �إح�سا�س املر�أة ب�أنها ال ت�ساوي �شي ًئا دون رجل ,حقيقة ت�شرتك فيها
كل الن�ساء ,من كل الأعمار وامل�ستويات يف التعليم والدخل والدين والتن�شئة والوظائف
وم�ستويات اجلمال وال�شخ�صية.
وت�شري الدكتورة "بنيلوب" �إىل �أنها التقت بن�ساء متزوجات لي�ست لهن حياة
خا�صة بهن ,وجميع �أحالمهن تدور حول الرجال الذين يعي�شون معهن .ومن خالل
ه�ؤالء الن�ساء �ألفت كتابها ال�شهري" :ملاذا �أح�س ب�أنني ال �شيء دون رجل؟".
وت�ضيف� :إن الن�ساء اللواتي يع�شن وحيدات �أخربنني ب�أنهن حني يح�صلن على
رجل ,ف�إنهن �سيتخل�صن من الإح�سا�س بالفراغ وعدم االكتفاء.
والدكتورة بنيلوب طبيبة نف�سانية ممار�سة ,وتدر�س علم النف�س ,وت�شارك يف
الأبحاث النف�سية واالجتماعية حول العالقات الإن�سانية ,وهي تقول :لي�س هناك �أي
خط أ� يف �أن ترغب املر�أة بوجود رجل �إىل جانبها ,و�أن تبحث عنه؛ لأن الإن�سان يبحث عن
ال�صحبة ,وكما �أنه لي�س هناك رجل ي�شبه جزيرة مهجورة ,فلي�ست هناك امر�أة كذلك.
لي�س هناك خري من قوله تعاىل  -نختم به هذا الكالم  -ﱫ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﱪ(البقرة.)١٨٧ :
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الإ�سالم رائع  ..لكني ال �أطيق امل�سلمني!
حت��ت العنوان الآن��ف كتب امل�سلم الربيطاين (مايكل م��ال��ك) ال��ذي بحث عن
احلقيقة حتى هداه اهلل  -تعاىل  -للإ�سالم مقالة ،يروي فيها �أنه ر�أى رج ً
ال بريطان ًيا
يف م�سجد ،ف�س�أله هل �أنت م�سلم؟ ف�أجابه :كنت م�سل ًما ،ثم �أردف قائال :الإ�سالم رائع،
لكني ال �أطيق امل�سلمني! يتفهم الكاتب م�شاعر الرجل فهو نف�سه مل يقابل �إال ندرة
قليلة من امل�سلمني يتج�سد الإ�سالم يف �سلوكهم؛ ولذا هو مم ٌ
نت حل�سن حظه وتعرفه
على الإ��س�لام وفهمه ل��ه ،ثم اعتناقه �أرب��ع �سنوات قبل �أن يذهب للعامل الإ�سالمي،
ريا ممن يعتربون �أن الإ�سالم ملك لهم ح��ازوه بالوراثة ،ويحكي معاناته
ويقابل كث ً
عند حماولته لدخول م�سجد �أول مرة يف بلد م�سلم ،والرف�ض الذي ووجه به! ويروي
مفاج�أته ب�س�ؤال �أح��ده��م مت�شك ًكا يف �إ�سالمه ومتحد ًيا :كم ع��دد الذين اه�ت��دوا �إىل
الإ�سالم عربك؟!
يت�ساءل مايكل :كيف �أ�ستطيع �أن �أدعو �أ�صدقائي من غري امل�سلمني للإ�سالم،
بينما تتحقق ف�ضائل الإ� �س�لام وقيمه يف �سلوكهم �أك�ث�ر مم��ا تتحقق يف �سلوك من
ي�صادفونهم من امل�سلمني؟! وكيف �أقول لهم �إن الإ�سالم �أ�سلوب حياة متكامل يحقق
ال�سعادة واالكتفاء يف احلياة الدنيا ،ويعطي الأمل والثقة يف احلياة الأخ��رى ،وقاعدة
ينطلق منها الت�سامح وال�سالم للب�شرية ب�أجمعها ،يف حني �أنني ال �أ�ستطيع �أن �أريهم
�أمثلة على الأر���ض حتقق هذا التنظري ال يف امل�سلمني حولهم ،وال يف البلدان العربية
والإ�سالمية ب�أنظمتها ال�شمولية ،حيث يتف�شى الفقر والظلم واجلهل والقمع والقهر
واال�ضهطاد؟! م�ؤكدًا �أن دعوة الن�ساء �إىل الإ�سالم دائ ًما �أ�صعب ،كونه ال ي�ستطيع �إخفاء
عدم امل�ساواة والظلم والقهر الواقع على املر�أة يف املجتمعات امل�سلمة با�سم الدين ،وهو
منه بريء!
يتحدث مايكل � ً
أي�ضا عن الإ�سالم الق�شوري  -الذي يبدو �أن عدواه انتقلت �إىل ج ّل
امل�سلمني  ،-فيقول له �أحدهم� :إن �أهم �شيء يف الإ�سالم �أن جتعل زوجتك �أو �أختك تغطي
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�شعرها قبل ال�صالة �أو الزكاة �أو ال�صوم! وينتقد عدم اهتمام من ر�آهم من امل�سلمني
بال�صدق يف احلديث ،والأمانة ،وحتايلهم حتى ال يدفعوا فواتري اخلدمات ،و�سهولة
نكثهم للعهود التي قطعوها على �أنف�سهم خمتتمينها بقراءة �سورة الفاحتة! ناهيك عن
اختفاء الرحمة والت�سامح ،وتف�شي الفو�ضى وعدم احرتام النظام ،واال�ستهتار بقد�سية
امل�سجد والإن�صات للقر�آن ،وحتفيظ الأطفال وتلقينهم للقر�آن دون فهم ووعي مبعانيه!
اخلطري يف الأمر  -كما يقول مايكل  -هو �أزمة الهوية عند ال�شباب -الذين ولدوا
لآباء و�أمهات م�سلمني يف بريطانيا  -وان�صرافهم عن دينهم و�أهلهم مبجرد �أن ي�شبوا
عن الطوق ويدخلوا املدار�س؛ فالإ�سالم املقدم لهم ال مينحهم احل�صانة الداخلية ،وال
ي�ستطيع الإجابة عن �أب�سط ا�سئلتهم! ين�صح مايكل الأهل قبل �أن يولولوا ويندبوا على
�ضياع �أبنائهم ،ب�أن يغريوا �أنف�سهم وفهمهم للإ�سالم ويعودوا للإ�سالم احلقيقي ،و�أن
ينف�ضوا عنهم حطام العادة ،ويرفعوا �أثقال الأع��راف والقوانني والقراءات الب�شرية
التي �شوهت الدين ونفرت ال�شباب منه!
والأخطر اليوم �أن ما ينطبق على الأجيال ال�شابة من م�سلمي الغرب ينطبق
على الأجيال ال�شابة عندنا ،فما يقدم لهم من فهم ديني ال يراعي فقه الواقع ويغيب
مقا�صد ال�شريعة!
ما �أحوجنا فع ً
ال �إىل �صحوة حقيقية!
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واقع العربية اليوم
�إن الناظر يف حال اللغة العربية اليوم يف جمتمعاتنا وبالدنا العربية والإ�سالمية
ي�شعر ب�أمل عميق ،وح�سرة �شديدة ،لكونها ال حتظى مبا ت�ستحقه من احرتام ،ولي�ست
عندهم يف املكان الالئق واملو�ضع املنا�سب .وم ��ؤمل ج�دًا �أن تكون ه��ذه النظرة وذلك
املوقف من �أبنائها و�أحبائها ال من �أعدائها الذين �أ�شرنا �إىل �شيء من و�سائل مكرهم
و�سبل كيدهم لها:

وظ � �ل� ��م ذوي ال � �ق ��رب ��ى �أ� � �ش � ��د م �� �ض��ا� �ض��ة
ع �ل��ى ال �ن �ف ����س م ��ن وق� ��ع احل �� �س��ام امل�ه�ن��د
�إن �أخطر ما يوجهه �أبناء العربية لها العقوق والتنكر �أو التجاهل وعدم املباالة.
وقد كان �سلفنا ال�صالح يولونها من الرعاية واالحرتام �إىل درجة اال�ستخفاف
مبن يخطئ يف حقها ،بل �إن الأمر قد ي�صل �إىل الت�أديب النف�سي واجل�سدي ملن يلحن
يف اللغة.
فهذا �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه  -يت�سلم خطا ًبا من �أبي
مو�سى الأ�شعري فيجد يف اخلطاب حل ًنا فيكتب لأبي مو�سى �أن قنع كاتبك ً
�سوطا ويف
رواية وا�صرفه عن عمله.
وهذا عبد اهلل بن عمر  -ر�ضي اهلل عنهما  -ي�ضرب �أوالده على اللحن من باب
الت�أديب.
وهذا عبد امللك بن مروان الذي يروى عنه �أنه قال�" :شيبني �صعود املنابر خمافة
اللحن" .دخل عليه ذات يوم رجل وعنده قوم يلعبون (ال�شطرجن) فطلب من غالمه �أن
يغطيها تقدي ًرا واحرتا ًما لهذا ال�ضيف ,فلما تكلم وحلن يف حديثه طلب عبد امللك من
غالمه �أن ينزع غطاء ال�شطرجن قائ ً
ال :لي�س لالحن حرمة!
هذه مناذج �سريعة ملا كانت حتظى به لغة القر�آن من مكانة �سامية ومنزلة عالية
من �سلفنا ال�صالح  -رحمهم اهلل .-
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�أما اليوم فالأمر يختلف متا ًما (فلغتنا تتعر�ض لأل��وان من الهجر والإق�صاء
وامل�ضايقة والت�شويه من �أكرث �أبنائها ,ويف عقر دارها) ,يتمثل يف الآتي:
� -1أن لغة امل�ستعمر للبالد الإ�سالمية هي لغة ال�شعوب امل�سلمة يف تلك البالد
يف �أكرث دول �أفريقيا و�آ�سيا .وترى القليل من امل�سلمني يح�سن اللغة العربية ,ويعرف
لها قدرها� .أما البقية فهم ال يح�سنون غري لغة امل�ستعمر ,مع �أنهم م�سلمون وكان من
الواجب �أن يتقنوا لغة القر�آن ,لغة دينهم وعبادتهم.
� -2إن اللغة الأجنبية هي لغة التعليم اجلامعي يف الأق�سام العلمية يف كثري من
جامعاتنا بل يف جامعات الدول العربية ,فالطب والهند�سة والعلوم وغريها من العلوم
التجريبية كلها ال تدر�س �إال باللغة الأجنبية مع قدرة اللغة العربية و�سعتها ,فالعدول
عنها �إىل اللغة الأجنبية وع��دم وج��ود حم��اوالت ج��ادة لتعريب تلك العلوم أ�م��ر م�ؤمل
وحمري.

سحر البيان في كلمات بينات

141
www.alukah.net

نف�سك
قبل �أن تعظمي يف
ِ
تقول �أم امل�ؤمنني عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -يف معر�ض كالمها على حديث
الإفك" :واهلل ما ظننت �أن ُي ْنزل ( -تعاىل  )-يف �ش�أين وح ًيا ،ولأنا �أحقر يف نف�سي من �أن
يتكلم بالقر�آن يف �أمري ،ولكني كنت �أرجو �أن يرى ر�سول اهلل ﷺ يف النوم ر�ؤيا تربئني،
فواهلل ما رام جمل�سه ،وال خرج �أحد من �أهل البيت ،حتى �أنزل عليه الوحي ،ف�أخذه ما
ي�أخذه من الربحاء ،حتى �أنه يتحدر منه مثل اجلمان من العرق يف يوم �شات".
ت�أملي �أختي امل�سلمة� :أحب النا�س �إىل قلب ر�سول اهلل ﷺ بنت ال�صد ّيق  -ر�ضي
اهلل عنهما  -وزوج خامت الأنبياء واملر�سلني ،تبيت حتى ت�صبح ،كما تقول ،ال يرق�أ لها
دمع ،وال تكتحل بنوم ،حتى تظن �أن البكاء فالق كبدها ،وي�ستمر نهارها كليلها ،حتى
جتل�س معها امر�أة من الأن�صار تبكي معها ،حني �سمعت بحديث الإفك.
�أم امل�ؤمنني هذه ،وهي يف حالها الع�صبية ال�صعبة تلك ،تقول " :ولأنا �أحقر يف
نف�سي من �أن يتكلم بالقر�آن يف �أمري"" ،واهلل ما ظننت �أن ينزل يف �ش�أين وحيا"!
هل مل�سلمة ،بعد ه��ذا �أن تعظم نف�سها عندها؟ هل لداعية �أن ت��رى يف نف�سها
ال�صالح والتقوى ،وال��ورع والزهد ،وال�صد ّيقة بنت ال�صد ّيق �أق��رب النا�س من النبي
املوحى �إليه ﷺ ،ال تتوقع ان ينزل الوحي يف �ش�أنها ،وه��ي �أح��وج ما تكون �إىل تربئة
الوحي ،و�سط حديث �إفك انت�شر وذاع ،و�صدقه من �صدقه ،وحتدث به من حتدث؟!
بل �إنها  -ر�ضي اهلل  -تعاىل  -عنها  -ترى نف�سها �أحقر من �أن تثبت تربئتها يف
قر�أن يتلى �إىل قيام ال�ساعة!
فيا �أختي امل�سلمة ،ترفقي ب�أخواتكِ يف اهلل ،توا�ضعي لهن ،وحاذري �أن يتملككِ
غرور لكرثة �صالة� ،أو كرثة �صيام� ،أو زيادة علم.
نف�سك ،قولة �أم امل�ؤمنني -ر�ضي اهلل عنها" :-ولأنا
ولتذكري ،كلما عظمت يف
ِ
�أحقر يف نف�سي"!
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م�سلم جديد من اليابان
يقول الياباين امل�سلم عمر ميتا بعد �أن دخل يف الإ�سالم:
علي �أن وفقني �إىل حياة �إ�سالمية �سعيدة منذ ثالث �سنوات ،و�إين
من ف�ضل اهلل ّ
مدين بهذا التوفيق �إىل �إخوان التبليغ الباك�ستانيني الذين زاروا بالدنا ،فكان �أن هداين
اهلل بهم �إىل طريق م�ستقيم.
�إن غالبية �أهل بالدنا بوذيون ،لكنهم بوذيون باال�سم فقط؛ فال ميار�سون طقو�س
البوذية ،بل وال يكادون يكرتثون بالدرا�سة الدينية ،ورمب��ا ك��ان ال�سبب يف جفوتهم
لدينهم �أن البوذية تقدم للنا�س فل�سفة رنانة معقدة ،لكنها ال تقدم �إليهم مث ً
ال عملية؛
وهي لذلك بعيدة املنال بالن�سبة للرجل العادي الذي ت�شغله �أمور حياته الدنيوية ،فال
هو ي�ستطيع �أن يفهمها ،وال هو قادر على تطبيقها.
ول�ك��ن الإ� �س�لام يختلف ع��ن ذل��ك ك��ل االخ �ت�لاف؛ فتعاليمه �سهلة ،وب�سيطة،
ووا�ضحة ،ال ال�ت��واء فيها ،وه��ي يف الوقت نف�سه عملية �إىل �أبعد احل��دود .والإ��س�لام
ينظم احلياة الب�شرية يف جوانبها كافة ،وي�صقل التفكري الإن�ساين ،و�إذا ما �صلح تكفري
الإن�سان و�ص ًفا� ،صلح معه العمل تلقائ ًيا.
والرجل العادي ي�ستطيع �أن يفهم تعاليم الإ�سالم؛ لب�ساطتها ،و�سهولة تطبيقها؛
ولذلك ال جندها حك ًرا على طائفة من رجال الدين �أو الق�ساو�سة ،كما نرى ذلك يف
الأديان الأخرى.
و�إين لأتوقع �أن يكون للإ�سالم يف اليابان �ش�أن عظيم يف امل�ستقبل ،ورمبا �صادفته
بع�ض العقبات وال�صعوبات� ،إال �أن التغلب عليها غري ع�سري.
ولتحقيق ذلك �أرى من الواجب يف املقام الأول �ضرورة بذل جهود كبرية متوا�صلة
للتعريف بالإ�سالم وتعاليمه �إىل �شعبنا ال��ذي يتجه يو ًما بعد يوم �إىل املادية ،ولكنه
ال يجد فيها �سعادته ،يجب �أن نو�ضح لهم �أن ال�سالم احلقيقي ،واالطمئنان النف�سي
يكفلهما الإ�سالم؛ لأنه نظام كامل للحياة ،ي�أخذ بيدهم �إىل ما فيه خريهم يف �شتى
نواحيها.
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وي�أتي بعد ذلك واجب الذين يدعون للإ�سالم وتعاليمه ،فال بد �أن تكون حياتهم
�وذح��ا عمل ًيا ملا يدعون �إليه غريهم ،ولعل من �سوء الطالع �أن
وت�صرفاتهم كلها من� ً
الطلبة الذين يفدون على اليابان من خمتلف البالد الإ�سالمية لي�س فيهم من يقدم
لنا مثا ًال للرجل امل�سلم فنقتدي به ،وال جند لديهم من الإر�شاد والتوجيه ما يفيدنا ،بل
نرى �أكرثهم يعي�شون عي�شة �أهل الغرب ،وال يعرفون �شي ًئا عن الإ�سالم؛ لأنهم در�سوا يف
معاهد �أن�ش�أتها الدول الأوروبية ،و�أكرثها ي�شرف عليها الرهبان.
و�إذا كان للإ�سالم �أن ينت�شر يف اليابان  -و�إين على يقني من �أن ذلك �سيكون -
ف�إن على �أن�صار الإ�سالم وحمبيه �أن يفكروا يف الأمر ،و�أن يبذلوا يف �سبيل ذلك جهودًا
متوا�صلة ومركزة ،وعلى ه�ؤالء امل�سلمني امل�ؤمنني الذين تتفق حياتهم مع تعاليم دينهم
�أن يزوروا اليابان لتعليم النا�س ،وتقدمي القدوة �إليهم؛ لأن �شعبنا متعط�ش �إىل ال�سالم
وال�صدق والأمانة والف�ضيلة ،وما �إىل ذلك من نواحي اخلري يف احلياة ،و�إين واثق كل
الثقة �أن الإ�سالم  -والإ�سالم وحده  -هو الذي ي�ستطيع �أن يروي ظم�أهم� .إننا يف حاجة
�إىل الثقة الكاملة يف اهلل؛ حتى ن�ستطيع �أداء هذه الر�سالة ،و�إننا لنت�ضرع �إىل اهلل �أن
يرزقنا الإميان واليقني.
الإ�سالم هو ال�سالم ،ولي�س بني �شعوب الأر�ض من هو يف حاجة �إىل ال�سالم �أكرث
من �شعب اليابان ،و�إذا �أردن��ا ال�سالم احلقيقي فعلينا �أن ن�ؤمن بدين ال�سالم ،ال�سالم
مع النا�س جمي ًعا ،ذلك �أن الأخوة يف الإ�سالم مبد�أ ينفرد به هذا الدين ،وعليه تتوقف
�سعادة الب�شرية جمعاء.
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ا�س�أيل جم ّر ًبا!
يقول الدكتور عبدالدائم الكحيل:
�سوف �أخربك ب�شيء مهم كان يحدث معي قبل ع�شرين عا ًما عندما كنت �أحفظ
كتاب اهلل  -تعاىل  ،-وهو �أنني كنتُ �أقف �أمام بع�ض الآيات التي كانت ت�ؤثر بي ،و�أكررها
ع�شرات امل��رات ،ثم �أكتبها على ورقة و�أ�ضعها �أمامي ،مت�أم ً
ال كلماتها ومعانيها وكنتُ
ريا يف قناعاتي وعقيدتي ومبادئي.
ريا كب ً
�أ�شعر يف ذلك الوقت ب�أن هذه الآيات تحُ دث ت�أث ً
فال �أن�سى �أبدًا �آية من الآيات الرائعة والتي كتبتها وع ّلقتها على جدار غرفتي
وهي قوله  -تعاىل  :-ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱪ (يون�س).
و�أقول لك �أخي ال�سامع �إن هذه الآية قد عا َ
جلت عندي �أكرث من  90باملائة من
احلزن والك�آبة والقلق واخلوف والرتدد! ..ولكن كيف ذلك؟
لقد كانت �أ�شياء كثرية ت�سبب حز ًنا وك�آبة ب�سبب الإحباطات التي يتعر�ض لها
الإن�سان �أحيا ًنا ،نتيجة ف�شله يف عمل ما� ،أو خطئه يف ت�صرف ما� ،أو ت�سرعه يف كلمة
يقولها ثم يكت�شف �أنه خمطئ� ،أو نتيجة ر�سوبه يف امتحان �أو ف�شله يف عالقة عاطفية.
وعندما علمتُ �أن �أي �ض ّر ي�صيبني �إمنا هو من اهلل  -تعاىل  ،-وهو �أمر مقدر من
قبل �أن أُ�خلق ،وهذا ُ
ال�ض ّر ال ميكن لأحد �أن ُيذهبه ويك�شفه �إال اهلل  -تعاىل -؛ فكنتُ
�أقول� :إذن ملاذا �أنا حزين وقلق وحمبط؟ �إذا كان اهلل  -تعاىل  -وهو �أرحم الراحمني هو
من َم ّ�سني بهذا ال�ض ّر وهو من �سيك�شف هذا ال�ضرر ،فهل هنالك �أجمل من هذا الأمر؟
لقد غيرّ ت هذه القناعة اجلديدة �أ�شياء كثرية يف حياتي؛ فتحول الوقت الذي
كنتُ �أم�ضيه يف التفكري فيما �سبق من �أخطاء وم�شاكل� ،إىل وقت فعال �أقر�أ فيه القر�آن �أو
�أتعلم فيه �شي ًئا جديدًا من �أمور العلم! �إذن انظر معي �إىل هذه الكلمات ﱫ ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﱪ (يون�س (١٠٧ :كيف غيرّ ت حياة �إن�سان ب�أكملها؟ وكيف
غيرّ ت الوقت من وقت �ضائع �إىل وقت مثمر وف ّعال؟!
سحر البيان في كلمات بينات
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ولكن م��اذا عن املقطع الثاين من الآي��ة؟ ﱫ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﱪ

(يون�س ،)١٠٧ :هذه الكلمات املليئة بالرحمة والتفا�ؤل واحليوية كانت تغيرّ ّيف الكثري
� ً
أي�ضا؛ فقد كنتُ يف كثري من الأوق��ات �أعاين قل ًقا وخو ًفا حول �أ�شياء �سوف حتدث� ،أو
�أتخيلها �أنها �ستحدث ،مثل توقع الف�شل يف عمل ما �أو توقع اخلط�أ يف ت�صرف ما ..بل
ريا يف عمل �شيء ما :هل �أفعله �أم ال؟
كنتُ �أتردد كث ً
وعندما ق��ر� ُأت هذه الكلمات الإلهية �أدرك��تُ ب�أن �أي خري �سي�صيبني ال ميكن �أن
ي�أتي خارج �إرادة اهلل عز وجل! و�أدركتُ � ً
أي�ضا ب�أن �أي خري �سي�أتي ،لن ي�ستطيع �أن ير ّده �أو
يبعده عني �أحد �إال اهلل  -تعاىل !-
وقلتُ �إذا كان اخلري كله من عند اهلل ،فلماذا �أن��ا قلق وخائف؟ �إذا كان ال�شيء
ال��ذي �س�أقوم بفعله و�أن��ا قلق حول نتائجه� ،إذا كانت هذه النتائج بيد اهلل وهو الذي
�سيعطيني اخلري ،ولن مينعه �أحد من ذلك� ،إذن ملاذا الرتدد يف فعل هذا الأمر ما دام
الأمر فيه اخلري ور�ضا اهلل؟
وبالنتيجة �ساهَمت ه��ذه الآي��ة يف الق�ضاء على ال�ت�ردد واخل��وف والقلق ،لقد
ريا يف �سلوكي � ً
أي�ضا؛ فلم يعد لدي ح�سابات كثرية
�أحد َثت هذه الكلمات الربانية تغي ً
�أجريها قبل القيام بعمل ما ،ماذا يعني ذلك؟ �إنه يعني التوفري يف الوقت � ً
أي�ضا ،لقد
�أ�صبح لدي وقت كبري �أ�ستطيع اال�ستفادة منه يف تطوير معرفتي وعلمي.
ﱫ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﱪ (ي��ون����س ،)١٠٧ :ه��ذا هو
املقطع الثالث من الآية الكرمية ،وهذا يعني �أن اهلل  -تعاىل  -هو من يختار من الب�شر
من ي�شاء لي�صيبه باخلري� ،إذن كيف �أ�ضمن �أن اهلل  -تعاىل � -سي�صيبني بهذا اخلري؟
يجب قبل كل �شيء �أن �أ�صلح عالقتي مع اهلل -تبارك وتعاىل .-
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قوة ال�شخ�صية
ي�ؤكد علماء الربجمة اللغوية الع�صبية �أن �أهم �شيء يف قوة ال�شخ�صية هو عدم
اخلوف� ،أو ما يعبرّ عنه بالثقة بالنف�س ..لكن كيف ميكن احل�صول على �شخ�صية ال
تخاف؟ يعترب العلماء �أن �أف�ضل طريقة للق�ضاء على اخلوف �أن تواجهي ما تخافني
منه.
كثرية هي الآيات التي تتحدث عن اخلوف ،وجند ت�أكيدًا من اهلل  -تعاىل  -على
�أن امل�ؤمن ال يخاف �أبدًا �إال من خالقه عز وجل .يقول  -تعاىل  :-ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱪ

(يون�س) ،وال�س�ؤال :ملاذا حتدّث اهلل عن اخلوف ب�صيغة اال�سم ﱫ ﭕ ﭖ ﭗ ﱪ،
بينما حتدث عن احلزن ب�صيغة الفعل ﱫ ﭘ ﭙ ﭚ ﱪ ؟ لنت�أمل هذه الأ�شياء:
 اخلوف هو رد فعل ال �شعوري ،وبالتايل لي�س يف حتكم الإن�سان ،فجميع الكائناتاحلية تخاف؛ فلذلك جاء ب�صيغة امل�صدر (خوف) ..بينما احلزن هو ت�صرف �شعوري
و�إرادي ،وميكن لإن�سان �أن يحزن و�آخ��ر �أال يحزن عند الظروف نف�سها؛ ولذلك جاء
ب�صيغة الفعل (يحزنون).
 الآثار والنتائج التي ي�سببها اخلوف �أكرب من تلك التي ي�سببها احلزن؛ ولذلكقدَّم اهلل ذكر اخلوف على ذكر احلزن يف الآية الكرمية.
 اخلوف ي�أتي من م�صدر خارجي؛ لذلك جاءت كلمة (عليهم) لتعرب عن املحيطاخلارجي الذي يحيط بالإن�سان ،بينما احلزن ي�أتي من م�صدر داخل الإن�سان؛ ولذلك
�سبق هذا الفعل بكلمة (هم).
 ﱫ ﭕ ﭖ ﭗ ﱪ :اخلوف �أو ًال ،ثم (عليهم)؛ للداللة على �سرعة ال�شعورباخلوف ،وهو �أجزاء من الثانية� ..أي �أن اخلوف هو عمل فجائي مباغت ،وهذا ما يقوله
العلم.
 ﱫ ﭘ ﭙ ﭚ ﱪ( :ه��م) ثم احل��زن؛ للداللة على �أن الإن�سان هو الذيسحر البيان في كلمات بينات
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يقوم باحلزن ،وهذا ي�ستغرق زم ًنا قد ميتد ل�ساعات� ،أي �أن احلزن ال يكون فجائ ًيا.
 اخلوف يكون من امل�ستقبل ،بينما احلزن يكون على �شيء م�ضى �أو يعي�شه يفاللحظة نف�سها ،وامل�ستقبل جمهول ،بينما املا�ضي معلوم والإن�سان يهتم مبعرفة امل�ستقبل
�أكرث من املا�ضي؛ لذلك جاء ذكر اخلوف �أو ًال ليطمئن امل�ؤمن على م�ستقبله ،ثم جاء
ذكر احلزن ليطمئن امل�ؤمن على ما�ضيه وحا�ضره ،وبالتايل �شمل جميع الأزمنة!
ولذلك �أينما ُذك��ر اخل��وف واحل��زن يف ال�ق��ر�آن جند اخل��وف يتقدم على احلزن
لهذه الأ�سباب ،حتى �إن (اخلوف) يف القر�آن قد تكرر �أكرث من (احلزن) ،ف�سبحان الذي
�أح�صى كل �شيء عددًا.
�إن امل�ؤمن الذي يع ّود نف�سه على اخلوف من اهلل  -تعاىل  ،-فال يخاف �أي �شيء
�آخر.
عليك �إال �أن ت�ستح�ضري
ريا ،فما ِ
و�إذا �أردتِ �أن تق�ضي على �أي خوف مهما كان كب ً
عظمة اهلل ،وتتذكري قوته وعظمته ،وتقارين ذلك بقوة ال�شخ�ص الذي تخافني منه
وحدوده ،لتجدي �أن كل الدنيا ال ت�ساوي �شي ًئا �أمام قوة اهلل  -تعاىل .-
يقول علماء الربجمة اللغوية الع�صبية �أن هنالك طريقة مهمة لك�سب �شخ�صية
فيمكنك �أن جتل�سي وت�سرتخي
ق��وي��ة م��ن خ�لال ال�ت��أم��ل والتفكري واال� �س�ترخ��اء..
ِ
وتتذكري عواقب اخلوف الذي تعانيه ،وباملقابل تتذكري فوائد قوة ال�شخ�صية وعدم
اخلوف ،وهذا �سيجعل عقلِك الباطن �أكرث ميو ًال لعدم اخلوف ،وبالتايل �سوف ت�شعرين
بالقوة من دون �أن تبذيل �أي جهد فيما بعد.
وهذا ما فعلته الآية الكرمية ،فقد حتدثت عن �ضرورة عدم اخلوف ،و�أعطتنا
الطريق لذلك م��ن خ�لال التقوى ﱫ ﭟ ﱪ ،و��ص��ورت لنا بعد ذل��ك نتائج ذلك
ﱫ ﭡ ﭢﱪ� :أي هنالك حلول عملية يقدمها القر�آن للق�ضاء على اخلوف ،ف�أنتِ
عالقتك باهلل  -تعاىل  -ممتازة ،ولذلك ف�سوف
عندما تكونني تق ّية فذلك يعني �أن
ِ
حت�صلني على القوة وت�ستمدينها من القوي � -سبحانه .-
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التنجيم والأمرا�ض النف�سية
لقد ح ّرم الإ�سالم التنجيم والتنب�ؤات التي ال تقوم على �أي �أ�سا�س علمي ،مثل
الأبراج والتنب�ؤ بامل�ستقبل الذي ال يعلمه �إال اهلل  -تعاىل  -القائل :ﱫ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﱪ (�آل عمران ،)١٧٩ :وقد ث ُبت علم ًيا �أن هنالك �أ�ضرا ًرا نف�سية ج�سيمة ت�سببها
كرثة اللجوء �إىل مثل هذه التنب�ؤات؛ حتى ي�صبح الإن�سان الذي ي�ؤمن بالأبراج وغريها
قل ًقا وم�ضطر ًبا وينتظر النتيجة املتوقعة ..لكن عندما ت�أتي النتائج بعك�س ما �أخربه
ذلك امل�شعوذ؛ ف�إنه �س ُي�صاب بالإحباط واالكتئاب ،وهذه �أمرا�ض نف�سية خطرية جدًا.
بينما ر�سول اهلل  -ﷺ  -والذي �أر�سله اهلل رحمة للعاملني حر�ص على كل م�ؤمن
وجعله ير�ضى بق�ضاء اهلل  -تعاىل  ،-ورمب��ا نعلم كيف ك��ان الر�سول الكرمي  -عليه
ال�صالة وال�سالم  -يعلم �أ�صحابه اال�ستخارة كما يعلمهم القر�آن.
ومن �ضمن دعاء اال�ستخارة..« :واق��در يل اخلري حيث كان ،ثم ر�ضني به» رواه
ال�ب�خ��اري .فت�أمل ه��ذا ال��دع��اء ك��م ه��و مريح للم�ؤمن؛ حتى ي�صبح مطمئن النف�س،
وخال ًيا من �أي ا�ضطراب �أو خلل .ويخربنا علماء النف�س اليوم ب�أن ال�سبب الأول لكثري
من الأمرا�ض الع�صبية والنف�سية هو عدم الر�ضا عن الواقع الذي يعي�شه املري�ض.
يوجد يف الكون باليني املجرات وباليني الباليني من النجوم ،وباليني ال�سحب
من الدخان الكوين ،وباليني النيازك وباليني الكواكب ،وباليني الثقوب ال�سوداء،
وباليني النجوم النيوترونية الثاقبة ،ويوجد � ً
أي�ضا كميات كبرية من امل��ادة املظلمة
والطاقة املظلمة تعادل ( )%96من حجم الكون ،وجميع هذه املخلوقات تبث الأ�شعة
وي�صل منها �إىل الأر�ض ما �شاء اهلل ،فكيف نهمل كل هذا الكم الهائل ونقول �إن جن ًما
على بعد ك��ذا وك��ذا يتحكم برزقك و�أجلك وعاطفتك؟! ونقول لكل من يقتنع بهذه
التنب�ؤات والأبراج :ما لكم كيف حتكمون؟!
كما �أن علم النف�س احلديث يخربنا ب�أن ه�ؤالء الذين يبنون حياتهم على �أ�سا�س
سحر البيان في كلمات بينات
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التوقعات ،وحماولة معرفة امل�ستقبل غال ًبا ما جندهم ي�صابون بال�صدمات النف�سية؛
نتيجة خيبة �أملهم يف كذب هذه التوقعات ،وهذا يولد �شي ًئا من الإحباط؛ مما ي�ؤدي
�إىل حاالت االكتئاب.
�إن الإن�سان ال��ذي ينتظر م��اذا تقول له الأب ��راج يكون يف الغالب غري م�ستقر
من الناحية النف�سية ،وتظهر لديه ا�ضطرابات نف�سية عديدة ب�سبب الرتقب الدائم
واالنتظار لتحقيق �شيء ما ،ف�إذا مل يتحقق ما كان ينتظره ف�إن الغ�ضب واالنفعاالت
النف�سية املختلفة �ست�سيطر عليه.
وهذا ما �أكده ر�سول اخلري ﷺ عندما قال« :من �أتى كاه ًنا �أو عرا ًفا ف�صدقه مبا
يقول فقد كفر مبا �أنزل على حممد» رواه �أحمد .ماذا يعني ذلك؟ �إنه يعني �أن الر�سول
ﷺ يريدنا �أن نبني عقيدتنا على �أ�سا�س علمي ،بعيدًا عن الأكاذيب ،ويف هذا ر ّد على من
يدّعي �أن الإ�سالم دين الأ�ساطري واخلرافات ،و�أنه ال يقوم على �أ�سا�س علمي!
وهكذا جند �أن الذي يتبع هذه الأكاذيب غال ًبا ما ينفق الأموال يف �سبيل معرفة
الغيب� .إذن عندما نهى الر�سول ﷺ عن هذا التنجيم �إمنا حفظ مال امل�ؤمن وحافظ على
ا�ستقراره النف�سي و�أبعده عن اجلهل والأكاذيب .و�صدق اهلل عندما و�صف ر�سوله بقوله:
ﱫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﱪ (التوبة)� ،إن احلكمة تظهر ب�شكل م�ستمر ،وكلما
تطورت العلوم يف �أحاديث امل�صطفى ﷺ .وال يزال عدد كبري من الأحاديث ال�شريفة
تنتظر من يتد ّبرها لريى روعة الإعجاز العلمي فيها.
فقد حرم الر�سول الكرمي ﷺ وكذلك القر�آن �أ�شياء كثرية ،مثل النميمة والغيبة
والتج�س�س و�أكل مال اليتيم والربا ،وقتل النف�س التي حرم اهلل �إال باحلق ،والنظر �إىل
ما حرم اهلل ،وغري ذلك كثري .وجميع هذه الأ�شياء التي نهى عنها الإ�سالم ال بد �أنها
تورث �صاحبها � ً
أمرا�ضا خطرية ج�سدية ونف�سية.
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العلمانية وثمارها اخلبيثة
العلمانية :هي حركة اجتماعية ،تهدف �إىل نقل النا�س من العناية بالآخرة �إىل
العناية بالدار الدنيا فح�سب!
ن�ستخل�ص ما يلي-:
�أو ًال� :أن العلمانية ترمي �إىل عزل الدين عن الت�أثري يف الدنيا يف جميع النواحي:
ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية ،والأخالقية والقانونية وغريها ،بعيدًا عن
�أوامر الدين ونواهيه.
ثان ًيا� :أنه ال عالقة للعلمانية بالعلم ،كما يحاول بع�ض املراوغني �أن يلب�س على
النا�س ،ب�أن املراد بالعلمانية :هو احلر�ص على العلم التجريبي واالهتمام به ،فقد تبني
كذب هذا الزعم وتلبي�سه ،مبا ذكر من معاين هذه الكلمة يف البيئة التي ن�ش�أت فيها!
ريا و�أ�صدق ،ويف الوقت
العلمانية باخت�صار هي الال دينية ،وهو و�صف �أدق تعب ً
نف�سه �أبعد عن التلبي�س و�أو�ضح يف املدلول.
ثال ًثا :ثمار العلمانية اخلبيثة:
 -1رف�ض احلكم مبا �أنزل اهلل  -تعاىل .-
 -2حتريف التاريخ الإ�سالمي وتزييفه.
� -3إف�ساد التعليم.
� -4إذاب ��ة ال �ف��وارق ب�ين حملة الر�سالة ال�صحيحة ،وه��م امل�سلمون ،وب�ين أ�ه��ل
التحريف والتبديل والإحلاد.
 -5ن�شر الإباحية والفو�ضى.
 -6حماربة الدعوة الإ�سالمية.
 -7مطاردة الدعاة �إىل اهلل  -تعاىل .-
 -8التخل�ص من امل�سلمني الذين ال يهادنون العلمانية.
� -9إنكار فري�ضة اجلهاد يف �سبيل اهلل ومهاجمتها.
سحر البيان في كلمات بينات
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 -10الدعوة �إىل القومية �أو الوطنية.
راب ًعا :و�سائل العلمانية يف حتريف الدين يف نفو�س امل�سلمني وتزييفه:
� -1إغ��راء بع�ض ذوي النفو�س ال�ضعيفة والإمي��ان املزعزع مبغريات الدنيا من
املال واملنا�صب العليا� ،أو الن�ساء؛ لكي يرددوا دعاوي العلمانية على م�سامع النا�س ،لكنه
قبل ذلك يقام له�ؤالء الأ�شخا�ص دعاية مكثفة يف و�سائل الإعالم! التي ي�سيطر عليها
العلمانيون؛ لكي يظهروهم يف ثوب علماء مفكرين و�أ�صحاب خربات وا�سعة.
 -2القيام برتبية بع�ض النا�س يف حما�ضن العلمانية يف البالد الغربية.
 -3جت��زيء الدين والإك�ث��ار من الكالم والكتابة عن بع�ض الق�ضايا الفرعية،
و�إ��ش�غ��ال النا�س ب��ذل��ك ،وال��دخ��ول يف م�ع��ارك وهمية ح��ول ه��ذه الق�ضايا م��ع العلماء
وطالب العلم والدعاة؛ لإ�شغالهم و�صرفهم عن القيام بدور التوجيه ،والت�صدي ملا هو
�أهم و�أخطر من ذلك بكثري.
 -4ت�صوير العلماء وط�لاب العلم والدعاة �إىل اهلل  -يف نظر كثري من و�سائل
الإعالم املقروءة وامل�سموعة واملرئية  -على �أنهم طبقة منحرفة خلق ًيا!
 -5احلديث بكرثة عن امل�سائل اخلالفية ،واختالف �أهل العلم وت�ضخيم ذلك
الأمر؛ حتى يخيل للنا�س �أن الدين كله اختالفات ،و�أنه ال اتفاق على �شيء فيه يقيني
ريا ما يركزون على هذا اجلانب،
جمزوم به ،و�إال ملا وقع هذا اخلالف .والعلمانيون كث ً
وي�ضخمونه؛ لإح��داث ذلك الأث��ر يف نفو�س امل�سلمني؛ مما يعني ان�صراف النا�س عن
الدين ..وال حول وال قوة �إال باهلل!
� -6إن�شاء مدار�س وجامعات ومراكز ثقافية �أجنبية ،والتي تكون يف حقيقة الأمر
خا�ضعة لإ�شراف الدول العلمانية.
 -7االتكاء على بع�ض القواعد ال�شرعية واملن�ضبطة بقواعد و�ضوابط ال�شريعة،
االت�ك��اء عليها بقوة يف غري حملها وبغري م��راع��اة ه��ذه ال�ضوابط( ،وم��ن خ�لال هذا
االتكاء ال�ضال يحاولون ترويج كل ق�ضايا الفكر العلماين �أو ُج ّله).
هذه العلمانية اخلبيثة باخت�صار ،و�شتان بينها وبني العلماء ،و�أت��رك للطالبة
الكرمية احلكم؟
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�آداب الن�صيحة
قال  -تعاىل  :-وا�ص ًفا �أثر الكلمة وقيمتها ،وذلك يف و�صف �إلهي بديع :ﱫ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱪ (�إبراهيم).

فالكلم احل�سن الطيب هو الذي ي�صعد �إىل اهلل  -تعاىل -؛ قال عز من قائل:

ﱫ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﱪ (�سورة فاطر).

وح�سن اجلواب وطيب الرد من �صفات امل�سلم احلق؛ فامل�ؤمن ال يعرف الطعن وال
اللعن يف الكالم .وعن ابن م�سعود  -ر�ضي اهلل عنه  -مرفو ًعا« :لي�س امل�ؤمن بط َّعان وال
ل َّعان وال فاح�ش وال بذيء» ح�سنه الرتمذي.
فهو يعرف �أنه �سوف يحا�سب على كل ما يتلفظ به ,ولقد �ضرب لنا النبي  -ﷺ

 �أمثلة رائعة يف ح�سن اخللق وق��وة املنطق وبيان احلجة والإق�ن��اع واجل��واب الطيب،فحينما جاءه �شاب ي�ست�أذنه يف الزنا يقول :يا ر�سول اهلل ائذن يل يف الزنا ،فدعاه النبي
ﷺ وقال« :يا هذا� ،أتر�ضى بالزنا لأمك؟! قال :ال ،قال :والنا�س ال ير�ضونه لأمهاتهم،
�أتر�ضاه لزوجتك؟! قال :ال ،قال :والنا�س ال ير�ضونه لزوجاتهم� ،أتر�ضاه البنتك؟!
قال :ال ،قال :والنا�س ال ير�ضونه لبناتهم� ،أتر�ضاه لعمتك؟! قال :ال ،قال :والنا�س ال
ير�ضونه لعماتهم� ،أتر�ضاه خلالتك؟! قال :ال ،قال :والنا�س ال ير�ضونه خلاالتهم ،ثم
�إنه �ضرب �صدره وقال :اللهم �أعفه وح�صنه وطهّر قلبه ،قال  -ر�ضي اهلل عنه  :-فما
هممت بفاح�شة بعد ذلك» �أخرجه الإمام �أحمد.
و َع��نْ َ أ� ِب��ي هُ � َر ْي� َر َةَ ،ق��ا َل َل ِق َينِى َر ُ�س ُ
هلل ﷺ َوهُ � َو فيِ َطرِيقٍ مِ ��نْ ُط � ُرقِ المْ َدِ ي َنةِ،
ول ا ِ
َفا ْن َخ َن ْ�ستُ َ ،ف َذ َه ْبتُ َف ْاغ َت َ�س ْلتُ ُ ،ث َّم جِ ْئتُ َ ،ف َقا َل�« :أَ ْي َن ُكنْتَ ؟» َقا َلُ :كنْتَ َلقِي َتنِي َو أَ� َنا ُج ُن ٌب،
َف َكرِهْ تُ �أَ ْن �أُ َجال َِ�س َك َعلَى َغيرْ ِ َطهَا َر ٍة َف َقا َل�« :إِ َّن المْ ُ ْ�س ِل َم َال َي ْن ُج ُ�س» .رواه م�سلم.
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وروي عن عمر  -ر�ضي اهلل عنه � -أنه خرج يع�س املدينة بالليل ,فر�أى نا ًرا موقدة
يف خباء ,فوقف وقال" :يا �أهل ال�ضوء" .وكره �أن يقول :يا �أهل النار.
وكان لبع�ض الق�ضاة جلي�س �أعمى ,وكان �إذا �أراد �أن ينه�ض يقول :يا غالم ,اذهب
مع �أبي حممد ,وال يقول :خذ بيده ,قال :واهلل ما �أخ َّل بها مرة.
وروي �أن رج ً
ال �أح�ضر طفله �إىل جمل�س احد اخللفاء ،ف�أراد اخلليفة �أن يختربه,
ف�أراه خا ً
متا من الأملا�س يف يده ،وقال� :أر�أيت �أح�سن من هذا اخلامت؟ �أجاب الطفل :نعم
الإ�صبع التي فيها .ثم �س�أله اخلليفة �س�ؤاال �آخر� :أيهما �أجمل ..دار �أمري امل�ؤمنني �أم
داركم؟.ف�أجاب الطفل� -:إذا كان �أمري امل�ؤمنني يف دارنا كانت �أجمل!
وقيل �أن مل ًكا من ملوك الفر�س قرب �إليه طباخه طعا ًما ،فوقعت منه نقطة
على املائدة ،ف�أعر�ض امللك � ً
إعرا�ضا حتقق به الطباخ قتله؛ فعمد �إىل الإناء فكف�أه على
املائدة ،فقال امللك ما حملك على ما فعلت وقد علمت �أن �سقوط النقطة �أخط�أت بها
يدك؟! ...قال :ا�ستحييت �أن النا�س ت�سمع عن امللك �أنه ا�ستوجب قتلي وا�ستباح دمي مع
قدمي خدمتي ولزومي حرمته يف نقطة واحدة �أخط�أت بها يدي ،ف�أردت �أن يعظم ذنبي
ليح�سن بامللك قتلي ويعذر يف قتل من فعل مثل فعلي ..فعفا عنه و�أمر ب�إجازته وو�صله.
وج��يء ب��ام��ر�أة �إىل احل�ج��اج وق��د �أ��س��ر جنده ابنها وزوج�ه��ا و�أخ��اه��ا .فقال لها
احل�ج��اج :اخ�ت��اري �أح��ده��م ف�أطلق �سراحه ،فقالت :ي��ا �أم�ير امل�ؤمنني �أم��ا ال��زوج فهو
موجود ،و�أما االبن فهو مولود؛ ولكن الأخ مفقود؛ لذا  ..اخرتت الأخ! ف�أعجب احلجاج
بذكائها و�أطلق �سراحهم جمي ًعا.
فتعلمي �أيتها الكرمية ح�سن اجلواب ,وال تكوين ممن يرمون النا�س ب�أل�سنتهم
فيجرحونهم ,فالكلمة �إذا خرجت ف�إنها ال تعود.
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االختالط يك�سر ال�شهوة!  ..هكذا قالوا
لقد كانت امل��ر�أة الغربية وما زال��ت تعاين �صنو ًفا من العذاب والظلم والقهر؛
فبحكم واقعها املرير امل�صدوم بالفطرة من جهة ،وجترب الرجل عليها و�أنانيته من
جهة �أخرى ،جتد نف�سها ُمرغمة على امتهان �أعمال ووظائف ال ترت�ضيها ،بل و�أحيا ًنا
ال ت�ستطيعها ،لكنها لقمة العي�ش ،فلي�س لها معني وال معيل يحميها ويكفيها �صعوبة
احلياة� ..أما املر�أة امل�سلمة فقد �أكرمها اهلل بالإ�سالم الذي �أوجب على الأب والأخ والزوج
واالبن �أن ي�سعوا عليها بكل ما حتتاج �إليه من م�أكل وم�شرب وملب�س وم�سكن ،ونحو
ذلك ،فهذه غنيمة �أتتها بال تعب ،متكث يف بيتها كامللكة وغريها ي�سعى عليها .ولي�س
هذا بعجيب وال غريب على دين قد �أك��رم امل��ر�أة و�أعزها� ،إمن��ا العجب ك ّل العجب من
تلك الفتاة التي تنعم يف ظل هذه الرفاهية ،ومع ذلك تخرج للعمل من دون حاجة �أو
�ضرورة ،نا�سية �أو متنا�سية الأ�صل والقاعدة الأ�سا�سية التي يف قوله  -تعاىل :-ﱫ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﱪ (الأحزاب.)٣٣ :
ولي�س معنى هذا �أن ال�شرع مينع امل��ر�أة من اخل��روج للعمل �إن كانت حمتاجة،
�أو كان املجتمع يف حاجة �إىل خروجها لتعليم من يحتجن �إىل تعليمها� ،أو مداواة من
يحتجن �إىل مداواتها� ،أو نحو ذلك من حاجات املجتمع ،بل ال�شرع ُيجيز لها ذلك �إذا
توفرت جملة من ال�ضوابط:
مباحا.
 �أن يكون هذا العمل ً �أن يكون منا�س ًبا لطبيعة امل��ر�أة ،متالئ ًما مع تكوينها وخلقتها ،كالتطبيبوالتمري�ض والتدري�س واخلياطة ،ونحو ذلك.
 �أن يكون العمل يف جمال ن�سائي خال�ص ،ال اختالط فيه.� -أن تلتزم باحلجاب ال�شرعي عند خروجها من البيت؛ قال  -تعاىل  :-ﱫ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﱪ (الأحزاب ).
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 �أال ي��ؤدي عملها �إىل �سفرها بال حمرم؛ قال ﷺ« :ال ت�سافر امل��ر�أة �إال مع ذيحمرم» رواه البخاري وم�سلم.
ق��ال اب��ن القيم  -يرحمه اهلل " :-وال ري��ب �أن متكني الن�ساء م��ن اختالطهن
بالرجال �أ�صل كل بلية و�شر ،وهو من �أعظم �أ�سباب نزول العقوبات العامة ،كما �أنه من
�أ�سباب ف�ساد �أمور العامة واخلا�صة .واختالط الرجال بالن�ساء �سبب لكرثة الفواح�ش
والزنا ،وهو من �أ�سباب املوت العام والطواعني املت�صلة.
فمن �أعظم �أ�سباب املوت العام كرثة الزنا؛ ب�سبب متكني الن�ساء من اختالطهن
بالرجال ،وامل�شي بينهم متربجات متجمالت ،ولو علم �أولياء الأمر ما يف ذلك من ف�ساد
الدنيا والرعية قبل الدين؛ لكانوا �أ�شد �شيء من ًعا لذلك"
فعلى كل من ابتلي بالعمل مع الن�ساء ،ولي�س له قدرة على تغيري هذا الو�ضع
فعل ما يلي:
�أو ًال� :أن يبادر باالنتقال �إىل مكان �آمن؛ ف�سالمة الدين ال تعدلها �سالمة ،قال
ﷺ «�إنك لن تدع �شيئا هلل  -عز وجل � -إال بدَّلك اهلل به ما هو خري لك منه» رواه �أحمد
و�صححه الألباين.
ثان ًيا� :إذا ُ
ا�ضط ّر �أن ُيخاطب امر�أة يف جمال العمل ،فعليه بالو�سائل ال�شرعية
الآمنة كالهاتف.
ثال ًثا� :إذا جاءت هي بنف�سها �إليه يف مكتبه ،فعليه مراعاة ما يلي:
 �أال تكون هناك خلوة.خارجا عن مو�ضوع العمل و�أن يخت�صر ما �أمكن .
 �أال يكون الكالم ً �أن ّيغ�ض الب�صر يف يف �أثناء الكالم.
 �أن ت�ؤمن الفتنة ،فلو حتركت �شهوته بالكالم� ،أو �صار يتل ّذذ به ح ُرم عليه.هل زيارة املقامات �أو الأ�ضرحة حالل �أم حرام؟
ال�س�ؤال :هل زيارة املقامات �أو الأ�ضرحة حالل �أم حرام؟ مع التو�ضيح.
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اجلواب :ها هنا �أمور عدة:
�أو ًال :بناء الأ�ضرحة واملقامات على القبور ال يجوز �شر ًعا ،و�إمن��ا املطلوب �أن
يدفن جميع املوتى يف املقابر.
ف�سنته ﷺ ت�سوية هذه القبور امل�شرفة كلها" ،ونهى �أن �أن يج�ص�ص القرب ،و�أن
يبنى عليه ،و�أن يكتب عليه" وكانت قبور �أ�صحابه ال م�شرفة وال الطئة ،وهكذا كان قربه
الكرمي وقرب �صاحبيه  -ر�ضي اهلل عنهما -؛ فقربه ﷺ م�سنم مبطوح ببطحاء العر�صة
احلمراء ،ال مبني وال مطني ،وهكذا كان قرب �صاحبيه ،وكان يعلم قرب من يريد تعريف
قربه ب�صخرة ،ونهى ر�سول اهلل ﷺ عن اتخاذ القبور م�ساجد ،و�إيقاد ال�سرج عليها،
وا�شتد نهيه يف ذلك حتى لعن فاعليه ،ونهى عن ال�صالة �إىل القبور ،ونهى �أمته �أن
يتخذوا قربه عيدًا ،ولعن زوارات القبور .وكان هديه �أال تهان القبور وتوط�أ ،و�أال يجل�س
عليها ،ويتك أ� عليها ،وال تعظم بحيث تتخذ م�ساجد في�صلى عندها و�إليها ،وتتخذ �أعيادًا
و�أوثا ًنا) اهـ.
ثان ًيا :هدي النبي ﷺ يف زيارة القبور �أكمل الهدي و�أح�سنه ،ويح�سن �أن نذكره
باخت�صار .قال الإمام ابن القيم  -يرحمه اهلل " : -كان ﷺ �إذا زار قبور �أ�صحابه يزورها
للدعاء لهم ،والرتحم عليهم ،واال�ستغفار لهم ،وه��ذه هي الزيارة التي �س َّنها لأمته،
و�شرعها لهم ،و�أمرهم �أن يقولوا �إذا زاروها« :ال�سالم عليكم �أهل الديار من امل�ؤمنني
وامل�سلمني ،و�إنا �إن �شاء اهلل بكم الحقون ،ن�س�أل اهلل لنا ولكم العافية» رواه م�سلم" .ثم
�أنكر الإم��ام ابن القيم  -يرحمه اهلل  -على الذين ي��زورون القبور وي�س�ألون الأم��وات
احلوائج� ،أو يتو�سلون بهم يف ق�ضائها� ،أو يدعون اهلل عند قبورهم ،فقال" :وكان هديه
ﷺ �أن يقول ويفعل عند زيارتها ،من جن�س ما يقوله عند ال�صالة على امليت ،من الدعاء
والرتحم ،واال�ستغفار".
ثال ًثا :وبناء على ما تقدم نقول لل�سائل الكرمي  :ما الهدف من زيارة املقامات �أو
الأ�ضرحة؟ هل هو الدعاء لهم كما ذكرنا من هدي النبي ﷺ يف زيارة القبور؟ �أم فعل
�شيء مما ذكره الإمام ابن القيم �آن ًفا؟
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ف�إن كان الهدف دعاء الأموات واال�ستعانة بهم ..الخ ،فهذه الزيارة حمرمة وال
جتوز؛ لأنها �ستف�ضي �إىل الوقوع يف ال�شرك والوثنية� ،أو �إىل البدعة وال�ضاللة ،و�إن
كان الغر�ض من الزيارة جمرد ال�سالم عليهم ،والدعاء لهم ،كما ورد يف ال�سنة فينظر
يف الأمر؛ لأن الزائر لهذه الأماكن ال ي�سلم غال ًبا من الأذى ،فرمبا ر�أى بع�ض النا�س
يتو�سلون بهذه القبور� ،أو يدعون �أ�صحابها من دون اهلل� ..إلخ ،فالواجب عليه حينئذ
الإنكار عليهم ،ولو �أنكر عليهم رمبا �ضربوه ،ورمبا �أهانوه ،ومن هنا فال يجوز زيارة
هذه الأماكن؛ ملا يرتتب على ذلك من املف�سدة ،ولو �سكت الزائر وقع يف الإثم ،وتعر�ض
لعقوبة اهلل � -سبحانه وتعاىل  ،-حيث ق��ال :ﱫ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﱪ (الن�ساء).
ف�إن عجز املرء عن �إنكار املنكر بيده� ،أنكر بل�سانه ،ف�إن مل ينكر بل�سانه فلينكر
بقلبه ،مع مفارقة املكان بدليل هذه الآية ،وقد رفع �إىل عمر بن عبدالعزيز  -يرحمه
اهلل  -قوم ي�شربون اخلمر ،ف�أمر ب�ضربهم ،فقيل له� :إن فيهم فال ًنا �صائ ًما ،فقال:
ابد�ؤوا به ،ثم قال� :أما �سمعت قوله  -تعاىل :-
ﱫﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﱪ (الن�ساء).
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طموح �إبلي�س
�إن �إبلي�س عنده طموح كبري مع بني �آدم:
� اً
أول -يريد �أن يجعلكِ يف قعر جهنم� :أن تكفري باهلل  -تعاىل -؛ ف�إن مل ي�ستطع
يجعلك تنافقني؛ قال  -تعاىل  :-ﱫ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ِ
ﯜ ﯝ ﱪ (الن�ساء).
واحلل هو �أال تتكربي ،وا�ستمعي لن�صح ال�صاحلني لتعودي �إىل اهلل � -سبحانه
؛ ف�إن اهلل  -عز وجل  -يبعث لكِ ر�سائل يومية� ،إما يف در�س� ،أو يف برنامج� ،أو يف �شريط،�أو يف كلمة من �إحدى �صديقاتكِ ال�صاحلات؛ فخذي بالن�صيحة وال ت�ؤجلي العودة..
عودي من قريب.
ثان ًيا� -أن ت�شركي باهلل� :إن مل تكفري يجعلكِ ت�شركني باهلل  -تعاىل  ..-كيف؟
وهل ما زال هناك �شرك باهلل؟ نعم؛ ك�أن يجعلكِ حتبني �شي ًئا ما �أكرث من اهلل � -سبحانه
 ،ويكون له �أولوية �أوىل يف حياتكِ عن اهلل  -تعاىل  -مثل( :املال  -الزوج  -الأوالد -العمل� ..إلخ)؛ املهم �أن يجعل �شي ًئا ما هو �أهم �شيء يف حياتكِ �أكرث من اهلل � -سبحانه
وتعاىل .-
ثال ًثا -الكبائر� :إن مل ت�شركي يجعلكِ تفعلني الكبائر لتكوين يف جهنم (تقتلني
 تزنني  -عقوق والدين ..الخ).واحلل هو �أن اهلل جعل لنا العديد من مكفرات الذنوب والآثام؛ كاحلج ،والعمرة،
وغريها من الأعمال التي متحو الذنوب وت�ضاعف احل�سنات؛ لذا ..احر�صي على تلك
الأعمال.
راب ًعا -ال�صغائر :ف�إذا جنوتِ مما �سبق "الكفر ،وال�شرك وكبائر الذنوب" �أوقعكِ
يف ال�صغائر من (غيبة  -منيمة  -كذب  -نظرة للن�ساء �إلخ).
لكي تفعليها وتقويل يف نف�سكِ هذه �صغرية ال ت�ؤثر؛ فت�ستمري على فعلها �إىل
بك يف النار ،والعياذ باهلل.
�أن جتتمع �صغائر الذنوب عليكِ وت�صبح مثل اجلبال فتهوي ِ
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واحلل هو التوبة وكرثة اال�ستغفار ،والندم على ما فات ،وكرثة ال�صدقات والإكثار
من النوافل.
يدخلك جهنم،
خام�سا -الغفلة :ف��إن مل ينفع معكِ ما �سبق ومل يعرف كيف
ِ
ً
حينها يحاول �أال تدخلي اجلنة ب�سهولة ومبا�شرة من دون �أن ي�ؤخركِ .
دينك.
لذا؛ يحاول �أن يجعلكِ غافلة عن اهلل ،وغري متفقهة ب�أمور ِ
واحلل هو بالتفقه يف �أمور الدين ،وكرثة قراءة القران.
�ساد�سا -االن�شغال ب�سفا�سف الأمور� :إذا تخطيتِ ما �سبق وكنتِ من امل�سلمني �إذن
ً
�ست�صبحني يف اجلنة  -ب�إذن اهلل  -تعاىل  ،-ولكن �إبلي�س � ً
أي�ضا ال ي�ستمر يف حماوالته
فرييدكِ �أن تكوين يف �أدنى درجات اجلنة بحيل كثرية ،مثل �أن ي�شغلكِ بالأقل �أهمية
عن املهم.
واحلل هو ح�ضوركِ لدرو�س العلم � ً
أولوياتك والأهم فاملهم ،وكيف
أي�ضا؛ لتعريف �
ٍ
لك برنامج يومي ثابت من
ت�ستغلني وقتكِ جيدًا للقرب من اهلل  -تعاىل  ،-وكيف يكون ِ
الطاعات.
منك �إبلي�س يف كل ما �سبق ،وكما
�ساب ًعا -الأذى :وهذه �آخر مرحلة بعدما يئ�س ِ
عليك ،كما �أوذي
يئ�س من الأنبياء وال�صاحلني امل�صلحني ..هنا يقوم بت�أليب �أعوانه ِ
الر�سول ﷺ من �أهل مكة و�أخرجوه منها.
واحل��ل هو يف اللجوء �إىل اهلل  -عز وج��ل  -فال تخايف؛ فهو يدافع عن الذين
�آمنوا؛ فهم �أوليا�ؤه ال يرتكهم وحدهم للأذى ،بل ينجيهم كما فعل مع اخلليل �إبراهيم
 عليه ال�سالم  ،-وحممد ﷺ ،وكذلك يعو�ضهم � -سبحانه  -بجوائزة العظيمة يف الدنياقبل الآخرة ،يقول اهلل  -تعاىل  :-ﱫ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﱪ (الن�ساء.) ٧٦ :
ولأن �إبلي�س  -لعنه اهلل  -ال يي�أ�س ،بل يحاول �إذا كنتِ على مرتبة معينة �أن
ينزلكِ منها �إىل التي حتتها؛ �إ ًذا فاحلل ملواجهة ذلك �أن تزيدي دائ ًما وال تثبتي فقط
على ما �أن��تِ عليه؛ ف��إذا كنتِ غافلة ارتفعي �إىل الطاعات ،و�إذا كنتِ على طاعة زيدي
فيها ،وهكذا.
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عنك؛ وذلك بالإكثار من النوافل،
كذلك افتحي عليه جبهات كثرية لت�شغليه ِ
وال�صدقات ،و�أعمال الرب ،والذكر ،والعمرة ،ودرو�س العلم ،وقراءة القر�آن.
يا ل�ساين  ..احفظ نف�سك
ُ�سئل النبي ﷺ� :أي الإ�سالم �أف�ضل؟ فقال النبي ﷺَ « :م��نْ �سلم امل�سلمون من
ل�سانه وي��ده» متفق عليه .وقال عقبة بن عامر  -ر�ضي اهلل عنه  : -يا ر�سول اهلل ،ما
النجاة؟ فقال النبي ﷺ�« :أم�سك عليك ل�سانك و ْلي�سعك بيتك ،وا ْب ِك على خطيئتك»
رواه الرتمذي.
ومن �صفات امل�ؤمنني �أنهم يحفظون ل�سانهم من اخلو�ض يف �أعرا�ض النا�س،
ويبتعدون عن اللغو يف الكالم ،قال اهلل  -عز وجل  : -ﱫ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﱪ
يرا �أو
(الفرقان .)72 :وق��ال النبي ﷺ« :من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخ��ر فليقل خ� ً
لي�صمت» متفق عليه.
أبعث � َ
يا ل�ساين  ..يا قِطع ٌة مِ ِّنى؛ � ُ
إليك بر�سالة ،فيا ليتك تعيها وتفهمها جيدًا،
فانتبه لكالمي.
�سبب تعا�ستي و �شقائي.
�سبب �سعادتي وهنائي� ،أو ُ
يا ل�ساين� :أنتَ ُ
فماذا تر�ضى يل؟!
الذنوب والآثام والعذاب؟ �أم تر�ضى يل احل�سناتِ والثواب؟!
�أتر�ضى يل
َ
ري �أم ال�شـر؟!
�أتر�ضى يل اخلـ َ
�أتر�ضى يل اجلن َة �أم النار؟!
يا ل�ساين� :أَ َما علمتَ قو َل َر ِّب َك � -سبحانه وتعاىل  :-ﱫ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﱪ (ق) .فال تتكلم �إال مبا فيه َم�صلحة.
ج َّل وعَال -نهاك عن الغِيبة فقال :ﱫ ﭟيا ل�ساين :ال تغتب �أح�دًا؛ ف�إ َّن َر َّب َك َ
ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﱪ (احلجرات.)١٢ :
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يا ل�ساين :ال َت ِن ّم؛ فالنميمة محُ َ � َّر َم��ة ،وقد قال ر�سو ُلنا ﷺ« :ال يدخل اجلن َة
نمَ َّ ام» ٌ
متفق عليه.
الكذب يهدي �إىل الفجور ،و�إ َّن
يا ل�ساين :ال تكن َك َّذا ًبا ،فقد قال نبيك ﷺ« :و�إ َّن
َ
الفجو َر يهدي �إىل النار ،و�إ َّن الرج َل ليكذب حتى ُيك َت َب عند اهلل َك َّذا ًبا» ٌ
متفق عليه.
يا ل�ساين� :إياك و�شهادة ال ُّزور ،فقد قال َر ُّب َك � -سبحانه  :-ﱫ ﯭ ﯮ
ﯯ ﱪ (احلج.)٣٠ :
يا ل�ساين� :إ َّياك �أن َ
تلعن �أو َت ُ�سب؛ فامل�ؤمن لي�س بل َّعان كما �أخرب بذلك النبي ﷺ
فى قوله« :لي�س امل�ؤمن َّ
بالط َّعان ،وال الل َّعان ،وال الفاحِ �ش ،وال البذئ» رواه الرتمذي.
يا ل�ساين :ال تد ُع على �أحدٍ مهما بلغ من املعا�صي والذنوب؛ بل اد ُع له بالهِداية.
ريا؛ ف� ْإن مل جتد ما تنطق به فال�صمتُ
يا ل�ساين :احفظ نف�سك ،وال تنطق �إال خ ً
�أوىل و�أح�سن يف حقك ،وقد قال نبينا ﷺَ « :من كان ُي� ُ
ؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل
ريا �أو لي�ص ُمت» ٌ
متفق عليه.
خ ً
يا ل�ساين� :إين �أخ�شى عليك النار ،و�أخ� ُ
�اف عليك من غ�ضب ا َ
جل َّبار ،و�أري� ُد لك
العذاب الأليم.
النعيم ،و�أخ�شى عليك
َ
يا ل�ساين :اعزِم من الآن على ال�صمت عن ُك ِّل َ�شـر ،وعدم ال ُّنطق مبا َي ُ�ضـر.
يا ل�ساين :احفظ نف�سك واحفظنى ،وال ُتهمِ ل ر�سالتي ف ُتهلكنى.
يا ل�ساين� :إين �أُريدك � ْأن ُت�صب َح قائدًا يل يقودين �إىل اخلري ،وي�أخذ بيدي للجنة،
وي�سعى جاهدًا يف �صالحي.
يا ل�ساين� :أكثرِ مِ ن ذِكر اهلل  -تعاىل -؛ فهو َمنجاة.
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ما ينت�شر اليوم عن "معجزات الطبيعة"
ال�س�ؤال :انت�شرت يف الآونة الأخرية عرب املواقع واملنتديات موا�ضيع حتتوي على
�صور وملفات �صوت وفيديو تعرب عن معجزات؛ كخروج نافورة من الرمال يف ال�صحراء،
وظهور لفظ اجلاللة على جلود املاعز ..و�سحابة تر�سم لفظ اجلاللة ،والفتاة التي
حتولت �إىل حيوان ،ومعظم هذه الأ�شياء تكون غري �صحيحة وملفقة ،وهذه الأ�شياء
منت�شرة جدًا ..فما هو احلكم يف مثل هذه الأ�شياء؟
اجل��واب :احلمد هلل ..آ�ي��ات اهلل يف هذا الكون كثرية؛ فكل ذرة فيه ت�شهد له -
�سبحانه  -بالعظمة واجلالل ،وتنطق له بالوحدانية.
قال اهلل  -عز وجل  :-ﱫ ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄ

ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﱪ (اجلاثية).
وهكذا ج��اءت دع��وة الت�أمل والتدبر يف ع�شرات الآي��ات يف القر�آن الكرمي ،حتث
على النظر يف �آيات الكون الظاهرة للعيان؛ لتتفكر فيها فرتجع منها باليقني باخلالق،
وبالإميان بوحدانيته � -سبحانه .-
وال�سمة امل�شرتكة ب�ين ه��ذه الآي ��ات ه��ي ال�ظ�ه��ور للعموم ،فال�سماء والأر� ��ض
واجل�ب��ال وال�شم�س والقمر والأن�ع��ام واملطر والنف�س وغ�يره��ا ،كلها �آي��ات ي�شرتك يف
ر�ؤيتِها ومعرفتِها جمي ُع الب�شر ،ويتمكن كل �إن�سان من �إدراك عظمتها وداللتها على
الرب اخل� َّ
لاق ،و�إن كان فيها للعالمِ مِ ن الأ�سرار التي يخت�ص بها دون العامي ،لكنها
بادي ٌة للجميع ،ي�ستخرج منها ٌّ
كل ِب َح َ�س ِبهِ.
�أم��ا ما ينت�شر اليوم من حديث عن "معجزات الطبيعة" ومنها الأمثلة التي
ذكرها ال�سائل ،فمن حيث ق��درة اهلل  -تعاىل  ،-ف��إن اهلل على كل �شيء قدير ،كظهور
لفظ اجلاللة على جلود املاعز �أو على بي�ضة� ،أو م�سخ بع�ض النا�س.
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بل ن�ؤمن ب�أن امل�سخ �سيقع ،كما �أخرب به النبي ﷺ؛ فقد روى الرتمذي �أَ َّن َر ُ�سو َل
اللهَّ ِ ﷺ َقال« :فيِ هَذِ ِه الأ َّم ِة َخ ْ�س ٌف َو َم ْ�س ٌخ َو َق� ْذ ٌفَ .ف َقا َل َر ُج ٌل مِ نْ المْ ُ ْ�سلِمِ َ
نيَ :يا َر ُ�سو َل
اللهَّ َِ ،و َم َتى َذ َ
اك؟ َقا َل� :إِ َذا َظ َه َرتْ ا ْل َق ْي َن ُ
ات َوالمْ َ َعاز ُِف َو ُ�ش ِر َبتْ الخْ ُ ُمو ُر» �صححه الألباين يف
�صحيح الرتمذي.
هذا بالنظر �إىل قدرة اهلل  -تعاىل  ،-و�أما بالنظر �إىل وقوع هذه "املعجزات"! ف�إن
�أكرث ما ينت�شر اليوم منها ال َّ
حظ له من التوثيق والتوكيد ،و�أغلب ما يتناقله النا�س
منها �إمنا هي �أحاديث جمال�س ،و�صور منتديات ،ال ُيد َرى م�صد ُرها وال من�ش�ؤُها.
�أفبمثل هذه احلكايات يحتج امل�سلم على �صحة دينه وعقيدته؟!
وهل نق�صت عنه �أدلة الفطرة واليقني كي يلج�أ �إىل تلك الإ�شاعات؟!
واملوقف ال�صحيح من هذه الأخبار ،هو التوقف فيها ،فال ن�صدقها ،الحتمال
�أنها كذب ،وال نكذبها ،الحتمال �أنها �صدق ،ما مل يكن عندنا دليل وا�ضح على �صدقها
�أو كذبها فنجزم به حينئذٍ .
فينبغي على امل�سلم العاقل  -الذي يعي �ضوابط التلقي واال�ستدالل  -الت�أين يف
الإميان بها والت�صديق لها ،ف�ض ً
ال عن ن�شرها ودعوة النا�س �إىل الت�سبيح بعجبها.
غ�ير �أن ال��ذي وق��ع خ�لاف ذل��ك ،حيث ان�ساق ك�ث�يرون وراء ه��ذه "احلكايات"،
فراحوا ين�شرونها ويتحدثون بها يف املجال�س ،ويتناقلونها يف جواالتهم ور�سائلهم ،ثم
يفاج�أون بعد �أي��ام �أنها كذب م�صنوع خمتلق ،ن�شره بع�ض املتح ِّم�سني للدين  -جه ً
ال
و�سذاجة� ،-أو ُ
ال�سبب يف فتنة
بع�ض امللحدين احلاقدين  -ا�ستهزا ًء و�سخرية -؛ مما كان
َ
الكثريين ،واهلل امل�ستعان.
و�أ�شنع من ذلك و�أ�سو�أ :ما بلغ يف بع�ض البالد من التربك والتم�سح واال�ست�شفاء
ب�شجرة ظهر على جذعها لفظ اجلاللة ،ثم تبني بالبحث �أنه منحوت بفعل فاعل يريد
�إ�ضالل النا�س.

164

سحر البيان في كلمات بينات

املر�أة الفرن�سية ""1
احلكومات الفرن�سية �أعطت للمر�أة الفرن�سية بالتدريج كل ما طالبت به .واملر�أة
اليوم تعي�ش بفرن�سا يف ظل قوانني ت�ساويها متا ًما بالرجل ،حيث مل تعد وظيفة ما
حك ًرا على الرجل وحده ،بل �أ�صبحت املر�أة تطالب باملن�صب نف�سه ،وقد ح�صلت عليه
بالفعل .فاملرء يجد �أن املر�أة الفرن�سية �أ�صبحت وزيرة ،ونائبة يف الربملان ،و�ضابطة يف
البولي�س ،وقا�ضية يف املحاكم ،و�سائقة للتاك�سي ،وفالحة يف املزرعة ،و�شرطية توقف
املخالفني من الرجال �أو الن�ساء ،وتكتب بحقهم خمالفة مالية و�إىل �آخره؛ فهل حققت
املر�أة الفرن�سية �سعادتها؟
كري�س�ستني فتاة فرن�سية ولدت يف باري�س ،تقول:
�صباحا ،حيث يبتدئ عملي يف التا�سعة ،ف�آخذ حمامي
�أ�ستيقظ يف ال�ساد�سة
ً
و�أ�شرب قهوتي على عجل ،ثم �أه��رول من املنزل حتى حمطة املرتو التي تنقلني عرب
( )26حمطة �إىل مركز عملي .والرحلة ت�ستغرق �أكرث من �ساعة ،وحني �أ�صل �إىل املكتب
يكون �أ�ستاذي (تق�صد املحامي الذي تعمل عنده) مل ي�صل بعد ،ف�أقر�أ ال�صحف و�أت�سلى
ب�سماعي �أخبار املرتفني من النا�س حتى يح�ضر الأ�ستاذ ال��ذي يكون كعادته متجهم
الوجه ،فيوجه يل الأوام��ر (نعم الأوام��ر) ف�أتوجه �إىل هذه املحكمة �أو تلك؛ لأترافع
يف ق�ضية ،ال يهمني من �سريبحها  -وا�ستطرادًا من يخ�سرها .عند الظهر �أتوجه �إىل
�أي مطعم �شعبي فازدرد بع�ض لقيمات دون �أية لذة يف الطعام ،و�أعود بعدها �إىل املكتب؛
لدر�س بع�ض الق�ضايا التي يكلفني بها الأ�ستاذ ..ويف امل�ساء �أعود لت�سلق املرتو يف رحلة
ال�ست وع�شرين حمطة ،و�أحتمل هذا ال�سكري الذي يدعوين للع�شاء �أو ذاك الذي يطرح
علي �أ�سئلة غبية بق�صد مغازلتي ،وال بد من �أن أ�ج�ي��ب ،على رغ��م معرفتي امل�سبقة
ّ
بنواياه.
�أ�صل �إىل البيت متعبة ،ف�أ�شاهد برامج التلفزيون دون �أن ي�شدين �أي مو�ضوع
منها ،ثم �أتناول طعام الع�شاء ،ثم� ...آه من ثم ..ثم �أنام.
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يف ال�صباح يعود امل�شهد ذات��ه ،حتى ت�أتي عطلة الأ�سبوع ،وه��ي ي��وم��ان ..فماذا
�أ�صنع؟
يف البيت �شغل � ً
أي�ضا وهو �شغل �شاق .ففي يوم ال�سبت ال بد من �شراء الأغرا�ض
للبيت� ،أي م�ؤونة الأ�سبوع وترتيب بع�ض الأغرا�ض .ويوم الأح��د ال بد من �أن �أغ�سل
ثيابي التي ات�سخت طوال الأ�سبوع ،وال بد من كن�س البيت وتنظيفه ،والعمل يف حديقة
املنزل ،فهذه �شجرة يجب تهذيب غ�صونها ،وتلك وردة حتتاج �إىل �سماد خا�ص ،وهذه
غر�سة جديدة �آن وقت غر�سها.
وهذه احلديقة التي �أعتني بها ال �أرى فيها ال�شجرة حني تثمر ،وال الوردة حني
ت�شرق ،وال الزنبقة حني تنبت ...فاحلياة ت�ضطرين دو ًم��ا للرك�ض ،و�أت���س��اءل مل��اذا؟
فال �أجد جوا ًبا� .أنظر يف املر�آة ف�أجد �أنني جميلة ،لكن رج ً
ال مل يح�ضر ليخطبني �أو
يتزوجني ،ثم �أعطيه كل ما متلكه الأنثى من حب ورعاية وحنان .ف�أنا �أعرف �أن الرجل
يريد يف النهاية �أن يتزوج من �أنثى متلك موا�صفات الأنثى يف الرقة والنعومة ،و�أنا
كفتاة عاملة فقد افتقدت كل هذه امل�ؤهالت� .صحيح �أنني �أك�سب بع�ض املال؛ لكن هل
املال وحده يعطي ال�سعادة؟
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املر�أة الفرن�سية ""2
نكمل ما حتدثنا عنه:
يف ال�سنة املا�ضية  -تقول كري�ستني  -ح�صلت على إ�ج��ازة وعزمت على �أن �أزور
بلدان امل�شرق العربي ،بع�ض ال�صديقات ن�صحنني ب�أال �أقوم بهذه املغامرة غري امل�ضمونة
النتائج!
"كيف تذهبني �إىل بلدان متخلفة ،ال تزال املر�أة فيها "جارية" عند الرجل،
والرجل هو �سيد البيت و�سيدها"؟ هكذا قلن يل وا�ستطردن:
"بل كيف تذهبني �إىل بلدان ال تعرف املر�أة فيها �أي حق من حقوقها ،بل هي
ال ت��رى �إال من خ�لال الرجل حتى يف عينيها"؟ لكنني  -تقول كري�ستني – كنت قد
قررت؛ ولأنني قررت فقد ذهبت.
�سبعة �أ�سابيع ق�ضيتها يف زيارة كل من بريوت ودم�شق وعمان وبغداد ،وها �أنذا
�أع��ود �إىل باري�س ..فماذا ح��دث؟ وج��دت رج� ً
لا يذهب �إىل عمله يف ال�صباح ويتعب..
ي�شقى ..يعمل حتى �إذا كان امل�ساء عاد �إىل زوجته ،ومعه خبز ومع اخلبز حب وعطف
ورعاية لها ول�صغاره ،الأنثى يف تلك البالد ال عمل لها �إال تربية جيل والعناية بالرجل
الذي حتبه� ،أو على الأقل بالرجل الذي كان قدرها ..يف ال�شرق تنام املر�أة وحتلم وحتقق
ما تريد .فالرجل قد وفر لها خب ًزا وح ًبا وراحة ورفاهية ،ويف بالدنا حيث نا�ضلت املر�أة
من �أجل امل�ساواة فماذا حققت؟
انظري �إىل املر�أة يف غرب �أوروبا فال ترين �أمامك �إال �سلعة؛ فالرجل يقول لها:
انه�ضي لك�سب خبزكِ  ،ف�أنتِ قد طلبتِ امل�ساواة وما دمت �أعمل فال بد �أن ت�شاركيني
بالعمل لنك�سب خبزنا م ًعا .ومع الكد والتعب والعمل لك�سب اخلبز تن�سى املر�أة �أنوثتها،
وين�سى الرجل �شريكته يف احلياة ،وتبقى احلياة بال معنى وال هدف.
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املر�أة يف الغرب م�ضطرة للعمل لك�سب خبزها ،حتى يف بيت �أهلها �أو بيت زوجها..
املر�أة يف الغرب رمبا ك�سبت امل�ساواة ،لكنها خ�سرت �أنوثتها.
�سيدتي العربية:
�أجمل حتية وبعد :هل ترغبني يف امل�ساواة؟
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العمل التطوعي �أجر و�صقل مهارة ..
وم�آرب �أخرى!
حني ن�شتاق لأي��ام رم�ضان ولياليه دون غريه من الأ�شهر؛ فذلك ملا يتميز به
هذا ال�شهر من �أجواء روحانية جميلة ،وما يحمله من �صور التكاتف والعطاء ،فحني
ُيذكر �شهر رم�ضان ،نتذكر معه �أموال ال�صدقات ،والأطباق التي تهدى �إىل اجلريان،
والأطفال الذين يوزعون التمر واملاء يف امل�ساجد .جميع هذه املواقف وال�صور �إمنا تدل
رقي يف النف�س والروح ،حيث ت�ستجيب كل منهما
إمياين راقٍ يدل بدوره على ٍ
على مظهر � ٍ
لدعوة اهلل وترغب فيما عنده ،فيتخلى املرء عن وقته وجهده وماله؛ طل ًبا لر�ضا اهلل.
�إن �أه��م �إجن��ازات امل��رء يف رم�ضان تت�ألق بالعمل التطوعي ،فالعطاء التطوعي
م�صطلح وا�سع ومفهوم �شامل وثقافة نبيلة ،من �ش�أنها �أن ترتقي ب�أي �أمة من الأمم،
�إذا ما ُط ِّبقت بال�شكل ال�صحيح؛ فالعطاء لي�س جمرد عطاء مادي فح�سب ،و إ�من��ا هو
عطاء خمتلف من حيث احلجم وال�شكل واالجتاهات والدوافع من جمتمع �إىل �آخر،
ومن فرتة زمنية �إىل �أخرى .فهناك من يتطوع يف تقدمي اال�ست�شارات املجانية لأحد
القطاعات اخلريية ك��دور الأي�ت��ام واملعاقني ،وهناك من يخ�ص�ص �ساعات يف عيادته
ال�ستقبال املر�ضى الفقراء دون �أجر ،بل هناك من يدير م�ؤ�س�سات خريية بالكامل دون
ً
مرتبطا فيه بوظيفة ،متخل ًيا
مقابل يف �أوقات امل�ساء� ،أي يف الوقت الذي ال يكون املرء
عن وقتٍ قد يق�ضيه يف م�شاهدة التلفاز �أو ال�سهر مع الأ�صدقاء.
مفارقة!
لقد ك�شفت �إح��دى الدرا�سات التي �أُجريت يف الواليات املتحدة الأمريكية لعام
(2008م) �أن ع��دد املتطوعني ي�شكل ( )%26م��ن جمموع ع��دد ال�سكان� ،أي م��ا يقارب
( )61.8مليون متطوع ،و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن متو�سط عدد �ساعات العمل التطوعي
لكل متطوع خالل �سنة واحدة ،وحتديدًا من �سبتمرب (2007م) �إىل �سبتمرب (2008م)
يبلغ (� )52ساعة.
العمل التطوعي �أجر وخري وبناء!
�أن تعطي من وقتكِ وجهدكِ فت�ساعدي املر�ضى� ،أو تعملي على النهو�ض مب�ؤ�س�سة
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وطنية ،فهذا �أقل جهدٍ تقومني به لرد املعروف �إىل بلدكِ وامل�ساهمة يف تنميته و�إ�شاعة
التكاتف والتما�سك االجتماعي بني املواطنني ،وال �سيما �أن التطوع واجهة ح�ضارية
تعك�س وعي الأف��راد ،وظاهرة اجتماعية �أ�صيلة حتقق الرتابط والت�آلف والت�آخي بني
�أفراد املجتمع؛ كي يكون املجتمع كما و�صفه الر�سول  -ﷺ " :-كاجل�سد الواحد".
العمل التطوعي �شفاء ومنافع!
�إن الكثري ممن يعانون االكتئاب وال�ضيق النف�سي وامللل ُين�صحون بامل�شاركة يف
�أعمال تطوعية؛ فهذا من �ش�أنه �أن ي�شغل �أوقاتهم ويك�سبهم الثقة يف النف�س ويرفع من
قيمهم الروحية ويرتقي بتفكريهم ويرفع من م�ستوى طموحهم ،ويعطيهم �أم ً
ال يف
احلياة ومينحهم �شعو ًرا بال�سعادة.
العمل التطوعي فر�صة لتع ُّلم مهارة جديدة!
قد يقت�صر عملكِ الر�سمي على مهارات معينة ،وينح�صر يف جماالت حمددة؛
ولأن��ه ال �سواحل لبحر العلوم واملعرفة ،ولأن��ه من املفرت�ض �أال يتوقف الإن�سان عن
التعلم واكت�ساب مهارات جديدة ،ف�إن العمل التطوعي ي�شكل فر�صة ثمينة لتغيري �أجواء
العمل وتعلم حرفة جديدة �أو مهار ًة خمتلفة.
وقدراتك!
مهاراتك
العمل التطوعي فر�صة الكت�شاف
ِ
ِ
ري من الأحيان ،يكون العمل التطوعي فر�صة كبرية الكت�شاف ميول الفرد
يف كث ٍ
املتطوع ومهاراته ،حيث يتطلب العمل التطوعي يف بع�ض احل��االت ب��أن يقوم الفرد
بن�شاط لأول مرة يف حياته ،وبالتايل تعمل بع�ض م�ؤ�س�سات العمل التطوعي على تدريب
الأفراد املتطوعني و�إك�سابهم املهارات الالزمة لأداء املهمات اجلديدة املطلوبة منهم.
خال�صة القول؛ �أن �إخال�ص املتطوع يف �أداء عمله التطوعي وجناحه فيه ،من
�ش�أنه �أن يعك�س �صورة وا�ضحة عن املتطوع ،وم��دى مبادرته ،وال�ت��زام��ه ،و�إخال�صه،
واهتمامه ،ويري النا�س مدى جديته ،وقد يكون حمف ًزا لهم لتقليده واالقتداء به.
ل��ذا ابحثي ع��ن فر�صة للعمل التطوعي وق��دم��ي و�أخل�صي وال ت�ت�رددي ،ففي
التطوع �أجر وتطور مهاري  ..وم�آرب �أخرى!
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ثمن ال�ضعف
نحن ال نختلف يف �أن هذه الدنيا دار ابتالء بالقوة وال�ضعف ،واخلري وال�شر..
لكن ال��ذي نختلف فيه ع��ادة هو اجل��واب عن ال�س�ؤال ال�ت��ايل :هل احتماالت جناحنا
يف ابتالء اخل�ير والقوة �أك�بر �أم يف ابتالء ال�شر وال�ضعف؟ وم��ا ال��ذي ت�ؤكده اخلربة
الب�شرية يف هذا ال�ش�أن؟ ..لو عدنا �إىل الن�صو�ص والأقوال امل�أثورة ،ف�إننا �سنجد منها ما
ي�ؤكد �إيجابيات امتالك القوة ،ومنها ما ي�شري �إىل �إيجابيات ال�ضعف وال ِق ّلَة ،ومنها ما
يف�صل ،وي�شرط على ما جنده يف قوله ﷺ« :نعم املال ال�صالح للرجل ال�صالح» ،وهذه
ّ
مقاربة �سريعة يف هذه امل�س�ألة:
 -1لو نظرنا يف الأدبيات املوروثة عن �أ�سالفنا ،ف�إننا �سنجد �أن متجيد ال�ضعف
والفقر واالنكفاء على الذات هو الذي كان طاغ ًيا ،وقد كان من امل�شهور لدى ال�صوفية
 مث ًال � -أن ال ِّذكر والعزلة وال�صمت واجلوع �أمور �أ�سا�سية يف حياة ال�صفوة من املتقني،
كما �أن الذي كان �سائدًا يف الرتبية هو التحفيز على ال�سكون وال�سلبية وقمع النف�س،
ولي�س احل�ض على النمو والفاعلية ،وقد نتج من هذا ميل معظم النا�س �إىل الت�شابه
ولزوم احلد الأو�سط،؛ ولهذا ف�إننا يف معظم مراحل التاريخ مل نكن نفعل الأ�سو�أ ،كما
�أننا مل نكن نفعل الأف�ضل.
 -2نحن اليوم يف ع�صر العوملة ،والعوملة و�ضعية كونية تتيح للأقوياء والأغنياء
والأف�ضل تعل ًما والأ��ش��د فاعلية �أن ي�ستثمروا يف الفقراء والأم�ي�ين والك�ساىل ،وكل
�أ�صحاب الظروف ال�صعبة والكفاءات املنخف�ضة ،وهذا يعني �أن ال�ضعف ي�ؤهّ ل �أ�صحابه
ليكونوا َمواطن نفوذ لأ�صحاب القوة .واحلقيقة �أن (ال�ضعف) كان على مدار التاريخ
ُيغري الأقوياء با�ستغالل املبتلني به ،لكن الو�ضع اليوم �أ�شد ب� ًؤ�سا؛ فاملرء حني يكون
ريا بني ف�ق��راء ،وج��اه� ً
لا بني جهلة وفو�ضو ًيا بني فو�ضويني ،ف�إنه يواجه ن�صف
فق ً
ريا بني �أغنياء �أو جاه ً
ال بني علماء،
م�شكلة ،لكنه �سينتظر م�شكلة كربى حني يكون فق ً
�أو فو�ضو ًيا بني منظمني� ،إنهم حينئذاك �سيحلون كل م�شكالتهم على ح�سابه ،ولي�س يف
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هذا غرابة ما دمنا قد �سلمنا ب�أننا نعي�ش يف عامل تنازع البقاء.
مي�س ال�ضعيف على
ميا :
 -3قالت العرب قد ً
َ
(املحا�صر ال ي�أتي بخري) وهذا املثل ّ
نحو مبا�شر؛ لأن ال�ضعف ي�ضع حول �صاحبه من املوانع واحلواجز ،ما ي�شبه الأ�سوار
العالية التي حتيط مبدينة من املدن؛ ولهذا ف�إن ال�ضعيف ي�شعر ب�أنه مك َّبل ومعزول
ومرتبك ب�سبب عدم قدرته على مواكبة ع�صره والتعامل مع حتدياته املتوالية� .شعور
ال�ضعيف بان�سداد الآف��اق ي��ؤ ِّث��ر يف حياته و�سعادته و�إجن��ازه �أك�ثر من ت�أثري احل�صار
على �أنا�س داخل مدينة �أو قرية لأن احل�صار الروحي وال�شعوري ُيلحق ال�ضرر بالبنية
العقلية والنف�سية العميقة للإن�سان ،وحني ت�صاب البنية يهتز كل �شيء.
ريا ما يجد نف�سه عاج ًزا عن حل م�شكالته اخلا�صة،
 -4م�شكلة ال�ضعيف �أنه كث ً
وهذا يح ّوله �إىل �إن�سان َك ٍّل على جمتمعه ،حيث �إن من �سنن اهلل ـ  -تعاىل  -ـ يف اخللق
�أن الإن�سان حني يعجز عن تدبري �ش�أنه اخلا�ص ،يتحول هو نف�سه �إىل م�شكل اجتماعي،
وهذا ما نلم�سه يف حياة الكثريين.
� -5إن من املالحظ �أن الإن�سان ال يفكر  -غال ًبا  -يف العطاء وم�ساعدة الآخرين
�إال �إذا كان يف حالة ح�سنة من القوة واال�ستغناء ،ومن �سنن اهلل يف اخللق �أن ال�ضعيف
والفقري ومن ميلك ذكا ًء �أقل من املتو�سط ..يظل ينتظر املعونة من الآخرين ،وهذه
م�س�ألة مهمة؛ حيث �إن معظم املجتمعات الإ�سالمية �ضعيفة؛ ولهذا ف�إن الذين ينتظرون
من �أبنائها امل�ساعدة كثريون على حني �أن الذين ي�ستطيعون تقدميها قليلون ،وهذا
�أحد �أ�سرار �ضعف الأعمال اخلريية لدينا.
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هموم الكبار
ميكننا �أن نتناول بطريقة خاطفة هذا املو�ضوع على النحو التايل:
 -1يحاول الكبار �أن يعي�شوا روح احلياة ال �شكلها؛ ولهذا ف��إن الهاج�س الذي
يهج�س به الواحد منهم هو نوعية الإجن��ازات التي ميكن �أن ينجزها يف هذه احلياة،
ومن ثم ف�إن حياة الكبار ال تقا�س بال�سنني والأنفا�س ،و�إمنا بالعطاءات والإجنازات� ،أما
ال�صغار ف�إن اله ّم الذي ي�سيطر عليهم هو :كيف ميكن لهم �أن يعي�شوا يف هذه احلياة
العب من ملذاتها
بالطول والعر�ض� ،أي كيف ميكن لهم �أن يعي�شوا �أطول مدة ممكنة مع ِّ
و�شهواتها �إىل احلد الأق�صى.
هم نوعية العطاء الذي يقدمونه للحياة ،وال�صغار
الكبار �إذن ي�سيطر عليهم ُّ
ي�سيطر عليهم ه ّم كمية ما ي�ستولون عليه من احلياة والأحياء!
 -2ي�سيطر على الكبار ه ّم رعاية التوازن يف حياة �أمتهم� ،إنهم يريدون لها �أن
تعي�ش يف رفاهية ورغد من العي�ش ،لكن دون �أن تن�سى �أن هناك �آخرة حتتاج �إىل عمل
وجماهدة ،يريدون لها �أن متتلك كل الو�سائل احلديثة دون �أن تن�سى �أهدافها الكربى،
يريدون لها �أن تختلف؛ حتى ال تقع يف قب�ضة اجلمود ،ويريدون لها �أن تعرف كيف
توقف خالفها عند حدود معينة؛ حتى ال ت�صري �إىل الت�شتت وذهاب الريح ،يريدون لها
�أن حتافظ على كيانها وترعى م�صاحلها دون �أن تن�سى واجبها جتاه العامل الذي هي
جزء منه.
 -3على مدار التاريخ كان الك�شف عن العوامل التي ت�ؤدي �إىل انهيار الأمم وتخلفها
هو ال�شغل ال�شاغل للم�صلحني واملفكرين الكبار ،ومن هنا ف�إن عظماء الأمة هم الذين
ي�ساعدونها على فهم طبيعة الأ�سباب التي جتعلها ترتاجع �أو تتجمد يف مكانها ،وهم
من �أجل ذلك يبحثون ويدر�سون ويت�أملون ويقارنون ويحاولون بعد كل هذا �أن ينقلوا
ما حت�صل لديهم من ذلك �إىل عقول �أمتهم و�أع�صابها ,وميار�سون من �أجل ذلك النقد،
مع �أنهم يعرفون �أن احل�س ال�شعبي يرتاح للمديح وينفر ممن ي�شريون �إىل اجلراح,
سحر البيان في كلمات بينات
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لكن ال�شعور بامل�س�ؤولية الأخالقية جتاه �أهليهم وجماعتهم يجعلهم يتحملون تكاليف
ذلك عن طيب خاطر .الكبار يحاولون عزل �أنف�سهم عن ال�سياق العام ملجتمعهم؛ حتى
يروه على نحو جيد كما يقف قائد جي�ش على مكان مرتفع؛ كي يرى كل �أر�ض املعركة,
وهذه العزلة ت�سبب لهم الكثري من الإ�شكاالت ،وتع ّر�ضهم ل�سوء الفهم من لدن الكرثة
الكاثرة ,وهم را�ضون بذلك؛ لأنه جزء من تبعات الريادة الفكرية واالجتماعية التي
يحظون بها.
 -4االهتمام بالعدل وحماية العنا�صر ال�ضعيفة من بط�ش اجلبارين وا�ستغالل
املاكرين من �أه��م ما مييز بني �صغار القوم وكبارهم ,ال�صغار يبحثون عن الظروف
الأكرث مالءمة لب�سط نفوذهم وتكثري �أموالهم ,ويجدون يف التفاوت الطبقي الوا�سع
�ضالتهم املن�شودة� ,أم��ا الكبار فيعلمون �أن حماية ال�ضعيف جملبة لرحمة الرحمن
ومظلة �أمان من التحلل الذاتي واالنهيار الداخلي ,ويعلمون كذلك �أن العدل املتوخى
هو عدل بني النا�س والأمكنة والأجيال ,فال ي�صح جليل �أن ي�ستنفد ثروات البلد ويلوث
بيئته من غري اعتبار ملن �سي�أتي بعده من الأ�سباط والأحفاد.
هذه بع�ض معامل طريق الكبار ،وميكن للمرء �أن ي�سري على طريقهم ويف ركابهم
�إذا حتلى ب�صفة واحدة من �صفاتهم ،و�إن الأمة الكبرية هي التي حظيت ب�أكرب عدد من
الكبار .والأم��ة ال�صغرية هي التي يتلفت �أطفالها مينة وي�سرة فال يرون �إال م�شغو ًال
بنف�سه ومهمو ًما بدنياه ،وهلل الأمر من قبل ومن بعد.
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ر�سائل الربيد الإلكرتوين
"ان�شر ت�ؤجر" متاجرة بالدين
حذر ع�ضوان يف هيئة كبار العلماء يف اململكة من بع�ض الر�سائل التي ت�صل عرب
الربيد الإلكرتوين ومواقع الإنرتنت والتي تطالب امل�سلمني بالت�صويت للنبي حممد
ﷺ ك�أكرث �شخ�صية عاملية� ،أو تداول بع�ض الإمييالت التي حتوي بع�ض الأدعية ون�شرها
حتت �شعار «ان�شر ت�ؤجر».
م�شريين �إىل �أنه يجب التثبت من حقيقة هذه الر�سائل الإلكرتونية قبل ن�شرها
�أو الدخول والت�صويت عليها .جاء ذلك على خلفية اكت�شاف هندي يك�سب املاليني عرب
خداع امل�سلمني لي�صوتوا للنبي حممد والف�ضل يعود لر�سائل «ان�شر ت�ؤجر».
وق��ال الأعلى الدكتور علي بن عبا�س احلكمي ،ع�ضو هيئة كبار العلماء ع�ضو
جمل�س الق�ضاء ،يف ح��وار مع �صحيفة «ع�ك��اظ» «يجب على امل�سلمني ع��دم االن�صياع
لهذه الر�سائل؛ لأنها حتولت ك�أداة للتك�سب من خاللها التندر ببع�ض امل�سلمني الذين
ين�ساقون �إليها».
ور�أى احلكمي �أن البع�ض�� ،س��واء ك��ان��وا م�سلمني �أم غ�ير م�سلمني ،ي�ستغلون
خ�صو�صا �أن
اجل��ان��ب العاطفي ل��دى امل�سلمني ويلعبون على ه��ذا ال��وت��ر احل�سا�س،
ً
امل�سلمني �سيتعاطفون مع مثل هذه الر�سائل والتي تدعو للت�صويت للر�سول ك�أف�ضل
�شخ�صية عاملية� ،أو غريها من الطرق التي ظهرت يف املواقع الإلكرتونية ،و�أكد �أن دافع
اجنذاب امل�سلمني نحو هذه الأمور كبري؛ كونها ت�ستنه�ض هممهم يف الدفاع عن الإ�سالم
والر�سول حممد  -ﷺ  -والرفع من مكانته بجانب �شخ�صيات ال ت�شكل �أهمية بجانبه،
و�أبان �أن م�صدر تعاطف النا�س مع هذه الر�سائل ديني وعاطفي بالدرجة الأوىل.
والحظ احلكمي �أن بع�ض �أ�صحاب املواقع ي�ستغلون جزئية «ان�شر ت�ؤجر» بن�شر
هذه الإمييالت والدعوة لإر�سالها بوا�سطة هذه العبارة ،لكنهم يف احلقيقة ي�ستغلونها
جللب �أرباح عربها مثلما فعل ال�شخ�ص الهندي.
سحر البيان في كلمات بينات
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ولفت احلكمي �إىل وق��وع امل�سلمني يف م�صيدة لأمثال ه��ؤالء جعلهم يف موقف
التندر وال�ضحك عليهم ،وهي �أم��ور غري الئقة بنا ك�أمة ،ودعا احلكمي امل�سلمني �إىل
�ضرورة التثبت قبل امل�شاركة يف الت�صويت �أو �إر�سالها للآخرين ،مطال ًبا ب�أن يكون امل�سلم
فط ًنا وذك ًيا ،و�أال يجعل نف�سه عر�ضة وم�ستغ ً
ال وجما ًال للتندر به ،وطالب كل �شخ�ص
ي�صله مثل هذه الإمييالت ب�أن يتحقق و�أال ير�سل �إىل الآخرين� ،إال �إذا غلب على ظنه
�أن اخلرب �صحيح ،ولي�س و�سيلة للتالعب.
وعد ح�صد الأرباح من مثل هذه الطرق ب�أنها حرام �شر ًعا ،و�أنه �أمر غري جائز
�إطال ًقا الك�سب املادي من وراء ا�ستعطاف النا�س مبثل هذه الطرق التي توظف الدين
يف �أمور ربحية ،و�شدد احلكمي على �أن هناك وعيدًا �شديدًا بحق من قاموا مبثل هذه
الأعمال ،ووظفوا الدين مل�صالح التك�سب والربح كما جاء يف الأحاديث النبوية.
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أك��د ال��دك�ت��ور قي�س امل �ب��ارك ،ع�ضو هيئة ك�ب��ار ال�ع�ل�م��اء� ،أن بع�ض
الإمييالت التي ت�أتي بر�سائل تخويف للنا�س ،وحتمل �شعار "ان�شر ت�ؤجر" وغريها تعترب
من الكذب الذي نهت عنه ال�شريعة ،مبي ًنا �أن هذا الدين قوامه مالءمة الفطرة بنبذ
ما ي�ضادها من الكذب واخلرافة ،وت�ساءل املبارك «كيف ن�ضع فيه ما يناق�ض مق�صوده،
مو�ضحا �أن العلماء
فهذا �أ�شبه مبن يخوف �أوالده من الكذب بكذبة يحكيها عليهم؟!»،
ً
قد حذروا من ذلك ،كما ن�ص عليه الإمام الغزايل  -رحمه اهلل تعاىل  -بقوله" :وي�ؤدي
فتح بابه �إىل �أمور ت�شو�ش ال�شريعة".
وكان رجل هندي قد �أطلق موق ًعا على الإنرتنت ي�ستغل عاطفة امل�سلمني ،وحبهم
لنبيهم حممد ﷺ؛ ليقوموا بالدخول للموقع والت�صويت لأف�ضل �شخ�صية عاملية ،حيث
ادعى �ضمن ر�سائله التي �أطلقها عرب الربيد الإلكرتوين �أن املوقع يدير ت�صوي ًتا عامل ًيا
�ستن�شر نتائجه يف القنوات التلفزيونية يوم 2011/1/11م ،وت�ستند امل�سابقة �إىل طلب
الت�صويت لأف�ضل رجل يف التاريخ الت�صفيات النهائية بني (� )10شخ�صيات ،منهم النبي
� -صلى اهلل عليه و�آله و�صحبه و�سلم.
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زهرية حافظ عابدين
�أ�ستاذة طب الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة� ,أول �سيدة حت�صل على درجة
الزمالة الفخرية من جامعة لندن لي�س يف م�صر فقط ,و�إمنا يف �إفريقيا و�آ�سيا ,و�أول
�أ�ستاذة لطب الأط�ف��ال يف اجلامعة امل�صرية ,و�أول �أ�ستاذة حت�صل على كر�سي �صحة
الطفل وطب الأطفال االجتماعي.
كانت الأوىل على م�صر يف امتحان البكالوريا عام (1936م) ,ويف �إع��دادي طب
�سنة (1937م) ,وتخرجت يف كلية الطب �سنة (1942م) ,وح�صلت على درج��ة الزمالة
الفخرية من جامعة لندن ,ومل تعط هذه ال�شهادة من قبل ل�سيدة يف م�صر وال خارجها
يف �إفريقيا و�آ�سيا.
ودكتوراه الطب الفخرية من جامعة �أدن�برة مل تعط يف عام (1980م) �إال لها،
ولطبيب ج��راح �أع�صاب �أمريكي م��ن ب�ين أ�ط�ب��اء ال�ع��امل كله �شر ًقا وغ��ر ًب��ا؛ لأن هذه
ال�شهادة متنح بناء ًعلى تر�شيح وانتخابات حرة.
قامت ب�أبحاث كثرية يف ميدان احلمى الروماتيزمية ,وعلم املناعة ,قامت بعملها
مع �أئمة الغرب يف هذا امليدان ,ن�شرت يف �أ�شهر املجالت العلمية الأمريكية ,ونالت �أعلى
الأو�سمة ال�شرقية من رئا�سة الدولة واجلامعة ونقابة الأطباء ووزارة ال�ش�ؤون للعمل
االجتماعي.
ت�ؤمن ب�ضرورة التزام املر�أة امل�سلمة باحلجاب ,وتربية الأبناء على القيم واملبادئ
الإ�سالمية ,وت�ؤمن ب�أن �أف�ضل ما ي�صعد من الأر�ض �إىل ال�سماء الإخال�ص ،و�أف�ضل ما
يهبط من ال�سماء �إىل الأر�ض التوفيق.
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يخرج من قربه بعد "� "6سنوات
كم من �صدقة �أنقذت �صاحبها ،وك��م �أط�ف��أت من غ�ضب رب ال�سماء ،وك��م من
ه ّم و�ضيق وكربة فرجتها ال�صدقة اخلال�صة التي و�ضعها العبد امل�ؤمن يف كف فقري؛
فوقعت �أو ًال يف يد الرحمن ،فكانت ل�صاحبها نو ًرا وبرها ًنا وجناة يف الدنيا والآخ��رة.
والآيات والأحاديث والآثار التي تدعو لل�صدقة وحت�ض عليها وتبني ف�ضلها كثرية جدًا،
واملواقف من حياة املت�صدقني وواقعهم كثرية ،كلها ذات عرب ودالالت وت�ؤكد لل�سامع
والقارئ ومن قبل امل�شاهد املعا�صر على عظم مكانة ال�صدقة ،و�أهميتها ودورها اخلفي
والذي قد ال ي�شعر به كثري من النا�س ،حتى من املت�صدقني �أنف�سهم يف �إنقاذ �صاحبها
من النوازل والباليا العظيمة ،متا ًما مثلما ح�صل للثالثة الذين حب�سوا يف الغار ،ويف
هذه الق�صة العجيبة التي �سرنويها �أعظم دليل على ف�ضل ال�صدقة التي هي طوق جناة
من كل ه ّم و�ضيق وكربة.
فلقد روى الإم��ام ال�شوكاين يف كتابه الرائع «البدر الطالع مبحا�سن ما بعد
القرن ال�سابع» ،يف ترجمة علي بن حممد بن �أحمد البكري من علماء اليمن يف القرن
التا�سع الهجري ،روى هذه الق�صة العجيبة يف ف�ضل ال�صدقة ،وقد ن�ص على تواترها
وانت�شارها بني �أرجاء القطر اليماين على ات�ساعه ،و�ضعف االت�صاالت بني �أهله؛ لوعورة
طرقه و�سبله ،وذلك حتى ال يبقى لطاعن وال متهكم على �أمثال هذه الق�ص�ص �سبيل،
وحتى ال نتهم بتغييب العقول �أو تكري�س اخلرافات ،كما �سبق وفعل ذلك بع�ض دعاة
الزمان ،واهلل  -عز وجل  -وكيلنا وح�سيبنا.
ومفاد هذه الق�صة �أن رج ً
ال من �أهل بلدة باليمن ت�سمى احلمرة ،تقع يف غرب
اليمن قري ًبا من �ساحل البحر الأحمر ،كان يعمل بالزراعة ،وم�شهو ًرا بال�صالح والتقوى
وكرثة الإنفاق على الفقراء ،وخا�صة عابري ال�سبيل ،وقد قام هذا الرجل ببناء م�سجد،
�سراجا يوقد لهداية املارة وطعام ع�شاء للمحتاجني ،ف�إن وجد من
وجعل فيه كل ليلة ً
يت�صدق عليه �أعطاه الطعام ،و�إال �أكله هو وقام ي�صلي هلل  -عز وجل  -تنف ً
ال وتطو ًعا،
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وهكذا د�أبه وحاله.
وبعد فرتة من الزمن وقع القحط واجلفاف ب�أر�ض اليمن ،وجفت مياه الأنهار
وحتى الآبار ،وكان هذا الرجل ال ي�ستغني عن املاء حلياته وزراعته ،وكانت له بئر قد غار
ما�ؤها ،ف�أخذ يحتفرها هو و�أوالده ،ويف يف �أثناء احلفر وكان الرجل يف قعر البئر انهارت
ج��دران البئر عليه ،و�سقط ما حول البئر من الأر���ض وان��ردم البئر كله على الرجل،
ف�أي�س منه �أوالده ،ومل يحاولوا ا�ستخراجه من البئر ،وقالوا قد �صار هذا قربه وبكوا
عليه و�صلوا واقت�سموا ماله ظ ًنا منهم وفاته.
مل يعلم الأوالد ما جرى لأبيهم يف قاع البئر املنهار ،ذلك �أن الرجل ال�صالح
عندما انهدم البئر ك��ان قد و�صل �إىل كهف يف ق��اع البئر ،فلما انهارت ج��دران البئر
�سقطت منه خ�شبة كبرية منعت باقي الهدم من احلجارة وغريها �أن ت�صيب الرجل،
وبقي الرجل ال�صالح يف ظلمة الكهف ووح�شته ال يرى �أ�صابعه من �شدة الظلمة ،وهنا
وقعت الكرامة وجاء الفرج بعد ال�شدة ،وظهر دور ال�صدقة يف �أحلك الظروف؛ �إذ فوجئ
ب�سراج يزهر فوق ر�أ�سه عند مقدمة الكهف �أ�ضاء له ظلمات قربه االفرتا�ضي ،ثم وجد
طعا ًما هو بعينه الذي كان يحمله للفقراء يف كل ليلة ،وكان هذا الطعام ي�أتيه كل ليلة
وبه يفرق ما بني الليل والنهار ،ويق�ضي وقته يف الذكر والدعاء واملناجاة وال�صالة.
ظل العبد ال�صالح حبي�س قربه ورهني بئره �ست �سنوات ،وهو على حاله التي
ذكرناها ،ثم بدا لأوالده �أن يعيدوا حفر البئر و�إعمارها من جديد ،فحفروها حتى
و�صلوا �إىل قعرها ،حيث باب الكهف ،وكم كانت املفاج�أة مروعة والده�شة هائلة عندما
وجدوا �أباهم ح ًيا يف عافية و�سالمة ،ف�س�ألوه عن اخلرب ف�أخربهم وعرفهم �أن ال�صدقة
التي كان يحملها كل ليلة بقيت حتمل له يف كربته وقربه كل ليلة حتى خرج من قربه
بعد �ست �سنوات كاملة.
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املفتي و�آخرة ال�سلطان
يف الوقت الذي ي�صطدم فيه امل�سلمون كل يوم يف علماء الزمان ومفتي البلدان
مبا ينتجونه للأمة من فتاوى و�آراء و�أحكام مل يراعوا فيها قر�آ ًنا وال �سنة ،ومل يخافوا
فيها اهلل ور�سوله ،و�إمنا خافوا �سطوة احلكام و�ضياع املنا�صب وقطع الهدايا والعطايا،
ويف هذا الوقت اخلانق بالفتاوى امل�ضللة ،يحفظ لنا الكثري من املواقف امل�شرقة لعلماء
الإ�سالم الذين �أدركوا منذ البداية طبيعة وظيفتهم ومكانتهم وقدرهم ،ف�ضربوا �أروع
الأمثلة يف اجلهر باحلق والأم��ر باملعروف والنهي عن املنكر ،حتى ولو كان مع �أقوى
احلكام و�أطغى الر�ؤ�ساء.
كان ال�سلطان �سليم الأول العثماين معرو ًفا مبيوله الع�سكرية املح�ضة ،وهذه
امليول تورث �صاحبها �شدة يف التعامل ،وق�سوة يف العقاب وغلظة يف اتخاذ القرار ،وكلها
كانت �صفات موجودة يف ال�سلطان �سليم الأول املعروف ب�شدة بط�شه بخ�صومه وق�سوته
املفرطة مع املخالفني ،وكان �سري ًعا يف �سفك الدماء ،خا�صة لرجال الدولة من الوزراء
والكتبة والأمناء وغريهم؛ حتى �ضرب به الأمثال يف ذلك ،و�صار ُيدعى على من ُيراد
هالكه ب�أن ي�صبح وزي ًرا ل�سليم الأول!
كان ال�شيخ عالء الدين اجلمايل من �أ�شهر علماء الدولة العثمانية وفقهائها،
ت��وىل العديد م��ن املنا�صب الهامة داخ��ل ال��دول��ة �أي��ام ال�سلطان بايزيد ال�ث��اين وال��د
�شيخا فا�ض ً
ال�سلطان �سليم الأول ،وك��ان ً
ال ي�صرف جميع �أوقاته يف التالوة والعبادة
والتدري�س والفتوى؛ وكان �شديد الورع يف فتاويه ،حتى �أنه كان يغلق باب داره ويقعد
يف غرفة له ،فتلقى �إليه رقاع الفتاوى في�أخذه ويكتب ثم يدليها ،حتى ال يرى �صاحب
الفتوى فيدخل يف قلبه �شيء منه �أو يحابيه حلاجة ما وهكذا؛ كما كان ال�شيخ عالء
الدين جري ًئا يف احلق �صاد ًعا به� ،أ َّم��ا ًرا باملعروف ،ناه ًيا عن املنكر ،يواجه بذلك كل
النا�س فال يهاب �سلطا ًنا ،وال يخ�شى طغيا ًنا.
حدث ذات مرة �أن حا�سب ال�سلطان �سليم الأول ُح ّفاظ اخلزينة فوجد عندهم
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ريا ،ف�أمر بقتلهم جمي ًعا وكانوا مائة وخم�سني رج� ً
خل ً
لا ،فلما علم ال�شيخ
ال وتق�ص ً
عالء الدين اجلمايل ،وكان وقتها مفتي الدولة العثمانية� ،أ�سرع للقاء ال�سلطان �سليم
الأول ،فلما دخل عليه �س َّلم ،ثم جل�س وق��ال :وظيفة �أرب��اب الفتوى �أن يحافظوا على
�آخرة ال�سلطان ،وقد �سمعت ب�أنك �أمرت بقتل مائة وخم�سني رج ً
ال من �أرباب الديون ال
يجوز قتلهم �شر ًعا ،فغ�ضب ال�سلطان �سليم غ�ضبته املعروفة والتي عادة ما تنتهي بقتل
املتحدث �أو نفيه ،وقال للمفتي عالء الدين :ال تتعر�ض لأمر ال�سلطنة ولي�س ذلك من
وظيفتك .ولو �سكت املفتي بعدها ما المه �أحد ،فلقد قال كلمة احلق و�أبان حكم ال�شرع
ولو خالفه ال�سلطان فالوزر عليه وحده ،لكن العامل العامل الذي يعلم قدر علمه وقدر
مهمته وغاية وظيفته يعاود الكالم وي��رد على ال�سلطان حدته وجربوته ويقول له:
بل �أتعر�ض لأمر �آخرتك وهو من وظيفتي ،ف�إن عفوت فلك النجاة و�إال فعليك عقاب
عظيم ،فعندها انك�سرت �سورة غ�ضب ال�سلطان وثاب �إىل ر�شده وعفا عن الكل ،ثم زاد
املفتي يف �إح�سانه ون�صحه و�إر�شاده وظل يتحدث مع ال�سلطان الذي تبددت �سحائب
الغ�ضب من على عقله وقلبه ،ثم �س�أله يف �إعادة الأمناء �إىل منا�صبهم؛ ف�أعادهم جمي ًعا.
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تعرفت �إىل وحدانية اهلل فبكيت
الأمريكية "مريي�سا باور" تروي ق�صة �إ�سالمها بعد �أن غريت ا�سمها �إىل "�إميان
بدران" بعد �إ�سالمها فتقول:
"كنت �أكت�سب مبادئ الدين امل�سيحي من عمي ال��راه��ب وعمتي الراهبة..
عندما بلغت �سن الر�شد جرفتني احلياة الأمريكية الالهية ..ومل يعد للكني�سة وقت
خم�ص�ص لدي ,بل �أ�صبحت �أزورها يف الأعياد فقط.
�أ�صبح همي اجلري وراء املو�ضة واحلفالت وارتياد نوادي ال�سياحة.
علي فعله لأ�صبح �إن�سانة
الكاثوليكية مل تخربين :مل��اذا خلقت؟ وم��اذا يجب ّ
متكاملة؟
كنت متعلقة ب�آراء تقول �إن الإ�سالم ظامل للمر�أة ,و�أن املر�أة الغربية �أكرث حرية
من امل��ر�أة ال�شرقية ،فوجئت ب�أن هناك �إلهًا واح�دًا,ت فكلنا يف �أمريكا نقول �إن اهلل هو
الثالوث القائم على الأب واالبن والروح القد�س.
عندما تعرفت على وحدانية اهلل بكيت وت�أثرت لدرجة كبرية من دون �أن �أعرف
�سبب ذلك.
دون �أن �أدري بد�أت بالبحث عن حقيقة جمهولة لدي ،ف�أخذت �أتعرف على الطلبة
والطالبات امل�سلمني يف الكلية ،وقر�أت القر�آن الكرمي وتف�سريه باللغة الإجنليزية ،ثم
وجدت نف�سي �أ�شهر �إ�سالمي دون �ضغوطات من �أحد.
بعد �أ�سبوعني من �إ�سالمي لب�ست احلجاب يف احتفال �ضم جمموعة من الن�ساء
امل�سلمات يف والية بو�سطن.
�أخ��ذت الأخ��وات من حويل ي�شرحن يل حكمة احلجاب ،و�أن��ه فر�ض علينا نحن
امل�سلمات لوقايتنا من عيون الرجال ووقاية الرجال من فتنتنا.
م�ضى ع�ل��ى اع�ت�ن��اق��ي الإ� �س�ل�ام ت�سع ��س�ن��وات ،ق ��ر�أت خ�لال�ه��ا ع ��ددًا م��ن الكتب
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الإ�سالمية املرتجمة �إىل اللغة الإجنليزية ،و�أولها القر�آن الكرمي.
�شاهدت برامج تلفازية من �إنتاج تلفاز كندي  -يقدمه �شاب ا�سمه "جمال بدوي"
كان بار ًعا يف تبليغ الدعوة �إىل غري امل�سلمني ،خا�صة يف جمال الرد عن الأ�سئلة التي
كانت ترده من امل�سلمني الغربيني.
قر�أت كتيبات لأحمد ديدات ،من جنوب �إفريقيا ،يقارن بني الن�صرانية والإ�سالم،
وبني الإجنيل والقر�آن.
�أن��ا بطبيعتي ،مثل �أغلب الأمريكيني ،تهمني �أو ًال الرباهني والأدل��ة املنطقية
القائمة على التف�سري العلمي لكل املناق�شات الدينية.
ريا من �أجل الفوز بزوج م�سلم ،بعد �أن عرفت �أنه �سين�صفني
جاهدت كث ً
ويعاملني باحل�سنى ،ومل يخ ّيب اهلل �أملي.
هناك رجال م�سلمون ال يعاملون زوجاتهم كما �أمرهم الإ�سالم.
حني و�صويل �إىل البالد العربية فوجئت بوجود �أعداد كبرية من الرجال والن�ساء
امل�سلمني وقد �ألقوا ب�شريعتهم وراء ظهورهم ،وبع�ضهم ال يعرف �شي ًئا عن دينه.
�أدع��و الن�ساء امل�سلمات �إىل ت��رك �شهوات الدنيا التي ي�صدرها �إليهن الغرب؟،
والعودة �إىل القر�آن وال�سنة.
�إنهن يدركن متا ًما �أن احلجاب فر�ض عليهن ،لكنهن ي�ؤجلنه �إىل أ�ج��ل غري
م�سمى؛ لتعلقهن الكبري مبفاتن الدنيا".
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خرب هارون الر�شيد
�أخرج ال�سلفي يف الطيوريات ب�سنده عن ابن املبارك قال" :ملا �أف�ضت اخلالفة �إىل
الر�شيد وقعت يف نف�سه جارية من جواري املهدي � -أبيه  -فراودها عن نف�سها" ،فقالت:
"ال �أ�صلح لك ف�إن �أباك قد طاف بي" ف�شغف بها ف�أر�سل �إىل �أبي يو�سف القا�ضي  -تلميذ
�أبي حنيفة  -ف�س�أله� :أعندك يف هذا �شيء؟ فقال :يا �أمري امل�ؤمنني �أو كلما ا ّدعت �أمة
�شي ًئا ينبغي �أن ت�صدق؛ ال ت�صدقها ف�إنها لي�ست مب�أمونة.
ق��ال اب��ن امل �ب��ارك" :فلم �أدر مم��ن �أع �ج��ب؟! م��ن ه��ذا ال��ذي و��ض��ع ي��ده يف دم��اء
امل�سلمني و�أموالهم يتخرج عن حرقة �أبيه� ،أو من هذه الأمة التي رغبت بنف�سها عن
�أمري امل�ؤمنني� ،أو من هذا فقيه الأمة وقا�ضيها قال اهتك حرمة �أبيك واق�ض �شهوتك
و�صريه يف رقبتي".
و�أخرج ال�سلفي يف الطيوريات ب�سنده عن �إ�سحاق بن راهويه قال" :دعا الر�شيد
�أبا يو�سف لي ً
ال ف�أفتاه  -يف �ش�أن جارية  -ف�أمر له مبائة �ألف درهم" فقال �أبو يو�سف:
"�إن ر�أى �أمري امل�ؤمنني �أمر بتعجيلها قبل ال�صبح فقال عجلوها" ،فقال بع�ض من
عنده�" :إن اخلازن يف بيته والأبواب مغلقة" فقال �أبو يو�سف" :قد كانت الأبواب مغلقة
حني دعاين ففتحت".
كل هذه الأخبار كاذبة ال �أ�صل لها ،وكتاب الطيوريات لل�سلفي من الكتب املح�شوة
بالأكاذيب والأباطيل عن بني العبا�س وخالفتهم؛ حلاجة يف نف�س م�ؤلفه الذي ن�ش�أ يف
ظل الدولة العبيدية الباطنية ،مب�صر ،و�أخبار هارون الر�شيد كثرية و�شهرية وتكفيه
ثناء �أهل العلم عليه ومتني رجل مثل الف�ضيل بن عيا�ض �أن ميد اهلل يف عمر الر�شيد
للخري الذي يرجوه من حياته.
�أم��ا القا�ضي �أب��و يو�سف ،فقيه الأم��ة ومفتيها ف�أجل و�أعلى �ش�أ ًنا من �أن يكون
كعلماء ال�سوء يف زماننا هذا الذين هم مرتزقة احلكام وال�سالطني ،كما ي�شبهه ال�سلفي
يف طيورياته الواهية.
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ويكفي لإبطال هذه الروايات الكاذبة موقف �أبي يو�سف من كتاب العهد والأمان
ال��ذي ك��ان بني ه��ارون الر�شيد و�إدري����س الطالبي ،وال��ذي ح��اول فيه الر�شيد �أن يجد
�سب ًبا لنق�ضه عندما تخوف من �إدري�س ،لكن �أبا يو�سف رف�ض �أن يعطي املربر ال�شرعي
للنق�ض؛ لعدم وج��وده ،مما حدا بالر�شيد �أن يعزله من من�صبه ويعني رج ً
ال �آخر يف
من�صب الق�ضاء؛ مما يو�ضح حال هذا الرجل الذي �ضحى مبن�صبه ومل ي�ضح بدينه
وفقهه يف تربير الأمور اخلاطئة.
وتاريخ الر�شيد كال�شم�س �سطو ًعا .لقد كانت �شهرة هارون الر�شيد قبل اخلالفة
ت�ع��ود �إىل ح��روب��ه وج�ه��اده م��ع ال ��روم ،فلما ويل اخل�لاف��ة ا�ستمرت احل ��روب بينهما،
و�أ�صبحت تقوم كل عام تقري ًبا ،حتى �أنه اتخذ قلن�سوة مكتو ًبا عليها :غاز وحاج.
وقام الر�شيد بتنظيم الثغور املطلة على بالد الروم على نحو مل يعرف من قبل،
وعمرها باجلند وزاد يف حت�صيناتها ،وع��زل اجلزيرة وقن�سرين عن الثغور ،وجعلها
منطقة واحدة ،وجعل عا�صمتها �أنطاكية ،و�أطلق عليها العوا�صم ،لتكون اخلط الثاين
للثغور املال�صقة للروم ،ولأهميتها كان ال يويل عليها �إال كبار القادة �أو �أقرب الأقربني
�إليه ،مثل "عبد امللك بن �صالح" ابن عم �أبي جعفر املن�صور �أو ابنه "املعت�صم".
يرا منها ب��ال�ق�لاع واحل�صون
وع� ّم��ر الر�شيد بع�ض م��دن ال�ث�غ��ور ،و أ�ح ��اط ك�ث� ً
والأ� �س��وار والأب ��واب احلديدية ،مثل :قلطية ،و�سمي�ساط ،ومرع�ش ،وك��ان ال��روم قد
هدموها و�أحرقوها ف�أعاد الر�شيد بناءها ،و�أقام بها حامية كبرية ،و�أن�ش�أ الر�شيد مدينة
جديدة عرفت با�سم "الهارونية" على الثغور.
و�أعاد الر�شيد �إىل الأ�سطول الإ�سالمي ن�شاطه وحيويته ،ليوا�صل ويدعم جهاده
مع الروم وي�سيطر على املالحة يف البحر املتو�سط ،و�أق��ام دا ًرا ل�صناعة ال�سفن ،وف ّكر
يف ربط البحر الأحمر بالبحر املتو�سط ،وع��اد امل�سلمون �إىل غزو �سواحل بحر ال�شام
وم�صر ،ففتحوا بع�ض اجلزر واتخذوها قاعدة لهم ،مثلما كان احلال من قبل ،ف�أعادوا
فتح "رود�س" �سنة (175ه �ـ= 791م) ،و أ�غ ��اروا على �أقريط�ش "كريت" وقرب�ص �سنة
(190هـ= 806م).
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وا�ضطرت دولة الروم �أمام �ضربات الر�شيد املتالحقة �إىل طلب الهدنة وامل�صاحلة،
�صلحا مع الر�شيد ،مقابل دفع اجلزية ال�سنوية له يف
فعقدت "�إيريني" ملكة ال��روم ً
�سنة (181هـ= 797م) ،وظلت املعاهدة �سارية حتى نق�ضها �إمرباطور الروم ،الذي خلف
�إيريني يف �سنة (186ه�ـ = 802م) ،وكتب �إىل ه��ارون" :من نقفور ملك الروم �إىل ملك
العرب� ،أما بعد ف�إن امللكة �إيريني التي كانت قبلي �أقامتك مقام الأخ ،فحملت �إليك من
�أموالها ،لكن ذاك �ضعف الن�ساء وحمقهن ،ف�إذا قر�أت كتابي فاردد ما ح�صل قبلك من
�أموالها ،وافتد نف�سك ،و�إال فاحلرب بيننا وبينك".
فلما قر�أ هارون هذه الر�سالة ثارت ثائرته ،وغ�ضب غ�ض ًبا �شديدًا ،وكتب على
ظهر ر�سالة الإمرباطور" :من هارون �أمري امل�ؤمنني �إىل نقفور كلب الروم ،قد قر�أت
كتابك يا ابن الكافرة ،واجلواب ما تراه دون �أن ت�سمعه ،وال�سالم".
وخ��رج ه��ارون بنف�سه يف ( 187ه �ـ= 803م) ،حتى و�صل "هرقلة" وه��ي مدينة
بالقرب من الق�سطنطينية ،وا�ضطر نقفور �إىل ال�صلح واملوادعة ،وحمل مال اجلزية
�إىل اخلليفة كما كانت تفعل "�إيريني" من قبل ،ولكنه نق�ض املعاهدة بعد عودة الر�شيد،
فعاد الر�شيد �إىل قتاله يف عام (188هـ= 804م) وهزمه هزمية منكرة ،وقتل من جي�شه
�أربعني �أل ًفا ،وجرح نقفور نف�سه ،وقبل املوادعة ،ويف العام التايل (189ه�ـ=805م) حدث
الفداء بني امل�سلمني والروم ،ومل يبق م�سلم يف الأ�سر ،فابتهج النا�س لذلك.
غري �أن �أهم غزوات الر�شيد �ضد الروم كانت يف �سنة (  190هـ= 806م) ،حني قاد
ً
جي�شا �ضخماً عدته � 135ألف جندي �ضد نقفور الذي هاجم حدود الدولة العبا�سية،
فا�ستوىل امل�سلمون على ح�صون كثرية ،كانت قد فقدت من �أيام الدولة الأموية ،مثل
"طوانة" بثغر "امل�صي�صة" ،وحا�صر "هرقلة" و�ضربها باملنجنيق ،حتى ا�ست�سلمت ،وعاد
نقفور �إىل طلب الهدنة ،وخاطبه ب�أمري امل�ؤمنني ،ودفع اجلزية عن نف�سه وقادته و�سائر
�أهل بلده ،واتفق على �أال يعمر هرقلة مرة �أخرى).
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�أين تقع "�سورينام"؟
تقع دولة �سورينام �شمال قارة �أمريكا اجلنوبية على �ساحل املحيط الأطلنطي
حتدها م��ن ال�شرق غويانا الفرن�سية ،م��ن ال�غ��رب غويانا الإ�سبانية ،وم��ن اجلنوب
الربازيل ومن ال�شمال املحيط الأطلنطي.
امل�سلمون يف �سورينام:
جلب الهولنديون الرقيق من �إفريقيا؛ لتعمري البالد ،ونتيجة ل�سيا�سة اال�ستعباد
والظلم ث��ار الأف��ارق��ة بقيادة �أح��د امل�سلمني والتج�أوا �إىل الغابات وب��د�ؤوا ب�صراع مع
الهولنديني الذين �أرغِ موا حتت قوة و�صالبة املقاومة للتفاو�ض مع امل�سلمني الأفارقة
الذين عرفوا با�سم "جيوكا" �أي زنوج الغابة ،وذلك �سنة (1172هـ) ،وعندما هد�أت الثورة
بد أ� الهولنديون يف ا�ستقطاب العمال من م�ستعمراتهم يف الهند وال�صني و�إندوني�سيا،
ثم هاجر �إىل البالد بع�ض ال�شوام وزاد حجم امل�سلمني بالبالد.
تبلغ ن�سبة امل�سلمني من �إجمايل ال�سكان ،وال تتعجبوا من الرقم )%40( ،من
�إجمايل ال�سكان ،وهي ن�سبة كبرية جدًا بالن�سبة؛ لكونهم �أقلية.
�أو�ضاع م�سلمي �سورينام:
يعد الأفارقة الذين جلبوا كرقيق هم �أول امل�سلمني و�صو ًال �إىل �سورينام ،غري
�أن الظلم وتفكك الأ�سرة واجلهل والأ�شغال ال�شاقة ون�ش�أة الأجيال يف جمتمع بعيد عن
الإ�سالم كل تلك العوامل جعلت ه�ؤالء امل�سلمني ينقر�ضون ويذوبون يف املجتمع ،حتى
جاء العمال الأندوني�سيون وكانوا كلهم  -حل�سن الطالع  -من امل�سلمني ،ثم جاء عمال
من الهند كان �أغلبهم م�سلمني ،وكان جميء امل�سلمني للبالد فاحتة خري عليها؛ فعاد
ريا
الإ�سالم للظهور و�أقيمت امل�ساجد ورفع الأذان و�أقيمت ال�شعائر ُبحرية؛ مما جعل كث ً
من الأفارقة يعودون �إىل الإ�سالم مرة �أخرى.
و�أ�س�س امل�سلمون الهنود جمعية لهم با�سم جمعية امل�سلمني ال�سورينامية "�أهل
ال�سنة واجلماعة على املذهب احلنفي" �سنة (1375هـ) عقب اال�ستقالل مبا�شرة وبنوا
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عدة م�ساجد وجوامع كبرية و�شيدوا عدة مدار�س ابتدائية وثانوية ولهم منظمة جامعة
العلماء التي ت�ضم �أئمة امل�ساجد وي�صدرون جملة الإ�سالم باللغة الهندية ويعترب الهنود
�أكرث امل�سلمني ً
ن�شاطا يف جمال الدعوة والعمل الإ�سالمي.
ويف املقابل �أ�س�س �أهل جاوة الأندوني�سيون االحتاد الإ�سالمي ال�سورينامي على
املذهب ال�شافعي وهذا الأمر يعترب يف حد ذاته �أكرب عائق يواجه امل�سلمني هناك حيث �أن
ريا من جهود الدعوة و�إن�شاء �أمثال تلك اجلمعيات
م�شكلة التع�صب واملذهبية تعيق كث ً
على �أ�سا�س مذهبي يولد الع�صبية والفرقة واخلالف ولرمبا النزاع مثال ما يحدث عند
حتديد اجتاه القبلة �إذ ميكن تب ًعا ملوقع البالد اجلغرايف التوجه �شر ًقا والتوجه غر ًبا
ب�سبب �أن البعد ي�صبح واحدًا تقري ًبا عن مكة لكروية الأر�ض فالهنود يبنون م�ساجدهم
يجعلون القبلة �شر ًقا على حني �أن الأندوني�سيني يتجهون غر ًبا ،وهكذا يتفرق امل�سلمون
يف �أمر �شرع �أ�ص ً
ال الحتادهم.
ويجد امل�سلمون عقبة �أخرى ك�ؤودًا يف طريقهم ،هم القاديانيون ال�ضالون الذين
يقدر تعدادهم بع�شرة �آالف �ضال ،وهم �إ�ضافة �إىل بدعتهم الكفرية ودينهم الباطل
وقفوا حائ ً
ال دون توحيد امل�سلمني ،وذلك عندما ت�شكلت جمعية �سورينام الإ�سالمية
�سنة (1367هـ) وكانت تهدف للق�ضاء على التع�صب املذهبي بني الأحناف وال�شافعية،
غري �أن القاديانيني قد ت�سللوا �إىل هذه اجلمعية وب��د�ؤوا بالد�س والت�آمر حتى ف�شلت
تلك اجلمعية وف�شل معها م�شروع الوحدة التي متثل �أكرب م�شكلة يتعر�ض لها امل�سلمون
بتلك البالد النائية.
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م�سلمو تايالند
�إن الناظر لأو�ضاع امل�سلمني يف منطقة جنوب �شرق �آ�سيا يف املجموعة امل�سماة
بالآ�سيان "تايالند � -سنغافورة  -ماليزيا  -الفلبني ،"..يجد �أن حماربة الإ�سالم بتلك
البالد عدا امل�سلمة منها "ماليزيا � -إندوني�سيا' ي�أخذ نف�س ال�شكل والأ�سلوب واخلطة،
فطم�س الهوية و�ضياع اللغة ون�شر الفاح�شة وتر�سيخ اجلهل والفقر و�إثارة الع�صبيات
واملواجهة امل�سلحة هي نف�س املتبع من بلد �إىل �آخر وو�سط كل هذه اخلطوات ال�شريرة
املوجهة �ضد امل�سلمني هناك جتد �أن امل�سلمني يف باقي �أرجاء العامل يف غفلة عما يجرى
لإخوانهم يف العقيدة الذين يواجهون وحدهم كل أ�ع��داء الإ�سالم بالداخل واخل��ارج،
وحتى نكون قد �أدينا بع�ض ما علينا جتاه �إخواننا هناك؛ فنحن يف هذا املقام نع ّرف من
ال يعرف ،ونقيم احلجة على من يجهل لعل بع�ض من يعرف يقوم ب�أعظم دور جتاه
ه�ؤالء املن�سيني من امل�سلمني.
�أين تقع فطاين:
�أو ًال م�ساحة تايالند تبلغ (� )520ألف كيلومرتمربع ،ويبلغ تعداد �سكانها نحو
خم�سة و�أربعني مليو ًنا يدين �أكرثهم بالبوذية الهندية ،وتبلغ ن�سبة امل�سلمني نحو
( )%18من ال�سكان ،يرجع �أ�صلهم �إىل منطقة فطاين.
وف�ط��اين ه��ي املنطقة ال��واق�ع��ة ب�ين ماليزيا وت��اي�لان��د ،وي��رج��ع أ���ص��ل �سكانها
للمجموعة املاليوية ويتكلمون اللغة املاليوية ويكتبونها حتى الآن ب�أحرف عربية،
وو�صل الإ�سالم �إىل فطاين عن طريق التجارة يف القرن اخلام�س الهجري و أ�خ��ذ يف
التنامي حتى �صارت املنطقة كلها �إ�سالمية ،وحت��ت حكم امل�سلمني يف القرن الثامن
الهجري و�صارت فطاين مملكة �إ�سالمية خال�صة وم�ستقلة.
عندما احتل الربتغاليون ال�صليبيون تايالند �أوعزوا �إىل قادة تايالند بحتمية
احتالل فطاين للق�ضاء على �سلطنة الإ�سالم بها والبتالع خرياتها؛ فقام التايالنديون
باحتالل فطاين �سنة (917هـ) ،لكنهم ما لبثوا �أن خرجوا منها بعد قليل حتت �ضغط
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املقاومة الإ�سالمية.
ولكن ال�صليبية العاملية مل تكن لتهد�أ ويرتاح لها بال طاملا للإ�سالم دولة بتلك
البقاع ال�سحرية من العامل؛ فدخل الإجنليز � -أعدى �أعداء الإ�سالم  -حلبة ال�صراع
ودعموا التايالنديني البوذيني للهجوم على فطاين ،وقمع الثورات وتهجري امل�سلمني
من البلد ،حتى �أعلنت تايالند �ضم فطاين ر�سم ًيا لها �سنة (1320هـ) بعد �سل�سلة طويلة
من الثورات واملقاومة البا�سلة من امل�سلمني ،وك��ان هذا ال�ضم �إي��ذا ًن��ا بعهد جديد يف
ال�صراع بني امل�سلمني و�أعدائهم.
كفاح م�سلمي فطاين:
�إن رحلة كفاح م�سلمي فطاين �أروع و�أق��وى من �أن ن�صورها هنا؛ فهذا ال�شعب
أي�ضا جه ً
البا�سل واجه عد ًوا كاف ًرا ،وواجه � ً
ال منك ًرا من م�سلمي العامل ،ومع ذلك ما
زال �صامدًا قو ًيا معت ًزا ب�إ�سالمه وعقيدته ،وتبد�أ رحلة الكفاح الهائلة منذ �أن �أعلنت
تايالند �ضم فطاين لها واعتربتها مديرية تايالندية يف �سنة (1320هـ).
ح��دث بتايالند انقالب ع�سكري �سنة (1351ه �ـ) �أط��اح بامللكية ،ومل يكن لهذا
االنقالب �أن ينجح دون م�ساعدة �أهل فطاين الذين ا�ستغلوا الفر�صة وقدموا عري�ضة
مبطالبهم من احلكومة اجلديدة ،والتي ما جاءت �إال مب�ساعدة امل�سلمني.
والواقع املرير �أن االنقالب الع�سكري مل يكن �أح�سن حا ًال من �سابقه ،بل قد جر
ريا على امل�سلمني بفطاين؛ لأن هذا االنقالب �أحيا فكرة الع�صبية ال�سيامية
وبا ًال كب ً
ال�ق��دمي��ة ،التي وال ب��د �أن ت�صطدم م��ع امل�سلمني بفطاين وال��ذي��ن يرجعون لأ�صول
ماليوية ،وعندما اعتلى الفريق �أول "�سنقرام" ال�سلطة يف تايالند �سنة (1357هـ) قرر
ابتالع ال�شعب الفطاين وحمو الهوية الإ�سالمية واملاليوية.
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حق التعليم للمر�أة
كانت املر�أة عندنا يف الع�صور الأخرية حمرومة من التعليم ,مع �أن الإ�سالم يحث
على العلمّ ,
ويرغب فيه الرجال والن�ساء على ال�سواء ,ولي�س فيه ن�ص واحد �صحيح
يح ّرم على املر�أة �أن تتعلم ,وقد قلت� :إن يف تاريخنا مئات العاملات والأديبات واملحدثات
ممن ُ�شهرن بذلك ودونت �سريتهن يف كتب الرتاجم.
وحت�ضرين الآن �سرية فاطمة بنت ال�شيخ ع�لاء الدين ال�سمرقندي ،الفقيه
احلنفي الكبري �صاحب "حتفة الفقهاء" املتوفى عام (539هـ)؛ فقد كانت فقيهة جليلة,
تزوجها تلميذ �أبيها ال�شيخ عالء الدين الكا�ساين ،املتوفى عام (587هـ)� ،صاحب البدائع
ب�سط يف كتاب �شيخه ال�سمرقندي حتى قيل عنه� :شرح حتفته ,وزوجه ابنته ,وكان
الذي ّ
الفتوى ت�أتي فتخرج ,وعليها خطها وخط �أبيها ,فلما تزوجت ب�صاحب البدائع؛ كانت
الفتوى تخرج وعليها خطها وخط �أبيها وخط زوجها.
ومما ال ريب فيه �أن جلهل املر�أة امل�سلمة يف الع�صور الأخرية �أث ًرا يف ت�أخر امل�سلمني؛
فالأمهات اجلاهالت ينجنب �أبناء جاهلني خاملني؛ لذلك كان من النه�ضة املحمودة �أن
يفتح للفتاة باب التعليم ,و�أن تكرث فينا الزوجات املتعلمات ,والأمهات املتعلمات.
وكل ما نالحظه على تعليم الفتاة� ،أنها كانت تدر�س نف�س املناهج والدرو�س التي
يدر�سها الفتى ,وهذا خط�أ بالغ ,ف�إن الفتاة حتتاج يف حياتها العملية بعد التخرج �إىل ما
ال يحتاج �إليه الفتى؛ فهي مهي�أة بفطرتها وخلقتها لتكون زوجة و�أ ًما؛ ومن ثم فمن
الواجب �أن تتعلم ما يفيدها يف حياتها املقبلة ,وقد �أن�شئت ,يف البالد مدار�س لتعليم
الفنون الن�سوية ,ومن اخلري �أن نكرث مثل هذه املدار�س ,و�أن تط ّعم مناهج الدرا�سة
للبنات بق�سط �أكرب من �أ�صول الرتبية املنزلية؛ لتكون لها من اخلربة ما ي�ساعدها على
النجاح يف حياتها املرتقبة.
وقال ﷺ« :طلب العلم فري�ضة على كل م�سلم» �صححه الألباين.
ق��ال احل��اف��ظ ال���س�خ��اوي" :قد أ�حل ��ق بع�ض امل�صنفني ب � آ�خ��ر ه��ذا احل��دي��ث:
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�صحيحا".
"وم�سلمة" ولي�س لها ذكر يف �شيء من طرقه ,و�إن كان معناها
ً
ومن هنا قال الإمام ابن حزم  -يرحمه اهلل : -
"ويجب عليهن � -أي الن�ساء  -النفار للتفقه يف الدين ,كوجوبه على الرجال,
وفر�ض عليهن كلهن معرفة �أحكام الطهارة وال�صالة وال�صيام ,وما يحل :من امل�آكل,
وامل�شارب ,واملالب�س كالرجال ,وال فرق ,و�أن يعلمن الأق��وال والأعمال� :إما ب�أنف�سهن,
و�إما بالإباحة لهن لقاء من يعلمهن ,وفر�ض على الإمام �أن ي�أخذ النا�س بذلك".
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ر�سالة �إىل �أختي الناظرة
"مديرة املدر�سة"
يقول الكاتب الإ�سالمي حممد ر�شيد العويد:
طلب مني �أع�ضاء اللجنة االجتماعية يف �إحدى اجلمعيات الإ�سالمية يف الكويت
كتابة ر�سالة �إىل الناظرة (مديرة املدر�سة)� ،أ�شرح لها فيها عظم الدور الإ�صالحي الذي
ميكن �أن تقوم به يف مدر�ستها ,وكذلك عظم الأجر الذي �ستك�سبه من اهلل  -تعاىل -
على هذا �إن �شاء � -سبحانه .-
�أختي الناظرة "مديرة املدر�سة":
ما ر�أيك لو حت�سبني معنا هذه احل�سبة :يف مدر�ستك ع�شرون مدر�سة على الأقل,
وعدد التلميذات قد ي�صل �إىل خم�سمائة تلميذة ,وجميع ه�ؤالء املدر�سات والتلميذات,
يرين فيك قدوة لهن ,و�أ�سوة يحتذين بها.
ولعل ثيابك هي �أول ما ينظرن �إليه ،ويتتبعن �شكله ,ورمبا يحاولن تقليده ,ف�إذا
كنتِ �سافرة متربجة .فقد ي�سفرن ويتربجن اقتدا ًء بك ,وكذلك �إذا كنتِ حمجبة فقد
يتحجنب اقتداء بك.
قد تقولني :ومل��اذا يقتدين بي؟ كل واح��دة حرة يف اختيار ال�سفور �أو احلجاب,
التربج �أو احل�شمة .لنفر�ض ج��د ًال �أن ه��ذا �صحيح .ولكن تبقني امل�س�ؤولة الأوىل يف
لب�سك �أثرها فيهن.
املدر�سة وتبقني القائدة ل�سري الأمر فيها ,وال بد �أن ترتك طريقة ِ
ف�إذا كنتِ حمجبة ,كما �أمر اهلل ور�سوله ﷺ ,ف�إنك حتققني الدعوة �إىل احلجاب
من خالل حجابك؛ حجابك ال��ذي ت��راه كل مدر�سة وتلميذة يف مدر�ستك ,وال بد �أن
يرتك �أث ًرا فيهن.
ولكن هل تكتفني بارتداء احلجاب؟ وهل تكفي م�شاهدة املدر�سات والطالبات لك
حمجبة؟ طب ًعا ال .بل يح�سن �أن يرافق هذا دعوة منك لهن �إىل هذا احلجاب ,وذلك عن
طريق حقائق و�أ�ساليب �أو�ضحها لك يف ما يلي:
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 -1حاويل �أن تك�سبي حمبة مدر�ساتك وطالباتك ,فال�شاعر يقول�" :إن املحب
ملن �أحب مطيع" ,فمحبتهن لك �ستمهد الطريق �أمام اتباعهن ,واالقتداء بك ,وال�سماع
منك �إذا دعوتهن �إىل احلجاب واحل�شمة.
 -2ابدئي بدعوة املدر�سات ال�سافرات �إىل احلجاب ,ك ً
ال على حدة ,وحاوريها بينك
وبينها ,ولي�س �أمام مدر�سة �أخرى ,واجعلي حر�صك عليها �أ�سا�س حوارك ,ورغبتك يف
جناتها من العذاب هدف دعوتك.
 -3ذكريها باملحنة التي كانت فيها ,وبالهول ال��ذي جناها اهلل منه ,وبالعذاب
والقهر والغمة التي ك�شفها اهلل عنها ,ثم ا�س�أليها� :أال حتتاج هذه النعم العظيمة �إىل
�شكر من تف�ضل بها علينا؟ وهذا ال�شكر هل يكفي �أن يكون بالل�سان وحده؟ �أال ينبغي �أن
يكون بالطاعة � ً
أي�ضا؟ �ألي�س احلجاب من الطاعة؟ طاعة اهلل ور�سوله ﷺ؟
 -4وال ب�أ�س �أن تهديها بع�ض الكتيبات التي تدعو �إىل احلجاب ,وتتحدث عن
فر�ضيته ,وتظهر حكمته ,وترغب فيه.
هذه اخلطوات نف�سها قد ميكنك اتباعها مع الطالبات؛ و�ستعينك عليها مدر�سات
حمجبات� ,أو مدر�سات حتجنب على يديك؛ فيكون حلديثهن ت�أثري �أق��وى و�أبلغ حني
يتحدثن عن انتقالهن من ال�سفور �إىل احلجاب.
ولنعد �أختي الناظرة �إىل احل�سبة التي بد�أت بها ر�سالتي �إليك )20( :مدر�سة +
( )500طالبة = خم�سمائة وع�شرون �أخ ًتا ,ولنفرت�ض �أن اهلل  -تعاىل  -وفقك فتحجبت
ثالثون �أخ ًتا ,بني مدر�سة وطالبة ,يف كل عام درا�سي ,فهل تدرين كم من الأجر قد كتبه
اهلل  -تعاىل  -لك؟
اقرئي حديث ر�سول اهلل ﷺ :عن �أب��ي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � -أن ر�سول اهلل
ﷺ قال« :من دعا �إىل هدى كان له من الأجر مثل �أجور من تبعه ,ال ينق�ص ذلك من
�أجورهم �شي ًئا .ومن دعا �إىل �ضاللة ,كان عليه من الإثم مثل �آثام من تبعه ,ال ينق�ص
ذلك من �آثامهم �شي ًئا» رواه م�سلم.
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الرتدد ..الآفة اخلفية

(((

الرتدد ينتج من �ضعف الثقة بالنف�س ،وقد ميتزج برغبة قاهرة يف الكمال.
الرتدد لي�س كله �ش ًرا ،بل �إن درجة منه رمبا تكون مفيدة لإعطاء فر�صة للتفكري
يف االحتماالت املختلفة والعواقب املتوقعة ولكن بقدر.
ال�شخ�صية املرتددة� :شخ�ص متقلب يف ر�أيه ،ال يعرف ماذا يريد حتديدًا.
مل مرعبٍ من املثاليات والقواعد
و�أ�صحاب هذه ال�شخ�صية رمبا يعي�شو َن يف عا ٍ
ري من الأحيان �إىل الإحجام عن التجربة �أو عن تعلم اجلديد ،فهم
التي تدفعهم يف كث ٍ
يجب �أال يخطئوا.
ال ي�ستطيعو َن حتم َل اخلط أ� لأنهم ُ
� ً
أي�ضا � ..صاحب ال�شخ�صية امل�ترددة :ي�ضيع و�سط البدائل العديدة ،مييل �إىل
االعتماد على اللوائح والأن�ظ�م��ة ،كثري ال��وع��ود وال يهتم بالوقت ،يطلب امل��زي��د من
املعلومات والت�أكيدات ،يرى نف�سه �أنه لي�س بخري.
هذا النمط من ال�شخ�صية يحتاج �إيل التعامل معه بقدر من احلكمة من خالل
الثناء علي �آرائ��ه لدعم ثقته بنف�سه ،والتخفيف من درج��ة القلق واخلجل ب�أ�سلوب
«الوالدية الراعية» ،كما �أنه يحتاج �إيل وعي من جانب املتعامل معه ،والذي يقع علي
عاتقه دائما حماولة تقدمي جمموعة من االق�تراح��ات واخل�ي��ارات حتى ي�سهل عليه
عملية اتخاذ القرار.
الطريق من هنا:
• حياة كل منا هي عبارة عن جمموعة ق��رارات اتخذناها ،بع�ضها تدفعنا
�إىل الأم��ام وبع�ضها جترنا �إىل اخللف ،لذلك يجب �أن نت�أنى يف اتخاذ هذه القرارات
ونفكر ونت�أمل ون�ست�شري ،وف��ى ذات الوقت ن�ستعني ب��اهلل ذي العلم الوا�سع ال�شامل،
فا�س�أيل اهلل تعاىل دو ًما التوفيق والثبات ،وقدمي اال�ستخارة يف كل �أموركِ .
((( د.خالد �سعد النجار "بت�صرف"
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• الإن�سان جمموعة من الرغبات والآمال وتطلع نحو حياة �أف�ضل ،وخالل
حتقيق تلك الأمنيات يكون هناك �إرها�صات من اخلوف والرجاء ..اخلوف ت�صاحبه
ح��االت من القلق والتوتر وال�تردد والإح�ب��اط والي�أ�س وع��دم الثقة يف النف�س ..هذه
االنفعاالت النف�سية ما هي �إال معوقات ت�ؤثر يف قراراتنا وحتديد م�صرينا ،وتفويت
الفر�ص الذهبية التي متر بنا وقد ال تتكرر ،فالإن�سان الذي يتيح لهذه انفعاالت �أن
تتحكم يف حياته ال�شك �أنه يفتقر �إىل ا�ستقالل ال�شخ�صية ،ويجعل من نف�سه �شخ�صية
مذبذبة تنعدم لديها روح املبادرة والتميز.
• التي حتب التفا�ؤل بامل�ستقبل وح�سن العاقبة� ،ستكون قراراته حا�سمة وقوية
و��س��وف ت�ع��زز لديها اجل��ان��ب االي�ج��اب��ي م��ن حياتها ،و�إذا جنحت يف حتقيق �أهدافها
ف�سيكون ذلك داف ًعا لنجاحات �أخ��رى يف امل�ستقبل ،ولو ف�شلت يف حتقيق �أهدافها قد
حتبط بع�ض الوقت ،ولكنها متلك مقومات اخلروج من الأزمة �سري ًعا.
نف�سك هذه الأ�سئلة :ملاذا
يقابلك؛ فا�س�أل
• �إذا كنتِ ترتددين يف كل موقف
ِ
ِ
لديك خربات �أو معلومات تغنيكِ عن الرتدد� ،أم �أنه الرتدد فقط لعدم
الرتدد؟ وهل ِ
الإملام باملو�ضوع؟ وهل هو خوف من حتمل امل�سئولية وحدكِ  ،نتيجة اختياركِ وقراركِ ؟
لديك ،وتبدئي منها
 ..ب�إجابتكِ عن هذه الأ�سئلة ت�ستطيعني �أن تعريف نقطة ال�ضعف ِ
للتغلب على الرتدد.
• هناك قرارات مهمة يف حياة كل �إن�سان مثل :االلتحاق بكلية معينة ،اختيار
العمل ،اخلطبة وال ��زواج ..فالبد من �أن يكون هناك وق��ت ك��اف ودرا��س��ة �شاملة قبل
اتخاذ القرار ب�ش�أنها ،فالت�سرع من �أخطر الأمور التي تكتنف هذه القرارات امل�صريية.
• �أنتِ حتتاجني �إىل التقليل من االهتمام بر�أي النا�س ،فلي�س من املعقول �أن
يكون النا�س �أم��ة واح��دة يف �أذواق�ه��م ،ونظرتهم ل�ل�أم��ور ،ولي�س من املعقول �أن نكون
مت�أثرين ب��ر�أي كل من هب ودب � ..ضعي كل �آراء الآخرين يف اعتباركِ  ،وليكن اتخاذ
القرار النهائي لكِ وحدكِ  ،وباقتناع تام دون �ضغط من �أحد.
جتاربك ال�سابقة يف االختيار ،وا�ستمعي للنقد البناء وتفهمي
• تعلمي من
ِ
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م�بررات��ه؛ لتح�سني �أدائ ��كِ يف امل��رات ال�ق��ادم��ة ،ولي�س م��ن أ�ج��ل تدعيم ل��وم� ِ�ك لذاتكِ
ثقتك بنف�سكِ .
على ما م�ضى ،وبالتدريج �ستزداد ِ
• �أجمع املعلومات الكاملة وال�صحيحة عن املو�ضوع الذي يحتاج �إىل اتخاذ
قرار فيه ،لأن حماولة اتخاذ القرار مع نق�ص املعلومات �أو مع عدم �صحتها� ،سي�ؤدي
�إىل اتخاذ قرار خاطئ ،وبالتايل �ستكون النتائج كارثية.
منك فر�صة ب�سبب ترددكِ  ،فكل
• ال ت ُلومي �أو تب ِّكتي نف�سكِ بق�سوة �إذا �ضاعت ِ
�إن�سان مهما كان خربته �أو درجة تعليمه ،يحتاج �إىل التدريب على اكت�ساب املزيد من
املعرفة والثقة بالنف�س.
• من املفيد �أن تتعلمي مهارة اتخاذ القرارات ،فهي مهارة حياتية غاية يف
الأهمية ..تع ّودي على حتمل امل�سئولية ،وابدئي بامل�سئوليات ال�صغرية� ،أو الي�سرية،
إليك بع�ض امل�سئوليات ،حتى ت�ستطيعي التدريب على
واطلبي ممن حولكِ �أن ي�سندوا � ِ
حتملها .وب�إحراز النجاح والت�شجيع ممن حولكِ  ،تكوين قد خطوتِ خطوة نحو الثقة
وعدم الرتدد.
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بني العلم والذكاء

(((

ريا ما يتجادل النا�س يف م�س�ألة املفا�ضلة
يقول الدكتور /عبدالكرمي بكار :كث ً
بني العقل والعلم ،ويف القدر املطلوب منهما للإبداع واالخرتاع والتفوق ..ويف مرحلة
من تاريخنا كان كثري من املثقفني يعتقدون �أن تف�ضيل العلم على العقل �شيء ال يليق
مبثقف ر�صني ،ومن �أدبيات اجلدال يف هذه امل�س�ألة ما ذكره �أحد 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 �أح � ��رز ال���ش��رف��ا
ف ��ال� �ع� �ل ��م ق� � � ��ال �أن� � � � ��ا �أح� � � � � � ��رزت غ��اي �ت �ـ��ه
وال �ع �ق��ل ق� ��ال �أن � ��ا ال��رح �ـ �ـ �م��ن ب ��ي ع�ـ��رف��ا
ف � ��أوم � �ـ � �ـ � ��أ ال �ع �ـ �ـ �ـ �ل��م �إمي� � �ـ� � �ـ � ��ا ًء وق� � �ـ � ��ال ل��ه
ب ��أي �ن ��ا ال ��رح �م��ن يف ف��رق �ـ��ان �ـ �ن��ا ات���ص�ـ�ـ�ـ�ف��ا
ف� �ب� �ـ ��ان ل �ل �ع �ـ �ـ �ق �ـ��ل �أن ال� �ع� �ـ� �ل ��م � �س �ـ �ـ �ـ �ي��ده
ف�ق�ـ�ـ�ب��ل ال�ع�ـ�ـ�ق��ل ر�أ� � ��س ال �ع �ـ �ل��م وان �� �ص��رف��ا
ال �أحد يا �أبنائي وبناتي ي�ستطيع �أن يهون من �ش�أن الذكاء ومن دوره يف تنظيم
املعرفة وخ�ضها من �أج��ل الو�صول �إىل �شيء ج��دي��د ..وال �أري��د هنا �أن �ألفت نظركم
�إىل �أ�شياء بدهية ،لكن �أود �أن �أ�شري �إىل �أن ك ً
ال من الذكاء والعلم �أ�سا�سي يف الإب��داع
والنجاح ..لكن كلما قل العلم ظهر دور الذكاء وكلما كرث العلم تراجع دور الذكاء ،و�إن
احلجم املتاح من العلم اليوم �شيء هائل ،و�إن املعرفة تت�ضاعف يف هذا الع�صر كل خم�س
ع�شرة �سنة مرة؛ مما يعني �أن قيمة الذكاء ترتاجع با�ستمرار..
ومن هنا ف�إن االعتقاد ال�سائد الآن هو �أن العلم هو امل�صدر الأ�سا�سي لت�شكيل
( 	)1من كتاب :خم�سني �شمعة لإ�ضاءة دروبكم  -د .عبدالكرمي بكار.
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العقل وقد �شبه �أحدهم العقل بالرحى التي تطحن احلبوب ،و�شبه العلم بالقمح الذي
ن�صبه فيها ،فمهما كانت الرحى عظيمة ف�إنها لن تخرج لنا طحيناً �إال من نوع القمح
الذي و�ضعناه فيها ،و�إذا مل ن�ضع فيها �شيئاً لن تخرج لنا �شي ًئا.
ذك��اء متو�سط م��ع تعلم جيد وم��ع ج��د ومثابرة وتخطيط طموح أ�ج��دى على
�صاحبه و�أن�ف��ع ل��ه م��ن ذك��اء متوهج وع��ال ج��دا "لكن ال ي�صحبه تنظيم وال علم وال
طموح".
وهذا هو التف�سري ال�صحيح ملا نراه من ت�سجيل كثيف لرباءات االخرتاع لدى بع�ض
ال��دول �سنويا ،وما نراه من �شح يف ذلك لدى دول �أخ��رى؛ حيث �أن الذكاء على م�ستوى
الأمم وال�شعوب موحد تقريبا� .إن الذكاء ـ فعال ـ ال ينفع الذين ال ميلكون �شيئا �سواه.
ما الذي يعنيه هذا بالن�سبة لأبنائي وبناتي؟
�إنه يعني الآتي:
1ـ ال تفكروا يف م�ستقبلكم وال تر�سموا �أهدافكم بناء على ما لديكم من ذكاء،
ولكن حاولوا �أن حت�صلوا العلم النافع الذي ي�ساعدكم على الو�صول �إىل تلك الأهداف.
2ـ ال تلتفتوا �إىل ما قد يقوله فيكم بع�ض ذويكم وبع�ض �أ�ساتذتكم من �أنكم
متو�سطو الذكاء �أو حمرومون منه ،واعملوا على اال�ستفادة من �أوقاتكم �إىل �أق�صى حد،
وادر�سوا التخ�ص�صات التي متيلون �إليها وحتبون القراءة فيها.
3ـ حني يبلغ �أحدكم �أ�شده ،فليحر�ص على تلقي العلم عن نبهاء ع�صره ،ف�إن املرء
حني ي�أخذ عن الكبار ف�إنه ير�شح نف�سه لي�صبح مثلهم ،وابحثوا عن اجلامعات املمتازة
ولو كانت مكلفة؛ لأن التعليم والتدريب اجليدين يعو�ضان املرء عن بع�ض ما قد يكون
لديه من نق�ص يف الإمكانات العقلية.
4ـ بال�صرب والعزمية والإ��ص��رار على طلب العلم قد يحقق ال��واح��د منكم من
التقدم ال�شخ�صي على املدى البعيد ما يعجز عنه كثري من الأذكياء ..وتذكروا دائما
ال��ذي جرى بني الأرن��ب وال�سلحفاة حيث هزم الأرن��ب ب�سبب غ��روره وتوانيه ،وفازت
ال�سلحفاة بد�أبها ومثابرتها.
سحر البيان في كلمات بينات
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أنت
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(((

�أخيتي :ال �أظن عاقال يوقن باجلنة وما �أعده اهلل فيها من نعيم ثم ي�أبى دخولها
قال عليه ال�صالة وال�سالم�" :صنفان من �أهل النار مل �أرهما" وذكر منهما" :ون�ساء
كا�سيات عاريات مائالت مميالت ر�ؤو�سهن ك�أ�سنة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال
يجدن ريحها" رواه م�سلم.
ف�أ�سلك باهلل حبيبتي :من هي الفتاة العاقلة التي ال تريد اجلنة وال رائحتها ؟
�إن كنت ال تعلمني �أن التربج من كبائر الذنوب التي حذر الر�سول الكرمي منها فا�سمعي
هذا احلديث( :ثالثة ال ت�س�أل عنهم  ..وذكر منهم امر�أة غاب عنها زوجها وقد كفاها
م�ؤنة الدنيا فتربجت بعده فال ت�س�أل عنهم) �أي :ال ت�س�أل عنهم لأنهم من الهالكني
رواه البخاري .يف الأدب املفرد واحلاكم وغريهما �صحيح اجلامع  .فهل تختارين �أختاه
طريق الهالك ب�إرادتك واختيارك؟
�أختي امل�ؤمنة � ..إن مل نلتزم نحن باحلجاب ال�شرعي يف بلد التوحيد ومهبط
الوحي ومهد الر�ساالت وحمط �أنظار امل�سلمني يف العامل فمن يلتزم به ؟ وكيف ميكننا
�أن ندعو الآخ��ري��ن �إىل اح�ترام ديننا وال��دخ��ول فيه ونحن نخالف �أوام ��ره ون�ستنكر
تعاليمه؟.
�أختي الكرمية � ..أعلم �أن��ك تريدين �أن تظهري باملظهر احل�سن اجل��ذاب �أمام
النا�س وق��د يكون ذل��ك عن ح�سن نية  ...ولكن �أم��ا تعلمني �أن��ك بتربجك و�سفورك
تعر�ضني نف�سك للفنت وتفتنني الآخ��ري��ن �أير�ضيك �أن ت�ك��وين و�سيلة م��ن و�سائل
ال�شيطان ؟ هل تر�ضني �أن تكوين �سببا يف وقوع م�سلم يف احلرام ؟ �أي�سرك �أن تكوين
قدوة يف ال�شر �أو ممن �سن يف الإ�سالم �سنة �سيئة فكان عليه وزرها ووزر من تبعه �إىل
يوم القيامة؟ �أما تدرين �أن غاية ما يرجوه �أ�صحاب القلوب املري�ضة هو �أن ي�سلبوك
( )1بت�صرف وتغري للعنوان من كالم /غنية خلفان الغافري  -جملة الدعوة  -العدد ( )1691حمرم
(1420هـ).
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عقلك ثم يبحثوا عن �ضحية �أخرى؟ فيا جوهرتي امل�صونة … �أحذرك �أن ت�سريي يف
طريق التربج وال�سفور فتتبعي خطوات ال�شيطان فتقع (الفاجعة) وتفقدين �أعز ما
متلكني ثم تركنني على هام�ش احلياة … هذا مع الذكر امل�شني و�سخط رب العاملني
 ..ال ت�ستغربي �أختاه  ..فكثري ممن �آل �أمرهن �إىل هذه النهاية املظلمة كانت بدايتهن
نظرة حمرمة �أو مكاملة هاتفية �أو عباءة مزرك�شة �أو غريها من الفنت.
�أيتها الفا�ضلة  ..لقد �ساد امل�سلمون العامل يوما من الدهر  ..ف�أ�س�ألك باهلل
العظيم هل �سادوه بح�سن لبا�سهم ومظهرهم؟ �أو بالزخرفة والزينة والنقو�ش والألوان؟
�أو ب�آخر مو�ضة من الأزي��اء ومتابعة �آخر �صرخة يف عامل العطور و�آخر ق�صة يف عامل
ال�شعر؟ كال وال��ذي ال إ�ل��ه غريه ما �سادوا بذلك و إ�من��ا بتم�سكهم بدينهم وتطبيقهم
ل�شريعة ربهم  ..يوم �أن قرت ن�سا�ؤهم يف بيوتهن وتفرغن لرتبية القادة الأبطال  ..ال
يوم �أن خرجت املر�أة من بيتها ومتردت على �شريعة ربها وتنكرت لدينه با�سم التمدن
والتح�ضر!! لقد �سادوا يوم �أن �أيقنوا �أن عزتهم لي�ست باملظهرية اجلوفاء وال بالتبعية
املا�سخة املذلة العمياء و�إمنا بالإ�سالم  ..وبالإ�سالم وحده فقط فنحن �أخيتي قوم كما
قال عمر  -ر�ضي اهلل عنه " : -كنا �أذل قوم ف�أعزنا اهلل بالإ�سالم فمهما ابتغينا العزة
بغريه �أذلنا اهلل" .فيا �أختي امل�سلمة اعريف عظمة هذا الدين الذي تنت�سبني �إليه واعلمي
�أن اهلل �سبحانه �إمنا �أم��رك باحلجاب ليحفظ لك كرامتك و�إن�سانيتك وعفافك فهو
الذي خلق اخللق وهو �أعلم مب�صالح عباده �أين تكون ،قال تعاىل :ﱫﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﱪ.
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جرعات فيتامني "د" حتمي الب�صر
قالت �صحيفة ديلي تلغراف� :إن درا�سة �أجريت على ن�ساء كبريات ال�سن� ،أثبتت
�أن تناول جرعات عالية من الفيتامني "د" ج ّنب نحو ( )%60ممن �شاركن يف التجربة
عواقب االنتكا�س البقعي يف �شبكية العني الذي ي�صيب كبار ال�سن ع��ادة ،حيث �أ�صاب
رئي�سا للعمى يف باقي دول
(� )230ألف �شخ�ص بالعمى يف بريطانيا وحدها ،ويعد �سب ًبا ً
العامل.
وقالت ال�صحيفة� :إن العلماء يعتقدون �أن الفيتامني املوجود يف زيت ال�سمك
والبي�ض ،وكذلك حبوب املكمالت الغذائية ميلك خ�صائ�ص م�ضادة لاللتهاب ميكنها
�أن متنع املر�ض الذي ي�ستع�صي على العالج ،وذلك بوقف ال�ضرر عن العني.
و�أو�ضحت الدرا�سة� ،أن تناول فيتامني "د" بكميات �إ�ضافية من الغذاء والكب�سوالت
�أكرث من االعتماد على ال�شم�س ،ميكن �أن ي�ساعد على احلماية من االنتكا�س البقعي يف
�شبكية العني.
لكن ال�صحيفة تن�صح كبار ال�سن ب�ضرورة ا�ست�شارة �أطبائهم؛ ملعرفة ما �إذا كانوا
يف حاجة �إىل تناول �أي كمية �إ�ضافية من هذا الفيتامني؛ لأن درا�سات حذرت من �أن
الإفراط يف تناوله ي�ؤدي �إىل الإ�صابة به�شا�شة العظام.
و�أو�ضحت الدرا�سة عدم وجود عالج فاعل لل�ضرر الذي ي�سببه تقدم ال�سن ملركز
ال�شبكية يف العني ،والعالج املتوافر حال ًيا ال ي�ؤدي �إال �إىل تخفيف الأعرا�ض وهو حمدود
ومكلف.
كما �أكدت الدرا�سة �أهمية عوامل اخلطر التي ميكن �أن ت�ؤثر على ظهور املر�ض �أو
متنع تقدمه يف املراحل املتقدمة من العمر ،واقرتحت على كبار ال�سن حماية ب�صرهم
ب�ضمان تناول ما يكفي من الفيتامني "د".
وقد �أجرى الباحثون جتاربهم على ( )1313امر�أة جتاوزن �سن الي�أ�س وترتاوح
�أعمارهن بني ( 50و )79عا ًما يف ال��والي��ات املتحدة ،حيث راق�ب��وا م�ستوى حملول يف
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دمائهن  -يعرف با�سم "� "25أو "�إت�ش.دي"  -يعك�س م�ستوى متثيل الفيتامني "د" ،كما
�س�ألوهن عن �أنظمتهن الغذائية ومقدار الوقت الذي يق�ضينه خارج املنزل.
ووجدت الدرا�سة �أن الن�ساء اللواتي كانت �أعمارهن �أقل من ( )75عا ًما ولديهن
متثيل عال للفيتامني "د" ،كان احتمال �إ�صابتهن باالنتكا�س البقعي يف ال�شبكية �ضعي ًفا،
لكن هذا مل ينطبق على الن�ساء الأكرب �س ًنا.
وك�شفت �أن اللواتي تناولن ( )720وحدة دولية �أو ( )18ميكروجرا ًما يوم ًيا كانت
�إ�صابتهن باملر�ض تقل بن�سبة ( )%59عمن تناولن �أقل من ( )120وحدة دولية� ،أي ()3
ميكروجرامات ،م�شرية �إىل �أن م�ستوى فيتامني "د" كان �أعلى عند اللواتي ح�صلن
عليه من �أطعمة مثل احلليب وال�سمك والزبدة النباتية ،ممن اكتفني ب�أ�شعة ال�شم�س.
ون�صحت الدرا�سة باحل�صول على الكمية ال�ضرورية من الفيتامني عرب احلمية
املتوازنة والتعر�ض لل�شم�س ،لكنها مل تن�س الت�أكيد على عدم الإف��راط يف تناول هذا
الفيتامني ،قائلة �إن تناول ( )25ميكروجرا ًما �أو �ألف وحدة دولية يوم ًيا ال يفرت�ض �أن
ي�سبب �أي �ضرر.
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أدراك ما احلجاج
احلجاج وما � ِ
احلجاج بن يو�سف الثقفي ،عا�ش من عام (� 41إىل 95هـ)� ،سيا�سي �أموي وقائد
ع�سكري ،ولد يف الطائف باحلجاز �سنة ( )41للهجرة ،وتزوج ابنة املهلب بن �أبي �صفرة،
ريا يف تثبيت �أرك��ان الدولة الأموية� ،سيرّ الفتوحّ ،
خطط املدن،
لعب احلجاج دو ًرا كب ً
وبنى مدينة وا�سط ،ويعد من ال�شخ�صيات املثرية للجدل يف التاريخ الإ�سالمي والعربي،
عُرف بـ(املبري) �أي املبيد.
دام��ت والي��ة احل�ج��اج على ال�ع��راق ع�شرين ع��ا ًم��ا ،وفيها م��ات .وك��ان��ت ال�ع��راق
عراقني ،عراق العرب وع��راق العجم ،فنزل احلجاج بالكوفة ،وكان قد �أر�سل من �أمر
النا�س باالجتماع يف امل�سجد ،ثم دخ��ل امل�سجد ملث ًما بعمامة ح�م��راء ،واعتلى املنرب
فجل�س و�إ�صبعه على فمه ،ناظ ًرا �إىل املجتمعني يف امل�سجد فلما �ضجوا من �سكوته خلع
عمامته فج�أة وقال خطبته امل�شهورة التي بد�أها بقوله:
�أنا ابن جال وطالع الثنايا متى �أ�ضع العمامة تعرفوين.
ومنها�" :أما واهلل ف�إين لأحمل ال�شر بثقله و�أحذوه بنعله و�أجزيه مبثله ،واهلل يا
ؤو�سا قد �أينعت وحان قطافها ،و�إين ل�صاحبها ،واهلل لك�أين �أنظر
�أهل العراق �إين لأرى ر� ً
�إىل الدماء بني العمائم واللحى".
ق��ال الذهبي فيه" :كان ظلو ًما ،جبا ًرا خبي ًثا �سفا ًكا للدماء ،وك��ان ذا �شجاعة
و�إقدام ومكر ودهاء ،وف�صاحة وبالغة ،وتعظيم للقر�آن� ...إىل �أن قال :فال ن�س ّب ُه وال
نحبه ،بل نبغ�ضه يف اهلل ،ف�إن ذلك من �أوثق عرى االميان ،وله ح�سنات مغمورة يف بحر
ذنوبهِ ،و�أمره �إىل اهلل وله توحيد يف ا ُ
جلملة ،ونظراء من ظلمة اجلبابرة الأمراء".
قال ابن كثري فيه" :كان فيه �شهامة عظيمة ،ويف �سيفه رهق (الهالك والظلم)،
وكان يغ�ضب غ�ضب امللوكِ  ..وقال � ً
أي�ضا :وكان جبا ًرا عنيدًا مقدا ًما على �سفك الدماء
ب�أدنى �شبهة ،وقد روي عنه �ألفاظ ب�شعة �شنيعة ظاهرها الكفر ،ف�إن كان قد تاب منها
و�أقلع عنها ،و�إال فهو باق يف عهدتها ولكن يخ�شى �أنها رويت عنه بنوع من زيادة عليه،...
وكان يكرث تالوة القر�آن ويتجنب املحارم ،ومل ُي�شتهر عنه �شيء من التلطخ بالفروج،
و�إن كان مت�سر ًعا يف �سفك الدماء .فال نكفر احلجاج ،وال مندحه ،وال ن�سبه ونبغ�ضه يف
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اهلل ب�سبب تعديه على بع�ض حدود اهلل واحكامه ،و�أمره �إىل اهلل".
كما �أن ابن كثري حتدث عن بع�ض من ع ّينهم احلجاج وكانوا ذوي �سمعة طيبة
مثل عروة بن املغرية بن �شعبة ،حيث ويل �إمرة الكوفة.
م��ات احلجاج ليلة ال�سابع والع�شرين من رم�ضان ع��ام (95ه �ـ) .وقيل �أن موت
احلجاج كان بالنقر�س ،وقبلها مر�ض ً
مر�ضا �شديدًا.
ترك احلجاج و�صيته ،وفيها قال :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،هذا ما �أو�صى به
احلجاج بن يو�سف� :أو�صى ب�أنه ي�شهد �أال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،و�أن حممدًا
عبده ور�سوله ،و�أنه ال يعرف �إال طاعة الوليد بن عبدامللك ،عليها يحيا وعليها ميوت
وعليها يبعث� ..إلخ.
متثل عند احت�ضاره بهذين البيتني:

ي� ��ا رب ق� ��د ح� �ل ��ف الأع � � � � ��داء واج� �ت� �ه ��دوا
أ�مي � ��ان� � �ه � ��م �أن� � �ن � ��ي م � ��ن �� �س ��اك� �ن ��ي ال� �ن ��ار
أ�ي� �ـ� �ح� �ـ� �ل� �ف� �ـ ��ون ع �ل �ـ ��ى ع� �م� �ي� �ـ ��اء؟ وي �ح �ـ �ه �ـ��م
م� � ��ا ظ� �ن� �ه ��م ب� �ع� �ظ� �ي� �ـ ��م ال � �ع � �ف � �ـ ��و غ� �ف� �ـ ��ار
ويروى �أنه قيل له قبل وفاته� :أال تتوب؟ فقال� :إن كنت م�سي ًئا فلي�ست هذه �ساعة
التوبة ،و�إن كنت حم�س ًنا فلي�ست �ساعة الفزع .وقد ورد � ً
أي�ضا �أنه دعا فقال" :اللهم اغفر
يل ف�إن النا�س يزعمون �أنك ال تفعل".
دُفن يف قرب غري معروف املحلة يف وا�سط ،فتفجع عليه الوليد ،وجاء �إليه النا�س
من كل الأم�صار يعزونه يف موته ،وكان يقول :كان �أبي يقول �إن احلجاج جلدة ما بني
عينيه� ،أما �أنا ف�أقول �إنه جلدة وجهي كله.
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�أدلة حترمي الدخان
�إن بع�ض املدخنني قد يجهل حكم الدخان� ,أو يلب�س عليه ال�شيطان الأمر ,ويورد
له من خمتلف الأكاذيب و�أنواع ال�شبهات ما يجعله يظن �أن الدخان غري حمرم ،وال �إثم
على من �شربه.
ف�إىل كل مدخنة تريد القول احلق يف حكم �شرب الدخان وتعاطيه ن�سوق �إليها
هذه الأدلة من الكتاب وال�سنة:
قال تعاىل :ﱫﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﱪ (الأعراف.)١٥٧ :
والدخان ال ي�شك عاقل يف �أنه من اخلبائث.
وقال تعاىل :ﱫ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﱪ (البقرة (١٩٥ :والدخان ال �شك يوقع
يف الأمرا�ض املهلكة.
وق ��ال ت �ع��اىل :ﱫ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﱪ (ال�ن���س��اء(٢٩ :
والدخان قتل بطئ للنف�س.
وقال تعاىل :ﱫ ﯵ ﯶ ﯷﱪ (الإ�سراء (٢٦ :والدخان تبذير و�إ�سراف للمال.
وقال ﷺ« :ال �ضرر وال �ضرار» رواه الإمام �أحمد.
والدخان �ضرر على �صاحبه وعلى �أهله و�أوالده وعلى من يجل�س معه ممن ال
يدخن.
وقال ﷺ« :من �آذى م�سل ًما فقد �آذاين ,ومن �آذاين فقد �آذى اهلل» رواه الإمام
�أحمد.
والدخان فيه �أذى للجار وللجلي�س وللم�صلني وللمالئكة الكاتبني.
فكل هذه الأدلة تبني حرمة تعاطي الدخان �أو االجتار به ,وال ينكرها �إال جاحد
�أو معاند.
وبعد� :أختي العزيزة :يا من ابتليتِ ب�شرب الدخان هل تريدين �أكرث من هذه
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الأدل��ة وهذه الرباهني على حترميه؟ وهل يليق بكِ � -أختي امل�سلمة  -بعد �أن �سمعتِ
احلكم ال�شرعي من الكتاب وال�سنة ,ومن العقل � ً
أي�ضا� ,أن ت�شربي هذا الدخان اخلبيث؟
وجتعلك عبدةا
�ألي�س من املذلة � -أختي الكرمية � -أن ت�أ�سركِ هذه العادة القبيحة
ِ
لها كما �أ�سرت املاليني من النا�س الذين ظنوا �أن التدخني عنوان التقدم والتح�ضر
والرجولة والوجاهة ,وهو يف احلقيقة مع�صية هلل ور�سوله ,وعنوان ل�ضعف العزمية
والإرادة للإقدام على �شيء معلوم �ضرره يقي ًنا.

سحر البيان في كلمات بينات

207
www.alukah.net

دعوة ال�شيخ
حممد بن عبدالوهاب ال�سلفية
التعريف :الدعوة ال�سلفية دعوة تنادي بالرجوع �إىل هدي ال�سلف ال�صالح منذ
عهد الر�سالة الزاهر؛ ولذا تعد دعوة ال�شيخ حممد بن عبدالوهاب ال�سلفية بحق رائدة
احلركات الإ�صالحية التي ظهرت �إبان التخلف واجلمود الفكري يف العامل الإ�سالمي،
فهي تدعو �إىل العودة بالعقيدة الإ�سالمية �إىل �أ�صولها ال�صافية ،وتلح على تنقية مفهوم
التوحيد مما علق به من �أنواع ال�شرك ،ويطلق عليها بع�ضهم ـ خط�أ ـ ا�سم "الوهابية"
ن�سبة لل�شيخ حممد بن عبدالوهاب .وهي لي�ست مذه ًبا جديدًا �أو طريقة مبتدعة� ،إمنا
هي امتداد وجتديد للدعوة ال�سلفية ،فهي منهج ودعوة لرت�سم خطى ال�سلف ال�صالح
وال�سري على منوالهم؛ امتثا ً
ال لقوله � -سبحانه وتعاىل  :-ﱫ ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﱪ (ال�ت��وب��ة) .وقوله
يف احلديث ال�صحيح عن الفرقة الناجية« :ه��م من ك��ان على مثل ما �أن��ا عليه اليوم
و�أ�صحابي» رواه الإمام �أحمد.

ﷺ

والإ�سالم بهذه املثابة دين �صفاء العقيدة ،ونقاء االعتقاد ،دين بال طرق ،دين
بال مذاهب يف �أ�صل العقيدة ،وال اختالفات حول جوهر و�أ�صول الدين.
ول�ق��د ظ��ل الإ� �س�ل�ام ب�ه��ذه ال���ص��ورة العظيمة امل �ت �ف��ردة ،ح�ت��ى ه�ب��ت عليه ري��اح
التغيري بعد ات�ساع الفتوحات الإ�سالمية ،وازدياد الرخاء ،وحدوث االنغما�س يف الرتف
احل�ضاري ،فقام نفر من املخل�صني الزهاد بحمل لواء الدعوة �إىل خ�شونة احلياة� ،أم ً
ال
يف ا�ستمرار النمط الأول للحياة ،وانطلق نفر من ه�ؤالء الزهاد يف اجتاه �آخر هو اجتاه
الت�صوف؛ ومل يكن هذا االجتاه يف بداياته الأوىل يريد غري �صالح امل�سلمني برتبية
النفو�س على مقت�ضى العقيدة.
ولكن ف�شو اجلهل ،وا�ستمرار النعيم ،وظهور �أع��داء الإ� �س�لام� ،أوج��د مدر�سة
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جديدة مارقة عن العقيدة ،هي مدر�سة ال�صوفية اجلديدة التي اتبعت فكر املجو�س،
و�أول��ت القر�آن ،و�أت��ت بفكر باطني مدمر ،وحرفت الكلم عن موا�ضعه؛ وب��د�أت تنت�شر
كال�سم يف ج�سد الأمة الإ�سالمية ،وكلما ن�أت عن الكتاب وال�سنة خطوة �سرى ال�سم يف
ج�سد الأمة امل�سلمة خطوات وخطوات ،حتى �أ�صبح العامل الإ�سالمي ميوج الآن بكثري
من الطرق ال�ضالة التي تت�شح بو�شاح ال�صوفية الذي مل يكن يف جوهرة �سب ًبا من �أ�سباب
االنحراف.
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الثقة بن�صر اهلل

(((

تظهر حقيقة اليقني باهلل يف مراحل ال�ضعف� ،إذ لي�س �صاحب اليقني َمن تنفرج
�أ�ساريره وين�شرح �صدره ويتهلل وجهه حني يرى قوة الإ�سالم وعزة �أهله وب�شائر ن�صره،
و�إمنا يكون اليقني ل�صاحب الثقة باهلل مهما حلك الظالم ،و�أ�شتد ال�ضيق ،واجتمعت
الكروب ،وتكالبت الأمم ،لأن �أمله باهلل كبري ويقينه ب�أن العاقبة للمتقني ،و�أن امل�ستقبل
لهذا الدين.
ولأن املجاهد ي�سعى لإق��ام��ة دي��ن اهلل يف الأر���ض ،ف ��إن �سبيله �إىل ذل��ك ال�صرب
واليقني ،يقول ابن القيم� :سمعت �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  -قد�س اهلل روحه  -يقول:
بال�صرب واليقني تنال الإم��ام��ة يف الدين ثم تال قوله تعاىل :ﱫﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﱪ (ال�سجدة).
و�أهم ما ي�ؤتاه املرء اليقني ،كما يف احلديث" :و�سلوا اهلل اليقني واملعافاة ،ف�إنه مل
ريا من املعافاة" �صححه الألباين.
ي�ؤت �أحد بعد اليقني خ ً
وال تهلك هذه الأمة �إال حني يبخل �أبنا�ؤها بتقدمي اجلهود املتاحة لن�صرتها،
ثم يتجرعون ك�ؤو�س الأمل بال عمل ،لذلك قال ر�سول اهلل ﷺ�" :صالح �أول هذه الأمة
بالزهد واليقني ،ويهلك �آخرها بالبخل والأمل" ح�سنه الألباين.
ولأن اهلل وحده هو عامل الغيب فال ندري متى الن�صر؟ وال نعلم �أين اخلري؟
ولكن الذي نعلمه �أن �أمتنا �أمة خري ب�إذن اهلل يرجى لها الن�صر من اهلل ولو بعد حني،
وي�شري ر�سول اهلل ﷺ �إىل ذلك بقوله" :مثل �أمتي مثل املطر ال ي��درى �أول��ه خري �أم
�آخره" �صحيح اجلامع� ،صحيح.
وال ندري على يد �أي جيل يك�شف اهلل الغمة ،ويرفع �ش�أن هذه الأمة ولكن الذي
ندريه �أن �سنة اهلل يف الكون كما �أخرب ر�سول اهلل ﷺ" :ال يزال اهلل يغر�س يف هذا الدين
غر�سا ي�ستعملهم فيه بطاعته �إىل يوم القيامة" حديث ح�سن.
ً
( )1بت�صرف من كالم ال�شيخ /حممود اخلزندار  -رحمه اهلل -
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لقد جاءت ب�شائر كثرية يف �سنة ر�سول اهلل ﷺ ،جتدد الأمل وتثبت اليقني ،منها
وعد اهلل ب�أن يبلغ ملك الأمة امل�شارق واملغارب ومازالت هناك بقاع مل تقع حتت امل�سلمني،
والبد �أن يفتحها الإ�سالم ،كما يف احلديث�" :إن اهلل زوى يل الأر�ض فر�أيت م�شارقها
ومغاربها ،و�إن �أمتي �سيبلغ ملكها ما زوى يل منها" رواه م�سلم.
ف��إذا عرفنا �أن الأ�صل يف الإ�سالم العلو وال�سيادة والتمكني ،فال ن�ستيئ�س من
�ضعف امل�سلمني حينا من الدهر ،فقد قال ر�سول اهلل ﷺ" :الإ�سالم يعلو وال يعلى" قال
الألباين :حديث ح�سن.
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ال تي�أ�سي!
ي�ضعفك,
من �أكرب ما �أخ�شى عليكِ � ,أختي امل�سلمة امل�ؤمنة؛ الي�أ�س ..الي�أ�س الذي
ِ
إميانك باهلل وح�سن الظن به :ﱫ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
وينال منكِ  ,ويتعار�ض مع � ِ
ﭤ ﭥ ﱪ(يو�سف.)٨٧ :
ق��ال القرطبي�" :إن امل��ؤم��ن يرجو ف��رج اهلل ,والكافر يقنط يف ال�شدة" والآي��ة
"دليل على �أن القنوط من الكبائر ,وهو الي�أ�س".
وحتى ال يكون الكالم نظر ًيا ,اقرئي معي هذه الكلمات لفتاة كانت الأوىل على
يرا �إىل
زميالتها يف الثانوية العامة امل�صرية�" :سر جناحي وتفوقي يرجع �أو ًال و�أخ� ً
توفيق من عند اهلل و�إىل ر�ضاه عني؟ ف�أنا �أ�صلي و�أ�صوم و�أمتنى زيارة بيت اهلل حينما
ت�سمح الظروف".
لي�ست هذه الفتاة مب�صرة� ..أج��ل ،فقد فقدت نعمة الب�صر يف العام الأول من
حياتها بعد �إ�صابتها باحل�صبة؛ ف�أثرت ال�سخونة على �أع�صاب العني ف�ضمرت متا ًما,
ومل تنجح حماوالت الأطباء يف عالجها.
مل تي�أ�س لأنها فقدت الب�صر ,فهي ما زالت متلك ال�سمع واللم�س .ها هي تذكر
هاتني النعمتني وتقارن نف�سها بالأديبة امل�شهورة كيلر التي مل تفقد الب�صر فح�سب,
بل فقدت معهما ال�سمع والنطق ,تقول الفتاة مو�ضوع حديثنا (وا�سمها داليا)" :هيلني
كيلر الأديبة امل�شهورة ,ال�صماء البكماء العمياء� ,أن��ا �أف�ضل منها؛ ف�أنا �أملك حا�ستي
ال�سمع واللم�س و"هيلني مل تكن متلكهما .فلماذا ال �أحقق ما حققته بل و�أكرث؟".
هل ر�أيتِ كيف ترى نف�سها يف نعمة كبرية؛ لأنها متلك حا�ستي ال�سمع واللم�س؟
كيف قارنت نف�سها مبن هي �أقل منها عدد حوا�س ،ولي�س مبن هي ك�أثر عدد حوا�س؟
بك م�صيبة تبقى �أقل من
ملاذا �إذن ت�شعرين � -أختي امل�سلمة  -بالي�أ�س �إذا حلت ِ
م�صيبة فقد الب�صر ,و�أنت امل�ؤمنة باهلل وق�ضائه؟!
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�صحتك ,لكنه
ج�سمك و�أخذ من
بك القنوط �إذا �أ�صبت مبر�ض �أ�ضعف
ِ
ِ
ملاذا يحل ِ
ظنك باهلل.
روحك
 ب�إميانك  -لن ي�أخذ منوعزميتك وح�سن ِ
ِ
ِ
ملاذا ت�شتكني �إذا قل مالكِ  ,وال حتمدين اهلل و�أنتِ تنظرين �إىل من هي �أقل منكِ
ما ًال؟!
ألهمك ال�شكر على ما �أنعم
�شرح اهلل �صدركِ �إىل الر�ضى مبا ق�ضى اهلل وقدر ,و� ِ
به وتف�ضل ,و�أخذ بيدكِ للعمل مبا دعا �إليه و�أمر.
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ق�صة "فورد" بني النجاح والف�شل  ..ثم النجاح
�إن ق�صة "فورد" بني النجاح والف�شل ..ثم النجاح مرة �أخرى قد �أ�صبحت من
الرتاث الإداري ال�شعبي � -إذا �أجزنا هذا التعبري  -فقد بد�أ "هرني فورد" عام (1905م)
من ال �شيء ،وبعد ( )15عا ًما �أ�صبح �صاحب �أك�بر �شركة �سيارات يف العامل و�أكرثها
ربحية ،فقد بلغ مرك ًزا قياد ًيا يف مبيعات ال�سيارات يف جميع �أنحاء العامل ،وبلغت �أرباحه
بليون دوالر.
ولكن بعد ب�ضع �سنوات وبالتحديد ع��ام (1927م) حتولت ال�شركة �إىل خراب
وانهارت �إمرباطورية ال�سيارات العاملية املنيعة ،ظلت تخ�سر ملدة ( )20عا ًما ،باتت غري
قادرة على املناف�سة خالل احلرب العاملية الثانية.
ويف عام (1944م) توىل "هرني فورد" احلفيد وكان يف ال�ساد�سة والع�شرين من
عمره ـ دون تدريب �أو خربة ـ �إدارة ال�شركة وبعد عامني قام بحركة انقالب �سريع ف�أطاح
ب�أ�صدقاء جده املخل�صني ،و�أدخل فري ًقا �إدار ًيا جديدًا و�أنقذ ال�شركة.
�إنها لي�ست ق�صة درامية م�أ�ساوية� ،أو ق�صة جناح وف�شل �شخ�ص� ،إنها ق�صة ميكن
ت�سميتها ب�أنها جتربة م�ؤكدة يف �سوء الفهم الإداري لدى مديري �أو مالكي ال�شركات..
دعونا نحلل املوقف بدقة �أكرث.
"فورد" ملاذا الف�شل بعد النجاح :العتقاد "فورد" اجلد ب�أن ال�شركة ال حتتاج
�إىل مديرين و�إدارة ،بل كان يعتقد �أن ال�شركة حتتاج �إىل مالك ومنظم للعمل لديه
جمموعة من امل�ساعدين.
ريا ملعتقداته ،فكان ال يقبل �أي حل و�سط ،كان يف�صل كل من
كان "فورد" �أ�س ً
يجر�ؤ على العمل كمدير �أو ي�صنع قرا ًرا دون �أوامر منه �شخ�ص ًيا.
ظلت �شركة "فورد" اجلد ناجحة ،على رغم �أفكاره اخلاطئة لفرتة ،لكنها مل
ت�ستمر عندما بد�أت املناف�سة وت�ضخمت ال�شركة بال�شكل الذي مل ي�ستطع به ال�سيطرة
عليها ب�شخ�صيته القوية وع�صبيته وملياراته.
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اعتمد "فورد" اجلد على فكرة البولي�س ال�سري ،فكان يحكم ال�شركة عن طريق
التج�س�س والرعب.
�إنها لي�ست ق�صة "فورد" �أو غريه ،بل هي ق�صة ف�شل كل امل�ؤ�س�سات التي تعتنق
مفهوم "�أن ال�شركات ال حتتاج �إىل �إدارة �أو نظم �إدارية �أو حتى مديرين؛ لأن هذا �ضرب
من الإ��س��راف لي�س له دا ٍع ،و�أن الرجل العظيم ميكنه حكم منظمات وهياكل �أعمال
كبرية معقدة عن طريق معاونني وم�ساعدين".
ؤ�س�ستك التي تعملني فيها.
�إنها قد تكون ق�صتكِ �أنتِ �أو ق�صة م�
ِ
ؤ�س�ستك ،و�ستكت�شفني
�إن الف�شل والنجاح رهن الت�أمل بنظرة عميقة �إىل داخل م�
ِ
ؤ�س�ستك؛ لتنتقلي بها �إىل
بنف�سكِ �أنكِ يف حاجة �إىل �إعادة نظر يف فكركِ الإداري قبل م�
ِ
م�ستوى امل�ؤ�س�سات االبتكارية الرائدة� ،أو حتى لت�ضعيها على �أول طريق النجاح.
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الإرادة هي �سر النجاح يف كل الأعمال
�إن الإرادة اخليرّ ة هي الإرادة العاملة على التعلم الذاتي؛ لأنها مل جتد من ي�أخذ
بيدها ليعلمها العلوم الأكرث تطو ًرا ،ويتطلب التعلم الذاتي الإرادة القوية .والإن�سان
املوهوب هو الذي ي�ستطيع �أن يكت�سب ثقة النا�س جمي ًعا واحرتامهم ،والإن�سان الفطن
هو ال��ذي ال يتكل على احل��ظ ،بل يعمل ويكد؛ لأن��ه مت�أكد �أن حظه �سي�أتيه بالعمل
واملثابرة ،واالعتماد على النف�س والثقة فيها مينحه القوة على النجاح والتخل�ص من
عوامل الف�شل.
�إن النجاح الإداري يتطلب التم�سك بالثقة بالنف�س وعدم اجرتار امل�آ�سي؛ واللجوء
�إىل اخلطايا والرذائل املحرمة؛ لأنها جتعل الإن�سان كاحليوان �أو �أدنى منه مرتبة ،وال
بد من جمابهة امل�صاعب مهما كانت عنيدة ،ودفع كل قوتها ثم ًنا للنجاح الذي �سي�أتي
حت ًما مه ًما ت�أخر؛ فالنجاح هو كفاح �صعب ومرير ،لكنه �صعب املنال على املتخاذلني.
�إن االعتقاد ب�أن النف�س مق�صرة يعيق النجاح والتفوق ،والقول ب�أن اجلهد لن
يثمر نتيجة �أو ال�شك يف حتقيق النجاح هو �أك�بر عائق على حتقيق الهدف املن�شود..
�أما العائق الثاين فهو اخلوف من الف�شل �أو الت�سرع يف الو�صول �إىل ما يريد ،وعدم
االعتماد على القوانني املعمول بها يف احلياة ،وهي ال�صرب قبل الو�صول �إىل الهدف
املن�شود ،ومن �أراد �شي ًئا ناله ،ومن �سار على الدرب و�صل ،و�إن لكل فرد عوامل ت�ساعده
على حتقيق �أهدافه.
ومن �أهم عوامل النجاح �أن يحظى الفرد مب�ساعدة املحيط الأ�سري �أو املدر�سي
�أو االجتماعي؛ فعلى الفرد �أن ي�صنع حميطه اخلا�ص به ،و�أن يع ّود نف�سه على العمل
كل يوم �ساعة �أو �ساعتني على الأقل؛ لإجناز املهام املراد بلوغها ،و�أن يتمرن على التحكم
يف �إرادت��ه وميوله ،و�أن يتغلب على ت�أثري املحيط ال�سلبي ،و�أن يكون دائ ًما �سيد نف�سه،
وال يرتك نف�سه تن�ساق �إىل ما تريده من �أهواء ت�شتت الذهن ،وتعيقه عن العمل الذي
يرجو النجاح فيه ،و�أال ي�ست�سلم للف�شل �أو العوائق مهما كانت معيقة ،و�أن يتحداها
بالإ�صرار على حتقيق �أهدافه اخلا�صة بف�ضل الإرادة احلديدية التي �أ�صبح ميتلكها.
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قواعد التعامل مع الآخرين
�إن الإن�سان اجتماعي بطبعه ،وي�ستطيع تكوين العالقات ويقوي بناء ال�صداقات؛
فهو ال يعي�ش مبعزل عن الآخرين ،و�إمنا هو يف ات�صال دائم مع النا�س؛ ولذلك يق�ضي
املوظف ( )%75من يومه يف ات�صال مع الآخرين ،ولذلك خلقنا اهلل خمتلفني ،قال -
تعاىل  :-ﱫﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﱪ (هود) .فاالختالف
بني الب�شر من حكم اهلل  -تعاىل  -يف خلقه؛ لذلك فهم خمتلفون يف طباعهم و�سلوكهم
وقناعاتهم ،وال توجد و�صفة �صاحلة لهم جمي ًعا ونافعة يف كل امل��واق��ف والأح��وال؛
لذا ينبغي �أن نتعامل مع كل فئة بطريقة تتنا�سب وطبيعتهم ونف�سياتهم وقناعاتهم
وبيئاتهم.
لذا قال -عليه ال�سالم « :-خاطبوا النا�س على قدر عقولهم» ،ورمب��ا ال �أحب
�شخ�صا �أو فئة معينة ،لكني �أحرتمه و�أحرتم ر�أيه مهما كان؛ لأننا خمتلفان يف وجهات
ً
النظر ،وهناك قواعد ت�ساعد على فهم وجهات النظر الأخرى ،منها:
 -1الإن�صات بغر�ض الفهم ولي�س النقد وت�صيد الأخطاء.
� -2أن يكون همي الو�صول للحق.
 -3الرفق واللني يف القول.
 -4عدم ت�سفيه الر�أي املخالف يل.
 -5ا�ستعمال الكلمات الوا�ضحة الالئقة التي ال حتتمل �أكرث من معنى.
 -6عند �سماعي لوجهة نظر مغايرة ملا �أعتقده من خالل قناعتي ،ف�أقول لنف�سي
�إنها وجهة نظر اجتهد �صاحبها مع احرتامي لقائلها ،وال يكون همي تغيري العامل
ح�سب ما �أراه.
لذلك �أرى �أن على من يت�صدى للخطاب اجلماهريي بكل �أنواعه مع خمتلف
�شرائح املجتمع� ،أن يتمتع بهذه النف�سية؛ لأن الأمر فيه �سعة ،وهناك منهج �إلهي من
رب العاملني نعرفه من خالل �شرعه احلكيم وخطوط ال نتجاوزها قد �شرحها العلماء
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وقبلتها الأمة بقبول ح�سن ،وما عدا ذلك فهو قابل للنقا�ش والأخذ والرد ،فال يحجر
على ر�أي �أحد ما دام �أنه مل يخالف �شر ًعا وال قانو ًنا ،ويظل ح�سن التعامل والتحاور
مع الآخ��ري��ن مدخ ً
ال ح�ضار ًيا يف جمتمعنا .وحتى ن�صل �إىل ه��ذه املرحلة ال بد من
غر�س �أدب االختالف واحلوار من مرحلة الطفولة ،وتبد�أ من الأ�سرة التي تقنع الطفل
بكل ت�صرف �أو �سلوك �أو عمل تطلبه منه ،وال تفر�ض عليه دون فهم ووع��ي ،فين�ش�أ
الطفل واع ًيا مقتن ًعا بكل عمل �أو �سلوك يعمله �أو قول يقوله ،ثم ت�ستمر هذه الرتبية يف
املدر�سة التي ال تفر�ض على طالبها وطالباتها املعلومات وال�سلوكيات دون بيان حكمتها
و�إقناعهم بها من خالل احلوار والنقا�ش وتقبل مالحظاته ووجهات نظره؛ لأنها ال
بد �أن تكون مغايرة لنا ،لكن عندما يتدرب الطفل على فهم وجهة نظر الكبار ،ثم
خ�صو�صا �إن كانت �صوا ًبا فهذا
تو�ضيح وجهة نظره وتعويده على اح�ترام الآخرين،
ً
نا�ضجا؛ فيقول ر�أيه ويحرتم ر�أي غريه.
يجعله �إن�سا ًنا واع ًيا
ً
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حني تكون ال�صلة بطاقة معايدة!
جنحت عجوز �أمريكية يف الثانية والت�سعني من عمرها يف حتدي تيار اجلرمية
املت�صاعد يف بالدها عندما فاج�أها �أحد املراهقني ,وهددها ب�إطالق الر�صا�ص عليها,
�إن مل تذعن لت�سليمه مدخراتها من الأموال واملجوهرات التي حتتفظ بها يف م�سكنها,
وا�ستخدمت العجوز املعاقة على �أحد املقاعد املتحركة حيلة ذكية خلداع املجرم املراهق؛
فقد �أقنعته مب�ساعدتها يف دفع مقعدها �إىل غرفة نومها واالق�تراب بها من خزانة
�صغرية� ،أوهمته باحتفاظها داخلها بالأموال واملجوهرات.
وعندما وافق املجرم على القيام بكل ما طلبت ,ويف يف يف �أثناء فتحها للخزانة
ال�صغرية ,التفتت �إىل املجرم يف حركة مفاجئة وانتزعت منه �سالحه و�أطلقت منه طلقة
واح��دة على ر�أ�سه �أردت��ه قتي ً
ال ,ثم اجتهت �إىل التليفون وات�صلت بال�شرطة لإبالغها
باحلادث.
و�إذا كانت هذه الأمريكية العجوز املقعدة قد وفقت يف التغلب على الل�ص وقتله،
ف��إن ع�شرات الآالف غريها من العجائز ي�سرقهن الل�صو�ص ,ويعتدون عليهن ,وقد
يقتلونهن وال يوفقن يف التغلب عليهم.
وللمرء �أن يت�ساءل� :ألي�س متزق �أوا�صر الأ�سرة يف املجتمعات غري امل�سلمة ,هو
ال��ذي جعل ه ��ؤالء العجائز يع�شن وح�ي��دات؟ �أال تالحظن �أن أ�غ�ل��ب ج��رائ��م ال�سرقة
واالعتداء بالقتل ,التي تذهب �ضحيتها العجائز �إمنا تتم �ضد الالتي يع�شن وحيدات
يف بيوتهن؟ �أي��ن هم أ�ق��ارب العجوز؟ �أي��ن أ�ب�ن��ا�ؤه��ا؟ �أي��ن �إخوتها؟ �أي��ن �أحفادها؟ �أين
�أ�صهارها؟ �ألي�س هناك واحد من ه�ؤالء تعي�ش معه �أو يعي�ش معها؟!
يف جمتمعاتنا امل�سلمة يتناف�س أ�ق��ارب امل��ر�أة امل�سنة على عي�شها معهم ,يدفعهم
�إىل هذا دينهم الإ�سالمي العظيم ..وكم هو م�شني ومعيب عندنا �أن ترتك امر�أة عجوز
تعي�ش وحدها� ,أو �أن ترتك يف بيت من البيوت التي ت�سمى "دار امل�سنني" ،و�إن كان عدد
من الأ�سر �صار يقلد الغرب يف نبذ كبار ال�سن والتخلي عنهم هذه الأيام.
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حدثني ابن �صديق يل ,يتابع درا�سته اجلامعية يف �أملانيا� ,أنه م�ست�أجر غرفة عند
امر�أة عجوز ،والحظ ابن �صديقنا �أنه مل يزرها �أحد من �أبنائها طوال �إقامته عندها،
على رغ��م م��رور �شهور طويلة .فقال لها ذات ي��وم :لمِ َ ال ي�س�أل عنك �أب�ن��ا�ؤك؟ فردت
بجدية وا�ستنكار :هذا غري �صحيح .ال ميكن �أن مير "كري�سما�س" �أو "عيد ف�صح" دون
�أن ير�سلوا يل بطاقة معايدة!
(ف��احل�م��د هلل على نعمة الإ� �س�لام  ..ب��ر ال��وال��دي��ن عندنا واج��ب ط��وال حيات
الوالدين بل حتى بعد مماتهما ال تنقطع ال�صلة؛ بالدعاء وال�صدقة واحلج والعمرة.
و�إنه ملن اخلط�أ دعوة بع�ض اجلهلة �إىل �إقامة عيد ليوم الأم  ..فالأم طوال
ال�سنة يف قلوبنا ولي�ست يوم واحد).
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احلب الأعمى �أم اخلطبة املب�صرة؟
يف درا�سة �أجرتها جامعة القاهرة حول ما �أ�صمته زواج احلب والزواج التقليدي
تبني �أن الزواج الذي ي�أتي بعد ق�صة حب تنتهي ( )88يف املائة من حاالته بالإخفاق� ،أي
بن�سبة جناح ال تتجاوز ( )12يف املائة� ،أما ما �أطلقت عليه الدرا�سة "الزواج التقليدي"
فقد حققت ( )70يف املائة ،من حاالته النجاح .وبعبارة �أخرى ،ف�إن عدد حاالت الزواج
الناجحة يف "الزواج التقليدي" تعادل �ستة �أ�ضعاف ما ي�سمى بـ"زواج احلب".
وعلى هذا ،ف�إن �أغلب امل�سل�سالت والتمثيليات الإذاعية والتلفزيونية والأفالم
ال�سينمائية ،يجب �أن متنع من العر�ض؛ لأنها تروج لباطل يقول� :إن النجاح حليف
كل زواج ي�أتي نتيجة "حب" والإخ�ف��اق حليف كل زواج ي�أتي نتيجة "خطبة ر�سمية"
ي�شارك فيها الأهل! �أال توافقنني �أن معظم الأفالم وامل�سل�سالت والتمثيليات العربية
التي تعر�ضها �شا�شات ال�سينما تظهر اخلاطب يف �صورة كاريكاتريية منفرة ،وتظهر من
تعلق به قلب الفتاة و�شغفها ح ًبا ،يف �صورة مثالية جذابة؟!
�أال ي�سهم ما يعر�ض على بناتنا ،وي�شاهدنه ويتابعنه باهتمام و�شوق ،يف ت�شكيل
قناعات لديهن ،ب�أن اخلاطب الذي يوافق عليه الأهل ،بعد بحث و�س�ؤال وحترٍ ال ي�صلح
زوجا منا�س ًبا ،ومن ثم ال ميكن �أن يوفر ال�سعادة التي حتلم الفتاة بها ،هذه
�أن يكون ً
الأفالم وامل�سل�سالت م�س�ؤولة عن ن�سب الطالق التي تزيد يو ًما بعد �آخر ،وم�س�ؤولة عن
ت�ضليل الفتيات ال�صغريات ،وحتتاج �إىل من يراقبها ليمنع عر�ضها.
لقد �أجرت الدرا�سة جامعة علمية حمايدة ومل جترها جهة �إ�سالمية في�شكك
فيها من ي�شكك ،ويرف�ضها من يرف�ض ،بل حتى الدرا�سات العلمية يف الغرب ت�ؤكد ما
و�صلت �إليه جامعة القاهرة ،فها هي الدكتورة �إلني هاتفليد  -وهي �أ�ستاذة علم النف�س
يف جامعة ه��اواي الأمريكية  -تذكر �أن اخل�براء يجمعون على �أن العواطف املت�أججة
ريا جدًا بعد ال�سنوات الثالث �أو الأربع الأوىل بعد الزواج ،وي�ستمر خفقانها
تخف كث ً
ببطء تدريجي بعد ذلك؛ ولهذا فهي تن�صح املقبلني على ال��زواج بالواقعية ،وبتقييم
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خ�صائ�ص ال�شخ�ص الآخ��ر ،وحماولة التوفيق بني �صفات الزوجني ،وباختيار �شريك
احلياة املتكافئ.
وال�س�ؤال :هل ميكن ملن تخ�ضع لعاطفة احلب الأعمى "كما ي�صفونه" �أن ت�أخذ
بالواقعية ،ودرا�سة خ�صائ�ص من حتب ،واختيار �شريك احلياة املتكافئ؟!
�ألي�س الأهل العاقلون النا�ضجون هم الأقدر على ذلك؟
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لو كانت ن�سا�ؤنا كما كانت منازلنا!
يتحدث ال�شيخ على الطنطاوي  -يرحمه اهلل  -عن البيوت القدمية يف ال�شام،
حدي ًثا طي ًبا ،اخرتت منه هذه الكلمات:
"كانت م�صي ًفا وكانت م�شتى .كان فيها ح ًرا ،ال يرى حرم جار وال يرى جار
حرمه ،فا�ستبدلنا بها �صناديق من الإ�سمنت ،ال تدفع حر ال�صيف ،وال برد ال�شتاء،
من كان فيها ر�آه جاره وهو يف فرا�شه ور�أى هو اجلار� ،إن �ضحك �أو بكى �أو عط�س �سمعه
من (املنور) كل �سكان العمارة.
كانت بيوتنا من خارجها ك�أنها م�ستودعات ب�ضاعة �أو خمازن تنب ،ف�إذا دخلت فتح
لك باب �إىل اجلنة ،بها�ؤها لأهلها ،ال نافذة تفتح على طريق ،بل لقد �أدركت عهدًا يف
ال�شام :الدار التي يفتح بابها على اجلادة يقل ثمنها؛ لأن الدار املرغوب فيها التي يكون
بابها يف (دخلة) �أو (حارة).
وكانت ن�سا�ؤنا كمنازلنا ،ي�سرتها عن العيون احلجاب ال�سابغ ،فال يبدو جمالها
�إال ملن يحل له النظر �إليها ،فهتكت الأ�ستار ،عن املر�أة وعن الدار".
هل ي�أخذ �آخذ على �إن�سان حبه لتلك الدور القدمية التي �إذا دخلها فتح له باب
�إىل اجلنة؟ �أال ي�ضيق �صاحب مثل ذاك البيت ،لو طلب �إليه النا�س� ،أن يك�شف بيته لكل
النا�س ،وي�شرع �أمام عيونهم الأبواب والنوافذ؟
كذلك حينما يحب املرء زوجته وبناته و�أخواته م�ستورات عن الغرباء ،حمفوظات
مكنونات ،ي�سرت جمالهن حجابهن ..كما ي�سرت خارج البيت ما بداخله.
وم��ا �أجمل و�صف ال�شيخ الطنطاوي ح��ال �ساكن تلك البيوت القدمية" :كان
من فيها ح ًرا"� ..أجل هذه هي احلرية احلقيقية؛ �أن �أطمئن �إىل �أين بعيد عن العيون
والآذان ...فال ترى �شي ًئا مما �أفعله يف بيتي وال ت�سمعه.
سحر البيان في كلمات بينات
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وكذلك زوج املحجبة القارة يف بيتها :حمفوظة عن النظرات التي ت�ؤمل �صاحب
الغرية والف�ضيلة وحترمه �إح�سا�س احلرية.
هل تعلمن ماذا كان عنوان حديث ال�شيخ؟ لقد كان" كانت ن�سا�ؤنا كمنازلنا"..
فليت ن�ساءنا يعدن كما كانت منازلنا ..وتعود منازلنا كما كانت ن�سا�ؤنا!
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الهروب من امل�س�ؤولية
الهروب من امل�س�ؤولية هو عدم تنفيذ الفرد ما يطلب منه من م�س�ؤولية ،والهروب
من ذل��ك ،فتجدين بع�ض املرتبيات بيننا تكلف مث ً
ال ب�إلقاء كلمة �أم��ام زميالتها� ،أو
تدعى للم�شاركة يف الأعمال اخلريية� ،أو تلقي كلمة يف امل�سجد� ..إلخ؛ تعتذر ب�أنها لي�ست
اه ً
ال لهذه الأعمال ،فتعطي الآخرين قائمة كبرية من االعتذارات الوهمية حول هذه
الق�ضية ،ويدعي البع�ض �أن هذا من التوا�ضع ،و�أن الإن�سان ملا ي�صل �إىل مرحلة الن�ضج
العلمي والرتبوي والدعوي ،وتقول بل�سان حالها :اهلل امل�ستعان ،هناك من هو �أف�ضل
مني� ،أنا ل�ست �أه� ً
لا �أن �أتكلم �أم��ام زميالتي �أو �أن�صحهن ..إ�ل��خ .وهذا ال �شك �أنه من
احليل النف�سية التي تعرتي بع�ض فتيات ال�صحوة اليوم ،واهلل امل�ستعان .بل هذا من
مداخل ال�شيطان على العبد ،ف ��إذا مل تقم املرتبية بهذه امل�س�ؤولية وتتحملها بقوة،
فمن يقوم بها �إ ًذا ،والأ�صل باملرتبية الناجحة �أن تتعود على حتمل امل�س�ؤولية حتى ولو
�أخفقت يف بداية الأمر ،ف�إن بداية العظماء الأبطال كانت من ال�صفر ،وحتمل الكثري
منهم ال�صعوبات واملخاطر من �أجل ال�صعود للقمة.
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لي�س باجلمال وحده يحيا الإن�سان
كان فائق اجلمال ،وقد ظهرت عليه مظاهر الرتف يف لبا�سه وهندامه؛ فزادت
جمال حمياه! كان مي�شي ونظرات الفتيات تالحقه ،لكنه مل يكن يبايل ب�أكرثهن.
و�إن فاقت اجلميع �إحداهن يف جمالها وتربجها؛ اخت�صها برقم جواله ،ف�إن �أبت
ومتنعت الحقها؛ حتى يعرف ا�سمها ورقمها ليوقعها يف �شباكه!
وقف ذات يوم �أمام املر�آة ،وقد لب�س وتعطر ..قالت له �أخته :قد �أنعم اهلل عليك
بعينني جميلتني و�شعر ناعم كاحلرير؛ فهل �أديت �شكر هذه النعمة؟!
ريا والعمر �أمامي طويل ،ال تخايف �إن
رد عليها �أخوها :يا �أختي �أنا ما زلت �صغ ً
�شاء اهلل �س�أتوب.
قالت :متى تتوب :عندما ي�شيب ر�أ�سك؟ هل ت�ضمن عمرك؟
هل تر�ضى �أن ينظر �أحد لزوجتك؟
هل حتب �أن يعاك�س �أحد من ال�شباب �أمك �أو �إحدى �أخواتك؟
و�ضع يده على فمها وهو يقول� :أختي احلبيبة ال �أحب �أن �أ�سمع مثل هذا الكالم.
فرحا نحو �أخته وهو يقول :لقد وجدتها..
وذات يوم جاء يجري ً
قالت له :ما الذي وجدت؟
قال :من �ستكون زوجتي وحبيبتي ورفيقة دربي� ..آه يا �أختي لو �سمعت �أو�صافها
ت�سحر العقول والألباب.
قالت :ولكن كيف �أخالقها؟
قال :ال يهم! ..املهم �أنها ملكة جمال!
كان يبحث عن جمال املظهر ،ون�سي �أهم �شيء وهو جمال اجلوهر!
مت العقد وبد�أت الزيارات ،وبد�أ حبها يتغلغل يف �سويداء قلبه!
�أخرجت له يو ًما �ألبوم �صورها ،وهي مع �أهلها يف �أحد ال�شاليهات ،وقد �أظهرت
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�أغلب مفاتنها ..جن جنونه وقال لها :كيف تخرجني هكذا؟!
قالت ل��ه� :أن��ا الآن حمت�شمة ،ولكن عندما �أ�سافر للخارج �أخلع عني احلجاب
و�أخرج متك�شفة.
�صعق لقولها ،وقال لها :ولكنك الآن ملكي ،ولن �أر�ضى �أن يراك �أحد غريي.
وبنربة حادة قالت له� :أنا ال �أحب التعقيد� ..أنا هكذا ،وعلى ذلك تربيت ون�ش�أت،
ولك �أن تختار ونحن يف بداية الطريق!
�أح�س ب�صدمة خارت معها قواه ،وعجز حتى عن الكالم.
خرج  -وقد ا�سودت الدنيا يف عينيه  -يحمل جبا ًال من الهموم والآالم ،يريد �أن
ي�صرخ ب�أعلى �صوته.
دخل �إىل غرفته وبد أ� يبكي بكا ًء م ًرا ،ف�إذا ب�شريط ذكرياته يعاد مرة �أخرى� ،أخذ
يتذكر كل زلة كانت له يف املا�ضي� ..أخ��ذ يتذكر تلك املكاملات الطوال التي ق�ضاها يف
احلب والغرام.
�أقبلت عليه �أخته وهي ت�س�أله عن �سر بكائه ..انفجر وارمتى يف ح�ضنها قائ ً
ال� :أنا
ال �أريدها ..وق�ص عليها ما �أحرق قلبه و�أدمى ف�ؤاده.
قال� :أريد من تخاف اهلل� ،أريد من تتحجب وال يراها غريي.
قالت له �أخته� :أنت تريد وتريد وتريد ..ولكن قبل كل �شيء كن �أنت كما ربك
يريد ،يوفقك اهلل ملا تريد!
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�صديقة الألف �سنة!
ال تغرتي بكرثة الأ�صحاب �أيام الرخاء؛ فقد ال جتدين واحدة منهن �أيام املحن
وال�شدائد!
و�إذا �أردتِ �أن تختربي �صدق �أخت يف مودتها؛ فمدي يدكِ �إىل جيبها � -أي :اطلبي
ملطلبك ،وال حاجة بعد
منها ما ًال  -ثم انظري �إىل وجهها وعينيها لرتي �أثر ا�ستجابتها
ِ
ذلك �إىل دليل!
يقول �سقراط :من ال�سهل جدًا �أن ت�ضحي من �أجل �صديقك ،ولكن من ال�صعوبة
�أن جتد ال�صديق الذي ي�ستحق هذه الت�ضحية!
قال �سليمان احلكيم البنه :يا بني ال ت�ستكرث �أن يكون لك �ألف �صديق؛ فالألف
قليل ،وال ت�ستقل �أن يكون لك عدو واحد؛ فالواحد كثري!
ويقول �أحد احلكماء :من اجلميل �أن ت�صنع �ألف �صديق يف �سنة ،ولكن الأجمل
�أن ت�صنع �صديق الألف �سنة.
وبناء ال�صداقة يحتاج �إىل معرفة تامة بال�صديقة التي ترافقني ،ولهذا نبهنا
ر�سولنا احلبيب  -عليه ال�صالة وال�سالم � -إىل �أن ن�س�أل عمن ن�صادق؛ فقال ﷺ�« :إذا
�آخى الرجل الرجل فلي�س�أله عن ا�سمه ،وا�سم �أبيه ،وممن هو؟ ف�إنه �أو�صل للمودة».
وق��د حتتاجني �إىل وق��ت طويل ك��ي تك�سبي �صديقة خمل�صة ،ولكن �إي ��اكِ �أن
تخ�سريها بعد ذلك كله بدقيقة �أو دقيقتني ،مبوقف �أو بكلمة عابرة مل تكوين تق�صديها،
�أو فعل مل تكن له متعمدة.
اعريف من ت�صادقني ،وال تنخدعي بكالم مع�سول �أو ب�سمة خادعة؛ يقول ال�شاعر:

ال خ� � �ي � ��ر يف ود ام� � � � � � � � ��رئ م� � �ت� � �ل � ��ون
ح � � �ل� � ��و ال � � �ل � � �� � � �س� � ��ان وق � � �ل � � �ب� � ��ه ي� �ت� �ل� �ه ��ب
ي � � �ل � � �ق� � ��اك ي � �ق � �� � �س � ��م �أن � � � � � � ��ه ب � � � ��ك واث � � � ��ق
و�إذا ت� � � � � ��وارى ع � �ن� ��ك ف � �ه� ��و ال� �ع� �ق ��رب
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ي �ع �ط �ي ��ك م � ��ن ط � � ��رف ال� �ل� ��� �س ��ان ح �ل��اوة
وي� � � � � ��روغ م� � �ن � ��ك ك � �م� ��ا ي� � � � ��روغ ال �ث �ع �ل��ب
وت�أكدي من خلق من ت�صاحبني ب�أن تعريف ردود �أفعالها عند الغ�ضب؛ يقول عمر
بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه  :-ال تعتمد على خلق �أحد حتى جت ّربه عند الغ�ضب.
ك�أنني �أكلت!
هل �سمعت �إحداكن مبثل هذا اال�سم الغريب (ك�أنني �أكلت)؟
هذا هو ا�سم م�سجد �صغري يف �إ�سطنبول ،واال�سم باللغة الرتكية "�صانكي يدم"
�أي( :ك�أنني �أكلت)!
ووراء هذا اال�سم ق�صة طريفة؛ فقد كان يعي�ش يف �إ�سطنبول �شخ�ص ورع ا�سمه
"خري الدين �أفندي".
وكان �صاحبنا هذا عندما مي�شي يف ال�سوق ،وتتوق نف�سه ل�شراء فاكهة �أو حلم
�أو حلوى ،يقول يف نف�سه�" :صانكي يدم" (ك�أنني �أكلت) ،ثم ي�ضع ثمن تلك الفاكهة �أو
اللحم �أو احللوى يف �صندوق له.
وم�ضت ال�سنون وهو يكف نف�سه عن كل لذائذ الأكل ،ويكتفي مبا يقيم �أوده
فقط!
وازدادت النقود يف �صندوقه ،حتى ا�ستطاع بهذا املبلغ القيام ببناء م�سجد �صغري
يف حملته ..وملا كان �أه��ل منطقته يعرفون ق�صة هذا ال�شخ�ص ال��ورع الفقري ،وكيف
ا�ستطاع �أن يبني هذا امل�سجد؛ �أطلقوا على امل�سجد ا�سم" م�سجد �صانكي يدم" (م�سجد
ك�أنني �أكلت).
كم من املال �سنجمع للفقراء واملحتاجني! وكم من امل�شاريع الإ�سالمية �سن�ش ّيد!
وكم من فقري �سن�سد جوعه لو �أننا اتبعنا نهج ذلك الفقري ال��ورع ،وقلنا كلما دعتنا
�أنف�سنا ل�شهوة زائدة على حاجتنا( :ك�أنني �أكلت).
ال تقويل :ال �أ�ستطيع �أن �أفعل ،بل ت�ستطيعن �أن تفعلي!
سحر البيان في كلمات بينات
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من �أف�ضل :مَ
العال � ِأم الغني؟
قيل حلكيم :الأغنياء �أف�ضل �أم العلماء؟
فقال :العلماء �أف�ضل!
فقيل له :فما بال العلماء ي�أتون �أبواب الأغنياء ،وال نرى الأغنياء ي�أتون �أبواب
العلماء؟
فقال :لأن العلماء عرفوا ف�ضل املال ،والأغنياء مل يعرفوا ف�ضل العلم!
يقول �أح��د العارفني" :العامل يعرف اجلاهل؛ لأن��ه ك��ان ج��اه� ً
لا ..واجلاهل ال
يعرف العامل؛ لأنه مل يكن عاملًا"!
عليك وزره ،ولغريكِ
تعلمي العلم لتعملي به ،وال تتعلميه لتحدثي به؛ فيكون ِ
نوره.
كان داود الطائي يو ًما يح�ضر جمل�س �أب��ي حنيفة  -ر�ضي اهلل عنه  ،-فجاءت
ام��ر�أة �إىل �أب��ي حنيفة ت�س�أله عن م�س�ألة ،ف�أجابها! ف�أعجبت بجوابه ،ثم قالت :هذا
العلم؛ ف�أين العمل؟! ف�أثر كالمها يف قلب داود ،ف�صار عظيم ال�ش�أن عل ًما وعم ً
ال ،وزهدًا
وور ًعا.
يقول عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه �" :-إن الرجل ليخرج من منزله وعليه
من الذنوب مثل جبال تهامة؛ ف�إذا �سمع العلم خاف ورجع وتاب ،فان�صرف �إىل منزله
ولي�س عليه ذنب ،فال تفارقوا جمال�س العلماء".
ولي�س العلم �أن تعرف ما كنت جتهل ،ولكن �أن ت�ستفيد من معرفتك ،و�أن تعمل
مبا علمت ..ومن هنا قول ر�سول اهلل ﷺ�« :سلوا اهلل عل ًما ناف ًعا ،وتعوذوا باهلل من علم
ال ينفع».
ال ت�أخذي العلوم من الكتب وحدها ،مهما بلغت درجة الفهم عندكِ  ..خذي العلم
من �أفواه العلماء؛ ا�س�أليهم وناق�شيهم ،تثبتي من املعلومات قبل �أن تناق�شي فيها �أحدًا.
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يقول احل�سن بن ي�سار :لوال العلماء ل�صار النا�س �أمثال البهائم.
ويقول اجلاحظ:

�إذا مل ت � � � �ك� � � ��نْ ح � � ��اف � � � ً�ظ � � ��ا واع � � � � ًي� � � ��ا
ف� � � �ج� � � � ْم� � � � ُع � � ��ك ل � � �ل � � �ك � � �ت� � � ِ�ب ال ي� � �ن� � �ف� � � ُع
ويقول �أحدهم� :إن اهلل �إذا ا�سرتذل عبدًا؛ زهده يف العلم.
تع ّلمي �أن تكتبي ما ت�سمعني ,وا�ستمعي �إىل قول ال�شاعر:

ال � � �ع � � �ل� � ��م �� � �ص� � �ي � ��د وال� � � �ك� � � �ت � � ��اب � � ��ة ق � �ي � ��ده
ق � �ي� ��د �� � �ص� � �ي � ��ودك ب � ��احل� � �ب � ��ال ال� ��واث � �ق� ��ة
ف � �م� ��ن احل� � �م � ��اق � ��ة �أن ت� ��� �ص� �ي ��د غ� ��زال� ��ة
وت� � �ف� � �ك� � �ه � ��ا ب � �ي� ��ن اخل � �ل� ��ائ � � � ��ق ط� ��ال � �ق� ��ة
يقول احل�سن الب�صري :لقد ك��ان الرجل �إذا طلب العلم ي��رى ذل��ك يف ب�صره,
ول�سانه ويده ,و�صالته وزهده.
وما �أجمل قول الإمام  -ر�ضي اهلل عنه " :-لي�س العلم بكرثة الرواية ,و�إمنا العلم
نور ي�ضعه اهلل يف القلوب".
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�إنها تكرهها بقدر ما حتبونها!
يف االنتخابات التي جرت يف اليابان ,يف �شهر املحرم (1414هـ) ,بلغت ن�سبة الن�ساء
اللواتي ر�شحن �أنف�سهن خلو�ضها ( )7يف املائة من عدد املر�شحني.
وتعد هذه الن�سبة قيا�سية؛ لأن عدد امل�شاركات يف االنتخابات ال�سابقة كان �أقل
بكثري .وي�سمح القانون الياباين للمر�أة برت�شيح نف�سها منذ �صدوره يف عام (1947م).
وق��د �شارك احل��زب الدميقراطي احل��ر احلاكم يف االنتخابات ب�أكرب ع��دد من
مر�شحا ,غري �أن ع��دد الن�ساء من بينهم ال يتعدى
املر�شحني؛ �إذ بلغ عددهم ()285
ً
مر�شحني فقط.
وك��ان املجل�س ال�سابق ,وع��دد �أع�ضائه ( )511ع�ض ًوا ,قد �ضم ( )12ع�ض ًوا من
الن�ساء.
�أو ًال :م�ضى على ال�سماح للمر�أة يف اليابان برت�شيح نف�سها يف االنتخابات ()46
عا ًما ,ومع هذا فلم تتجاوز ن�سبة املر�شحات ,يف �أعلى املعدالت )7( ,يف املائة.
ثان ًيا :بلغ ع��دد الن�ساء املر�شحات يف احل��زب احلاكم اثنتني فقط من جمموع
مر�شحا� ,أي �أن ن�سبة الن�ساء �أقل من واحد يف املائة.
()285
ً
ثال ًثا� :إذا كانت ن�سبة املر�شحات يف �أعلى معدالتها بلغت ( )7يف املائة ,وو�صفت
ب�أنها قيا�سية! ف�إن ن�سبة الفائزات قد تكون �أقل بكثري من ن�سبة املر�شحات .والدليل
هو �أن ن�سبة الأع�ضاء الن�ساء يف املجل�س ال�سابق �أقل من ( )3يف املائة 12( .من جمموع
.)511
وكم �أمتنى لو قامت جهة بدرا�سة �أحوال وظروف وطبيعة الن�ساء اللواتي ر�شحن
�أنف�سهن .ف�أنا واث��ق من �أنهن  -يف �أغلبنهن  -قد �أخفقن يف زواج�ه��ن� ,أو �أنهن غري
متزوجات� ,أو متزوجات غري �أمهات.
�إن �صاحبة الفطرة ال�سوية تكره ال�سيا�سة بقدر ما حتبونها �أنتم مع�شر الرجال.
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الزواج �أثناء الدرا�سة ..الطموح ال�سامي
يقول الدكتور /عبدالكرمي بكار :هناك طموح م�شرتك وعظيم لدى ال�شباب
امل�سلمني وال�شابات امل�سلمات ،وهو �إقامة �أ�سرة ملتزمة ومتحابة وناجحة ،وهذا الطموح
ال�سامي نابع من طبيعة تكوين كل من الرجل واملر�أة؛ حيث �إننا حني ننظر يف مالمح
تكوين كل منهما جند �أن الرجل خلق ليعي�ش يف جوار املر�أة ،كما �أن املر�أة خلقت لتعي�ش
يف ج��وار الرجل؛ �إذ �إن كل واح��د منهما حمتاج حاجة �شديدة �إىل الآخ��ر ،كما �أن كال
منهما يوفر للآخر من الأن�س والأمان والرعاية ما يجعل حياته هانئة و�سعيدة.
�أنا �أ�شعر �أن ال�شاب املعر�ض عن الزواج �أو غري املهتم به ،و�أن الفتاة التي ال تطمح
�إىل �أن تكون ربة بيت و�أما �صاحلة� ..أن ذلك وتلك �سيظالن ناق�صي ال�شخ�صية ،حتى
�إين �أكاد �أقول� :إن الإن�سان يكت�سب �شخ�صية جديدة بعد الزواج؛ وذلك ب�سبب منو بع�ض
امل�شاعر واملفاهيم لديه من خالل تغري نظرته للحياة.
الحظوا ما لدى �آبائكم و�أمهاتكم من ال�شعور بامل�س�ؤولية جتاه بع�ضهم وجتاه
الأ�سرة ،والحظوا روح الت�ضحية والإيثار واالحتمال وروح امل�سايرة والتفاو�ض والتنازل
والتكافل وال�ت�ع��اون وال�تراح��م والتعاطف امل�ت�ب��ادل� ...إن ك��ل ه��ذه امل�ع��اين تكون لدى
الآباء والأمهات �أكرث اكتماال وحيوية منها لدى الرجال والن�ساء غري املتزوجني وغري
املتزوجات.
�شيئان مهمان :وعلينا �أال نن�سى هنا �شيئني مهمني جدا هما:
الأول :حت�صني النف�س من االنحراف ،و�إعفاف العني عن النظر �إىل احل��رام،
وكلكم يعرف قوله ﷺ" :يامع�شر ال�شباب من ا�ستطاع منكم الباءة فليتزوج؛ ف�إنه �أغ�ض
للب�صر و�أح�صن للفرج ،ومن مل ي�ستطع فعليه بال�صوم ف�إنه له وجاء" متفق عليه.
�إن هذه دعوة �صريحة �إىل احلر�ص على الزواج و�إىل احلر�ص على التبكري فيه،
و�أي �شيء �أجمل من �أن ينجب الإن�سان �أوالده وهو �شاب ،في�ستمتع بهم ،وي�ستمتعون
به مدة طويلة من الزمان ـ ب�إذن اهلل ـ كما �أن الأبوين ال�شابني يكونان �أقدر على فهم
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م�شاعر �أبنائهما واحتياجاتهم و�أقدر على تربيتهم وتعليمهم.
ال�ث��اين� :إ�شباع عاطفة الأب ��وة والأم��وم��ة التي فطر اهلل تعاىل عليها الرجال
والن�ساء ،وهذه من بركات الزواج.
�إن الأطفال هم بهجة احلياة ،وبهم ين�س�أ اهلل يف �آمال الإن�سان وميد يف نظرته
للم�ستقبل ،كما �أن ال�صاحلني منهم ي�ضيفون با�ستمرار احل�سنات �إىل ر�صيد �آبائهم
و�أمهاتهم والذين كانوا ال�سبب يف وجودهم و�صالحهم.
مقومات بناء �أ�سرة متميزة:
قد تقولون :ما الذي علينا �أن نفعله حتى نتهي�أ لبناء �أ�سرة متدينة ومتحابة
ومتميزة؟
�أقول � :إن هذا الأمر يتطلب العديد من الأمور و�أهمها ثالثة:
1ـ �إدخ��ال م�س�ألة ال��زواج وبناء الأ�سرة يف اخلطط امل�ستقبلية لل�شباب والفتيات،
وهذا يعني �أن عليهم وهم يفكرون بدرا�ستهم �أن يت�ساءلوا :متى �سيكون الزواج؟ وهل
ميكن التوفيق بني الدرا�سة والزواج؟ وكيف يتم ذلك؟ �أو �أن الزواج يكون بعد االنتهاء
من الدرا�سة؟
وهذه امل�س�ألة مهمة جدًا بالن�سبة �إىل الفتيات ،حيث �إن الواحدة منهن قد تختار
تخ�ص�صا يحتاج الفراغ منه �إىل وقت طويل ،وقد تلتحق بالدرا�سات العليا وال تفرغ منها
ً
�إال وقد جتاوزت الثالثني ،وهذا يجعل اخليارات �أمامها حمدودة .مما ي�ضطرها �إىل �أن
توافق على زوج لي�س هو الزوج الذي ت�ستحقه ،وح�سب خربتي اخلا�صة ف�إنه �إذا توفر
املال ف�إن ال��زواج ال يعيق عن التح�صيل العلمي اجليد ،وال �سيما �إذا مت تنظيم الوقت
على نحو ح�سن.
وينبغي على الفتاة �إذا ح�صلت على الثانوية �أن تعطي الأولوية للزواج عند عدم �إمكانية
اجلمع بني الدرا�سة والزواج و�سيكون يف �إمكانها �أن تدر�س منت�سبة �أو يف جامعة مفتوحة.
2ـ ليكن الدين واخللق �أه��م ما يبحث عنه ال�شاب ،و�أه��م ما تبحث عنه الفتاة؛
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لأنهما ي�شكالن ال�ضامن الأ�سا�سي ال�ستمرار احلياة الزوجية ،بع�ض ال�شباب والفتيات
ي�ؤدون الفرائ�ض وال يرتكبون الكبائر لكن لديهم طباع رديئة و�أخالق �صعبة ،وبع�ضهم
لديه �أخ�لاق �سهلة و�صفات حمببة ،لكنهم مفرطون يف الواجبات ومت�ساهلون جتاه
بع�ض املحرمات ،وه�ؤالء و�أولئك لي�سوا ممن ينبغي �أن ي�سعى �إليهم ،وذلك ب�سبب عدم
ريا من امل�شكالت التي تعاين منها الأ�سر اليوم يعود �إىل
توفر الدين �أو اخللق ،و�إن كث ً
�ضعف يف الدين �أو �ضعف يف الأخالق.
3ـ �أنتم تالحظون كرثة اخلالفات الزوجية وكرثة وقائع الطالق يف هذه الأيام،
وذلك ب�سبب الثقافة التي تن�شرها العوملة والتي ت�ؤكد على ال�ستقالل ال�شخ�صي ،وتروج
للأنانية ،والتمتع والت�سلية واللهو ،وهذه املعاين م�ضادة ملقت�ضيات الت�آلف والرتاجم
بني الزوجني ،وم�ضادة لأ�س�س اال�ستمرار يف حياة زوجية هانئة؛ ولهذا ف��إن على كل
واحد من �أبنائي وبناتي �أن يحاول امتالك الثقافة التي ت�ساعد على �أن يكون ع�ضوا
ممتازا يف �أ��س��رة ممتازة  ،وذل��ك من خ�لال معرفة �أدوار احلياة الأ�سرية وواجباتها،
ومعرفة �شروط الوئام الأ�سري ،كما �أن عليه �أن يتهي أ� نف�سيا وثقافيا لرتبية الأوالد
والبنات وينبغي �أن يكون هذا قبل الزواج مبدة كافية.
4ـ �إن �أقدر �إن�سان على �إ�سعاد �إن�سان �آخر و�إ�شقائه هو الزوج والزوجة؛ ومن ثم
فالبد من معرفة مكونات احلياة الأ�سرة الناجحة ،واالمتثال ملتطلباتها.
�إن ال��زواج املبكر من غري ا�ستعداد ح�سن؛ قد ي��ؤدي �إىل طالق مبكر ،وه��ذا ما
ت�شري �إله الدرا�سات حيث �إن معظم حاالت الطالق يقع يف ال�سنوات الأربع الأوىل من
بداية احلياة الزوجية.
وتفيد الدرا�سة الثانية التي �أجرتها جامعة هارفارد و�شملت ( )89538امر�أة ,ب�أنه
حتى تناول كميات قليلة من اخلمر ميكن �أن يزيد من احتماالت الإ�صابة ب�سرطان
الثدي "ما �أ�سكر كثريه فقليله حرام".
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الطالبة الداعية
تلك التي ت�ألف البعيدة ..وحتب القريبة ،تنظر �إىل الطالبة وك�أنها �أختها وقد
مدحا
�أحبت لها ما حتب لنف�سها� ،سلكت طريق الهداية و�أحبت اخلري لغريها ،ال تنتظر ً
من �أحد يف دعوتها ،بل تتقلب يف ف�صلها وف�صول الثانوية وم�صالها و�ساحتها تو�صل
اخل�ير �إىل غريها بالكلمة ال�ساحرة ،والن�صيحة امل��ؤث��رة ،وال�شريط املفيد ،والكتيب
ال�ه��ادف ،والهدية املغلفة ..ال تخالف �أنظمة الثانوية ،ب��ل �إىل م��زي��دٍ م��ن االح�ترام
والتقدير ل�ل�إدارة واملعلمات ،تنطلق من ف�صلها يف دعوتها؛ فت�شغل «ح�صة االنتظار»
َّ
فتح�ضر مو�ضو ًعا وتعدّه وتتدرب على �إلقائه ،وت�ستخدم الو�سيلة
 بعد �إذن املعلمة -اجلديدة وامل�شوقة يف تبليغ دعوتها .قد ر�صدت من م�صروفها اليومي مبل ًغا من املال
لهدايا متوا�ضعة بالغة الأث��ر ،حتت�سب على اهلل �أن يكون يف ر�صيدها؛ فهي ت�شارك
بقلمها املبتدىء لرت�سم مطوية؛ لينتفع بها اجلميع حتت �إ�شراف معلمة فا�ضلة .فهي
ال تهد�أ يف دعوتها ف�سنة �أف�ضل منها ما بعدها وعمل �أجنح منه الذي يليه ،فال ت�ست�سلم
لل�شيطان واملخذالت من بني جن�سها ،بل تدعو �أخواتها للم�شاركة للعمل م ًعا بكل حمبة
و�إيثار ،وت��راه امتدادًا لعملها وا�ستمرا ًرا لدعوتها وبركة يف عمرها ،بل �إن عملها مع
�أخواتها يخفف احلمل عليها ويتوزع على اجلميع ..كالبنيان املر�صو�ص ي�شد بع�ضه
ً
بع�ضا..
فهي تعرف ما لها وما عليها؛ فتحفظ �سر من طلبت امل�شورة وال تبديه مهما
كانت الأمور ،فلي�س كل ما يذكر يقال ،ولي�س كل ما ي�سمع ي�شاع؛ فهي �أمانة تراعيها
وحتفظها.
�أختي يف الثانوية :الداعية الفا�ضلة ـ يرعاك اهلل.
حق لكل �أب و�أم �أن يفخر بكِ داعية لفلذات �أكبادهم؛ فكل الأل�سن تلهج بالدعاء
لكِ �أنتِ يا داعية اخلري و�صمام الأمان؛ ف�أنت التي تغر�سني الف�ضائل يف نفو�س الطالبات
ب�أ�ساليب وطرق حمبوبة يعينكِ يف ذلك املعلمات الكرميات� .أنتِ داعية حنون ،و�أخت
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خلقك ..لني قولكِ  ..منا �إ�شعاع ..وم�شكاة هداية وم�صدر توجيه وعامل
عطوف ،ح�سن ِ
بناء م�سددة يف الأقوال والأفعال.
مينحك الأج��ر وال�ث��واب� ..سدد خطاكِ ،
ف�إليكِ � -أختي العزيزة  -دع��اء اهلل �أن
ِ
بك بنات امل�سلمني.
و�أق ّل
عرثتك ،وغفر زلتكِ  ،ونفع ِ
ِ
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اخلتان وقاية وتوفري
جعل الإ�سالم اخلتان �إحدى �سنن الفطرة ،و�أكدت ذلك ال�سنة النبوية املطهرة ،يف
احلديث الذي رواه ال�شيخان« :خم�س من الفطرة :اخلتان واال�ستحداد وق�ص ال�شارب
وتقليم الأظافر ونتف الإبط» متفق عليه ،وروى �أبو هريرة مرفو ًعا« :اختنت �إبراهيم
وهو ابن ثمانني بالقدوم» متفق عليه.
فماذا يقول الطب احلديث؟ وملاذا تراجع الغرب عن عدائه للختان؟
فقد �أكدت الإح�صاءات العلمية احلديثة �أن ( )%70 - 60من �أطفال الأمريكان
يختنون ،ونحن نعلم �أن الغالبية العظمى من الأمريكيني من الن�صارى ،والن�صارى
عادة ال يختتنون ..فماذا حدث يف �أمريكا؟
لقد بينت الدرا�سات العلمية التي ب��د�أت تظهر يف �أمريكا قبل �أك�ثر من ع�شر
�سنوات� ،أن الأطفال املختونني هم �أقل عر�ضة للإ�صابة بالتهاب املجاري البولية ،و�أن
غري املختونني �أكرث عر�ضة للإ�صابة بهذا االلتهاب بـ(� )39ضع ًفا منه عند املختونني.
ويف درا�سة حديثة ن�شرت يف جملة (طب الأطفال) عام (2000م) ،و�أجريت على
(� )50ألف طفل� ،أظهرت الدرا�سة �أن ( )%86من التهابات املجاري البولية عند الأطفال
يف �سنتهم الأوىل من العمر قد حدثت عند غري املختونني ،و�أن الكلفة الكلية ملعاجلة
التهابات املجاري البولية بلغت عند الأطفال غري املختونني ،ع�شرة �أ�ضعاف ما هي عليه
عند الأطفال املختونني.
هكذا يح�سبون ،وهكذا يقدرون ،والإ�سالم جاء بتلك الفطرة العجيبة ،وال�سنة
احلميدة ،فاتبعها امل�سلمون يف كل مكان ،اقتداء بهدي نبيهم العظيم ﷺ قبل �أن يكت�شف
العلم احلديث احلكمة ال�صحية ،والتوفري االقت�صادي الذي يجنيه املختونون عندما
يتبعون ذلك الهدي النبوي ال�شريف.
و�أ�صدرت املنظمات ال�صحية لطب الأطفال يف �أمريكا تو�صياتها عام (1999م)
تدعو �إىل ختان الأطفال غري املختونني .كما �أن �سرطان الق�ضيب نادر احلدوث جدًا
عند املختونني ،يف حني ي�شاهد عند غري املختونني.
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القنوات الف�ضائية
م��ن �أه��م العقبات التي حت��ول ب�ين امل ��ر�أة وب�ين ال�ع�ف��اف؛ تعلق امل ��ر�أة بالقنوات
الف�ضائية وغري الف�ضائية ,و�إ�ضاعتها الأوق��ات الثمينة يف متابعة ما يبث عرب تلك
القنوات من برامج وم�سل�سالت و�أغانٍ و�أفالم ,تدور معظم موادها على احلب والغرام
واخليانة الزوجية ،والعري واملجون والقبالت ،وذب��ح احلياء وو�أد الف�ضيلة ,والتندر
بالأحكام ال�شرعية واال�ستهزاء ببع�ضها ،كحكم تعدد الزوجات وقوامة الرجل على املر�أة.
كيف تق�ضي امل��ر�أة ال�ساعات ال�ط��وال يف م�شاهدة ه��ذا الغثاء وم��ا يتخلله من
�صور عارية ,وم�شاهد فا�ضحة ,وعبارات احلب والغرام ,ثم تظل على عفافها وحيائها؟
هل يظن �أولياء �أمور الفتيات حينما ي�سمحون لبناتهم مب�شاهدة هذا الغزو الفكري
والنف�سي واالجتماعي اخلبيث �أن بناتهم لن يت�أثرن مبا ي�شاهدن ,ولن ي ُتقن �إىل �أن
يفعل بهن مثلما يفعل بال�ساقطات الالتي ي�شاهدنهن عرب ال�شا�شات يف �أح�ضان من
كانوا على �شاكلتهن من الرجال!
نبئونا �أيها الظرفاء ملاذا تذبحون الف�ضيلة وتئدون العفاف وتنحرون ال�شرف
والكرامة ,وتزعمون بعد ذلك �أنكم قمتم ب�أمانة تربية �أبنائكم وتهذيب �أخالقهم خري
قيام؟!
فيا �أختنا الغالية! �إن �سالمة الدين والعر�ض ال يعدلهما �شيء ,و�إن �شهوات
الدنيا كلها ال تفي بغم�سة واح��دة يف ن��ار جهنم ,فاتقي اهلل يا أ�م��ة اهلل ,وابتعدي عن
�شرور القنوات؛ ف�إنها  -واهلل  -م�صيدة ال�شيطان التي من وقع يف �شراكها ف�سد طبعه,
ريا ل�شهواته وغرائزه.
وق ّلت غريته ,و�أ�صبح �أ�س ً
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" "90يوما قبل دخول القرب!
�أمامكِ ثالثة �أ�شهر قبل �أن متوتي!
لك ,فماذا
�أق�سى ت�صريح ميكن �أن يواجهكِ به �شخ�ص ما ,لكن هبي �أنه قد قيل ِ
�أنتِ فاعلة �آنذاك؟!
لك ق�صة رجل قيلت له هذه
فكري مل ًيا ..ثم عودي يل
بذهنك مرة �أخرى لأحكي ِ
ِ
العبارة ,فقدم بعدها �أجمل و�أروع و�أبلغ خطاباته ,و�أثر يف املاليني على �سطح الأر�ض!
�أما الرجل فهو راندي باو�ش� ,أ�ستاذ علوم احلا�سوب يف جامعة كارنيجي مليون
وال��ذي �صنفته حمطة ( )ABCم��ن �أف�ضل (� )3شخ�صيات للعامل ع��ام (2007م),
وو�ضعته جملة التاميز من �أف�ضل (� )100شخ�صية م�ؤثرة حول العامل ,هذا الرجل
�أخ�ب�روه وه��و يف ال�سابعة والأرب�ع�ين من عمره ب ��أن �أم��ام��ه ثالثة �أ�شهر فقط قبل �أن
ميوت؛ لت�أخر حالته ,فقد كان يعاين �سرطان البنكريا�س.
عندها قام ران��دي بجمع طلبته و�أ�صدقائه وحمبيه ,و�ألقى �إليهم مبحا�ضرته
الأخ�يرة و�سماها (الو�صول احلقيقي لأح�لام طفولتك)� ،أخربهم فيها ب�أنه تاركهم
وذاه��ب ,مل يذرف دمو ًعا ،بل كان �أربطهم ً
جا�شا ,وكان كل هدفه �أن يحفزهم لإكمال
م�شاريعهم وحياتهم من دونه!
قال لهم :ما الذي �ستقوله للعامل �إذا علمت �أن هذه هي حما�ضرتك الأخرية؟
وما الذي �ستفعله يف هذه الدنيا لو كانت لديك فر�صة �أخرية؟
وما هي و�صيتك ومرياثك للعامل؟
مرحا كما عهدوه ,وعندما قال له �أحدهم :حدثنا عن �أهمية اال�ستمتاع
كان ً
باحلياة ,قال لهم� :أ�ستطيع �أن �أقول لكم ذلك ,ولكن �س�أكون كال�سمكة التي حتا�ضر عن
�أهمية املاء!
ال �أعرف كيف ال �أ�ستمتع� ,أنا �أموت و�أنا �أ�ستمتع و�أمزح ,و�س�أبقى كذلك لآخر يوم
يف حياتي؛ لأنه ال توجد طريقة �أخرى.
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ثم حتدث عن حياته وكرثة الإحباط واملحاوالت الفا�شلة التي م ّر بها ,وكيف
ريا؛ وذلك
�أنه ُرف�ض يف �أكرث من جامعة دون �أن يفقد الأمل ,ثم ذكر موق ًفا أ� ّثر فيه كث ً
�أنه ا�شتكى �إىل والدته �صعوبة �إحدى املواد يف اجلامعة ,فقالت له( :يف مثل عمرك ,كان
والدك يقاتل الأملان يف احلرب العاملية الثانية) ,وك�أنها �شحنته بطاقة هائلة ,فلقد جل�س
مع نف�سه وحدثها ب�أنه يجب �أن يحاول بال ي�أ�س؛ ففي �أ�سو�أ الأحوال لن يتلقى ر�صا�صة
طائ�شة �أو ميوت من العط�ش �أو التعذيب!
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انحراف املحبة
يح�صل �أحيا ًنا �أن تن�شا "عالقة" بني فتى وفتاة ..وهذه �أقل ما يقال عنها �إنها
خطوة من خطوات ال�شيطان ي�ستدرجها بها ليوقعها يف الفواح�ش واملوبقات.
وم��ن مكر ال�شيطان� ،أن��ه �أحيا ًنا ي�ضفي على ه��ذه الأف�ع��ال ما ي�سوغها ,ككون
هذه العالقة نظيفة ومق�صدها �سام ,وغري ذلك من الأعذار التي ال تخرج عن كونها
خدا ًعا من خ��داع النف�س ،وحي ً
ال من حيل ال�شيطان .والنتيجة دائ ًما الندم ,و�أحيا ًنا
مع هذا الندم ي�صعب ا�ستدراك الأم��ر وعالجه ,وغال ًبا ما ي�سل الرجل نف�سه وتبقى
املر�أة امل�سكينة .كنت يف يوم من الأيام عند رئي�س مركز من مراكز الهيئة فتلقى ات�صا ًال
هاتف ًيا ,و�إذا املت�صل فتاة ت�شكو �إليه م�شكلتها وتلتم�س منه احلل ,فقد كانت على عالقة
مع �شاب ,ومتادت هذه العالقة وتطورت حتى ا�ستلب منها �أكرث ما تعتز به العذراء ,ثم
لفظها كما يلفظ النوى .وتقول �إنها تابت وا�ستقامت ,لكن م�شكلتها �أنها قد خطبت
وقد حان موعد زفافها ومل يبق عليه �إال �أ�سبوعان؛ فكيف تت�صرف مع عري�سها �إذا دخل
بها؟
وقد ي�صل الأمر �إىل �أبعد مما �سبق ..ح�صل يف �أحد الأحياء �أن فتى وفتاة تعرفا
على بع�ضهما ,و�سارت هذه املعرفة من خطوة �إىل خطوة ,حتى و�صال �إىل حتديد لقاء
بينهما .و�أين؟ يف بيت الفتاة .وب�أ�سلوب �أو ب�آخر مت ذلك ,وتكرر هذا اللقاء .وكما �أخرب
من ال ينطق عن الهوى ﷺ�« :أال ال يخلون رجل بامر�أة �إال كان ثالثهما ال�شيطان».
ف�أوقعها ال�شيطان فيما كان قد خطط لهما .وبعد �أن وقعت الفتاة فيما وقعت
فيه �أخذت تفكر يف م�صريها وم�ستقبلها؟ لو تقدم لها خاطب فهل �ستوافق؟ كيف توافق
والنا�س يظنونها ِبك ًرا وهي لي�ست كذلك؟ لذا فقد قررت �أال تتزوج .و�إذن ما دام �أنها لن
تتزوج وما دامت قد �سارت يف هذا الطريق فلتوا�صل �سريها فيه ،وليكن بعد ذلك ما
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يكون ,فقررت �أن تهرب من بيتها! ولكِ �أن تت�صوري �أي م�صري ينتظرها ,و�أي عار ج ّرته
على نف�سها ولوثت به �أ�سرتها ومن تنت�سب �إليه ,و�أي فاجعة �أوقعتها ب�أمها وب�أبيها.
متفتحا
ثم �أال تعجبني ،بل تت�أملني لنهاية و�صلت �إليها فتاة كانت �صبية بريئة وبرع ًما
ً
وزهرة ندية!
لكن ال عجب ..هي خطوات ال�شيطان.
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التعلق
من االن�ح��راف��ات الواقعة يف املحبة :ما يعرف بالتعلق ,وه��و عبارة عن حمبة
طبيعية �أو دينية خالطها �شهوة وهوى.
واملق�صود به هنا تعلق فتاة ب�أخرى ..وهو لي�س كما قد يتبادر �إىل بع�ض الأذهان
�أن �أم��ره �أي�سر ،ال بل �أم��ر خطري ,وعواقبه وخيمة ,و�آث��اره قبيحة ,وقد ترتتب عليه
نتائج خطرية من فعل املوبقات وترك الواجبات ,بل القدح يف التوحيد.
وليكن معلو ًما �أن ن�شوء عالقات الغرام واحل��ب املنحرف �إمن��ا تن�ش�أ من نق�ص
يف حمبة اهلل وال بد .فحيثما ر�أيت من ع�شق فاعلم �أن هذا �أثر من �آثار �ضعف حمبته
لربه  -عز وجل  ,-فمن �أحب اهلل ور�سوله ﷺ ,ويكره ما يكرهه اهلل ور�سوله ,فري�ضى
ما ير�ضى به اهلل ور�سوله ﷺ ,وي�سخط ما ي�سخط اهلل ور�سوله ,ويعمل مبقت�ضى هذا
احلب والبغ�ض؛ ف�إن عمل �شي ًئا يخالف ذلك دل على نق�ص حمبته الواجبة( ..فجميع
املعا�صي تن�ش�أ من تقدمي هوى النف�س على حمبة اهلل ور�سوله ﷺ).
ومن املتعني تو�ضيح لب�س تقع فيه بع�ض "املتعلقات" ,حيث تزعم �أن فعلها هذا
حب يف اهلل ..و�سبحان اهلل ,ما �أبعد ما بني التعلق الذي هو ع�شق وهوى للنف�س وت�سويل
من ال�شيطان ,واحلب يف اهلل الذي هو واجب من واجبات الدين وعروة هي �أوثق عرى
الإميان.
�إن احلب يف اهلل معناه� :أن املرء قد خالف هوى نف�سهّ ,
ف�سخر حمبته فجعلها
تابعة ملحبة اهلل  -عز وجل ,فما �أحبه اهلل  -عز وجل  -من الأ�شخا�ص والأعمال والأزمنة
والأمكنة �أحبه ,وما �أبغ�ضه اهلل  -عز وجل  -من الأ�شخا�ص والأعمال والأمكنة �أبغ�ضه.
وهذه حال حتتاج �إىل جماهدة للنف�س ,وتروي�ض لها ,ومتابعة وحما�سبة دائبتني.
�إن حمبة اهلل  -عز وجل � -ش�أنها عظيم� ,إن �إخال�صها هلل وحده هو �أ�صل التوحيد
وروحه ،وهي �أ�صل التعبد هلل ,بل هي حقيقة العبادة ،ومتى متكنت املحبة يف القلب مل
تنبعث اجلوارح �إال �إىل طاعة الرب.
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وهذا احلب هو غاية �صالح العبد ونعيمه وقرة عينه .وماذا ح�صل من �سعادة
الدنيا من فاتته هذه ال�سعادة ،ولي�س للقلب �صالح وال نعيم �إال ب�أن يكون اهلل ور�سوله
�أح��ب �إل�ي��ه مم��ا �سواهما؛ ق��ال ر��س��ول اهلل ﷺ« :ث�لاث م��ن ك��ن فيه وج��د بهن ح�لاوة
الإميان� :أن يكون اهلل ور�سوله �أحب �إليه مما �سواهما ,و�أن يحب املرء ال يحبه �إال اهلل,
و�أن يكره �أن يعود يف الكفر بعد �إذ �أنقذه اهلل منه كما يكره �أن يلقى يف النار».
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احلجاب
من نعم اهلل علينا �أن ن�ساءنا  -واحلق يقال  -من خري الن�ساء ح�شمة وحيا ًء وعفا ًفا
وت�س ً
رتا ،وه��ذا اقتب�سنه ممن قبلهن من �أمهاتهن املحت�شمات العفيفات ال�صاحلات؛
فحمل اجليل ال�صالح هذا الأثر عمن �سلف.
لكن ملا علم �أعداء هذا الدين ومن امتلأت قلوبهم بالرغبة يف �إف�ساد امل�سلمني،
�أن �أ�سهل و�أق�صر و�أي�سر طرق الإف�ساد هو �إ�سقاط احلجاب ,ف�إذا �سقط احلجاب �سقط
احلياء و�سقطت الأخ�لاق ف�سقط املجتمع كله ..ملا علموا ذل��ك �شنوا احل��رب متعددة
ال�صور خمتلفة الرايات .فمرة ي�شككون يف �شرعية احلجاب ,ومرة ي�شككون يف هيئته
و��ص��ورت��ه ,وم��رة يظهرونه مظهر النق�ص واالزدراء� ,إىل غ�ير ذل��ك .وه��م يف الغالب
يظهرون �أنف�سهم مظهر النا�صح امل�شفق احلري�ص على الإ��ص�لاح :ﱫ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﱪ (البقرة) .و�أحيا ًنا ال ي�ستطيعون �أن
يكتموا كل ما تكنه �صدورهم فيفلت منهم من العبارات ما يف�ضح حقيقتهم من ال�سب
وال�شتم لهذا احلجاب الذي عرقل م�سريتهم و�أربك خمططاتهم وبط�أ حتقيق �أهدافهم.
وبحمد اهلل؛ فما زالت املر�أة املجاهدة �صامدة ,وما زال احلجاب عزي ًزا ،لكن كلما
�ضعف الإميان وق�صر العلم ح�صل الت�أثر بهم؛ ولذا نرى من ن�سائنا من ت�أثرن بهذه
املعركة وخدعن بتلك املكيدة ,فبنت يحاولن التخفف من احلجاب والتمل�ص منه� ،أو
التمرد عليه ،بل رمبا مت��ادى الأم��ر ببع�ضهن فباتت تنظر �إىل احلجاب ك�أنه عقوبة
فر�ضت على الن�ساء! ف�سبحان اهلل العظيم ,ﱫ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﱪ
(املائدة.)٥٠ :
�إن �إدراك املرء لكمال �شرع اهلل وحل�سن حكمه مرتبط بيقينه ,فكلما قوي يقينه
�أدرك ذل��ك ،وعلم �أن اهلل �أحكم احلاكمني ,و�أن �شرعه  -تعاىل  -فيه اخل�ير العاجل
والآج��ل ,والتمرات الطيبة والآث��ار احل�سنة ،و�إذا �ضعف �إميانه ونق�ص توحيده واختل
يقينه انقلبت املحا�سن يف نطره م�ساوئ.
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هذا ،و�إن من الأقوال التي تثار �أحيا ًنا الزعم ب�أن الوجه لي�س بعورة؛ واحلمد هلل
قد نزل كتابه تبيا ًنا لكل �شيء قال  -تعاىل  :-ﱫ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﱪ (النحل.)٨٩ :
وبعد ،فيا �أيتها امل�سلمة احفظي و�صيتي هذه:
اعلمي �أن معركة احلجاب قدمية ,وحماولة �إ�سقاطه لي�ست وليدة يومنا هذا،
إليك,
ويف كل جولة م�ضت كان العدو يرجع خا�س ًئا وهو ح�سري ..والآن وقد و�صل الدور � ِ
و�أم�سكتِ اللواء بيدكِ  ,فاحذري �أن تكون الهزمية ب�سببكِ و�أن يكون انت�صار العدو يف
عهدكِ ؛ فجاهدي لتظل راية احلق خفاقة ولواء احل�شمة والعفاف مرفو ًعا كما جاهد
قبلك :ﱫ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﱪ (حممد).
من ِ
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القرار يف البيت
اعتادت بع�ض الن�ساء كرثة اخل��روج من البيت ،ولو لغري حاجة ,وهذا خمالف
لأمر اهلل  -عز وجل  -يف قوله :ﱫ ﭶ ﭷ ﭸ ﱪ (الأحزاب ،)٣٣ :حتى �إن منهن
من لو مر عليها �أيام قالئل وهي مل تخرج تعكر مزاجها وانقب�ض �صدرها ,ف�سبحان اهلل
العظيم� .إن �أمرها بالقرار بالبيت حكم من لدن احلكيم العليم اللطيف اخلبري الذي
خلق اخللق ذكرهم و�أنثاهم وهو �أعلم بهم ومبا ي�صلحهم وما ي�صلح لهم ﱫ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﱪ ( امللك) ..لكن ملا اعتادت كثري من الن�ساء هذا اخلروج منذ
ال�صغر ودرجن عليه� ,صعب عليهن تركه يف الكرب .وال ي�شك امل�سلم �أن امتثال �أوامر اهلل
مرتبط به  -مع ح�سنة الآخ��رة  -ح�سنة الدنيا ,من ال�سعادة والأن�س وان�شراح ال�صدر
وراحة البال وطم�أنينة القلب ,قال  -تعاىل  :-ﱫ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﱪ (النحل),
و�أن خمالفة �أمره  -تعاىل  -مرتبط بها  -مع عقوبة الآخرة  -عقوبات يف الدنيا من
الهموم والغموم واالكتئاب وقلة التوفيق ,وغري ذلك ,قال  -تعاىل  :-ﱫ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﱪ (النور .)٦٣ :ولهذا ف�إننا نرى
من قللن اخل��روج من بيوتهن  -امتثا ًال لأمر اهلل � -أ�سعد حا ًال و�أ�شرح �صدو ًرا و�أهن�أ
ً
عي�شا و�أكرث وئا ًما وتوفي ًقا .وال عجب يف هذا وال غرابة .وقد ذكر �سيد قطب  -يرحمه
اهلل  -كال ًما مفيدًا ح��ول قوله  -تعاىل  :-ﱫ ﭶ ﭷ ﭸ ﱪ فقال :ﱫ ﭶ ﱪ
من وقر يقر� ..أي ثقل وا�ستقر ،ولي�س معنى هذا الأمر مالزمة البيوت فال يربحنها
�إطال ًقا� ،إمنا هي �إمياءة لطيفة �إىل �أن يكون البيت هو الأ�صل يف حياتهن ,وهو املقر،
وما عداه ا�ستثناء طار ًئا ال يثقلن فيه وال ي�ستقررن� ،إمنا هي احلاجة تق�ضى ،وبقدرها.
والبيت هو مثابة امل��ر�أة التي جتد فيها نف�سها على حقيقتها كما �أراده��ا اهلل -
تعاىل  ..-غري مكدودة يف غري وظيفتها التي هي�أها اهلل لها بالفطرة.
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ماذا قلن يف احلجاب بعد �إ�سالمهن؟
حتجبت فزادين احلجاب جما ًال وحفظني من عيون الآخرين .كاترين "هدى"
بعد �إ�سالمها.
مفتوحا ذا معان غاية يف البالغة.
�إن الدنيا ترتاءى لعني الناظر بالإميان كتا ًبا
ً
الربيطانية "مرمي ويلد" بعد �إ�سالمها.
�أعي�ش يف ر�ضا وطم�أنينة كبريين ..و�أحمد اهلل على �أن هداين للإ�سالم .الأملانية
"�ساملة".
ارتديت احلجاب فور �إ�سالمي؛ ا�ستجابة للأمر ال�صريح يف القر�آن الكرمي.
الأملانية "خديجة".
عندما �أ�سلمت �أ�صررت على ارتداء احلجاب بالكامل ...من الر�أ�س �إىل القدم.
من كتاب (دوافع الغربيات العتناق الإ�سالم) لـ.هـ .بول
حياتي ب��د�أت عندما �أ�سلمت ،و�سنوات عمري املا�ضية ال قيمة لها .الفلبينية
"�إميان".
عرفت الكثري و�أنا �أذرف الدموع ،و�شع نور الإميان يف قلبي ،وانتابني �شعور خفي
مل �أكن �أ�شعر به من قبل .الدامنركية "مرمي".
ال �أريد �أن �أحتدث ،ففرحي بالإ�سالم ال يو�صف �أبدًا ،ولو كتبتم كت ًبا وجملدات
لن تكفي لو�صف �شعوري و�سعادتي .أ�ن��ا م�سلمة ،م�سلمة ،م�سلمة ،قويل لكل النا�س:
�إنني م�سلمة و�سعيدة ب�إ�سالمي .قويل لهم عرب و�سائل الإعالم كلها" :ترييز" اليونانية
�أ�صبحت "خديجة" بدينها ،بلبا�سها ،ب�أعمالها ،ب�أفكارها .اليونانية "ترييز" "خديجة"
بعد �إ�سالمها.
مل �أ�سعد يف ج��ان��ب م��ن ج��وان��ب حياتي الإ��س�لام�ي��ة �سعادتي بقوامة ال��رج��ل.
�أن��ا �سعيدة ج�دًا بهذه القوامة ،فخورة بها� :أن��ا ام��ر�أة ،ويهتم بي رج��ل� ،أعي�ش معه يف
�سكينة وهدوء ،وال �أ�صدق نف�سي �أنني مل �أعد م�س�ؤولة عن لقمة العي�ش ،وال عن ال�شراء
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ومعاك�سة الباعة ،وال طوارق الليل والنهار ...معي رجل يحميني ،يدافع عني� ،أحتدى
العامل بقوته ونتحداه ب�إ�سالمنا .الدامنركية "م�ؤمنة".
احلجاب� ..شعار حت��رر ..احل�ج��اب ...يوفر يل مزيدًا من احلماية .بريطانية
م�سلمة.
احلجاب� ..إعالن عام بااللتزام .بريطانية م�سلمة.
احلجاب جزء مني ،من كياين ،فقد ارتديت احلجاب قبل �أن �أ�سلم ،لإح�سا�سي
�أنني �أحرتم نف�سي و�أنا �أرتديه ،فال �أعر�ض ج�سدًا وال مفاتن ،بل �أبحث عن حياة كرمية.
طب ًعا مل يكن حجابي قبل �إ�سالمي مثله الآن ،ف��الآن ،وبعد �أن هداين اهلل �إىل
الإ�سالم ،فقد �أتقنت حجابي كله :الوجه واليدين والقدمني ،ولون احلجاب ،وكذلك
ُ�سمكه ،وهلل احلمد من قبل ومن بعد .الأملانية "م�ؤمنة".
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�إنها احلياة الرائعة
تروي الربيطانية امل�سلمة "عائ�شة برجت هوين" ق�صة �إ�سالمها فتقول:
"بعد التحاقي باجلامعة �أتيحت يل فر�صة التعرف بامل�سلمني ،ومل �أكن قبل
ذل��ك قد ق��ر�أت �أو �سمعت �شي ًئا عن الإ��س�لام ،بل احلقيقة �أنني كنت ك�سائر الغربيني
أ�ك��نّ �أح�ق��ادًا و�شكو ًكا و�شبهات ح��ول الإ��س�لام� ،شرح يل الطلبة امل�سلمون يف اجلامعة
مبادئ دينهم الأ�سا�سية بكل هدوء وموعظة ح�سنة ،و�أجابوا عن اعرتا�ضاتي كافة ،كما
�أهدوين بع�ض الكتب ملطالعتها ،فكنت �أقلب ال�صفحات ب�صورة �سريعة ،يف �أوقات فراغي،
واعتربت ذلك جمرد ت�سلية وترفيه يل ..ثم حدث تغري مفاجئ عندما �شرعت يف قراءة
فقرات يف هذه الكتب ،فقد �أخذت ال�شبهات العالقة يف نف�سي حول الإ�سالم تتال�شى �شي ًئا
ف�شي ًئا ،وانكببت على قراءتها ب�صورة جدية ،ف�أذهلني �أ�سلوبها يف العر�ض وطريقتها يف
ال�شرح والتعليق ،وت�أثرت غاية الت�أثر مبنطق املناق�شة يف بيان �صفات اخلالق واملخلوق
واحلياة بعد املوت.
ثم �أهدى يل ه�ؤالء الطلبة امل�سلمون ن�سخة من ترجمة معاين القر�آن الكرمي
باللغة الإجنليزية ،ولن �أ�ستطيع مهما حاولت �أن �أ�صف الأث��ر ال��ذي تركه القر�آن يف
قلبي ،فلم �أك��د �أنتهي من ق��راءة ال�سورة الثالثة من ال�ق��ر�آن ..حتى وجدتني �ساجدة
خلالق هذا الكون ..فكانت هذه �أول �صالة يل يف الإ�سالم .ومنذ ذلك احلني و�أنا م�سلمة
واحلمد هلل.
ريا ما ي�س�ألني النا�س عن الدوافع الرئي�سة التي �أدت �إىل اعتناقي للإ�سالم،
كث ً
علي �أن �أقدم �إجابة مر�ضية لذلك ،فالإ�سالم يف ت�صوري -
ف�أجيب ب�أنه لي�س من الي�سري ّ
وكما يراه �أحد امل�سلمني الأوروبيني  -مثل منوذج هند�سي بديع متكامل ،يكمل كل جزء
من �أجزائه بقية الأجزاء الأخرى ،ويكمن �سر جماله يف ان�سجام هذه الأجزاء وتال�ؤمها،
وهذه اخلا�صية الإ�سالمية هي التي متار�س ت�أثريها العميق يف النف�س الإن�سانية ،ف�إذا
ت�أملنا ت�صور الإ�سالم العميق لعموم الأ�شياء والأهداف والدوافع والأفعال وتف�سرياته
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للحكمة الإ�سالمية ،ف�إن ذلك يثري ده�شتنا.
�إذا نظرت �إىل �أحكام الإ�سالم وتف�صيالته وجدت فيها خري هاد حلياة اجتماعية
نظيفة تنبثق من قيم خلقية �صحيحة ..فامل�سلم مث ً
ال يذكر ا�سم اهلل مبد�أ كل عمل..
ومن هنا يتم الرتابط بني حياته اليومية ودينه ..فتتزن احلياة وتن�سجم.
* االن�سجام اللطيف يف الإ�سالم بني م�ستلزمات اجل�سد ومتطلبات الروح ميكن
ريا قو ًيا يف �أيامنا هذه ،وبو�سعه �أن يبني للح�ضارة الغربية ال�سبيل امل�ؤدي
�أن يوثر ت�أث ً
�إىل الفالح واخلال�ص احلقيقيني.
قبل �أن نحر�ص على ن�شر الإ�سالم ال بد لنا �أن نرتفع بحياتنا �إىل امل�ستوى الالئق
بديننا.
�أث��ر الكتاب �أب�ل��غ م��ن �أث��ر املناق�شة واجل ��دل ..ول�سوء احل��ظ لي�س هناك كتب
�إ�سالمية كثرية باللغة الإجنليزية.
�أ�ؤك��د �أهمية القدوة ال�صاحلة ،فمن واجبنا �أن نكون من��اذج حية ملا ي�أمرنا به
القر�آن.
ال بد �أن �أ�شري �إىل ما الحظته من �إعجاب ال�شباب امل�سلم النا�شئ مبنجزات الغرب
الزائفة؛ حتى خدعوا بربيقها وعموا عن زيفها.
�أحب �أن �أ�سجل �إعجابي ال�شديد بالعالقات الأ�سرية املتينة واحلياة االجتماعية
الوثيقة التي يتمتع بها امل�سلمون� ..إنها احلياة الرائعة".
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دور املعلم واملعلمة يف ظل اجتاهات الرتبية احلديثة
�إن �صياغة الإن�سان وتربيته وتطوير مهاراته وتكوين �أفكاره وت�صوراته ،متر
من خ�لال املدر�سة والتعليم ال��ذي ي�أتي املعلم /املعلمة كقائدين وحمركني ل��ه .و�إذا
كان كل فرد يف املجتمع له ت�أثريه يف حميطه اخلا�ص ,فالأطباء مث ً
ال لهم ت�أثريهم يف
ميدان عملهم ,وكذا املهند�سون والعاملون واملوظفون� ,إال �أن املعلم /املعلمة يفوقانهم
دو ًرا ،حيث �إنهما ي�ؤثران يف ه�ؤالء جمي ًعا ,وميتد ت�أثريهما �إىل املجتمع؛ �إذ �إنهم جمي ًعا
يخ�ضعون للمعلم /املعلمة يف ف�ترات من حياتهم ,و�إذا كان ه��ؤالء ي�ؤثرون يف تكوين
اجلوانب املادية يف حياتنا ،ف�إن املعلم /املعلمة ي�ؤثران يف تكوين العقول والأفكار ,كما
ي�ؤثران يف تكوين املهارات والأداء ,بل ي�ؤثران يف �شخ�صية الإن�سان ومنوه املعريف ور�ؤيته
لنف�سه وللأ�شياء من حوله ,بل للحياة كلها ,واملطلع على �سرية العظماء من املفكرين
واملبدعني واملخرتعني يجد �أنهم مل ي�صلوا �إىل ذلك  -بعد اهلل تعاىل  -لوال تربيتهم
على ي��د معلمني �أ ْك�ف��اء و�ضعوا أ�ق��دام�ه��م يف طريق املجد والتفوق ال��ذي ي��ذك��ره لهم
اجلميع ,لكنهم ين�سون �أن خلف ذلك الإبداع كان يقف معلمون حري�صون على �أن ي�صل
تالميذهم �إىل هذا امل�ستوى.
�إن االجت��اه العاملي يف الرتبية احلديثة يذهب �إىل �إعطاء املعلم /املعلمة �أدوا ًرا
�أكرث من جمرد الأداء للمادة العلمية؛ �إذ يتطلب منهما �أن يقوما ب�أدوار �شتى ،كتعليم
الطالب /الطالبة طريقة التعليم ولي�س التعليم وح��ده ,كما يطلب منهما �أن يتابع
امل�ستجدات احلديثة يف ميدانه ،ويطورا �إمكاناتهما ومهاراتهما املهنية ,والرتكيز على
البحوث العلمية امليدانية وعدم االكتفاء بالتلقني النظري ،خا�صة مع ت�سارع امل�ستجدات
العلمية احلديثة وتطور و�سائل الثقافة؛ ما يفرت�ض معه ق��درة املعلم /املعلمة على
التعامل مع هذه الثقافة �أو تنمية مهاراتهما ،كما عرفها "بع�ضهم" (ب�أنها �أي �شيء
يحدث للمعلم/املعلمة من �أول ما يلتحقان باملهنة �إىل اليوم الذي يتقاعدان فيه عنها,
بحيث ت�سهم هذه الأ�شياء ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الطريقة التي ي�ؤديان بها
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واجباته املهنية).
لقد خرج املعلم /املعلمة بدورهما �إىل ميدان �أو�سع من ميدان التعليم �إىل ميدان
الرتبية ,وبهذا يعود املفهوم ال�شمويل الذي دعا �إليه الإ�سالم يف قيام املعلم /املعلمة
بهذا الدور؛ �إذ مل يف�صل بني الفكرتني ,بل دعا �إليهما باعتبارهما وجهني لعملة واحدة,
بل تكاد الرتبية ت�سبق التعليم ,انظر قول اهلل تعاىل :ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﱪ (�آل عمران.)٧٩ :
وه��ذا عمر ب��ن عتبة ي�ق��ول ملعلم ول ��ده" :ليكن �إ��ص�لاح��ك ل��ول��دي �إ�صالحك
لنف�سك ,ف�إن عيونهم معقودة بعينيك ,فاحل�سن عندهم ما �صنعت ,والقبيح عندهم ما
تركت ,علمهم كتاب اهلل ,وال تكرههم عليه فيملوه ,وال ترتكهم منه فيهجروه ,علمهم
من احلديث �أ�شرفه ,ومن ال�شعر �أعفه ,وال تنقلهم من علم حتى يحكموه ,ف�إن ازدحام
الكالم يف القلب م�شغلة للفهم ,وعلمهم �سنن احلكماء ,وجنبهم حمادثة الن�ساء".
فاملعلم /املعلمة اللذان ي�ؤمل �أن يقوما بهذا الدور هما املعلم /املعلمة املطبوعان،
ولي�س املعلم/املعلمة امل�صنوعان� ,أي املعلم/املعلمة اللذان طبعا على عملية الرتبية
والتعليم ،ف�أ�صبح ذلك جز ًءا من حياتهما وطبعهما ,ولي�س ذلك املعلم /املعلمة اللذان
ي�صنعان �صناعة لي�صبحا معلمني ،حيث �إن ه��ذا ال��دور لي�س دو ًرا تكفي فيه الدربة
وال�صناعة؛ بل ال بد من مميزات و�سمات ذاتية ترقى بالإن�سان �إىل �أن يكون يف منزلة
وا�ضحا على
املعلم /املعلمة؛ لذلك ف�إن �أمثال ه�ؤالء املعلمني هم الذين يرتكون �أث ًرا
ً
العملية التعليمية.
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ماذا نق�صد مب�صطلح "احتكار"؟
منتجا� ،أو
هي احلالة التي تكون ال�سوق فيها عبارة عن �شركة واحدة فقط ،ت� ّؤمن ً
خدمة (منتجات و� /أو خدمات) �إىل جميع امل�ستهلكني .مبعنى �آخر ,هذه ال�شركة تكون
م�سيطرة على كامل ال�سوق؛ ولهذا ت�سمى ال�شركة حينها باملحتكرة.
�إ ًذا ال�سوق ت�سمى حمت َكرة ,ال�شركة حمتكِرة واحلالة احتكار .يف هذه احلالة,
ت�ستطيع ال�شركة �أن تفر�ض الأ�سعار كيفما ت�شاء؛ لأنه ال توجد �شركات �أخرى ملناف�ستها
يف ه��ذه ال�سوق .كل ال�شركات ت�سعى للو�صول �إىل ه��ذه املرحلة؛ لكي تتحكم باملنتج
وب�سعره ,وبالتايل كي تزيد من �أرباحها .يت�شعب من االحتكار حاالت كثرية ,قد توجد
يف ال�سوق مث ً
ال �شركات �أخرى مناف�سة على املنتج نف�سه � /أو اخلدمة ،لكن عندما تكون
هذه املناف�سة هام�شية مع ال�شركة امل�سيطرة على ال�سوق ,ت�سمى احلال باالحتكار �شبه
الكامل ،عندما ي�سيطر على ال�سوق عدد قليل من ال�شركات ت�سمى حينها هذه احلالة
باحتكار القلة.
وا�صطالحا هو حب�س الطعام �أو كل ما
االحتكار لغة من احلكرة وهو ال�سيطرة,
ً
ي�ضر النا�س� ،أو يع�سر عليهم وقت احلاجة املا�سة� ،أي تكون قليلة �أو نادرة؛ حتى يرتفع
ثمنه فيعر�ضه للبيع.
وال يكون االحتكار حمر ًما حتى جتتمع فيه ثالثة �شروط ،هي:
� -1أن يكون ال�شيء املحتكر طعا ًما من �أطعمة النا�س الأ�سا�سية ,فال يدخل يف
االحتكار حب�س �أطعمة البهائم �أو �أطعمة النا�س الكمالية كاحللوى ونحوها ,وال غري
الطعام كاملالب�س ونحوها ،مثل العقار وال�سيارات ونحوها.
� -2أن يكون املحتكر قد ا�شرتى هذا الطعام� ,أما لو كان قد جمعه من مزرعته
فال يعد حمتك ًرا.
� -3أن يرتتب على احتكاره �إ�ضرار بالنا�س وت�ضييق عليهم ,وما ال يرتتب عليه
ذلك فلي�س احتكا ًرا حمر ًما  -تو�ضيح (ما ال يرتتب عليه) يعني :احتكار غري �ضار
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بالنا�س والت�ضييق عليهم وحت�صريهم.
وقد ح ّرم ال�شرع االحتكار ملا يلي:
 -1تطبي ًقا لقول النبي ﷺ« :ال ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه»
رواه البخاري.
 -2فيه �إ�ضرار بالنا�س وا�ستغالل حلاجتهم.
 -3فيه بث روح احلقد والبغ�ضاء بني امل�سلمني.
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م�ستح�ضرات التجميل  ..ما لها وما عليها
مع كل �صباح تنطلق �أجهزة الإع�لام امل�سموعة واملرئية بالدعاية جلديد من
م�ستح�ضرات التجميل ,ذلك العامل اخلا�ص الذي ي�شكل �أهمية ق�صوى لن�سائنا وبناتنا,
وحت�شد ال�شركات وامل�صانع كل �إمكاناتها البتكار اجلديد يف هذا املجال.
فهل ميكن �أن تكون م�ستح�ضرات التجميل عد ًوا للمر�أة؟
وتت�ضح الإجابة عن هذا ال�س�ؤال  -كما يقول الدكتور عبدالرحيم عبداهلل  -من
الكم الهائل من املرتددات على عيادات الأمرا�ض اجللدية ب�شكاوى ،مثل التهاب الإبطني
بعد ا�ستعمال �أح��د مزيالت رائحة العرق� ,أو الت�ساقط املفاجئ لل�شعر بعد ا�ستعمال
بع�ض ال�صبغات� ,أو رمبا التغري احلاد املزمن يف طبيعة الب�شرة مع اال�ستعمال اخلاطئ
لأحد م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة ,وحتتار املر�أة ماذا ت�ستعمل من كرميات الوجه!,
فهذا للن�ضارة ,وذلك للحيوية ,وهذا مطهر ,وذاك ملطف� ..إىل �آخر تلك امل�سميات التي
نقر�ؤها ون�شاهدها مرا ًرا وتكرا ًرا يف الإعالنات اجلذابة.
واحلقيقة� ،أنه لي�س هناك ما ي�سمى كرمي احليوية �أو الن�ضارة؛ لأن ما ن�ضعه
على �سطح اجللد من م��واد وتركيبات لن يفيد الب�شرة من قريب �أو بعيد ..بل على
العك�س متا ًما ,فقد ثبت � ً
أي�ضا �أن مثل هذه امل�ستح�ضرات هي ال�سبب الأول ملا يزيد على
( )%50من ح�سا�سيات م��واد التجميل؛ نظ ًرا ملا حتتويه من مكونات قد يربو عددها
على الع�شرة ,وهذا ما يزيد الأمور تعقيدًا ل�صعوبة حتديد املركب امل�س�ؤول عن حدوث
احل�سا�سية.
وال ي�شمل ذلك املركبات امللطفة �أو املرطبة للجلد ,والتي تبقى و�سيلة فعالة
الحتفاظ الطبقات ال�سطحية من اجللد مبا حتتويه من امل��اء ,و�إىل تلك اخلا�صية
يعزى التغري املظهري للب�شرة بعد ا�ستعمال تلك الكرميات ,وتعد الأكزميات التالم�سية
الناجتة من مواد التجميل من الأعرا�ض ال�شائعة احلدوث؛ فقد �أثبتت �إحدى الدرا�سات
�أن ( )%3-1من النا�س لديهم هذا النوع من احل�سا�سية جتاه م�ستح�ضرات التجميل
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ب�شكل عام� ,أو �أحد مكوناتها ب�شكل خا�ص ,وعلى عك�س ما يعتقد الكثريون ,ف�إن ا�ستعمال
هذا الكرمي بد ًال من ذاك الذي ت�سبب يف احل�سا�سية ,غال ًبا ما ي�أتي بالنتيجة نف�سها؛
ويرجع ذلك ملا حتتويه هذه امل�ستح�ضرات من م��واد حافظة ,وم��واد لإك�سابها رائحة
طيبة ,وغريها لنكت�شف يف النهاية �أن ذلك العيب يقع يف مثل هذه امل��واد التي ت�شكل
قا�س ًما م�شرت ًكا يف جميع امل�ستح�ضرات.
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اجلنيد بن عبدالرحمن
اجلنيد بن عبدالرحمن بن عمرو بن احلارث بن خارجة بن �سنان بن �أبي حارثة
املري.
ملا توىل اجلنيد خرا�سان خرج من ُمرة غطفان غاز ًيا يريد طخار�ستان ،فجا�شت
الرتك ب�سمرقند ،ف�سار اجلنيد حتى كان على �أربع من �سمرقند ،فلقيه خاقان فاقتتلوا
قتا ًال �شديدًا ،حتى �أم�سوا فتحاجزوا ،وكتب اجلنيد �إىل �سورة بن �أبجر من بني �أبان بن
دارم  -وهو واليه على �سمرقند -ي�أمره بالقدوم عليه ،ف�أتاه فلقيته الرتك قبل �أن ي�صل
�إىل اجلنيد ،ف ُقتل �سورة بن �أبجر وعامة جي�شه ،وقتل معه جماهد بن بلعاء العنربي،
ثم لقيهم اجلنيد فهزمهم اهلل ،وم�ضى اجلنيد فدخل �سمرقند.
وكان اجلنيد �شجا ًعا ال يخاف ،على رغم قلة عدده؛ ففي قتاله مع الرتك كان
ع��دده قلي ً
ال� ،إال �أن��ه �أ�صر على القتال على الرغم من املعار�ضني ل��ه ،وك��ان ي�ستنجد
بامل�سلمني ،ف�أر�سل اجلنيد �إىل �أ�شر�س وهو يقاتل �أهل بخارى وال�صغد� :أن �أمدين بخيل،
وخاف �أن يقتطع دون��ه؛ فوجه �إليه �أ�شر�س عامر بن مالك احلماين ،فلما كان عامر
ببع�ض الطريق عر�ض له الرتك وال�صغد ،فدخل ً
حائطا ح�صي ًنا وقاتلهم على الثلمة
ومعه ورد بن زياد بن �أدهم بن كلثوم ،ووا�صل بن عمرو القي�سي.
فخرج وا�صل وعا�صم بن عيمر امل�سقندي ومعهما غريهما ،فا�ستداروا حتى
�صاروا من وراء امل��اء ال��ذي هناك ،ثم جمعوا ق�ص ًبا وخ�ش ًبا وع�بروا عليه ،فلم ي�شعر
خاقان �إال والتكبري من خلفه ،وحمل امل�سلمون على الرتك ،فقاتلوهم؛ فقتلوا عظي ًما
من عظمائهم ،وانهزم الرتك .وقدم عامر �إىل اجلنيد ،فلقيه و�أقبل معه ،وعلى مقدمة
اجلنيد ع�م��ارة ب��ن ح��رمي ،فلما انتهى �إىل فر�سخني م��ن بيكند تلقته خيل ال�ترك
فقاتلتهم ،فكاد اجلنيد يهلك ومن معه ،ثم �أظهره اهلل و�سار حتى قدم الع�سكر ،فظفر
اجلنيد وقتل الرتك ،وزحف عليه خاقان ،فالتقوا دون رزمان من بالد �سمرقند ،وقطن
بن قتيبة على �ساقة اجلنيد ،ف�أ�سر اجلنيد من الرتك ابن �أخي خاقان يف هذه الغزاة،
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فبعث به �إىل ه�شام.
من كلمات اجلنيد  -رحمه اهلل  ،-ملا �أراد بع�ض جنده �أن يثنوه عن حربه مع
الرتك لقلة عدده� ،أن�شد قائ ً
ال:

�أل� �ي� �� ��س �أح� � ��ق ال� �ن ��ا� ��س �أن ي �� �ش �ه��د ال ��وغ ��ا
و�أن ي�ق�ت��ل الأب �ط ��ال �ضخما ع�ل��ى �ضخم
وقال:

م � � � ��ا ع� � �ل� � �ت � ��ي م � � � ��ا ع� � �ل� � �ت � ��ي م � � � ��ا ع� �ل� �ت ��ي
�إن مل �أق� � ��ات � � �ل � � �ه� � ��م ف� � � � �ج � � � ��زوا مل� �ت ��ي
ُتويف الجُ ْني ُد بن عبدالرحمن املري الدم�شقي الأمري على خرا�سان وال�سند �سنة
( ،)116وكان �أحد الأجواد.
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الإ�سالم وكرامة املر�أة
لقد اهتم الإ�سالم بكرامة الن�ساء غاية االهتمام؛ وعني بها غاية العناية ،يقول
ريا» متفق عليه،
ﷺ« :اتقوا اهلل يف الن�ساء» رواه م�سلم ،ويقول« :ا�ستو�صوا بالن�ساء خ ً
ويقول�« :إين أُ� َح ِّر ُج عليكم حق ال�ضعيفني :اليتيم ،واملر�أة» رواه الن�سائي.
وكان ك�أغ�ضب ما يكون �إذا �سمع بامر�أة ي�ضربها زوجها :فعن عبداهلل بن زمعة
 ر�ضي اهلل عنه  -قال :وعظ النبي ﷺ يف الن�ساء فقال« :ي�ضرب �أحدكم امر�أته �ضربالعبد ،ثم يعانقها �آخر النهار؟» متفق عليه.
وعن �أم امل�ؤمنني عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -قالت« :ما �ضرب ر�سول اهلل ﷺ �شي ًئا
قط بيده ,وال ام��ر�أة ,وال خاد ًما� ,إال �أن يجاهد يف �سبيل اهلل ,وما نيل منه �شيء قط
فينتقم من �صاحبه� ,إال �أن ينتهك �شيء من حمارم اهلل ,فينتقم» رواه م�سلم.
عن �إيا�س بن عبداهلل بن �أبي ذباب  -ر�ضي اهلل عنه  -قال قال ر�سول اهلل ﷺ« :ال
ت�ضربوا �إماء اهلل» فجاء عمر �إىل ر�سول اهلل ﷺ فقال" :ذئرن الن�ساء على �أزواجهن"
فرخ�ص يف �ضربهن ،ف�أطاف ب�آل ر�سول اهلل ﷺ ن�ساء كثري ي�شكون �أزواجهن؛ فقال النبي
ﷺ« :لقد طاف ب�آل حممد ن�ساء كثري ي�شكون �أزواجهن لي�س �أولئك بخياركم» رواه �أبو
داود.
وع��ن بهز ب��ن حكيم حدثني أ�ب��ي ع��ن ج��دي  -ر�ضي اهلل عنهما  -ق��ال" :قلت:
يا ر�سول اهلل ن�سا�ؤنا ما ن�أتي منهن وما نذر؟ قال« :ا ْئ��تِ َح ْر َث َك َ�أ َّن��ى �شِ ْئتَ َ ،و َ أ� ْط ِع ْمهَا
�إِ َذا َط ِع ْمتَ َ ،وا ْك ُ�سهَا إِ� َذا ا ْك َت َ�س ْيتَ َ ،وال ُت َق ِّب ْح ا ْل َو ْج َهَ ،وال َت ْ�ضر ِْب» رواه �أبو داود .ويف رواية
بزيادة« :وال تهجر �إال يف البيت» رواه الإمام �أحمد.
ومل يقف الإ��س�لام من كرامة امل��ر�أة ورعايتها موقف املكتفي بكف الأذى عنها
فح�سب ،بل كان مما �س ّنه ر�سول اهلل ﷺ ترفيهها واحلر�ص على �سرورها ,واجتالب ما
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يفرحها ,وي�شرح �صدرها يف حدود ما �أباحه اهلل ويف غري مع�صية :فعن عائ�شة  -ر�ضي
اهلل عنهما  -قالت" :كنت �ألعب بالبنات عند ر�سول اهلل ﷺ وك��ان ي�أتيني �صواحبي,
قالت :فكن ينقمعن عن ر�سول اهلل ﷺ  -قال �أن�س :ينقمعن يفرون  ,-قالت :فكان النبي
ﷺ ُي�سِ ُربهن �إ ّ
يل ,فيلعنب معي".
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الت�شبه بالكفار وتقليدهم
�إن �سفر امل�سلم ،وال �سيما الأحداث و�صغار ال�سن ،ومن ال ب�صرية عنده �إىل بالد
الكفار والإقامة بينهم؛ يدفعهم �إىل تقليدهم وحماكاتهم والت�شبه بهم.
ومن املعلوم �أن امل�شابهة يف الزي الظاهر تدعو �إىل املوافقة يف الهدي الباطن ,كما
دل عليه ال�شرع والعقل واحل�س ,ولهذا جاءت ال�شريعة باملنع من الت�شبه بالكفار.
و�سر ذلك� :أن امل�شابهة يف الهدي الظاهر ذريعة �إىل املوافقة يف الق�صد والعمل..
وقد جاء النهي ال�شديد والوعيد الأكيد يف حق املت�شبه بالكفار؛ فقال  -ﷺ « :-من
ت�شبه بقوم فهو منهم».
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية" :وهذا احلديث �أق��ل �أحواله �أن يقت�ضي حترمي
الت�شبه بهم ,و�إن كان ظاهره يقت�ضي كفر املت�شبه بهم ,كما يف قوله  -تعاىل  :-ﱫ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﱪ (املائدة.)٥١ :
وقال ﷺ« :لي�س منا من ت�شبه بغرينا ,ال ت�شبهوا باليهود والن�صارى».
قال ابن القيم" :واملق�صود الأعظم :ترك الأ�سباب التي تدعو �إىل موافقتهم
وم�شابهتهم باطنا ,والنبي  -ﷺ � -سنّ لأمته ترك الت�شبه بهم بكل طريق ,وقال  -ﷺ
« :خالف هدينا هدي امل�شركني» .وعلى هذا الأ�صل �أكرث من مائة دليل".و�إذا كنا نرى وقوع كثري من الن�شء يف الت�شبه بالكفار وهم بني �أظهر امل�سلمني,
فكيف �سيكون حالهم وهم يقيمون يف ديار الكفار؟
خ�صو�صا  -قلدوا الغربيني
ولقد تواتر اخلرب �أن املبتعثني من �صغار ال�سن -
ً
يف لبا�سهم وهيئاتهم ,فخرموا �آذانهم و�أنوفهم ,ولب�سوا الأ�ساور والقالئد يف �أعناقهم
و�أيديهم ,و�أ�صبح بع�ضهم ال يربطه بدينه وبالده �إال اال�سم واجلن�سية.
ويف مقابلة م��ع (ت��رك��ي الظفريي)  -مذيع يف قناة املجد و�أح��د املبتعثني �إىل
بريطانيا – عرب برنامج (يوم الأحد) على قناة املجد� ,أكد �أن و�ضع املبتعثني م�أ�ساوي،
حيث لب�سوا الأ�ساور وال�سال�سل حتى من يراهم ال يعتقد �أنهم عرب ،ف�ض ً
ال �أن يكونوا
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م�سلمني!
وعلى موقع (اليوتيوب) عر�ض مرئي ل�شباب مبتعثني لأ�سرتاليا بزيهم الوطني
يحيون حف ً
راق�صا مبنا�سبة ر�أ�س ال�سنة امليالدية ,واحل�ضور من اجلن�سني.
ال ً
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�أ�ضرحة �شركية و�أخطاء متكررة
كثرية ه��ي القبور والأ��ض��رح��ة يف ال�ع��امل الإ��س�لام��ي ،لكن م��ا حقيقتها وم��دى
ثبوتها؟
ال�صحيح الذي يخفى على كثري ممن انبطحوا عند هذه القبور وهذه الأ�ضرحة،
إليك بيان ذلك:
�أنها �أ�ضرحة مكذوبة وم�شكوك يف ن�سبتها ،و� ِ
� -1ضريح احل�سني بالقاهرة:
كذب خمتلق بال نزاع بني العلماء املعروفني؛ ف�إنه معلوم باتفاق النا�س �أن هذا
امل�شهد بني عام ب�ضع و�أربعني وخم�سمائة ،و�أنه نقل من م�شهد بع�سقالن ،وهذا امل�شهد
ال��ذي بع�سقالن أ�ح��دث بعد الت�سعني والأربعمائة .وم��ن املعلوم �أن ذل��ك القرب الذي
بع�سقالن والذي يقال �إنه مبني على ر�أ�س احل�سني  -ر�ضي اهلل عنه  -كذب وقول بال
حجة .و�إ�ضافة �إىل م�شهدي ع�سقالن والقاهرة هناك �ضريح �آخر يف �سفح جبل اجلو�شن
غربي حلب ين�سب �إىل ر�أ�س احل�سني � ً
أي�ضا.
وكذلك يوجد �أربعة موا�ضع �أخرى يقال �إن بها ر�أ�س احل�سني :يف دم�شق ،ومو�ضع
بني النجف والكوفة ،واملدينة النبوية عند قرب �أمه فاطمة  -ر�ضي اهلل عنها.-
ويف النجف بجوار القرب املن�سوب �إىل �أبيه علي بن �أبي طالب  -ر�ضي اهلل عنه ،-
ويف كربالء ،حيث يقال �إنه �أعيد �إىل ج�سده  !.فكم للح�سني من ر�أ�س؟!
 -2قرب زينب بنت علي  -ر�ضي اهلل عنهما :-
ورغ��م �أن املحققني يقولون� :إنها ماتت باملدينة ودفنت بالبقيع� ،إال �أن القرب
املن�سوب �إل�ي�ه��ا وال ��ذي �أق��ام��ه ال�شيعة يف دم�شق ه��و ال�ق�بر الأول ال��ذي يحظى بحج
اجلماهري التعي�سة �إليه.
و�إذا ك��ان للح�سني �أك�ثر من ر�أ���س! فيبدو �أن �أخته زينب لها أ�ك�ثر من ج�سد،
فيوجد يف القاهرة �ضريح من�سوب �إليها.
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يقول �أحمد زكي با�شا( :الذي ي�شهد به العارفون باحلق ال�صريح هو �أن ال�سيدة
زينب بنت الإم��ام علي و�أخ��ت احل�سني مل ت�شرف �أر���ض م�صر ب��وطء قدمها املباركة
مطل ًقا مطل ًقا مطل ًقا ،واحلق الذي لي�س بعده �إال ال�ضالل �أنها ق�ضت حياتها باحلجاز
�إىل �أن انتقلت �إىل جوار ربها باملدينة النبوية ،فكان دفنها بالبقيع ،هذا هو ال�صواب وما
عداه هو البهتان) ا.هـ.
ويقول علي مبارك( :مل �أر يف كتب التاريخ �أن ال�سيدة زينب بنت علي جاءت �إىل
م�صر يف احلياة �أو بعد املمات) ا.هـ.
� -3ضريح رقية بنت الر�سول ﷺ:
بالقاهرة �أقامته زوج��ة اخلليفة الفاطمي الآم��ر ب�أحكام اهلل .ومعلوم �أن رقية
ماتت باملدينة.
� -4ضريح علي بن �أبي طالب  -ر�ضي اهلل عنه  :-من �أ�شهر الأ�ضرحة بالنجف
بالعراق .وقد ذكر ابن تيمية �أنه قرب مكذوب ،و�أن عل ًيا دفن بق�صر الإمارة بالكوفة.
 -5ويف الب�صرة عدد من الأ�ضرحة املن�سوبة �إىل ال�صحابة ،منها :قرب عبدالرحمن
بن عوف  -ر�ضي اهلل عنه  ،-رغم �أنه مات باملدينة ودفن بالبقيع.
 -6ويف بلدة الرها من �أعمال حلب �ضريح يقال �إنه جلابر بن عبداهلل الأن�صاري
مع �أن جابر تويف باملدينة.
 -7ويف مدينة ن�صيبني بال�شام  -حال ًيا بجنوب تركيا  -قبة يزعمون �أنها ل�سلمان
الفار�سي مع �أنه مدفون يف املدائن.
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الإ�سكندنافيون امل�سلمون يف تزايد م�ستمر
تروي ال�سويدية "منجية" ق�صة �إ�سالمها فتقول:
"مل �أكن مقتنعة باحلياة التي كنت �أعي�شها حني كنت فتاة يافعة ..كنت دائ ًما
�أبحث عن معنى حلياتي ،و�أت�ساءل :ترى ما الهدف من هذه احلياة التي �أعي�شها؟
ك�أي فتاة ,يف مثل �سني ,كنت �أعي�ش عي�شة �إباحية ,لكنني مل �أكن �سعيدة.
حني بد�أت التعمق يف الن�صرانية والبوذية وحتى ال�شيوعية ..كنت �أجد �أن هناك
�شي ًئا مفقودًا� ..شي ًئا ما زلت �أبحث عنه.
يف مقدمة ما �شدين �إىل الإ�سالم توحيد اهلل ,وكذلك خماطبة الإ�سالم عقل
الإن�سان ..بحكم درا�ستي فقد كنت �أبحث عن �إجابات منطقية لبع�ض الت�سا�ؤالت التي
كانت تدور يف ذهني ،ولقد �أجابني الإ�سالم عنها جمي ًعا �إجابات �شافية وافية.
ال�ك�ت��ب ال�ت��ي ت �ع � ّرف ب��الإ� �س�لام باللغة ال���س��وي��دي��ة �شبه م�ع��دوم��ة ,وامل��ؤ��س���س��ات
الإ�سالمية يف ال�سويد مل تكن تهتم بامل�سلمني ال�سويديني ال��ذي��ن يتحدثون اللغة
أ�شخا�صا جددًا يريدون �أن يتعرفوا على الإ�سالم �أكرث ف�أكرث،
ال�سويدية ..نقابل كل يوم �
ً
ومن ثم الدخول فيه.
مكتب الإع�ل�ام يف ال�سويد ال��ذي أ�ع�م��ل فيه ,ت�أ�س�س يف ع��ام (1408ه� �ـ) املوافق
(1988م) ,ويعود ال�سبب يف ت�أ�سي�سه �إىل �إدراك�ن��ا الكتب التي تعرف بالإ�سالم باللغة
ال�سويدية قليلة� ,أو �شبه معدومة ,وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية هناك مل تكن تهتم بامل�سلمني
ال�سويديني الذين يتحدثون ال�سويدية.
هناك (� )200أل��ف م�سلم يف ال��دول الإ�سكندنافية من جن�سيات متعددة تهتم
م�ؤ�س�سات �إ�سالمية بتقدمي ما يلزم لهم ,لكن ال �شيء يقدم باللغة الإ�سكندنافية التي
يتحدث بها نحو ( )22مليون �إن�سان هناك.
عدد امل�سلمني الإ�سكندنافيني يف تزايد م�ستمر ،وه�ؤالء يحتاجون �إىل فهم �أكرث
للإ�سالم ,من �أجل �أنف�سهم �أو ًال ,ولدعوة �أبناء وطنهم من الن�صارى الإ�سكندنافيني
سحر البيان في كلمات بينات
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ثان ًيا.
نريد �أن نعد دعاة على وعي كاف بالدين ..نقوم ب�إلقاء حما�ضرات عن الإ�سالم
يف �أماكن خمتلفة ,مثل املدار�س وامل�ست�شفيات.
ي�صدر املكتب جملة �شهرية ا�سمها "�سالم" ,وهي تخاطب امل�سلمني الإ�سكندنافيني,
ويقر�ؤها كثري من الإ�سكندنافيني غري امل�سلمني.
ً
ور�سوخا يف �إ�سكندنافيا,
فر�صا �أمام الإ�سالم؛ كي يزداد انت�شا ًرا
ن�شعر �أن هناك ً
ونحن نعمل جاهدات من �أجل حتقيق هذه الغاية.
نظ ًرا للحياة املادية اجلافة التي يحياها النا�س هناك ،ف�إنهم يتطلعون �إىل �شيء
جديد؛ وذلك لأنهم ي�شعرون �أن كل ذلك الرخاء املادي ال مينحهم ال�سعادة يف احلياة".
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�أدركت عظمة �أن يكون الإن�سان ً
عبدا هلل
تروي الأمريكية "�سارة" ابنة الرابعة ع�شرة ق�صة �إ�سالمها ،فتقول:
"بد�أت التفكري يف الإ��س�لام حني كنت يف التا�سعة من عمري ،وكنت �أ�س�أل
والدي بع�ض الأ�سئلة عن اهلل  -تعاىل  ,-فما كانا قادرين على �إجابتي عنها ,فجعلني
هذا �أذهب �إىل املكتبة لأبحث و�أقر أ� عن الفروق بني الأديان ..وجدت يف الإ�سالم �إجابات
مقنعة لكثري من �أ�سئلتي.
وال��داي ال يعلمان ب�إ�سالمي حتى هذه اللحظة ,هما فقط يعرفان �أنني �أدر�س
الإ�سالم و أ�ق��ر�أ فيه ،حتى القراءة يف الإ�سالم يحاول وال��داي �إبعادي عنها و�صدي عن
البحث يف هذا الدين ,ولقد منعاين من �إح�ضار امل�صحف �إىل البيت؛ ولذا ف�أنا �أقر�ؤه
عرب ال�شبكة العنكبوتية.
بذل وال��داي جهدهما لإبعادي عن �صديقاتي امل�سلمات ,وح��اوال �إقناعي ب�شدة
بالذهاب �إىل معاهد الدرا�سات امل�سيحية.
بعد �أن �أ�سلمت ملأين �شعور بالأمان واالطمئنان ,و�أدركت عظمة �أن يكون الإن�سان
عبدًا هلل ,وهذا ما مل �أ�شعر به قبل �إ�سالمي.
�أولياء الأمور يف �أمريكا يلقنون �أبناءهم العداء للإ�سالم ,ويزرعون يف قلوبهم
كراهيته ,وير�سخون يف �أذهانهم ال�صور امل�شوهة التي تر�سمها أ�ج�ه��زة الإع�ل�ام عن
امل�سلمني.
بعد تعريف على الإ�سالم ارت�سمت �أمامي حقيقة هذا الدين العظيم ،وكيف �أن
امل�سلمني م�ساملون ,وه��ذا على العك�س مما علمني وال��داي من �أن امل�سلمني عدائيون
ي�ضربون زوجاتهم.
�أب�شركم ب�أن الإ�سالم �أكرث الأديان انت�شا ًرا ,والنا�س الذين يدخلون فيه هم من
خمتلف الفئات العمرية وال�شرائح االجتماعية والأ�صول العرقية".
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احلياة هي ما تعتقدين
ي��روى �أن طالبني كانا يبحثان عن النقاء الروحي ,وكانا ي�سلكان يف �سفرهما
طريقة واحدة روح ًيا وبدن ًيا ,وقد �أقام الأول يف قرية ملدة ليلة كاملة ,وغادرها مبك ًرا
يف اليوم التايل يف رحلة �إىل القرية املجاورة ,ويف طريقه قابل حكي ًما وقو ًرا ,و�س�أله �إذا
ما كان ي�سري يف االجتاه ال�صحيح نحو القرية التي يق�صدها ,وعما �إذا كان احلكيم على
معرفة ب�أهل تلك القرية؟ و�إذا كان يعرفهم ,فما طباعهم و�أحوالهم؟ ف�أكد له احلكيم
�أنه ي�سري يف االجتاه ال�صحيح ,وقبل �إجابته عن ال�س�ؤال الثاين �س�أله احلكيم عن طباع
�أهل القرية التي كان فيها الطالب للتو ,ف�أجاب الطالب ب�أنهم كانوا رائعني ,فعلى رغم
فقرهم فقد رحبوا به بحفاوة وحرارة عندما دخل قريتهم ,ووفروا له مكا ًنا للمبيت,
وق��دم��وا له الطعام بكرم بالغ من �أقواتهم القليلة ,فقد �أعجب بلطفهم وكيا�ستهم
وكرمهم و�سخائهم!
فقال له احلكيم� :أب�شر ف�أهل القرية التي تق�صدها مثل �أهل القرية التي غادرتها
متا ًما؛ فا�ستمتع برحلتك وا�ستمتع بلقائهم!
وعلى املنوال نف�سه �أق��ام الطالب الثاين يف اليوم التايل يف القرية نف�سها التي
غادرها الطالب الأول منذ قليل ,وعند ال�صباح خرج و�سلك الطريق نف�سها � ً
أي�ضا ,ويف
منت�صف الطريق �إىل القرية املجاورة قابل احلكيم نف�سه ,ف�س�أله عما �إذا كان ي�سري يف
االجت��اه ال�صحيح للقرية التي يق�صدها؟ وما يتوقع �أن يالقيه من �أهلها؟ ف�أكد له
احلكيم �أنه ي�سري يف االجتاه ال�صحيح ,وكما فعل يف اليوم ال�سابق طلب من ال�شاب �أن
ي�صف له �أهل القرية التي غادرها لتوه ,ف�أجاب ال�شاب قائ ً
ال :قد ات�سموا ب�أق�صى ما
ميكنك تخيله من الفظاظة وغلظة املعاملة ,فرغم �أين كنت متع ًبا وجائ ًعا� ،إال �أنهم
قدموا يل القليل من العون والطعام ,وقد قالوا يل �إن طعامهم يكفيهم بالكاد؛ لذا
لي�س لديهم فائ�ض ليقدموه يل ,قد كانوا يف منتهى الق�سوة والوح�شية .و�أود �أال �أراهم
ثانية �أبدًا.
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هذان الطالبان ميثالن فريقني من النا�س ،فريق متفائل يرى الوجه الإيجابي
للأ�شياء ,وفريق مت�شائم يرى الوجه ال�سلبي لها ,فمن �أي الفريقني حتبني �أن تكوين؟
�إن النظرة الإيجابية للأمور والنظر �إىل اجلانب امل�شرق يف حياتنا ,ومن �صفات
ريا
الأ�شخا�ص الذين يتمتعون بذكاء اجتماعي ...فنظرة امل��رء ال�شخ�صية ت�ؤثر ت�أث ً
ريا يف النجاح االجتماعي ,بل �إنها قد تغري حياته �إىل ف�شل كامل �أو جناح كامل.
كب ً
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حياتك
" "21يوما تغري
ِ
�إن �إثارة امل�شاعر الإيجابية تولد يف النف�س طاقة �إيجابية ت�ساعد �صديقتها على
حتقيق �أهدافها وبلوغ غاياتها؛ لأن امل�شاعر الإيجابية تتولد من التفكري الإيجابي,
وبالتايل ف�أنتِ يف حاجة �إىل �إعادة برجمة عقلكِ  ،بحيث يفكر بطريقة �إيجابية �صحيحة.
كانت �إحدى الطالبات تعتقد �أن م�شكلة انخفا�ض م�ستواها الدرا�سي يعود �إىل
�صعوبة احلفظ لديها ,و�ضعف م�ستوى ذكائها ,وبعد �أن حتدثت الأ�ستاذة ب�إ�سهاب عن
قدرات العقل الهائلة يف التحليل والت�صنيف واحلفظ ,و�أن م�شكلتنا يف احلفظ تتمثل
يف عدم قدرتنا على ا�ستدعاء املعلومات ,ولي�س يف عدم قدرة العقل على حفظ املعلومات,
بعد انتهاء املحا�ضرة قالت لأ�ستاذتها�" :شك ًرا على هذه املعلومات ،كنت �أعتقد �أنني
غبية!".
تكمن امل�شكلة يف االعتقاد الذي برمج يف عقله الباطن ,وبالتايل انعك�س على �أدائه
يف احلفظ ,لكن ما عالقة العقل الباطني ب�أدائه؟
العقل الباطن �أو (الال�شعور) ي�شبه بيانات البنك ,فهو ال مييز بني املدخالت,
ف ��إذا غذيناه ب�أفكار اخل��وف وال�شك والكراهية ف�سيرتجم تلك امل�ع��اين �إىل حقيقة,
فالعقل الباطن ير�سل ر�سائل �إىل العقل الواعي ت�ؤثر يف قرارته الواعية.
�إن العقل الباطن هو الأك�ثر ق��وة� ,إن��ه ي�شبه ال�سيارة ,بينما العقل الواعي هو
القائد ,ف�إن كانت القوة يف ال�سيارة فالتحكم بيد ال�سائق.
�إن مدخالتنا ت�ساوي خمرجاتنا� ,إن العقل الباطن ال مييز ,فهو يقبل ما ندخله
�إليه ويعك�سه على �سلوكنا؛ ولهذا ف�إن �إدخال فكرة �سلبية يعطينا نتيجة �سلبية و�إدخال
فكرة �إيجابية يعطينا نتيجة �إيجابية ,وبالتايل ف�إن �إدخ��ال �شيء جيد يعطينا نتيجة
جيدة.
غ�ّي�رّ ي امل��دخ�لات و�ستتغري املخرجات ،فحني قالت الطالبة� :إنها غبية كانت
تر�سل �إيحاء ذات ًيا �سلب ًيا ،وكان العقل الباطن ي�صدقه ويبد�أ بعك�سه على �سلوكه ب�شكل ال
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�شعوري ،ومن هنا وجب �أن ن�صوغ دائ ًما �إيحاءات �إيجابية؛ لأن �أي �صورة ت�صوغينها يف
عقلك الباطن
عقلكِ ت�صبح حقيقة� ،إذا قمت بتكرار عبارة �إيجابية بكرثة ،ف�إنها تغذي ِ
بالبيانات الإيجابية التي ترتجم �أي واقع ،واملهم �أن يكون التكرار م�صحو ًبا بامل�شاعر
والأحا�سي�س ،قويل� :أنا �سعيدة� ،أنا مرحة� ،أنا حمبوبة� ،أنا واثقة من نف�سي؛ ف�إن هذا
ريا من �سلوكياتكِ فيما بعد.
يغري كث ً
رمبا ال يكون الإيحاء مقبو ًال لدى عقولنا يف املرة الأوىل؛ لأنه ميثل فكرة غريبة
ف�إذا قالت �إحدى الطالبات� " :أنا ذاكرتي قوية" ف�سوف يرف�ض العقل ذلك قائ ً
ال�" :أنتِ
كاذبة! لديكِ ذاكرة �سيئة"؛ لأن ذلك هو ما كان يعتقده ،و�سوف ي�ستغرق الأمر ()21
يو ًما حتى يتبدد هذا االعتقاد.
ملاذا ( )21يو ًما؟
لأن العقل يحتاج على الأق��ل �إىل ( )21يو ًما متعاق ًبا من تكرار الإي�ح��اء حتى
ي�صنع برجمة جديدة يف العقل ،لكن ال�س�ؤال الأهم :هل ت�ستحق احلياة الإيجابية هذا
التعب ملدة ( )21يو ًما من اجلهد والتكرار؟ ..نعم ت�ستحق.
وتقول د /م�ضاوي الغيث  -حفظها اهلل " : -لو ت�أملنا يف �شهر رم�ضان لوجبنا
�أن ربنا الرحيم قد �أعطانا مهلة يف بدايته هي ( )٢٠يو ًما لنغري �سلوكياتنا ال�سلبية ،ويف
ليلة ( )٢١تبد أ� الع�شر الأواخر  ..فليلة القدر من رحمته بنا ال ن�صادفها �إال بعد ()٢١
يو ًما �أو �أك�ثر بعدد ليايل الوتر ،فتكون نفو�سنا وعقولنا امتلأت بالتغري االيجابي؛
فتخيل لو كانت ليلة القدر حتدث يف �أول رم�ضان!!"
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ملاذا الزانية قبل الزاين؟ وال�سارق قبل ال�سارقة؟
عندما �أمر اهلل � -سبحانه وتعاىل  -بتوقيع حد الزنا بد�أ الآية بالأنثى فقال -
تعاىل  :-ﱫ 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 ﱪ (النور).
وعندما �أم��ر اهلل � -سبحانه وتعاىل  -بتوقيع حد ال�سرقة ب��د�أ بالذكر فقال -
تعاىل  :-ﱫ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﱪ (املائدة).
لقد بد�أ اهلل حد الزنا بالأنثى "املر�أة"؛ وذلك لأنها التي تعطي ال�ضوء الأخ�ضر
للذكر"الرجل" ،ولو امتنعت عنه ما ا�ستمر يف حتر�شه بها حتى تقع يف م�صائده؛ فاملر�أة
هي التي تفتنه مبالب�سها غري ال�شرعية الفا�ضحة ،ونظراتها غري ال�سوية املغر�ضة،
وحركاتها غري الأخالقية املثرية.
فالأنثى هي البادئة بالفتنة والإثارة؛ ولهذا حملها اهلل امل�س�ؤولية الأوىل يف الزنا،
ولكنه �ساوى بينها وبني الذكر يف العقوبة.
ولذلك �أمر اهلل � -سبحانه وتعاىل  -املر�أة امل�سلمة بالعديد من �أوامر �سد الذرائع،
�أو الأوامر االحرتازية احلامية لها من مثل هذا ال�سلوك امل�شني واملهني ،منها:
� -1أال تخ�ضع بالقول فيطمع الذي يف قلبه مر�ض فيها؛ قال  -تعاىل :-
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﱪ (الأحزاب.)٣٢ :

ﱫﭪ

� -2أمرهن اهلل � -سبحانه وتعاىل  -بالت�سرت ولب�س اللبا�س ال�ساتر ،والدال على
ح�شمتهن وهويتهن و�أنهن م�ؤمنات عفيفات ال يقبلن املخادنة وامل�صادقة للرجال� ،أو
�إثارة الفتنة فقال  -تعاىل  :-ﱫ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﱪ (الأحزاب) .فهذا
اللبا�س ال�ساتر يحميهن من مر�ضى القلوب والتهم الباطلة.
� -3أم��ر اهلل امل��ر�أة امل�سلمة �أال تبدي �صوت زينتها اخلفية كالأ�ساور واخللخال
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وغريها؛ جتن ًبا للعديد من امل�شكالت املرتتبة على ذلك ،فقال  -تعاىل :-
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﱪ (النور.)٣١ :

ﱫﯲﯳ

 -4كما �أمر � -سبحانه وتعاىل  -امل��ر�أة امل�سلمة بعدم إ�ب��داء زينتها للأجانب من
ال��رج��ال فقال  -تعاىل  :-ﱫ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﱪ (النور.)٣١ :
� -5أمر اهلل املر�أة امل�سلمة بغ�ض الب�صر وحفظ الفرج ،فقال  -تعاىل  :-ﱫ ﮐ

ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﱪ (النور(٣١ :؛ لهذا بد�أ اهلل � -سبحانه
وتعاىل  -يف حد الزنا بالأنثى.
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الإ�سالم هو العدو الأول عند الغرب
�إنهم ال يرون الإ�سالم جدا ًرا يف وجه مطامعهم فقط ،بل يعتقدون جازمني �أنه
اخلطر الوحيد عليهم يف بالدهم.
يقول لوران�س براون" :كان قادتنا يخوفوننا ب�شعوب خمتلفة ،لكننا بعد االختبار
مل جند مرب ًرا ملثل تلك املخاوف.
كانوا يخوفوننا باخلطر اليهودي ،واخلطر الياباين الأ�صفر ،واخلطر البل�شفي..
لكنه تبني لنا �أن اليهود هم �أ�صدقا�ؤنا ،والبال�شفة ال�شيوعيون حلفا�ؤنا� ،أما اليابانيون،
ف�إن هناك دو ًال دميقراطية كبرية تتكفل مبقاومتهم.
لكننا وج��دن��ا �أن اخلطر احلقيقي علينا م��وج��ود يف الإ� �س�لام ،ويف ق��درت��ه على
التو�سع واالخ�ضاع ،ويف حيويته املده�شة.
ويقول غالد�ستون" :ما دام هذا القر�آن موجودًا يف �أيدي امل�سلمني ،فلن ت�ستطيع
�أوروبا ال�سيطرة على ال�شرق ،وال �أن تكون هي نف�سها يف �أمان".
ويقول امل�ست�شرق غ��اردن��ر�" :إن القوة التي تكمن يف الإ��س�لام هي التي تخيف
�أوروبا".
ويقول هانوتر وزير خارجية فرن�سا �ساب ًقا" :ال يوجد مكان على �سطح الأر�ض �إال
واجتاز الإ�سالم حدوده وانت�شر فيه؛ فهو الدين الوحيد الذي مييل النا�س �إىل اعتناقه
ب�شدة تفوق كل دين �آخر".
ويقول �ألرب م�شادر" :من يدري؟! رمبا يعود اليوم الذي ت�صبح فيه بالد الغرب
م�ه��ددة بامل�سلمني ،يهبطون �إليها م��ن ال�سماء؛ لغزو ال�ع��امل م��رة ثانية ،ويف الوقت
املنا�سب".
ويتابع" :ل�ست متنب ًئا ،لكن الأمارات الدالة على هذه االحتماالت كثرية ..ولن
تقوى الذرة وال ال�صواريخ على وقف تيارها.
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�إن امل�سلم قد ا�ستيقظ ،و�أخذ ي�صرخ ،ها �أنذا� ،إنني مل �أمت ،ولن �أقبل بعد اليوم
�أن �أكون �أداة ت�سريها العوا�صم الكربى وخمابراتها".
ويقول �أ�شعيا بومان يف مقال ن�شره يف جملة العامل الإ�سالمي التب�شريية:
"�إن �شي ًئا من اخلوف يجب �أن ي�سيطر على العامل الغربي من الإ�سالم؛ لهذا
اخل��وف �أ�سباب ،منها �أن الإ��س�لام منذ ظهر يف مكة مل ي�ضعف ع��دد ًي��ا ،بل �إن �أتباعه
يزدادون با�ستمرار ،من �أ�سباب اخلوف �أن هذا الدين من �أركانه اجلهاد".
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�ألب �أر�سالن  ..القائد امل�سلم هازم ال�صليبيني
كان البطل �أل��ب �أر�سالن من الأت��راك ال�سالجقة ،وك��ان يعاونه يف القيادة ابنه
"ملك�شاه" ،ف�أخذا ينق�صان دولة بيزنطة من �أطرافها ،حتى �سيطرا على �أرمينيا ،وك�شفا
ظهر دولة الرها ،و�أخ�ضعا عمورية ،حتى �أ�صبحا على مقربة من قونية الواقعة على
بحر �إيجة يف �آ�سيا ال�صغرى.
ويف يف يف �أثناء ذلك كانت دولة بيزنطة تتحفز ال�ستعادة �أرمينيا وكل ما فقدته
من �أرجائها ،وقد واتتها الفر�صة حني تويف الإمرباطور البيزنطي ق�سطنطني العا�شر،
فتولت امللك بعده زوجته الإمرباطورة �إيدو�سيا و�صية على ولدها ال�صغري ميخائيل
ال�سابع.
ثم تزوجت الإم�براط��ورة البيزنطية القائد العام لقواتها رومانو�س ديوجني،
وطفق ي�ؤلف ً
جي�شا من متع�صبي ال�صليبيني ،حتى بلغ جي�شه مائة �ألف مقاتل ،كلهم
متعط�شون لدماء امل�سلمني!
وملا بلغ البطل �ألب �أر�سالن هجوم رومانو�س يف اجتاه ح�صن مالذ كرد وح�صن
ُخ�لاط� ،أ�سرع �إىل �أرمينيا ليواجه بجي�شه ال�صغري تلك اجلموع البيزنطية الهائلة
بقيادة رومانو�س ذلك الفار�س ال�صليبي املتوثب.
وح��اول �أل��ب �أر� �س�لان دع��وة جي�شه وجمع �أك�بر ع��دد منهم ،لكنه وج��د الوقت
ريا ،فلم يتمكن من جمع �أكرث من خم�سة ع�شر �ألف جندي �سار بهم  -يرحمه اهلل
ق�ص ً
 ليواجه بهم مائة �ألف مقاتل.لكنه  -يرحمه اهلل  -كان عظيم الأمل يف اهلل ،فجمع فر�سانه ،وخطبهم خطبة
قال فيها�" :س�أقاتل �صاب ًرا حمت�س ًبا ،ف�إن انت�صرنا فتلك نعمة من اهلل ،و�إن كتبت يل
ال�شهادة فهذا كفني وحنوطي جاهزان ،و�أكملوا معركتكم حتت قيادة ابني ملك�شاه".
ثم توجه وجنوده �إىل امليدان فوجد قطعة من جي�ش العدو تقدر بع�شرة �آالف
عند بلدة ُخالط يقودهم قائد رو�سي؛ فا�صطدم جي�ش امل�سلمني بتلك الفئة ،فن�صر
اهلل امل�سلمني ،و�أُ�سر القائد الرو�سي ،و ُقتل عدد كبري من ع�سكر الكفر وجمعت الغنائم،
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و�أر�سلت �إىل اخلليفة يف بغداد ،فكان ف�أ ًال مبار ًكا ا�ستب�شر به امل�سلمون يف مقدمة املعركة
احلا�سمة .فلما تقارب املع�سكران �أر�سل ال�سلطان �أل��ب �أر�سالن �إىل القائد رومانو�س
قبيحا حني كان جوابه (ال هدنة �إال
يطلب منه ال�صلح واملهادنة ،فرد ال�صليبي ردًّا ً
بالري) ،يعني �أنه لن يقبل هدنة �إال بعد �أن يدمر عا�صمة ال�سالجقة ،ويحتل كل ديار
هم �شديد لعدم تكاف ؤ� العدد.
الإ�سالم؛ فانزعج ال�سلطان امل�سلم ،وركبه ٌّ
ومت ذلك عند ظهرية يوم جمعة من �صيف عام (463هـ) ،وبينما كان رومانو�س
ينزل بجي�شه واد ًي��ا ،انق�ض عليهم القائد امل�ؤمن ك�أنه قارعة �أو �صاعقة بعد �أن �صلى
وبكى؛ فبكى النا�س لبكائه ،ودعا اهلل فدعا النا�س بدعائه ،ثم ركب وقال للنا�س" :لي�س
عليكم الآن أ�م�ير ،وكلكم �أم�ير نف�سه ،من �شاء �أن ين�صرف فليعد �إىل �أهله" .و�ألقى
َّ
فالتف
القو�س والن�شاب وحمل ال�سيف والدبو�س ،معل ًنا �أن الأمر التحام ولي�س رماية،
الروم حول امل�سلمني ،وكان امل�سلمون يف الو�سط.
فكانت فر�صة و�سط الغبار �أن يقتل امل�سلمون عدوهم كيف ي�شاءون ،ودارت الدائرة
على العدو الكافر ،فتناثر من قتالهم ما ال يح�صى ،وجيء بالأ�سرى و�إذا مقاتل �صغري
اجلثة ي�سوق �أمامه قائد الأعداء رومانو�س.
وتذكر �ألب �أر�سالن �أنه مزح مع ذلك الع�سكري ال�صغري يو ًما ،فقال له" :وما
يدريك �أن تحُ �ضر �إلينا ملك الروم؟ وحقق اهلل مزحته ،ووقف رومانو�س �صاغ ًرا بني
يدي �ألب �أر�سالن ،ف�ضربه القائد امل�سلم ثالث مقارع ،وقال له" :دعوناك �إىل الهدنة
ف�أبيت ،ف�أين الهدنة التي يف الري؟ ثم قال له :ما تظن �أين فاعل بك؟ فقال :كل �سوء".
لكن القائد امل�سلم  -يرحمه اهلل  -قبل فدية مقدارها مليون دينار ،وا�شرتط
عليه �أن يطلق �أ�سرى امل�سلمني؛ فقبل رومانو�س ووق��ع بذلك ،وعندئذ ناوله القائد
امل�سلم ع�شرة �آالف دينار و�أطلق معه حا�شيته فو�صل �إىل بيزنطة مهزو ًما ،وهناك وجد
ابتهاجا بابن
�أن امللك ال�صغري قد بلغ ال�سن فرتبع على العر�ش ،ف�أظهر رومانو�س
ً
زوجته ،و�أخربه ب�أنه وقع على فدية مبليون دينار ،فجمع امللك اجلديد ما عنده و�إذا هو
ثالثمائة �ألف دينار ف�أر�سلها رومانو�س �إىل �ألب �أر�سالن ،وحلف له �أنه ال ميلك غريها!
فقبلها  -يرحمه اهلل  -و�سامح بالباقي.
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ال يفهمني �أحد
�أن��ا فتاة ب�سيطة ،لكن ل��ديَّ كثري من الطموحات والأه��داف ،ويف الوقت نف�سه
ريا يف حياتي
�أ�شعر ب��أن من ح��ويل ال يفهمونني ،و�أ�شعر ب�أنني �أفقد �شي ًئا مه ًما وكب ً
با�ستمرار ،وال �أعرف ما ذا �أفعل؟
لديك طموحات �أو �أه��داف ،ولكن ينبغي �أن ت�س�أيل
الإج��اب��ة :جميل �أن يكون ِ
طاقتك� ،أم هي يف
قدراتك �أو من
نف�سكِ �أو ًال :ما مقدار طموحاتكِ ؟ وهل هي �أكرب من
ِ
ِ
وا�ستعداداتك؟ لأنه �إذا زادت الطموحات عن القدرات حدث لدى ال�شخ�ص
ِ
متناول يدكِ
العديد من ال�صراعات؛ منها التوتر واالنفعال ال�شديد على �أب�سط الأمور� ،أما لو كان
ح�سا�سا وعاطف ًّيا ،ف�سوف ي�صاب بحالة من اخلوف �أو احلرية.
�شخ�صا
ً
ً
�صحيحا حلياتها ،و�أن تتذكر دائ ًما
أ�سا�سا
ً
وبالتايل حتتاج الفتاة �إىل �إن حتدد � ً
الغاية من خلقها ،و�أن تتعرف على خالقها � -سبحانه وتعاىل  -وتتقرب منه � -سبحانه
 ،و�أن ت��درك �أن البعد ع��ن اهلل  -تعاىل ُ -ي�ح��دث مثل ه��ذه احل��االت بالفطرة؛ لآنالإن�سان بفطرته يبحث عن �إله ليحتمي به وي�شعر بقربه منه.
وهذا يحدث لهذه الفتاة ال�سائلة؛ حيث الذي ت�شعر بفقدانه هو القرب من اهلل
 تعاىل � ،-إنه االفتقار �إىل اهلل  -تعاىل  ،-لتكوين قريبة منه � -سبحانه  -ا�ست�شعريمعيته معكِ  ،و�ألقي بهمومكِ �إليه ،ف�أنتِ ت�شعرين بالظم�أ لهذه ال�سكينة التي �سوف
ربك ،خا�شعة بني يديه ،متذللة �أمام
تغمركِ  ،و�سوف ترويكِ عندما تكونني قريبة من ِ
يديك �إليه.
عظمته ،تنادينه يف �سجودكِ  ،وت�ضطرين لرحمته ،رافعة ِ
واعلمي �أن كل خملوق ،و�أن كل عبد لديه افتقار وجوع وا�ضطرار ال ي�سده� ،إال
بالقرب من اهلل  -تعاىل  ،-وال ي�شبعه �إال اخل�ضوع والتذلل له ،فلن تنايل طم�أنينة،
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ولن تظفري ب�سكينة �إال كما قال  -تعاىل :-
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﱪ(الرعد.)٢٨ :

ﱫ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ

�إذن فهي احلياة التي تهنئني فيها حتى ولو كنتِ يف م�ستوى اقت�صادي ب�سيط؛
لأنها احلياة الطيبة التي وعد اهلل  -تعاىل  -بقوله :ﱫ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﱪ

(النحل.) ٩٧ :
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"" "9ن�صائح للحد من خماطر الإ�صابة
ب�سرطان الثدي
حملت الأو�ساط العلمية �أخبا ًرا طيبة للن�ساء متثلت يف �إمكانية تقليل خماطر
تعر�ضهن ل�سرطان الثدي من خالل القيام بتغيريات ب�سيطة يف حياتهن اليومية.
وق��ال��ت ال��دك�ت��ورة دي�ب��ورا غ��وردون م�ؤلفة كتاب جديد بعنوان "�صحة ال�صدر
الطريقة الطبيعية" �أن ( )%10فقط من حاالت الإ�صابة ب�سرطان الثدي تعود للعامل
الوراثي� ،أما بقيتها فتعود لطريقة الغذاء والبيئة و�أ�سلوب املعي�شة ،و�أ�ضافت �أن الكل
يعرف �أنه على الن�ساء حتا�شي التدخني ،والتقليل من كميات الكافيني التي يتناولنها
وتناول املزيد من الفاكهة واخل�ضراوات.
وفيما يلي اخلطوات الب�سيطة التي تو�صي بها الدكتورة غوردن:
 -1عدم ا�ستعمال املواد البال�ستيكية حلفظ �أو تغطية املواد الغذائية املراد طهوها
يف فرن املايكروويف.
 -2ع��دم ت�سخني �أو �شواء اللحم ..احل��رارة العالية جتعل اللحم يت�أك�سد مما
يجعله �أكرث قابلية للت�سبب يف الإ�صابة بال�سرطان.
� -3إعادة تعبئة الأطعمة املغطاة مبواد تغليف بال�ستيكية يف حاويات زجاجية.
 -4اختيار الأطعمة والأغ��ذي��ة الع�ضوية لتقليل خماطر التعر�ض للمبيدات
احل�شرية.
 -5احلذر عند تناول الفراولة والكرز والتفاح؛ لأنه يتم ر�شها مرا ًرا باملبيدات.
 -6التقليل من تناول اللحوم واملنتجات احليوانية.
 -7تنويع الفاكهة واخل�ضراوات.
 -8ت �ن��اول ال���ص��وي��ا ث�ل�اث م ��رات ي��وم � ًي��ا؛ا ل�ت�ه��دئ��ة اخل�لاي��ا احل���س��ا��س��ة جت��اه
الأ�سرتوجني.
 -9ممار�سة اال�سرتخاء مرات عدة يوم ًيا لتخفيف ال�ضغط وتعزيز املناعة.
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توبة املمثلة �شيماء الكويتية
�أ�صغر فنانة عربية دخلت طريق الفن متعلقة به لل�شهرة ,وكنت �أظن �أن امل�س�ألة
هواية و�أداء �أعمال فنية ,ولكني وجدت �أن حتقيق الهواية وموا�صلة ال�سري حمفوفتان
بالأخطار املهلكة للمر�أة والرجل ,ثم كانت ال�شائعات ,وقبل توبتي مرة يقولون� :إين
تزوجت وطلقت ,و�أخ��رى يقولون� :إنني على عالقة بفالن ويذكرون ا�سمه ,و أ�خ��رى
يقولون� :إنهم وجدوين مع فالن ,ثم كانت الواقعة الأ�صعب التي جعلتني �أخرج بال
ريا تعاملت معه يف بع�ض الأعمال ،وكان
عودة من هذا املجال وبال تفكري� ,أن فنا ًنا كب ً
�سب ًبا يف ظهوري وكان مهت ًما بي حتى كان يتدخل يف خ�صو�صياتي ،وكنت �أظن �أنه جمرد
اهتمام� ،إال �أنه كان يتحر�ش بي ،ففهمت مراده واعتزلته واعتزلت معه الفن ،وع�صمني
اهلل  -تعاىل  -من الوقوع يف براثنه.
ويف �إطار ما عانيته و�شاهدته �أقول ب�صراحة� :إن الفن جمال �صعب جدًا على �أي
�إن�سان يريد �أن يحتفظ ب�أخالقه ومبادئه ،فهو عامل مليء بال�شائعات واحلقد والتناف�س
املذموم ،والكذب والنميمة والنفاق ,عامل مليء بالتنازالت الالحمدودة� ،إذا دخلته املر�أة
فالبد �أن تقدم تنازالت ,وهو بال �شك �ضد الأخالق ,فتتنازل �شي ًئا ف�شي ًئا حتى ت�صبح
رخي�صة تباع ب�أبخ�س الأثمان ,ولقد �شاهدت هذه النماذج �أمامي.
هذا عامل الداخل فيه مفقود واخلارج مولود ,و�أحذر غريي من ال�سري على هذا
الطريق ،و�أق��ول� :إي��اكِ والدخول �إىل هذا العامل �إنك داخلة �إىل حفرة من جهنم لن
ت�ستطيعي اخلروج منها ب�سهولة.
خ�صو�صا �أن
فهناك ذئاب ب�شرية تتحني الفر�صة لالنق�ضا�ض على فري�ستها,
ً
�أ�شباه املخرجني و�أ�شباه املنتجني ال يقدمون �شي ًئا من دون مقابل ,فمن ترد دو ًرا يجب
�أن ت�سايرهم وتخرج معهم �إىل الأماكن التي يرتادونها ,ويف حفالتهم التي ي�سمونها
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حفالت ت�ع��ارف ،وه��ي لي�ست كذلك؛ فكل ما يف الأم��ر �أن هو �إغ��را�ؤه��ا ,و�إذا مل�سوا �أن
�إحداهن متاطل �أو ترف�ض جماراتهم ,يعمدون جمي ًعا �إىل ت�شويه �سمعتها من الناحية
الفنية والأخالقية .فالو�سط الفني موبوء ,وبع�ض العاملني فيه نزعت من قلوبهم
الرحمة ,وتخلو عن �ضمائرهم.
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املتجول الغبي
عندما كان فيكتور �سريبرياكوف يف اخلام�سة ع�شرة من عمره ،أ�خ�بره معلمه
أ�ن��ه لن يتمكن �أب�دًا من �إنهاء درا�سته ،و أ�ن��ه من الأف�ضل له �أن يرتك املدر�سة ويتعلم
حرفة يعي�ش منها ،وعمل فيكتور بالن�صيحة وترك املدر�سة ،وعلى مدار ال�سبعة ع�شر
عا ًما التالية �أ�صبح متجو ًال يقوم مبجموعة متنوعة من الأعمال الغريبة ،لقد قيل له
�إنه كان "غب ًيا" ولقد ت�صرف كغبي على مدار �سبعة ع�شر عا ًما ،وعندما بلغ ( )32عا ًما،
حدث حتول مذهل يف حياته ،فقد ك�شف �أحد التقييمات م�صادفة �أنه عبقري و�صاحب
منحنى ذكاء و�صل �إىل (� ،)161أتدري ماذا حدث بعد ذلك التقييم؟
لقد ب��د�أ يت�صرف كعبقري ،ومنذ ذل��ك احل�ين ق��ام بكتابة العديد من الكتب،
و�سجل عددًا من براءات االخرتاع ،و�أ�صبح رجل �أعمال ناجح ،ورمبا كان احلدث الأكرث
رئي�سا ملجتمع مين�سا العاملي ،وجمتمع مين�سا لديه �شرط
�أهمية بالن�سبة له هو اختياره ً
ع�ضوية واحد ال غري ،وهو �أن يكون منحنى الذكاء ال يقل عن (.)140
�إن ق�صة فيكتور �سريبرياكوف جتعلنا نت�ساءل عن العباقرة الذين يتجولون
ويت�سكعون حولنا ويت�صرفون ك�أغبياء فا�شلني؛ لأن �أحدهم قال لهم يو ًما �إنهم لي�سوا
�أذكياء مبا يكفي ،فمن الوا�ضح �أن فيكتور مل يكت�سب قد ًرا هائ ً
ال من املعارف الإ�ضافية،
والواقع �أن ما اكت�سبه فج�أة هو قدر هائل من الثقة الإ�ضافية ،وكانت النتيجة هي �أنه
جناحا ،فعندما ر�أى نف�سه ب�شكل
�أ�صبح على الفور �أكرث فعالية ،و�أكرث �إنتاجية و�أكرث ً
خمتلف ،بد�أ يف الت�صرف ب�شكل خمتلف � ً
أي�ضا ،وبد أ� يف توقع نتائج خمتلفة ،ويف حتقيق
تلك النتائج.
لك �إن
�إذن عزيزتي الطالبة؛ �أن��تِ ت�ستطيعني �أن تتحرري من نظرة الآخرين ِ
عقلك ،وحكمتِ عليها بالف�شل فقط؛
كنتِ قد قيدتِ نف�سكِ بها و�صادرت �أحالمكِ داخل ِ
إنك قد ف�شلتِ !
لأن �أحدهم قال لكِ �إنكِ فا�شلة� ،أو �إنكِ �ستف�شلني� ،أو � ِ
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انتظر ثماين ثوان!
ل�سنوات عديدة ،كانت �سيا�سة �سالح املدفعية الأمريكية �أن ي�صوبوا املدافع نحو
الهدف ،ثم ينتظروا ثماين ثوان قبل �إطالق النار.
ويف حماولة من اجلي�ش لتح�سني الأداء ،مت اال�ستعانة بخبري ،فالحظ هذا
التوقف لثماين ثوان ،وا�ستعلم عن ال�سبب فيه .فقال له اجلنود امل�س�ؤولون عن املدافع:
�إن�ه��م يتبعون التعليمات فقط ،وال يعلمون ال�سبب يف ه��ذا االن�ت�ظ��ار ،حتقق اخلبري
اال�ست�شاري من الأمر مع ال�ضباط ،و�س�ألهم عن ال�سبب الذي يجعل اجلنود ينتظرون
ثماين ث��وان قبل �إط�ل�اق ال�ن��ار ،لكن ال�ضباط �أج��اب��وا �أن ه��ذه ه��ي ال�سيا�سة املتبعة،
و�أنهم ال يعلمون ال�سبب يف ذلك االنتظار .مل يكن اخلبري من النوع ال��ذي ي�ست�سلم
ب�سهولة ،وبالتايل بحث يف �سجالت اجلي�ش عن ال�سبب يف هذا االنتظار ،ولقد اكت�شف
�أن مو�ضوع الثواين الثماين هذا كان من التقاليد الرا�سخة للجي�ش ،و�أن��ه يعود �إىل
القرن الثامن ع�شر ،لكن املفاج�أة كانت تتمثل يف ال�سبب يف االنتظار� ..أتدرين ملاذا كان
اجلنود ينتظرون ثماين ث��واين قبل �إط�لاق النار؟ حتى يعطوا اجلنود الوقت الكايف
لإبعاد خيولهم ..تخيلي ذلك! ترين ما هي ال�سيا�سات التي اعتدتِ اتباعها يف �أي م�شروع
تفكرين فيه �أو وظيفة حتاولني احل�صول عليها �أو �أي �إجناز تريدين �أن حتققيه ،ولكنها
�أ�صبحت الآن قدمية وال تقدم �أي قيمة للعمل.
ذاتك؟
هل حاولتِ تطوير ِ
هل حاولتِ االطالع على �آخر امل�ستجدات..؟
هل حاولتِ تغيري اجتاهكِ الذهني وخطط الإ�سرتاتيجية التي ال تثمر نتائج
وا�ضحة؟
�أنتِ ت�ستحقني النجاح ،فقط اتكلي على ربكِ وانطلقي بثقة وال تبني جناحكِ
على خربات الآخرين اخلاطئة ..وال داعي لأن تنتظري �أي ثانية بعد اليوم!
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�ضاعت الدكتوراه
تويف الأب وقد و�صل االبن �إىل املرحلة الثانوية..
ك��ان يو�صي زوج�ت��ه على اب�ن��ه حتى يكمل تعليمه �إىل �أق���ص��ى م��دى ،ول��و �إىل
الدكتوراه.
لقد حافظت الأم على ولدها ورعته ،حتى �أو�صلته �إىل اجلامعة بامتياز ..عندها
بد�أت الفرحة تطرق باب تلك الأ�سرة التي مات عائلها ،مل يتوقف طموح الأم ،ومل تن�س
و�صية زوجها قبل موته؛ ف�أ�صرت على �أن يوا�صل االبن تعليمه حتى الدكتوراه.
غادر االبن ملوا�صلة تعليمه خارج البالد ،وكان ال بد �أن يبحث عن �أ�صدقاء لي�أن�س
بهم عن �آالم الغربة؛ لكنه مل يح�سن االختيار ..ف�أحاط به �أ�صدقاء ال�سوء �إحاطة ال�سوار
باملع�صم ،ثم بد أ� ي�شاركهم يف تعاطي املخدرات.
ف�أ�صبح مدم ًنا على هذه ال�سموم القاتلة ،و�أ�صبح يطلب املزيد من املال بحجة
متطلبات الدرا�سة ،حتى ا�ضطرت الأم �إىل بيع جميع ما متلك من أ�ج��ل ه��ذا االبن
املنحرف واملنحدر نحو هاوية الهالك ..وبعد �سنني عاد االبن متغري املالمح ،وحالته
ال�صحية يرثى لها.
فوجئت ال��وال��دة بتحطيم ه��ذا الأم��ل الكبري ال��ذي طاملا حلمت ب��ه ،و�صدمت
�صدمة نف�سية عنيفة كان نتيجتها �شل ً
ال ن�صف ًيا نقلت على �أث��ره �إىل امل�ست�شفى� ..أما
االبن فقد نقل �إىل م�ست�شفى ملعاجلته ،كان راغ ًبا يف العالج ..فتح�سنت �صحته ،فخرج
من امل�ست�شفى وعاد �إليه عقله ،وندم على ما �ضيع من �آمال و�أموال ،وعاد �إليه الأمل من
جديد.
فبحث عن عمل؛ حتى ي�ستطيع الإنفاق على والدته املري�ضة ،فتوظف يف �إحدى
امل�ؤ�س�سات ..وبذلك �ضاعت الدكتورا ،و�أ�صيبت الوالدة بال�شلل ،و�ضاع �أملها يف ابنها؛
واحلمد هلل على كل حال.
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أهلك!
كوين فخورة ب� ِ
هل تعتقدين �أن �أحدًا لن ي�ستطيع �أن ي�صل �إىل النجاح الذي يتمناه ب�سبب فقر
والده ودنو مركزه االجتماعي؟!
لك والفر�ص
هل تعتقدين �أنكِ ال حتظني باحلظ اجليد ،و�أن الطريق معاك�س ِ
من�صبك؟!
�ضدكِ  ،و�أنه ال جمال لتقدمكِ يف
ِ
�إ ًذا ،ا�سمحي يل �أن �أقول �إنكِ خمطئة؛ فهناك �آالف من العظماء ورجال الأعمال
عر�ضت لهم ظروف كظروفكِ �أو �أ�سو�أ منها ،لكنهم على رغم ذلك مل يي�أ�سوا ،بل وا�صلوا
�سعيهم يف ثبات و�إميان؛ حتى بلغوا �أهدافهم و�أدركوا النجاح املطلوب.
• �إن �شك�سبري �شاعر الإجنليز كان �أبوه جزا ًرا ،وكانت �أمه يف عداد الأميات ال
تقر�أ وال تكتب �إال ب�صعوبة.
• فرانز �شوبرت ال��ذي ال ي��زال العامل م�سحو ًرا مبو�سيقاه ،مل يكن �إال ابن
مدر�س فقري وطاهية تعمل بالأجر يف بيوت الأغنياء.
• مي�شل ف ��راداي ال�ع��امل الإجن�ل�ي��زي ال��ذي تدين ح�ضارة ال�ي��وم ببحوثه يف
الكهرباء كان �أبوه حدادًا.
• ن�ش�أ بنحامني و�ست الذي يعد من طليعة كبار الر�سامني املعا�صرين يف بيئة
ف�ق�يرة ،وك��ان وه��و يف الثامنة م��ن عمره مي�سك بالقطط ويلتقط �شعر ذيلها ،لكي
يح�صل منه على فر�شاة ير�سم بها.
• �أركريت املليونري الأمريكي ،الذي يرجع �إليه الف�ضل الأكرب يف نهاية �صناعة
حلج القطن ،ب��د�أ حياته حال ًقا متوا�ض ًعا ال يجيد ق�ص ال��ر�أ���س مت��ا ًم��ا ،ويعي�ش من
حلق ذقون الفقراء لقاء ما يوازي ثالثة �سنتات مينحها �إياه كل زبون.
• بن جون�سون الكاتب الإجنليزي املعروف ،يف م�ستهل حياته كان يعمل بناء
لقاء �أجر �ضئيل.
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• نيوتن ذلك العبقري الذي اكت�شف قانون اجلاذبية ما هو �إال ابن فالح فقري.
• جورج �ستيفن�سون خمرتع �أول قاطرة كان حدادًا.
• والد �إدواردز العامل الطبيعي الكبري كان �صانع �أحذية.
رئي�سا للواليات املتحدة كان ً
خياطا.
• والد �إندرو جون�سون الذي كان ً
ملاذا �إذن تي�أ�سني من النجاح؟!
لأن��كِ فقرية ..لقد ظل برنارد بلي�س �ستة ع�شر عا ًما يكافح ويوا�صل البحث،
على رغم فقره املدقع ،فكانت النتيجة �أن تكلل �سعيه بالنجاح ووفق �إىل ابتكار نوع من
اللدائن الكيميائية كان له �ش�أن عظيم يف ال�صناعة احلديثة!
أنك ج��اوزتِ �سن الدرا�سة والتعليم� ..إذن دعيني أ�خ�بركِ بهذه الق�صة� ..إن
�أم ل ِ
�أحد العمال الإجنليز ظل ثالث ع�شرة �سنة ،يوا�صل العمل �ساعات عدة يوم ًيا يف م�صنع
للغزل ،وكان ي�ضع �إىل جوار مغزله كتا ًبا يختل�س النظر �إىل �صفحاته من حلظة لأخرى
وهو يدير املغزل ،فتلتقط عيناه جملة من هنا وجملة من هناك ،وبعد انتهاء �ساعات
العمل ،كان يذهب �إىل مدر�سة م�سائية يق�ضي فيها نح ًوا من �ساعتني ،ف�إذا ما عاد �إىل
البيت وا�سرتاح قلي ً
ال ،ا�ست�أنف القراءة واملطالعة حتى تخطف �أمه امل�صباح الذي يقر�أ
عليه؛ رحمة به ،وحينئذ ي�أوي �إىل فرا�شه م�ضط ًرا .وقد ظل كذلك منذ كان يف العا�شرة
من عمره حتى بلغ الثالثة والع�شرين ..ثم مل مت�ض بعد ذل��ك �سنتان حتى ك��ان قد
متكن من اللغة الإجنليزية ،ونال �شهادة يف اجليولوجيا و�أخرى يف الطب ،ثم �أ�صبح من
م�شاهري العلماء ..هل عرفت من هو هذا العامل؟
�إنه "دايفيد لفيغن�ستون" العامل الطبيب الرحالة الذي اكت�شف منابع �شالالت
فيكتوريا!
جمرد �س�ؤال:
أهلك وتفتخرين بهم �أ ًيا كانوا؟
�أت�شعرين الآن كم �أنتِ حمظوظة ب� ِ
�أمتنى ذلك!
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ينتقدونك!
دعيهم
ِ
يحكى �أن امللك �إدوارد الثامن ،وجده عميد الكلية احلربية يو ًما يبكي وحده عقب
التحاقه بها ،وهو يف الرابعة ع�شرة من عمره ،فلما �س�أله عن �سر بكائه ،علم منه بعد
الإحل��اح� ،أن ثالثة من زمالئه يف الكلية ،قابلوه متفرقني منذ قليل ،وركله كل واحد
منهم بقدمه لغري �سبب ،ودعا العميد �أولئك الطلبة الثالثة املعتدين ،وما زال بهم
حتى �صارحوه ب�سر اعتدائهم الذي ال مربر له على الأمري ،وهو �أنهم اتفقوا فيما بينهم
على ذلك؛ لكي ي�ستطيعوا فيما بعد وحني ي�صري الأمري مل ًكا� ..أن يقولوا �صادقني:
�إنهم ركلوه ب�أقدامهم.
ويف ذلك يقول �شوبنهاور�" :إن الرجل اخل�سي�س يجد املتعة يف تلفيق الأخطاء
وافرتاء الأكاذيب؛ لينال بها من العظماء وذوي اخللق العظيم".
وقد كان مدير �سابق جلامعة �أمريكية يجد لذة كبرية يف ت�شويه �سمعة رجل
م�ستقيم هو "توما�س جيفر�سون" رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية ال�سابق ،الذي
ا�شتهر بانت�صاره للدميقراطية والأخالق الفا�ضلة طوال حياته.
مر�شحا للرئا�سة مل يتورع مدير تلك اجلامعة على �أن
فحينما كان جيفر�سون
ً
يقول عنه:
رئي�سا لبالدنا ف�سرنى يف عهده زوجاتنا وبناتنا
"�إذا قدر لهذا الرجل �أن يكون ً
يرتكنب الدعارة عل ًنا ،و�ستنهار �أركان الف�ضائل ويعم الإحلاد".
قيمتك يكون النقد موجهًا �إليكِ  ،فال
�إ�ضاءة :النا�س ال تركل الكالب امليتة؛ فبقدر
ِ
يقذفونك بحجارتهم احلاقدة؛
تتوقفي عن املحاولة وت�ست�سلمي للف�شل؛ لأن الناقدين
ِ
بل ابت�سمي ف�أنتِ ت�سريين يف الطريق ال�صحيح ،ولو �سلم من النقد �أحد ل�سلم منه �سيد
الب�شر  -عليه ال�صالة وال�سالم  ،-حني قالوا عنه جمنون و�ساحر وكاهن ..وتذكري �أن
الأمم ال�سابقة مل تقم متثا ًال لناقد على مر ع�صورها ،بينما �أقامتها للعظماء ،على رغم
النقد اجلارح الذي واجهوه يف حياتهم!
�أفهمتِ الآن املعادلة ..نقد جارح  +ت�صميم و�صمود = جناح.
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ظروفك!
ا�صنعي
ِ
ن�ش�أ مهند �أبو دية يف احد �أفقر �أحياء مدينة جدة ،وفيها ترعرع وتلقى تعليمه
االبتدائي و�أوىل �سنوات املرحلة املتو�سطة ..كان طف ً
ال عاديا كباقي الأطفال� ،إال انه
متيز بحب اال�ستطالع ال�شديد والولع بتفكيك الأجهزة الكهربائية والألعاب؛ ملعرفة
خباياها ،مم��ا �أث��ار ا�ستغراب �أ�صدقائه ،ب��ل و�سخريتهم منه ،بعدها ا�ضطر وب�سبب
ظروف عمل والده �إىل االنتقال للريا�ض ،حيث �أكمل املرحلة املتو�سطة والثانوية ،ثم
ان�ضم �إىل جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،واختار تخ�ص�ص الفيزياء؛ حلبه ال�شديد
ملادة الفيزياء ،ومل يتوقف عند ذلك ،بل كان مع ان�شغاله بالدرا�سة اجلامعية ي�ستثمر
كل وقته لإكمال بع�ض االخرتاعات والتجارب.
�سجل ( )22براءة اخرتاع با�سمه ،ومن �أ�شهر اخرتاعاته" غوا�صة" �أطلق عليها
ا�سم "�صقر العروبة" والتي ك�سرت حاجز الغو�ص العاملي بعمق ( )6525م ً
رتا حتت املاء،
متفوقة على العمق الذي و�صلت �إليه الغوا�صة اليابانية �شينكاي البالغ ( )6500مرت،
وقال �إنه يف خالل ال�سنوات الأربع التي كان يخرتع فيها الغوا�صة �سمع كلمة م�ستحيل
( )232مرة ،وكان �آخرها من مهند�س ياباين للغوا�صات ،وكان ي�سجل كل كلمة م�ستحيل
ي�سمعها؛ فهو يع�شق التحدي.
ويف ( )3من �أبريل (2008م) تعطلت �سيارة مهند �أبو دية عند �سفره من ال�شرقية
�إىل الريا�ض ،وعندما قام ب�إ�صالحها ا�صطدمت به �إحدى ال�سيارات الطائ�شة ،و�أدى
ذلك �إىل �إ�صابته يف الدماغ ،والتي �أدت فيما بعد �إىل �إ�صابته بالعمى ،كما برت الطبيب
�ساقه اليمنى باخلط�أ ودخل يف غيبوبة ( )20يو ًما ،وقال� :إنني مل �أذرف وال دمعة واحدة
بعد ا�ستيقاظي من الغيبوبة ،وقد �صدر عنوان يف �إحدى اجلرائد عن احلادث ن�صه:
(حادث مروع يحكي نهاية املخرتع ال�سعودي مهند �أبو دية).
فقال فيما بعد:
�إن هذا العنوان كان �أ�صعب عليه من احلادثة نف�سها؛ ملا يحمله من �سلبية مطلقة.
سحر البيان في كلمات بينات

291
www.alukah.net

حتول مهند بعد احلادث �إىل لهب من احلما�س يكاد يلتهم ما حوله ،وقد برر
ذلك يف �أحد لقاءاته قائ ً
ال :لقد كنت �أتغذى على التحديات ،وقد رزقني اهلل بوجبة
د�سمة من التحديات.
فاج�أ املخرتع ال�سعودي كل من حوله ب�أنه بعد احلادث �ألقى ما يزيد على ()100
حما�ضرة جماهريية ،و�أخ��ذ اعتمادات دولية عدة من جهات �أوروب�ي��ة ع��دة ،وهو الآن
يكمل تخ�ص�صه هند�سة طريان الف�ضاء ،وهو من �أ�صعب التخ�ص�صات يف العامل ،و�أن�ش�أ
مرك ًزا ا�سمه "املركز ال�سعودي لثقافة االخرتاع".
حياة مهند بعد احلادث �ألهبت بداخل الكثريين احلما�س ،وجدير بها �أن تلهب
بداخل كل من يقر�أها احلما�س ملوا�صلة الإبداع.
ق��ال مهند عندما �سئل ع��ن كيفية يومياته بعد احل��ادث وفقد �ساقه اليمنى
وب�صره� :إن العبي البالي�ستي�شن ي�ضعون اللعبة على الو�ضع ال�صعب؛ لكي ي�شعروا
بالإثارة ،ف�أنا الآن �ألعب نف�س حياتي ال�سابقة ،لكن على الو�ضع ال�صعب.
وعندما �سئل عن م��اذا قدم له احل��ادث ،ق��ال� :إنني مثل ال�سهم �أحتاج �إىل قوة
ت�شدين �إىل اخللف؛ لكي �أنطلق بقوة �إىل الأمام!
وق��ال� :إن��ه يعلق يف غرفته الكثري م��ن احل�ك��م ،وذك��ر منها� :إذا مل تكن لديك
الظروف فا�صنعها.
كما قال �إنه قد حفر على مكتبه بالفرجار مقولة� :إذا �سخر منك النا�س ف�أنت يف
الطريق ال�صحيح.
منحتك الكثري من الإلهام
عزيزتي الطالبة� :أنا واثق �أن ق�صة مهند �أبو دية قد
ِ
والكثري الكثري من التحدي!
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ال ت�ستعجلي النتائج!
يقول رامي �أبو غزالة� ،صاحب �سل�سلة مطاعم البيك ،قبل (� )35سنة� ،سافر �أبي
�إىل اخلارج وتعاقد مع �شركة ت�سمى الربو�ست ،و�أ�صبح وكيلها يف اململكة.
وع��اد وافتتح مطع ًما ،وك��ان ه��و ال��ذي ي�صنع الأك��ل بيديه ،وي�ستقبل الزبائن
ويتحا�سب معهم ،ويعمل كل �شيء ..فبد أ� املحل وحده ،وكان هذا الأمر �صع ًبا جدًا عليه،
ومبا �أن الفكرة كانت جديدة على املجتمع ،فكان تقبل النا�س بطي ًئا جدًا عليه؛ لأنهم
ً
حمبطا جدًا ،وقل ًقا ب�سبب
تعودوا على دجاج �أبو �سيخ ،وكانت بدايته يف (1974م) ،وكان
قلة الزبائن ،فلم يكن ي�أتي �سوى (� )100شخ�ص على مدار ال�سنة ،على رغم ذلك ف�إنه
كان �شديد الإ�صرار على النجاح.
وبعد �سنتني تويف الوالد ،وكنا مازلنا يف اجلامعة �أنا و�شقيقي �إح�سان ،فجاءنا
خطاب من ال�شركة التي كان الوالد متعاقدًا معها تخربنا ب�أن الوكالة �ألغيت ب�سبب
موت الطرف الآخر ،ف�أ�صبح العمل كله �ضائ ًعا ،ومل تكن لدينا ر�ؤية لكي نكمل امل�شوار،
وبعد �سنتني تخرج �إح�سان من اجلامعة تخ�ص�ص برتول ومعادن ،ف�أخذ يفكر يف طريقة
ليكمل امل�شوار الذي بد�أه الوالد ،فوجد فو�ضى كبرية مثل اخل�سائر ،وم�ؤ�س�سات كانت
لدينا غري جمال املطاعم ،وقد اتخذ ق��را ًرا جري ًئا ج�دًا ،وهو �أن ي�صفي كل الأعمال
املوجودة ويخت�صرها على م�شروع املطاعم ،ثم تخرجت �أنا بعد �سنتني من اجلامعة،
لت�أتينا ر�سالة من البنك مبديونية باملاليني ،ف�أعطانا البنك خيا ًرا من اثنني� ،إما �أن
ن�سدد الديون على دفعات ملدة �سنتني� ،أو �أن يحجز على كل املمتلكات.
ولكن ب�سبب وجود حافز لدينا يف �إكمال امل�شوار الذي بد�أه الوالد اخرتنا التوقيع
على كمبياالت ودفعناها على مدى �سنتني ،وكنا ن�ستخدم التق�شف ،فكنا نعمل يف مكاتب
�صغرية جدًا و�ضيقة حتى ال�سقف كنا نحني ر�ؤو�سنا عندما نقف ،و�ألغينا ال�شاي والقهوة
يف املكاتب ،وقد علمتنا هذه التجربة كيف نحافظ على �أموالنا ،و�أال ن�أخذ ً
قر�ضا من
�أي بنك.
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و�أ�صررنا على معرفة كل �شيء يتعلق مبجالنا؛ حتى ن�ستطيع �إدارته ب�شكل �سليم،
ف�سافر �أخ��ي �إىل فرن�سا لدرا�سة علم تكنولوجيا الإدارة ،والتي من خاللها ا�ستطعنا
�أن ن�صل �إىل اال�ستقاللية يف العمل ،مبعنى �أن نتخل�ص من مو�ضوع الوكالة فقد كنا
ن�شرتي اخللطات ال�سرية من ال�شركات ،وه��ذا كان مكل ًفا ،ف�أخذنا نفكر ب�أنه عندما
نتو�سع يف العمل يجب �أن يكون لدينا علم يغنينا عن ه��ذه ال�شركات ،فا�شتغلنا على
اخللطات ال�سرية وجربناها على الزبائن ،ف��أخ��ذت منا ه��ذه املرحلة من (� 3إىل )4
�سنوات ،كنا يوم ًيا نح�ضر املواد الأولية ون�شحنها بال�سيارة ونغلق الباب يف حمل �سري ال
يدري عنه �أحد ،نح�ضر فيه اخللطات ،ثم نذهب بها �إىل مركز الإنتاج.
�أم��ا بالن�سبة يل ،فقد ك��ان ال ب��د و�أن �أع�م��ل بنف�سي ،فجل�ست ف�ترة طويلة يف
املطاعم ،نظفت احلمامات ،وتعلمت كيف �أكن�س و�أم�سح الغبار ،وتعلمت خدمة الزبائن
واملحا�سبة ،بعد ذلك واجهتنا م�شكلة ،وهي وجود ( )400مطعم برو�ست يف مدينة جدة
وحدها ،فكان من ال�ضروري �أن منيز منتجنا عن باقي املطاعم املناف�سة ،ف�أخذنا يف
تدريب العاملني على فن اخلدمة وترتيب العمل واجلودة يف املنتج؛ حتى يلم�س الزبون
ناجحا.
الفرق بيننا وبني املطاعم الأخرى ،حتى ا�ستطعنا �أن ن�صنع لنا ا�س ًما مرمو ًقا ً
لقد جنحت مطاعم البيك  -بف�ضل اهلل  -تعاىل  ..-ثم بت�ضافر اجلهود وروح
الفريق ،وعدم اال�ست�سالم لرياح الف�شل وا�ستعجال النتائج.
مثل �أفراخ الن�سر نق�ضي حياتنا ب�أمان يف الع�ش ال�صغري ،ثم حني ن�شعر بوخز
العيدان املدببة ،نقاوم حماوالت دفعنا خارج الع�ش؛ خو ًفا من املجهول� ،أحيا ًنا تزعجنا
الظروف التي تغريت.
وال ندري �أن اهلل خلق من �أجلنا كو ًنا ملي ًئا بالكثري والكثري مما هو �أحلى و�أجمل
ماليني امل��رات من تلك العيدان املدببة ،لكننا نحتاج �إىل �أن نرفرف ب�أجنحتنا ،ونثق
بقدرتنا على التحليق؛ حتى ال ن�سقط � ً
أر�ضا!
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ف�شلك
ال تخجلي من
ِ
بنت نيميث جراهام كانت تعمل �سكرترية يف �أح��د البنوك ،وكانت تبذل جهدًا
ريا يف االحتفاظ بوظيفتها ك�سكرترية ،وقد ابتكرت �سائ ً
ال مكو ًنا من املاء وبع�ض
كب ً
�ألوان الر�سم؛ لتغطية الأخطاء الإمالئية التي تقع فيها يف يف �أثناء كتابة مرا�سالت
ال�شركة ،وق��د ك��ان ال�سائل يندمج مع ال��ورق ويغطي اخلط�أ متا ًما ،لدرجة �أن" بيت
بد�أت بتعبئته يف زجاجات وبيعه من جراح بيتها ،وبعد �سنوات عدة قامت �شركة جيليت
ال�شهرية ب�شراء اخرتاعها -ال��ذي ي�سمى الآن ( )Liquid paperمقابل ()547
مليون دوالر.
• ت�شارلز �سرتايت �إحباطه اليومي وغ�ضبه املتكرر من مق�صف امل�صنع الذي
يعمل فيه ،والذي كان يقدم خب ًزا حمرو ًقا يف �إفطار كل �صباح عمل ،قاده �إىل اخرتاع
حمم�صة اخلبز الأوتوماتيكية.
• وذلك الإحباط ذاته هو الذي دفع كيمونز ويل�سون يف عام (1952م) لبناء
�أول "فندق هوليداي �إن" ب�أ�سعار متو�سطة وخدمة جيدة نظيفة يف ممفي�س يف والية
تيني�سي؛ لأنه كان م�ستاء هو وعائلته من الفنادق املكلفة �أو غري النظيفة التي كانوا
ي�ضطرون �إىل ق�ضاء عطالتهم فيها.
• وابتكر فرانك ماكنمارا �أول بطاقة ائتمان عام (1950م) ،وهي بطاقة "دايرنز
كلب كارد" بعدما اكت�شف ن�سيانه حمفظة نقوده حني �أراد ت�سديد فاتورة ع�شائه يف
�أحد املطاعم.
• ومن خالل مالحظاته للمحاوالت امل�ستميتة التي تبذلها زوجته يف تنظيف
�أذن طفلها الر�ضيع ،وا�ستخدامها ع��ود �أ�سنان ملفو ًفا بالقطن يف تنفيذ ذل��ك ،فقد
حفز ذل��ك "ليو جري �شتنزاجن" يف الع�شرينيات من القرن املا�ضي �إىل �إدخ��ال بع�ض
التح�سينات وخ�صائ�ص الأمان على ابتكاره لعيدان القطن اخلا�صة بتنظيف الأذن ،ثم
باعه يف الأ�سواق با�سم "بابي جيز" وقام بتغيري اال�سم فيما بعد �إىل (.)Q-tips
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• �أما الزجاج املقاوم للك�سر ،فتعود ق�صته حلادث مزعج واجه �أحد الكيميائيني
ال��ذي ك��ان يعمل يف معمله عندما وقعت من ي��ده ق��ارورة زجاجية حتتوي على مادة
من البال�ستيك ال�سائل ،وعندما حاول جمع املادة وجد �أنها تلت�صق م ًعا بقوة ،وكانت
نتيجة ذلك احلادث الب�سيط �أنه متكن من اخرتاع الزجاج املقاوم للك�سر.
دخولك من بوابة املجد ..فال
• وقفة ت�أمل :عرثاتكِ �أحيا ًنا قد تكون �سب ًبا يف
ِ
تخجلي منها ..لكن كوين ذكية مبا يكفي لت�ستفيدي منها.
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اقفزي حتى ال تغرقي
يف معهد الأبحاث الكندي بتورنتو ،قام الباحثون بعمل بحث عن التعود ،فو�ضعوا
اثنني من اجلراد النطاط ،وي�سمى النطاط لأنه ال مي�شي ،بل يقفز قفزات ت�صل �أحيا ًنا
�إىل مرت.
و�ضعوا ه��ذا اجل��راد النطاط يف زجاجة مملوءة باملاء لن�صفها فقط ,و�أغلقوا
الزجاجة بنوع من الفلني؛ طب ًعا حاول اجلراد �أن يقفز لكي يخرج نف�سه من الزجاج؛
حتى ال ميوت غر ًقا ,لكنه كلما حاول القفز ارتطم بقوة يف الغطاء ,فحاول مرة �أخرى
حتى و�صل به الأمر يف النهاية �إىل عدم املحاولة؛ لأنه لو حاول مرة �أخرى �سيت�أمل من
الغطاء.
وهنا قام الباحثون بنزع الغطاء وترك الزجاجة مفتوحة ,وجدوا �أن اجلراد مل
يحاول �أن يحرر نف�سه؛ لأنه تعود على عدم املحاولة ب�سبب الربجمة التي تربمج بها,
وا�ستقر يف املاء حتى غرق ومات! وكانت نتيجة البحث �أن اجلراد الن�شط الذي يقفز
قفزات عالية؛ لكي يتحرك من مكان �إىل �آخر فقد الأمل بعد حماوالت عدة ,وتربمج
بعادة جديدة جعلته ال يحاول القفز مرة �أخرى لكي ينقذ نف�سه؛ وذلك ب�سبب التكرار
وتراكم الأحداث والنتائج التي كان يح�صل عليها ,والتي �سببت له عادة "عدم املحاولة"
بعد نزع الغطاء .ويف نهاية البحث �أ�ضاف الباحثون� ،أن الإن�سان يك ّون عاداته بالأ�سلوب
نف�سه ,وهو تكرار ال�سلوك �أكرث من مرة وربط �أحا�سي�سه معها ,ويف كل مرة يكرر �سلو ًكا
يعطيه ق��وة �أك�بر يف تخزينه يف العقل الباطن ,ف ��إذا واج��ه املوقف نف�سه يف امل�ستقبل
ف�سيجد نف�سه يت�صرف بالطريقة نف�سها!
راجعي برجمتكِ اخلاطئة وحاويل ،بل اعزمي على تغيريها للأف�ضل ،وال تكوين
لعقلك الباطن الذي �سيجعلكِ تت�صرفني بالطريقة نف�سها يف كل مرة ..لكن
�سجينة
ِ
برجمة من جديد على عدم اال�ست�سالم للف�شل و�إلغاء فكرة عدم املحاولة والقفز عند
التعرث!
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ق�صة �إ�سالم �سكان جزر املالديف
حدثني الثقاة من �أهلها كالفقيه عي�سى اليمني والفقيه املعلم علي والقا�ضي
عبداهلل وجماعة �سواهم� ،أن �أه��ل ه��ذه اجل��زائ��ر كانوا ك�ف��ا ًرا ،وك��ان يظهر لهم يف كل
�شهر عفريت من اجلن ،ي�أتي ناحية البحر �أنه مركب مملوء بالقناديل ،وكانت عادتهم
�إذا ر�أوه �أخ��ذوا جارية بك ًرا ،فزينوها و�أدخلوها �إىل بدخانة ،وهي بيت الأ�صنام ،وكان
مبن ًيا على �ضفة البحر ،وله طاق ينظر �إليه منه ،ويرتكونها هنالك ليلة ..ثم ي�أتون
عند ال�صباح ،فيجدونها مق�ضية ميتة ،وال يزالون يف كل �شهر يقرتعون بينهم ،فمن
�أ�صابته القرعة �أعطى بنته ..ثم �إنه قدم عليهم مغربي ي�سمى ب�أبي الربكات الرببري،
وكان ً
حافظا للقر�آن العظيم ،فنزل بدار عجوز منهم بجزيرة املهل .فدخل عليها يو ًما
وقد جمعت �أهلها وهن يبكني ك�أنهم يف م��أمت ،فا�ستفهمهن عن �ش�أنهن فلم يفهمنه.
ف�أتى ترجمان ف�أخربه �أن العجوز كانت القرعة عليها ،ولي�س لها �إال بنت واحدة يقتلها
عو�ضا من بنتك بالليل" .وكان ً
العفريت .فقال لها �أبو الربكات�" :أنا �أتوجه ً
�سناطا ال
حلية له فاحتملوه تلك الليلة و�أدخلوه �إىل بدخانة ،وهو متو�ضئ ،و�أقام يتلو القر�آن..
ثم ظهر له العفريت من الطاق ،فداوم التالوة ،فلما كان بحيث ي�سمع القراءة غا�ص
يف البحر ،و�أ�صبح املغربي ،وهو يتلو على حاله ..فجاءت العجوز و�أهلها و�أهل اجلزيرة
لي�ستخرجوا البنت على عادتهم فيحرقوها ،فوجدوا املغربي ،يتلو ،فم�ضوا �إىل ملكهم
وكان ي�سمى �شنورازة ،و�أعلموه بخربه فعجب منه .وعر�ض املغربي عليه الإ�سالم ورغبه
فيه ،فقال له�" :أقم عندنا �إىل ال�شهر الآخر ،ف�إن فعلت كفعلك وجنوت من العفريت
�أ�سلمت".
ف�أقام عندهم ،و�شرح اهلل �صدر امللك للإ�سالم ،ف�أ�سلم قبل متام ال�شهر ،و�أ�سلم
�أهله و�أوالده و�أهل دولته ،ثم حمل املغربي ملا دخل ال�شهر �إىل بدخانة ،ومل ي�أت العفريت.
فجعل يتلو حتى ال�صباح ،وجاء ال�سلطان والنا�س معه ،فوجدوه على حاله من التالوة؛
فك�سروا الأ�صنام وهدموا البدخانة ،و�أ�سلم �أه��ل اجلزيرة ،وبعثوا �إىل �سائر اجلزائر
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ف�أ�سلم �أهلها .و�أق��ام املغربي عندهم معظ ًما ،ومتذهبوا مبذهبه مذهب الإم��ام مالك
 ر�ضي اهلل عنه  ،-وهم �إىل هذا العهد يعظمون املغاربة ب�سببه ،وبني م�سجد معروفً
منقو�شا يف اخل�شب�" :أ�سلم ال�سلطان �أحمد
با�سمه ،وق��ر�أت على مق�صورة اجل��ام��ع،
�شنورازة على يد أ�ب��ي الربكات الرببري املغربي" ،وجعل ذلك ال�سلطان ثلث جمابي
اجلزائر �صدقة على �أبناء ال�سبيل؛ �إذ كان �إ�سالمه ب�سببهم ،ف�سمى على ذلك حتى الآن،
وب�سبب هذا العفريت خرب من هذه اجلزائر كثري قبل الإ�سالم.
وملا دخلناه مل يكن يل علم ب�ش�أنه ،فبينما �أنا ليلة يف بع�ض �ش�أين �سمعت النا�س
يجهرون بالتهليل والتكبري ،ور�أيت الأوالد وعلى ر�ؤو�سهم امل�صاحف ،والن�ساء ي�ضربن
يف الط�سوت و�أواين النحا�س ،فعجبت من فعلهم وقلت" :ما �ش�أنكم؟" فقالوا�" :أال تنظر
�إىل البحر؟" .فنظرت ف��إذا مثل املركب الكبري ،وك�أنه �سرج وم�شاعل .فقالوا" :ذلك
العفريت ،وعادته �أن يظهر مرة يف ال�شهر ،ف�إذا فعلنا ما ر�أيت ان�صرف عنا ومل ي�ضرنا".
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عودة �إىل احلق
كان ملك العراق ال�سلطان حممد خذابنده قد �صحبه يف حال كفره فقيه من
الرواف�ض الإمامية ي�سمى جمال الدين بن مطهر ،فلما �أ�سلم ال�سلطان املذكور و�أ�سلمت
ب�إ�سالمه الترتزاد يف تعظيم هذا الفقيه ،فزين له مذهب الرواف�ض وف�ضله على غريه.
و�شرح له حال ال�صحابة واخلالفة ،وق��رر لديه �أن �أب��ا بكر وعمر كانا وزيرين
لر�سول اهلل ،و�أن عل ًيا ابن عمه و�صهره فهو وارث اخلالفة ،ومثل له ذلك مبا هو م�ألوف
عنده من �أن امللك الذي بيده �إمنا هو �إرث عن �أجداده و�أقاربه ،مع حدثان عهد ال�سلطان
بالكفر وعدم معرفته بقواعد الدين؛ ف�أمر ال�سلطان بحمل النا�س على الرف�ض ،وكتب
بذلك �إىل العراقني وفار�س و�أذربيجان و�أ�صفهان وكرمان وخرا�سان ..وبعث الر�سل �إىل
البالد ،فكان �أول بلد و�صل �إليها بغداد و�شرياز و�أ�صفهان ..ف�أما �أه��ل بغداد فامتنع
�أه��ل بابا االزج منهم ،وهم �أه��ل ال�سنة ،و�أكرثهم على مذهب الإم��ام �أحمد بن حنبل،
وقالوا" :ال �سمع وال طاعة!" ،و�أتوا امل�سجد اجلامع يف يوم اجلمعة ومعهم ال�سالح وبه
ر�سول ال�سلطان؛ فلما �صعد اخلطيب املنرب قاموا �إليه وهم اثنى ع�شر �أل ًفا يف �سالحهم،
وهم حماة بغداد وامل�شار �إليهم فيها ،فحلفوا له �أنه �إن غيرَّ اخلطبة املعتادة �أو زاد فيها
�أو نق�ص؛ ف�إنهم قاتلوه وقاتلوا ر�سول امللك ،وم�ست�سلمون بعد ذلك ملا �شاء اهلل .وكان
ال�سلطان �أمر ب�أن ت�سقط �أ�سماء اخللفاء و�سائر ال�صحابة من اخلطبة ،وال يذكر �إال
ا�سم علي ومن تبعه كعمار - ،ر�ضي اهلل عنهم  ..-فخاف اخلطيب من القتل وخطب
اخلطبة املعتادة ،وفعل �أهل �شرياز و�أ�صفهان كفعل �أهل بغداد ،فرجعت الر�سل �إىل امللك،
ف�أخربوه مبا جرى يف ذلك ،ف�أمر �أن ي�ؤتى بق�ضاة املدن الثالث.
فكان �أول من �أت��ى به منهم القا�ضي جمد الدين قا�ضي �شرياز ،وال�سلطان �إذ
ذاك يف مو�ضع يعرف بقراباغ ،وهو مو�ضع م�صفه ..فلما و�صل القا�ضي �أمر �أن يرمى
به �إىل الكالب التي عنده ،وه��ي ك�لاب �ضخام يف �أعناقها ال�سال�سل معدة لأك��ل بني
�آدم ،ف ��إذا �أوت��ي مبن ي�سلط عليه الكالب جعل يف رحبة كبرية مطل ًقا غري مقيد ،ثم
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بعثت تلك الكالب عليه ،فيفر �أمامها وال مفر له ،فتدركه فتمزقه وت�أكل حلمه .فلما
�أر�سلت الكالب على القا�ضي جمد الدين وو�صلت �إليه ب�صب�صت �إليه وحركت �أذنيها
بني يديه ،ومل تهجم عليه ب�شيء .فبلغ ذلك ال�سلطان ،فخرج من داره حايف القدمني،
ف�أكب على رجلي القا�ضي يقبلها و�أخذ بيده ،وخلع عليه جميع ما كان عليه من ثياب،
وهي �أعظم كرامات ال�سلطان عندهم ،و�إذا خلع ثيابه كذلك على �أحد �شر ًفا له ولبنيه
و�أعقابه؛ يتوارثونه ما دامت تلك الثياب �أو �شيء منها و�أعظمها يف ذلك ال�سراويل .وملا
خلع ال�سلطان ثيابه على القا�ضي جمد الدين �أخذ بيده و�أدخله �إىل داره و�أمر ن�ساءه
بتعظيمه والتربك به .ورجع ال�سلطان عن مذهب الرف�ض ،وكتب �إىل بالده �أن يقر
النا�س على مذهب �أهل ال�سنة واجلماعة ،و�أجزل العطاء للقا�ضي ،و�صرفه �إىل بالده
مكر ًما معظ ًما ،و�أعطاه يف جملة عطاياه مائة قرية.
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ق�صة ديو
يقول اب��ن بطوطة يف رحلته" :كان فيما يجاور ب�لاد ال�سلطان غياث الدين،
�سلطان كافر ي�سمى َبالل ديو ،وهو من كبار �سالطني الكفار ،يزيد ع�سكره على مائة
�ألف ،ومع نحو ع�شرين �أل ًفا من امل�سلمني �أهل الدعارة وذوي اجلنايات والعبيد الفارين،
فطمع يف اال�ستيالء على بالد املعرب ،وكان ع�سكر امل�سلمني بها �ستة �آالف ،منهم الن�صف
من اجلياد والن�صف الثاين ال خري فيهم وال غناء عندهم ،فلقوه بظاهر مدينة كبان
فهزمهم ،ورجعوا �إىل ح�ضرة م�ترة ،ون��زل الكافر على كبان ،وه��ي من �أك�بر مدنهم
و�أح�صنها وحا�صرها ع�شرة �أ�شهر ،ومل يبق لهم من الطعام �إال قوت �أربعة ع�شر يو ًما،
فبعث لهم الكافر �أن يخرجوا على الأم��ان ،ويرتكوا له البلد .فقالوا له " :ال بد من
مطالعة �سلطاننا بذلك".
فوعدهم على متام �أربعة ع�شر يو ًما .وكتبوا �إىل ال�سلطان غياث الدين ب�أمرهم،
فقر�أ كتابهم على النا�س يوم اجلمعة ،فبكوا وقالوا" :نبيع �أنف�سنا من اهلل ،ف�إن الكافر
�إن �أخذ تلك املدينة انتقل �إىل ح�صارنا ،فاملوت حتت ال�سيوف �أوىل بنا" .فتعاهدوا على
املوت وخرجوا من الغد ،ونزعوا العمائم عن ر�ؤو�سهم ،وجعلوها يف �أعناق اخليل ،وهي
عالمة من يريد امل��وت .وجعلوا ذوي النجدة والأب�ط��ال منهم يف املقدمة ثالثمائة،
وجعلوا على امليمنة �سيف الدين بهادور ،وكان فقيهًا ور ًعا �شجا ًعا ،وعلى املي�سرة امللك
حممد ال�سلحدار ،ورك��ب ال�سلطان يف القلب ومعه ثالثة �آالف ،وجعل الثالثة �آالف
الباقني �ساقة لهم وعليهم �أ�سد الدين كيخ�سرو الفار�سي .وق�صدوا حملة الكافر عند
القائلة ،و�أهلها على غرة وخيلهم يف املرعى ،ف�أغاروا عليها .وظن الكفار �أنهم �سراق
فخرجوا �إليهم على غري تعبية وقاتلوهم ،فو�صل ال�سلطان غياث الدين فانهزم الكفار
�شر هزمية .و�أراد �سلطانهم �أن يركب ،وكان ابن ثمانية �سنة ،ف�أدركه نا�صر الدين ابن
�أخي ال�سلطان الذي ويل امللك بعده ،ف�أراد قتله ومل يعرفه ،فقال له �أحد غلمانه" :هو
ال�سلطان" .ف�أ�سره وحمله �إىل عمه ،ف�أكرمه يف الظاهر حتى جبى منه الأموال والفيلة
واخليل .وكان يعده ال�سراح ،فلما ا�ست�صفى ما عنده ذبحه و�سلخه ،وملأ جلده بالتنب
فعلق على �سور مرتة ،ور�أيته بها معل ًقا.
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قرابة و�صحبة
عن حممد بن �أ�سامة بن زيد عن �أبيه  -ر�ضي اهلل عنهم  -قال" :اجتمع علي
وجعفر وزيد بن حارثة ,فقال جعفر� :أنا �أحبكم �إىل ر�سول اهلل ﷺ ,وقال علي� :أنا �أحبكم
�إىل ر�سول اهلل ﷺ ,وقال زيد� :أنا �أحبكم �إىل ر�سول اهلل ﷺ ,فقال :انطلقوا بنا �إىل ر�سول
اهلل حتى ن�س�أله ,قال �أ�سامة :فجا�ؤوا ي�ست�أذنونه فقال :اخرج فانظر من ه�ؤالء ,فقلت:
هذا جعفر وعلي وزيد ,مب �أقول �أبي؟ قال :ائذن لهم ,فدخلوا فقالوا :يا ر�سول اهلل من
�أحب �إليك؟ قال :فاطمة ,قالوا :ن�س�ألك عن الرجال ,قال� :أما �أنت يا جعفر ف�أ�شبه
خلقك خلقي ,و�أنت مني و�شجرتي ,و�أما �أنت يا علي فختني  -زوج البنت  -و�أبو ولدي
و�أنا منك و�أنت مني ,و�أما �أنت يا زيد فموالي و�أنت مني و�أحب القوم �أعني �إيل".
يقول اجلاحظ( :ينبغي ملحب الكمال �أن يعود حمبة النا�س ,وال�ت��ودد �إليهم,
والتحنن عليهم ,والر�أفة والرحمة لهم) ,فمن منا ت�سعه نف�سه و�أدواته �أن ينال �أب�سط
الأم��ور وحده دون عون من اهلل ،ومن ثم أ� ًيا من خلقه� .إن الطالب الكمال واملنال �أن
يدرك �أنه ال ينال �شي ًئا دون م�شاركة الآخرين له؛ لأنه مل يوجد �شيء من عدم ,قد وجد
اهلل له كل �شيء ابتداء ,ثم ّ
�سخر له اخللق لتطوير و�صقل املوجودات اتبا ًعا ,فلنبادر
بال�شكر والعطاء والرحمة واحلنان لكل من حولنا؛ لأنه �شريك يف النجاح ولو بالدعاء.
و�أما من �شح بل�سان ال�شكر وامتنان القلب ما قرب الكمال وما ذاق طعم الإجناز.
�إن تبادل احلب مدعاة حل�سن املعا�شرة وجميل ال�صحبة ,ويتجلى جماله يف تلك
العالقة التي تربط بني النا�س وقرابتهم؛ فهي تبنى على حب القريب ونفع ال�صديق
أن�سا و�أنفع جمال�سة .كيف ال وقريبك قد (جاد لك مبودته ,فقد
لتجعل العالقة �أكرث � ً
جعلك عديل نف�سه ,ف��أول حقوقه اعتقاد مودته ,ثم �إينا�سه باالنب�ساط �إليه يف غري
حمرم ,ثم ن�صحه يف ال�سر والعالنية ,ثم تخفيف الأثقال عنه ,ثم معاونته فيما ينوبه
من حادثة� ,أو يناله من نكبة ,ف�إن مراقبته يف الظاهر نفاق ,وتركه يف ال�شدة ل�ؤم).
كان خالد بن �صفوان يقول عندما ي�س�أله الرجل�( :أخوك �أحب �إليك �أم �صديقك:
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�إن �أخي �إذا مل يكن �إيل �صدي ًقا مل �أحبه) .يتفوه بتلك الكلمات لتالم�س �أر�ضه واق ًعا
عا�شه نبيه ﷺ عندما جعل من القرابة �صحبة �صاحلة وخلة وفية ,فعندما �س�ألوه عن
حمبته �أجابهم الر�سول ﷺ بنف�س قد ثرت بالأدب القر�آين� ,إجابة جعلت كل واحد منهم
ي�شعر بحبه ومودته ,فخرج جعفر وعلي وزيد وهم من حبه ينهلون وب�سنته يقتدون.
�إن من �أرادت النخبة لها دا ًرا وم�سمى ,فعليها بحياة متوج ب�أمواج الإميان العملي
لتجعل من الأر�ض ر�سالة ي�ستحق لها كتابتها.
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�إح�سان �إلهي ظهري � ..أ�سد ال�سنة يف الهور
يعترب من �أبرز و�أ�شهر علماء �أهل ال�سنة واجلماعة الذين ا�شتهر عنهم منافحتهم
عن معتقـدات �أهل ال�سنة الداعية �إىل التوحيد اخلال�ص هلل.
�أما ثباته على دينه وعقيدته ومنهجه ،فاحلديث عنه عجيب ،فال�شيخ �إح�سان
�إلهي ظهري ُع�رِف ب�أنه قا�صم ظهور الفرق املخالفة للإ�سالم وال�سنة ،كثري التنديد
وال ��ردود عليها والتحذير منها ,وك�شف �أ�ستارها و�إظ�ه��ار م��ا عندها م��ن ال�ضالالت
واملخازي ،وال �سيما الرواف�ض ,فقد كتب فيهم جمموعة من الكتب التي ما زالت �إىل
اليوم من �أف�ضل ما كتب يف الرد عليهم ،وكانت الرواف�ض تطلب �إليه �أن يكف عنهم ،و�أن
ي�صادر الكتب التي �ألفها فيهم ،فكان يقول لهم�" :أفعل ذلك �إذا �أحرقتم كتبكم".
ومن املواقف الظريفة التي وقعت له مع الراف�ضة� ،أن �أحد ماليل �إيران ممن
يلقب بـ"�آية اهلل" ،كان �أر�سله اخلميني �إىل ال�شيخ �إح�سان �إلهي ظهري؛ لينقل له �إعجاب
اخلميني بكتابي ال�شيخ �إح�سان "البابية" و"البهائية" ،ثم دعاه �إىل زيارة �إيران ،فقال
له ال�شيخ �إح�سان" :ومن ي�ضمن حياتي؟" ،فقال له�" :أنا �أ�ضمن حياتك و�س�أبقى هنا
عند �أتباعك �إىل �أن تعود �إىل باك�ستان" ،فرد عليه ال�شيخ �إح�سان" :وما يدريني لعلك
من املغ�ضوب عليهم عند اخلميني؟!".
تركزت م�ؤلفاته  -يرحمه اهلل  -يف الرد على العقائد الفا�سدة للن�صرانية ،وكذلك
عقائد الفرق ال�ض�آلة ،خا�صة ال�شيعة وغالة ال�صوفية ،ومن كتبه وم�ؤلفاته يف ال�شيعة
كتابه "ال�شيعة وال�سنة" ،وه��و الكتاب ال��ذي ترجم � ً
أي�ضا �إىل الفار�سية والإجنليزية
والتايالندية ،وكذلك كتابه "ال�شيعة و أ�ه��ل البيت" ،وكتابه "ال�شيعة والت�شيع فرق
وتاريخ" ،وكتابه "ال�شيعة والقر�آن" ،وكتابه "الباطنية بفرقها امل�شهورة".
ومل تزل تهديدات القوم ترتى عليه ،وحياته يف خطر دائم يزداد يو ًما بعد يوم
حتى وقع احل��ادث الأليم واخلطب اجللل ال��ذي اهتزت له باك�ستان ،ففي يوم الثالث
جال�سا يف ندوة
والع�شرين من �شهر رجب �سنة (1407هـ) كان ال�شيخ �إح�سان �إلهي ظهري ً
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العلماء التي تعقدها جمعية �أهل احلديث ,وكان احلا�ضرون قري ًبا من �ألفني ,ويف يف يف
�أثناء الليل وقد قرب الوقت من ال�ساعة احلادية ع�شرة لي ً
ال.
كان ال�شيخ �إح�سان يتكلم ,وقد �أر�سلت مِ ْزهَر َّية �إىل املن�صة قدمها �أحد الأ�شخا�ص
مكتوب عليها "�إح�سان �إلهي ظهري الذي ال يخاف يف اهلل لومة الئم" وتناقلتها الأيدي
�إىل �أن و�صلت �إىل املن�صة ،وبعد نحو من ع�شرين دقيقة انفجرت املزهرية انفجا ًرا هائ ً
ال
مدو ًيا ,فح�صدت يف احلال ت�سعة �أ�شخا�ص و�أ�صيب الع�شرات ,ورمت بال�شيخ �إح�سان �إىل
م�سافة ع�شرين �أو ثالثني م ً
رتا ،وقد ذهب ثلث ج�سده ،وعينه الي�سرى وجنبه ورجله
و�أذنه ،غري �أنه مل يفقد وعيه ،وهرع النا�س �إىل ال�شيخ وكانوا يف حالة ال يعلم بها �إال
اهلل.
فكان يقول لهم ،وهو يف جراحه" :اتركوين واذهبوا �إىل النا�س الآخرين" .ور�أى
�أحد احلا�ضرين يبكي عليه ،فزجره وقال له�" :إذا كنت تبكي ،فكيف تعزي غريك؟!".
هلل تلك النفو�س الأبية! وتلك القلوب ال�شجاعة القوية!
ونقل ال�شيخ �إىل امل�ست�شفى املركزي يف مدينة اله��ور ،وبلغ اخلرب �إىل �سماحة
ال�شيخ عبدالعزيز بن باز الذي كلم خادم احلرمني امللك فهد بن عبدالعزيز ب�ضرورة
نقل ال�شيخ �إىل اململكة لتلقي العالج ,ومن ث َّم نقله �إىل اململكة ،ويف الريا�ض ا�س ُتقبل
ريا من قبل امل�س�ؤولني والعلماء والوجهاء ،ومت حتويله �إىل
ال�شيخ �إح�سان ا�ستقبا ًال كب ً
امل�ست�شفى الع�سكري بالريا�ض ،وكان �أمر اهلل قد ًرا مقدو ًرا.
ففي �صباح يوم االثنني املوافق الأول من �شعبان �سنة (1407هـ) يف متام ال�ساعة
الرابعة فا�ضت روح ال�شيخ �إح�سان �إلهي ظهري �إىل باريها ،ثم نقل جثمانه �إىل املدينة
النبوية يف طائرتني ع�سكريتني ب�صحبة �أقاربه و�أحبابه ،ويف املدينة ا�س ُتقبل ا�ستقبا ًال
و�ص ِّلي عليه يف امل�سجد النبوي ,وبعد ال�صالة عليه
ر�سم ًّيا من قبل امل�س�ؤولني والعلماءُ ,
دفن يف بقيع الغرقد.
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الو�شم وعالجه
يعد الو�شم ممار�سة قدمية قدم التاريخ ويق�صد بها �إما تزيني اجللد �أو و�ضع
عالمة متيز قبائل وعوائل معينة� ،أو غري ذلك من الأ�سباب.
وق��د ج��اء النهي ال�صريح ع��ن الو�شم يف ال�شريعة الإ��س�لام�ي��ة ،حيث يعد من
الكبائر؛ لقوله ﷺ« :لعن اهلل الوا�شمة وامل�ستو�شمة» .حديث �صحيح.
وللو�شم �إ�شكاالت عديدة ،منها حدوث ندبات و�إنتانات "تلوث جرثومي" باجللد
�أو ح��دوث ح�سا�سية ون�ح��وه ،كما �أن املري�ض يعاين عند حم��اول��ة �إزال ��ة الو�شم حتى
تطورت تقنيات الليزر العالجية التي جعلت �إزالة الو�شم �أم ًرا ممكن دون ت�شويه اجللد
بالعمليات اجلراحية التي كانت يف املا�ضي هي احلل الوحيد لإزالته.
وهناك خم�سة �أنواع للو�شم ،هي:
 -1و�شم الإ�صابات :وينتج من دخول مواد مثل الأ�سفلت �أو �سن قلم الر�صا�ص
داخل اجللد نتيجة الإ�صابة يف حادث مروري �أو غريه.
 -2و�شم ال�ه��واة :وه��و عبارة عن و�شم يقوم ال�شخ�ص �أو �صديقه بعمله ،حيث
يو�ضع حرب �أو رماد على اجللد ،ثم يتم وخز اجللد بدبو�س �أو �إبرة لتدخل جزيئات هذه
املادة داخل اجللد ،ويكون �شكل الو�شم غري متقن وعلى م�ستوى �سطحي داخل اجللد.
خم�ص�صا
 -3و�شم املحرتفني :حيث يقوم بعملها �شخ�ص خمت�ص ي�ستخدم جها ًزا
ً
لإدخال اللون املطلوب حتت اجللد ،ويكون عادة على �شكل ر�سم متقن وب�ألوان متعددة،
وعادة يحوي مواد تو�ضع يف م�ستويات �أعمق من طبقات اجللد.
 -4الو�شم الطبي :وي�ستخدم يف ح��االت ن��ادرة لتحديد منطقة معينة �سيتم
تعري�ضها لعالج الإ�شعاع لدى مر�ضى ال�سرطان  -عافانا اهلل و�إياكن.
 -5الو�شم التجميلي :وي�سمى � ً
أي�ضا باملاكياج الدائم ،حيث يتم ر�سم احلواجب
�أو طرف ال�شفة �أو ال�شفة كاملة �أو على �شكل كحل للعينني ،ويتم ذلك بالو�شم مبواد
خم�ص�صة ،كما ي�ستخدم بعد عمليات الثدي اجلراحية؛ لتعوي�ض �شكل احللمة بعد
�إزالتها جراح ًيا ،وقد ي�ستخدم لإخفاء لون البهاق ،حيث يتم الو�شم بلون مقارب للون
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اجللد الطبيعي.
ما م�ضاعفات الو�شم؟
� -1إنتانات جلدية :ويق�صد بها حدوث تلوث جرثومي باجللد؛ وذلك ب�سبب عدم
نظافة املواد امل�ستخدمة يف عمل الو�شم.
 -2انتقال �أمرا�ض معدية وخطرية مثل التهاب الكبد الوبائي (ب و ج) ،وكذلك
مر�ض الإي��دز ،ويح�صل ذلك عند ا�ستخدام �إبر ملوثة مت ا�ستخدامها لزبائن �آخرين
م�صابني بهذه الأمرا�ض.
خ�صو�صا �ضد مادة الزئبق التي ت�ستخدم يف
 -3ن�شوء ح�سا�سية ملكونات الو�شم،
ً
الو�شم احلمر "�سنابار" ،وقد يحدث و�شم احلناء ال�سطحي ح�سا�سية جلدية ب�سبب مادة
البارافينايلني دامني.
 -4قد ي�سبب الو�شم �إ�شكاالت يف الت�شخي�ص ببع�ض �أن��واع الأ�شعة مثل الرنني
املغناطي�سي؛ وذلك لوجود مادة �أك�سيد احلديد وبع�ض املعادن الثقيلة الأخرى.
كيف يتم �إزالة الو�شم؟
يف املا�ضي كانت توجد طرق عدة ،مثل الكي البارد و�صنفرة اجللد �أو اال�ستئ�صال
اجلراحي ،وعلى رغم جناح هذه الطرق يف �إزال��ة الو�شم ،لكنها ت�ؤدي �إىل منظر �أكرث
ت�شويهًا ،حيث يظهر مكانها ندبات مت�ضخمة ،وكذلك زيادة �أو نق�ص يف لون اجللد.
ومب��ا �أن الكثري ي�شعرون بالندم على عمل الو�شم ،ويرغبون رغبة كبرية يف
�إزالته ،فقد مت �إجراء عدد كبري من الدرا�سات لتطوير عالج للو�شم ،وقد مت التو�صل
ال�ستخدام الليزر لهذا الغر�ض ،ويعد حال ًيا هو العالج الرئي�س للو�شم ،حيث �إنه يعطي
�أف�ضل النتائج و�أقل الأعرا�ض اجلانبية مقارنة بالطرق الأخرى لإزالة الو�شم ،وهذا
بالت�أكيد ال يعني �أن نتائج �إزالة الو�شم بالليزر فعالة ( ،)%100فهي تتفاوت من حالة
�إىل �أخرى.
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ق�صة جراد العيينة
ق�صة عجيبة �أحدثكن عنها اليوم ،فيها من الدرو�س ما ال ن�ستطيع ح�صره� ،إنها
ق�صة واقعية وغريبة ،يجدر بي الإ�شارة �إىل �أن الق�صة تت�ضمن خطر اجلراد الذي كان
ميا ،وال ي�ستطيعون الفكاك منه �إال ب�إذن اهلل ..وببع�ض االحتياطات؛
يحدق بالنا�س قد ً
فاجلراد كثري التنا�سل� ،سريع احلركة ،يق�ضي على الأخ�ضر والياب�س.
وقد كان النا�س يخافون منه ويح�سبون له �ألف ح�ساب ،ومن ذلك �أنهم يحفرون
اخلنادق وميل�ؤونها باحلطب وي�شعلون النار ،وعندما ي�أتي الظالم يقرعون الطبول
التي تخيف اجلراد وت�شل حركته (�سبحان اهلل) ،وعندما يتوقف عن احلركة يكن�سونه
باملق�شات و�أغ�صان ال�شجر وجريد النخل؛ حتى ي�سقط يف اخلندق ويحرتق ،ويكفيهم
اهلل �شره.
واجلرادة رمبا نالحظ �أن كبار ال�سن ي�ضربون بها مث ً
ال للإن�سان النحيل الذي
ي�أكل وال ي�ستفيد من �أكله؛ فهي ت�أكل وتخرج �أكلها ب�سرعة وبال فائدة؛ لذلك فهي
مدمرة وهي من العواقب التي �س ّلطها اهلل ،وذكرت يف القر�آن الكرمي كنوع من عذاب
بني �إ�سرائيل.
ق�صتنا تبد أ� يف جمل�س القرية ،يجل�س فيه الرجال يتبادلون الأحاديث والأخبار
وي�شربون القهوة ،وي�ستقبلون ال�ضيوف وي� أ�خ��ذون منهم الأخ�ب��ار ..ويف بلدة العيينة
(�شمال غربي الريا�ض) ك��ان الرجال جال�سني يف ذاك املجل�س ،وجاءهم خاطر (�أي
�ضيف)؛ فا�ستقبلوه كعادة النا�س ،ورحبوا به وقالوا ما الذي وراءك من �أخبار؟
فقال :احتاطوا للبلد ..مقبل عليكم دبا( ..والدبا �صغار اجلراد كالنمل) ..لو
جاءكم لأكلكم وق�ضى عليكم.
ف�ضحكوا �ساخرين م�ستهرتين ،وقالوا :لو جاء الدبا �أخرجنا عليه دجاج العيينة
و�أكله! ..وت�ضاحكوا.
فجاءهم الدبا على فج�أة و�أخذهم على حني غ��رة ..فبد أ� ي�سري ب�شكل مرعب
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وت�ساقط يف القلبان (الآبار) فلم يعد ي�ستطيع �أحد ال�شرب منها ال �إن�سان وال حيوان..
فهلكوا ً
عط�شا.
وت�سلق الأ�شجار واملخازن ،و�أكل كل الطعام بلمح الب�صر ..فاجلراد عقاب من اهلل
ي�سلطه على من ي�شاء.
وبهذا قتل النا�س اجل��وع والعط�ش ،وقد كان النا�س يتناقلون كيف �أن الكالب
كانت تدخل العيينة وت�أكل الأ�شالء من النا�س امليتني على حالهم من اجلوع والعط�ش
والفزع ..ويذكر بع�ض كبار ال�سن �شكل الكالب خارجه من العيينة وبفمها قطعة من
ذراع �أو قدم قد تكون لرجل �أو امر�أة ..مما كان يثري يف النف�س الرعب واخلوف.
و�أ�صبحت الق�صة عِ �برة للمعتربين باالبتعاد عن الكرب والتعايل وال�سخرية،
واال�ستهزاء بغري وجه حق ،وعدم الت�صديق بقدرة اهلل وعدم الوعي بخطر كان معرو ًفا
يف وقتها وهو اجلراد.
وهناك الكثري من القرى التي �أهلكها اجلراد كلها �أو ً
بع�ضا منها ،و�إن مل يكن
�أهلها قالوا مثلما قال �أهل العيينة ،و�إمن��ا هو �أمر اهلل ..وقد كانوا يقاومونه وبع�ض
النا�س كانت ت�شوي اجلراد وت�أكله �إذا كان يف الربية فيذهبون ل�صيده والأكل منه.
ميا ما ذكرناه �ساب ًقا ،وقد تعارف عليه النا�س
ومن طرق الت�صدي للجراد قد ً
وبد�أ الكل يعون ويعرفون كيف يت�صدون له؛ ف�أجنى اهلل الكثريين بف�ضل ذلك.
ن�أ�سف �أن حكايتنا م�أ�ساوية ،لكنها جزء ي�سري عن احلياة ال�صعبة التي كان يعانيها
�أهلنا ،وبعدها منَّ اهلل علينا بالأمن والرخاء ..فاحلمد هلل.
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الآثار العقدية لألعاب احلا�سب الآيل
هناك كثري من املخالفات العقدية يف �ألعاب احلا�سب الآيل ،وهي  -بال �شك -
ت�ؤثر �سل ًبا على معتقدات �أبنائنا ،ومن ذلك:
 -1اعتقاد �أن يف الكون ق��وى خارقة ت�ستطيع فعل �أي ��ش��يء ..وال يقدر عليها
�شيء ،كما يف لعبة "ميتل جري �سوليد" ،وفيها �أن جناة العامل كله من التدمري النووي
متوقف على "�سنيك" بطل اللعبة.
 -2حمبة الكفار وامليل �إليهم وتعظيمهم ،وي�أتي ذلك عن طريق حمبة بع�ض
ال�شخ�صيات التي تقوم ب��دور البطولة يف تلك الألعاب ك�شخ�صية "�إميي" و"�سنيك"
و"كلري" و"الال" و"�سكوال" و"رازيل" و"يو�شي ميت�سو" ،وغريها.
 -3الت�شبه بالكفار :ومن ي�شاهد �أبناء امل�سلمني اليوم يرى ذلك جل ًيا ,فمنهم
من يلب�س ال�سال�سل والقالئد يف العنق ,ومنهم من ي�سري يف الطرقات العامة باللبا�س
الق�صري "ال�شورت" ،ومن الن�ساء من تت�شبه بالرجال يف مالب�سها وم�شيتها وكالمها.
ريا ما تظهر الكنائ�س والأجرا�س وال�صلبان يف هذه الألعاب ،وفيها يقد�سون
 -4كث ً
الأحبار والرهبان وعباد بوذا ،ويف بع�ض الألعاب يلب�س بع�ض الالعبني ال�صليب ،ويقوم
بع�ضهم بالتثليث حال دخولهم امللعب �أو �إحراز �أحدهم هد ًفا ..كما يقومون بال�صالة
على طريقة الن�صارى ،وال يخفى ما لهذه امل�شاهد من �آثار �سلبية على الفتى امل�سلم،
و�أقل هذه الآثار �أنه �سوف يتعود على ر�ؤية مظاهر الكفر وال ينكرها.
 -5التعدي على الغيبيات ،حيث يتم يف بع�ض الأل�ع��اب م��وت بع�ض �شخ�صيات
اللعبة ،ثم يجعلون روحه تخرج من ج�سده على هيئة كائن �شفاف ذي �أجنحة ملونة،
ثم ي�صعد هذا الكائن �إىل �أعلى ،ويف ذلك تعد على الغيب الذي ال يعلمه �إال اهلل ،كما قال
 �سبحانه  :-ﱫ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﱪ (الإ�سراء).
 -6االعتقاد يف احل��ظ والأب ��راج وال�سحر وال�سحرة ،وغريها من أ�م��ور الدجل
وال�شعوذة .ويف لعبة "ذاباون�س" توجد فتاة ا�سمها "دومينيك كرو�س" متثل جنم احلظ
للجميع ،حيث جتلب احلظ ال�سعيد والأموال الكثرية لكل من تقابله وجتل�س عنده!
سحر البيان في كلمات بينات
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هل كل الدم الب�شري هو نف�سه؟
�إن ك��ل ال��دم الب�شري ي�ت�ك��ون� ،أ��س��ا�� ً�س��ا ،م��ن ال�ب�لازم��ا ،واخل�لاي��ا ،و��س��ائ��ر امل��واد
الكيميائية نف�سها .غري �أن الأفراد يختلفون يف بع�ض الرتتيبات والن�سب من حيث املواد
الكيمائية يف خالياهم والبالزما.
هناك �أربع جمموعات رئي�سة� ،أو فئات من الدم ،وكل كائن ب�شري ميكن ت�صنيفه
حتت واحدة من هذه الفئات ،وتدعى هذه الفئات بف�صائل الدم،)A, B,AB,O( :
على �أ�سا�س وجود �أو عدم وجود بع�ض جزئيات الربوتني يف الدم.
عندما مي��زج من فئتني خمتلفتني م ًعا ,ويتكتل ه��ذا ال��دم ,يكون ذل��ك ب�سبب
رد الفعل بني جزئيات الربوتني يف اخلاليا احلمراء والبالزما .وجتعل ردات الفعل
الكيميائية هذه من اخلطر على ال�شخ�ص �أن يخ�ضع لعملية نقل دم �صحيح من �شخ�ص
�آخر غري معروفة فئة دمه ،لكن �إذا ما �أزيلت اخلاليا من الدم ,فعندها� ,إذ ذاك ,ميكن
نقل البالزما املتبقية �إىل �أي كان ,بغ�ض النظر عن فئة دمه.
بالو�سع تبادل الدم بني الكائنات الب�شرية التي تتماثل فئات دمها �أو جزء من
فئاتها هذه .ومع ذلك ,ف�إن جمموعات كبرية من ال�سكان ميكن �أن يكون لها فئة دم
خا�صة �أكرث من الفئة الأخ��رى .وي�ستخدم الأنرثبولوجيون (العاملون بعلم الإن�سان)
الذين يدر�سون التطور الطبيعي للإن�سان ,فئات الدم كطريقة لإظهار العالقات بني
الأفراد وجمموعات ال�سكان.
ولذا ,على رغم من �أن للدم الب�شري فئات خمتلفة وفئات متفرعة ,ف�إنها� ,أ�سا�س ًيا,
هي نف�سها .ويف الواقع� ,إن لكل �ضرب من احليوانات نوع دمه اخلا�ص ،مثال ذلك� ,أن
لكل القطط النوع نف�سه من الدم ,كما �أن كل الكالب نوع الدم نف�سه ،وال ميكن مبادلة
دم �ضرب من احليوان مع دم �ضرب �آخر.
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�أال يعلم �أولئك
�أال يعلم �أولئك الذين يطعنون يف النبي ﷺ ويتهمونه بالقتل و�إراقة الدماء� ،أن
النبي ﷺ جل�س ثالثة ع�شر عا ًما يف مكة يجاهد بالقر�آن ,ويجاهد بالدعوة والبيان,
ويجاهد بال�صرب واالحتمال هو و�أ�صحابه ,حتى عذب منهم من عذب ,وقتل منهم من
قتل ,وحو�صروا ثالث �سنوات ح�صا ًرا اقت�صاد ًيا واجتماع ًيا ،حتى �أكلوا �أوراق ال�شجر
ونوى التمر وغريه ,وكان امل�سلمون ي�س�ألونه �أن ي�أذن لهم يف اجلهاد والدفاع عن �أنف�سهم,
فكان يقول لهم «كفوا �أيديكم مل ي�ؤذن يل بعد».
حتى بعد �أن هاجر �إىل املدينة �أذن اهلل له ولأ�صحابه امل�ؤمنني يف الدفاع عن
�أنف�سهم ،كما قال  -تعاىل  :-ﱫﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﱪ (احلج) .هذه الآيات �أول ما نزل يف �ش�أن القتال
ت ��أذن للم�سلمني �أن يقاتلوا دف��ا ًع��ا عن �أنف�سهم ,فقد أ�خ��رج��وا من دي��اره��م و�أموالهم
و�أوطانهم بغري ذنب� ،إال �أن يقولوا ربنا اهلل .ويبينّ القر�آن �أن هذا وف ًقا ل�سنة التدافع؛
فلوال دفع النا�س بع�ضهم ببع�ض لت�سلط الأقوياء على ال�ضعفاء ,ولطغى امل�ستكربون يف
الأر�ض ,و�أ�ضاعوا احلرمات وهدموا بيوت اهلل.
�إن املرء ليعجب من ه�ؤالء الطاعنني يف نبي الإ�سالم بو�صفه رج ً
ال يحب القتل
و�إراقة الدماء؛ وذلك لأن الذين قتلوا يف غزوات النبي ﷺ و�سراياه كلها ال يتعدوا ب�ضع
مئات من امل�سلمني وامل�شركني ,ف�أين هي املذابح التي ارتكبها حممد ﷺ؟ ,و�أين هم �آالف
القتلى الذين �سقطوا ب�أمر النبي ﷺ؟
�إن الذين ذبحوا يف مذبحة �صربا و�شاتيال وغريها يعدون �أ�ضعاف من قتلوا يف
عهد النبي ﷺ ،وذلك يف غزواته كلها ,مع الفارق ب�أن من قتلوا يف �صربا و�شاتيال من
الأبرياء ,ومن قاتلهم النبي ﷺ كانوا من املجرمني املحاربني املكذبني هلل ور�سوله.
سحر البيان في كلمات بينات
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�إننا نت�ساءل :يا من تدعون ال�سالم واحلرية واحل�ضارة ..كم عدد الذين �سقطوا
يف احلربني العامليتني الأوىل والثانية؟ �أمل يقدر ه�ؤالء باملاليني؟
كم عدد الذين �سقطوا يف حرب فيتنام؟
كم عدد الذين قتلوا من اليابانيني بعد �إلقاء القنبلتني النوويتني على هريو�شيما
وناجازاكي باليابان؟
كم عدد الذين ُذبحوا يف البو�سنة والهر�سك وكو�سوفا؟
كم عدد الذين ُقتلوا يف �أفغان�ستان وال�شي�شان وك�شمري؟
وك��م ع��دد ال��ذي��ن ُي��ذب�ح��ون ك��ل ي��وم يف فل�سطني ع�ل��ى �أي ��دي ج�ن��ود االح�ت�لال
ال�صهيوين؟
ولنعد بالذاكرة �إىل الوراء فنت�ساءل :كم عدد الذين قتلوا من امل�سلمني خالل
احلروب ال�صليبية احلاقدة �أو خالل حماكم التفتي�ش يف الأندل�س؟
مل��اذا يتهم الإ��س�لام ونبي الإ��س�لام ب��الإره��اب والعنف ،بينما يغ�ض الطرف عن
ماليني من الب�شر يقتلون دون �أن ي�شاركوا يف القتال ولو ببنت �شفة!
�إنها دعوة للعقالء ملحا�صرة التع�صب والإره��اب الفكري الذي يقود �إىل ت�أجيج
الأح�ق��اد وا�ستفزاز ال�شعوب وع��دم االغ�ت�رار بالقوة امل��ادي��ة املتاحة ال�ي��وم لطرف من
الأط��راف؛ لأن الظلم �سبب الدمار ,والأي��ام دول ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﱪ (�آل عمران).
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�ضريبة الثبات على املبد�أ
�إن نعمة الهداية نعمة ال تقدر بثمن ,ويعقب هذه النعمة نعمة الثبات عليها
واال�ستمرار فيها ،واخلوف على النف�س من االنتكا�سة التي تعني الرجوع عن الدين� ،أو
�إحداث التغيري على النف�س ويف ثباتها ،بعد �أن كانت متم�سكة بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله
ﷺ؛ فت�صبح بعد االنتكا�سة خمالفة �أو مفرطة.
ومن يتفكر يف حالنا  -غفر اهلل لنا وللجميع  -يجد �أن هذه االنتكا�سة ال ت�أخذ
طريق الردة �أو املخالفة التامة للكتاب وال�سنة ,لكنها ت�أخذ طريق عدم الثبات والقدرة
على التلون وم�سايرة كل ما ي�ستجد ،ويظن الظان منا �أنه على طريق اال�ستقامة ،وهو
يف حالة ال ميلك من اال�ستقامة �إال ال�شكل الظاهري ,وما كان ذلك ليكون �إال نتيجة
�إهمال الروح وعدم تربيتها على العبادات وتعويدها على الثبات على املبد�أ ال�صحيح.
تعويدها على �أن يف الدين ثوابت ال تقبل التغيري �أو التبديل ,ال تقبل التنازل عن
الدين بحجة م�سايرة الواقع والأحداث مع حماولة االندماج مع الأو�ضاع الراهنة التي
قد تبث يف النف�س اخلور والعجز ،وال�شعور بالهوان وال�ضعف ،ومن ثم الرتاجع عن كل
ما هو ثابت يف الأ�صل.
�إنني هنا يا عزيزاتي ال �أدعوكن �إىل الت�شدد ،وت��رك املرونة يف التعامل� ،سواء
مع الأف��راد �أم مع الأح��داث ,و�إمن��ا �أدعوكن �إىل التم�سك بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله ﷺ؛
فالتم�سك بهما مع الأخذ بالأ�سباب ما هو �إال �سمات ال�صاحلني املتقني الذين ي�سعون
لتطبيق �شرع اهلل على �أر�ضه ،ويطلبون يف ذلك الأجر واملثوبة ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﱪ (الأعراف).
�أدعوكِ �إىل �أن تعريف �أن الثبات حتى املمات �أمر لي�س بالهني ,كما �أن له �ضريبة ال
ريا ما نرى �صور حماربتهم
بد و�أن ت�ؤخذ من �أولئك املتم�سكني على دينهم ،والذين كث ً
وا�ضطهادهم.
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ال حتزين على الإ�سالم
مت�ضي احلياة بامل�ؤمنة  -يا �سارية على درب الهدى  -وه��ي متم�سكة بدينها،
معتزة به ال تر�ضى بدين غريه ,وهي مع ذلك ت�سعى خلدمته ولإعالء كلمة اهلل على
�أر�ضه ،فرتى وهي يف طريقها فئات من النا�س ,منها امل�ؤمن املوحد الذي يظل متم�س ًكا
بدينه مهما كانت الظروف ومهما تغريت الأزم��ان ,وترى على النقي�ض من ذلك فئة
متوج بها احلياة ب�أمواجها املتالطمة وتع�صف بها الرياح املهلكة �شر ع�صف ،فال تلبث �أن
تراها �إال وهي يف �شك من �سالمة هذا الدين وعزته ,و�أن الن�صر لهذا الدين مهما علت
كلمة الباطل وقويت ،ويخالط ذلك �صروف من غربة دين ،حيث البعد عنه والتنازل
عن بع�ض �أ�سا�سياته وحماولة ا�سرت�ضاء العدو ،واحلر�ص على االندماج معه وملاذا؟ لأنه
هو املنت�صر وهو القوي ،والذي ميتلك ويحارب ويقف �أمام كل من يعار�ضه ليحطمه
ويزيل ملكه ،وال ي�ضره �شيء ,ويتبع ذلك اال�سرت�ضاء  -يا عزيزتي  -لدى هذه الفئات
احلر�ص على تلقي �أفكار الغرب من غري متحي�ص �أو تفكري؛ بل رمبا يح�صل التفكري
ببطالن �أفعالهم وت�صرفاتهم؛ لكن هذا التفكري �سرعان ما يتال�شى؛ حتى ال ي�سبب
ذلك تعكري �صفو احلياة و�سعادتها الزائفة.
ك��ل ه��ذا التناق�ض  -ي��ا �أخ�ت��اه  -ي�شعر امل�سلم بغربة �شديدة ت�سبب ل��ه احل��زن
والقلق؛ �إذ كيف يغ ّرب �أه��ل الدين املتم�سكون ب��ه ،ويعذبون ،وي�ضطهدون ،وت�صادر
�أموالهم ،وكامل �أمالكهم؛ بل ويحرمون من حقوقهم كب�شر ،مع ادع��اء تلك الأمم
الكافرة الغربية بحر�صها على �إعطاء كل �إن�سان حقوقه حتت مظلة (منظمة حقوق
الإن�سان)!
نعم يا �أختي؛ حزن على �أهل الكتاب وال�سنة ,وحزن يقابله على غربة الدين� ،إذ
�أ�صبح امل�سلم يجد نف�سه حتى و�إن كان ال يطبق الإ�سالم تطبي ًقا حرف ًيا� ،إال �أنه ميتلك
قدرة على تطبيق �سنة الر�سول ﷺ يف ت�صرفاته و�أفعاله و�سائر عمله ،ومع تطبيقه هذا
يجد حر ًبا وا�ستنكا ًرا؛ بينما �أولئك الذين يعبثون بقيم الإ�سالم و�آدابه ويفتنون خلق
اهلل وعباده ال ت�ستنكر فعالهم وال ترد �شبهاتهم ,و�إن ح�صل الرد فلأجل احلر�ص على
وحري�صا عليه
منع ثوران ال�شعوب امل�سلمة التي ال يزال بع�ضها بحمد اهلل متم�س ًكا به
ً
وعلى ن�شره.
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الزواج املبكر
قال اهلل تبارك وتعاىل  :-ﱫ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱪ (الروم).

ل��ذا؛ جند �أن الإ�سالم قد حث على ال��زواج ملا فيه من امل�صلحة العظمى للفرد
واملجتمع ,فهو ا�ستقرار نف�سي ومودة ورحمة بني الزوجني ,وفيه الربكة والرزق ,وبناء
�أ�سرة طيبة ،وال �سيما عندما ي�صحب ذلك تربية ح�سنة.
ويف ال ��زواج غ�ض للب�صر وح�ف��ظ للفرج؛ ففي احل��دي��ث ال�شريف« :ي��ا مع�شر
ال�شباب ,من ا�ستطاع منكم الباءة فليتزوج؛ ف�إنه �أغ�ض للب�صر ,و�أح�صن للفرج ,ومن مل
ي�ستطع فعليه بال�صوم؛ ف�إنه له وجاء».
�إن ت�أخر الفتاة عن ال��زواج بحجة الدرا�سة �أو غريها ،وال �سيما عندما يتقدم
لها ذو خلق ودين و�أمانة قد يفوت عليها م�صلحة �أك�بر؛ لذا ف�إن على امل��ر�أة �أن ترتب
�أولوياتها يف احلياة وتفكر بروية وحكمة ,وت�ست�شري والديها ,وت�ستفيد من خربتهما
يف احلياة ,وتدعو اهلل -تبارك وتعاىل  ,-وت�ؤدي �صالة اال�ستخارة عند احلاجة �إليها.
وعلى الفتاة امل�سلمة �أال تت�سرع يف قبول الزواج من �أي �شاب يتقدم خلطبتها ,بل
حتر�ص �أن يكون ذا خلق ودين و�أمانة ,وال بد لوالديها �أن يقوما بال�س�ؤال الدقيق عن
حال هذا ال�شاب ودينه و�أخالقه و�صفاته ال�شخ�صية ،وعن �سلوكه و�أ�صدقائه؛ فاملرء
على الدين خليله ,مع �أهمية الت�أكد من عدم تعاطي املحرمات واملخدرات والعياذ باهلل,
والتي ابتلي بها بع�ض ال�شباب  -عافاهم اهلل ؛ مما �أدى �إىل حياة ال�شقاء وال�ضياع
لأنف�سهم وزوجاتهم و�أوالدهم و�أ�سرهم.
لذا؛ ف�إن على املر�أة امل�سلمة �أن تلتزم بالو�سطية يف �أمورها ,فال تت�سرع يف قبول
الزواج من �أي �شاب يتقدم خلطبتها ,وكذلك ال ترف�ض الزواج من ال�شاب امل�سلم الكفء
ذي اخللق والدين والأمانة.
سحر البيان في كلمات بينات
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تائب خلف الق�ضبان
يقول عن نف�سه :ترعرعت منذ نعومة �أظ�ف��اري بني �أ��س��رة مكونة من وال��دي
ً
حمافظا على ال�شعائر
ووال��دت��ي و�إخ��وت��ي ،لقيت من اجلميع كل رعاية وح��ب ..كنت
الدينية وحمبو ًبا لدى اجلميع ،بعد �أن بلغت �سن الزواج �أكملت ن�صف ديني وتزوجت
امر�أة طيبة ،رزقني اهلل منها �أطفا ًال ،كنت �أعي�ش مرتاح البال بني �أهلي و�أوالدي و�أقاربي،
وقد توقفت عن الدرا�سة وعملت موظ ًفا ب�إحدى الدوائر احلكومية.
لقد كنت خري النا�س لأهلي و�أوالدي� ،إىل �أن جاء ذلك اليوم امل�ش�ؤوم فتعرفت
على �أحد �أ�صدقاء ال�سوء الذي كان �سب ًبا يف دمار حياتي!..
بد�أت العالقة بيني وبينه تزداد يو ًما بعد يوم! ..وذات ليلة زرته يف بيته لأق�ضي
عنده بع�ض الوقت ،و�إذا به يدخن �سيجارة رائحتها غريبة ،فكتمت �أنفا�سي ومل �أحاول
�أن �أ�س�أله فلما ر�أى �صمتي وده�شتي!..قال يل:
�أتعرف ماذا �أدخن؟
ف�أجبته :وماذا تدخن؟!
فقال� :إنها �سيجارة ح�شي�ش.
علي و�أ�صر على �أن �أ�ستن�شق ولو �شي ًئا
فقلت� :إين ال �أعرفها ،ولن �أ�ستعملها ،ف�ألح ّ
ريا!
ي�س ً
ومن باب املجاملة �أخذت (�شفطة) ،وليتني مل �آخذها ،فمنذ تلك اللحظة و�أنا
�ساقط يف هاوية املخدرات!
علي و�أنا
ومرت الأيام والليايل وحالتي تتدنى من �سيئ �إىل �أ�سو�أ ..بعدها قب�ض ّ
�أقود �سيارة �صديقي من قبل رجال مكافحة املخدرات ،وكان يف داخل الدرج قطعة من
احل�شي�ش ومبلغ خم�سمائة ريال ،ومل �أكن اعلم عنها �شي ًئا!..
ف�أدانوين بهذه الأ�شياء وحكموا علي بخم�س و�سبعني جلدة ،و�سجن ثالث �سنوات
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وغرامة ع�شرة �آالف ريال!..
والآن �أنا خلف الق�ضبان �أعول عائلة مكونة من والدي الكبريين يف ال�سن ،وقد
ت�شردت �أ�سرتي و�أطفايل.
كل هذه امل�صائب ح�صلت ب�سبب �آفة املخدرات و�أ�صدقاء ال�سوء لقد حتولت حياتي
�إىل عذاب ونكد و�آالم!
هذه ق�صتي �أكتبها ،و�أرجو �أن تكون عربة ملن اعترب.
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كمال اللغة القر�آنية ومنتهى متامها يف عيون اخل�صوم
ما دمنا ملتزمني بروح الإ�سالم يف احلوار واملو�ضوعية يف البحث عن احلقيقة،
ال اخرتاع احلقيقة وتلفيق الدرا�سات والبحوث لإثباتها ،ما دمنا كذلك؛ ف�إنه يعنّ يل
�أن �أعر�ض وجهة نظر ه�ؤالء البع�ض يف حقيقة (كمال اللغة القر�آنية ومنتهى متامها)،
فهم يت�ساءلون:
 هل بالفعل �أعجز القر�آن العرب عن الإتيان مبثله؟! هل كان القر�آن مثا ًال لعربية بال �شوائب �أو �أخطاء لغوية؟! ثم �أيهما يحكم على الآخر :العربية� ،أم القر�آن؟!وجنيب بكل ثقة ويقني:
نعم ،لقد �أعجز القر�آن العرب عن الإتيان مبثله ،بكل ما حتمله كلمة الإعجاز
من معاين التحدي والغلبة ،ولو كانوا ي�ستطيعون لفعلوا ،لكنهم مل يفعلوا.
نعم ،القر�آن مثال لعربية بلغت منتهى النقاء وال�صفاء والكمال واجلالل ،ظهرت
يف نظمه ،وخ�صائ�ص �سياقه ،ولفظه ،وبدائعه يف املقاطع والفوا�صل وجماري الألفاظ
ومواقعها؛ فقد كان القر�آن �أحد العوامل احلا�سمة يف �إميان من �آمنوا حينما �أ�شرقت
الدعوة يوم مل يكن ملحمد ﷺ حول وال طول ،ويوم مل يكن للإ�سالم قوة وال منعة.
نعم� ،إن القر�آن هو احلاكم على العربية واملهيمن عليها ،فلقد �شاء اهلل �أن يجعل
العربية لغة الوحي املنزل لت�صبح لغة دين ،ثم كتب لها احلفظ واخللود بحفظ القر�آن
وخلوده ،وحفظ القر�آن لي�س مهمة ب�شر ،بل هي �أمر اهلل وحده :ﱫﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﱪ (احلجر).
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فريديريك �إيد�ستام
�شاب فنلندي ,در�س الهند�سة يف �أملانيا ،والحظ يف يف �أثناء زيارته لأحد امل�صانع
هناك وجود �آلة جديدة حت ّول اخل�شب �إىل لب ي�ساعد يف �صناعة الورق .ملعت الفكرة يف
ر�أ�س فريديريك ,وعندما انتهى من درا�سته هناك ا�شرتى هذه الآلة وعاد �إىل فنلندا
عام (1860م) ,و�أ�س�س �شركة �أ�صبحت اليوم من كربى ال�شركات العاملية� ,إنه م�ؤ�س�س
�شركة "نوكيا" التي كانت يف بداياتها م�صن ًعا لإنتاج ورق التواليت ا�سمه "ايدي�ستام".
على �ضفة النهر الذي يقع عليه م�صنع "�إيد�ستام" تتوفر الطاقة الكهربائية
التي كانت نادرة يف ذلك الوقت؛ مما حدا ب�شركة "فيني�ش رابر ورك" لإقامة م�صنعها
عام (1898م) على �ضفة النهر الأخرى ,وهي �شركة "فيني�ش كابل ورك" عام (1912م),
وهي �شركة متخ�ص�صة يف �إنتاج الكابالت الكهربائية .التقى مديرو ال�شركات الثالث عام
(1967م) ,وقرروا االحتاد يف �شركة واحدة �أ�سموها "نوكيا" و�أن�ش�أوا ق�س ًما للإلكرتونيات
أ�سا�سا لعمله .بد�أت "نوكيا" ب�إجراء الأبحاث امل�ضنية واملعقدة
اتخذ من �أجهزة االت�صال � ً
لتطوير هذه الأجهزة ,وكانت انطالقتها احلقيقية عام (1970م) من خالل ت�سويق
�أجهزة �أهمها "الراديو النقال � -إحدى و�سائل االت�صال"� ,أحلقتها بت�صميم �أول هاتف
رقمي يحمل ا�سم "."Nokia DX 200
وخ�لال الثمانينيات ع��ام (1988م) ،احتلت "نوكيا" املركز الثالث يف �أوروب��ا يف
�صناعة التلفاز ..وحال ًيا تبيع منتجاتها يف �أرب��ع ق��ارات ,ولديها (� )38أل��ف موظف,
وحققت عام (1997م) مبيعات بلغت ( )52.6مليار مارك فنلندي.
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لهيب ال�صراحة يحرق املغالطات
�أختي امل�سلمة:
هل تدرين ما اليد اخلادعة املاكرة التي يجب �أن حتذريها؟
�إنها العناوين امل�شوقة وامل�ق��االت ال�ساحرة والكلمات الأدب�ي��ة التي امتلأت بها
بحريتك
�أعمدة ال�صحف واملجالت ،والتي تطالب فيها
وتقدمك وتطوركِ وم�شاركتكِ
ِ
ِ
يف احلياة.
بك؛ حتى
يكتبها عمالء املا�سونية ،ويحررها �أجراء الإباحية ل
إ�ضاللك والتغرير ِ
ِ
حجابك وتخرجي من طهركِ وعفافكِ  ،وت�صبحي ً
جن�سا ال خري
م�سخا
ترتكي
ِ
ورج�سا ً
ً
لنف�سك وال لزوجكِ .
ِ
فيكِ
�إنهم من جلدتنا ويتكلمون ب�أل�سنتنا ،ينادون زو ًرا بتحرير املر�أة� ..إنهم يقولون:
كيف يعي�ش املجتمع برئة واحدة والأخرى مكبوتة خمنوقة؟!
�إىل متى تبقى املر�أة حبي�سة بني جدران �أربعة؟! �أيظل ن�صف املجتمع معط ً
ال؟!
ال ميكن للمجتمع �أن ي�سري بقدم واحدة؟
ملاذا �أنتم متحفظون! بل "متخففون ورجعيون"!
�أختي امل�سلمة:
�إ ّنا �سمعنا �أختنا �شي ًئا عجاب قالوا كال ًما ال ي�سر عن احلجاب.
قالوا خيا ًما علقت فوق الرقاب قالوا ظال ًما حال ًكا بني الثياب.
قالوا الت�أخر والتخلف يف النقاب قالوا الر�شاقة والتطور يف غياب.
نادوا بتحرير الفتاة و�ألفوا فيه الكتاب رعوا طري ًقا للتربج ال ي�ضيعه ال�شباب.
يا �أختنا ..هم �ساقطون �إىل احل�ضي�ض �إىل الرتاب ،يا �أختنا هم �سافلون بغيهم
مثل الكالب.
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ربا ت��ذوب ببحره كل
يا �أختنا ..ه��ذا ع��واء احلاقدين من ال��ذئ��اب ،يا �أختنا �ص ً
ال�صعاب.
يا �أختنا� ..أن��تِ العفيفة وامل�صونة باحلجاب ،يا �أختنا فيكِ العزمية والنزاهة
والثواب.
فالنار مثوى الظاملني لهم عقاب ،واهلل يك�شف ظلمهم يوم احل�ساب.
واجلنة امل�أوى ويا ح�سن امل�آب.
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االفتتان بـ(الكالم)
يف حديث الق�صعة �س�أل ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم  -النبي ﷺ عن �أ�سباب
تداعي الأمم�" :أو من قلة نحن يومئذ يا ر�سول اهلل؟" وج��اء اجل��واب�« :أنتم يومئذ
كثري ،ولكنكم غثاء كغثاء ال�سيل» .فقد �أو�ضح  -عليه ال�صالة وال�سالم � -أن م�شكلة
امل�سلمني حني تتكالب عليهم الأمم لتتقا�سم خرياتهم لي�ست يف قلة الأعداد� ,أي لي�ست
يف (الكم) و�إمنا يف (الكيف)؛ لذا قال« :ولكنكم غثاء كغثاء ال�سيل» ..فالغثاء قد يغطي
وجه املاء ,ويظهر ح�ضوره يف كل م�ساحة منه ,لكنه يفقد الرتابط ,ويفقد الوزن ,ومن
ثم ف�إنه عاجز عن تقرير م�صريه ,و�إمنا يقرره املاء ذو التيار املتدفق!
وحني ن�ستعر�ض القر�آن الكرمي ،جند �أنه ال يذكر الكرثة  -يف معظم الأحيان -
�إال يف �سياق الذم؛ ف�أكرث النا�س ال ي�ؤمنون ,وال ي�شكرون ,وال يعلمون ,وال يعقلون ,وهم
يجهلون.
و�أثنى � -سبحانه  -على (الكيف) يف بع�ض املوا�ضع حني جعله �سب ًبا لتفوق امل�سلم
على غ�يره يف معرتك احل��رب؛ �إذ ق��ال :ﱫ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﱪ
(الأنفال .)٦٦ :فال�صرب عند امل�سلم هو متيز على الكافر يف (الكيف) ال يف (الكم).
وذك��ر � -سبحانه وتعاىل � ،-أن الفئة القليلة قد تغلب الفئة الكثرية يف العدد
ب�سبب متيز نوعيتها ,كما قال � --سبحانه  :-ﱫ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﱪ (البقرة.)٢٤٩ :
ولو �أننا نظرنا يف تاريخ الفتوحات ،لوجدنا �أن معظم املعارك التي انت�صر فيها
امل�سلمون مل ت�شهد زي��ادة يف عدد �أو عدة ,و�إمن��ا هو الإمي��ان ،وال�صرب ،وحب ال�شهادة،
وطاعة القادة ،وح�سن النظام .وهذا كله يعود �إىل النوع.
وال��دول التي تقود العامل يف ال�صعد ال�سيا�سية ,والتي تغرق العامل ب�إنتاجها
ال�صناعي وال��زراع��ي لي�ست هي الأك�ثر ع��ددًا ,كما �أن اجلامعات ذات ال�شهرة العريقة
وامل�ستوى العلمي الرفيع لي�ست هي اجلامعات املكتظة بالطالب.

324

سحر البيان في كلمات بينات

�أ�سباب اخل�شوع يف ال�صالة
�إن اخل�شوع يف ال�صالة هو روح ال�صالة؛ ف�صالة بال خ�شوع كج�سد بال روح ,ف�أي
فائدة من هذا اجل�سد امليت الذي ال روح فيه ,وهناك �أ�سباب جتلب اخل�شوع يف ال�صالة،
منها:
 -1اال�ستعداد لل�صالة والتهي ؤ� لها :ويح�صل ذلك ب�أمور ،منها:
الرتديد مع امل�ؤذن ,والإتيان بالدعاء امل�شروع بعده ,والدعاء بني الأذان والإقامة,
و�إح���س��ان ال��و��ض��وء ,والت�سوك ,وامل�شي �إىل امل�سجد ب�سكينة ووق��ار ,وانتظار ال�صالة,
وت�سوية ال�صفوف ،وغري ذلك.
 -2الطم�أنينة يف ال�صالة.
 -3تذكر املوت يف ال�صالة.
 -4تدبر الآي��ات املقروءة وبقية �أذك��ار ال�صالة ،والعي�ش يف ظاللها والتفكر يف
معانيها.
 -5القراءة بتمهل؛ وذلك �أدعى للفهم والتدبر.
 -6ترتيل القر�آن وحت�سني ال�صوت به.
� -7أن يعلم �أن اهلل معه يف �صالته ويجيبه فيها.
 -8ال�صالة �إىل �سرتة والدنو منها.
 -9و�ضع اليد اليمنى على الي�سرى على ال�صدر.
 -10النظر �إىل مو�ضع ال�سجود.
 -11حتريك ال�سبابة يف الت�شهد.
 -12التنويع يف ال�سور والآيات والأذكار والأدعية يف ال�صالة.
 -13الإتيان ب�سجود التالوة �إذا مر مبو�ضعه.
 -14اال�ستعاذة باهلل من ال�شيطان.
 -15الت�أمل يف حال ال�سلف يف �صالتهم.
 -16معرفة ف�ضائل وثمرات اخل�شوع يف ال�صالة.
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 -17االجتهاد بالدعاء يف موا�ضعه من ال�صالة ،وخا�صة يف ال�سجود.
 -18الإتيان بالأذكار الواردة بعد ال�صالة.
� -19إزالة ما ي�شغل امل�صلي يف م�صاله.
 -20عدم ال�صالة يف ثوب به نقو�ش �أو كتابات �أو �ألوان �أو ت�صاوير؛ لأنها ت�شغل
امل�صلي.
 -21عدم ال�صالة وبح�ضرته طعام ي�شتهيه.
� -22أال ي�صلي وهو حاقن �أو حاقب.
� -23أال ي�صلي وقد غلبه النعا�س.
� -24أال ي�صلي خلف املتحدث �أو النائم.
 -25عدم االن�شغال بت�سوية غرتته� ،أو النظر يف ال�ساعة� ،أو غري ذلك.
 -26عدم الت�شوي�ش بالقراءة على الآخرين.
 -27ترك االلتفات يف ال�صالة.
 -28عدم رفع الب�صر �إىل ال�سماء.
� -29أال يب�صق �أمامه يف ال�صالة.
 -30جماهدة التثا�ؤب يف ال�صالة.
 -31عدم االخت�صار يف ال�صالة ,وهو و�ضع اليدين على اخل�صر.
 -32ترك ال�سدل يف ال�صالة ,وال�سدل� :إر�سال الثوب حتى ي�صيب الأر�ض.
 -33ترك الت�شبه بالبهائم؛ فقد نهى ر�سول اهلل ﷺ يف ال�صالة عن ثالث« :عن
نقر الغراب ,وافرتا�ش ال�سبع ,و�أن يوطن الرجل املقام الواحد ك�إيطان البعري» ،و�إيطان
خم�صو�صا به ي�صلي فيه.
البعري� :أن ي�ألف الرجل مكا ًنا معلو ًما من امل�سجد
ً
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و�سائل الأعداء يف حماربة اللغة العربية
�سلك �أعداء الإ�سالم وخ�صوم الف�صحى �سب ً
ال �شتى ،وطر ًقا خمتلفة يف حربهم
للغة القر�آن ،ومن تلك الو�سائل:
* الدعوة �إىل العامية و�إحياء اللهجات املحلية:
اهتم �أعداء الف�صحى بالدعوة �إىل هجر الف�صحى و�إق�صائها من حياتهم؛ لأنها
�سبب ت�أخرهم والعائق دون تقدمهم وحلاقهم لركب احل�ضارة ،ودعوا يف الوقت نف�سه
�إىل �إحياء العامية وا�ستخدامها يف الت�أليف واملخاطبة ،و�أل�ق��وا يف ذل��ك املحا�ضرات،
وعقدوا الندوات ،و أ� ّلفوا الكتب ،وكتبوا التقارير.
و�أول من دعا �إىل ذلك و�أ ّلف فيه الدكتور ولهم �سبيتا ،الأملاين اجلن�سية ،والذي
كان مدي ًرا لدار الكتب امل�صرية؛ ففي �سنة (1880م) و�ضع كتا ًبا عنوانه "قواعد العربية
العامية يف م�صر" ،وهذا الكتاب يعده الباحثون �أول حماولة جدية لدرا�سة لهجة من
اللهجات العربية املحلية ،ودع��ا �سبيتا يف كتابه �إىل اتخاذ العامية لغة �أدبية؛ بحجة
�صعوبة اللغة العربية الف�صحى ،و�أ�شار بطريقة ماكرة �إىل فتح العرب مل�صر ،ون�شر
لغتهم بني �أهلها ،وق�ضائها على اللغة القبطية لغة البالد الأ�صلية .وهو يحاول بهذا
�إثارة العن�صرية العرقية امل�صرية �ضد اللغة العربية.
وقد تال �سبيتا يف الدعوة �إىل العامية اللورد دوفرين ،الوزير الربيطاين الذي
زار م�صر يف �أوىل �سنوات االحتالل ،وبالتحديد عام (1882م)؛ فرفع بعد زيارته تقري ًرا
�إىل وزير اخلارجية الربيطاين دعا فيه �إىل معار�ضة الف�صحى ،وت�شجيع لهجة م�صر
العامية ،ومما جاء يف تقريره قوله:
"�إن �أم��ل التقدم �ضعيف يف م�صر ،طاملا �أن العامة تتعلم اللغة الف�صيحة
العربية  -لغة القر�آن  -كما هو يف الوقت احلا�ضر."...
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ويف �سنة (1890م) و�ضع الدكتور كارل فولر�س ،الأملاين ،كتا ًبا عن اللهجة العربية
احلديثة يف م�صر ،وقد كتبه بالأملانية ،ثم ترجم �إىل الإجنليزية �سنة (1895م).
وقد نهج فولر�س نهج �سيبتا؛ فا�ستنبط حرو ًفا التينية لكتابة العامية ،ودر�س
ق��واع��ده��ا واقت�صر على درا��س��ة لهجة �أه��ل ال�ق��اه��رة ،وق��د و�صف الف�صحى باجلمود
والتخلف ،كما فعل �سلفه.
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�إ�سالم رئي�س جمهورية جامبيا
هذه ق�صة من ق�ص�ص الإميان ،بطلها لي�س فردًا عاد ًيا� ،إنه ميثل �أعلى �سلطة يف
بالده� ،أدرك احلقيقة فخ ّر �ساجدًا ،ثم نه�ض قائ ً
ال" :اهلل �أكرب اهلل �أكرب مني ومن كل
�شئ يف الأر�ض وال�سماء"� ..إنه رئي�س جمهورية (جامبيا).
رئي�سا جلمهورية ،و�إمنا لأن هذا الرئي�س ولد
وال تكمن غرابة الق�صة يف كونه ً
م�سل ًما ثم �أبحر للغرب ،وت�ش ّرب من فكره وقيمه وعقيدته ،ودخ��ل ع��امل ال�سيا�سة،
فدانت له ،وا�ستهوته لعبة و�شهوة املنا�صب التي و�صل �إىل �أق�صاها ،لكن حني اقرتب
من الق�صر ال�سيا�سي اكت�شف �أنه قد ن�سي �شي ًئا مه ًما ..ن�سي فطرته ،فعاد �إليها م�سر ًعا،
يعرب عن ذلك بقوله:
علي؛ �أما القلب الذي
"كنت �أ�شعر دائ ًما �أن يل قلبني يف جويف :قلب يل ،وقلب ّ
يل فكان يدفعني �إىل الدرا�سة وال�سيا�سة وخو�ض معركة احلياة ،و�أم��ا القلب الذي
علي فكان ما يفت أ� يلقي على عقلي وقلبي �س�ؤا ًال مل يربحه قط ،هو :من �أنت؟ وما بني
ّ
القلبني م�ضت بي الرحلة الطويلة ا�ستطعت معها ومن خاللها �أن �أحقق كل ما �أ�صبو
�إليه ،حترير وطن �إفريقي �أ�سود ،وو�ضعه على خريطة الدنيا كدولة ذات �سيادة.
وا�ستطرد قائ ً
ال:
"وكان هذا ن�ص ًرا منتز ًعا من فم الأ�سد ،يكفي لأن يدير الر�ؤو�س ،وي�صيب
ال�شبان احلاملني من �أمثالنا يف ه��ذا الوقت ب��دوار ال�سلطة ،كانت تلك معركة كربى
�سلخت من �أعمارنا ن�صف قرن من الزمان مع احلرب والن�ضال واملفاو�ضات وتكوين
الأح ��زاب ،وخ���س��ارة امل�ع��ارك وال�ف��وز بها أ�ي��ً��ض��ا ،وم��ا ك��ان �أ�سعدنا حينئذ ونحن نن�شل
وطننا من وه��دة االح�ت�لال والتخلف وال�ضياع الفكري واالقت�صادي ،ومل يكن هذا
الفوز �سوى لإر�ضاء النف�س وغرورها� ..أما فطرة النف�س ف�أخذت حت�ضني على خو�ض
املعركة الكربى ،لقد ك�سبت معركتك مع احلياة فاك�سب معركتك مع نف�سك ،عُد �إىل
ذاتك ،اكت�شف املعدن الثمني الذي بداخلك� ،أزح ما عليه من هذا الركام من التغريب
سحر البيان في كلمات بينات

329
www.alukah.net

والعلمانية والدرا�سة يف مدار�س الالهوت.
ك��ان ال�صوت يخرج من داخلي يقول يل" :عُد �إىل الطفل ال�بريء ال��ذي كان
يجل�س بني �أيدي �شيوخه ومعلميه يتلو القر�آن وي�سعى لل�صالة" ..هنا �أح�س�ست �أن قلبي
ي�صدقني و�أال �شيء يف الدنيا يعادل �أن يخ�سر الإن�سان نف�سه �أن �أعود لإ�سالمي الذي
�ضاع مني ،و�أنا يف خ�ضم يف احلياة وم�شاغلها ومباهجها� ،أ�ست�شعر الآن �أين قد ك�سبت
در�سا ال يتعلمه �إال من كان يف قلبه ح�س ناب�ض وعقل واع".
نف�سي وتعلمت ً

وعاد الرئي�س �إىل فطرته ال�صحيحة و�أعاد ا�سمه �إىل "داود جاوارا" بعد �أن كان
ا�سمه "ديفد كريبا" ،وهكذا جند �أنف�سنا �أمام �شخ�صية �إ�سالمية �سيا�سية وداعية �إىل
اهلل � -سبحانه وتعاىل  -بعد �أن كان على مذاهب الربو�ستانتينية وغريها.
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من كانت لها بداية حمرقة
كانت لها نهاية م�شرقة
يقال �إن��ه :ا�شتكت ابنة لأبيها م�صاعب احلياة ،وقالت �إنها ال تعرف ماذا تفعل
ملواجهتها ،و�إنها تود اال�ست�سالم ،فهي تعبت من القتال واملكابدة؛ ذلك �أنها ما �إن حتل
م�شكلة تظهر م�شكلة �أخرى.
ا�صطحبها �أبوها �إىل املطبخ وكان يعمل ً
ل ثالثة �أوان باملاء وو�ضعها
طباخا ..م أ
على نار �ساخنة� ..سرعان ما �أخذ املاء يغلي يف الأواين الثالثة.
و�ضع الأب يف الإناء الأول :جز ًرا
ويف الثاين :بي�ضة.
يف الإناء الثالث :و�ضع بع�ض حبات القهوة املحم�صة واملطحونة (النب).
و�أخذ ينتظر �أن تن�ضج وهو �صامت متا ًما.
نفد �صرب الفتاة ،وهي حائرة ال تدري ماذا يريد �أبوها!...
انتظر الأب ب�ضع دقائق ،ثم �أطف�أ النار ،ثم �أخذ اجلزر وو�ضعه يف وع��اء ،و�أخذ
البي�ضة وو�ضعها يف وعاء ثان ،و�أخذ القهوة املغلية وو�ضعها يف وعاء ثالث.
ثم نظر �إىل ابنته وقال :يا عزيزتي ،ماذا ترين؟
�أجابت االبنة :جز ًرا وبي�ضة و ُبـ ًنا.
لكنه طلب منها �أن تتح�س�س اجلزر!..
نا�ضجا وطر ًيا ورخ ًوا!..
فالحظت �أنه �صار
ً
ثم طلب منها �أن تنزع ق�شرة البي�ضة!..
فالحظت �أن البي�ضة باتت �صلبة!..
ثم طلب منها �أن ترت�شف بع�ض القهوة!..
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فابت�سمت الفتاة عندما ذاقت نكهة القهوة الغنية!..
�س�ألت الفتاة :لكن ماذا يعني هذا يا �أبي؟
فقال :اعلمي يا ابنتي �أن ك ً
ال من اجلزر والبي�ضة والنب واجه اخل�صم نف�سه،
وهو املياه املغلية؛ لكن ك ً
ال منها تفاعل معها على نحو خمتلف.
لقد كان اجلزر قو ًيا و�صل ًبا ،لكنه ما لبث �أن تراخى و�ضعف ،بعد تعر�ضه للمياه
املغلية� ..أم��ا البي�ضة فقد كانت ق�شرتها اخلارجية حتمي �سائلها الداخلي ،لكن هذا
الداخل ما لبث �أن ت�صلب عند تعر�ضه حلرارة املياه املغلية.
�أما القهوة املطحونة فقد كان ردة فعلها فريدة؛ �إذ �إنها متكنت من تغيري املاء
نف�سه.
عنك؟
وماذا ِ
هل �أن��تِ اجل��زرة التي تبدو �صلبة ..لكنها عندما تتعر�ض ل�ل�أمل وال�صعوبات
ت�صبح رخوة طرية وتفقد قوتها؟
�أم �أنكِ البي�ضة ..ذات القلب الرخو ..لكنها �إذا ما واجهت امل�شاكل �أ�صبحت قوية
لكنك تغريتِ من الداخل ،فبات
و�صلبة؟ ..قد تبدو ق�شرتكِ ال تزال كما هيِ ،
قلبكِ قا�س ًيا ومفع ًما باملرارة!
�أم �أن��كِ مثل ال�بن املطحون ..ال��ذي يغيرّ امل��اء ال�ساخن( ،وه��و م�صدر الأمل)..
بحيث يجعلـه ذا طعم �أف�ضل؟!
إنك جتعلني الأ�شياء من حولك �أف�ضل �إذا ما بلغ
ف�إذا كنتِ مثل النب املطحون؛ ف� ِ
الو�ضع من حولكِ احلالة الق�صوى من ال�سوء.
فكري يا ابنتي كيف تتعاملني مع امل�صاعب ..ومن تختارين لكي تكوين؟
فهل �أنتِ جزرة �أم بي�ضة �أم حبة قهوة مطحونة؟
�أخواتي الكرميات ..عالم تقتلنا الهموم وتخنقنا امل�صاعب؟
هال نقف لنفكر للحظة كيف نتعامل مع م�صاعبنا يف احلياة؟
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ميزق قلبي جهل امل�سلمني بدينهم
تروي الأمريكية "�أمينة ال�سلمي" ق�صة �إ�سالمها نتقول:
"بعد �أن كنت �أرى العامل متمرك ًزا حويل� ..أ�صبحت واعية ب�أن الأ�سرة واحدة
�أ�سا�سية يف املجتمع ،و�أن امل��ر�أة والرجل يحتاج كل منهما �إىل الآخ��ر ب�شكل تكاملي..
ولي�س تناف�س ًيا.
بع�ض النا�س يعتقد ب�أن القر�آن عقبة يف طريق املر�آة ،ووراء هذا االعتقاد االحتالل
الربيطاين للبلدان امل�سلمة.
لقد تعرفت على الإ�سالم بينما كنت �أحاول حتويل امل�سلمني �إىل الن�صرانية؟!
ا�شرتيت القر�آن الكرمي؛ كي �أ�ستخدمه �ضد امل�سلمني ،ودر�سته مدة �سنتني على
�أمل �إيجاد �أي خط�أ فيه.
ذات يوم دق باب بيتي جمموعة من العرب امل�سلمني ،وقال يل �أحدهم� :سمعت
�أنكِ تريدين الدخول يف الإ�سالم؟ فتعجبت وقلت له :طب ًعا ال .ف�أنا م�سيحية متدينة.
حت��اورت معه على �أمل �إقناعه بخط�أ الإ�سالم ،وذك��رت له ما كنت �أظنه �سلب ًيا،
ولكن عبدالعزيز ال�شيخ "ولن �أن�سى هذا اال�سم يف حياتي" ذكر يل كل �شيء عن جمال
الإ�سالم ،وكان �صبو ًرا معي وخلو ًقا يف دعوته للغاية.
�أعتقد �أين يف هذه الفرتة كنت قد تغريت منذ �أن قر�أت القر�آن الكرمي ،وتوقفت
عن �شرب اخلمر و�أكل حلم اخلنزير.
الطريقة املثلى لدعوة غري امل�سلمني يف الغرب �إىل الإ�سالم هي �أن نكون مر�آة
لتعاليم الإ�سالم ،ثم �أن يكون لدينا العلم الكايف للإجابة عن �أ�سئلتهم الذكية.
معظم امل�سلمني يجهلون دينهم ،وهذا ميزق قلبي.
يجب �أن نتجنب انتقاد الغربيني والهجوم عليهم؛ حتى نعلمهم تعاليم الإ�سالم.
لقد رف�ضت الذهاب �إىل م�ؤمتر املر�أة الذي عقد يف بكني ،وقاطعته مع �أن دعوات
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عدة وجهت �إىل حل�ضور امل�ؤمتر.
�سبب رف�ضي ال��ذه��اب �أن امل ��ؤمت��ر رف����ض م�سب ًقا اال��س�ت�م��اع �إىل وج�ه��ة النظر
الإ�سالمية ،وقد التقيت معظم الن�ساء املنظمات للم�ؤمتر ،و�أنا �أعرفهن جيدًا ،و�أعرف
�أن �أكرثهن من ال�شاذات.
قلت� :إذا ذهبت �إىل امل�ؤمتر ف�سوف �أعطيه �شرعية ،وبع�ض الن�ساء امل�سلمات –
للأ�سف � -شعرن بالفخر لذهابهن �إىل امل�ؤمتر ،فقد ح�سنب �أنهن �سيتحررن ..ب�سبب
�إعجابهن بدعوات حترير املر�أة العلمانية وجهلهن بالإ�سالم.
تناف�سا
قبل �إ�سالمي كنت من دعاة ما ي�سمى حترير املر�أة ،كنت �أعتقد �أن هناك ً
بني الرجل واملر�أة ،و�أن عملي هو �أن �أكون خ�شنة كالرجل حتى �أ�ستطيع مناف�سته ،ف�أي
�شيء يعمله الرجل �أعتقد �أنني �أ�ستطيع �أن �أعمله ،و�إذا فاقني اعتربته عد ًوا يل!
عندما �أ�صبحت م�سلمة� ..سمح يل ب�أن �أكون فخورة ب�أنني امر�أة و�أم ،و�أن �أعرتف
بخ�صو�صية الرجل".
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ملاذا يحرم على الرجال م�صافحة الن�ساء؟
قالوا :ماذا لو �صافحت املر�أة الرجل؟
علم الت�شريح :هناك خم�سة ماليني خلية يف اجل�سم تغطي ال�سطح ،كل خلية
من هذه اخلاليا تنقل الأحا�سي�س؛ ف�إذا الم�س ج�سم الرجل ج�سم املر�أة �سرى بينهما
ات�صال يثري ال�شهوة.
و�أ��ض��اف علم الت�شريح :حتى �أحا�سي�س ال�شم ،فال�شم قد رك��ب تركي ًبا يرتبط
ب�أجهزة ال�شهوة؛ ف��إذا �أدرك الرجل �أو امل��ر�أة �شي ًئا من الرائحة �سرى ذلك يف �أع�صاب
ال�شهوة ،وكذلك ال�سماع و�أجهزة ال�سمع مرتبطة ب�أجهزة ال�شهوة ،ف�إذا �سمع الرجل �أو
�سمعت املر�أة منغمات من نوع معني ك�أن يحدث نوع من الكالم املت�صل بهذه الأمور �أو
يكون لني يف الكالم من املر�أة ف�إن كله يرتجم ويتحرك �إىل �أجهزة ال�شهوة ،وهذا كالم
رج��ال الت�شريح امل��ادي من الطب يبينونه ويدر�سونه حتت �أجهزتهم و�آالت�ه��م ،ونحن
نقول� :سبحان اهلل احلكيم الذي �صان امل�ؤمنني وامل�ؤمنات ف�أغلق عليهم منافذ ال�شيطان
وطرق ف�ساده ..قال اهلل  -تعاىل  :-ﱫﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﱪ (النور).
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�شدة جهنم
ُذكر �أن اخللق �إذا اجتمعوا يف املوقف و�ضاق املت�سع ,وعظم الفزع ,وا�شتد اجلزع,
واختلفت الأقدام ,وكرث االزدحام ,وجاءت جهنم بالهول الأعظم ,والعذاب املقيم الألزم،
ووقفت بني يدي اجلبار خا�ضعة للملك القهار� ,أم��ر اجلبار  -جل جالله � -أن تفتح
�أبوابها ,وترفع كل جالل عليها ,وهي �سبعة �أب��واب على كل باب �سبعمائة �ألف جالل،
وه��ي احلجب ,ول��وال تلك الأج�ل�ال الحرتقت ال�سماوات وم��ن فيها والأر� �ض��ون ومن
عليها ,غلظ كل جالل خم�سمائة عام ,ف�إذا فتح منها الأب��واب رفعت تلك احلجب من
عليها ورميت النفط والقطران وح�ج��ارة الكربيت ،ويخرج منها عنق من ن��ار �أ�سود
فيلتقط من املوقف كل ذهب وف�ضة وياقوتة وزبرجدة ول�ؤل�ؤة ا�ستعدت لزينة الدنيا.
في�أخذ الكل ويجمعه واجلبار  -جل جالله  -يقول لها :اتركي ما مل يكن لنا,
فكل ما كان من زينة مل يرد به وجه اهلل  -تعاىل � -أخذته النار ,ومناد ينادي �أ�صحابها
هذه زينتكم التي ا�شتغلتم بها عن طاعة اهلل -عز وجل -و�آثرمتوها على ما عند اهلل،
ومل تتبعوا �سنن النبيني ,وال �سري ال�صاحلني ..ثم ينادي املنادي :اتبعوا زينتكم ,فتخرج
عنق من النار مرة �أخرى فتلتقط �أ�صحابها� ،إال من رحم اهلل.
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هل ننتظر �إىل �أن يكمل الإخال�ص
لدينا وبعدها ننطلق؟
كثري من النا�س عندما يرون �شا ًبا يبد�أ بالدعوة �إىل اهلل  -عز وجل  -يلومونه,
ريا على
قائلني له" :تع ّلم ,وتف ّقه ,ود ّب��ر �أم��ورك ,و�أ ّم��ن م�ستقبلك �أو ًال؛ فما زلت �صغ ً
الدعوة �إىل اهلل!".
وهناك من يقول له :ل�ست م�ؤه ً
ال لأن تدعو؛ لأنك ما ا�ستح�ضرت النية!
لي�س هناك �شك يف �أن قد ًرا من الفهم والعلم والفقه مطلوب ,وهذا موجود لدى
جل امل�سلمني؛ فالدعوة �إىل اهلل  -عز وجل  -درجات ,ورمبا نحن نتعلم ومنار�س الدعوة
ع�شرين �أو ثالثني �سنة ،وتبقى بعد ذلك �أ�شياء غام�ضة ال يحق لنا �أن نتكلم فيها؛ لأننا
ما عرفنا �أحكامها ,لكن هناك قد ًرا من العلم ,وقد ًرا من الدعوة ي�سري ي�ستطيعه �أغلب
النا�س.
�أمثلة:
عندما مي�شي يف الطريق وي�سمع بع�ض الأط�ف��ال يتكلمون كال ًما بذي ًئا� ..إن
دعوتهم �إىل �أن ينطقوا بكالم ح�سن طيب ال حتتاج �إىل قدر كبري من العلم ..هي حتتاج
�إىل لغة طيبة ,و�أ�سلوب لطيف مع م�سحة من الت�شجيع والثناء.
عندما مي�شي يف الطريق ويتفاج�أ ب�شباب يف مقتبل العمر يدخنون� ..إن دعوتهم
�إىل ترك تلك العادة ال�ضارة ال حتتاج �إىل علم وفقه بقدر ما حتتاج �إىل لطافة ولباقة
يف �إقناعهم لرتك ما هم عليه.
أنا�سا على �أبواب متاجرهم مل يذهبوا
عندما يذهب من بيته �إىل امل�سجد �سريى � ً
�إىل ال�صالة� ..إن دعوتهم �إىل امل�سجد ال حتتاج �إىل قدر كبري من العلم ..بل حتتاج �إىل
لغة طيبة ومهذبة ،مع �شيء من الت�شجيع والتحمي�س.
لي�س هناك مقيا�س لن�ضوج العلم ,وال الكتمال النية ,وال الكتمال الإخال�ص� ,إن
سحر البيان في كلمات بينات
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ريا من �أهل العلم بد�ؤوا بالعلم ولي�س لديهم نية ,ولي�س عندهم هذا الوعي ب�أهمية
كث ً
النية ,ثم بعد ذلك جاءت النية عندما كربوا ون�ضجوا ..وقد حكي عن �سفيان الثوري
�أنه قال :تعلمنا العلم لغري اهلل ف�أبى �أن يكون �إال هلل.
فعلى املرء منا �أن يبد�أ بالدعوة ,وعليه با�ستمرار �أن يحرر النية ,وعليه مع كل
عمل يقدم عليه �أن ي�ستح�ضر �أنه ال يريد من وراء هذا �أج ًرا ,وال �سمعة ,وال رياء.
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�أيتها الطالبات الكرميات
يقول ال�شيخ �صالح الفوزان  -حفظه اهلل : -
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،ال �شك �أن املر�أة لها مكانة عظيمة يف الإ�سالم،
وعليها م�س�ؤولية كبرية ،وكان النبي ﷺ يخ�ص الن�ساء مبوعظة بعد ما يفرغ من موعظة
خا�صا يعر�ضن فيه م�شاكلهن عليه ،ف�أجابهن
ال��رج��ال ،وطلنب منه  -ﷺ -
جمل�سا ً
ً
خا�صا ،و�أننت �أيتها الطالبات الكرميات تتهي�أن لتحمل امل�س�ؤولية؛
وخ�ص�ص لهن لقا ًء ً
فيحب عليكن �أن تتعلمن من �أمور الدين والأحكام اخلا�صة بالن�ساء ما يكفي.
وقد جاءت يف القر�آن الكرمي �آيات و�سور خا�صة بالن�ساء ،وجاء مثلها يف ال�سنة
ريا» رواه البخاري وم�سلم ،كما �أنه ﷺ
النبوية ،منها قوله ﷺ« :ا�ستو�صوا بالن�ساء خ ً
حذر من فتنتهن �إذا �أهملن ،فقال" :اتقوا الن�ساء ف�إن فتنة بني �إ�سرائيل يف الن�ساء"،
وقال" :ما تركت بعدي فتنة �أ�ضر على الرجال من الن�ساء"؛ مما يدل على �أن املر�أة لها
�أهميتها العظيمة.
لأن الن�ساء �أمهات املجتمع وقاعدة البيوت ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﱪ (الن�ساء ،)34 :وق��ال  -تعاىل  :-ﱫ ﮢ ﮣ

ﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓ

ﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙ

ﯚﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﱪ (الأح ��زاب) ،وق��ال  -تعاىل  :-ﱫ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﱪ (ال �ت��وب��ة ،)٧١ :وق��ال
ت �ع��اىل :-ﱫﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮﱪ (التوبة ،)٦٧ :فذكر � -سبحانه � -أن يف الن�ساء م�سلمات وم�ؤمنات،
ومنافقات وم�شركات فعليكن �أيتها الطالبات بالتفقه يف ه��ذه الآي��ات والعمل بهن،
سحر البيان في كلمات بينات
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والعمل بالآيات التي تت�ضمن �آداب الن�ساء ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﱪ (النور ،)٣١ :وق��ال  -تعاىل  :-ﱫ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﱪ ( الأحزاب:
،)٥٩
�أيتها الطالبات الكرميات ،احذرن من الدعايات امل�ضللة التي تزعم �أن الإ�سالم
ظلم املر�أة وقد كذبوا؛ ف�إن الإ�سالم ك ّرم املر�أة و�صانها ،و�ضمن لها حقوقها ،و�إمنا الذي
ظلم املر�أة هو الذي يريد منها �أن تتخلى عن �آدابها ال�شرعية ،التي فيها حفظ كرامتها
والرفق بها ،ويريد �أن تتحول �إىل م�شابهة امل��ر�أة الكافرة الغربية التي بلغت الغاية
من الهوان وال�سقوط ،حيث تعي�ش على كد فرجها مع ال�سفلة ما دامت �شابة ،وعند
ال�شيخوخة يرمى بها يف دور امل�سنني والعجزة� ،أو تعي�ش مع قطعان من الكالب ت�ست�أن�س
بها ،حيث ال ولد وال �أ�سرة.
�أي��ن هي من امل��ر�أة امل�سلمة التي ت�سكن بي ًتا ح�صي ًنا وت��ر�أ���س �أ�سرة وترعى مال
زوجها وتربي جي ً
ال ولها مكانة مرموقة يف جمتمعها؟!
�إن الغرب الكافر و�أذنابهم من امل�ستغربني من �أبناء امل�سلمني ملا �أدرك��وا مكانة
املر�أة يف املجتمع امل�سلم ،وما تقوم به من عمل داخل بيتها ال يقل �أهمية عن عمل الرجل
خارج البيت ،وكيف يت�ضافر عمل املر�أة الالئق بها مع عمل الرجل يف تنمية املجتمع؛
خططوا لتعطيل هذا النظام الأ�سري ال�سليم ،ف�أخرجوا املر�أة من بيتها لتتوىل عمل
الرجل ،فيتعطل عمل البيت الذي ال يقوم به غريها ،وال ينبني املجتمع �إال به ،و�أن يبقى
الرجل �إما عاط ً
ال ،و�إما �أن يتوىل عمل املر�أة مدة غيابها عن البيت وهو ال يح�سنه ،وال
يليق به؛ ف�شغلوا الن�ساء ،وكلفوهن ما ال يطقنه ،وعطلوا الرجال من عملهم؛ فان�شل
املجتمع و�صار ي�ستقدم عامالت �أجنبيات وعما ًال �أجانب مبا يحملونه من �أفكار �سيئة
وعادات غريبة� ،إن �سلموا من ف�ساد اخللق واملعتقد وعمل ال�سحر وال�شعوذة والن�صب
وال�سرقة؛ مما ت�سبب عنه حدوث م�شاكل �شغلت املجتمع ،و�شوهت �سمعة البالد .ويحاول
امل�ستغربون من �أذناب الغرب �شغل املر�أة امل�سلمة باملطالبة بقيادة ال�سيارات واملركبات،
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والتعلق بالأ�سفار ،واال�شتغال بالتجارة و�إجراءاتها يف الداخل واخل��ارج ،واالختالط
بالرجال يف جماالت العمل واخللوات املريبة بني الرجال والن�ساء ،وجلو�س البنت واملر�أة
�إىل جانب الرجل يف مقاعد الدرا�سة وجمال�س احلفالت باملنا�سبات ،وامل�شاركة يف �إقامة
الندوات واملقابالت بني الرجال والن�ساء ،والظهور يف ال�شا�شات الإعالمية متربجات
�سافرات باديات ال�صدور والأذرع وال�سيقان ،متزينات ب�أعظم مظاهر الزينة ،متهيئات
لن�شر الرذيلة وذبح الف�ضيلة؛ حتى ين�ش أ� جيل من امل�سلمني يفوق بتف�سخه وميوعته
املجتمعات الغربية .وهذا ما يريده لنا الأعداء على يد �سما�سرتهم من الأبناء.
ف�ك��وين �أيتها الأخ��ت امل�سلمة على ح��ذر مم��ا ي��راد ب��ك ،وم��ا ي�ح��اك ��ض��دك ،وال
تنخدعي باملغريات و�أ�صوات الدعايات وعواء الكالب امل�سعورة.
واعت�صمي بدينك ومت�سكي بخلقك الإ�سالمي ،وا�ستعيني باهلل وا�صربي؛ ف�إن
اهلل مع ال�صابرين .و�صلى اهلل على نبينا حممد و�آله و�صحبه.
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طفل ينقذ والده من العقوق
يقول �أح��د الف�ضالء :كان بجوارنا رجل متو�سط احل��ال ،وعنده وال��ده يعي�ش
معه يف امل�سكن وهو كبري ال�سن ،وفاقد لبع�ض حوا�سه ،ومع الأيام حت�سنت �أمور هذا
الرجل ،حيث جاءه تثمني لبيته بنزع ملكيته ،وجاءه مبلغ مل يكن يتوقعه حتى وال يف
حلم الليل.
فع ّمر له م�سك ًنا على ال�ط��راز احلديث "فيال" ،وك��ان لهذا الرجل زوج��ة غري
موفقة مع عمها "والد زوجها" ،حيث ت��رى �أن��ه ع��بء ثقيل عليهم يف املنزل ،كيف ال
وهم الآن �صاروا يف فيال ،كل �شيء يدار بالكهرباء وعندما فر�شوا البيت اجلديد و�أثثوه
بكل جديد وفاخر ،قالت الزوجة لزوجها :لو ت�ضع والدك يف غرفة ال�سطح ونح�ضر
له طعامه و�شرابه يف غرفته ،فهو كبري وال يح�س ب�أي مكان جل�س فيه ،فقال الزوج:
افعلي ما ترين ،فحملوه وو�ضعوه يف غرفة ال�سطح ،وجعلت له الزوجة �أواين خا�صة
ي�أكل وي�شرب بها حتى ال يو�سخ �أوانيهم ،لكن مع الأيام والأ�سابيع تعبت املر�أة يف ال�صعود
والنزول ب�سبب والد زوجها.
فقالت امل��ر�أة لزوجها :ال يا �أبا فالن ،تعبت �أنا و�أوالدي من وال��دك يف ال�صعود
والنزول بطعامه و�شرابه ،ف��أرى �أن تنزله وت�ضعه يف حجرة امللحق بالقرب من باب
ال�شارع ،فقال لها زوجها� :ضعيه كما تودين.
ف�أنزلت املر�أة الأب الكبري وو�ضعته يف ملحق البيت ،وو�ضعت عنده مالب�سه وما
يخ�صه ويتبعه ،وكان للوالد الكبري �صحن طعام خا�ص لغدائه وع�شائه ،وحل�سن حظ
الزوج وبينما العائلة جمتمعة بكاملها على طعام الغداء نطق ابنهم ال�صغري قائ ً
ال :بابا،
بابا ،حميت �صحن جدي (حجزت �إناء جدي) �إذا مات ،فقال والده وهو ي�ضع اللقمة يف
فيه :وماذا تريد به؟
فقال الولد� :إذا �صرت يا �أبي مثل جدي �أ�صنع لك به طعامك.
فاعرت�ضت اللقمة يف حلق الأب ،وجحظت عيناه وكاد يختنق من هول ما �سمع
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من ابنه ال�صغري ،وبعد �أن �شرب امل��اء ،وع��ادت روح��ه �إليه رد نف�سه وك ��أن ه��ذه الكلمة
�صاعقة نزلت عليه ،فالتفت الأب �إىل زوجته ،وقال :ا�سمعي ،من هذه اللحظة ال �آكل
طعا ًما وال �أ�شرب قهوة �إال مع والدي ،هيا انه�ضوا ولنتناول طعامنا �سو ًيا معه ،فكان
الأب ي�ضع لقمة يف فم والده واللقمة الثانية يف فمه.
وبعدما تناولوا الطعام حمل الأب وال��ده وو�ضعه يف غرفة خا�صة مال�صقة
لغرفته ،فكان ال يدخل الأب وال يخرج �إال وي�صبح والده ومي�سيه (ي�سلم عليه) ،وبعد
�أ�شهر قليلة تويف الأب الكبري.
فكانت خامتة طيبة لهذا االبن ب�أبيه ،حيث �أدرك خط�أه وا�ستدرك ما بقي من
�أيام �أبيه ليربه بها.
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هم�سة يف �أذن الطالبات
اجعلي م��ن طلبكِ للعلم و�سيلة لن�صرة ال��دي��ن واالع �ت��زاز ب��ه ,تتعبدين اهلل
بخروجك �إىل طلب العلم.
متر�سي على التعلم واملطالعة ,وحافظي يف يف �أثناء ذلك على العفة واحلياء,
والطهارة والنقاء! و�إليكِ بع�ض الو�صايا التي ال غنى للطالبات عنها:
ذهابك لطلب العلم هو عبادة وتدين ,قال ﷺ« :الدنيا ملعونة
 -1تذكري� :أن
ِ
ملعون ما فيها� ،إال ذِكر اهلل وما وااله� ،أو عاملًا �أو متعل ًما» رواه الرتمذي.
اخت�صا�صك يف العلوم� ,سواء يف العلوم ال�شرعية �أم غريها كالفيزياء
ومهما كان
ِ
عاداتك �إىل عبادات,
والطب والكومبيوتر ..ف�أنتِ ملزمة يف ذلك بالإخال�ص؛ لأنه يح ّول
ِ
وميلأ �صحيفتكِ بالثواب اجلزيل على ما تتعلمني.
حجابك يف يف �أثناء اخل��روج وال��دخ��ول ,ويف ال�شارع واملدر�سة
 -2حافظي على
ِ
واجلامعة؛ ف��إن احلجاب ال ينايف العلم؛ بل التربج هو ال��ذي ينافيه وينق�ضه؛ لأنه
حم ّرم �شر ًعا ومعاب عق ً
ال ,وقد دلت التجربة امليدانية يف الغرب ويف كثري من الدول
الأخرى على ف�ساده ,وت�سببه يف الأمرا�ض والأوبئة الفتاكة! فت�أملي!
واعلمي � ً
أي�ضا �أن احلجاب ال ينايف اجلمال وال يعيبه ,بل يحفظه وي�سرته؛ لئال
تنه�شه �أنياب الذئاب ,ممن طا�ش عقلهم وا�ستهوتهم ال�شياطني!
وتذكري � ً
أي�ضا� :أن احلجاب له �أو�صاف معلومة ال تتجدد بتجدد املو�ضة والأزياء,
بل هي ثابتة ثبات اجلبال ,وباقية بقاء الكتاب وال�سنة!
فعليك بالتايل:
و�أما فيما يخ�ص ميدان التعليم
ِ
 -1ذاكري الدرو�س قبل ال�شرح وبعده.
 -2نظ ّمي وقتكِ بو�ضع جدول يومي تخططني فيه للمطالعة وللثقافة وللزيارة
عليك الأمور.
وللعبادة وغريها؛ حتى ال تختلط ِ
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 -3ا�صغي �إىل ال�شرح داخل الف�صل ,وا�س�أيل عن الغام�ض يف الدرو�س.
 -4اجتهدي وكوين ذات همة عالية يف التح�صيل ,ف�إن الأخت امل�سلمة كلما تق ّوت
بعلم �أو غريه؛ كانت عامل قوة للأمة كلها.
 -5ا�ستعيني باهلل  -جل وعال  -على الفهم والتعلم ,ويف االختبار � ً
أي�ضا.
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كوين م�شروعً ا
�إذا ت�أملنا يف �أحوالنا و�أو�ضاعنا وجدنا �أن لدينا دائ ًما ً
فراغا ال نعرف كيف منل�ؤه,
�أو منل�ؤه ب�شيء غري ذي قيمة �أو غري مقنع ,ومن هنا يقول �أحد املفكرين املعا�صرين يف
لفتة ذكية:
"كن م�شرو ًعا� ,أو �أ�س�س م�شرو ًعا� ,أو �ساعد يف جناح م�شروع".
بع�ض النا�س �أكرمهم اهلل  -تعاىل  -ف�صار الواحد منهم �أ�شبه ب�شجرة عظيمة
يتفي�أ النا�س ظاللها وي�أكلون من ثمرها ,وميتعون �أب�صارهم بالنظر �إليه� ,أولئك هم
القادة العظام والأئمة الأعالم والعلماء الأثبات واملفكرون الأفذاذ.
�إن ا�ستطاعت الواحدة منكن �أن تكون من بينهم فلتفعل ,فالأمة يف �أم�س احلاجة
�إىل من ي�أخذ بيدها يف دروب الهداية والرفعة.
وهناك من النا�س من مل يتمكن من �أن يجعل من نف�سه م�شرو ًعا ,فوفقه اهلل
 تعاىل � -إىل �أن ي�ؤ�س�س م�شرو ًعا عظي ًما ,فرتينه باذ ًال نف�سه يف ن�شر اخلري وم�ساعدةال�ضعيف وق�ضاء احلاجات� ,إنكِ جتدين لديه با�ستمرار املبادرة �إىل ت�أ�سي�س اجلمعيات
والهيئات واملنظمات و�إطالق الأفكار العملية النافعة واملبتكرة.
ثمة �صنف ثالث من النا�س ال ي�ستطيع مبفرده �أن ي�ؤ�س�س م�شرو ًعا ,ف�أخذ ي�ساعد
�أ�صحاب امل�شروعات القائمة؛ فهو تارة يقدم الر�أي وامل�شورة ,وتارة يقدم اجلهد ,وتارة
الوقت ,وتارة املال� ,إنه يعرف �أن احلياة احلقيقية هي حياة البذل والعطاء وامل�ساهمة؛
ولهذا ف�إنه �آىل على نف�سه �أن يظل مغاد ًرا لثغرة �سدها� ,إىل ثغرة ي�سدها ,ومن م�شروع
اكتمل �إىل م�شروع حتت الت�أ�سي�س.
ه�ؤالء الأ�صناف الثالثة هم بركة الأمة وملحها وروا�ؤها ،و�إن احلرمان ح ًقا �أن
منغم�سا يف هموم �صغرية ومتع زائلة.
يجد املرء نف�سه بعيدًا عنهم
ً
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االت�صال الهاتفي
يعترب ال�ه��ات��ف �أداة م��ن الأدوات املهمة ل�لات���ص��ال؛ لأن��ه ي�ق��رب امل���س��اف��ات بني
املتحدثني ,كما �أنه و�سيلة فورية لنقل املعلومات ,وقد �ساهم التطور الذي حدث على
تقنية الهاتف يف الآونة الأخرية يف جعل ا�ستخدامه �أكرث �سهولة وي�سر؛ ونتيجة لذلك
خ�صو�صا الهاتف
فقد �أ�صبح �إن�سان ه��ذا الع�صر ال ي�ستطيع اال�ستغناء عن الهاتف،
ً
ريا يف ترتيب �أمور حياته اليومية.
النقال الذي يعتمد عليه كث ً
�أ�س�س يجب مراعاتها عند االت�صال الهاتفي:
الرد ال�سريع قدر امل�ستطاع على جر�س الهاتف.
ا�ستئذين من املت�صل قبل �أن ت�ضعيه على االنتظار.
�إذا كنتِ �أنتِ املت�صلة بادري ب�إلقاء التحية.
ابت�سمي عند احلديث بالهاتف؛ فذلك يجعل �صوتكِ �أكرث ودًا وترحا ًبا ،لكن من
دون خ�ضوع يف القول؛ حتى ال يطمع الذي يف قلبه مر�ض.
كوين م�ستعدة للحديث مبجرد فتح اخلط.
ال تنهي املكاملة ،بل دعي املت�صل ينهيها.
�إنهاء املكاملة الهاتفية بعبارة ب�سيطة مثل؛ مع ال�سالمة� ,شك ًرا.
و�ضع ال�سماعة بهدوء ورفق.
ا�ستخدمي كلمات لطيفة "لو�سمحت"" ،لو تكرمت".
احر�صي على �أن تكون املكاملة ب�أقل وقت ممكن.
احلر�ص على �إزالة جميع م�صادر الإزعاج والت�شوي�ش عند التحدث.
مراعاة التوقيت اجليد لالت�صال.
الت�أكد من �صحة الرقم املطلوب.
عند حدوث معاك�سة؛ �أبلغي ويل �أمرك ليتدخل يف الأمر فو ًرا.
سحر البيان في كلمات بينات
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�أخالقيات ال�شبكة العنكبويتة
العامل الإلكرتوين لي�س جمردًا من الأخ�لاق والآداب التي ينبغي االلتزام بها
يف حياتنا العادية؛ �إذ �إن العالم الإلكرتوين تكتنفه �أخالق احلياة التي نعي�شها� ,إ�ضافة
�إىل بع�ض الآداب التي فر�ضتها طبيعة هذا العامل الإلكرتوين اجلديد ,فنحن بحكم
عقيدتنا الإ�سالمية و�أ�صالتنا العربية من �أ�صحاب اخللق احل�سن والأدب الرفيع ,ومن
امل�ؤمنني بال�سلوكيات الإن�سانية املهذبة؛ ولهذا لي�س من ال�صعب �أن نطبق ما نتبناه من
�أخالق يف واقع احلياة اليومية على �سلوكنا يف عامل ال�شبكة العنكبوتية.
احذري وجتنبي:
على م�ستخدمة ال�شبكة العنكبوتية �أن تتجنب ما يلي:
�إر�سال ر�سائل تهديد �أو غريها.
ا�ستعمال الربيد الإلكرتوين لإر�سال ر�سائل �سيئة.
تعطيل ال�شبكة من خالل الر�سائل الإلكرتونية املت�سل�سلة �أو �أية معلومات لي�ست
ذات فائدة.
حتميل امللفات ذات امللكية الفكرية� ،إال بالطرق امل�سموح بها.
االطالع على كلمة ال�سر لأية زميلة لك.
�إر�سال �أي بريد خمل بال�سلوك االجتماعي� ،أو بق�صد التحر�ش �أو امل�شاك�سة.
�سماع �أو م�شاهدة ما حرمه اهلل  -تعاىل  ،-و�أمرنا الر�سول باجتنابه.
ت�ضييع الوقت يف �أمور غري مفيدة.
عدم مراعاة م�س�ؤولية الكلمة ،و�أمانة ومو�ضوعية الطرح.
الدخول �إىل املواقع غري املالئمة والتي تخل بال�شرف والنزاهة.
م�شاهدة �أو حتميل مواد بذيئة �أو خملة بالآداب.
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حني ت�ضرب الأم طفلها
حني يكون على امل��ر�أة ع��بء العمل خ��ارج امل�ن��زل ..وع��بء العمل داخ�ل��ه ..ف�إنها
ً
�ضغوطا؛ فعليها �أن تر�ضى م�س�ؤوليها يف عملها ،وزوجها و�أطفالها يف بيتها.
تتحمل
وهذه ال�ضغوط ال بد �أن ترتك �آثارها على �أع�صابها.
وملا ي�صعب عليها �أن تخفف من هذه ال�ضغوط بالثورة على م�س�ؤوليها يف العمل،
كما ي�صعب عليها �أحيا ًنا كثرية �أن تثور على زوجها ،ف�إن �أطفالها امل�ساكني �سيكونون هم
ال�ضحية ..و�ستكون ثورتها الدائمة عليهم.
هذا حال كثري من الن�ساء اللواتي يعملن خارج البيت وداخله ،وكذلك الرجل
ال��ذي يجد زوجته م�شغولة بعملها ال�صباحي خ��ارج البيت ،ثم تعود لتتابع �أعمالها
داخل البيت ،وتن�شغل ب�أطفالها ،يتولد يف نف�سه �ضيق ع�صبي ي�ضاف �إىل �ضغوط العمل
واحلياة ،ومن ثم فال يجد من يفرغ �ضيقه �إال �أطفاله امل�ساكني.
وهذا حال كثري من الأزواج الذين تعمل ن�سا�ؤهم خارج البيت � ً
أي�ضا ،ولعل هذا
ريا يف
�أظهر ما يكون يف الغرب ،و�إليكم هذه الإح�صاءات التي ت�ضمنها تقرير �صدر �أخ ً
الغرب عن �سوء معاملة الوالدين لأبنائهما:
 زادت حاالت تعذيب الوالدين لأطفالهم بن�سبة ( )%40عما كان عليه الأمر منذالعامني املا�ضيني.
 ميوت طفالن كل �أ�سبوع مت�أثرين ب�أحداث العنف يف منازلهم. ميوت طفل واحد من كل ع�شرة �أطفال يالقون العذاب وال�ضرب من والديهم. طفل من كل �سبعة �أطفال يعاين �إ�صابات مزمنة يف املخ ب�سبب �سوء املعاملة منوالديه.
 نحو ( )%50من الأطفال الذين ُع ّذبوا من والديهم ،و�أعادتهم املحكمة مرة�أخرى �إىل والديهم� ..أعيد تعذيبهم من جديد.
سحر البيان في كلمات بينات
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تقبلت احلجاب بقناعة ور�ضا
تروي الربيطانية "�أم مرمي" ق�صة �إ�سالمها ،فتقول:
"كنت قبل �أن يهديني اهلل للإ�سالم �أعي�ش يف حرية وقلق� ..أهدتني �صديقة
ال ثقي ً
يل كت ًبا عن الإ�سالم فقر�أتها ،ف�أح�س�ست �أن حم ً
ال قد انزاح من على كتفي.
�أنتم �أيها امل�سلمون ال حت�سون بهذا ،لكنني �أح�س�ست به؛ لأنني ع�شت يف ظلمات
الكفر قبل �أن يهديني اهلل ..ال ت�س�ألوا عن �سعادتي وراحتي واطمئنان قلبي وان�شراح
�صدري بعد دخويل يف الإ�سالم ،فاحلمد هلل �أو ًال و�آخ ًرا.
زرت �أهلي يف بريطانيا لأدعوهم �إىل الإ�سالم ،فلما �أبوا الدخول يف الإ�سالم ،مل
تعد يل حاجة �إىل ال�سفر هناك.
�أتعجب �أ�شد العجب ممن تذهب �إىل بالد الكفرة ،ال للدعوة �إىل الإ�سالم ،و�إمنا
ل�شراء املالب�س والكماليات!
�أت�ف��اج��أ ح�ين �أق��اب��ل الكثري م��ن امل�سلمات العربيات ف�أجدهن ي�صررن على �أن
يتحدثن معي بالإجنليزية ..حتى تتقوى لغتهن!
�أح��ب احلديث بلغة ال�ق��ر�آن الكرمي ،اللغة العربية؛ حتى �أتقنها ف��أق��ر�أ الكتب
الدينية بي�سر و�سهولة.
�صباحا ،ويف ن�سخ
�أق�ضي وقت فراغي يف حفظ القر�آن الكرمي ع�ص ًرا ،ومراجعته
ً
الأ�شرطة الإ�سالمية لتوزيعها على غري امل�سلمني؛ لعلها تفتح قلو ًبا غل ًفا.
ما �إن علمت بوجوب احلجاب حتى تقبلته بقناعة ور�ضا ..وكيف ال وهو �أمر من
رب لعاملني.
�شدين الرتابط القوي بني امل�سلمني ،فقد الحظت �أنني عندما �أ�صاب مبر�ض
�أو تعب كيف حتر�ص الأخ��وات امل�سلمات على ال�س�ؤال عني واالطمئنان على �صحتي،
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ويبدين ا�ستعدادهن مل�ساعدتي وخدمتي ،أ�م��ا يف ب�لادي ،بالد احل�ضارة الزائفة ،فلو
مت ..ال ي�س�أل عني �أحد.
�أمنيتي �أن حتفظ ابنتي "مرمي" (� 10سنوات) القر�آن الكرمي؛ لتكون داعية �إىل
اهلل يف بالدنا ...لوعدنا �إليها يو ًما".
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معرفة الإن�سان نف�سه
�أعني بذلك �أن يعرف الإن�سان �أنه ملك هلل  -تعاىل � -أو ًال و�آخ ًرا ,واهلل هو الذي
خلقه من ع��دم ,ومنحه احلياة واحل�س واحلركة ,ووه��ب له ال�سمع والب�صر والف�ؤاد,
و�أ�سبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة� ,إذا كان لديه �صحة وقوة فهي من اهلل ,و�إن كان له
مال فهو من اهلل ,و�إن كان عنده ولد ,فهو من اهلل ,و�صدق اهلل �إذ يقول :ﱫ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﱪ (النحل .)٥٣ :ف�إذا نزل باملرء نازل �سلبه �شي ًئا مما عنده ,ف�إمنا ا�سرتد
�صاحب امللك بع�ض ما وهب ,وال ينبغي للمودع �أو امل�ستعري �أن ي�سخط على املالك �إذا
ميا قال لبيب:
ا�سرتد يو ًما من الدهر ,وديعته� ,أو عاريته ,وقد ً

وم� � � � ��ا امل� � � � � ��ال والأه� � � � � �ل � � � � ��ون �إال ودائ� � � � ��ع
وال ب � � ��د ي � � ��و ًم � � ��ا �أن ت � � � ��رد ال � � ��ودائ � � ��ع
فالإن�سان احلكيم من ي�صرب على العافية ،ومعنى ال�صرب عليها� :أال يركن �إليها,
ويعلم �أن كل ذلك م�ستودع عنده ,وع�سى �أن ي�سرتجع على القرب ,و�أال ير�سل نف�سه يف
الفرح بها وال ينهمك يف التنعم ,واللذة ,واللهو ,واللعب ,و�أن يرعى حقوق اهلل يف ماله
بالإنفاق ,ويف بدنه ببذل املعونة ,ويف ل�سانه بال�صدق ,وكذلك يف �سائر ما �أنعم اهلل به
عليه ,ويعلم �أن املال ظل زائل ,وعارية م�سرتدة ,وال يبايل مبظاهر الأبهة ,والزينة التي
يتمتع بها �أ�صحاب الرثوات منهم :ﱫ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﱪ (امل�ؤمنون.
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الأزياء واملو�ضة
من و�سائل �أعداء الإ�سالم غزو املر�أة ب�سالح فتاك؛ هو الفتنة باملو�ضة والأزياء,
وكل ما هو حديث مبتكر من �ألب�سة وزينة و�أدوات زينة وتقاليع غربية ال �ضابط لها وال
مقيا�س.
لقد ع��رف أ�ع ��داء الإ� �س�لام بدهائهم وم�ك��ره��م �أن امل ��ر�أة عاطفية وانفعالية,
ت�ستدرجها بقوة مظاهر احل�ي��اة وزينتها؛ فجندوا ك��ل م��ا لديهم م��ن و�سائل مادية
ع�صرية؛ ال�ستدراج عاطفة امل��ر�أة امل�سلمة وحتريك انفعاالتها لإخراجها من �صفوف
امل�سلمني ،ودفعها �إىل ذيل �صفوف الأعداء فك ًرا و�سلو ًكا وعق ً
ال وعاطفة.
وكان على قمة هذا املخطط يهود و�صليبيون يخططون ال�صطياد املر�أة امل�سلمة
عن طريق عبارات مثل :الأناقة واجلمال ,الفتاة الع�صرية ,كيف حتافظني على جمالكِ
و�أناقتكِ  ,م�سابقة ملكة اجلمال� ..إىل �آخر هذه العبارات الآ�سرة لفطرة املحبة للإطراء.
ومعروف �أن وراء هذه املو�ضات والأزي��اء املبتذلة املتناق�ضة بني الأم�س واليوم
ؤو�سا كبرية من �صهاينة العامل ,و�أنهم يغرقون بها العامل الإ�سالمي لغر�ضني:
ر� ً
الأول :غر�ض اقت�صادي لإتالف ما هو �صالح وموجود ,والأخذ بكل جديد مهما
كان ثمنه ً
باهظا ،دون �أي اعتبارات دينية �أو �أخالقية �أو �إن�سانية ,وتعود الفوائد املالية
�إىل كربيات بيوت الأزي��اء يف العامل� ،أمثال �سانت ل��وران وكري�ستان دي��ور ومرتوبول،
وغريها.
الآخ ��ر :وه��و الأه��م رب��ط جانب امل ��ر�أة النف�سي والعاطفي باملو�ضات اجلديدة
لدرجة ت�سلب فيها قدرة املحاكمة وحرية الإرادة ,فت�صبح بني �أيديهم �آلة ودمية ،بل
�شي ًئا يتحرك وفق ما ت�شاء �أيدي املخططني؛ ولذا �أغرقوا �أ�سواق امل�سلمني بالألب�سة
الفا�ضحة والق�صرية.
سحر البيان في كلمات بينات
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ويف كثري من الأحيان تقرتب عرو�ض املو�ضة والأزياء من الإباحية ال�صريحة؛
فهي تتفنن يف طم�س ال�شخ�صية الإن�سانية واالجتماعية ل�ل�م��ر�أة ,و�إب ��راز مفاتنها
اجل�سدية لتتحول �إىل دمية يتالعب بها �أرباب الأم��وال وال�شهوات ,وهكذا يتم �سحب
املر�أة من عامل احلياة اخلا�صة والطم�أنينة� ،إىل عامل املادية والأ�سواق والقلق النف�سي.
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حماربة احلجاب والهجوم على املحجبات
م��ن �أخ�ب��ث طرقهم وو�سائلهم� :شن هجوم عنيف على احل�ج��اب واملتحجبات,
وعلى العفاف والف�ضيلة مع متجيد الرذيلة يف و�سائل الإعالم ب�أنواعها ,ويف املنتديات
الثقافية وغريها.
ف�صوروا احلجاب يف �أقبح ت�صوير و�أ�شنعه ,و�أن احلجاب حب�س للمر�أة ،ويح ّد من
حركاتها وت�صرفاتها ,بل �أخذوا ي�شيعون �أن احلجاب خا�ص بن�ساء النبي ﷺ فقط دون
ن�ساء امل�ؤمنني ,ور ّوجوا مقوالت كثرية �ضد احلجاب واملحجبات ,فقالوا :رب متربجة
خري من حمجبة ,و�أن التربج مع العفة يكفي ب�أن يحفظ �سلوك امل��ر�أة� ,إىل غريه من
الكالم الذي لي�س له �صحة يف الواقع.
وعندما ب��اءت دع��وات �أع��داء الإ��س�لام يف دع��وة امل��ر�أة امل�سلمة �إىل التك�شف ونزع
ريا من ن�ساء املجتمعات الإ�سالمية ُع��دن �إىل احلجاب
احلجاب بالف�شل ,ور�أوا �أن كث ً
ال�شرعي ,و�أن خططهم قد باءت بالف�شل ,ابتدعوا �صو ًرا من احلجاب تناق�ض احلجاب
ال�شرعي ,زينة يف مظهره ,ي�صف �أجزاء اجل�سم� ,ضيق ومطرز ب�أنواع اخليوط الذهبية
والف�ضية وامللونة ,بل يخرج مو�ضات و�صيحات لذلك احلجاب املتربج كالعباءة الفرن�سية
وغريها ,ف�أ�صبحت الن�ساء يت�سابقن يف لب�سه ،ال لأنه حجاب �شرعي ،بل لأنه زينة بنف�سه
تتجمل به �أمام الرجال الأجانب ,ولب�س النقاب املزين بالتطريز الذي يظهر مفاتن
العينني وجز ًءا من الوجه امل�صبوغ ب�أنواع من امل�ساحيق واملكياج.
وما زال �أعداء الإ�سالم يف كيدهم حتى �أ�صبح احلجاب ال ل�سرت ،بل لإظهار مفاتن
املر�أة وزينتها� ,إنه التدرج يف التربج بعدما �أعياهم نزع احلجاب مبا�شرة وب�شكل �صريح.
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تنبيهات على �أخطاء �أو نقائ�ص تقع من بع�ض ال�صائمني ""1
 -1عدم تبييت النية للفر�ض من الليل �أو قبل طلوع الفجر ,و�إن كان قد يكتفي
لرم�ضان بنية واحدة.
 -2الأكل �أو ال�شرب مع �أذان ال�صبح �أو بعده ,و�إن كان بع�ض امل�ؤذنني قد يتقدمون
ً
احتياطا.
 -3تقدمي ال�سحور قبل الفجر ب�ساعة �أو �ساعتني ,وقد ورد الرتغيب يف تعجيل
الفطر وت�أخري ال�سحور.
 -4الإ�سراف يف غالب النا�س يف املـ�أكل وامل�شرب ,وهو خالف ما �شرع له ال�صوم من
اجلوع الذي هو �سبب اخل�شوع.
 -5التفريط يف �أداء ال�صالة جماعة كالظهر والع�صر ب�سبب الك�سل �أو النوم �أو
اال�شتغال مبا ال يجدي.
 -6ع��دم حفظ الل�سان يف نهار ال�صيام وليله من اللغو وال��رف��ث ،وق��ول ال��زور
والكذب والغيبة والنميمة.
� -7إ�ضاعة الأوقات ال�شريفة يف اللهو واللعب وم�شاهدة الألعاب والأفالم ،والألغاز
والأحاجي والت�سكع يف الطرقات.
 -8التفريط يف الأعمال امل�ضاعفة يف رم�ضان كالأدعية والأذكار ،والقراءة ونوافل
ال�صلوات امل�ؤكدة.
 -9ت��رك �صالة ال�تراوي��ح جماعة مع ورود الرتغيب يف فعلها مع الإم��ام حتى
ين�صرف؛ ليكتب له قيام ليلة.
 -10يالحظ �أول ال�شهر كرثة امل�صلني والقراء ,ثم يقع العجز والنق�ص يف �آخر
ال�شهر ،مع �أن الع�شر الأواخر لها مزية على �أول ال�شهر.
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تنبيهات على �أخطاء �أو نقائ�ص
تقع من بع�ض ال�صائمني ""2
 -1ترك القيام ال��ذي خ�صت به الع�شر الأواخ��ر؛ فقد كان النبي ﷺ �إذا دخلت
الع�شر �أحيا ليله ,و�أيقظ �أهله ,وجد و�شد املئزر.
 -2ال�سهر ليلة ال�صيام ،ثم النوم عن �صالة ال�صبح ,فال ي�صليها البع�ض �إال يف
ال�ضحى ,وذلك تفريط يف هذه الفري�ضة.
 -3عدم االنتباه من الكثري لأداء الزكاة املالية كاملة ،مع �أنها قرينة ال�صالة
وال�صيام ,و�إن كانت ال تخت�ص برم�ضان.
خ�صو�صا عند الإفطار بتناول الأكل وال�شرب،
 -4الغفلة عن الدعاء وقت ال�صيام،
ً
مع �أنه ورد احلديث بذلك ,و�أن لل�صائم عند فطره دعوة ال ترد.
� -5إ�ضاعة ُ�س ّنة االعتكاف يف رم�ضان ،وبالأخ�ص يف الع�شر الأواخر مع ورودها يف
وال�س ّنة.
الكتاب ُ
 -6خروج الكثري من الن�ساء �إىل امل�ساجد بلبا�س الزينة مع التعطر والتطيب ،مع
ما فيه من �أ�سباب الفتنة.
 -7الت�سهيل للن�ساء ليخرجن �إىل الأ�سواق يف ليايل رم�ضان ,ومع �سائق �أجنبي,
وبال حمرم دون حاجة غال ًبا.
 -8ترك ُ�س ّنة التكبري يف ليلة العيد ويومه قبل ال�صالة ،ويف �أيام ع�شر ذي احلجة،
مع الأمر به يف القر�آن.
 -9ت�أخري زك��اة الفطر مع �أن ال�سنة توجب �إخراجها يوم العيد قبل ال�صالة,
وجتوز قبله بيوم �أو يومني.
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�أحاديث هاتفية  ..ثم ..؟
يقول �أح��د ال��دع��اة� :صارحني �أح��د ال�شباب ق��ائ� ً
لا :كنت زم��ان ال�ضياع والتيه
وال�شرود عن اهلل  -تعاىل  -ال �أ�سلو عن جهاز الهاتف للمعاك�سة �أب �دًا ,ورمب��ا جل�ست
عنده خم�س �أو �ست �ساعات متوا�صلة يف �أحاديث احلب والغرام املكذوب امل�صطنع ,حتى
�إنني �أحيا ًنا �أ�ستغرق ن�صف �ساعة لتحديد املوعد القادم للمكاملة!
وم��ن الطريف �أن �آخ��ر  -وه��و �صاحب �صوت رخيم  -خ��ادع واح �دًا م��ن ه��ؤالء
وا�ستجره ب�صوت ك�أنه �صوت �أنثوي ,وك��ان ي�ضرب له مواعيد يف �ساعات مت�أخرة من
الليل؛ ليحرمه النوم ..ثم يخلفه ويرتكه يتقلب على مثل اجلمر!..
وبع�ضهم ي�سجلون هذه املكاملات؛ يف�ضحون بها �أ�صحابها ,ويحذرون النا�س من
تزويجهم� ,أو الثقة بهم� ,أو يهددونهم بها؛ ليمنعوهم من التوبة �إىل اهلل  -تعاىل .-
ومع �إدمان اجللو�س على الهاتف ت�صبح عادة للإن�سان ،كلما فرغ وخال بنف�سه
ب��د�أ يت�صل مبن ي�شاء ,وقد يت�صل على �أي رقم "للتجربة" وي ��ؤذي النا�س ويزعجهم
مبثل هذا ,...ومل يخطر يف باله �أنه قد يتعر�ض لدعوة من رجل �صالح �أو امر�أة �صاحلة
توبق دنياه و�آخرته ,فاللهم �سلم �سلم.
�سبحان اهلل� !..أين الإميان باهلل لدى �شاب قوي مفتول مكتمل ي�سهر �إىل الثانية
ال ,لي�سمع �صوت فالن �أو فالنة ..وال ي�صلي الفجر مع امل�سلمني ,ف�ض ً
والثالثة لي ً
ال عن
قيام الليل؟!
وكم جر هذا الهاتف من ب�لاء ..فبعد املعاك�سة واحلديث موعد ,ثم نظرة ,ثم
كلمة ,ثم لقاء ,ثم خلوة ،ث��م..؟! وقد نب�أنا اهلل من �أخبار بع�ض ه��ؤالء مبا ت�شيب له
الر�ؤو�س! والعجب كله من �شباب وفتيات يت�ساهلون يف الأمر ,ويقولون الأمر ال يعدو
�أن يكون كال ًما فقط ..وهل ن�سيتم �أن احلرب مبد�ؤها ك�لام؟؟ و�أن الكالم �سبيل �إىل
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العاطفة املتبادلة؛ ومن يفتح الباب على م�صراعيه؟ ثم العجب من �أولياء مينحون
�أبناءهم وبناتهم هواتف خا�صة بهم يف غرفهم ،دون �أن يكون لهم جهد يف تربيتهم� ,أو
�أن يكون لهم دور يف مراقبتهم ,مع �أنه تظهر � -أحيا ًنا  -بع�ض القرائن التي تدل على
�سوء ا�ستعمال هذه الأجهزة!

سحر البيان في كلمات بينات

359
www.alukah.net

خطورة الإ�صرار على املع�صية
إنك بعد حني لن ت�ستقبحيها,
�أختي العزيزة� ,إنكِ �إذا داومتِ على فعل املع�صية؛ ف� ِ
بل �ست�صبح لك ع��ادة ت�ستح�سنينها ,وت�صريين من الذين قال اهلل  -تعاىل  -فيهم:
ﱫﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﱪ (فاطر .)٨ :ويكون ذلك �سب ًبا
ريا رمبا كان �سب ًبا يف �أن يطبع
يف هوانكِ عند اهلل و�سقوطكِ من عينه � -سبحانه  ,-و�أخ ً
على قلبكِ  ,قال اهلل  -تعاىل  :-ﱫ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﱪ (املطففني),
ف�إذا طبع اهلل على قلب الإن�سان كان من الغافلني ,و�أ�صبح ال يعرف معرو ًفا ,وال ينكر
منك ًرا ,حتى لرمبا ارتكب �أب�شع و�أفظع اجلرائم وهو ي�ضحك ,ال يبايل ,ك�أنه حيوان.
و�إليكِ ق�صة تبينّ �أثر الإ�صرار على املعا�صي يف موت القلب ,وهي �أن فتاة عمرها
ع�شرون �سنة ,جاءت �إىل �إحدى امل�ست�شفيات وهي حامل ,فو�ضعت مولودًا كان ب�أمت �صحة
و�أح�سن حال ,لكن هذه الفتاة كانت يف قلق �شديد ,وارتباك ظاهر ,كانت م�سودة الوجه,
كثرية البكاء ..فلما طلبوا منها �أن نبعث �إىل وليها ليخرجها من امل�ست�شفى ,ارتبكت,
وبكت بكا ًءا م ًرا م�ستم ًرا ,حتى كاد يغمى عليها من �شدة البكاء .فانفردوا بها يف غرفة
م�ستقلة ,و�س�ألوها عن الأمر ,وبعد جهد جهيد ,قالت لهم ب�صوت متقطع �إن والد هذا
الطفل هو �أبوها نف�سه!
�أي �أن الوقاحة واجل��ر�أة على املعا�صي بلغت ب�أبيها �أن��ه كان يتعاطى املخدرات,
ثم يقع على من بح�ضرته� ,سواء �أكانت �أجنبية� ,أم ذات حمرم� ,أم غري ذلك ,ورمبا كان
وقوع هذا الأب اخلبيث على بنته وهي نائمة ..ما �أب�شع هذا الذنب! ما �أفظع هذا الأمر!
واهلل لو قيل لنا� :إن هذا الأم��ر وقع يف الأمم ال�سابقة ال�ستفظعناه ,ولقلنا�" :إنا هلل
و�إن��ا �إليه راجعون" ,ولو بلغنا �أن��ه وقع يف بالد الكفر والإباحية احلديثة ال�ستعظمنا
ذلك وا�ستب�شعناه ...فكيف �إذا علمنا �أن مثل هذا الفجور العجيب ,يحدث من قوم رمبا
نطقوا يو ًما بال�شهادتني  -ب�أفواههم  -ورمبا �سمعوا �آيات اهلل تتلى ,ثم ان�سلخت قلوبهم
منها ,وم�سخت �إىل هذا احلد ,حتى �أ�صبح �أحدهم ال يعرف معرو ًفا وال ينكر منك ًرا.
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�أختي الكرمية ,كانت بداية ه��ذا الوح�ش الكا�سر ال��ذي وق��ع على ابنته �شربة
من خمر� ,أو نظرة خائنة� ,أو �أغنية �سمعها� ,أو متثيلية �شاهدها ..ثم ما زال يغرق يف
الع�صيان والفجور �شي ًئا ف�شي ًئا ,حتى و�صل �إىل احل�ضي�ض ،ويف املثل ال�صيني :رحلة
ميل تبد أ� بخطوة واحدة!
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ما العلمانية؟!
�س�ؤال ق�صري ,لكنه يف حاجة �إىل ج��واب طويل ,وا�ضح و�صريح ,ومن الأهمية
�صحيحا لهذا ال�س�ؤال ,وقد كتبت  -بحمد اهلل  -كت ًبا
مبكان �أن يعرف امل�سلمون جوا ًبا
ً
عدة يف هذا املجال ,وما علينا �إال �أن نعلم فنعمل.
نعود �إىل جوان �س�ؤالنا ,ولن نتعب يف العثور على اجلواب ال�صحيح ,فقد كفتنا
القوامي�س امل�ؤلفة يف البالد الغربية التي ن�ش�أت فيها العلمانية ,مئونة البحث والتنقيب,
فقد جاء يف القامو�س الإجنليزي؛ �أن كلمة "علماين" تعني:
 -1دنيو ًيا �أو ماد ًيا.
 -2لي�س بديني �أو لي�س بروحاين.
 -3لي�س مبرتهب ,لي�س برهباين.
وجاء � ً
أي�ضا يف القامو�س نف�سه ,بيان معنى كلمة العلمانية ,حيث يقول:
العلمانية :هي النظرية التي تقول� :إن الأخالق والتعليم يجب �أال يكونا مبنيني
على �أ�س�س دينية.
ويف دائرة املعارف الربيطانية ,جندها تذكر عن العلمانية� :أنها حركة اجتماعية,
تهدف �إىل نقل النا�س من العناية بالآخرة �إىل العناية بالدار الدنيا فح�سب.
ودائ��رة املعارف الربيطانية حينما حتدثت عن العلمانية ,حتدثت عنها �ضمن
حديثها عن الإحلاد ,وقد ق�سمت دائرة املعارف الإحلاد �إىل ق�سمني:
�إحلاد نظري.
�إحلاد عملي ,وجعلت العلمانية �ضمن الإحلاد العملي.
وما تقدم ذكره يعني �أمرين:
�أولهما� :أن العلمانية مذهب من املذاهب الكفرية:
ال�ت��ي ت��رم��ي �إىل ع��زل ال��دي��ن ع��ن ال�ت��أث�ير يف ال��دن�ي��ا ,فهو م��ذه��ب يعمل على
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قيادة الدنيا يف جميع النواحي ال�سيا�سية ,واالقت�صادية ,واالجتماعية ,والأخالقية,
والقانونية وغريها ,بعيدًا عن �أوامر الدين ونواهيه.
�آخرهما� :أنه ال عالقة للعلمانية بالعلم ,كما يحاول بع�ض املراوغني �أن يلب�س
على النا�س ,ب�أن املراد بالعلمانية :هو احلر�ص على العلم التجريبي واالهتمام به ,فقد
تبني كذب هذا الزعم وتلبي�سه ,مبا ذكر من معاين هذه الكلمة يف البيئة التي ن�ش�أت
فيها.
ولهذا ,لو قيل عن هذه الكلمة "العلمانية" �إنها" :الالدينية ,لكان ذلك �أدق
ريا و�أ�صدق" ,وكان يف الوقت نف�سه �أبعد عن التلبي�س و�أو�ضح يف املدلول.
تعب ً
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حامل القر�آن
ينبغي حلامل القر�آن �أن يكون على �أكمل الأح��وال و�أك��رم ال�شمائل ،و�أن يرفع
نف�سه عن كل ما نهى القر�آن عنه �إجال ًال للقر�آن ،و�أن يكون م�صو ًنا عن دينء االكت�ساب
به� ،شريف النف�س مرتف ًعا على اجلبابرة واجلفاة من �أهل الدنيا ،متوا�ض ًعا لل�صاحلني
و�أهل اخلري وامل�ساكني ،و�أن يكون متخ�ش ًعا ذا �سكينة ووقار.
قال عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه " :-يا مع�شر القراء ،ارفعوا ر�ؤو�سكم فقد
و�ضح لكم الطريق فا�ستبقوا اخلريات ،ال تكونوا عيا ًال على النا�س".
وقال عبداهلل بن م�سعود  -ر�ضي اهلل عنه " :-ينبغي حلامل القر�آن �أن يعرف بليله
�إذا النا�س نائمون ،وبنهاره �إذا النا�س مفطرون ،وبحزنه �إذا النا�س يفرحون ،وببكائه �إذا
النا�س ي�ضحكون ،وب�صمته �إذا النا�س يخو�ضون ،وبخ�شوعه �إذا النا�س يختالون".
وقال احل�سن بن علي  -ر�ضي اهلل عنه �" :-إن من كان قبلكم ر�أوا القر�آن ر�سائل
من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ،ويتفقدونها يف النهار".
وقال الف�ضيل بن عيا�ض" :حامل القر�آن حامل راية الإ�سالم ،ال ينبغي �أن يلهو
مع من يلهو ،وال ي�سهو مع من ي�سهو ،وال يلغو مع من يلغو تعظي ًما حلق القر�آن".
وقال �أحد العلماء" :حملة القر�آن ثالثة :رجل اتخذها ب�ضاعة ينقلها من م�صر
�إىل م�صر ،يطلب ما عند النا�س ،ورج��ل حفظ حروفه و�ضيع ح��دوده وا�ستدر عطف
الوالة ،وا�ستطال به على النا�س ،ورجل علم ما فيه وحفظه وعمل به داع ًيا وعابدًا ،وهو
خري احلملة".
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الوقف واالبتداء يف القر�آن الكرمي
ريا ُيتنف�س فيه عادة بنية
الوقف :قطع ال�صوت على الكلمة القر�آنية زم ًنا ي�س ً
ا�ستئناف القراءة.
االبتداء :ال�شروع يف القراءة بعد قطع �أو وقف ،فال يكون �إال اختيار ًيا.
�أق�سام الوقف:
 -1الوقف االختياري :وهو �أن يقف القارئة مبح�ض اختيارها و�إرادتها.
 -2الوقف اال�ضطراري :وهو �أن يعر�ض للقارئة يف يف �أثناء قراءتها عطا�س �أو
نعا�س �أو بكاء وغريه ،ي�ضطرها �إىل الوقف حيثما كانت.
 -3الوقف االختباري :وهو �أن تطلب املعلمة من الطالبة �أن تقف على كلمة ما
لتختربها فيها.
 -4الوقف االنتظاري :وهو خا�ص مبجال�س جمع القراءات؛ كي تقف الطالبة
على الكلمة القر�آنية التي فيها خالف؛ لت�ستوعب ما فيها من القراءات.
و�أنواع الوقف االختياري هي:
 -1الوقف التام :وهو الوقف على ما مت معناه وال يتعلق مبا بعده ال ً
لفظا وال
معنى ،و�أكرث ما يكون يف �أواخر ال�سور والق�ص�ص والأحكام ور�ؤو�س الآي ،مثل الوقف
على قوله  -تعاىل  :-ﱫ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﱪ (الفاحتة) يح�سن الوقف عليه واالبتداء
مبا بعده.
 -2الوقف الكايف :وهو الوقف على ما مت معناه ً
لفظا وتعلق مبا بعده معنى،
و�أكرث ما يكون يف �أواخر الآيات كالوقف على قوله  -تعاىل  :-ﱫ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﱪ
(البقرة )٦ :يح�سن الوقف عليه واالبتداء مبا بعده.
 -3الوقف احل�سن :وهو الوقف على ما مت معناه وتعلق ما بعده به �أو مبا قبله
ً
لفظا ومعنى ،كالوقف على قوله  -تعاىل  :-ﱫ ﯥ ﯦ ﯧ ﱪ (الروم)
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يح�سن الوقف عليه وال يح�سن االبتداء مبا بعده.
 -4الوقف القبيح :وهو الوقف على ما مل يتم معناه وال يح�سن ال�سكوت عليه؛
لتعلقه مبا بعده ً
لفظا ومعنى ،كالوقف على قوله  -تعاىل  :-ﱫﮱ ﯓﱪ (�إبراهيم:
 )٢2ﱫ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﱪ (البقرة )258:ﱫ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﱪ (البقرة )٢ 6:ﱫ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﱪ (املائدة )51 :ﱫ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﱪ (الن�ساء:
 )١١وهذا النوع من الوقف ال يجوز الوقف عليه وال االبتداء مبا بعده.
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الكرامات
يقول �أحد الدعاة :هي خوارق العادات التي قد حتدث لبع�ض النا�س ,وكرامات
الأولياء ثابتة عند �أهل ال�سنة واجلماعة ,وهي تقع لأ�سباب ،منها تثبيت من وقعت له
على الإميان� ,أو لإقامة احلجة على غريه� ,أو حلاجته� ,أو لتكون �سب ًبا يف هداية غريه,
فهي �إما �أن تقع للحاجة �أو لإقامة احلجة ,وقد كانت يف ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم
 �أقل وقو ًعا؛ ملا �أعطاهم اهلل من قوة الإميان مما جعلهم ال يحتاجون �إىل �أمور خارقةللعادات لتقوية �إميانهم ,وملا �شاهدوا ما وقع على يد النبي ﷺ من املعجزات وهو �أف�ضل
خلق اهلل �أجمعني.
وه��ي فيمن بعد ال�صحابة �أك�ثر ,ولكن �سلف الأم��ة  -ر�ضي اهلل عنهم  -كانوا
يخافون من وقوعها لهم؛ خ�شية التبا�س الأح��وال ال�شيطانية بالأحوال الرحمانية,
كما قال بع�ض ال�سلف :لو ر�أيت الرجل يطري يف الهواء ومي�شي على املاء فال تظن �أن
هذه كرامة حتى تراه يف الأمر والنهي؛ وذلك لأنه �إن كان �صاحب �سنة م�ستقي ًما على
الأمر والنهي يف كرامة ,و�إن كان �صاحب بدعة ف�إنها �أحوال �شيطانية؛ ليزيده ال�شيطان
�أو يزيد املخدوعني فيه فتنة و�ضال ًال ,ف�إن عُباّد القبور قد تظهر لهم ال�شياطني على
�صورة �صاحب القرب ,وتكلمهم ,وتق�ضي لهم بع�ض احل��وائ��ج ,وتخربهم عن بع�ض
الغائبني� ،إىل غري ذلك.
وقد تكلمت مع �أحد الأ�شخا�ص من �أحد البالد الإ�سالمية والتي يوجد بها قرب
يطاف حوله ين�سب �إىل �آل البيت ,و�أخربته ب��أن التقرب بالطواف �إىل هذا امليت� ،أو
دعائه� ،أو الذبح له� ،أو النذر له �شرك �أكرب ,فاعرت�ض على هذا الكالم ب�شدة وقال� :إنه
 يق�صد �صاحب القرب  -يفعل ويفعل ملن طاف حول قربه.وحكى يل �أن �أح��د الأ�شخا�ص من إ�ح��دى ال��دول الغربية ,وك��ان ن�صران ًيا ,جاء
�إىل تلك البالد ور�أى بع�ض النا�س يطوفون حول هذا القرب املزعوم ,و�س�أل عن ال�سبب
ف�أخربوه ب�أن هذا قرب احل�سني بن علي  -ر�ضي اهلل عنهما  , -فدخل هذا الن�صراين
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دين عباد القبور ,وت�سمى بالإ�سالم وبد�أ يطوف مع ه�ؤالء ,وبعد ذلك �سافر �إىل بلده
وتويف هناك.
وبعد وفاته جاءت امر�أته وابنته ومعهما بع�ض الأموال التي �أو�صى بها املتوفى
ل�صاحب القرب؛ نذو ًرا وغريها ,فلما نزلت املر�أة وابنتها يف مطار تلك الدولة اختطفها
بع�ض الل�صو�ص وخ��رج��وا بهما �إىل ال�صحراء ,وف�ج��أة ظهر لهم رج��ل م�سلح و�أنقذ
املر�أتني من ه�ؤالء الل�صو�ص ,فلما �س�ألته املر�أتان :من �أنت؟ قال� :أنا احل�سني.
ف�أخربت ذلك الرجل الذي ق�ص علي الق�صة � -إن �صحت � -أن ذلك �شيطان خرج
على �صورة احل�سني ليزيدهما فتنة و�ضال ًال؛ لأن احل�سني  -ر�ضي اهلل عنه  -مات منذ
�أربعة ع�شر قر ًنا ,وال يخرج من قربه �إال يوم البعث والن�شور ,ولو كان ح ًيا فحا�شاه �أن
يعني عباد القبور على �شركهم ,بل �سوف يترب�أ منهم ويعاديهم .وقد ذكر �شيخ الإ�سالم
 يرحمه اهلل  -من ذلك ال�شيء الكثري يف موا�ضع من كتبه.ويجدر التنبيه على �أن �أعظم كرامة هي توفيق العبد ملعرفة احل��ق و�إي�ث��اره,
وحمبته واال�ستقامة عليه ,واجل�ه��اد يف ذل��ك وال�صرب عليه ,ول��و مل يحدث للم�ؤمن
خ��وارق للعادات (ك��رام��ات) يف الدنيا ,ف��إن عاقبة اال�ستقامة على الإمي��ان ال�سعادة يف
الدنيا والآخرة.
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التوكل
التوكل هو اعتماد القلب على اهلل وتفوي�ض الأمر �إليه ,واعتقاد �أنه املعطي املانع
النافع ال�ضار ,و�أن ما �أ�صابك مل يكن ليخطئك ,وما �أخط�أك مل يكن لي�صيبك ,و�أن
الأمة لو اجتمعوا على �أن ينفعوك ب�شيء مل ينفعوك �إال ب�شيء قد كتبه اهلل لك ,ولو
اجتمعوا على �أن ي�ضروك ب�شيء مل ي�ضروك �إال ب�شيء قد كتبه اهلل عليك ,و�أن اخللق
كلهم فقراء �إىل اهلل واهلل هو الغني احلميد ,مع فعل الأ�سباب ,ف�إن فعل الأ�سباب من
التوكل ،كما قال �أهل العلم :االعتماد على الأ�سباب �شرك ,وترك الأ�سباب قدح يف ال�شرع,
و�إنكار الأ�سباب �أن تكون �أ�سبا ًبا نق�ص يف العقل ,والتوكل ال�صحيح هو املذكور يف قوله
 تعاىل  :-ﱫ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﱪ (الفاحتة) ,ويف قوله  -تعاىل  :-ﱫ ﮘﮙ ﮚﮛ ﱪ (هود.)١٢٣ :
وق��ال ﷺ« :احر�ص علي ما ينفعك وا�ستعن باهلل وال تعجز ,ف��إن �أ�صابك �شيء
فال تقل لو �أين فعلت كذا وك��ذا ولكن قل :قدر اهلل وما �شاء فعل ,ف��إن لو تفتح عمل
ال�شيطان».
وروى عوف بن مالك  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي ﷺ ق�ضى بني رجلني فقال
املق�ضي عليه ملا �أدبر :ح�سبي اهلل ونعم الوكيل ,فقال النبي ﷺ« :ردوا على الرجل ,فقال
ﷺ�« :إن اهلل يلوم على العجز ولكن عليك بالكي�س ,ف��إذا غلبك �أمر فقل :ح�سبي اهلل
ونعم الوكيل»� .أي :ال تفرط ،ثم تقول ح�سبي اهلل ,بل اجتهد يف ح�صول ما ينفعك ودفع
ما ي�ضرك ,ف�إن غلبت فقل ح�سبي اهلل.
وهكذا ما روي عن عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه � -أنه قال « :إ�من��ا املتوكل
الذي يلقي حبه ويتوكل على اهلل».
قال �سماحة ال�شيخ  -يرحمه اهلل  : -و�سئل النبي ﷺ �أي الك�سب �أطيب؟ قال:
«عمل الرجل بيده وكل بيع مربور» �أخرجه البزار و�صححه احلاكم و�إ�سناده جيد ,ويف
�صحيح البخاري من حديث املقدام بن معديكرب عن النبي ﷺ �أنه قال« :ما �أكل �أحد
ريا من �أن ي�أكل من عمل يده ,و�إن نبي اهلل داود كان ي�أكل من عمل يده».
طعا ًما قط خ ً
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احلجاب مراغمة لل�شيطان
�إن �إبلي�س � -أعاذنا اهلل و�إياكن وكل م�سلم منه  -يحر�ص �أ�شد احلر�ص على ك�شف
ال�سوءات وهتك الأ�ستار؛ فالتربج وال�سفور حبل من حبائله ,وهو �إم��ام دع��اة التربج
والرذيلة ,وزعيم ال�شرذمة التي تنادي بتحرير املر�أة بزعمهم.
وقد بينّ اهلل تبارك وتعاىل  -ذلك يف كتابه الكرمي ،وحذرنا من مكره وكيده؛
حتى ال يوقعنا يف ه��ذه املع�صية العظيمة ،فقال  -تعاىل  :-ﱫ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﱪ (الأعراف.)٢٧ :
والآي��ة الكرمية تبينّ لنا بجالء حر�ص ال�شيطان  -لعنه اهلل  -على نزع �سرت
بني �آدم وك�شف عوراتهم؛ لأن ذلك هو الطريق �إىل وقوعهم يف الفواح�ش العظيمة,
ويذكرنا اهلل  -تعاىل  -يف هذه الآي��ة الكرمية �أن �سبب خ��روج �أبوينا من جنة النعيم
�إىل دار الن�صب والهموم طاعتهما لإبلي�س � -أعاذنا اهلل و�إياكن وكل م�سلم منه  ،-حيث
نزع عنهما لبا�سهما ,وهتك �سرتهما ,فبدت لهما �سوءاتهما حينما �أكال من ال�شجرة
املحرمة ب�إغواء من �إبلي�س ,فكان ذلك �سب ًبا خلروجهما من اجلنة وزوال امللك العظيم,
والنعيم املقيم ,وه��ذه �سنة ربانية ال تتبدل ما من �أم��ة تتمرد على �شرع اهلل ويتربج
ن�سا�ؤها ويك�شفن عن عوراتهن �إال �أذهب اهلل ملكهم و�أبدلهم من بعد عزهم ذ ًال.
فعلى كل م�سلمة �أن حتذر �أ�شد احلذر من التربج ,وتعلم �أنها بتهاونها يف �أمر
حجابها �أ�صبحت من جنود �إبلي�س ,وحب ً
ال من حبائله� ,أما �إذا قامت بحق ربها ,ومت�سكت
بحجابها فهي بذلك قد راغمت �شيطانها و�أغاظته ,وهذه املراغمة تر�ضي اهلل  -عز
وجل .-
قال ابن القيم  -يرحمه اهلل  -تعاىل ( :-وال �شيء �أحب �إىل اهلل  -تعاىل  -من
مراغمة وليه لعدوه ,و�إغاظته له ,وقد �أ�شار �إىل هذه العبودية يف موا�ضع من كتابه
ﱫﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
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ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﱪ (التوبة:
.)١٢٠
فمن تع ّبدت اهلل مبراغمة عدوه فقد �أخذت من ال�صديقية ب�سهم وافر ,وعلى
قدر حمبة العبد لربه يكون ن�صيبه من هذه املراغمة ,وهذا باب من العبودية ال يعرفه
�إال القليل من النا�س ومن ذاق طعمه ولذته؛ بكى على �أيامه الأول).
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�صديقاتك
ِ
تقول كاتبة املو�ضوع :كم مرة �أقفلتِ �سماعة الهاتف و�أنتِ مكتئبة وحمبطة بعد
حديثكِ مع �صديقتكِ ؟ مهما كان �إحباطكِ فلن يكون �أكرث من �إحباطي ,فقد كان يل
�صديقتان :الأوىل ت�شعرين �أين يف �سن اخلم�سني ,و�أن �ضغوط احلياة وهمومها �أكرث
مما ن�ستطيع حتمله ,و�أن امل�ستقبل �صعب وغام�ض ،واهلل �أعلم ماذا �سي�صبح حالنا.
�أم��ا ال�صديقة الأخ��رى ،فعامل �آخ��ر يكفيها من احلياة �أن تنام ,ثم ت�سرتخي,
ريا ما �أ�ضع ال�سماعة
وباقي ن�شاطات حياتها عبء يثقل كاهلها ويكدر �صفو حياتها ...كث ً
و�أرمي بجدول �أعمايل اليومي ،و�آوي �إىل فرا�شي للنوم و�أنا �أردد (�أجمل ما يف احلياة
هو النوم)..
"�صباح اخلري" �أ�شعر ب��أن احلياة اليوم اب�ت��د�أت ،و�أنها طويلة و�أ�ستطيع �أن
�أفعل الكثري يف هذا اليوم ,ونقوم برتتيب جدولنا اليومي م ًعا ...واجل��دول اليومي
ل�ل�إجن��ازات البعيدة ع��ن ال��روت�ين اليومي املعتاد ،وك��ل ذل��ك ب��روح مفعمة باحلما�س
والطموح والإث��ارة ,وجود هذه ال�صديقة من الأ�شياء اجلميلة يف حياتي ,وهي م�صدر
ل�شعوري بجمال العي�ش؛ فال�صديقات ال ي�ستطعن �أن يجربننا على �شعور معني ،لكنهن
ي�ستطعن �إثارته �أو �إحباطه.
حياتك ف ��إذا ك��ان ل� ِ�ك �صديقات مثل
ق��وم��ي بفح�ص ع�لاق��ات��كِ ال�شخ�صية يف
ِ
حياتك ويعرقلن
�صديقتي� ،أو كما �سماهم �أح��د الكتاب "ال�سا ّمات" الالتي ي�سممن
ِ
تقدمك بامل�ستويات املتوا�ضعة ال�ت��ي يفكرن ويعملن ب�ه��ا ,ه ��ؤالء ي��أخ��ذن ب�ي��دكِ �إىل
ِ
الوراء خطوات ,فنحن ال نت�أثر فقط بطريقة التفكري وال�سلوكيات ،بل � ً
أي�ضا بامل�شاعر
والرغبات؛ فهي تنتقل �إلينا ب�سهولة ونت�أثر بها.
�أحيطي نف�سكِ ب�أ�شخا�ص �إيجابيني ,مهتمني ,ي�ؤمنون ب� ِ�ك ,وي�شجعونكِ على
ال�سعي وحتقيق �أحالمكِ  ,يفرحون النت�صاراتكِ  ,وابحثي عن �صديقة متفائلة وحمبة
للحياة وناجحة و�ستعي�شني جتربة بالت�أكيد ممتعة.
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�صديقتك ،مثل( :ما ر�أيك �أن من�شي
ج ّربي �أن ت�ضعي برامج يومية م�شرتكة مع
ِ
جوالك عندما �أبد أ� لي�شجع
أعطيك رنة على
على جهة الريا�ضة ن�صف �ساعة يوم ًيا ,و�س�
ِ
ِ
بع�ضنا بع�ضا� ،أو (ما ر�أيكِ �أن نحفظ اليوم �سورة الرحمن ,ون�سمعها لأي �أحد من �أفراد
العائلة)� ،أو (م��ا ر�أي��كِ من بداية ه��ذه العطلة �أن نقر أ� كل ي��وم � 20صفحة من كتاب
نختاره)� ،أو (�س�أوقظكِ يوم ًيا ملدة �أ�سبوع قبل الفجر بن�صف �ساعة وتوقظيني يو ًما,
لن�صلي ركعتني قبل الفجر؟)� ،أو (ما ر أ�ي��ك �أن نت�شارك يف عمل فني جميل ن�سلي به
�أنف�سنا يف هذا ال�صيف؟).
ه��ذه االت�ف��اق��ات تعطي �شحنات كبرية م��ن الطاقة واحل�م��ا���س واال�ستمرارية،
وتقوي عالقة ال�صداقة وتعطي لها �صفة مميزة ومعزة خا�صة ..املهم؛ �أن ت�شجعيها
وت�شدي من عزمها من دون �أن جتربيها �أو ت�ضغطي عليها؛ فهذا مزعج للطرف الآخر.
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�أخطاء يف منا�سك احلج والعمرة
وهي كثرية� ,أذكر بع�ضها باخت�صار ،منها� :أخطاء يف الإحرام وما بعده:
يعتقد بع�ض النا�س �أنه ال يجوز تبديل مالب�س الإحرام ,وهذا لي�س ب�صحيح؛ بل
له ذلك.
وبع�ضهم يعتقدون �أنه ال يجوز غ�سلها ,ولي�س ب�صحيح؛ بل يجوز ذلك.
وبع�ضهم يعتقدون �أنه ال يجوز االغت�سال للمحرم ,والواقع �أن املحرم يجوز له �أن
يغت�سل� ,سواء غ�سل ا�ستحباب� ,أو غ�سل نظافة وتربد.
وبع�ض النا�س يعتقدون  -خا�صة من الن�ساء � -أن املر�أة ال تلب�س �إال الثوب الأ�سود
�أو الأخ�ضر ,و�أن ذلك واجب ,وهذا لي�س ب�صحيح؛ بل حترم فيما �شاءت من الثياب التي
ال تكون زينة يف نف�سها بعيدة عن التربج.
وبع�ضهم يط ّيبون ثياب الإحرام ,وهذا لي�س مب�شروع ,فال تطيب ثياب الإحرام.
وبع�ض النا�س يتحرجون من لب�س ال�ساعة ,والنظارة ,واحل��زام على الإزار� ,أو
عقده عند احلاجة ,وغري ذلك ,مع �أن هذا جائز كله ,و�إمنا املنهي عنه لب�س املخيط على
هيئته ,كالثوب وال�سروال ,و"الفانلة" ,و"الطاقية" ,وغريها.
وبع�ض النا�س يتحرجون من اال�ستظالل بال�شم�سية؛ بل بع�ضهم يبالغون -
وخا�صة �أهل البدع  -فيمتنعون من اال�ستظالل ب�سقف ال�سيارة.
وبع�ضهم يحرمون قبل امليقات ,وهذا لي�س مب�شروع.
وبع�ضهم يتجاوزون امليقات من غري �إحرام ,خا�صة من جاءوا �إىل جدة عن طريق
الطائرة ,وه�ؤالء عليهم �أن يخرجوا �إىل امليقات �إذا و�صلوا جدة.
وبع�ض الن�ساء ال حترم �إذا مرت بامليقات وهي حائ�ض �أو نف�ساء ,والنبي ﷺ �أمر
النف�ساء �أن تغت�سل وت�ستثفر � -أي تتحفظ من الدم  ,-وحترم من امليقات وتفعل جميع
ال�شعائر ,غري �أال تطوف بالبيت حتى تطهر.
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وبع�ض الن�ساء حترم يف القفازين ,وهذا من اجلهل ,ف�إن النبي ﷺ نهى عن لب�س
القفازين للمحرم.
وبع�ضهم يعتقدون �أن من الواجب �أن ي�صلي ركعتني قبل الإح��رام ,والواقع �أن
هذا لي�س بواجب ,بل ولي�س بوارد� ,إال �أن ي�صلي ركعتني هلل  -تعاىل  -كركعتي الو�ضوء
 مث ًال � ,-أو يحرم عقب فري�ضة ,فهذا لفعله ﷺ حيث �أح��رم بعد �صالة الظهر� .أما
ركعتان للطواف فلم يثبت فيهما �شيء.
وبع�ض النا�س ي�ضطبع من حني يحرم �إىل �أن يحل ,وه��ذا لي�س ب��وارد ,و إ�من��ا
امل�شروع اال�ضطباع يف طواف القدوم خا�صة.
وبع�ضهم يلبون جماعة يف �أ�صوات جماعية على هيئة الن�شيد ,وهذا لي�س بوارد.
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خطورة التكفري
ثبت يف ال�صحيحني قول النبي ﷺ�« :إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها
�أحدهما» .وقد اختلف �شراح هذا احلديث ,فيمن قال لأخيه :يا كافر هل يكفر بذلك
�أم ال؟! فقال ابن حجر الع�سقالين يف الفتح" :والتحقيق �أن احلديث �سيق لزجر امل�سلم
عن �أن يقول ذلك لأخيه امل�سلم ,وقيل الراجح هو التكفري ال الكفر".
وقال ابن حجر الهيتمي يف �شرحه للحديث الذي يف ال�صحيحني" :وما دعا رجل
بالكفر �أو قال عدو اهلل ولي�س كذلك �إال حار عليه"� .أي رجع عليه ما قاله ,هذا وعيد
�شديد وهو رجوع الكفر عليه �أو ع��داوة اهلل له؛ فلذلك كانت �إح��دى هاتني اللفظتني
�إما كف ًرا ب�أن ي�سمى امل�سلم كاف ًرا �أو عدو اهلل من جهة و�صفه بالإ�سالم ,و�إما كبرية ب�أال
يق�صد بذلك؛ فرجوع ذلك �إليه حينئذ ككناية عن �شدة العذاب والإثم عليه ،وهذا من
�أمارات الكبرية".
وقال اخلطيب ال�شافعي يف مغني املحتاج" :يكفر من ن�سب الأمة �إىل ال�ضالل �أو
ال�صحابة �إىل الكفر".
وقال ال�شيخ العالمة حممد بن عثيمني  -يحفظه اهلل " :-ف�إن قال قاتل :هل
تكفرون �أهل الت�أويل �أو تف�سقونهم؟ قلنا :احلكم بالتكفري والتف�سيق لي�س �إلينا ،بل
هو �إىل اهلل  -تعاىل  -ور�سوله ﷺ؛ فهو من الأحكام ال�شرعية التي مردها �إىل الكتاب
وال�سنة ,فيجب التثبت فيه غاية التثبت فال يكفر وال يف�سق �إال من دل الكتاب وال�سنة
على كفره وف�سقه.
والأ�صل يف امل�سلم الظاهر العدالة بقاء �إ�سالمه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال
ذلك عنه مبقت�ضى الدليل ال�شرعي ,وال يجوز الت�ساهل يف تكفريه �أو تف�سيقه؛ لأن يف
ذلك حمذورين عظيمني:
 -1اف�تراء الكذب على اهلل  -تعاىل  -يف احلكم وعلى املحكوم عليه يف الو�صف
الذي نبزه به.
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 -2الوقوع فيما نبز به �أخاه �إن كان �ساملًا منه.
وعلى هذا فيجب قبل احلكم على امل�سلم بالكفر �أو الف�سق �أن ينظر يف �أمرين:
 -1داللة الكتاب وال�سنة على �أن هذا القول �أو الفعل موجب للكفر �أو الف�سق.
 -2انطباق هذا احلكم على القائل املعني �أو الفاعل املعني ،بحيث تتم �شروط
التكفري �أو التف�سيق يف حقه وتنتفي املوانع.
ومن �أهم ال�شروط �أن يكون عاملًا مبخالفته التي �أوجبت �أن يكون كاف ًرا �أو فا�س ًقا،
ومن املوانع �أن يقع ما يوجب الكفر �أو الف�سق بغري �إرادة منه" �أ.هـ.
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ر�ؤية �أعمق  ..ال ت�صرف �أحمق!
تقول الربيطانية تانيا هو�سو" :كنتُ �أق�ضي يف قيادة �سيارتي يف �أمريكا ما يقارب
ال�ساعتني يوم ًيا �أقوم خاللها ب�إي�صال الأطفال �إىل املدر�سة و�إعادتهم بعدها ،فقد كانت
�سعادة يل �أال يتكرر ذلك يف الريا�ض! ،ففي الليايل املظلمة لن ي�صيب املر�أة ال�سعودية
القلق من مهاجمة �أحد وهي يف طريقها �إىل ال�سيارة ،والأه��م من ذلك كله الأخذ يف
احل�سبان اهتمام الإ�سالم بحماية امل��ر�أة ،فهل يخاطر �أي �أحد ب�إلقاء امل��ر�أة وحدها يف
ال�شارع؟ ،فالأ�سطورة الغربية تقول�" :إ َّن الن�ساء ال�سعوديات م�ضطهدات ،ويخ�ضعن
للهيمنة الذكورية ،وق��د ده�شتُ �أ�شد الده�شة كيف ا�ستمر ه��ذا املفهوم الغربي غري
الدقيق عن املر�أة؟ لقد �آن لل�سعوديني �أن ي�شرحوا للعامل مدى احرتامهم للمر�أة وكيف
�أن الأ�سرة لها الأولوية".
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ف�ضائل ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم -
ال�صحابي من اجتمع بالنبي ﷺ م�ؤم ًنا به ومات على ذلك.
و�أ��ص�ح��اب النبي ﷺ �أف�ضل �أ�صحاب الأن�ب�ي��اء؛ لقول النبي ﷺ« :خ�ير النا�س
قرين» .احلديث رواه البخاري وغريه.
و�أف�ضل ال�صحابة املهاجرون؛ جلمعهم بني الهجرة والن�صرة ,ثم الأن�صار.
و�أف�ضل املهاجرين اخللفاء الأربعة الرا�شدون� :أبو بكر ,وعمر ,وعثمان ,وعلي -
ر�ضي اهلل عنهم.-
ف�أبو بكر هو ال�صد ّيق عبداهلل بن عثمان بن عامر من بني تيم بن مرة بن كعب,
�أول من �آمن بر�سول اهلل ﷺ من الرجال و�صاحبه يف الهجرة ,ونائبه يف ال�صالة واحلج,
وخليفته يف �أمته� ,أ�سلم على يديه خم�سة من املب�شرين باجلنة عثمان ,والزبري ,وطلحة,
وعبدالرحمن بن عوف ,و�سعد بن �أبي وقا�ص ,تويف يف جمادي الآخرة �سنة (13هـ) عن
(� )63سنة ،وه ��ؤالء اخلم�سة مع �أب��ي بكر ,وعلي بن أ�ب��ي طالب ,وزي��د بن حارثة ,هم
الثمانية الذين �سبقوا النا�س بالإ�سالم ،قال ابن �إ�سحاق يعني من الذكور بعد الر�سالة.
وعمر هو �أبوحف�ص الفاروق عمر بن اخلطاب من بني عدي بن كعب بن ل�ؤي,
�أ�سلم يف ال�سنة ال�ساد�سة من البعثة بعد نحو �أربعني رج ً
ال و�إحدى ع�شرة امر�أة ,ففرح
امل�سلمون به وظهر الإ�سالم مبكة بعده .ا�ستخلفه �أبوبكر على الأمة فقام ب�أعباء اخلالفة
خري قيام �إىل �أن قتل �شهيدًا يف ذي احلجة �سنة (23هـ) عن (� )63سنة.
وعثمان هو �أبو عبداهلل ذو النورين عثمان بن عفان من بني �أمية بن عبد �شم�س
بن عبد مناف� .أ�سلم قبل دخول النبي ﷺ دار الأرقم كان غن ًيا �سخ ًيا ,توىل اخلالفة بعد
عمر بن اخلطاب باتفاق �أهل ال�شورى �إىل �أن قتل �شهيدًا يف ذي احلجة �سنة (35هـ) عن
(� )90سنة على �أحد الأقوال.
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وع�ل��ي وه��و �أب��و احل�سن علي ب��ن �أب��ي ط��ال��ب ,وا��س��م �أب��ي ط��ال��ب عبد م�ن��اف بن
عبداملطلب� ,أول من �أ�سلم من الغلمان� ,أعطاه ر�سول اهلل ﷺ الراية يوم خيرب ففتح
اهلل على يديه ,وبويع باخلالفة بعد قتل عثمان  -ر�ضي اهلل عنهما  ,-فكان هو اخلليفة
�شر ًعا �إىل �أن قتل �شهيدًا يف رم�ضان �سنة (40هـ) عن (� )63سنة.
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اختالط املفاهيم
يختلط على الكثري منا مفهوم املحبة يف اهلل ,واملحبة يف اهلل �أو حمبة الهوى؛
فمن حيث ال تدري بع�ض الفتيات تقع فيما ال ميت للأخوة يف اهلل ب�صلة ,مبخالفات
�شرعية منافية ملعنى املحبة هلل� ,أو تكون هذه املحبة فيها نوع من التعاون على املخالفات,
وتظن �أن ما بينهما لي�س �إال حمبة يف اهلل ,وهذا مفهوم يختلط على كثري منا ,علينا
مراعاته والتنبيه عليه؛ يقول ابن تيمية  -يرحمه اهلل " : -ومما يبني احلب يف اهلل
خمل�صا ,و�أبو طالب
واحلب لغري اهلل� :أن �أبابكر  -ر�ضي اهلل عنه  -كان يحب النبي ﷺ
ً
عمه كان يحبه وين�صره لهواه ال هلل؛ فتقبل اهلل عمل �أبي بكر و�أنزل فيه :ﱫ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ

ﭯ ﭰﭱ ﱪ (الليل) ,و�أما �أبو طالب ,فلم يتقبل منه".
ثم �إن من ت�رِد معرفة الفرق ,فلتنظر هل يف هذه املحبة ت�شجيع على اخلري,
�أو مناف�سة فيه؟ وهل فيها التوا�صي باحلق ,والتحذير من ال�شر وغري ذل��ك؟ عنده
ت�ستطيع املعرفة والتمييز! هل هي حمبة للهو والعبث� ,أم حمبة يف اهلل� ,أم حمبة ع�شق
وهوى؟
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هم ال�شعور بالتق�صري
ُّ
جميل �أن ت�شعر الفتاة بتق�صريها ,وترى تفريطها يف حق ربها ويف حق الآخرين,
بل وحتى يف حق نف�سها.
ولكن ال بد �أن يكون ه��ذا ال�شعور �إيجاب ًيا؛ حتى يتحول من مرحلة �شعور ال
ر�صيد له من العمل والإ�صالح� ,إىل مرحلة عمل وتغيري وارتقاء نحو الأف�ضل.
�إن الفتاة التي ت�شعر بالذنب والتق�صري متلك قل ًبا ينب�ض باحلياة ,على رغم
ما هو فيه من �ضعف ومر�ض� ,أم��ا التي اعتادت الأخ�ط��اء واملنكرات ,و�ألفت املعا�صي
واملوبقات ,ومل ت�شعر حيال ذلك ب�أي �أمل �أو ذنب �أو ت�أنيب �ضمري ,فهذه قد مات قلبها
والعياذ باهلل ,وما جلرح مبيت �إيالم.
فا�ستثمري �أختاه هذا ال�شعور بالذنب يف �إ�صالح النف�س ,وحما�سبتها وتزكيتها,
وال جتعلي هذا ال�شعور يقودك �إىل الي�أ�س من رحمة اهلل ,والقنوط من مغفرته ,قال -
تعاىل  :-ﱫ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﱪ (الزمر).
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الإ�سالم يحمي حياة املر�أة
عن نافع �أن عبداهلل عمر  -ر�ضي اهلل عنهما � -أخربه�" :أن امر�أة وجدت يف بع�ض
مغازي النبي ﷺ مقتولة ,ف�أنكر ر�سول اهلل ﷺ قتل الن�ساء وال�صبيان" رواه البخاري.
هذا احلديث النبوي يكرم حياة املر�أة ,و�إن كانت كافرة �أو عدوة ,ما دامت ال تقاتل
امل�سلمني.
�إن��ه �إ��ش��ارة �أخ��رى �إىل رحمة الإ��س�لام بالن�ساء ,ورفقه بهن ,حتى ول��و مل يكن
م�سلمات ,بينما جند غري هذا فيما القته املر�أة امل�سلمة من قتل عرب التاريخ ,على �أيدي
أ�ع��داء اهلل  -تعاىل  -من الكفار وامل�شركني� ,إىل يومنا ه��ذا ,ولعل �آخ��ره ما ك��ان من
قتل امل�سلمات البو�سنيات واالعتداء عليهن ,وق�صف اليهود بطائراتهم "قانا" اللبنانية
وقتلهم الن�ساء والأطفال.
�إن امل��ر�أة لت�شعر بالأمن حني تتلقى هذه املعاين الإ�سالمية الآم��رة بحمايتها,
حتى ولو اتخذها الرجال من قومها ذريعة يحتمون بها من املقاتلني امل�سلمني ,فقد
قال مالك والأوزاعي  -يرحمهما اهلل تعاىل " : -ال يجوز قتل الن�ساء وال�صبيان بحال,
حتى لو ترت�س �أهل احلرب بالن�ساء وال�صبيان� ,أو حت�صنوا بح�صن �أو �سفينة ,وجعلوا
معهم الن�ساء وال�صبيان مل يجز رميهم وال حتريقهم".
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القمامة  ..كنز العرب املفقود!
تعد القمامة م�صد ًرا للعديد من الأم��را���ض يف بلدنا ،بينما جعلتها البلدان
املتقدمة م�صد ًرا �صناع ًيا عمال ًقا تدر املليارات ومتثل ربع عائد الت�صنيع.
عامل ًيا �أ�صبحت �صناعة تدوير املخلفات ت�ست�أثر بن�صيب وافر من اال�ستثمارات
ال�صناعة؛ �إذ ت�صل �إىل نحو ( )%28يف الواليات املتحدة الأمريكية ،و( )%23يف �إجنلرتا,
وحت�صل اليابان على ( )%70من احتياجات �إنارة املنازل وتدفئتها من تدوير القمامة,
ويف دول االحتاد الأوروبي زادت �إنتاجية "الفدان" بن�سبة ( )%30بعد ا�ستخدام املخلفات
الزراعية املعاجلة ل�سماد ع�ضوي ..كما جنحت ال��دول نف�سها يف احل�صول على نحو
( )120مليون طن ورق �سنو ًيا من عمليات تدوير املخلفات .ويف �أملانيا مث ً
ال ي�ستفيدون
م��ن القمامة وي�ضعونها يف منزلة �أه��م ال�صناعات ,حيث ي�ل�ج��أون �إىل ات�ب��اع �أح��دث
التكنولوجيا يف اجلمع والفرز ,فيجمعون �أكوا ًما من الزجاج و�أخرى من البال�ستيك
وثالثة من ال�صفائح ورابعة من الورق و"الكرتون" يتم فرزها جمي ًعا بوا�سطة الآالت،
ثم يتم توريدها �إىل امل�صانع املجهزة لإعادة تدوير تلك النفايات ب�صورة �سليمة خالية
من �أية خماطر �أو �آثار �صحية؛ مما ي�سهم يف نحو ( )%35من االقت�صاد الوطني بها.
عرب ًيا ،ال�صورة حمزنة فن�صيب الكيلومرت الواحد يف املناطق امل�أهولة بال�سكان
على امتداد العامل العربي ي�صل لنحو ( )606طن من "الزبالة" والنفايات التي تعي�ش
عليها ح�شرات وحيوانات ت�صيب الإن�سان ب�أكرث من (ً )80
مر�ضا� ،إما بالعدوى املبا�شرة
�أو بت�أثري طرق الوقاية على �صحته .وتبلغ تكلفة ما ينفقه العرب على عالج من تلك
ناهيك عن ( )20مليار دوالر �أخرى هي قيمة هذه
الأمرا�ض قرابة الـ( )20مليار دوالر،
ِ
النفايات.
اجلزء الأكرب من القمامة اليومية عبارة عن مواد غذائية وبقايا �أطعمة ،وهو
�صالح لال�ستعمال الآدم��ي �أو احل�ي��واين؛ فنحو ( )%45من القمامة اليومية يف دول
اخلليج العربي عبارة عن م��واد غذائية ،ويف مدينة الريا�ض وحدها �أظهرت درا�سة
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�أعدتها �أمانة الريا�ض� ،أن كمية القمامة اليومية لكل فرد من نفايات املواد الغذائية
تبلغ ما يقارب ( )1060جرا ًما ,ويف لبنان متثل نفايات الأغذية ( )%60من �إجمايل
النفايات .وتقدر الإح�صاءات حجم ال�ثروة املهدرة يف ال��دول العربية من ج��راء عدم
اهتمامنا باال�ستثمار يف جمال القمامة �سنو ًيا بنحو خم�سة مليارات دوالر .وال تتوقف
اخل�سائر عند هذا احلد ،و�إمنا متتد �إىل تكلفة مقاومة الآفات والأمرا�ض واحل�شرات
التي تنتج من تراكم املخلفات يف ال�شوارع واحلقول وامل�صانع ومياه ال�صرف؛ حيث تنفق
الدول العربية نحو ( )502مليار دوالر �سنو ًيا ملقاومة الأ�ضرار الناجتة من نحو ()1353
مليون طن من املخلفات احليوانية و( )5.196مليون طن من املخلفات الزراعية مقابل
( )18870مليون مرتمكعب من مياه ال�صرف ال�صحي.
وت�شري الإح�صاءات ال�صادرة عن �صندوق النقد الدويل� ،إىل �أن م�صر مبفردها
تفقد �سنو ًيا نحو ( )7مليارات جنيه ب�سبب عدم اال�ستفادة من خملفات املنازل وامل�صانع
من ال��ورق والبال�ستيك ,و�أن قيمة املخلفات الع�ضوية بها تتجاوز ( )13مليار جنيه
توازي ( )%20من �إجمايل نفايات م�صر �سنو ًيا على الغذاء �إذا �أح�سن اال�ستفادة منها ،بل
�إن مدينة القاهرة تنتج وحدها يوم ًيا قرابة (� )15ألف طن قمامة.
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بني العاطفة والتفكري
لقد وهبنا اهلل  -تعاىل  -العاطفة ،وما ي�صاحبها من م�شاعر متنوعة ،كما وهبنا
القدرة على التفكري ،حتلي ً
وا�ستنتاجا؛ لننتفع بهذا وتلك يف �أم��ور دنيانا
ال وتركي ًبا
ً
و�آخرتنا ،ويف تعاملنا مع ذواتنا ومع النا�س حولنا ,ال تخلو الأفكار من عواطف ترافقها
�أو تتبعها – يرى �أ�صحاب املدر�سة النف�سية املعرفية� ،أن العواطف تابعة للأفكار ويرى
باحثون �آخرون �آراء �أخرى متنوعة.
يف كل ظروف احلياة نحتاج �إىل الأمرين م ًعا العاطفة والتفكري ،لكن تختلف
الن�سبة املطلوبة لكل منهما ح�سب الظرف ومالب�ساته ,وال�شخ�ص العاقل ي�ستطيع
املوازنة بني العواطف والتفكري فال يغلب جان ًبا على جانب� ،إال بح�سب ما تقت�ضيه
احلكمة وفق الظروف املحيطة ،الزمان واملكان والأ�شخا�ص؛ فهو قادر على �إعمال عقله
يف �إطار م�شاعره و�إعمال م�شاعره يف �إطار تفكريه ,وال ين�ساق مع عواطفه على ح�ساب
تفكريه ,وال مع �أفكاره على ح�ساب م�شاعره  -وهذا الأمر قلما ي�صل فيه �أحد �إىل التوازن
ريا
التام  -فال يكاد ي�صل �إال من وهبه اهلل  -تعاىل  -قدرات عالية يف قواه العقلية ،تذك ً
وعاطفة ،يغلب على كثري من الأ�سوياء امليل �إىل �أحد الطرفني  -بدرجات متفاوتة -
على ح�ساب الطرف الآخر  -ولي�س يف هذا كبري �ضرر على ال�شخ�ص وال غريه ،ما مل
ي�صل الأمر �إىل الإفراط واملبالغة يف تغليب �أحد اجلانبني على الآخر �إىل درجة �إهماله
اجلانب الآخر وتهمي�ش دوره ،على رغم �أهميته يف وقته وظرفه ,ذميم ..ون�شري هنا �إىل
�أبرز مظاهر الإفراط يف العاطفة على ح�ساب التفكري والعك�س.
مظاهر الإفراط يف العواطف:
 غلبة العواطف وامل�شاعر على التفكري ،وتدبري الأمور والت�صرفات وال�سلوك. املبالغة يف مراعاة العواطف ،ولو على ح�ساب حتقيق امل�صالح. الت�أثر بالأ�ساليب العاطفية ،على رغم �ضعف تركيبتها العقلية املنطقية ودرجة�إقناعها.
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 املبالغة يف ا�ستعمال الرتغيب والرتهيب ب�أ�ساليب عاطفية دون اال�ستناد �إىلحجج عقلية مقنعة يف �أمور حتتاج �إىل براهني و�إثباتات عقلية.
 املبالغة يف التعاطف مع الآخرين ،ولو على ح�ساب الذات �أو امل�صلحة العامة،حتى مع من ال ي�ستحق الإيثار.
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الثور الأبي�ض !..
على مر ال�سنني كان ال�صليبيون  -وما زالوا  -يخططون للق�ضاء على الإ�سالم
وفر�ض العلمانية ،وف�صل الدين عن جميع جماالت احلياة.
حمل لنا التاريخ �أخبار ال�صليبيني وحقدهم الدفني على امل�سلمني واغت�صابهم
لبيت املقد�س وبع�ض بالد ال�شام؛ فما �أ�شبه الليلة بالبارحة ،حيث يعيد التاريخ نف�سه,
وها هي احلمالت ال�صليبية تعود من جديد ،لكن ب�شكل �آخر ,نعم عادت احلمالت من
جديد بعدما يقارب ع�شرة قرون خلت مت خالل فرتة اال�ستعمار (االحتالل) الأخرية -
قبل قرنني  -اغت�صاب الكثري من الأرا�ضي الإ�سالمية والعربية ,ومت بعد ذلك تق�سيم
تلك الدول �إىل دويالت �صغرية؛ لإ�ضعاف قوة امل�سلمني وتفكيك وحدتهم ،ثم تن�صيب
�أنظمة موالية لل�صليبيني ممن يدعون انتماءهم للإ�سالم؛ ليقوموا بحماية �أنظمة
وقوانني و�ضعية قام بو�ضعها اليهود والن�صارى بد ًال من كتاب اهلل و�سنة نبيه ﷺ� ،إال
�أنها عادت اليوم بعد �أن عجزت عن اقتالع الإ�سالم وتعاليمه من �أنف�س �أبنائه الذين
قاوموا وجاهدوا بغزة امل�سلم ،وت�صدوا لتلك الأنظمة ومل ير�ضوا بدين اهلل بدي ً
ال,
ف�أعلن ال�صليبيون بدء حمالتهم على امل�سلمني حتت غطاء "احلرب على الإرهاب".
و�أ�صبح كل من يقاوم االحتالل والكفر �إرهاب ًيا ،وكل من مت�سك ب�سنة حممد
ﷺ متطر ًفا ،وحتت �شعار "من مل يكن معنا فهو �ضدنا" دب الرعب يف قلوب امل�سلمني
و�أعلنوا ا�ست�سالمهم وخ�ضوعهم التام لهم "�أمريكا وحلفائها" ،وما كل هذا �إال من �أجل
ناهيك عن
�شل املقاومة عن اجلهاد؛ فاليوم العراق ,وبالأم�س �أفغان�ستان وال�شي�شان،
ِ
فل�سطني وك�شمري وغريهما.
ت��رى على من ال��دور غ �دًا؟ �أم �أننا �سننتظر حتى نقول�" :أكلت ي��وم �أُك��ل الثور
الأبي�ض" ..ف ��إىل متى ه��ذا ال�صمت؟ متى يفيق امل�سلمون من غفلتهم ويعلمون �أن
كرامتهم املدا�سة وعزتهم امل�سلوبة لن ترجعا �إال باجلهاد وبالتم�سك بهذا الدين؟
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�سرت �أم زينة؟!
منذ �أيام لي�ست بالقليلة قر�أت يف �إحدى ال�صحف مقا ًال بعنوان "م�صممة عباءات
خمت�صة"  -كما تقول  -و�أنها اكت�سبت خربتها من (لندن) قفي �أختي العزيزة عند كلمة
(لندن) وت�أملي وفكري.
كان مقا ًال ممت ًعا بالن�سبة لها �أو ملن �أراد اجلري وراء ت�صميمها الرائع الفتان
واجل��ذاب للأنظار ،وختمت املقال  -حفظها اهلل ورعاها  -بقولها" :نحن نحر�ص �أن
نقدم �أ�شياء غريبة ،ولكن غري �شاذة".
�أقول لها :يا �أختي ملاذا كانت كل هذه العناية بت�صميم العباءة ،خا�صة �أنك قد
عر�ضت ً
بع�ضا من ت�صاميمك الرائعة الغريبة ،كما قلت.
وهل العباءة تعد زينة �أم �س ً
رتا للزينة كما �أمر اهلل  -تعاىل  -يف كتابه بقوله -
�سبحانه وتعاىل  :-ﱫ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﱪ (النور� )٣١ :إىل نهاية الآية الكرمية.
يكفيك ما نراه من عباءات حمت�شمة كما تزعمني يف
و�أت�ساءل مرة �أخ��رى� :أال
ِ
الأ��س��واق؟ ح�دّث وال ح��رج عن ه��ذه احل�شمة ,فمن عباءة الأك�ت��اف �إىل عباءة اخل�صر
والأرداف ,ومن عباءة الكاب �إىل عباءة الرجل والأكعاب ,كلها ..ويا للأ�سف ويا لفقدان
الغرية على املحارم ..عباءات فا�ضحة كا�شفة ومن تلب�سها تعد داخلة حتت قول الر�سول
ﷺ�« :صنفان من �أمتي مل �أرهما ,وذكر منهما :ون�ساء كا�سيات عاريات مائالت مميالت
ال يدخلن اجلنة وال يجدن ريحها ,و�إن ريحها ليوجد من م�سرية كذا وكذا» ويف رواية
�أخرى "العنوهن ف�إنهن ملعونات".
�أختاه :ال تكوين عو ًنا لإبلي�س على �إغواء ال�شباب وفتنتهم وتذكري القدوم على
من ال تخفى عليه خافية ,ﱫ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﱪ (الزمر.)٥٦ :
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�أو�صاف املنافقني يف القر�آن الكرمي
�إن الأو�صاف التي و�صفهم بها اهلل � -سبحانه وتعاىل  -مل ي�صف بها �أحدًا غريهم
من �أهل املعا�صي والذنوب.
( )1و�صفهم اهلل  -عز وجل  -ب�أنهم قوم (عادون) ،قال  -تعاىل  :-ﱫﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﱪ (ال�شعراء).

( )2و�صفهم اهلل  -تعاىل  -باجلهل ،قال � -سبحانه  :-ﱫ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﱪ (النمل).

( )3و�صفهم � -سبحانه  -ب�أنهم مف�سدون ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﱪ (العنكبوت).
( )4و�صفهم عز وجل بالظلم ،قال  -تعاىل  :-ﱫﭑﭒﭓﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﱪ (العنكبوت).

( )5و�صفهم اهلل  -تعاىل  -بال�سوء والف�سق ،قال � -سبحانه  :-ﱫ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﱪ (الأنبياء).

( )6و�صفهم اهلل  -عز وجل  -بالإ�سراف .قال  -تعاىل  :-ﱫ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﱪ (الأعراف).

( )7و�صفهم اهلل  -تعاىل  -بالإجرام ،قال � -سبحانه :-ﱫ ﭨ ﭩ ﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﱪ (الأعراف).

( )8و�صفهم � -سبحانه  -بالكذب ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﱪ

(القمر).
( )9و�صفهم اهلل بال�سفه وعدم الر�شد ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﮫ ﮬﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﱪ (هود.)٧٨ :
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هل �أنا قبيحة؟!
�أختي الكرمية :رمب��ا �سمعت عن اجل��اح��ظ ،الأدي��ب العربي ال�شهري� ..إن هذا
اال�سم ال�شهري "اجلاحظ" هو لقب غلب عليه� ،أكرث من ا�سمه.
فا�سمه عمرو ..و�سبب الت�سمية هو جحوظ عينيه� ،أي بروزهما و�صغرهما ،مع
قدر غري قليل من الدمامة� ،أي القبح ،ال�شيء الالفت للنظر ،لي�س هو �أن اجلاحظ كان
يتقبل هذا اللقب ،امل�شعر بالذم ،ب�أريحية تامة ،و�إمنا كان يروي النكت للآخرين عن
نف�سه ،لدرجة يرى بع�ضهم �أن تلك احلكايات لي�ست �صحيحة ،لكن اجلاحظ يق�صد من
خالل روايتها �إدخال البهجة على نفو�س �سامعيه!..
قال ذات مرة :مررت بامر�أة فدعتني ،وم�ضت ،ف�سرت خلفها ،حتى �أوقفتني عند
�صائغ ،وقالت :مثل هذا ،وم�ضت .فقلت لل�صائغ :ماذا �أرادت املر�أة؟ فقال� :إنها �أعطتني
خ��ا ً
مت��ا ،وطلبت مني �أن �أنق�ش على ف�صه �صورة ال�شيطان ،فقلت لها� :إين ال �أع��رف
�صورته ،فجاءت بك ،وقالت :مثل هذا!
ريا من الثقافة ،وترك ع��ددًا من امل�ؤلفات ،لقيت
وقد بلغ اجلاحظ م�ستوى كب ً
هي الأخرى قبو ًال و�إعجا ًبا ..ومل ي�ضره �أن كان دميم اخللقة ،وال يزال مل�ؤلفاته رواجها
حتى يومنا هذا.
و�أنت  -يا �أختي الكرمية  -ل�ستِ دميمة ،بل تروين �أن بع�ض زميالتكِ ي�ؤكدن لك
�أنك "جذابة" .ومل تذكري �أن �أحدًا يو ًما من الأيام
اتهمك بالدمامة �أو القبح ،وك�أنكِ
ِ
نف�سك ل�ستِ على
نف�سك بهن ،لرتي
ني عن الفتيات الو�سيمات ،ثم تقارنني
ِ
ِ
�أنتِ تبحث ِ
ريا �سلب ًيا نحوكِ  ،بنا ًء على
م�ستوى جمالهن ،ثم حتاولني تف�سري مواقف الأخريات تف�س ً
تلك النظرة.
�أختي الكرمية:
الأح�ن��ف بن قي�س ،ال��ذي ق��ال عنه معاوية  -ر�ضي اهلل عنه " :-هذا ال��ذي �إذا
غ�ضب غ�ضب له مائة �ألف ال يدرون فيم غ�ضب" .قال له رجل" :ت�سمع باملعيدي ال �أن
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تراه"؛ فقال :ما ذممت مني يا ابن �أخي؟ قال :الدمامة وق�صر القامة .قال :لقد عبت
علي ما مل �أ�ؤمر فيه� .أي �أن حكمة اهلل اقت�ضت �أن يخلقني بهذه ال�صورة ،فلم �أ�ست�شر يف
ّ
�شكلي ،ف�أكون �أنا من اختار هذا ال�شكل لتلومني!..
بل قال عبدامللك بن عمري :قدم علينا الأحنف الكوفة مع م�صعب بن الزبري،
فما ر�أيت خ�صلة تذم �إال وقد ر�أيتها يف الأحنف؛ كان �أ�صلع الر�أ�س ،مرتاكب الأ�سنان،
�أ�شدق ،مائل الذقن ،ناتئ الوجه ،غائر العني ،خفيف العار�ض� ،أحنف الرجل ،ولكنه �إذا
تكلم جال عن نف�سه.
لقد ذهبت ال�صورة اجل�سدية (املعيبة) للأحنف ،وبقي التاريخ ،انطال ًقا من
�سلوك الأحنف املتعقل الرائع ،ي�شهد بنموذجيته يف احللم ،فقد �ضربت العرب به املثل
باحللم ،فقالوا�" :أحلم من الأحنف" وما زلنا نرددها �إىل يومنا هذا.
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حتقيق الأخوة
�أختي على طريق احل��ق :من املعلوم لدى امل�سلم �أن��ه ال أ�خ��وة بال إ�مي��ان ﱫ ﯜ

ﯝ ﯞ ﱪ (احل �ج��رات ,)١٠ :وال �صداقة ب�لا تقوى ﱫ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﱪ(الزخرف) ,و�إذا انعدمت ال�صلة الروحية الإميانية
التقت الأج�ساد على امل�صالح الذاتية ,واملنافع ال�شخ�صية.
ورابطة الأخوة هي قوام املجتمع ,وهي �إحدى الدعامات يف ت�أ�سي�س دولة الإ�سالم
عليك � -أختي الكرمية -
يف املدينة النبوية بعد هجرة الر�سول ﷺ ,ومم��ا ال يخفى ِ
�أن ق�صة امل�ؤاخاة بني املهاجرين والأن�صار واقع حقيقي ,لكنها يف طبيعتها أ�ق��رب �إىل
الأحالم ,ومع ذلك ف�إن وقوعها كان على هذه الب�سيطة بقيادة �سيد اخللق حممد ﷺ,
و��ص��دق اهلل �إذ ي�ق��ول :ﱫ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﱪ (الأنفال.)٦٣ :
و�إذا انفكت هذه الرابطة وانعدمت بني املجتمع حتقق الف�شل وال�ضياع للأمة:
ﱫﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﱪ (الأنفال)٤٦ :؛ لذا ف�إن �أعظم و�أروع نظام اجتماعي
يف العامل ،هو ما �أ�س�سه نبي الهدى حممد ﷺ بني الرعيل الأول من املهاجرين والأن�صار,
الذي لوال هذه الأخوة العظيمة وهذه الرابطة املتينة التي ت�أ�س�ست بدورها على الإميان
باهلل ور�سوله ﷺ ملا كان هذا املجتمع املثايل.
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املنظور ال�شرعي لعمل املر�أة
ال �شك �أن طبيعة تكوين امل ��ر�أة تختلف ع��ن طبيعة تكوين ال��رج��ل ��س��واء من
الناحية اجل�سمية �أم النف�سية ,و�أن اهلل � -سبحانه وتعاىل  -قد خلق ك ً
ال منهما لغر�ض
وغاية ,وز ّوده بخ�صائ�ص تهيئه لأداء ذلك الدور املنوط به ,فجعل املر�أة ملهمات البيت
ورعاية وتربية الأوالد ,و�أعفاها من العمل والكدح وت�أمني متطلبات الأ�سرة ,يقول -
�سبحانه  -خماط ًبا �آدم وح��واء  -عليهما ال�سالم  :-ﱫ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﱪ
(طه� ,)١١٧ :أي :ت�شقى  -يا �آدم  -وتتعب يف طلب احلاجات الأ�سا�سية (امل�أكل وامل�شرب
وامللب�س وامل�سكن) بعد �أن كانت مكفولة لكما يف اجلنة ,حيث يقول – � -سبحانه :-
ﱫ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﱪ (طه).
لذا؛ �أوكل � -سبحانه  -ذلك �إىل الرجل؛ لأن طبيعته متكنه من حتقيقها والقيام
ب�أعبائها ,كما �أناط به م�س�ؤولية القتال والدفاع عن الدين والوطن والعر�ض ,وجعل
له القوامة على امل��ر�أة فقال  -عز وجل  :-ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﱪ (الن�ساء.)٣٤ :
كما جعل الإ�سالم للرجل وامل��ر�أة م�س�ؤوليات م�شرتكة بينهما ،كرعاية الأ�سرة
واحلفاظ على وحدتها ومتا�سكها.
ف ��إذا مت��ردت امل ��ر�أة على طبيعتها وتخلت ع��ن مهمتها؛ فلن جت��د �إال التعا�سة
وال�شقاء ,ولي�س هناك �أدل و�أن�صع مما جاء يف كتاب اهلل العزيز ,وقد ك�شفت كثري من
الأبحاث والدرا�سات ذلك ,وتكلم عنه العقالء يف الغرب ,تقول �ألي�س كبيلال هاري� :إن ما
حتقق للمر�أة يف م�ساواتها بالرجال يف جمال العمل قد �أنتج م�شكالت جديدة� ،أ�سا�سها
االنف�صال عن الكيان الأ��س��ري ,و�إقامة حواجز بني الرجل وامل��ر�أة ,وتفكك العالقات
الأ�سرية ,وكان الثمن الذي دفعته املر�أة العاملة انت�شار الأمرا�ض النف�سية والع�صبية
بني الن�ساء."..
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العقيدة واملبد أ� ""1
مي�سرة ملعظم النا�س ,وامل�شكل الأ�سا�سي يف ال�شعور
 معرفة اخلط�أ من ال�صواب ّبامل�س�ؤولية جتاه كل منهما على النحو املنا�سب ,وذلك ال�شعور ال يتولد يف العادة �إال لدى
املتم�سكني مببادئهم ,وهم دائ ًما قليلون.
 الإمي��ان ب��اهلل  -تعاىل � -أ�شبه ب�شجرة عمالقة حمملة بالثمار ,لكنها تظلمعر�ضة للذبول؛ ولهذا ف�إن الإميان حتى يظل ح ًيا يف نفو�سنا ,ف�إنه يحتاج �إىل العناية
الدائمة من خالل الإكثار من ذكر اهلل  -تعاىل  ،-والثقة به ومناجاته ،والوقوف عند
حدوده .الإميان هو الكهف الذي نلج�أ �إليه يف ال�شدائد ،فليكن مني ًعا مبا يكفي.
 يبدو �أن �أقل النا�س ًحظا يف احل�صول على ال�سعادة هم الباحثون ب�شغف عنها,
و�أك�ثر النا�س ً
حظا يف نيلها هم الذين يلتزمون يف �سلوكهم باتباع الطريق القومي,
و�أولئك القادرون على الت�ضحية من �أجل مبادئهم.
 على امل�سلم �أن يحذر �أ�شد احلذر من االجنراف مع التيار؛ لأن طريق امللذاتوال�شهوات مملوء دائ ًما باملارة� ,أما طريق احلق فقليل من ي�سلكه ومي�ضي فيه �إىل �آخره,
لكن �ألي�س الكرام دائ ًما قليلني؟!
 �أع��ز �أ�صدقاء امل��رء ذك��ا�ؤه وكرامته ,و�أع��دى �أعدائه �شهواته ومطامعه ,و�إنكريا من الأذك�ي��اء قد حتولوا �إىل بلهاء حني ا�ستهانوا بكرامتهم ,وخ�ضعوا
ل�ترى كث ً
ملطامعهم.
 نحن يف حاجة �إىل التفكري بعقلية الوفرة و�أن لدينا دائ ًما ما يكفي اجلميع،على عك�س ما يريد ال�شيطان حني يعدنا الفقر ,وي�أمرنا بال�شح ,و�إن الثقة بكرم اهلل -
تعاىل  -وغناه مما ي�ساعدنا على ذلك.
 لي�س املهم درج��ة ال�سرعة التي ت�سريين بها ،لكن املهم ه��و �أن تكوين علىالطريق القومي ,وقد قال رجل ل�سفيان الثوري :ذهب النا�س يا �أبا عبداهلل ,وبقينا على
حمر دبر � -أي دواب �ضعيفة  -فقال له �سفيان :ما �أح�سنها لو �أنها على الطريق!
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 الطاعات مو�صولة دائ ًما بنوع من �أنواع النفع ,واملعا�صي مو�صولة دائ ًما ب�شكلمن �أ�شكال ال�ضرر ,وهذا ثابت ووا�ضح ,وهو دليل على حكمة اهلل  -تعاىل  -ورحمته
بعباده.
 دائ ًما هناك م�سافة تف�صل بني ما نعتقده ,وما نفعله ،لكن من املهم �أن ندرك�أن هذه امل�سافة هي عني امل�سافة التي تف�صل بني ال�صحة واملر�ض.
 يتجلى املعنى العميق للإميان ب�أن الدنيا مزرعة الآخرة يف �ضبطنا حلركتنااليومية على نحو ي�ساعدنا على الفوز بر�ضوان اهلل  -تعاىل  -ومثوبته يف الآخرة ,وذلك
من خالل االلتزام ال�صارم ب�أحكام ال�شريعة الغراء و�آدابها ,و�إن الإكثار من ذكر املوت
و�إمكانية مباغتته لنا يف �أي وقت ي�ساعدنا على ذلك.
 �إن العوملة ت�شعل الرغبات نحو متلك �أك�بر قدر ممكن من الأ�شياء ,ومبا �أنق��درات النا�س متفاوتة يف احل�صول على ما ي�شتهون ,فقد كرث فينا الغ�شا�شون ,وهم
�أولئك الذين ي�سلكون ال�سبل اخلاطئة للح�صول على ما يريدون ,واملوفقة من عرفت
كيف تتحا�شى �أن تكون واحدة منهم.
 امل�سلم احلق يكافح يوم ًيا من �أجل اال�ستمرار على الطريق ال�صحيح ,وهو يعلم�أن��ه مي�ضي يف معركة بني اخل�ير وال�شر وال�صواب واخل�ط��أ ,وكلما كانت يقظته نحو
الأ�شياء ال�سيئة �شديدة كانت ا�ستقامته �أعظم.
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العقيدة واملبد أ� ""2
 ال ي�صح لنا �أن ن�شك يف �سنن اهلل  -تعاىل  -يف اخللق ,وال �أن نرتدد يف م�ضاءما عرفناه من طبائع الأ�شياء ب�سبب خرب فيه خرق للعوائد ,فمع �إمياننا باملعجزات
والكرامات� ،إال �أنها تظل ا�ستثناء ,ويظل الأخذ بالأ�سباب و�إحكام املقدمات هو الأ�سا�س
يف الفوز والنجاح.
ريا من الأخطاء التي وقعنا فيها,
 لو ت�أملنا يف �سلوكنا اليومي لوجدنا �أن كث ًريا من الأوقات التي �أهدرناها ,كان ب�سبب عجزنا عن مقاومة املغريات وا�ست�سالمنا
وكث ً
للم�شتهيات ,وما التدين احلق �إال �سل�سلة من املواقف ال�صامدة يف وجه �شهوات النفو�س
وو�سو�سات ال�شياطني.
 حتقيق امل�صالح من غري �أي قيود �أمر �سهل ,لكن من املهم �أن ندرك �أن النا�سالذين ي�صلون �إىل �أهدافهم بعيدًا عن مبادئهم يدفعون ثم ًنا غال ًيا لذلك ,وهو انحطاط
�أخالقهم وعتمة تغ�شى �أرواحهم.
 ال بد من �أن ن�س ّلم ب�أن احلياة الدنيا دار ابتالء؛ ولهذا ف�إن العي�ش فيها لنيكون مثال ًيا ,ومل يكن يف يوم من الأي��ام كذلك ,و�إذا ا�ستح�ضرنا هذه احلقيقة ,ف�إننا
�سن�سلم هلل  -تعاىل  -فيما قدره وق�ضاه.
 الذين يظلمون غريهم كثريون ,والذين يظلمون �أنف�سهم �أك�ثر ,وكم ظاملريا ما يحدث حني نن�سى �أن
لنف�سه ,وهو يظن �أنه يكرمها ,ويعمل من �أجلها؟! وهذا كث ً
الدنيا دار ممر ,و�أن الآخرة دار مقر.
 يتولد الكثري من ال�شعور بالتفاهة من فقد االهتمام ب�شيء ذي قيمة ,ويكفيالتم�سك باملبد�أ نف ًعا وف�ض ً
ال �أنه يولد لدينا ال�شعور بامل�س�ؤولية.
 مينحنا ديننا احلنيف املعايري املطلوبة للتفريق بني التقاليد ال�سيئة والتقاليداجليدة ,و�إن الذين ي�صرون على ا�ستمرار التقاليد ال�سيئة ,ال يعبرّ ون عن اح�ترام
�أ�سالفهم ,و�إمنا يعبرّ ون عن افتقادهم لل�شجاعة التي يطلبها التغيري ,ويعبرّ ون عن
سحر البيان في كلمات بينات
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ا�ستخفافهم ب�أنف�سهم وخرباتهم.
 يعاين �أكرث امل�سلمني م�شكلة تخلف �سلوكهم عن القيم واملبادئ التي ي�ؤمنونبها ,هذا التخلف هو �أ�سا�س تخلفنا احل�ضاري والعمراين ,ومن هنا ف��إن العزم على
االلتزام باملنهج الرباين الأقوم يف ال�سراء وال�ضراء ي�شكل نقطة االنطالق يف م�سريتنا
الكربى.
 حني ي�شرد الإن�سان عن طريق اهلل ,ف�إنه يف الغالب يتحول �إىل �إن�سان جبانو�أناين؛ لأنه ي�ضيع كل الأ�شياء التي ميكن �أن يعي�ش من �أجلها ،وكل الأ�شياء التي ينبغي
�أن ي�ضحي يف �سبيلها.
 ال�صدقة مظلة �أمان ,وم�صدر ل�سعة الرزق وال�شعور بالتفوق على الذات ,وعج ًبامل�سلم يقع يف �ضائقة مالية ,ثم ال يتخذ من ال�صدقة با ًبا لنيل اخلري وتفريج الكرب!.
 �إن اهلل  -تعاىل  -غني كرمي ،وقد بلغ من كرمه �أنه جعل ما ينفقه املرء علىنف�سه و�أه�ل��ه �صدقة ل��ه ,فقد روى �أحمد وغ�يره �أن ر�سول اهلل ﷺ ق��ال« :م��ا �أطعمت
نف�سك ,فهو لك �صدقة ,وما �أطعمت خادمك ,فهو لك �صدقة».
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العقيدة واملبد أ� ""3
 ال ب�أ�س يف �أن نتحاور مدة طويلة دون �أن ن�صل �إىل اتفاق؛ لكن ال�شيء الذيينبغي �أال نتنازل عنه هو ال�سعي �إىل رفع م�ستوى النقا�ش لي�صبح �أكرث لط ًفا ،ودق ًة،
وو�ضوحا ،ومو�ضوعية.
وحتديدًا،
ً
 �إذا ك��ان ه�ن��اك ��ش��يء يحتاج �إىل ح��ذر ومتحي�ص ,فهو ال�ن�ي��ة؛ لأن�ه��ا �أ�سا�سالإخ�لا���ص يف الأع�م��ال ,وق��د ق��ال جعفر بن حيان :م�لاك ه��ذه الأع�م��ال النيات ,ف�إن
الرجل يبلغ بنيته ما ال يبلغ بعمله.
 النظرة الإ�سالمية للمال تتلخ�ص يف كونه و�سيلة لق�ضاء احلاجات وتبادلاملنافع وو�سيلة للتقرب �إىل اهلل  -تعاىل  -من خالل الإح�سان وال�صدقة ,وهذا يجعلنا
ننتبه �إىل �أمر مهم ,هو �أن الرتكيز ال�شديد على و�سيلة من الو�سائل يحولها يف �أذهاننا
�إىل غاية م�ستقلة ,وهذا هو الفخ الذي وقع فيه معظم النا�س.
 حني ن�سقط من ح�ساباتنا قاعدة الكفاح وبذل اجلهد ,ف�إننا جند �أنف�سنا علىهام�ش احلياة مكبلني باحل�سرة واالنح�سار ,مع �أن من طبيعة الإميان دفع امل�سلم �إىل
�أن يكون الأف�ضل والأرقى والأح�سن يف كل �شيء.
 متانة الدين تدفع �صاحبها �إىل �أن يحتاط يف �أمر دينه ,كما يحتاط ل�سالمةعينه ,وهذا يجعله يحذر من الدخول يف منطقة امل�شتبه وامل�شبوه والغام�ض واملختلف
فيه ا��س�ت�براء لذمته ,كما يدفعه يف ال��وق��ت نف�سه �إىل امل �ب��ادرة �إىل اخل�ير يف ال�سراء
وال�ضراء.
 املهم يف نظر �أهل الدنيا هو �أن يجمع الإن�سان ثروة كبرية� ,أما يف نظر ال�شريعةالغراء؛ ف�إن املهم هو كيف تتكون الرثوة وعن �أي طريق ,وال يكون الإن�سان يف نظري
سحر البيان في كلمات بينات
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�صاحب ر�ؤية ا�سرتاتيجية �إذا مل يت�أمل يف موقفه بني يدي اهلل  -تعاىل  -حيث ال ينفع
مال وال بنون.
 كثري من النا�س يظنون �أنهم بحب اخلري واملوافقة على �أن�شطته ي�صبحون�أخ �ي��ا ًرا ,وه��ذا غري �صحيح ,ف��اخل�يرون من النا�س هم �أول�ئ��ك الذين يهج�سون بفعل
اخلري ,وحني ت�سنح لهم فر�صة لتقدمي �شيء ,ف�إنهم يفرحون ,وي�سارعون ويناف�سون.
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البطل �أحمد عبدالعزيز  -يرحمه اهلل -
ُول��د أ�ح�م��د عبدالعزيز يف مدينة (اخل��رط��وم) يف (  )18م��ن ج�م��ادى الآخ��رة
ً
�ضابطا باجلي�ش امل�صري يف ال�سودان ،وال ُيعرف كثري
(1132ه�ـ) ،حيث كان يعمل �أبوه
عن حياته الأوىل.
قدم من م�صر تار ًكا رتبته ووظيفته الع�سكرية؛ ليلحق بركب املجاهدين على
�أر�ض فل�سطني قائدًا للمتطوعني.
مل تطل �إقامته يف (خان يون�س) فبد أ� عملياته ب�أن �أر�سل قوة �صغرية من الإخوان
تهاجم قافلة يهودية فا�شتبكت معها يف ( )13مايو و�أرغمتها على الفرار ،لكن �أوىل
املعارك الكبرية التي خا�ضها �أحمد عبدالعزيز مع الع�صابات ال�صهيونية كانت �ضد
م�ستعمرة كفار دي��روم ،حيث منعت �أية �إم��دادات يف الو�صول �إليها ،وخالل ذلك دارت
معركة مع قافلة �إم��دادات حاولت فك احل�صار وكانت نتائجها قتل كل من يف القافلة
واال�ستيالء على خم�س ع�شرة �سيارة م�صفحة وكميات كبرية من الذخرية والإمدادات.
كانت م�ستعمرة (رمات راحيل) ت�شكل خطورة؛ نظ ًرا ملوقعها اال�سرتاتيجي املهم
على قرية (�صور باهر) وطريق القد�س -بيت حلم؛ لذا قرر �أحمد عبدالعزيز احتالل
امل�ستعمرة ،وقاد هجو ًما عليها يوم االثنني (1948/5/24م) مب�شاركة عدد من اجلنود
وال�ضباط واملتطوعني الأردنيني.
بد أ� الهجوم بق�صف املدافع امل�صرية للم�ستعمرة ،بعدها زحف امل�شاة يتقدمهم
حاملو الأل�غ��ام الذين دم��روا �أغلب الأه��داف املحددة لهم ..ومل يبق �إال منزل واحد
احتمى فيه م�ستوطنو امل�ستعمرة ..وحني انت�شر خرب انت�صار �أحمد عبدالعزيز ،بد�أ
ال�سكان العرب يفدون �إىل منطقة القتال جلني الغنائم ،والتفت العدو للمقاتلني،
وذهبت جهود �أحمد عبدالعزيز يف �إقناع اجلنود مبوا�صلة املعركة واحتالل امل�ستعمرة
�أدراج الرياح ,و�أ�صبح هدف اجلميع �إر�سال الغنائم �إىل امل�ؤخرة.
ووجد �أحمد عبدالعزيز نف�سه يف امليدان وحيدًا� ،إال من بع�ض م�ساعديه ،كما
حدث للنبي حممد حني تخلى عنه �صحبه يف معركة (�أحد).
سحر البيان في كلمات بينات
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تلقى البطل �أحمد عبدالعزيز نب�أ الهزمية يف كفار ديروم فجزع جز ًعا �شديدًا
و�أمل لفقد ه��ذا العدد ال�ضخم من خ�يرة رجاله ،دون �أن يحقق �أدن��ى نتيجة ،ف�صمم
در�سا م ًرا ،ويعيد لقواته روحها املعنوية التي كادت تتال�شى بعد
على �أن يوقع باليهود ً
هزميتها يف (كفار ديروم).
�ضرب املجاهدون ح�صا ًرا حمك ًما حول امل�ستعمرة ،ويف اليوم التايل للمعركة حاول
العدو حتطيم هذا احل�صار و�إدخ��ال قافلة كبرية حمملة باجلنود والعتاد ،وكانت هي
الفر�صة التي ينتظرها �أحمد عبدالعزيز وي�سيل لها لعابه؛ فنظم لها (كمي ًنا) حمك ًما،
وحاول اليهود الدفاع عن �أنف�سهم بادئ الأمر ،لكنهم وجدوا �أنف�سهم حم�صورين داخل
حلقة فوالذية فاختاروا �أه��ون ال�ضررين ،وقذفوا ب�أنف�سهم من امل�صفحات وحاولوا
النجاة ب�أرواحهم والفرار �إىل م�ستعمرة (كفار ديروم).
وكانت هذه خطوة حم�سو ًبا ح�سابها يف اخلطة؛ �إذ كان الأخ املجاهد (على �صديق)
يقود ف�صيلة من امل�شاة خمتبئة بعناية وراء التالل القريبة فلم يكد اليهود ينزلون
من امل�صفحات ويتحركون جتاه امل�ستعمرة ،حتى انطلقت الر�شا�شات من كل �صوب؛
فح�صدتهم ح�صدًا ،ومل ينج منهم �أحد ،و�أخذ املجاهدون يح�صون ما غنموه ،ف�إذا هم
�أمام خم�س ع�شرة م�صفحة �ضخمة م�شحونة ب�أحدث طراز من الأ�سلحة والذخائر ومواد
التموين ،ولأول مرة تعلو وجوههم ابت�سامات الفرح بعد هزمية الأم�س حني فتحوا
�إحدى امل�صفحات فوجدوها مليئة بالدجاج والطيور من خمتلف الأنواع والأحجام.
قال البطل �أحمد عبدالعزيز يف كلمة وجهها �إىل املتطوعني على �أر�ض فل�سطني:
"�إن حر ًبا هذه �أهدافها هي احلرب املقد�سة ،وهي اجلهاد ال�صحيح الذي يفتح
�أمامنا �أبواب اجلنة ،وي�ضع على هامتنا �أكاليل املجد وال�شرف.
وال تن�سوا �أن ه��ذه الأرا��ض��ي التي �سنحارب عليها قد ح��ارب �أج��دادن��ا عليها يف
ع�صور خمتلفة ،و�سجلوا لنا جمدًا عظي ًما خالدًا ،فلرند هذا املجد الأبدي".
وق��ال" :نحن نحارب حلماية بالدنا و�أوالدن ��ا و�أح�ف��ادن��ا و�أعرا�ضنا و�آمالنا يف
امل�ستقبل من خطر اليهود الذي ال ي�ضاهيه خطر يف ال�شرق".
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احل�ضارة والعمل للم�ستقبل ""1
 كلما م�ضى النا�س يف طريق املدنية زادت قناعتهم باللجوء �إىل احلوار واالحتكام�إىل النظم والقوانني ال�ساندة؛ ً
عو�ضا عن ال�صدام وا�ستخدام القوة ,وزاد احرتامهم
حلقوق بع�ضهم كذلك ,و�إذا حدث تقدم عمراين دون حدوث ما �أ�شرنا �إليه ,ف�إن هذا
يعني �أنهم مي�ضون نحو مدنية زائفة.
 �سيكون كل ما لدينا من مواهب وق��درات �شي ًئا ال معنى له �إذا �أ�ضاع �أهدافهالكربى وغاياته النهائية ,وعلى العك�س من ذلك ف�إن و�ضوح الهدف يظل ق��اد ًرا على
جتميع الطاقات ،والك�شف عن املواهب ،والإمكانات الكامنة.
 الوقت ي�شبه املال ،يف حني �أن كل واحد منهما ميكن �أن ي�ضيع هبا ًء ,كما ميكن�أن ي�ستثمر من �أجل حتقيق �أعظم النجاحات و�أكرب الأهداف ,ولو �أن ( )%20من �أبناء
الأمة �صنعوا ب�أوقاتهم ,و�أداروه��ا على النحو الذي يفعلونه مع �أموالهم لكنا يف حال
غري هذه احلال؛ فهل ت�ستطيع �أن تكون واحدًا منهم؟
 �إن���س��ان ال�ق��رن احل ��ادي والع�شرين م��ع أ�ن��ه يتحدث با�ستفا�ضة ع��ن العوملةوالقرية الكونية ,وي�ستهلك منتجات ت�أتيه من كل مكان؛ �إال �أن لديه اجنذا ًبا هائ ً
ال
نحو الإقليمية والقبلية والعن�صرية والطائفية ,وهذا يدل على ف�ساد كثري من مكونات
احل�ضارة احلالية!
 بع�ض النا�س يف�سد ما لديه من �سكينة و�سعادة من خالل ا�ستح�ضار همومامل�ستقبل ,ولي�س هذا من احلكمة يف �شيء ,وما �أجمل قول �أحدهم( :ال تعرب اجل�سر
قبل �أن ت�صل �إليه)!
 �إن نظرنا يف القر�آن الكرمي وجدنا �أنه مل يذكر لنا �أبدًا �أن �أية �أمة هلكت ب�سببتق�صريها يف العمران ,و�إمن��ا ب�سبب الإعرا�ض عن ر�ساالت الأنبياء  -عليهم ال�صالة
وال�سالم  -والتمادي يف املعا�صي.
 �إذا حدث في�ضان �أو حريق �أو زل��زال ،وج��دتِ مئات ال�شباب يقومون ب�أعمالسحر البيان في كلمات بينات
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جليلة يف الإنقاذ والإ�سعاف ,وي�صل ذلك �إىل حد املخاطرة بالنف�س ,لكن من الالفت
للنظر �أننا لو دعونا ه��ؤالء ال�شباب ع�شر �سنني للمحافظة على نظافة ال�شارع الذي
ي�سكنون فيه� ،أو التقليل من هدر املاء يف الو�ضوء واالغت�سال ،مل ي�ستجب منهم �إال �أقل
القليل!
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احل�ضارة والعمل للم�ستقبل ""2
 �أجري ا�ستبيان يف الواليات املتحدة حول وجود هدف وا�ضح ,فتبني �أن ()%80من امل�ستفتني قالوا :ال ,و( )%14قالوا لدينا هدف �شفوي �أو يف الذهن.
�أما الذين لهم �أهداف مكتوبة فلم تتجاوز ن�سبتهم الـ(  ..!)%3فكيف يكون حال
و�ضوح الأهداف يف بلد ن�صف �سكانه من الأميني؟!.
ريا من
 نحن ال نرى �إال جز ًءا من الإمكانات املتاحة ,وال ن�ستخدم �إال جز ًءا �صغ ً�إمكاناتنا ,ومن خالل الطموحات الكبرية ،والعمل اجلاد امل�ستمر؛ يت�سع �أفق ر�ؤيتنا
للأ�شياء ,ون�شغل قد ًرا �أكرب من �أجهزتنا ,وبذلك يتغري احلال  -ب�إذن اهلل � -إىل الأح�سن.
 كثري من النا�س ال ير�سمون �أهدا ًفا حمددة لهم؛ خ�شية الإخفاق وعدم التمكنمن حتقيقها ,وهم يف ذلك مثل الطائرة التي �أكلها ال�صد أ� ب�سبب اخلوف من حتطمها
يف يف �أثناء الإقالع والهبوط!.
�إن الإن�سان الذي ير�سم لنف�سه هد ًفا قد يحقق ( )%20منه� ,أما الذي ال يقوم
بذلك ,ف�إنه لن يحقق �أي �شيء.
 احل���ض��ارة احل��دي�ث��ة من��ت ل��دى ال�ن��ا���س جمي ًعا �صفة �سيئة ،ه��ي( :ال�ف��ردي��ةاملفرطة )،وك��ان ه��ذا ن�سب ًيا لل�شعور ب��االغ�تراب ,كما أ�ن��ه �أ�ضعف من روح الت�ضامن
والتعاطف بيننا ,وزاد يف درجة الأث��رة والأنانية ,وعلى املدار�س والأ�سر جمي ًعا العمل
على معاجلة ذلك ب�صرب وجدية.
 �أهل الغرية على �أمة الإ�سالم كثريون جدًا ,لكنهم مرتبكون يف التعرف علىنوعية م�ساهمتهم يف االرتقاء ب�ش�أنها ,لكن �سيهون ذلك �إذا نظرنا �إىل م�صلحة الأمة
على �أنها �أ�شبه ببحرية ,ونظرنا �إىل �أي جهد بنا ًء على �أنه �أ�شبه بدلو يتم �إفراغه يف تلك
البحرية.
 امل�سلم احلق ال ي�ستطيع �إال �أن يهتم بامل�ستقبل ,وال ي�ستطيع �إال �أن يفكر فيه,سحر البيان في كلمات بينات
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ويخطط له ,ولمِ َ ال ونحن �سنق�ضي اجلزء الأكرب والأهم من حياتنا فيه؟
 �إن الإن�سان عظيم الهمة ال يقتنع مبلء وقته بالطاعات ,و�إمنا يفكر �أال متوتح�سناته مبوته؛ وذل��ك من خالل احلر�ص على �أن يكون فيها ما هو م�صدر ل�صدقة
جارية م�ستمرة ,و�إنها لق�ضية ت�ستحق الكثري من االهتمام.
 �إن الظروف ال�سائدة بالن�سبة �إىل كل واحد منا لي�ست �شي ًئا نهائ ًيا ,و�إن علينا �أنننظر �إىل التغيري على �أنه نوع من الرتبية الذاتية والتح�سني ال�شخ�صي.
فاجلمود نوع من املوت ,والتجديد روح احلياة ,فجدد حياتك.
 حني ال يكون لدينا �أه��داف حقيقية وبرامج لبلوغها ,ف�إن الإج��ازة ميكن �أنتتحول �إىل عبء ثقيل وم�صدر للإزعاج ,وال غرابة فالفراغ �أحد الأع��داء احلقيقيني
لل�سعادة.
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احل�ضارة والعمل للم�ستقبل ""3
ريا ما نختلف؛ لأن كل واحد منا يعتقد �أن ما لديه من �أفكار ,وما م�ضى
 كث ًعليه من عادات وتقاليد هو الأ�صوب والأليق والأف�ضل ,وعند التدقيق يت�ضح �أن ذلك
غري �صحيح؛ فلدى كل الأف��راد وال�شعوب ما هو �صواب ,وما هو خط�أ ,وال�سعيد من
عرف عيوبه ,و�أخذ يف معاجلتها.
 �إن �أف�ضل تخطيط للم�ستقبل يكمن يف �صواب قرارات اليوم ،وااللتزام الدقيقب�أداء الواجبات ال�شخ�صية.
 على امل�سلم احلق �أن يخطط حياته على نحو م�ستمر ,وي�ستثمر �أوقاته علىنحو دائم؛ حتى ال يقع يف �أح�ضان البطالة ,والتي هي منبع لكثري من الرذائل.
�إن العمل ال�شريف حياة جيدة ,و�إن العاطلني عن العمل �أ�شبه باملوتى.
 بع�ض النا�س يظنون �أن الفر�صة الكربى لبلوغهم الأماين �ستكون يف امل�ستقبل,وهذا من الأوه��ام� ,إن الفر�صة احلقيقية هي يف اال�ستفادة من اللحظة احلا�ضرة على
�أف�ضل وجه ممكن.
 م�سرية احل�ضارة كانت دائ ًما من االنفراد نحو اال�شرتاك ،ومن اخلا�ص نحوالعام ,وحني �أن�ش أ� النبي ﷺ املجتمع الإ�سالمي يف املدينة ,كان من �أول ما بد�أ به عقد
امل�ؤاخاة بني املهاجرين والأن�صار بو�صف ذلك خطوة �أوىل على طريق �إخراج امل�سلم من
الهم ال�شخ�صي �إىل حيز الهم العام ,وهذا ما ينبغي �أن نركز عليه يف تربيتنا الأ�سرية.
 من ميزات وجود �أهداف وا�ضحة يف حياتنا� ،أنه ي�ساعدنا على القيام بالأعمالالتي نعدها مهمة ,ويخل�صنا من م�شكلة االن�شغال بالأن�شطة غري املهمة ,ورمبا كان هذا
هو مكمن كثري من �أزماتنا على ال�صعيد ال�شخ�صي.
 على كلٍ منكن �أن جتعل لنف�سها �أهدا ًفا بعيدة امل��دى؛ لأن تلك الأه��داف هيالتي حتدد لها مالمح الطريق التي ت�سلكها ،كما �أنها ت�ساعدها على �أن تنه�ض بعد كل
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كبوة ,وتنطلق بعد كل �إخفاق� ,أما املحرومات من الأهداف بعيدة املدى ف�إنهن يظللن
حائرات يف حتديد وجهتهن ,كما �أنهن يفقدن الطاقة واحليوية املطلوبة لال�ستمرار يف
العمل!
 يكون العمل عظي ًما مبقدار عظم الغايات التي ي�ستهدفها ,وعلى هذا ف�إن �أعظمالأعمال تلك التي تبلغنا ر�ضوان اهلل  -تعاىل  ,-و�إن �أجمل الدروب هو ذاك الذي يت�صل
بباب من �أبواب اجلنة.
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احل�ضارة والعمل للم�ستقبل ""4
 حياة من غري �أهداف ,هي حياة من غري ثمر وال �أثر ,و�إن كتابة املرء لأهدافهتزيد من احتمال حتقيقها بن�سبة م�ضاعفة ع�شر م��رات� ,أي ،)%1000( :لكن النا�س
يخافون من كتابة �أهدافهم؛ لأنهم ال يحبون االلتزام القوي ب�أي �شيء!
 جوهر التمدن لي�س يف التطاول يف البنيان ,والإيغال يف امتالك الأ�شياء ,و�إمنايف �ضبط الذات عن اال�سرت�سال يف ال�شهوات ,ويف ال�شفافية القوية جتاه ما يزعج النا�س
ويعكر �صفوهم.
 ي�شعر كثري من النا�س بالفراغ؛ لعدم وجود �شيء ذي قيمة ميلأون به �أوقاتهم,وال�شعور بالفراغ يولد ال�شعور بالقلق وت�ضا�ؤل الذات ,واحلل هو �أن نخطط ال�ستثمار
طاقاتنا و�أوقاتنا على نحو جيد ,وحينئذ �سن�شعر بالغنى واالمتالء وال�سرور.
 م�شكلة كثري من النا�س ال تكمن يف �أنهم مل يتمكنوا من حتقيق �أهدافهم,و�إمنا تكمن يف �أنه لي�س لهم �أهداف �أ�ص ً
ال ,ومن الوا�ضح �أن العمر ي�ضيع �سدى �إذا مل
ن�ستثمره من خالل �أهداف م�ستقبلية حمددة ووا�ضحة.
 يولد النا�س الوالدة الأوىل من غري �إرادة �أو رغبة منهم ،وعليهم بعد ذلك �أنيخططوا لوالدة ا�ستنارة عقولهم و�إ�شراق �أرواحهم وعظمة نفو�سهم من خالل اجلهد
املتوا�صل بقيادة طموح غري حمدود.
 ح�ين يعمل امل�صنع بن�صف طاقته ,ف��إن��ه ق��د يخ�سر ,وق��د يحقق القليل منالأرباح ,وهكذا نحن حني ن�ضيع الكثري من �أوقاتنا من غري فائدة ,ويحدث كثري من
هذا ب�سبب غمو�ض �أهدافنا و�ض�آلة طموحاتنا.
 �إذا �أردن��ا تفو ًقا ال ت�شوبه �شائبة ,وال يرقى �إليه ال�شك ,ف�إن علينا �أن نحاولريا
ريا من �أم�سنا ,وغدنا خ ً
دائ ًما التفوق على �أنف�سنا ،و�أن نعمل على �أن يكون يومنا خ ً
من يومنا يف م�سرية غايتها ر�ضوان اهلل  -تعاىل  ,-والعي�ش على النحو ال��ذي يليق
بالإن�سان امل�سلم.
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 مطلوب من جميع امل�سلمني �أن يحيوا بالإ�سالم ,و�أن يهتدوا بهديه يف جميع�ش�ؤونهم ,ومطلوب من ( )%5منهم �أن يعي�شوا للإ�سالم يحملون هموم �أهله ,وي�ضيئون
دروبهم ,وي�شجعونهم على اال�ستقامة وال�صالح ,فمن منا لديه العزمية ليكون من هذه
الفئة املباركة املحظوظة؟
 ال �شيء يق�ضي على الطموحات والتطلعات مثل الت�سويف واملماطلة ,و�إن عالجذلك يكون ب�أن نرتب على �أنف�سنا القيام ببع�ض الأعمال ال�صغرية ,ونحاول االلتزام
بذلك بكل حزم ودقة.
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احل�ضارة والعمل للم�ستقبل ""5
 مهما تقدمت الأ�سلحة ,وتطورت ,ف�إن (الإن�سان) يظل هو العن�صر الأ�سا�سييف ح�سم املعارك ,وقد قال الأمري حممد عبدالكرمي اخلطابي( :ال�سالح احلقيقي ال
ي�ستورد من هنا �أو هناك ,ولكن من هنا (ي�شري �إىل القلب) ،ومن هنا (ي�شري �إىل العقل).
 العاقل يك ّيف نف�سه مع ال�ع��امل ,على حني �أن اجلاهل ي�صر على �أن يتكيفالعامل معه ,ومبا �أن بني اجلنون والعبقرية حاج ًزا �ضي ًقا ,ف�إن كل قفزة ح�ضارية كربى
�أحدثها �أ�شخا�ص مبدعون عظام رف�ضوا اال�ست�سالم للمعطيات الراهنة ,وكانوا مو�ضع
ا�ستغراب من معا�صريهم!
 �إذا �شعرنا بال�س�أم وامل�ل��ل� ,أو �شعرنا ب�أننا نعي�ش على هام�ش احل�ي��اة ,فلنقمب�شيئني �أ�سا�سيني حتديد �أهدافنا وجتديدها ثم اللجوء �إىل العمل النافع ,فالعمل هو
الذي يجعلنا ن�شعر ب�أن حلياتنا معنى ,وهو وحده الذي يجعلنا نتذوق لذة الإجناز.
 يخفق الكثري من امل�ؤ�س�سات الدعوية واخلريية يف حتقيق م�ستوى عالٍ منالإجناز ،لي�س ب�سبب �ضعف املحا�سبة والرقابة ,لكن ب�سبب افتقارها للأهداف الوا�ضحة
وعدم اعتمادها معايري راقية للجودة والأداء.
 الت�أبي واملمانعة من الأ�شياء املهمة للحفاظ على الهوية ,لكن �إذا اقت�صرنا علىذلك ,ومل نبدع وفق �أ�صولنا ,ف�إن مدنيتنا ت�صاب بالتحلل الداخلي ,وهو �أ�شد فت ًكا من
العدو اخلارجي.
 الأعمال احل�ضارية اجلليلة ال تقوم على املنع واحلظر والتقنني ,و�إمنا تقومعلى املبادرة وال�شغف والعطاء املتدفق.
 لدينا الكثري من الأذك�ي��اء والكثري من طالب العلم ,لكن لدينا القليل منريا ما نرتبك يف ا�ستثمار ذكائنا ومعارفنا
املتميزين والنابهني جدًا ,وما ذلك �إال لأننا كث ً
ومهاراتنا ,و�إن �أي�سر ا�ستثمار لها يتمثل يف �أن يكون لنا هدف وا�ضح ,ن�ؤمن به بقوة
وخطة جيدة ننفذها بعزمية.
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 تعلمنا عقيدتنا �أن كل ما كان من �ش�أن الدنيا ,فهو �صغري وكل ما كان من �ش�أنريا على قدر اهتمامه بالأ�شياء الكبرية,
الآخ��رة ,فهو كبري؛ ولهذا ف�إن املرء يكون كب ً
ريا على قدر اهتمامه بالأ�شياء ال�صغرية ,وهذا ميزان دقيق ملن �شاء �أن يزن
ويكون �صغ ً
نف�سه ,ويعرف موقعه على خريطة العظماء.
 تعاين �أمة الإ�سالم تخل ًفا ماد ًيا عمران ًيا ،ومن تخلف عن امل�ستوى املطلوب مناال�ستجابة للمنهج الرباين الأق��وم ,و�إن تراجع ال��روح الإ�سالمية يف املا�ضي هو الذي
�أدى �إىل الرتاجع العمراين .ومن هنا ،ف�إن النهو�ض اليوم يحتاج �إىل �أوبة �صادقة (�أي:
رج��وع) �إىل �أخالقيات �أ�سالفنا الذين �أ�س�سوا احل�ضارة الإ�سالمية ,وخطوا احلروف
الأوىل يف تاريخ هذه الأمة.
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دهاء الق�ضاة
يقول �أح��د الق�ضاة :من أ�غ��رب ما وق��ع يل يف ق�ضاء دوم��ا ,وكنت يومئذ �أق��وم
مقام حاكم ال�صلح ,وقد ذهب يف �إجازة� ،أن رج ً
فالحا جاءين يدعي �أن قو ًما ذبحوا
ال ً
�أخاه .قلت :و�أين اجلثة؟ قال :تف�ضل يا �سيدي اريك �إياها .وكان الوقت بعد الع�صر,
فا�ستدعيت الطبيب ال�شرعي ,وخرجنا من دوما �أنا والطبيب والكاتب وال��درك � -أي
�شرطة القرى  -وم�شينا حتى جاوزنا ب�ساتني الغوطة ,و�سلكنا �أط��راف اجلبال التي
ي�ؤدي �أي�سرها �إىل قرية التل ,و�أمينها �إىل �أماكن مهجورة ال �أعرف �أن �أحدًا مي�شي �إليها,
فلي�س فيها م�صيف ,ولي�س فيها نبع ماء ,فما زال بنا حتى �أم�ضينا على الطريق �أكرث
من �ساعتني ,وم�شيت حتى انتهى بنا قبيل الغروب �إىل واد مقفر ,ما �أح�سب �أن الذئاب
والثعالب تدنو منه ,فر�أينا جثة متعفنة ,فح�صها الطبيب ال�شرعي ,وقرر �أن �صاحبها
مقتول ,ف�س�ألت املدعي :من الذي ت�شك فيه؟ فاتهم رج ً
�صريحا،
ال من �أهل بلده اتها ًما
ً
و�أراد الدرك �أن ي�ستلموا الأمر ,فقلت :دعوين �أنا ,ف�أخذته جان ًبا ,ور�سمت يف ذهني خطة
هي :من الذي دل ويل املقتول على مكان جثته؟ لأن اجلثة لي�ست على طريق م�سلوك,
وال يف مكان ظاهر ,بل هي يف واد ال ي�صل �إليه �إال من و�ضع اجلثة بيده ,ف�شككت يف �أن
يكون هذا املخرب  -وهو �أخو القتيل  -هو الذي قتله؟ وبنيت �أ�سئلتي على هذا الأ�سا�س,
وجعلت �أ�س�أله ال�س�ؤال عقب ال�س�ؤال ,ومل �أم�سه ب�سوء ,ومل �أوجه �إليه كلمة نابية ,بل
ح�صرته ح�ص ًرا منطق ًيا؛ ليخربين كيف عرف �أن جثة �أخيه ملقاة هنا؟.
مل مت�ض ن�صف �ساعة والكاتب ي��دون الأج��وب��ة حتى تهاوى واع�ترف ب�أنه هو
القاتل.
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مع رجل من كرات�شي
يذكر ال�شيخ علي الطنطاوي  -يرحمه اهلل  -هذه النادرة مع رجل من كرات�شي ملا
زارها ,يقول� :إن مما وقع لنا ملا و�صلنا كرات�شي يف �أول الرحلة وعرفوا �أين عربي �أتكلم
العربية تبا�شروا ,ودعوا واحدًا منهم ح�سبته �سيبويه �آخر ,ظهر من الأعاجم يف �آخر
الزمان ..فلما و�صل �سلم و�سلمت ,وقال :عربي؟ قلت نعم .ف�أقبل علي عنا ًقا وتقبي ً
ال,
و�شممت منه رائحة هذا (التانبول) الذي يقبل عليه الهنود ,ف�أزعجني من ذلك تقبيله
وعناقه.
ثم بد�أ احلوار ,فقال :ما ا�سمي؟ قلت :ال �أدري ما ا�سمك .فقال :ال ,ال ,ا�سم �أنت.
فقلت :ا�سمي �أنا علي .قال :ا�سم �أبي؟ قلت :عدنا �إىل ماجنونا منه؟ ما الذي يدريني ما
ا�سم �أبيك؟ قال� :أبي �أنت� ,أبي �أنت .قلت :اهلل يخرب بيتك� ,أنا �أبوك؟ قال :ال ا�سم �أبي
ا�سم �أبي �أنت .ففهمت �أنه يريد ا�سم �أبي �أنا ,ولكنه �أخط�أ يف ال�ضمائر ,و�أكرث �أخطائنا
من علل ال�ضمائر .ا.هـ.
ريا من الأعاجم كالهنود ,والباك�ستانيني,
قلت :من امل�ؤ�سف ح ًقا �أننا عودنا كث ً
ونحوهم على ه��ذه اللغة املك�سرة ,ول��و �أننا خاطبناهم بلغة عربية ف�صيحة لتح�سن
نطقهم بالعربية �شي ًئا ف�شي ًئا ,ول�سلمات �أل�سنتهم م��ن تلك الأل�ف��اظ املزعجة التي
عودناهم عليها.
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عجبي من ظلم الإن�سان
واعجبي � -أيتها الأخت الكرمية  -من ظلم الإن�سان لأخيه الإن�سان ،وكم يكون
الظامل جبا ًنا حين ًما يتخذ الظلم �شعا ًرا ,كما �سمعنا منذ القدم بع�ض الروايات منها �أن
هناك من ي�ضعون على بع�ض فنادقهم ونواديهم البي�ضاء واحلمراء ومطاعمهم الفتات
تقول :للبي�ض فقط� ،أو تقول :ممنوع دخول ال�سود والكالب!
وامل�ستعمر الإجنليزي يف الهند ,وبروحه اململوءة تع�ص ًبا وتفرقة ،ع ّلم الهندي
حتية االنحناء ،و�أن ينظر �إىل حذاء �سيده عند ال�سالم حتى ال ينظر �إىل وجه �سيده
الأبي�ض!..
و�أملانيا يا عزيزتي كان �شعارها مد اليد مب�سوطة �إىل الأمام ،و�أملانيا فوق اجلميع؛
بحجة �أن دماء ال�شعب زرقاء مميزة للجن�س الآري.
وهذا �ستالني يقتل خم�سة ماليني يف بالده؛ لأنهم يخالفونه يف الفكر والعقيدة.
ويف فل�سطني وك�شمري والبو�سنة وبورما وكمبوديا والفلبني حمالت التطهري،
ويف �إفريقيا ال يزال التاريخ يذكر جرائم ا�صطياد الزنوج و�شحنهم كالدواب لبيعهم
رقي ًقا للجن�س الأبي�ض!
وجتارة الأطفال والرقيق الأبي�ض فاملر�أة فتاة �إعالن وعن�صر جذب للربح احلرام
يف عجلة االقت�صاد العاملي الربوي!
ورع��اي��ة بع�ض ال ��دول لل�شواذ وال�ل��وط�ي�ين ،ومب��را��س��م ي��وق��ع عليها الفال�سفة
واحلكماء ،ويريدون �أن ننقل تلك امليكروبات واجلراثيم �إىل جمتمع الطهر والف�ضيلة,
املجتمع الإ�سالمي النظيف.
وقد تعهد �أحد ر�ؤ�ساء ال��دول املتح�ضرة يف حملته الإنتخابية �أن ي�سن ت�شري ًعا
يحمي اللوطيني وال�شواذ ،ويبيح الإجها�ض ويزيد من احلرية ال�شخ�صية وك ��أن ما
يقارب ( )25000طالبة يف املدار�س الثانوية يف بريطانيا وفرن�سا و�أمريكا ممن حملن
سحر البيان في كلمات بينات
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�سفاحا مل يكفينه! و�إذا كانت هذه ال��دول موقعة على حقوق الإن�سان ،فهل تريد من
ً
بقية املجتمعات الإ�سالمية �أن ت�سلك طريقهم و�أن تنهج �سبيلهم؟ و�إال فل�سنا من دعاة
حقوق الإن�سان وخارج دائرة العامل املتمدن!
�إن هذا جمتمع مادي يعبد امل��ال ،ويعتقد �أنه وحده القادر على كل �شيء ,ففي
عام (1934م) مات يف �أوروبا مليونان و�أربعمائة �ألف �شخ�ص من اجلوع ,يف الوقت ,الذي
�أتلفت فيه بع�ض الدول الر�أ�سمالية �أكرث من مليوين عربة من احلبوب وال�سكر والأرز
ً
حفاظا على م�ستوى الأ�سعار ،وخ�ضو ًعا لقانوين
واللحم وامل��واد الأخ��رى؛ وه��ذا كله
العر�ض والطلب!
ويف الإ�سالم :ال ي�ؤمن �أحدكم �إذا بات �شبعان وجاره جائع!
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التخ�ص�ص يف القراءة
�إننا يف زم��ان الدقة ,وزم��ان الإجن��از املمتاز ..وه��ذا كله ال يح�صل �إال من وراء
التخ�ص�ص ,وم��ن غري املمكن حال ًيا �أن يقر أ� الإن�سان يف التف�سري ,ويف احلديث ,ويف
الفقه ,ويف التاريخ ,واجلغرافيا ,والطب.
فزمان املو�سوعية انتهى ,وج��اء زم��ان التخ�ص�ص ,لكن لتعطي الواحدة منكن
(� 30أو  )%40من وقتها ومن قراءاتها للثقافة العامة ,ولتعطي (� 50أو  )%60من وقتها
لثقافة متخ�ص�صة ,هذه الثقافة املتخ�ص�صة قد تكون ثقافة �شرعية ,قد تكون ثقافة
�أدبية ,قد تكون ثقافة علمية ,تاريخية.
وقد �صار التخ�ص�ص الواحد تخ�ص�صات ,وقبل �أربعني �سنة كانت الفروع العلمية
يف �أمريكا ثالثني فر ًعا� ,أم��ا الآن فهي تزيد على �أل��ف ف��رع؛ لأن �ضمن كل فرع �صار
هناك فروع ..كان هناك طبيب الأنف والأذن واحلنجرة ,وطبيب العني� ,أما الآن فهناك
تخ�ص�صات عدة يف العني نف�سها ,ويف الأذن نف�سها.
�أعزو عدم التقدم الفكري لدى كثري من القراء �إىل �أنهم مل يتخ�ص�صوا يف �شيء
معني.
و�أريد من كل واحدة �أن تقر أ� قراءة حمورية يف تخ�ص�ص ما وجمال معني ,قراءة
مكثفة على نية �أن ت�ضيف �إىل ذلك املجال.
وقد ثبت �أن الكتاب هم �أف�ضل القراء؛ لأنهم يقر�ؤون ليكتبوا ,والذي يقر أ� ليكتب
ف�إن الهدف من القراءة وا�ضح لديه.
نريد �أن ين�ش أ� لدينا جيل جديد من القراء املتخ�ص�صني ,الذين يقر أ� الواحد
منهم يف جمال بعينه ويكثف قراءته ,ويجود يف �سبيل �أن ينجز �أ�شياء ت�ضاف �إىل ذلك
ً
�شريطا� ,أو ي�سجل كتا ًبا� ,أو يلقي حما�ضرة� ,أو يقيم
املجال ,ك�أن يكتب مقالة� ,أو يفرغ
دورة يف �شيء قر أ� فيه قراءات وا�سعة ومكثفة ,وما مل نفعل هذا ف�إننا يف ظل هذا التو�سع
ريا ,و�إن مل نفعل هذا ف�سن�شعر ب�أننا مل نح�صل �إال
ريا كث ً
املعريف الهائل علينا �أن نقر�أ كث ً
�أقل القليل.
سحر البيان في كلمات بينات
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ذم الل�سان
كان يقال :مقتل الرجل بني فكيه ،وق��ال بع�ض البلغاء :الل�سان �أج��رح جوارح
الإن�سان ،وقال �آخر :الل�سان �سبع �صغري اجلرم كبري اجلرم ،وكان ابن م�سعود  -ر�ضي
اهلل عنه  -يقول :وال��ذي ال �إل��ه �إال هو ما على الأر���ض �شيء �أح��ق بطول ال�سجن من
الل�سان .قال بع�ض العرب لرجل وهو يعظه يف حفظ الل�سان� :إياك �أن ي�ضرب ل�سانك
عنقك ،وقد قيل:

اح� � � � � � ��ذر ل� � ��� � �س � ��ان � ��ك �أي � � � �ه� � � ��ا الإن � � �� � � �س� � ��ان
ال ي � � � �ل� � � ��دغ � � � �ن� � � ��ك �إن � � � � � � � � � � ��ه ث � � �ع � � �ب� � ��ان
ك � � ��م يف امل� � �ق � ��اب � ��ر م � � ��ن ق � �ت � �ي� ��ل ل� ��� �س ��ان ��ه
ك � � ��ان � � ��ت ت� � � �ه � � ��اب ل � � � �ق� � � ��اءه ال� � �ف � ��ر�� � �س � ��ان
وقال �أبو حممد بن اليزيدي:

ح� � � � � � �ت � � � � � ��ف ال� � � � � � �ف� � � � � � �ت � � � � � ��ى ل � � � �� � � � �س� � � ��ان� � � ��ه
يف ج � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ده ول� � � � � � � �ع� � � � � � � �ب � � � � � � ��ه
ب � � � � �ي � � � ��ن ال� � � � � � � �ل� � � � � � � �ه � � � � � � ��ات م � � �� � � �س � � �ك � � �ن � � ��ه
رك� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ب يف م � � � � � � ��رك � � � � � � �ب � � � � � � ��ه
وقال �آخر:

ج� � � � ��راح� � � � ��ات ال � � �� � � �س � � �ن � ��ان ل � � �ه � ��ا ال� � �ت� � �ئ � ��ام
ال ي� � � �ل� � � �ت � � ��ام م� � � � ��ن ج � � � � � ��رح ال� � �ل� � ��� � �س � ��ان
وقال ابن املعتز:

�أي � � � � � � � ��ا رب �أل� � � ��� � � �س� � � �ن � � ��ة ك � ��ال� � ��� � �س� � �ي � ��وف
ت � � �ق � � �ط � � ��ع �أع � � � � � � �ن� � � � � � ��اق �أ� � � �ص � � �ح� � ��اب � � �ه� � ��ا
418
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وك � � � � ��م ق� � � ��د ده � � � � ��ى امل � � � � � ��رء م� � � ��ن ن� �ف� ��� �س ��ه
ف� � � �ل � � ��ا ت � � � � � ��ؤك � � � � � �ل� � � � � ��ن ب � � � � أ�ن � � � �ي� � � ��اب � � � �ه� � � ��ا
ومن �أبلغ ما قيل يف عي الل�سان قول بع�ضهم:

ب� � � � � � �ي� � � � � � ��ن ف � � � � � � � �ك � � � � � � � �ي � � � � � � ��ه ل � � � � � �� � � � � � �س � � � � � ��ان
ي � � � � �ن � � � � �� � � � � �س� � � � ��ب ال� � � � � � � � �ع � � � � � � � ��ي �إل � � � � � � �ي� � � � � � ��ه
ف � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��إذا ح� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��اول ق� � � � � � � � � � � ��و ًال
ع � � � � � �� � � � � � �س� � � � � ��ر ال� � � � � � � � � � �ق � � � � � � � � � ��ول ل � � � � ��دي � � � � ��ه
و� � � � � � � � � � � � � � � � � �س� � � � � � � � � � � � � � � � ��واء ه � � � � � � � � � � � � � ��و ف � � � � �ي� � � � ��ه
�أو ح� � � � � � ��� � � � � � �س � � � � � ��ام يف ي� � � � ��دي� � � � ��ه
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مدح امل�شورة
ق ��ال ر� �س ��ول اهلل ﷺ ( :امل �� �س �ت �� �ش��ا ُر م� ��ؤمت � ٌ�ن) ��ص�ح�ح��ه الأل� �ب ��اين يف �صحيح
�أب� � ��ي داوود ,وق� � ��ال احل �� �س��ن ال �ب �� �ص ��ري� :إن اهلل  -ت� �ع ��اىل � -أم� � ��ر ن �ب �ي��ه  -ع�ل�ي��ه
ال �� �س�ل�ام  -ب��امل �� �ش��ورة ,ال م ��ن ح��اج��ة م �ن��ه �إىل �آرائ � �ه� ��م ,و�إمن � ��ا �أراد  -ع ��ز ا� �س �م��ه -
�أن ي �ع �ل �م �ن��ا م ��ا يف امل� ��� �ش ��ورة م ��ن ال �ف �� �ض �ي �ل��ة ,ح �ي��ث ق � ��ال :ﱫ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﱪ
(�آل عمران.)١٥٩ :
يعني �أن الإن�سان ال ي�ستغني عن م�شورة ن�صيح ل��ه ,كما �أن ال�ق��وادم من ري�ش
اجلناح ت�ستعني باخلوايف منه .قال ب�شار:

�إذا ب � �ل� ��غ ال � � � � � ��ر�أي امل� � ��� � �ش � ��ورة ف��ا� �س �ت �ع��ن
ب� � �ح � ��زم ن� ��� �ص� �ي ��ح �أو ن � �� � �ص� ��اح� ��ة ح� � ��ازم
وال جت� �ع ��ل ال � �� � �ش� ��ورى ع �ل �ي��ك غ �� �ض��ا� �ض��ة
ف � ��ري� � �� � ��ش اخل � � � � � � ��وايف ت� � ��اب� � ��ع ل� � �ل� � �ق � ��وادم
قال الأ�صمعي :قلت لب�شار :ر�أيت رجال الر�أي يتعجبون من �أبياتك يف امل�شورة,
فقال� :أو ما علمت �أن امل�شاور بني �إحدى احل�سنيني� ,صواب يفوز بثمرته� ,أو خط�أ ي�شارك
يف مكروهه ,فقلت له� :أنت واهلل يف هذا الكالم �أ�شعر منك يف �شعرك .وقال اجلاحظ:
امل�شورة لقاح العقول ,ورائد ال�صواب ,وامل�ست�شري على طرف النجاح ,وا�ستنارة املرء بر�أي
�أخيه ,من عزم الأمور وحزم التدبري ,وقد �أمر اهلل  -تعاىل � -أكمل اخللق ل ًبا ,و�أوالهم
بالإ�صابة عز ًما ,فقال لر�سوله الكرمي  -عليه ال�سالم  -يف كتابه الكرمي:ﱫ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﱪ (�آل عمران.)١٥٩ :
وقال حكيم� :إذا �شاورت العاقل �صار عقله لك ..ويقال� :أول احلزم امل�شورة ،وقال
العتابي :امل�شورة عني الهداية ,وقد خاطر من ا�ستغنى بر�أيه.
وقال ابن معتز :امل�شورة راحة لك ,وتعب لغريك .وقال � ً
أي�ضا :من �أكرث امل�شورة
مادحا ,وعند اخلط�أ ع��اذ ًرا .وقيل يف املبهج :ثمرة ر�أي الأديب
مل يعدم عند ال�صواب ً
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امل�شري� ,أحلى من ر�أي امل�شور ،ولبع�ضهم :ال ت�شاور اجلائع حتى ي�شبع ,وال الغ�ضبان
حتى يهجع ,وال الأ�سري حتى يطلق ,وال امل�ضل حتى يجد ,وال الراغب حتى ينجح.
وقال بع�ض احلكماء :ما خاب من ا�ست�شار وال ندم من ا�ستخار ،وقال �صالح بن
عبدالقدو�س:

وم � ��ن ال � ��رج � ��ال م� ��ن ا�� �س� �ت ��وت �أح�ل�ام �ه ��م
م� ��ن ي �� �س �ت �� �ش��ار �إذا ا� �س �ت �� �ش�ي�ر ف�ي�ط�ل��ق
ح� � � �ت � � ��ى ي� � � � �ج � � � ��ول ب� � � �ك � � ��ل واد ق � �ل � �ب� ��ه
ف� �ي��رى ال � �� � �ص� ��واب ب� �ه ��ا ي �� �ش�ي�ر ف�ي�ن�ط��ق

سحر البيان في كلمات بينات

421
www.alukah.net

�أ�ضرار التدخني على املال
املال الذي يك�سبه التاجر من بيع الدخان حمرم ،وهو �سحت يف الدنيا والآخرة,
وخذي هذا املثال لرتي كم ي�ضيع بع�ض املدخنني من �أموالهم وهم يف �أم�س احلاجة
�إليها:
�شخ�صا ي�شرب ع�شرين �سيجارة يوم ًيا كمتو�سط للمدخنني ،ف�إنه
�إذا فر�ضنا �أن
ً
يف ال�شهر ي�ستهلك (� 20سيجارة ×  30يو ًما = � 600سيجارة �شهر ًيا) �أي )30( :علبة،
وقيمتها ( )270ريا ًال ي�صرفها �شهر ًيا على الدخان.
فهذه ميزانية متكاملة لأجل هذا الوباء ,ويف ال�سنة ي�ستهلك ( 270ريا ًال × 12
�شه ًرا =  3240ري��ا ًال) ي�صرفها �سنو ًيا دون مباالة ب�ضياع الأم��وال ,ولو طلب منه تربع
بريال واحد ل�صالح م�شروع خريي ادعى الفقر واحلاجة!
�إذا كان هذا املبلغ يف �سنة واح��دة ،فكم املبلغ ال��ذي ي�صرفه منذ بداية تعاطيه
للدخان وهو �شاب �إىل �أن يكون ً
ريا؟! لنفر�ض �أنه بد�أ التدخني وعمره خم�سة
�شيخا كب ً
ع�شر عا ًما ..فكم يكون قد ا�ستهلك من الأموال �إذا بلغ �سن ال�ستني عا ًما؟
( � 45 × 3240سنة =  145800ريا ًال يف العمر) ,هذا املتو�سط؛ فكيف مبن يدخن
(� )40سيجارة �أو �أك�ثر ،في�ستهلك ( 291600ري��ا ًال)! (ومائتان وواح��د وت�سعني �ألفا
و�ستمائة ريال)!
ريا له ,و�سيحا�سبه اهلل  -تعاىل  -عن
ولو �صرفها فيما ينفعه هو و�أ�سرته لكان خ ً
هذا املبلغ الذي �أ�ضاعه ,قيل البن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنه  ,-رجل مات وترك مائة �ألف
درهم .قال ابن عبا�س" :لكن هي ما تركته".
هذا يف حق من خلفها لأوالده؛ فكيف مبن �ضيعها و�أتلفها ومل ينفع نف�سه وال
�أوالده؛ ف�إن ح�سابه ع�سري.
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�أول حافظ للقر�آن يف املك�سيك مهاجر م�سيحي
يقول الكاتب� :أ .جا�سم املطوع  -حفظه اهلل :-
تعرفت على رج��ل مك�سيكي م��ن �أ��ص��ل إ���س�ب��اين ،هاجر �إىل املك�سيك منذ ع�شر
�سنوات ،و�أ�سلم منذ خم�س وع�شرين �سنة ،ف�س�ألته عن ق�صة �إ�سالمه فذكرها يل ،وكنت
ً
منده�شا وهو يروي يل تفا�صيل ق�صته الغريبة والعجيبة.
بد�أ يتحدث عن �شبابه و�أن��ه كان م�سيح ًيا ،لكنه غري مقتنع بامل�سيحية ،ولديه
�أ�سئلة كثرية جتول يف خاطره مل يجد لها جوا ًبا� ،أبرزها:
وماذا بعد املوت؟
وا�ستمر به احلال �إىل �أن دخل اجلامعة ،وما زالت الأ�سئلة ت��راوده ،ومل يقتنع
بجواب ،فتخلى عن امل�سيحية ،و�أحب �أن يعي�ش بال دين.
متر به الأيام وي�سمع من بع�ض �أ�صدقائه عن الإ�سالم فريف�ضه ً
رف�ضا قاط ًعا ،ثم
يقرر �أن يعتزل النا�س على ر�أ�س جبل يف �إ�سبانيا ،ويعي�ش حياة الأقدمني.
ا�ستمر هكذا فرتة من الزمن �إىل �أن ر�أى ر�ؤية ب�أنه مع جمموعة من الأ�شخا�ص
يقفون ب�شكل دائري ،ويلب�سون مالب�س بي�ضاء ،وتتو�سطهم �شجرة خ�ضراء �صغرية ..ثم
ا�ستيقظ من نومه وال يعرف تعبري ر�ؤياه..
وتتاح له فر�صة �أخرى ليكلمه �أحد �أ�صدقائه عن الإ�سالم ،ويرف�ضه كذلك ً
رف�ضا
قاطعا ،وبد�أ يختلي بنف�سه �أكرث ،ويفكر يف الكون �أكرث ،ف�شعر �أن لهذا الكون �إلهًا ،لكنه
ال يعرف كيف ي�صل �إليه؟!
ومتر الأي��ام ،ثم ين�شرح �صدره للإ�سالم ،فيدخل فيه ،وهو يف الداخل راف�ض
لهذا الدين ،لكن الذي ث ّبته و�أقنعه �أكرث يف الإ�سالم كما يقول :رحلته �إىل احلج ،فقد
�أَ ْث َرتْ فيه الكثري ،وغريت جمرى حياته.
ثم بد أ� يحدثني عن طموحه و�أهدافه بعد ذلك ،فكان �أول هدف ي�سعى �إليه �أن
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ً
حافظا للقر�آن ،ف�أر�سله �إىل املغرب فحفظ القر�آن كام ً
ال ،ثم �أ�س�س مدر�سة
يجعل ابنه
للقر�آن يف املك�سيك ،وجعل ابنه مدي ًرا عليها ،وانت�سب �إليها جمموعة من احلفاظ،
والآن عنده جمموعة من الطلبة يدر�سهم ابنه القر�آن الكرمي.
وقد و�ضع لنف�سه والدار�سني معه هدفا جديدًا هو� :أن يتعلموا اللغة العربية،
وفع ً
ال هو يخطط لذلك.
ع�شت حلظات جميلة جدًا و�أنا �أ�ستمع �إىل ق�صة التحول من مذهب �إىل مذهب،
ومن دين �إىل دي��ن ،وق�صة التحدي لتحقيق الطموح والأه��داف ،وق�صة من يخطط
لنف�سه و�أ�سرته و�أبنائه ليكونوا دعاة خري و�سالم ،وين�شروا العدل والرحمة يف بلد فيه
ثالثون مليون �شخ�ص ،وعدد امل�سلمني فيه ال يتجاوز الألف.
وهكذا يبارك اهلل يف الإن�سان و�أهله و�أبنائه �إذا توفر ال�صدق والعزمية والإخال�ص
والطموح والتخطيط ،فكان ابنه �أول حافظ للقر�آن يف املك�سيك وكل م�شاريعه الآن
تنطلق من التخطيط العائلي.
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ا�ست�شعار احلكم والغايات من ال�صيام
�إن اهلل  -تعاىل � -شرع ال�صيام لفوائد جمة ,و�أ�سرار عظيمة ت�ضاءلت عىالثواب
فرحا ,ومتنت �أن تكون ال�سنة
وعظيم اجلزاء من لو ت�صورته نف�س �صائمة لطارت به ً
كلها رم�ضان لتبقى دو ًم��ا بهذا ال��روح والريحان ,واملتكلم يف هذا املو�ضوع إ�من��ا يتكلم
بقدر ما تو�صل �إليه الفكر؛ واهتدى العقل �إليه:
 -1فال�صيام و�سيلة لتحقيق ال�ت�ق��وى ،التي تعد م��ن أ�ب��رز حكم ال���ص��وم؛ قال
ت �ع��اىل :-ﱫ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﱪ (ال�ب�ق��رة) فال�صوم و�سيلة عظيمة لتقواه  -تعاىل  ,-وت�ق��واه -
�سبحانه  -جماع خري الدنيا والآخرة ,يقول ﷺ فيما رواه البخاري وم�سلم« :كل عمل
ابن �آدم له احل�سنة بع�شر �أمثالها �إىل �سبعمائة �ضعف» قال اهلل  -تعاىل �" :-إال ال�صوم
ف�إنه يل و�أنا �أجزي به".
يقول ال��رازي�" :إن ال�صوم ي��ورث التقوى ملا فيه من انك�سار ال�شهوة وانقماع
الهوى؛ ف�إنه يردع عن الأ�شر والبطر والفواح�ش ,ويهون لذات الدنيا وريا�ستها؛ وذلك
لأن ال�صوم يك�سر �شهوة البطن والفرج ,فمن �أكرث منه هان عليه �أمر هذين ,وخفت
عليه م�ؤونتهما ,فكان ذلك راد ًعا له عن ارتكاب املحارم والفواح�ش ,ومهو ًنا عليه �أمر
الريا�سة يف الدنيا ,وذلك جامع لأ�سباب التقوى.
 -2ال�صيام و�سيلة لرتبية الأمة تربية حازمة ,فما ال�صائم �إال رجل ميار�س يف
نف�سه التغلب على اللذة املباحة؛ حتى ي�ستطيع التغلب على اللذة الآثمة ,ويتعهد نف�سه
باالمتناع عن امل�أكل وامل�شرب خمتا ًرا ,حتى ي�ستطيع ال�صرب على اجلوع والعط�ش حني
ي�ضطر �إىل ذلك ا�ضطرا ًرا.
 -3ال�صيام و�سيلة لرتبية الأمة تربية جماعية� :إحياء ملعنى" :مثل امل�ؤمنني يف
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجل�سد الواحد" فت�شعر الأمة يف رم�ضان باجل�سد
الواحد ,يجوع النا�س فيه جو ًعا واح �دًا ,ويعط�شون ً
عط�شا واح �دًا ,ثم ي�شبعون �شب ًعا
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واح�دًا ور ًي��ا واح �دًا ..ال ميتاز بطن عن بطن ,وال فم على فم ..وبذلك ي�شعر باجلوع
من مل تكن ثروته ت�سمح له باجلوع قبل رم�ضان ,ويح�س من �آالم الفقر واحلرمان من
كان الغنى والرتف وال�سرف مينعه �أن يح�س به ..لعمر اهلل هل هناك يف الدنيا جت�سيد
ملعنى الوحدة ,ي�ستوي النا�س بها جمي ًعا يف احلرمان ،ثم ال�شبع كوحدة ال�صيام يف �شهر
رم�ضان..؟
 -4لقد �شرع اهلل  -تعاىل  -ال�صوم ليعلمنا تنظيم معا�شنا ,وتوحيد �أمورنا نحن
امل�سلمني؛ �شرعه ليبلونا �أينا �أح�سن عم ً
ال ,ولي�ضفي علينا  -تعاىل  -ب�سبب ال�صوم
من �أف�ضاله و�إنعامه� ,شرعه ليكون ح�ص ًنا مني ًعا لأوليائه ,وجنة يتقي به امل�سلم �شر
عدوه اللدود ال�شيطان الرجيم� ,شرعه لي�ضيق اخلناق على ال�شيطان الذي يجري من
ابن �آدم جمرى ال��دم ،فال يدعه ينفذ �إليه بحال من الأح��وال ,م�صداق ذلك ما روى
البخاري وم�سلم من حديث �صفية زوج النبي ﷺ�« :إن ال�شيطان يجرى من ابن �آدم
جمرى الدم»؛ �إذ الدم يتولد من الطعام وال�شراب ,ف�إن �أكل املرء و�شرب ات�سعت جماري
ال�شيطان وقويت دواعي ال�شهوة.
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ال �ضرر وال �ضرار
�إذا ت�أملنا املعامالت التي يتعامل بها النا�س فيما بينهم ,والتي قد �شرعها اهلل
 �سبحانه وتعاىل  -وجدناها يف غاية املنا�سبة؛ لأن اهلل  -عز وج��ل  -قد �أح��ل لهماملعامالت التي تنفعهم وتفيدهم يف هذه احلياة ولي�س فيها �ضرر �أ�ص ً
ال.
واملعامالت التي �أباحها اهلل للتعامل بها بني النا�س ,والتي يح�صلون بوا�سطتها
على ك�سب املال احلالل ,دون �أن يح�صل منها �ضرر على �أنف�سهم ,وال على جمتمعهم,
وال على �إخوانهم ,كثرية جدًا ,ومن ذلك مبادالت البنوك التي لي�س فيها �ضرر ,ومنها
املعامالت التي فيها نفع للم�شرتي بتح�صيل ال�سلعة التي يق�صدها ,ونفع البائع
بتح�صيل ك�سب يقوم مقام تعبه وكده ,ومقام �سعيه يف حت�صيل هذا الربح.
فهذه املبايعات فيها م�صلحة للبائع وامل�شرتي ,وهكذا �سائر املعامالت مثل ال�صلح
والإجارات والوكاالت ,وامل�ساقاة واملزارعات ,وكذلك الكفاالت والرهون ،وما �أ�شبه ذلك
من معامالت �أباحها ال�شرع ,ولكن جعل �إباحتها يف حدود حدها اهلل  -عز وجل  -يف
كتابه الكرمي ويف �سنة نبيه ﷺ ,بحيث �إنه ال يجوز جتاوز ما حده اهلل وما �أباحه.
ومن املعلوم �أن الأ�صل يف املعامالت احلل؛ لأنها حالل قبل �أن ي�أتي ال�شرع فلما
جاء ال�شرع �أقر مما ال �ضرر فيه ,وحرم منها ما فيه �ضرر ،كما هو معلوم.
و�إن �أ�ضر ما على العباد تلك املعامالت الربوية التي فيها ظلم لأحد اجلانبني,
ونفع للجانب الآخر ,فحرمها اهلل ملا فيها من ال�ضرر البني ,وكذلك معامالت اخلداع,
ومعامالت الغ�ش ,ومعامالت ال�غ��رر وم��ا �أ�شبه ذل��ك ,مل��ا ك��ان فيها م��ن ال�ضرر لأح��د
املتبايعني ,فحرمها رف ًقا بالعباد؛ وال �سيما ال�ضعفاء منهم ,ف�إذا كان يف �أي معاملة غ�ش
لأحد املتبايعني� ,أو خمادعة� ,أو ظلم� ,أو زيادة يف القيمة ا�ستغال ًال للأموال واحتيا ًال
على اجل�ه��ال ,فقد دخلت كل ه��ذه املعامالت يف ال�ضرر املحرم ال��ذي ذك��ره النبي ﷺ
بقوله« :ال �ضرر وال �ضرار» ,وذكره اهلل  -تعاىل  -بقوله :ﱫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﱪ
(البقرة) ونحو ذلك .فهذه املعامالت ملا كان لها من �أثر �سيئ على الفرد واملجتمع فقد
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منعنا � -سبحانه وتعاىل  -منها� ,أما بقية املعامالت التي مل يرد ن�ص يف حترميها فهي
باقية على الإباحة.
ومن جملة املعامالت التي حرمها اهلل  -تعاىل  -التعامل بالقمار وهو املي�سر؛ ملا
لأثره ال�سيئ على الفرد واملجتمع ,ف�إىل املق�صود واهلل امل�ستعان وعليه التكالن.
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�صالح الدين مع قلب الأ�سد
كان امللك الإجنليزي ريت�شارد قلب الأ�سد قد �شارك يف احلملة ال�صليبية الثالثة
(1191 -1189م) التي ا�ستهدفت ا�سرتداد ما فتحه �صالح الدين ،ودارت معارك طاحنة
بني ريت�شادر و�صالح الدين ,وقد ح��اول ريت�شارد الو�صول للقد�س ،لكنه ف�شل ف�ش ً
ال
ذري ًعا ,ومن ثم ا�ضطر �إىل توقيع �صلح الرملة مع ال�سلطان عام (1192م) ,وغادر بعدها
فل�سطني عائدًا �إىل بالده .ولكن ما يهمنا من هذه الأحداث هو مواقف �صالح الدين
الإن�سانية من عدوه ريت�شارد .فتذكر بع�ض املراجع �أن �صالح الدين �سمع �أن ريت�شارد
قد فقد ح�صانه يف معركة يافا (عام 1191م) ,فبعث �إليه جوادين من �أف�ضل اجلياد؛
لأنه ر�أى �أنه ال يليق بفار�س مغوار مثله �أن يقاتل راج ً
ريا
ال ..كما حتدثت امل�صادر كث ً
ً
مري�ضا (1192م) ,فيقول
عن موقف �صالح الدين من ريت�شارد عندما �سقط الأخري
امل�ؤرخون� :إن ريت�شارد بعث يف يف �أثناء مر�ضه يطلب من �صالح الدين الفاكهة والثلج
والكمرثى واخل��وخ ..ومل يرتدد ال�سلطان يف تلبية رغبته على الفور ،حيث �أمده بكل
ما يحتاج �إليه يف مر�ضه .واغتبط ريت�شارد من نبالة �صالح الدين ,و�أخذت ر�سله ترتدد
على مقر ال�سلطان لتقدمي ال�شكر واالمتنان بالنيابة عنه ,وهناك رواية تقول �إن �صالح
الدين حزن حز ًنا �شديدًا على ريت�شارد يف بع�ض مراحل مر�ضه ,و�أنه �أر�سل له طبيبه
اخلا�ص الذي جنح يف عالجه و�شفائه .لقد كان �صالح الدين خري ممثل للفرو�سية
الإ�سالمية يف ع�صر احلروب ال�صليبية ,فقد كان ينبو ًعا من ال�شجاعة والكرم والعطف
وال��وف��اء والت�سامح وال�ع��دل ,وق��د انتزع بفرو�سيته اح�ترام الغرب وتقديره ,و�إذا كان
معظم الكتاب الغربيني يعرتفون ب�أنه كان �أنبل عدو عرفه الغرب عرب تاريخه الطويل,
ف�إن الفر�سان الغربيني كانوا يتمنون لو �أن �صالح الدين كان م�سيح ًيا .هذه هي بع�ض
�صور الفرو�سية الإ�سالمية يف ع�صر من �أ�شد ع�صور تاريخنا ا�ضطرا ًبا وقل ًقا.
ومن واجبنا �أال ن�سمح لقيم هذه الفرو�سية ,و�آدابها �أن متوت �أب�دًا ,و�أال نحمل
�أح �دًا على جتاهلها ,بل ينبغي علينا �إحيا�ؤها ومتثلها ,يف ثقافتنا و�سلوكنا ,يف ع�صر
يفتقد الكثري من تلك الآداب والقيم.
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حممد الفاحت والطبيب اليهودي
ال�سلطان حممد الفاحت (1432م) هو الوحيد من �ساللة �آل عثمان ال��ذي قاد
( )25حر ًبا بنف�سه يف ظرف ( )30عا ًما فقط ,ق�ضى خاللها على الدولة البيزنطية,
�أعتى املمالك يف الزمن القدمي ,حيث فتح مدينة الق�سطنطينية � -أ�سطنبول العريقة
 عا�صمة الدولة البيزنطية ,وق��ام بتحويل كني�ستها ذائعة ال�صيت "�أيا�صوفيا" �إىلم�سجد فخيم ,ثم ا�ستوىل على دولتي ال�صرب والبو�سنة والهر�سك ,عالوة على احتالله
جلميع الأرا�ضي الألبانية.
الح��ظ �أن حممد الفاحت ظل يحارب مل��دة ( )16عا ًما متوا�صلة ً
جي�شا �صليب ًيا
مكو ًنا من ( )20دول��ة .وقد احت�شد هذا اجلي�ش العرمرم  -بلغة القدماء  -بنا ًء على
الأوامر التي �أ�صدرها بابا الفاتيكان عام (1463م) ,حيث �أعلن �أن كل من ي�شارك يف هذه
احلرب من ال�صليبيني �ضد الدولة العثمانية� ,سيغفر له الرب ذنوبه ملدة �ستة �أ�شهر!
طوال فرتة حكمة التي امتدت من (1481 -1451م) ا�ستطاع حممد الفاحت �أن
يو�سع من رقعة �أرا�ضي دولته حتى بلغت ( 2.24ميلون كم 2تقري ًبا) .مع مالحظة �أن
م�ساحتها كانت (� )900ألف كيلومرتمربع عندما اعتلى كر�سي ال�سلطنة� ,أي �أقل من
ميلون!
كان حممد الفاحت ميثل �شوكة مدببة يف خ�صر دول �أوروب��ا؛ مما جعلها تتكتل
�ضده ,وت�سعى �إىل �إطاحته بكل الو�سائل ,حتى �أنه جنا من ( )14حماولة اغتيال دبرها
له �أعدا�ؤه الأوروبيون� ,إال �أن الطبيب اليهودي يعقوب با�شا الذي كان يعمل �ضمن فريق
�أطباء ق�صر ال�سلطان ا�ستطاع �أن ينجز املحاولة اخلام�سة ع�شرة بنجاح ,حيث د�س له
ال�سم يف طعامه ,فلقي حممد الفاحت حتفه يوم (1481/2/2م).
ابتهاجا مبوت
�آن��ذاك �أم��ر البابا بدق نواقي�س جميع الكنائ�س ملدة ثالثة �أي��ام
ً
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ال�سلطان العثماين الذي يعتربونه عدوهم الأول.
املده�ش �أن حممد الفاحت كان يتقن ( )7لغات �إتقا ًنا تا ًما ,وكان �إدار ًيا بار ًعا؛ مما
جعل جملة "�صنداي تاميز" تختاره يف عام (2004م) �ضمن �أهم (� )30شخ�صية �صنعوا
تاريخ العامل!
ومن املفارقات �أنه كان امل�سلم الوحيد بني ه�ؤالء الثالثني.

سحر البيان في كلمات بينات

431
www.alukah.net

الدولة الأكذوبة
ل��و ت�أملنا ظ��اه��رة ال��دول��ة العربية م��ن ال�ب��داي��ة �إىل ال�ي��وم ,وحللناها حتلي ً
ال
مو�ضوع ًيا ,لو�صلنا �إىل اقتناع ب�أن �إ�سرائيل كذبة كبرية ,وب�أن هذه الكذبة ال ميكن �أن
ت�ستمر �إىل ما ال نهاية.
ثمة دولة جموفة من الداخل وغري قابلة للحياة �إال بالعالجات اليومية ,ومن
ال�صعب  -بالطبع  -ر�سم �سيناريو دقيق لنهاية �آتية بال ري��ب ,وبخا�صة �إذا ا�ستمرت
�سيا�سة الغطر�سة واح�ت�ق��ار الآخ ��ر ,انتهت الإم�براط��وري��ة الأمل��ان�ي��ة ,وانتهى االحت��اد
ال�سوفيتي منذ وق��ت ق��ري��ب ,و�ستنتهي ال��دول��ة العربية ب�صيغتها احلالية حت ًما .ال
ميكن للإ�سرائيليني �أن يعي�شوا �إىل الأب��د يف مثل ظروفهم احلالية .فال بد �أن ي�أتي
يوم ي�شعرون فيه باحلاجة �إىل الهجرة من جديد؛ ففي �إ�سرائيل نحو مليون ن�سمة
قدموا من رو�سيا على �سبيل الهجرة� ,أو كمحطة عبور نحو الغرب الح ًقا ,والالفت �أن
الأكرثية ال�ساحقة من ه�ؤالء ال تدين باليهودية ,بل بامل�سيحية ،وبينهم م�سلمون وال
دينيون ,والأقلية بينهم يهود.
وهناك �سكان امل�ستوطنات و�أكرثهم قدموا من الواليات املتحدة ,حيث احلياة
هناك �أف�ضل و�أ�ضمن من �إ�سرائيل ،لكنهم قدموا �إليها عن ت�صور منهم ب�أنهم �أحفاد
امللك داود ,وقد هرعوا لي�صرعوا جوليات اجلبار الذي ميثل الفل�سطينيني� ,أو ليحاربوا
بني عمون �أو بني م ��ؤاب .وهنا ذروة النف�سية املري�ضة التي ال ي�صعب على الباحث
اكت�شافها ,وبخا�صة لدى امل�ستوطنني واملتطرفني الدينيني.
وهناك بالإ�ضافة �إىل ذلك هذه الف�سيف�ساء من �أقوام وجماعات بال ح�صر� ,أتت
من كل مكان حتت الأر�ض ,لتحتل � ً
أر�ضا ال حق لها فيها وال م�ستقبل ,وتعاونت ظروف
دولية و�إقليمية معروفة على ن�شوء هذه الدولة الغريبة التي ال �أجد من و�صف دقيق
لها �سوى "الدولة الكذبة" �أو الدولة امل�صطنعة التي  -بو�ضعها احلايل  -ال ميكن �أبدًا
�أن ت�ستمر.
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فكرتك ال ت�ستحق �أكرث من تقدير جيد
ولد (فردريك واال���س �سميث) يف العام (1944م) بوالية م�سي�سبي الأمريكية,
وتويف والده بينما كان يف الرابعة من عمره ,فتولت والدته و�أعمامه تربيته.
التحق ال�شاب املهتم بالطريان بجامعة يال الأمريكية عام (1962م) ,وبينما كان
يدر�س االقت�صاد فيها طلب منه �أ�ستاذه كتابة درا�سة خمت�صرة لفكرة جتارية تت�سم
بالتميز والأ�صالة ,فقدم ورقة ي�شرح فيها بالتف�صيل ر�ؤيته حول �شركة تقدم خدمات
تو�صيل فائقة ال�سرعة يف ع�صر يحكمه احلا�سب الآيل .وبعد �أن �صحح الأ�ستاذ الورقة
و�ضع عليها مالحظته ال�شهرية" :فكرتك مثرية لالهتمام ومرتبة ,ولكن لكي حت�صل
على تقدير �أعلى من جيد عليها �أن تكون عملية" .خاب �أمل الطالب املتحم�س وقتذاك
قلي ً
ال ,لكنه مل يفقد حلمه و�إن تراجعت الفكرة وطغت عليها طموحات �أخرى ,فتخرج
�سميث من جامعة يال عام (1966م) بكالوريو�س يف االقت�صاد ,والتحق �إب��ان تخرجه
بقوات البحرية الأمريكية وخدم فيها �سنوات �أرب��ع ،تابع فيها عن قرب نظام اجلي�ش
اللوج�ستي (ال�شحن والعمليات على الأر�ض) ,ور�أى بعينه كيف يتابع اجلي�ش عمليات
تو�صيل ال�شحنات للمناطق املختلفة ,فعدل يف فكرته الأ�سا�سية التي احتفظ بها طيلة
هذه ال�سنوات.
وعندما �صرفه اجلي�ش عام (1970م) وقد ترقى يف مراتبه ليبلغ درجة (كابنت),
عاد �إىل مدينته وابتاع ن�سبة �أ�سهم ت�سمح له بال�سيطرة الكاملة على �إح��دى �شركات
�صيانة ال �ط��ائ��رات ,ومل مت����ض �سنة ح�ت��ى أ�ع ��اد هيكلة ه��ذه ال���ش��رك��ة لت�صبح جت��ارة
الطائرات امل�ستعملة حمورها .ويف الثامن ع�شر من يونيو عام (1971م) �أن�ش أ� فردريك
�سميث �شركة �أ�سماها فيدرا �إك�سربي�س (فيكد�س) مبرياثه البالغ ( )4ماليني دوالر
�أمريكي� ،أي ما يعادل ( )21مليون دوالر يف الع�صر احلديث .واتبع فيها بالتف�صيل
كل ما ورد يف ورقته الأوىل ,امل�سودة احللم ,التي كتبها وقتما كان طال ًبا يف يال ..وكانت
قواعدها �سليمة ,وطبقها عمل ًيا ب�شكل كامل بنجاح � ً
أي�ضا .وبحلول عام (1973م) كانت
سحر البيان في كلمات بينات
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فيدك�س تعر�ض خدماتها فعل ًيا يف ( )25مدينة لتو�صيل ال�شحنات ال�صغرية والوثائق
عرب �أ�سطول مكون من ( )14طائرة.
اليوم ال يزال �سميث قائدًا ل�شركة فيدك�س التي �سجل لها التاريخ� ،أنها �أول �شركة
تو�صيل �سريع لل�شحنات و�أكربها يف الواليات املتحدة الأمريكية ,بينما طوى الن�سيان
�أ�ستاذه الذي ق ّيد �أحالمه بحدود املمكن واملعقول واملتاح.
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وقولوا للنا�س حُ ً
�سنا

(((

ﮋﭑﭒﭓﭔ

الكلمة الطيبة ،هداية اهلل وف�ضله لعباده قال تعاىل:
ﭕﭚﮊ (احل��ج) ،وهي ر�سالة املر�سلني ،و�سمة امل�ؤمنني ،دعا �إليها رب العاملني يف
كتابه الكرمي فقال :ﮋﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮊ (الإ�سراء).
�إن القر�آن الكرمي بينّ لنا �أهمية الكلمة الطيبة وعظيم �أثرها وا�ستمرار خريها،
وبني خطورة الكلمة اخلبيثة وج�سيم �ضررها و�ضرورة اجتثاثها ،يقول جل جالله:
ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﮊ (�إبراهيم).
يقول ابن القيم  -رحمه اهلل َ : -
«�ش ّبه اهلل �سبحانه الكلمة الطيبة  -كلمة التوحيد
 بال�شجرة الطيبة لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل ال�صالح ،وال�شجرة تثمر الثمر النافع».الكلمة الطيبة هي حياة القلب ،وهي روح العمل ال�صالح ،ف��إذا ر�سخت يف قلب
امل ��ؤم ��ن وان���ص�ب��غ ب�ه��ا ﮋﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮊ
(البقرة) وواط�أ قل ُبه ل�سا َنه ،وانقادت جمي ُع �أركانه وجوارحه ،فال ريب �أن هذه الكلمة
ت�ؤتي العمل املتق َّبل ﮋﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯹﮊ (فاطر).
والكلمة الطيبة ه��ي كلمة احل��ق ثابتة اجل ��ذور� ،سامقة ال�ف��روع ال ُتزعزعها
�أعا�صري الباطل ،وال ِّ
حتطمها معاول الهدم والطغيان ،تقارع الكلم ُة الطيب ُة كلم َة
الباطل فتجت ّثها فال قرار لها وال بقاء ،ال بل ﮋﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮠﮊ (الأنبياء).

()1بت�صرف من كالم الأخت�( :أمينة �أحمد زاده) مبوقع الألوكة.
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تخيلي � ..أن القارات ال تتزحزح
ظهرت نظرية �إزاح��ة القارات عام (1912م) على يد عامل �أملاين ا�سمه (�ألفريد
فاغرن) ,والذي ت�أمل يو ًما يف خريطة العامل فالحظ �شي ًئا طري ًفا� :أن ال�ساحل ال�شرقي
لقارة �أمريكا اجلنوبية حدوده متطابقة متا ًما مع حدود ال�ساحل الغربي لقارة �إفريقيا،
وك�أن احلدين كانا يو ًما مت�صلني وجرى ق�صمها عنوة وف�صلهما عرب املحيط الأطل�سي.
الح ًقا ت�ضافرت مالحظات علماء اجلولوجيا والأحياء والقيا�سات امللتقطة ب�أدق الآالت
و�صور الأقمار ال�صناعية لتثبت هذه احلقيقة :الق�شرة الأر�ضية هي يف حالة حركة
م�ستمرة منذ مئات ماليني ال�سنني ،وحتى يومنا هذا ،و�إىل ما �شاء اهلل.
يقول العلماء� :إن القارات ال�سبع املوجودة اليوم كانت قبل ثالثمائة مليون �سنة
عبارة عن كتلة قارية واحدة هائلة ال�ضخامة ,وقد �سموا هذه القارة الغابرة (بانغايا -
 .)Pangaeaولأن يف الق�شرة الأر�ضية� ,أو الطبقة العلوية من الأر�ض� ,صفائح وقطع
متجاورات تطفو فوق الطبقات الأدنى منها ،والتي هي عبارة عن �صهارة معدنية �سائلة
تبلغ حرارتها ع�شرات �أل��وف الدرجات ,ف��إن الق�شرة الأر�ضية غري م�ستقرة وتتحرك
قطعها املفككة هنا وهناك.
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حقوق الأقارب
للقريب ال��ذي يت�صل ب��كِ يف القرابة ك��الأخ والعم واخل��ال و�أوالده ��م ,وك��ل من
ينتمي �إليكِ ب�صلة فله حق هذه القرابة بح�سب قربه ,قال اهلل  -تعاىل  :-ﱫ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﱪ (الإ�سراء.)٢٦ :
فيجب على كل قريب �أن ي�صل قريبه باملعروف؛ ببذل اجل��اه ,والنفع البدين,
والنفع املايل بح�سب ما تتطلبه قوة القرابة واحلاجة ,وهذا ما يقت�ضيه ال�شرع والعقل
والفطرة.
وقد كرثت الن�صو�ص يف احلث على �صلة الرحم  -وهو القريب  -والرتغيب يف
ذلك؛ ففي ال�صحيحني عن �أبي هريرة� ،أن النبي ﷺ قال�« :إن اهلل خلق اخللق حتى �إذا
فرغ منهم قامت الرحم فقالت :هذا مقام العائذ بك من القطيعة ,فقال اهلل :نعم� ,أما
تر�ضني �أن �أ�صل من و�صلك ,و�أقطع من قطعك ,قالت :بلى .قال :لك» ،ثم قال ر�سول
اهلل ﷺ« :اقر�ؤوا �إن �شئتم :ﱫ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎﮏﮐﱪ (حممد) ،وقال النبي ﷺ« :من
كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فلي�صل رحمه» متفق عليه.
وكثري من النا�س م�ضيعون لهذا احل��ق مفرطون فيه ,جتد ال��واح��د منهم ال
يعرف قرابته ب�صلة ال باملال ،وال باجلاه وال باخللق ,مت�ضي الأي��ام وال�شهور ما ر�آهم
وال زارهم ,وال تودد �إليهم بهدية ,وال دفع عنهم �ضرورة �أو حاجة ,بل رمبا �أ�ساء �إليهم
بالقول �أو بالفعل� ,أو بالقول والفعل جمي ًعا ,ي�صل البعيد ويقطع القريب.
ومن النا�س من ي�صل �أقاربه �إن و�صلوه ويقطعهم �إذا قطعوه ,وهذا لي�س بوا�صل
يف احلقيقة ،و�إمنا هو مكافئ للمعروف مبثله ,وهو حا�صل للقريب وغريه ,ف�إن املكاف�أة
ال تخت�ص بالقريب ,والوا�صل حقيقة :هو الذي ي�صل قرابته هلل ,وال يبايل �سواء و�صلوه
�أم ال ,كما يف �صحيح البخاري عن عبداهلل بن عمرو بن العا�ص� ،أن النبي ﷺ قال« :لي�س
الوا�صل باملكافئ ,ولكن الوا�صل الذي �إذا قطع رحمه و�صلها» ,و�س�أله رجل فقال :يا
سحر البيان في كلمات بينات
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ر�سول اهلل� ,إن يل قرابة �أ�صلهم ويقطعونني ,و�أح�سن �إليهم وي�سيئون �إيل� ,أحلم عنهم
علي ,فقال النبي ﷺ« :لئن كنت كما قلت فك�أمنا ت�سفهم املل ,وال يزال معك
ويجهلون ّ
من اهلل ظهري عليهم ما دمت على ذلك» متفق عليه.
ولو مل يكن يف �صلة الرحم �إال �أن اهلل ي�صل الوا�صل يف الدنيا والآخ��رة ,فيمده
بالرحمة ,ويي�سر له الأم ��ور ,ويفرج عنه الكربات مع ما يف �صلة الرحم من تقارب
الأ�سرة ,وتوادها ,وحنو بع�ضهم على بع�ض ,ومعاونة بع�ضهم ً
بع�ضا يف ال�شدائد ,وال�سرور
والبهجة احلا�صلة بذلك ،كما هو جمرب معلوم .وكل هذه الفوائد تنعك�س حينما حتل
القطيعة ويح�صل التباعد.
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حق غري امل�سلمني
لفظ غري امل�سلمني ي�شمل جميع الكافرين ،وهم �أ�صناف �أربعة:
حربيون ,وم�ست�أمِ نون  -بك�سر امليم  -ومعاهدون ,وذميون.
ف�أما احلربيون :فلي�س لهم علينا حق من حماية �أو رعاية.
و�أما امل�ست�أمِ نون :فلهم علينا حق احلماية يف الوقت واملكان املحددين لت�أمينهم.
و�أما املعاهدون :فلهم علينا الوفاء بعهدهم �إىل املدة التي جرى االتفاق عليها
بيننا وبينهم ما داموا م�ستقيمني لنا على العهد الذي مل ينق�صوه �شي ًئا ,ومل يعينوا
�أح �دًا علينا ,ومل يطعنوا يف ديننا؛ لقول اهلل  -تعاىل  :-ﱫ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﱪ (التوبة).

و�أما الذميون :فهم �أكرث ه�ؤالء الأ�صناف حقو ًقا فيما لهم وعليهم؛ ذلك لأنهم
يعي�شون يف بالد امل�سلمني ,وحتت حمايتهم ورعايتهم باجلزية التي يبذلونها.
فيجب على ويل �أم��ر امل�سلمني �أن يحكم فيهم بحكم الإ�سالم يف النف�س واملال
والعر�ض ,و�أن يقيم احلدود عليهم فيما يعتقدون حترميه ,ويجب عليه حمايتهم وكف
الأذى عنهم.
ويجب �أن يتميزوا عن امل�سلمني يف اللبا�س ,و�أال يظهروا �شي ًئا منك ًرا يف الإ�سالم,
�أو �شي ًئا من �شعائر دينهم ,كالناقو�س ,وال�صليب ,و�أحكام �أهل الذمة موجودة يف كتب
�أهل العلم ال نطيل بها هنا.
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نوبل  ..جائزتي التي �أنتظر!
ريا ,وهي يف التا�سعة من
كانت (بيان حممد لعبان) حتمل يف يدها
مغناطي�سا �صغ ً
ً
عمرها ويف رحلة برية� ,سقط املغناطي�س على الرمل ,وعندما حملته وجدت به بع�ض
الأ�شياء العالقة التي مل تكن �أكرث من �أ�شياء جمهولة ال تدري ما هي ,وكيف علقت
وملاذا تتم�سك هذه الأ�شياء باملغناطي�س بكل قوتها ,علقت هذه احلادثة بذاكرتها و�أخذت
حي ًزا يف زاوية �إبداع طفلة ,وعندما كانت يف املرحلة املتو�سطة بد�أت فكرة االخرتاعات
واالكت�شافات ت�سيطر عليها وعلى �أحاديثها مع زميالتها؛ فبد�أت بالقراءة عن الأ�سلوب
العلمي الذي ي�سري عليه الباحث حتى يحقق فر�ضيته.
قر�أت بيان حديث النبي ﷺ« :عليكم بالدجلة ف�إن الأر�ض تطوى بالليل» ،وت�أملت
ريا وتبادر �إىل ذهنها ق�صتها مع املغناطي�س ،و�أن الأ�شياء العالقة ما هي �إال معادن
فيه كث ً
حتتويها الأر�ض ,فانطلقت بيان يف عامل البحث والإبداع واملوهبة من خالل فكرة �أن
الأر�ض حتتوي على املعادن التي تتمدد باحلرارة وتتقل�ص بالربودة ,حيث عملت على
�أول بحث لها وهو بعنوان (الأر�ض والليل).
حتمل بيان يف جعبتها ت�سعة ابتكارات ,كان �أولها جهاز �إنذار ينذر بقرب فراغ الغاز,
لكن ابتكارها "�سوار الإح�سا�س" يحمل مكانة خا�صة لديها؛ لأنها تفوقت به على عامل
الوقت ,تقول بيان" :كنت �أحد �أع�ضاء برنامج موهبة ال�صيفي ,وب�سبب ظروف �سفري
مل �أ�ستطع ح�ضور الأيام الثالثة الأوىل من الربنامج ،وكدت �أ�ستبعد �إن مل �أح�ضر يف
اليوم الرابع؛ وقد ح�ضرت لأنني �أريد �أن �أثبت جديتي يف �إكمال الربنامج ,وعند دخويل
املقر مت توجيهي �إىل وحدتي فا�ستف�سرت عن املو�ضوع الذي ال بد �أن �أبتكر فيه ,وبالفعل
ذهبت وجل�ست يف مقعدي ،وبعد خم�س دقائق فقط �أتت الفكرة ،وقمت بر�سم النموذج
و�صنفت الأدوات التي �أحتاج �إليها يف �صنع اجلهاز ,ثم ذهبت وقدمت ذلك مل�شرفتي التي
فوجئت بردة فعلها ,فقد �سعدت بذلك و�أخربتني يف نهاية الربنامج �أن هذا املوقف كان
�أحد العوامل التي �ساعدت على منحي لقب (الطالبة املثالية بالربنامج).
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كما قدمت بيان يف الربنامج نف�سه ابتكارات �إ�ضافية عدة ،وهي ك�شاف احلرارة
وقبعة العامل واجلاكيت الذكي وعن هذا االبتكار ،تقول بيان "اجلاكيت يعمل تلقائ ًيا,
مبجرد انخفا�ض درجة احلرارة يف الغرفة ,على تدفئة ال�شخ�ص الذي يرتديه ,وقد نتج
هذا االخ�تراع نتيجة ملعاناة زميلتي التي كانت ب�صحبتي يف الربنامج ،حيث التكييف
مركزي وال ميكن التحكم به".
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دعي الأرقام تتحدث
هذه بع�ض الإح�صاءات الغربية ,تبدد ذلك الوهم الكبري ب�أن املر�أة الغربية تعي�ش
يف �سعادة وراحة نف�سية ,يف ظل احلرية التي تتمتع بها يف بالد الغرب.
( )%80من الأمريكيات يعتقدن �أن احلرية التي ح�صلت عليها املر�أة هي �سبب
االنحالل والعنف يف الوقت الراهن.
( )%75ي�شعرن بالقلق النهيار القيم والتف�سخ العائلي.
( )%80ي �ج��دن ��ص�ع��وب��ة ب��ال�غ��ة يف ال�ت��وف�ي��ق ب�ين م���س��ؤول�ي��ات�ه��ن جت��اه ال�ع�م��ل,
وم�س�ؤولياتهن جتاه الزوج والأوالد.
( )%87قلن :لو عادت عجلة التاريخ للوراء ,العتربنا املطالبة بامل�ساواة م�ؤامرة
اجتماعية �ضد الواليات املتحدة ,وقاومنا اللواتي يرفعن �شعاراتها.
( )%40من الن�ساء تعر�ضن لل�ضرب �أو لالغت�صاب مرة على الأقل.
(� )800ألف امر�أة حامل يف بريطانيا� )400( ,ألف منهن خارج العالقات الزوجية.
( )152890حالة �إجها�ض يف الواليات املتحدة خالل �سنة واحدة.
( )10مليون حالة �إجها�ض برو�سيا �سنو ًيا.
( )1.10مليون مطلقة يف فرن�سا.
( )%40من ن�ساء �إيطالية يخ�شني ال�سري مبفردهن يف ال�شوارع.
( )%60من الطالبات يتوقعن �أن يغت�صنب قبل التخرج.
( )%18من ن�ساء �أمريكا اغت�صنب �أو تعر�ضن ملحاولة اغت�صاب.
من كل ( )35حالة اغت�صاب يتم التبليغ عن حالة واح��دة فقط ،بينما ي�ؤثر
البقية ال�سكوت.
( )40مليون طفل م�شرد يف �أمريكا الالتينية ..والبقية ت�أتي.

442

سحر البيان في كلمات بينات

�أخطاء وتنبيهات
 -1ي�سافر كثري من النا�س �إىل املدينة بق�صد زيارة قرب النبي ﷺ ,وهذا العمل
ال يجوز ،وامل�شروع �أن يق�صد امل�سلم ب�سفره ال�صالة يف امل�سجد النبوي؛ لقوله ﷺ« :ال
ت�شد الرحال �إال �إىل ثالثة م�ساجد :امل�سجد احلرام ,وم�سجدي هذا ,امل�سجد الأق�صى»
متفق عليه.
 -2زيارة قرب النبي ﷺ و�صاحبيه والبقيع وغريها من القبور خا�ص بالرجال؛
�أما الن�ساء فلي�س لهن زيارة �شيء من القبور؛ لقول النبي ﷺ« :لعن اهلل زوارات القبور»
حديث �صحيح� ,أخرجه �أحمدو الرتمذي وابن ماجه.
 -3ال يجوز لأحد �أن يتم�سح باملنرب ,وال احلجرة التي فيها قرب النبي ﷺ وقربا
�صاحبيه  -ر�ضي اهلل عنهما  ,-وال �أن يقبلها� ,أو يطوف بها؛ ف�إن هذا كله بدعة منكرة.
 -4ال يجوز لأحد �أن ي�س�أل الر�سول ﷺ وال غريه ق�ضاء حاجة� ,أو تفريج كربة,
�أو �شفاء مري�ض� ,أو �أن ي�شفع له يف الآخرة� ,أو نحو ذلك؛ لأن هذا كله ال يطلب �إال من
اهلل � -سبحانه  ,--وطلبه من الأموات �شرك باهلل  -تعاىل .-
 -5من الأعمال املبتدعة ما يفعله بع�ض الزوار من رفع ال�صوت عند قربه ﷺ,
وطول القيام ,والدعاء عند قربه ,وقد ي�ستقبل القرب راف ًعا يديه يدعو ,وكذا ما يفعله
بع�ض النا�س من ا�ستقبال القرب من بعيد وحتريك �شفتيه بال�سالم �أو الدعاء� ,أو زيارة
القرب النبوي بعد كل �صالة� ،أو كلما دخل امل�سجد �أو خرج منه؛ وهذا كله خالف ما عليه
ال�سلف ال�صالح من �أ�صحاب النبي ﷺ و�أتباعهم ب�إح�سان ,بل هو من البدع املحدثة.
 -6من الأعمال املبتدعة � ً
أي�ضا:
�أ -التزام �أدعية و�صفة خا�صة مل تثبت عن النبي ﷺ عند زي��ارة ق�بره ﷺ� ,أو
مقربة ال�شهداء� ,أو مقربة البقيع.
ب -الدعاء اجلماعي ب�صوت واحد عند زيارة قرب النبي ﷺ� ,أو مقربة ال�شهداء,
�أو مقربة البقيع.
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جـ -ق�صد ال�صالة بجوار قرب النبي ﷺ �أو مقربة البقيع� ,أو مقربة ال�شهداء
ترب ًكا� ,أو اعتقاد �أن يف ذلك ف�ض ً
ال.
كل هذه الأعمال من البدع التي مل تثبت عن النبي ﷺ وال عن �أحد من �أ�صحابه,
ولو كان فيها خري ل�سبقونا �إليه.
وقد �أوج��ب اهلل علينا حمبة النبي ﷺ �أك�ثر من �أنف�سنا و�أهلينا ,وال��ذي يحب
النبي ﷺ ال يخالف هديه و�سنته.
� -7سبق بيان ما ي�شرع زيارته ملن زار املدينة ,وما عدا ذلك فع ً
ال ي�شرع؛ كامل�ساجد
ال�سبعة ,وم�سجد القبلتني وغريها ,وكذا الذهاب مع من ي�سمون (باملزورين) لتلقينهم
الأدعية.
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�إىل متى؟!
جل�سنا نتجاذب �أط��راف احلديث قرابة ال�ساعة ,ومل يكن احلديث ي��دور حول
نقطة معينة ,لكن كان حدي ًثا عا ًما ,ومن خالل احلديث �سمعت � ً
ألفاظا يطلقها �صاحبي
علي ,لكن لأنها �صدرت من فرد
بني الفينة والفينة ,وتعجبت منها ال لكونها جديدة ّ
يتكلم بلغتنا ,وم��ن بني جلدتنا .فمن �ألفاظه على �سبيل املثال ال احل�صر�" :أنتم"
"متطرفون"�" ,أ�صوليون"" ,رجعيون"� ...إلخ .وهي �ألفاظ اقتحمت عقول �أبنائنا,
ف�سكنت يف قلوبهم ,و�سيطرت على �أفئدتهم.
ويف نهاية احلديث ,قلت له :يا �أخي �سمعت كلمات مل �أعهدها منك من قبل! فهل
�سمحت يل ب�أن �أطرح عليك �س�ؤا ًال؟
هل نحن يف جبهتني متناحرتني نقاتل بع�ضنا البع�ض؟ �أم نحن من طائفتني
خمتلفتني كل منا ينا�صر طائفته ,وي��ذود عن حيا�ضها؟! عندها �سكت �صاحبي ومل
ينب�س ببنت �شفة.
قلت له :يا �أخي! نحن �أمة م�سلمة موحدة ,وحملة ر�سالة خالدة ,و�أبناء جزيرة
واحدة .ف ِل َم ينعت بع�ضنا ً
بع�ضا؟ ولمِ َ يجرح الأخ �أخاه؟ ولمِ َ نعني الأعداء علينا �شر ًقا
كانوا �أم غر ًبا؟
ريا ما ن�سمع مثل هذه الألفاظ والعبارات يف ميدان احلياة حتى ا�شرتك
وكث ً
اجلاهل واملتعلم يف ذل��ك ,ف�أ�صبحوا فيه �سواء ,والبع�ض ي�سمع ,وي��ردد هذه الألفاظ
م�صطلحا ،ورمبا ا�ستعمل هذه الألفاظ ك�سالح
(كالببغاء) وال يعرف لها مدلو ًال �أو
ً
فتاك لتفرقة هذه الأم��ة! و أ�خ��ذ يكيل منها ويوزعها ذات اليمني وذات ال�شمال؛ حتى
يذهب ببهجة هذا املجتمع!
* قالوا :متطرفون ..قلت :فمن هم املتطرفون؟
�أهم الذين يحافظون على ال�صلوات اخلم�س ,ومع جماعة امل�سلمني؟
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�أم هم الذين يحافظون على ال�سنن ,والرواتب؟
�أم هم الذين ي�أمرون باملعروف ,وينهون عن املنكر؟
�إن كان ه��ؤالء كلهم من املتطرفني ,ف�أنا �أق��ر ب�أنني من �أول املتطرفني ،قال -
تعاىل  :-ﱫ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﱪ (�آل عمران).
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عج ًبا لك �أيها الإن�سان!
يقول كاتب املو�ضوع :بالأم�س القريب زرت قري ًبا يل يف امل�ست�شفى ,وكان طاع ًنا
ريا ,وملا دخلت غرفته ر�أيته ممددًا على ال�سرير ال يتحرك مينة �أو ي�سرة,
يف ال�سن كب ً
وقد �أثر فيه املر�ض ,و�أرهقه ,و�سلبت الآالم والأوجاع �صحته وقوته ,وعلى الفور تذكرت
كلمات �أبي ,وهو يحدثني عن �أيام �شبابه وفتوته ,فقد كان قو ًيا ذا ب�أ�س ,لكن هذه �سنة
اهلل يف خلقه ،ولن جتد ل�سنة اهلل تبدي ً
ال ,قال  -عز من قائل :-
ﱫ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﱪ (النحل).
وق��ال  -تعاىل  :-ﱫ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱪ (الروم).
وطالعت حال نف�سي املغرورة ب�شبابها وفتوتها ,وت�أملت حال الإن�سان وقلت :عج ًبا
لك �أيها الإن�سان .ما �أ�ضعفك! وما �أ�شد غرورك بنف�سك! �أنت ال متلك لنف�سك نف ًعا ,وال
�ض ًرا ,وال حياة ,وال مو ًتا ,وال ن�شو ًرا .فلماذا التعنت والتجرب؟! وملاذا الغرور والتكرب؟!
ﱫ 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 ﱪ (عب�س).
وقال  -تعاىل  :-ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﱪ (املر�سالت).
وق��ال  -ت�ع��اىل :-

ﱫﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﱪ (الطارق).
ال ما تذكر اللهو وقلي ً
عج ًبا لك �أيها الإن�سان! �إن �أم��رك كله عجب! قلي ً
ال ما
ت�ستغفره ,ف�إذا نزلت ب�ساحتك امل�صائب واملحن ,واعرتاك املر�ض ,والوهن دعوت اهلل بكل
�أ�سمائه ,و�صفاته �أن ي�شفيك من هذا املر�ض ,و�أن يعافيك ,وتق�سم باهلل �أن تعمل �صا ً
حلا,
و�أن تكون من امل�صلحني.
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ف�إذا عافاك اهلل ,و�شفاك من مر�ضك ,عدت ل�سالف عهدك ,وك�أن �شي ًئا مل يكن؛
فمثلك كمثل الذين دعوا اهلل �أن ينجيهم من الغرق .ﱫ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﱪ (يون�س).
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يف �أهل الزكاة
�أهل الزكاة هم اجلهات التي ت�صرف �إليها الزكاة ,وقد توىل اهلل  -تعاىل  -بيانها
بنف�سه فقال :ﱫ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﱪ (التوبة).

فه�ؤالء ثمانية �أ�صناف:
الأول :الفقراء ,وهم الذين ال يجدون من كفايتهم �إال �شي ًئا قلي ً
ال دون الن�صف,
ف�إذا كان الإن�سان ال يجد ما ينفق على نف�سه وعائلته ن�صف �سنة فهو فقري فيعطى ما
يكفيه وعائلته �سنة.
ال�ث��اين :امل�ساكني ,وه��م ال��ذي��ن ي�ج��دون م��ن كفايتهم الن�صف ف��أك�ثر ولكن ال
يجدون ما يكفيهم �سنة كاملة فيكمل لهم نفقة ال�سنة ..و�إذا كان الرجل لي�س عنده
نقود ولكن عنده مورد �آخر من حرفة �أو راتب �أو ا�ستغالل يقوم بكفايته ف�إنه ال يعطى
من الزكاة لقول النبي ﷺ« :ال حظ فيها لغني وال لقوي مكت�سب».
الثالث :العاملون عليها ,وهم الذين يوكلهم احلاكم العام للدولة بجبايتها من
�أهلها ,وت�صريفها �إىل م�ستحقيها ,وحفظها ونحو ذلك من الوالية عليها ,فيعطون من
الزكاة بقدر عملهم و�إن كانوا �أغنياء.
الرابع :امل�ؤلفة قلوبهم وهم ر�ؤ�ساء الع�شائر الذين لي�س يف �إميانهم قوة ,فيعطون
من الزكاة ليقوى �إميانهم ,فيكونوا دعاة للإ�سالم وق��دوة �صاحلة ,و�إذا كان الإن�سان
�ضعيف الإ�سالم ،ولكنه لي�س من الر�ؤ�ساء املطاعني ،بل هو من عامة النا�س فهل يعطى
من الزكاة ليقوى �إميانه؟
يرى بع�ض العلماء �أنه يعطى؛ لأن م�صلحة الدين �أعظم من م�صلحة البدن,
ريا يعطى لغذاء بدنه ,فغذاء قلبه بالإميان �أ�شد و�أعظم نف ًعا ,ويرى
وها هو �إذا كان فق ً
بع�ض العلماء �أنه ال يعطى؛ لأن امل�صلحة من قوة �إميانه م�صلحة فردية خا�صة به.
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اخلام�س :الرقاب ,ويدخل فيها �شراء الرقيق من الزكاة و�إعتاقهم ،ومعاونة
املكاتبني وفك الأ�سرى من امل�سلمني.
ال�ساد�س :الغارمون ,وهم املدينون �إذا مل يكن لهم ما ميكن �أن يوفوا منه ديونهم,
فه�ؤالء يعطون ما يوفون به ديونهم ،قلية كانت �أم كثرية ,و�إن كانوا �أغنياء من جهة
القوت ,ف�إذا قدر �أن هناك رج ً
ال له مورد يكفي لقوته وقوت عائلته� ,إال �أن عليه دي ًنا ال
ي�ستطيع وفاءه ,ف�إنه يعطى من الزكاة ما يويف به دينه ,وال يجوز �أن ي�سقط الدين عن
مدينه الفقري وينويه من الزكاة.
واختلف العلماء فيما �إذا كان املدين والدًا �أو ولدًا ,فهل يعطى من الزكاة لوفاء
دينه ,وال�صحيح اجلواز.
ويجوز ل�صاحب الزكاة �أن يذهب �إىل �صاحب احلق ويعطيه حقه ،و�إن مل يعلم
املدين بذلك� ,إذا كان �صاحب الزكاة يعرف �أن املدين ال ي�ستطيع الوفاء.
ال�سابع :يف �سبيل اهلل ,وهو اجلهاد يف �سبيل اهلل؛ فيعطى املجاهدون من الزكاة ما
يكفيهم جلهادهم ,وي�شرتى من الزكاة �آالت للجهاد يف �سبيل اهلل.
ومن �سبيل اهلل العلم ال�شرعي ,فيعطى طالب العلم ال�شرعي ما يتمكن به من
طلب العلم من الكتب وغريها� ,إال �أن يكون له مال ميكنه من حت�صيل ذلك به.
الثامن :ابن ال�سبيل ,وهو امل�سافر الذي انقطع به ال�سفر؛ فيعطى من الزكاة ما
يو�صله لبلده.
فه�ؤالء هم �أه��ل الزكاة الذين ذكرهم اهلل  -تعاىل  -يف كتابه و�أخ�بر ب��أن ذلك
فري�ضة منه �صادرة عن علم وحكمة واهلل عليم حكيم.
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�أيها امل�سلمون
�إن ما �أ�صاب النا�س من �ضر و�ضيق مايل �أو �أمني ,فردي �أو جماعي ,ف�إنه ب�سبب
معا�صيهم و�إهمالهم لأوامر اهلل ون�سيانهم �شريعة اهلل ،والتما�سهم احلكم بني النا�س
من غري �شريعة اهلل الذي خلق اخللق وكان �أرحم بهم من �أمهاتهم و�آبائهم ،وكان �أعلم
مب�صاحلهم من �أنف�سهم.
�أيها امل�سلمون؛ �إنني �أعيد هذه اجلملة؛ لأهميتها ولإعرا�ض كثري من النا�س
عنها� ،إنني �أق��ول� :إن ما �أ�صاب النا�س من �ضر و�ضيق مايل �أو من �ضر و�ضيق �أمني,
فرد ًيا كان �أو جماع ًيا ,فب�سبب معا�صيهم و�إهمالهم لأوامر اهلل  -عز وجل  -ون�سيانهم
�شريعة اهلل والتما�سهم احلكم بني النا�س من غري �شريعة اهلل الذي خلق اخللق وكان
�أرحم بهم من �أمهاتهم و�آبائهم ،وكان �أعلم مب�صاحلهم من �أنف�سهم؛ يقول اهلل  -عز
وج��ل  ،-مبي ًنا ذل��ك يف كتابه؛ حتى نحذر وحتى نتبني ،يقول  -جل وع�لا  :-ﱫ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﱪ (ال�شورى) ,ويقول -
تعاىل  :-ﱫ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ
ﰙ ﰚ ﱪ (الن�ساء).
ما �أ�صابنا من ح�سنة من اخلريات والنعم والأمن؛ ف�إنه من اهلل هو الذي تف�ضل
به �أو ًال و�آخ ًرا ..هو الذي تف�ضل علينا فقمنا ب�أ�سبابه ،وهو الذي تف�ضل به علينا ف�أ�سبغه
علينا.
�أما ما �أ�صابنا من �سيئات من قحط وخوف وغري ذلك مما ي�سو�ؤنا؛ ف�إن ذلك من
�أنف�سنا ،نحن �أ�سبابه ،نحن الذين ظلمنا �أنف�سنا و�أوقعناها يف الهالك.
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حتى ال نلوم �أنف�سنا
�إن النف�س بطبيعتها كثرية التقلب والتلون ..ت�ؤثر فيها امل�ؤثرات ..وتع�صف بها
الأهواء والأدواء.
فالنف�س �أ َّمارة بال�سوء ،ت�سري ب�صاحبها �إىل ال�شر ،ف�إن مل ت�ستوقف عند حدها،
وتلجم بلجام التقوى واخلوف من اهلل ،وت�أطر على احلق �أط ًرا ،و�إال ف�إنها داعية لكل
�شر وه��وى ومع�صية؛ فالإميان قائدها ،والعمل �سائقها ،ف��إن فرت �سائقها �ضلت عن
الطريق ،و�إن فرت قائدها حرنت ..ف�إذا اجتمعا ا�ستقامت.
والنف�س بطبيعتها �إذا �أطعمت �شكرت ,و�إذا فو�ضت �إليها �أ�ساءت ،و�إذا حملتها على
�أمر اهلل �صلحت ،و�إذا تركت �إليها الأمر ف�سدت.
فاحذر نف�سك يا �أخي واتهمها على دينك و�أنزلها منزلة من ال حاجة له فيها،
وال بد له منها؛ ف�إن احلكيم يذل نف�سه باملكاره حتى تعرتف باحلق ،و�إن الأحمق يخري
نف�سه يف الأخالق :فما �أحبت منها �أحب ,وما كرهت منها كره.
يا من ترجني لقاء ربكِ :
�إن
لنف�سك عليكِ ح ًقا ..فهل حا�سبتِها ،وعقدتِ معها اجلل�سات الطوال ،ونظرتِ
ِ
يف كل �صفحة من عمركِ فيم �أم�ضيتِها؟ وماذا �أودع��تِ فيها؟ فالعمر ق�صري ،وال�سفر
يلهيك ،و�أك�ثري من ال��زاد قبل الرحيل ,فالعاقل من تنبه لعمله،
طويل ،فدعي ما
ِ
وعرف منتهى �أجله.
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كيفية املحا�سبة
بع�ضك,
منك ي��وم ذه��ب
ِ
�أختي على طريق احل��ق� ..إمن��ا �أن��تِ �أي��ام ,كلما م�ضى ِ
واعلمي �أن من حا�سب نف�سه يف �أيامه ربح ,ومن غفل فيها خ�سر ,ومن نظر �إىل العواقب
جنا ,ومن �أطاع هواه �ضل.

ف ��اع� �م ��ل ل �ن �ف �� �س��ك ق� �ب ��ل امل � � ��وت جم �ت �ه �دًا
ف � � إ�من� ��ا ال� ��رب� ��ح واخل � �� � �س� ��ران يف ال �ع �م��ل
و�صدق امل�صطفى ﷺ حني ق��ال« :خريكم من ط��ال عمره وح�سن عمله» رواه
الرتمذي.
نف�سك ،ف�أقول م�ستعي ًنا
حما�سبتك
�أختي العزيزة� ..أعينكِ بعد اهلل على كيفية
ِ
ِ
باهلل :قد ذكر الإمام ابن القيم  -يرحمه اهلل � -أن حما�سبة النف�س تكون كالتايل:
نق�صا فتداركيه �إما بق�ضاء �أو �إ�صالح.
�أو ًال :البدء بالفرائ�ض :ف�إذا ر�أيتِ فيها ً
ثان ًيا :املناهي ..ف�إن غرتكِ نف�سكِ والهوى وال�شيطان بفعل �شيء مما نهاكِ اهلل
عنه فتداركيه بالتوبة واال�ستغفار واحل�سنات املاحيات.
ثال ًثا :حما�سبة النف�س على الغفلة؛ فالذكر والإقبال على اهلل  -تعاىل  -مما
يتدارك به امل�سلم غفلته.
راب ًعا :حما�سبة النف�س على اجل��وارح� ,إىل �أين خطت رج�لاكِ ..؟ وماذا بط�شت
يداكِ ..؟! �أو �سمعت �أذناكِ ..؟ �أو� ..أو� ..أو...
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حياة املر�أة الغربية
يت�صور كثري من النا�س �أن حياة املر�أة الغربية �سعادة دائمة ومتعة ال تنتهي ،وما
ذاك �إال ب�سبب احلرية املطلقة التي تتمتع بها املر�أة يف الغرب ..ح ًقا لقد ح�صلت املر�أة يف
الغرب على حريتها يف �أن تفعل ما ت�شاء ..حتى �أباحوا لها �أن تهب ج�سدها ملن ت�شاء و�إن
كانت ذات زوج ..لكن هل املر�أة الغربية �سعيدة حقا؟! هل هي را�ضية عن حالها وو�ضعها
االجتماعي؟! ..دعونا نتجول يف واقع املر�أة يف الغرب لرنى حقيقة و�ضع تلك املر�أة التي
�سحقتها ح�ضارة الغرب وقيمه ،وامتهنتها غاية االمتهان ..ف�أ�صبحت قيمتها مرتهنة
بجمالها وج�سدها ..ف�إذا فقدت هذا اجلمال وال�شباب تركوها تقا�سي الوحدة واحلرمان
واخلوف وال�ضياع ..ف�أي نظرة هذه �إىل امل��ر�أة؟! و�أي جرم يرتكبه ه�ؤالء يف حق املر�أة
با�سم احلرية والدميقراطية؟!
�إن امل��ر�أة الغربية ال ت�شعر بالأمن واال�ستقرار؛ لأنها مطالبة بالعمل والإنفاق
على نف�سها ،و�إذا وجدت لها عم ً
ال ف�إن عليها �أن تخ�ضع لرغبات �صاحب العمل ونزواته،
و�إال تعر�ضت للف�صل دون �أي �سبب..
�إن املر�أة الغربية ال ت�شعر بالأمن يف ظل جرائم االغت�صاب وهتك العر�ض التي
قد تنتهي بالقتل وتقييد احلادثة �ضد جمهول!
وامل��ر�أة الغربية ال ت�شعر باال�ستقرار حتى وه��ي زوج��ة؛ لأن زوجها قد ي�أتي
بع�شيقته يف �أية ليلة ويقوم بطردها من البيت!
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مناذج يف علو الهمة
�أختي ال�شابة ..لقد �ضرب لنا الأئمة الأعالم من ال�سلف واخللف �أروع الأمثلة يف
علو الهمة؛ ولذلك خلد ذكرهم التاريخ و�سطر لهم �صحائف من �ضياء ،وكتب اهلل لهم
الذكر احل�سن على �أل�سنة خلقه يف كل زمان ومكان.
كانوا  -يرحمهم اهلل  -قدوة يف علو الهمة يف طلب العلم وتعليمه للنا�س:
قال ال�شافعي  -يرحمه اهلل " :-حفظت القر�آن و أ�ن��ا ابن �سبع �سنني ,وحفظت
املوط�أ و�أنا ابن ع�شر �سنني ,ومل يكن عند �أمي ما تعطيني �أ�شرتي به قراطي�س؛ فكنت
�إذا ر�أيت عظ ًما يلوح �آخذه ف�أكتب فيه".
وقال ثعلبة" :ما فقدت �إبراهيم احلربي من جمل�س لغة وال نحو خم�سني �سنة".
وكان �سفيان الثوري كثري االهتمام بالعلم ,كان �إذا لقي ً
�شيخا �س�أله" :هل �سمعت
ريا".
من العلم �شي ًئا؟ ,ف�إن قال :ال .قال :ال ،جزاك اهلل عن الإ�سالم خ ً
وكانوا ي�ستثقلون ما ي�شغلهم عن العلم والذكر ,يقول عثمان الباقالوي�" :إين
وقت الإفطار �أح�س بروحي ك�أنها تخرج لأجل ا�شتغايل بالأكل عن الذكر".
علي �ساعة �آكل فيها".
وكان اخلليل بن �أحمد الفراهيدي يقول�" :أثقل ال�ساعات ّ
وك��ان البخاري ي�ستيقظ يف الليلة ال��واح��دة م��ن نومه فيوقد ال�سراج ويكتب
الفائدة متر بخاطره ,ثم يطفئ �سراجه ,ثم يقوم مرة �أخرى و�أخرى ,حتى كان يتعدد
منه ذلك قري ًبا من ع�شرين مرة.
وقالت فاطمة بنت ال�شافعي�" :أ�سرجت لأبي يف ليلة �سبعني مرة".
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لنف�سك
ال تنت�صري
ِ
�أيتها الداعية:
�أنتِ ال تدعني لنف�سكِ  ,فمن باب �أوىل �أال تنت�صري لها ,و�أال ت�سعي لالنتقام لها,
نف�سك ,حتت غطاء
�أو تتوقفي عن الدعوة من �أجل نف�سكِ � ,أو تعادي وتوايل من �أجل
ِ
م�صلحة ال��دع��وة ,وه��ذا من املزالق اخلطرية ,التي تقع فيها الداعية .ولأهمية هذا
الأمر ،ربى النبي ﷺ �صحابته على هذا الأمر ،ففي معركة �أحد وبعد �إ�شاعة مقتله ﷺ,
�صعد �أبو �سفيان على �صخرة و�أخذ ينادي :يا حممد ,فقال ﷺ :ال جتيبوه .فقال� :إن
حممدًا قد مات .فقال ﷺ« :ال جتيبوه .فقال :يا �أبا بكر .فقال ﷺ :ال جتيبوه .وهكذا
�أخذ �أبو �سفيان وهو ينادي عمر بن اخلطاب ,وهو ال ي�سمع جوا ًبا .ثم قال �أبو �سفيان:
اعل هبل .فقال ﷺ« :الآن �أجيبوه» ,فقال عمر :ما نقول يا ر�سول اهلل .قال :قولوا :اهلل
�أعلى و�أجل ,فقالوها ...فعلم �أنهم �أحياء.
رباهم ﷺ �أال يعادوا لأنف�سهم وال يوالوا �إال يف اهلل ,وال يهاتروا غريهم من �أجل
�أ�شخا�صهم ,فلما انتقل الكالم �إىل اهلل ودينه� ,أمرهم �أن يردوا على �أبي �سفيان.
كانت هذه الرتبية يف نف�س علي بن �أبي طالب يحملها؛ ففي معركة اخلندق,
خرج علي بن �أبي طالب  -ر�ضي اهلل عنه  -لقتال عمرو بن ود� ,أ�شجع فوار�س العرب,
علي ب�سيفه و�أمكن منه ,فلما رفع علي �سيفه ليقتله ,ب�صق عمرو بن ود
فلما تنازال عال ّ
يف وجهه ,فرفع علي �سيفه ,ثم عاله مرة �أخرى ,ثم �س�أله عمرو بن ود :لمِ َ لمَ ْ تقتلني
يف الأوىل وقد متكنت مني ,قال علي  -ر�ضي اهلل عنه � :-أما يف الأوىل ,فحني ب�صقت يف
وجهي ,ثارت نف�سي ,فخ�شيت �أن �أقتلك انت�صا ًرا لنف�سي فرتكتك لها� ,أما الآن فهي هلل,
فقتله علي  -ر�ضي اهلل عنه و�أر�ضاه .-
اهلل َ
َ
اهلل يا داعيات احلق ,احذرن من تقدي�س �أ�شخا�صكن ,ف�إنه من �أكرب مداخل
ال�شيطان االنهزامية ,ف��إن املتلب�سة به ال تقبل ن�صيحة وال توجيهًا ,تغ�ضب لنف�سها
وتر�ضى لها ,ورمب��ا متر�ض �إن هي انتقد ,وتفرح وت�سر �إن هي مدحت؛ لأن دعوتها
لأغرا�ض �شخ�صية .لتتقِ اهلل  -جل وعال  -من هذا طريقها؛ فلي�س لنا َمنْ الأمر �شيء,
�إن الأمر كله هلل.
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كيف ظهرت العلمانية؟!
كان الغرب الن�صراين يف ظروفه الدينية املرتدية هو البيئة ال�صاحلة ,والرتبة
اخل�صبة التي نبتت فيها �شجرة العلمانية وترعرعت ,وقد كانت فرن�سا بعد ثورتها
امل�شهورة هي �أول دولة تقيم نظامها على �أ�سا�س الفكر العلماين ,ومل يكن هذا الذي
حدث من ظهور الفكر العلماين والتقيد به – مبا يت�ضمنه من �إحلاد ,و�إبعاد للدين
عن جماالت احلياة كافة ,بالإ�ضافة �إىل بغ�ض الدين ومعاداته ,ومعاداة �أهله � -أقول
مل يكن هذا حد ًثا غري ًبا يف بابه؛ ذلك لأن الدين عندهم حينئذ مل يكن ميثل وحي
اهلل اخلال�ص الذي �أوحاه �إىل عبده ور�سوله امل�سيح عي�سى بن مرمي  -عليه ال�سالم ,-
و�إمنا تدخلت فيه �أيدي التحريف والتزييف :فبدلت وغريت ,و�أ�ضافت وحذفت ,فكان
من نتيجة ذلك �أن تعار�ض الدين املبدل مع م�صالح النا�س يف دنياهم ,ومعامالتهم ,يف
الوقت نف�سه الذي تعار�ض مع حقائق العلم الثابتة ,ومل تكتف الكني�سة  -املمثلة للدين
عندهم  -مبا عملته �أيدي ق�سي�سيها ورهبانها من التحريف والتبديل ,حتى جعلت ذلك
دي ًنا يجب االلتزام والتقيد به ,وحاكمت �إليه العلماء املكت�شفني ,واملخرتعني ,وعاقبتهم
على اكت�شافاتهم العلمية املناق�ضة للدين املبدل ,فاتهمتهم بالزندقة والإحلاد ,فقتلت
من قتلت ,وحرقت من حرقت ,و�سجنت من �سجنت.
ومن جانب �آخر ،ف�إن الكني�سة  -املمثلة للدين عند الن�صارى � -أقامت حتال ًفا
غ�ير �شريف م��ع احل�ك��ام الظاملني ,و�أ�سبغت عليهم ه��االت م��ن التقدي�س ,والع�صمة,
و�سوغت لهم كل ما ي�أتون به من جرائم وفظائع يف حق �شعوبهم ,زاعمة �أن هذا هو
الدين الذي ينبغي على اجلميع الر�ضوخ له والر�ضا به.
م��ن هنا ،ب��د�أ النا�س هناك يبحثون ع��ن مهرب لهم م��ن �سجن الكني�سة ومن
طغيانها ,ومل يكن خمرجهم الذي اختاروه �إذ ذاك� ,إال اخلروج على ذلك الدين  -الذي
يحارب العلم وينا�صر املجرمني  -والتمرد عليه ,و�إبعاده وط��رده ,من جوانب احلياة
كافة :ال�سيا�سية ,واالقت�صادية ,والعلمية ,والأخالقية ,وغريها.
ويا ليتهم �إذ خرجوا على هذا الدين املبدل اهتدوا �إىل دين الإ��س�لام ,لكنهم
�أعلنوها حر ًبا على الدين عامة.
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تعايل نتعاتب ال نتخا�صم
ال�شك والظن هما �آفتا الأخوة ,وهما ت�أويل الأمور وحتميلها �أكرث من حملها ,مع
عدم قبول الأعذار ,فال �صديق ملن �أراد �صدي ًقا ال عيب فيه.
وقيل لأحد احلكماء :هل من �أحد ال عيب فيه؟ قال :من ال موت له.
العتاب ماء الأخوة ,ونب�ض حياتها.
ل�صديقتك:
ِ
ويجب �أن يكون خطابكِ
جتاهك حتى ت�سمعي مني ,ال تهجريني
�أختي وعزيزتي ..ال تلوميني على فعلي
ِ
قبل �أن ت�سمعي دفاعي ,ال يكن غ�ضبكِ مني حاج ًزا دون �سماع اعتذاري ,ال ترخي �سمعكِ
منك ,و�أنتِ مني� ,أنا و�إياكِ كاليدين تغ�سل بع�ضهما ً
بع�ضا ,فال
ملن �أراد �إبعادكِ عني� ,أنا ِ
بك رحيم,
عليك ,فقلبي ِ
بد لإزالة الأو�ساخ من �ضغط يد على الأخرى ,فاحتملي �شدتي ِ
فمن �أنتِ ومن �أنا ,باهلل ال تهجريني قبل ر�ؤيتي ,التم�سي يل الأعذار ,اغمري خطيئتي
يف بحر ح�سناتي ,وال جتعلي �إ�ساءتي لكِ نقطة �سوداء تن�شر؛ لت�س ّود �صفحة حياتي ,لمِ َ
نتقاطع؟! ولمِ َ الهجر واخل�صام؟! تذكري �أننا على الدرب �سواء.
ال تكن �إحدانا عو ًنا لل�شيطان على �أختها ,ولي�س الذئب ي�أكل حلم ذئب �آخر.
يقول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  -يرحمه اهلل " :-بع�ض النا�س ال تراه �إال منتقدًا,
ن�سي ح�سنات الطوائف والأجنا�س ويذكر �سيئاتهم ,فهو مثل الذباب ,يرتك مو�ضع
الربء وال�سالمة ,ويقع على اجلرح والأذى ,وهذا من رداءة النفو�س".

458

سحر البيان في كلمات بينات

الإن�سان بني الرجولة وال�ضياع
واعج ًبا ملا ر�أيت من حاله ،حالة ال�سعد والطم�أنينة ،الب�سمة تعلو جبينه ،روحه
عذبة املذاق� ،سل�سة القياد ،له يف دروب اخلري �صوالت وجوالت.
ب��اهلل م�ستع�صم ,ول��ه ي��رج��و وي � ؤ�م��ل ,وم�ن��ه ي�خ��اف ويخ�شى .ن�ع��م؛ بطل يفوق
الأبطال ,بل رجل تهابه الرجال ،و�إن كنت �أن�سى فلن �أن�سى موقفه يف يوم تخور فيه
ال�ع��زائ��م ،وينتف�ض فيه ال��رع��دي��د ,وي�شيب لهوله الوليد ,ي��وم �أن عر�ض نف�سه على
�أ�صحابه يريد ال�شهادة ،لقد حان وقت الرجال الذين ﱫ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱪ (الأحزاب.)٢٣ :
لقد �أحكم العدو قب�ضته ,وبلغت القلوب احلناجر� ،إنهم قد �أغلقوا باب حديقة
امل��وت ،ولي�س لأ�صحابه مدخل عليهم ،فها هو يقول� :آليت عليكم �أن ترفعوين على
الرت�س ثم ترموين بالرماح لأفتح لكم الباب �أو �أ�ست�شهد ،فكان ما �أراد فوقع كال�صاعقة
على العدو فخا�ض معركة معهم وقتل ع�شرة رجال ،وفتح الباب لأ�صحابه ،وكان الن�صر
حليف رجال هذه هممهم ..وتلك نفو�سهم الأبية.
نت�صر على العدو ،ال ب�أنا�س هممهم �إىل احل�ضي�ض �أو �أدنى ،ترى
نعم ،مبثل هذا ُي َ
�أحدهم يطل�سم وجهه وتنتفخ �أوداجه ،عندما يعلم �أن الفريق هزم ,بل �إنه ليحزن ويبكي
وير�سل تلك الآه��ات احلرى على هذا امل�صاب اجللل .هذا �إن هزم� ,أما �إن فاز وانت�صر
الفريق ف�إن على النا�س �أن تخلي له الطريق ,ليفعل ما �شاء ,وي�ؤذي من �شاء ،متى �شاء،
ال ي�س�أل عما يفعل وهم ي�س�ألون.
نعم� ،أراه مرة �أخرى تقيده القيود ،وت�سل�سله ال�سال�سل ،ويقعد يف ال�سجن حزي ًنا،
والرجال تخو�ض املعركة بجنان ثابت ،و�صليل ال�سيوف قد ّ
رن يف �أذنيه ،فيطرب مرة,
ويحزن �أخرى ،و�شعاعها الرباق �أ�ضاء دياجري الظالم.
�إن نف�سه تتقطع �شو ًقا و�أم�ل ً�ا لأن تكون م��ن الطليعة املقاتلة ،و�أخ�ي ً�را يكون
ذلك بعد ي�أ�س مميت ،و�آهات كادت حترقه ،فيك�سر القيود ويحطم ال�سال�سل ،ويركب
سحر البيان في كلمات بينات
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اخليل العداء ،لي�شفي غليله ،ويطفئ لوعة احلزن� ،إنه قد بهر العقول و�شد النفو�س،
و�أوقف الفر�سان ،وبدد ي�أ�س �أ�صحابه� ،أبدله �أم ً
ال يلوح لهم بالن�صر ،فهو ذاك يخرتق
ال�صفوف ،ويطرح الفر�سان ،وي�شق غبار املعركة بهمة الرجال ,وعزمية امل�ؤمن ،وبنف�س
�أبية ,وب�أمل يف اجلنة .هذا وذاك هما رجال �أمة ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﱪ (النور).
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الفطرة الإن�سانية
الإن�سان مفطور على �أ�شياء كثرية:
مفطور على حب احلياة ,والتعلق بالبقاء؛ ولذلك جتد �أن الطفل  -مث ً
ال  -وهو
�صبي ال يعقل ,لو هددته ب�أن ت�سقطه من فوق جدار� ,أو يف بئر� ,أو ترمي به من �سيارة؛
ف�إنه يرتعد ويبكي خو ًفا من املوت والفناء ,وهذه فطرة ال يحتاج الطفل �إىل تعلمها؛
بل هي خملوقة معه.
يرا م��ا تتحدث الإح���ص��اءات ع��ن ن�سبة االنتحار يف ال�ع��امل؛ لأن�ه��م يعدون
وك�ث� ً
االنتحار ت�صر ًفا �شا ًذا ,يدل على انحراف يف تربية هذا املجتمع �أو ذاك.
مفطور على العبودية؛ فالإن�سان  -بطبيعته � -ضعيف يحتاج �إىل �أن يتوجه �إىل
معبود ي�سد فقره� ,أ ًيا كان هذا املعبود� ,سواء كان بحق �أو بباطل.
مفطور على حب الوطن ,وحب الأر�ض التي ن�ش أ� فيها.
ومن الفطرة� :أن ك ً
ال من اجلن�سني  -الذكر والأنثى  -مييل �إىل الآخر بطبيعته.
من الفطرة� :أن الإن�سان يحب الولد ,ويحب املال.
ومن الفطرة� :أن الإن�سان مييل �إىل الت�سرت ,و�أال ينك�شف �أو يتعري �أمام النا�س؛
ولذلك ي�صف املتحدثون املجتمعات البدائية املختلفة ب�أنها جمتمعات عارية ,لي�س فيها
حجاب وال لبا�س.
والطفل  -منذ �صغره  -يح�س �شي ًئا ف�شي ًئا باخلجل م��ن ظهور �سوءته �أم��ام
الآخرين.
وكذلك غريزة حب املِلكية  -بك�سر امليم-؛ فالإن�سان منذ يولد يبد�أ تعلقه
ب�أ�شيائه التي ي��رى �أنها خا�صة ,ويعد االع�ت��داء عليها ظل ًما ل��ه ,فهو متعلق بلعبه,
وح��ذائ��ه ,ومالب�سه ,وفرا�شه! وق��د ت�سول له نف�سه ال�سطو على �أ�شياء الآخ��ري��ن,
وادعاء ملكيتها.
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وال �ظ �ل��م م ��ن � �ش �ي��م ال �ن �ف��و���س ,ف� � ��إن جت��د
ذا ع � � � �ف� � � ��ة ف � � �ل � � �ع � � �ل� � ��ة ال ي� � �ظ� � �ل � ��م!
ومن الفطرة� :أن الإن�سان يحب االختالط ببني جن�سه ومعا�شرتهم ,فهو "مدين
بالطبع" ,كما يقول ابن خلدون نق ً
ال عن �أر�سطو.
وهكذا جتد �أن هناك �أ�شياء كثرية جدًا الإن�سان مفطور عليها� ,صحيح �أنها قد
تنمو مع منو عقل الإن�سان ,ومع تربيته ,ومع معاي�شته للمجتمع ,لكنها موجودة يف
�أ�صل اخللقة ,بحيث لو مل يوجد �شيء ينميها ,وال �آخ��ر يعار�ضها ,ل�برزت ومنت كما
تنمو ال�شجرة من بذرتها؛ ولذلك قال ﷺ يف احلديث املتفق عليه عن �أبي هريرة« :كل
مولد يولد على الفطرة».
وقال �أهل العلم :لو ترك مولود و�ش�أنه وحيدًا يف غرفة �أو �صحراء وكرب؛ لنطق
با�سم "اهلل".
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الدعوة �إىل اهلل يف البيوت
لقد جعل الإ�سالم للبيوت هذه الكرامة ,ف�أوجب التوجه �إىل البيوت بالدعوة,
ولو جنحنا يف �إقناع النا�س باالهتمام ببيوتهم ,وتوجيه الدعوة �إليها ,ف�إننا �سنجد �أم ًرا
عجي ًبا.
وذلك �أن �أقوى و�أغنى دولة لو �أرادت �أن جتند دعاة لأي مذهب� ,أو مبد�أ ,فمن
املمكن �أن جتند �آال ًفا من الدعاة على �أكرث تقدير ..لكن ما الذي يحدث ,لو ا�ستطعنا
�أن نقنع كل م�سلم متدين �أن يقوم بدور الدعوة يف منزلة؟!
واجل��واب� ،أننا نكون قد جندنا ماليني من ال�شباب ,يقومون مبهمة الدعوة,
ومن دون �أي مقابل مادي.
وثمة �أمر �أخر ،هو �أننا جندنا دعاة ي�ستطيعون �أن يقتحموا البيوت ,فالداعية قد
يخاطب النا�س يف امل�سجد� ,أو املركز� ,أو النادي ,لكن ال ي�ستطيع �أن يقتحم بيوت النا�س
ليخاطبهم وهم يف قعر بيوتهم ,ولو فر�ض جد ًال �أن الداعية ا�ستطاع �أن يقتحم بيوت
النا�س ,ف�إنه ال ميلك من و�سائل الت�أثري والقوة ,ما ميلكه ال�شاب� ,أو متلكه الفتاة يف
بيتها.
أمك ,وهذا
ف�أنتِ �أيتها الأخت عن�صر من عنا�صر تكون املنزل ,هذا �أبوكِ  ,وهذه � ِ
طفلك وولدكِ  ,ف�أنتِ ترتبطني معهم
زوجك ,وهذا
�أخوكِ  ,وهذه �أختِك ,و�أحيا ًنا هذا
ِ
ِ
بو�شائج قوية وروابط كبرية ,من ارتباط العائلة ,والن�ش�أة وحلمة الن�سب ,ت�ستطيعني
من خاللها �أن تفعلي بهذا البيت ,ما ال ي�ستطيع �أن يفعله غريكِ بحال من الأحوال ،وال
عنك.
أ�سرتك نيابة ِ
تنتظري �أن ي�أتي دعاة فيدخلوا بيتكِ  ,ليعلموا � ِ
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ترك العمل من �أجل النا�س من الرياء!
جاء عن الف�ضيل بن عيا�ض  -يرحمه اهلل تعاىل  -قول �شديد فيمن يرتك العمل
من �أجل النا�س ,قال  -يرحمه اهلل " :-ترك العمل من �أجل النا�س رياء ,والعمل من
�أجل النا�س �شرك ,والإخال�ص �أن يعاقبك اهلل منهما" ،ومن ذلك �أن بع�ض النا�س يتقدم
للم�سجد ,ف�إذا ر�آه النا�س خجل وخاف من الرياء ,ف�أ�صبح ال ي�أتي �إال مت�أخ ًرا ,ورمبا
تفوته ال�صالة ,ثم يعتاد ذل��ك؛ في�صبح التبكري �إىل امل�سجد من �أثقل الأ�شياء عليه,
وبع�ضهم يقر�أ القر�آن ويحفظه ,ف�إذا ر�آه النا�س �أو ا�ستمعوا �إىل قراءته� ,أو دعوا له ,خاف
من الرياء فرتك ق��راءة القر�آن ,ورمب��ا يكون خطي ًبا� ,أو مقر ًئا للقر�آن� ,أو معل ًما� ,أو
داعية؛ فيرتك ذلك خوف الرياء ,وهذا من اخلط�أ العظيم ,ف�إن العبد ينبغي �أن ينقطع
عن املخلوقني؛ فال يرتك �شي ًئا من �أجلهم ,كما ال يجوز له �أن يعمل �شي ًئا من �أجلهم.
ورمبا كان من �أ�سباب ذلك ً � -
أي�ضا � -أن العمل الذي عمله عظم يف عينه ,ك�أن
يخطب اجلمعة� ,أو يتكلم بعد ال�صالة بكلمات ي�سريات ,ي�أمر فيها مبعروف �أو ينهى
فيها عن منكر ,فيخيل �إليه  -حينئذ � -أن هذا العمل جليل ,و�أن النا�س تتحدث بكالمه,
و�أنه �أ�صبح حديث املجال�س؛ فلذلك قد يدخله �شيء من العجب فيح�س ذلك يف نف�سه
فيخ�شى الرياء ,ويرى ال�سالمة والفكاك يف ترك العمل كله ,فال يخطب وال يتكلم,
وه��ذا �شرك �إبلي�سي ق��دمي ,ولكن عالجه احلقيقي �أن ي�ع� ّود نف�سه القيام بالأعمال
ال�صاحلة ,مع حتقريها يف نف�سه ,و�أن يع ّود نف�سه على �أال يرفع بكالم النا�س ر� ًأ�سا ,مع
مدحا
دوام املحا�سبة على الق�صور والتق�صري ,ور�ؤية عيوب النف�س ,حتى �إذا وجد ثناء �أو ً
مل يتق�صده ومل يطلبه ,ف��إن ذلك ال ي�ضره ,بل هو كما قال النبي ﷺ« :تلك عاجل
ب�شرى امل�ؤمن»(((().

_________
(((() أخرجه ابن حبان.
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البكاء عند تالوة القر�آن �أو �سماعه
مل يكن من ه��دي ال�سلف ه� ّذ ال�ق��ر�آن ه� ّذ ال�شعر دون تدبر وفهم ,و�إمن��ا كانوا
يت�أثرون بكالم اهلل  -عز وجل  -ويحركون به القلوب.
ففي البخاري عن عبداهلل بن م�سعود  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ر�سول اهلل ﷺ:
«اقر أ� علي .فقلت� :أقر أ� عليك وعليك �أنزل؟ فقال� :إين �أحب �أن �أ�سمعه من غريي قال:
فقر�أت �سورة الن�ساء حتى �إذا بلغت ﱫ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﱪ (الن�ساء) .قال :ح�سبك ,فالتفت ف�إذا عيناه تذرفان".
و�أخرج البيهقي عن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :ملا نزلت ﱫ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﱪ (النجم) ،بكى �أهل ال�صفة حتى جرت دموعهم على
خدودهم ،فلما �سمع ر�سول اهلل ﷺ ح�سهم بكى معهم ,فبكينا ببكائه؛ فقال ر�سول اهلل
ﷺ« :ال يلج النار من بكى من خ�شية اهلل» ،وقد قر أ� ابن عمر �سورة املطففني حتى بلغ ﱫ
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﱪ (املطففني) .فبكى حتى خر ,وامتنع من قراءة ما بعدها.
وعن مزاحم بن زفر قال� :صلى بنا �سفيان الثوري املغرب فقر�أ حتى بلغ ﱫ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﱪ (الفاحتة) ،بكى حتى انقطعت قراءته ،ثم عاد فقر�أ احلمد.
وعن �إبراهيم بن الأ�شعث قال� :سمعت ف�ضي ً
ال يقول ذات ليلة  -وهو يقر�أ �سورة
حممد ,وهو يبكي ويردد هذه الآية:ﱫ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﱪ (حممد) ..وجعل يقول :ونبلو �أخباركم .ويردد :وتبلو �أخبارنا؟ �إن بلوت
�أخبارنا ف�ضحتنا وهتكت �أ�ستارنا؛ �إنك �إن بلوت �أخبارنا �أهلكتنا وعذبتنا ويبكي.
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عامر بن عبد قي�س التميمي
من العباد ال�صاحلني ،ملا ر�آه كعب الأحبار قال :هذا راهب هذه الأمة.
ً
رغيف ا يف النهار،
كان زاه ًد ا يف الدنيا مبا فيها الن�ساء ،ي�أكل من ك�سب ميينه
ً
ورغيف ا يف الليل.
انقطع للعبادة؛ فحني ي�صبح بعد �صالة الفجر ينادي من يحب �أن يقر�أ ،في�أتيه
النا�س ،فيقرئهم القر�آن واحلديث .ثم يقوم وي�صلي �إىل الظهر ،ثم ي�صلي الع�صر ،ثم
ً
رغيف ا وينام نومة
يقرئ النا�س �إىل املغرب والع�شاء ،ثم ين�صرف �إىل منزله ،في�أكل
خفيفة ،ثم يقوم لل�صالة ثم يت�سحر ً
رغيف ا ،ويخرج ل�صالة ال�صبح.
وك��ان يحب اخل�ل�اء؛ فيق�ضي الليل يتفكر يف خملوقات اهلل ،وي�صلي ه� ً
�ادئ ا
مطمئنً ا .فقيل له� :إنك تنام خار ًج ا� ،أما تخ�شى الأ�سد؟ قال� :إين لأ�ستحي من ربي
�أن �أخاف ً
�شيئ ا دونه.وهو ال يفكر يف الدنيا وال يدخر �شي ًئ ا لغد ،فكان ي�أخذ عطاءه
ويجعله يف كمه ،فال يلقى م�سك ً
ني ا �إال �أعطاه ،ف�إذا دخل بيته ورماه على �أهله ،عدوه
فوجدوه كم �أعطيه.
�أدرك عمر و�سلمان ،و�أخذ عنهما ،وعامر حل�سن وحممد بن �سريين والزمهما،
و�أخذ عنه عدد من النا�س .قيل له� :أحتدث نف�سك يف ال�صالة؟ قال� :أحدثها بالوقوف
بني يدي اهلل ،ومن�صريف منه.
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ماذا تنتظر امل�صلحات؟
�إن حمل راية الإ�صالح يف جمتمع �ضال منحرف معناها �أن امل�صلح �سينكر ويقاوم
�أ�شياء تعارف عليها النا�س ,و�صارت م�ألوفة لديهم ,وج��ز ًءا من حياتهم ,وعاداتهم,
وتقاليدهم ,وق��د تكون ه��ذه الأ�شياء �شديدة الت�أ�صل يف قلوبهم ,و�أي �شيء �أعمق يف
قلوب النا�س من العقائد� ,إذا كانوا قد تربوا منذ طفولتهم على عقيدة م��ا؛ كعبادة
�شخ�صا طاغ ًيا� ,أو غري
�صنم من الأ�صنام املتنوعة� ,شجرة كان �أو حج ًرا �أو طوط ًما� ,أو
ً
ذلك ,ي�أتي النبي لينكر عليهم عبادة هذا ال�صنم الذي �أ�صبحت عبادته عقيدة مت�أ�صلة
يف قلوبهم ﱫ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﱪ (الأن �ب �ي��اء .)٦٧ - ٦٦ :فما ال�ظ��ن �أن ي�لاق��ي النبي من
قومه ب�سبب هذا الإنكار ,وهذه املواجهة القوية ال�صريحة الواثقة التي متيز الأنبياء
واملر�سلني و�أتباعهم من امل�صلحني امل�ؤثرين ,عن غريهم ممن قد يكونون �صاحلني يف
�أنف�سهم ,لكنهم �سلبيون غري م�صلحني ,مل يقاوموا الف�ساد ومل يحاربوه ,بل ر�ضوا
بالطريق ال�سهل ,الهني اخلايل من الأ�شواك واملكاره :طريق ال�سالمة وال�سكوت!
انظري :مث ً
ال �إىل احلنفاء الذين كانوا يف اجلاهلية� ,أولئك املوحدين الذين ال
يعدون �إال اهلل ,وال يرتكبون املخالفات ال�شرعية ..لكنهم ال يتعر�ضون للنا�س يف �شيء,
وال يحاولون �إ�صالح جمتمعهم الذي يعج بال�شرك والف�ساد وال�ضالل؛ فلم ينالهم من
النا�س �شيء من الأذى �أو املحاربة.
فهذا زيد بن عمرو بن نفيل ,الذي كان من احلنفاء يف مكة ,وقد ر�آه النبي ﷺ,
كما يف �صحيح البخاري من حديث عبداهلل بن عمر� :أن زيد بن عمرو بن نفيل لقي
النبي ﷺ ,ب�أ�سفل (بلدح) ,وكان مع النبي ﷺ ,زيد بن حارثة ,وقد قدمت للنبي ﷺ,
�سفرة من طعام ,ف�أمره �أن يدنوا في�أكل منها ,فقال زيد بن عمرو بن نفيل� :إين ال �آكل
مما تذبحون على �أن�صابكم ,وال �آكل �إال ما ذكر ا�سم اهلل  -تعاىل  -عليه.
و�أن زي��د بن عمرو بن نفيل ك��ان ينكر على قري�ش ذبائحهم ويقول :يا مع�شر
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قري�ش ,ال�شاة خلقها اهلل  -تعاىل  ,-و�أنزل لها من ال�سماء املاء ,و�أنبت لها من الأر�ض,
ثم �أنتم تذبحونها على ا�سم غري اهلل.
بل كان ي�صرح لقري�ش ب�إنكار عباداتهم ,فيقول:

ه � � �ج � � ��رت ال � � �ل� � ��ات وال� � � � �ع � � � ��زى ج� �م� �ي� � ًع ��ا
ك � � ��ذل � � ��ك ي� � �ف� � �ع � ��ل اجل� � � �ل � � ��د ال � �� � �ص � �ب� ��ور
ف � �ل� ��ا ع� � � � � ��زى �أط� � � � �ي � � � ��ع وال اب � �ن � �ت � �ي � �ه� ��ا
وال � � �ص � �ن � �م� ��ي ب � � �ن� � ��ي ع� � � �م � � ��رو �أزور
ال ه� � � � �ب � �ل� ��ا �أط� � � � � � �ي � � � � � ��ع وك� � � � � � � � � � ��ان رب � � � ��ا
ل � �ن� ��ا يف ال � � ��ده � � ��ر �إذ ح � �ل � �م� ��ي � �ص �غ�ي�ر
ول� � � � �ك � � � ��ن �أع� � � � � �ب � � � � ��د ال � � � ��رح� � � � �م � � � ��ن رب � � ��ي
ل� � �ي� � �غ� � �ف � ��ر ذن � � � �ب� � � ��ي ال� � � � � � � ��رب ال� � �غ� � �ف � ��ور
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ال�صراع على ماذا؟
كيف ال يكون الأمر كذلك ونحن جند �أن املعركة بني الر�سل وخ�صومهم كانت
حول هذا الركن الأعظم ,ومل تكن املعركة خال ًفا حول فرعية فقهية� ,أو جزئية من
اجلزيئات� ,أو م�س�ألة من امل�سائل االجتهادية ,بل �إننا جند �أن �شرائع الر�سل �أنف�سهم قد
تعددت ,بح�سب الزمان واملكان والأمة؛ لأن ال�شرائع �إمنا جاءت لتنظيم حياة النا�س مبا
ي�ضمن لهم امل�صلحة العاجلة والآجلة ,فالأنبياء  -عليهم ال�صالة وال�سالم � ,-إخوة,
دينهم واحد هو التوحيد ,و�شرائعهم �شتى.
�أف�لا يفطن لذلك �أق ��وام مم��ن يعنون ب��أم��ر الإ��س�لام � -أو هكذا يظن بهم -؟
ف�ي�ج��ددون حقيقة دع��وة الأن�ب�ي��اء وات�ب��اع�ه��م ,فيخو�ضون امل�ع��رك��ة ال�ت��ي خ��ا��ض��وا ,وال
يت�شاغلون ببنيات الطريق عن الهم الأك�بر ,فهذا هو د�أب امل�صلحني واملجددين على
مدار التاريخ.
فاملعركة التي خا�ضها ابن تيمية  -مث ً
ال  -مع خ�صومه كانت بالدرجة الأوىل
معركة التوحيد ,وحماربة كل �ألوان ال�شرك يف العبادة� ,أو يف الطاغوت� ,أو يف االتباع �أو
غريه.
واملعركة التي �أثارها الإمام املجدد حممد بن عبدالوهاب كانت مع �صور ال�شرك
التي كانت ت�ضرب بجذورها يف هذه البالد ,فدعا النا�س �إىل �إفراد اهلل  -تعاىل  -بالعبادة,
والإقالع عن �ألوان الوثنية وال�شرك.
ومل تكن املعركة التي �أثارها حول ق�ضية جانبية� ,أو يف خالف فقهي؛ ولهذا ال
جتد لل�شيخ حممد بن عبدالوهاب وال لأتباعه وتالميذه فقهًا م�ستق ً
ال ,ففقههم هو
فقه الأئمة من قبلهم ,يختارون منه ما يرون �أنه �أقرب للدليل ,ولي�سوا من�شئني مذه ًبا
خام�سا  -كما قد يقال عنهم .-
ً
يرا م��ن النا�س ال ي��زال��ون يقتنون كتب الإم��ام حممد ب��ن عبدالوهاب,
و�إن ك�ث� ً
ويطلعون عليها ,وي�سمعونها ،بل ويحفظونها ويزينون بها رف��وف مكتباتهم ,لكنهم
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يغفلون � -أو يتغافلون  -عن حقيقة املعركة التي �أثارها.
كثري من املنت�سبني �إىل العلم والدعوة اليوم يثريون معارك جانبية ,وطواحني
يف ال�ه��واء؛ مع من حولهم ,وت�ت��واىل الكتب ,والر�سائل ,والأ��ش��رط��ة امل�سموعة ,حول
ق�ضايا فرعية �سلبت االهتمامات كله ,بل رمبا �أدى الأمر �أحيا ًنا �إىل املناظرات ,و�إذا مل
جتد املناظرة كان اللجوء �أحيا ًنا �إىل نوع من املباهلة.
كل ذلك حول ق�ضايا هي يف الغالب فرعية حتتمل اخلالف ,ولي�س فيها هدى
و�ضالل ,و�إمنا قد يكون فيها خط�أ و�صواب ,واخلط�أ قد يكون هنا وقد يكون هناك ,وقد
يكون جزء من ال�صواب هنا وجزء منه هناك ,وتبقى الق�ضية يف هذه احلدود!
�إننا يف ظل ذلك نت�ساءل عن ن�صيب ق�ضية توحيد الألوهية من هذه اجلهود
الكبرية؟
نت�ساءل :كم من كتاب منلكه يف معاجلة هذه الق�ضية! كم من ر�سالة! كم من
مقالة! كم من جمل�س! كم من �شريط يف ذلك؟!
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هم الإعجاب
ّ
الإعجاب هو تعلق فتاة ب�أخرى لدرجة الع�شق والغرام ,فتفنت بها وتالحقها يف
كل مكان ,بحث ال ت�ستطيع �أن مير يوم دون �أن تراها ,فتحا�صرها باالت�صاالت عن طريق
الهاتف� ,أو تبعث �إليها بر�سائل احلب والغرام ,وقد تر�سل �إليها �أ�شعا ًرا غزلية ,تتناول
و�صف املالب�س واجل�سد وما �إىل ذلك ..وهذا لي�س من احلب يف اهلل ,بل هو من الع�شق
املحرم؛ لأنه ي�ؤدي �إىل �إثارة الغريزة ,و�إيقاد نريان ال�شهوة ,وقد ينتهي ذلك باملمار�سة
اجلن�سية ال�شاذة (ال�سحاق) ,التي هي انتكا�س يف الفطرة ,ودليل على تغلب باعث الهوى
على باعث العقل والدين.
�إن هناك �أ�سبا ًبا للإعجاب ،منها:
� -1ضعف الإميان و�ضعف حمبة اهلل يف القلب.
� -2سوء الرتبية وافتقار الفتاة �إىل العاطفة الأ�سرية.
 -3الرفقة ال�سيئة والفراغ القاتل.
� -4ضعف �شخ�صية الفتاة.
 -5التربج الوا�ضح بني الفتيات ،والتجمل املثري للغرائز.
 -6اخللط بني املحبة يف اهلل والإعجاب.
 -7و�سائل الإع�ل�ام التي تركز على ج��وان��ب الإث ��ارة ل��دى الفتيات ,كالقنوات
الف�ضائية واملجالت اخلليعة.
�أما العالج؛ فيكون بتقوى اهلل  -عز وجل  ,-وحمبته ,وكرثة ذِكره ودعائه ,وتالوة
كتابه ,ويكون با�ستغالل الوقت يف املفيد النافع والبعد عن اخلبيث ال�ضار ,ويكون بغ�ض
الب�صر ,واالبتعاد عن ال�صحبة ال�سيئة ,وت��رك التربج والتجمل الزائد بني الفتيات,
ويكون بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر ,وتذكري املعجبة باهلل  -عز وجل  ,-وتخويفها
من �سوء عاقبة هذا الفعل املحرم.
سحر البيان في كلمات بينات
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�شياطني الإن�س و�شياطني اجلن
ملا علم ال�شيطان �أنه هالك ,و�أنه من �أهل النار ,و�أنه �سيدخلها ال حمالة ,حر�ص
على �إغ��واء بني �آدم ليدخلوها معه ,و�أق�سم على ذل��ك ,قال  -تعاىل  :-ﱫ ﰖ ﰗ
ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﱪ (�ص).
و�أخرب اهلل  -تعاىل  -ب�أن الإن�س �شياطني ,قال  -تعاىل  :-ﱫ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﱪ (الأنعام.)١١٢ :
فانظري كيف بد�أ � -سبحانه وتعاىل  -ب�شياطني الإن�س قبل �شياطني اجلن! لأن
�شياطني الإن�س هم الذين يدعون �إىل ما يدعو �إليه �شياطني اجلن! يدعون �إىل الكفر
و�إىل البدع و�إىل املعا�صي كما يدعو ال�شيطان! وذكر بع�ض العلماء� ،أن ال�شيطان يدعو
النا�س �إىل الذنوب� :إىل �أكربها ,ثم �إىل ما يليه ,ثم �إىل ما يليه .قال ابن القيم يف كتابه
الذي �سماه (بدائع الفوائد) ,يف �آخر املجلد الثاين:
�إن ال�شيطان يدعو الإن�سان �إىل �ستة �أ�شياء� ،إن ح�صل على الأول و�إال انتقل �إىل
الثاين!
يدعو �إىل الكفر وال�شرك! ف�إذا �أوقعه يف الكفر وال�شرك ظفر به وا�سرتاح منه.
و�إن عجز عن �إيقاعه يف الكفر ،دعاه �إىل البدع! ف�إذا وقع يف البدع ح�سنها له,
ور�ضي وقنع بها منه.
و�إذا عجز عن �إيقاعه يف البدع! �أوقعه يف الكبائر!
و�إذا مل يوقعه يف الكبائر �أوقعه يف ال�صغائر!
و�إذا مل يقدر على �إيقاعه يف ال�صغائر� ,أوقعه يف املباحات حتى ت�شغله عن الطاعات!
ف ��إذا عجز عنه� ,أوق�ع��ه يف الأع�م��ال املرجوحة وت��رك الأع�م��ال الراجحة! وهذه
مقا�صده.
ف�إذا عجز عن ذلك كله مل تبق لديه �إال حيلة واحدة مل ي�سلم منها �أحد ,ولو �سلم
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منها �أحد ل�سلم �أنبياء اهلل ور�سله ,وهي ت�سليط جنوده الذين هم �شياطني الإن�س الذين
هم �إخوانه؛ في�سلطهم على �أولئك املتم�سكني بدين اهلل!
وه�ك��ذا ف ��إن م��ن دع��اة �شياطني الإن����س كذلك م��ن ي��دع��ون �إىل الكفر وال�شرك
ويدعون �إىل كبائر الذنوب والإيقاع فيها ,وتارة �إىل �صغائرها و�إذا عجزوا �أوقعوا النا�س
يف املباحات ,و�إذا عجزوا �صرفوهم عن الأعمال الفا�ضلة �إىل الأعمال املرجوحة ,ف�إن
عجزوا مل يجدوا �إال الأذى بالل�سان� ,أو باليد� ,أو مبا قدروا عليه من �أنواع الأذى!
فبذلك ي�أخذ الإن�سان حذره من �شياطني اجلن و�شياطني الإن�س.
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�شهوة الن�ساء
املت�أمل يف �أحوال امل�سلمني  -ف�ض ً
ال عمن دونهم  -يرى �سعا ًرا جتاه هذه ال�شهوة,
وول� ً
�وغ��ا يف م�ستنقعاتها الآ��س�ن��ة ,فما �أك�ثر امل�سلمني العاكفني على متابعة الأط�ب��اق
الف�ضائية و�شبكات "الإنرتنت" وقد �س ّمروا �أعينهم يف �سبيل مالحقة برامج الفح�ش,
وم��ا �أك�ثر الذين ي�شدون رحالهم �إىل ب�لاد الكفر والفجور يف �سبيل تلبية �شهواتهم
املحرمة ,واهلل امل�ستعان.
لقد تكالب �شياطني الإن�س واجل��ن مع النفو�س الأ ّم ��ارات بال�سوء على �إف�ساد
عفاف امل�سلمني و�أخالقهم ,قال � -سبحانه  :-ﱫ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﱪ (الن�ساء.)٢٧ :
ومما يجدر ذكره �أن من �أرخى ل�شهوته العنان ,ف�إن �سعار هذه ال�شهوة ال حد له
وال انق�ضاء ,و�إذا كان ال�شخ�ص املولع بالدنيا ال ي�شبع من املال  -فلو كان البن �آدم واديان
من ذهب البتغى ثال ًثا ,وال ميلأ جوف ابن �آدم �إال الرتاب ..فكذا ال�شخ�ص املولع ب�شهوة
اجلن�س من دون �ضابط �أو رادع ال يقف وال يرعوي.
يقول ال�شيخ على الطنطاوي  -يرحمه اهلل " :-لو �أوتيت مال ق��ارون ,وج�سد
هرقل ,ووا�صلتك ع�شرة �آالف من �أجمل الن�ساء من كل لون وكل �شكل ،وكل نوع من
�أن��واع اجلمال ,هل تظن �أن��ك تكتفي؟ ال� .أقولها بال�صوت العايل :ال� .أكتبها بالقلم
العري�ض ,ولكن واحدة باحلالل تكفيك.
ال تطلبوا مني الدليل ,فحيثما تل ّفتم حولكم وجدمت يف احلياة الدليل قائ ًما
ظاه ًرا مرئ ًيا".
و�أما احلكاية الأخرى فقد ذكر احلافظ ابن كثري  -يرحمه اهلل  -يف حوادث �سنة
(278ه�ـ) ما يلي" :وفيها تويف عبده بن عبدالرحيم  -قبحه اهلل  ,-ذكر ابن اجلوزي
ريا يف بالد ال��روم ,فلما كان يف بع�ض الغزوات,
�أن هذا ال�شقي كان من املجاهدين كث ً
وامل�سلمون حما�صرو بلدة من بالد ال��روم� ,إذ نظر �إىل ام��ر�أة من ن�ساء ال��روم يف ذلك
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إليك؟ فقالت� :أن تـتن�صر وت�صعد
احل�صن فهويها فرا�سلها :ما ال�سبيل �إىل الو�صول � ِ
�إ ّ
يل ,ف�أجابها �إىل ذلك ,فما راع امل�سلمني �إال وهو عندها ,فاغتم امل�سلمون ب�سبب ذلك
غ ًما �شديدًا ,و�شق عليهم م�شقة عظيمة ,فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك املر�أة
يف ذلك احل�صن ,فقالوا :يا فالن ,ما فعل قر�آنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل �صيامك؟
ما فعل جهادك؟ ما فعلت �صالتك؟ فقال :اعلموا �أين �أن�سيت القر�آن كله� ،إال قوله:
ﱫ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﱪ (احلجر).
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�شعور املنافق والفا�سق يف ختام رم�ضان
�أخواتي :لئن كان يف الأمة ال�صاحلون ,امل�ؤمنون ,اخلا�شعون الذين يت�أملون ويبكون
على فراق رم�ضان؛ ففي الأمة كذلك من لعب ال�شيطان بهم؛ فز ّين لهم �سوء �أعمالهم
فهم يعمهون ,همهم �شهواتهم ولذاتهم� ,شغلهم التكا�سل عن الطاعات ,والن�شاط يف
املعا�صي واملنكرات ,ما �شعور ه�ؤالء ورم�ضان يكاد يفارقهم؟
�إن��ه  -للأ�سف ال�شديد  -الفرح بان�سالخ رم�ضان� ,إن��ه ال�شوق �إىل اتباع الهوى
وطاعة ال�شياطني ,كما قال قائلهم:

رم� � � � ��ى رم � � �� � � �ض� � ��ان �� �ش� �م� �ل� �ن ��ا ب� ��ال � �ت � �ف� ��رق
ف� � �ي � ��ا ل � �ي � �ت� ��ه ع� � �ن � ��ا ت � �ق � �� � �ض� ��ى ل �ن �ل �ت �ق��ي
ل� �ئ ��ن �� �س ��ر �أه � � ��ل الأر�� � � � ��ض ط� � � � ًرا ق ��دوم ��ه
ف � � � ��إن �� � �س � ��روري ب ��ان� ��� �س�ل�اخ ال� � � ��ذي ب �ق��ي
هكذا يرى ه�ؤالء البطالون انق�ضاء �شهر رم�ضان ,يرونه فر�صة لالنطالق يف
هم �إال اتباع �أهوائهم ,و�إرواء
�ساحات ال�ضالل ,وميادين الف�ساد والرذائل ,لي�س لهم ٌّ
�شهواتهم يف �سبيل ال�شيطان ,يف �سبيل الغي وال�ضالل والف�ساد ,هذه حالهم� :شقاء,
و�ضياع ,وخ�سران ,ه ��ؤالء يفرحون وي�ستب�شرون بانق�ضاء رم�ضان ,ومل��اذا؟ لأنهم مل
يذوقوا طعم الإمي��ان احلقيقي ,مل يذوقوا طعم التقوى ,مل ي�ست�شعروا لذة املناجاة.
تلك هي يا �أخوات حال البطالني جتاه فراق رم�ضان� ,أما امل�ؤمنون ال�صادقون فحالهم:

�أ�أزم� � � �ع � � ��ت ي � ��ا �� �ش� �ه ��ر ال� ��� �ص� �ي ��ام رح � �ي �ل� ً
ا؟
وق� � � ��ارب� � � ��ت ي � � ��ا ب � � � ��در ال� � � ��زم� � � ��ان �أف � � � � ��و ًال
�أج � � � � � ��دك ق� � ��د ج � � � ��دت ب� � ��ك الآن رح� �ل ��ة
روي � � � � � � ��دك �أم � � �� � � �س� � ��ك ل � � � �ل� � � ��وداع ق� �ل� �ي�ل� ً
ا
ن� � ��زل� � ��ت ف � � ��أزم � � �ع � � ��ت ال� � ��رح � � �ي� � ��ل ك� � ��أمن � ��ا
ن� � ��وي� � ��ت رح� � � �ي� �ل� � ً
ا �إذ ن� � ��وي� � ��ت ن� � � � ��زو ًال
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�سنن يف الكون
قامت ال�سماوات والأر�ض وما بينهما ،وما فيهما على احلق والعدل ,وما خلقت
عب ًثا �أو باط ً
ال ,بل حلكمة عظيمة �س ّنها اهلل  -تعاىل  -و�أراده��ا فحفظها من الف�ساد,
وب�إطالق النظر و�إمعان التفكري نالحظ �سن ًنا جليلة يف الكون تزيدنا يقي ًنا مبدلول
الآية :ﱫ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﱪ (الليل) ,ومن ذلك:
(�أ) الأر� ��ض ال�ت��ي من�شي عليها ونعي�ش على ظ�ه��ره��ا ,ونتعامل م��ع �سهولها
وجبالها ,ونرى نباتها و�أ�شجارها ,ون�شم هواءها ون�شرب ماءها ..فنجد �أن الأر�ض �أنواع,
منها ال�سهلة ,ومنها احلزن ,ومنها الطيبة ,ومنها اخلبيثة ,ومنها ال�سوداء والبي�ضاء
واحل�م��راء وب�ين ذل��ك ,ويف احلديث ق��ال ﷺ�« :إن اهلل  -تعاىل  -خلق �آدم من قب�ضة
قب�ضها من جميع الأر�ض؛ فجاء بنو �آدم على قدر الأر�ض ,جاء منهم الأحمر والأبي�ض
والأ�سود وبني ذلك ,واحلزن واخلبيث والطيب وبني ذلك».
وعلى �ضوء هذا جاءت �أعمال النا�س ,و�سعيهم على قدر �صالحهم من ف�سادهم,
وطيبهم من خبيثهم.
(ب) املعادن التي ت�ستخرج من باطن الأر�ض ,الذهب الأحمر الذي ال يتغري مع
مرور الزمن ,و�إمنا يزداد بالنار جودة ,والف�ضة التي تلي الذهب يف النفا�سة واملكانة,
واحلديد وغريه من املعادن الأخرى التي تت�أثر مبرور الأيام وتتغري معاملها يف �أق�صر
الأوقات ,ويف احلديث املتفق عليه عن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه  ,-قيل :يا ر�سول اهلل,
من �أكرم النا�س؟ قال�" :أتقاهم" ,فقالوا :لي�س عن هذا ن�س�ألك ,قال" :فيو�سف نبي اهلل
ابن نبي اهلل ابن نبي اهلل خليل اهلل" ,قالوا :لي�س عن هذا ن�س�ألك ,قال" :فعن معادن
العرب ت�س�ألون؟ ..خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف الإ�سالم �إذا فقهوا".
ويف ه��ذا دالل��ة �أن الب�شر �أ�صناف ك�أ�صناف امل�ع��ادن ,فمنهم كالذهب ال يتغري
باملغريات وال�شهوات وال�شبهات ,و�إمن��ا كاجلبل الأ� �ش��م ,ومنهم م��ن يت�أثر ب��الأه��واء
والقرناء؛ ف�سرعان ما يظهر على حقيقته عند زوال بريقه الظاهر املزيف.
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(جـ) الرياح والأمطار التي ير�سلها اهلل  -تعاىل  -ما بني وقت و�آخر ,فمنها ريح
ريا ،ما تذر من �شيء �أتت عليه �إال جعلته كالرميم,
تر�سل على الع�صاة فتدمرهم تدم ً
ومنها ما ين�صر اهلل بها عباده امل�ؤمنني ,كما ح�صل يف الأحزاب ,فعن ابن عبا�س  -ر�ضي
اهلل عنهما  ,-قال ر�سول اهلل ﷺ« :ن�صرت بال�صبا ,و�أهلكت عاد بالدبور» متفق عليه.
واملطر يف يوم بدر للم�ؤمنني رحمة و�سكينة وطم�أنينة ويثبت الأقدام ,وللكفار دح�ض
ومزلة ويزلزل الأقدام.
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�ضياع الوقت يف اللهو واللعب
ي�شاهد �أن هناك �شبا ًبا وكهو ًال ,بل ومنهم ال�شيوخ وكبار ال�سن ال يق�ضون وقت
فراغهم �إال يف اللعب واللهو الباطل ,وال �شك �أن هذا اللعب م�ضيعة للوقت ,فتجدهم
يعكفون على �آالت اللهو واللعب طوال ليلهم �أو نهارهم� ,أو طوال وقت فراغهم.
و�إذا كانوا يف مكان عمل ولي�س لديهم عمل ,فال يجدون �إال اللعب ب�آالت يدوية
يلعبون بها ,ملجرد �ضياع الوقت! ويزعمون �أنهم بذلك يت�سلون! و�أنهم يرفهون عن
�أنف�سهم ,فتجدهم يف قهقهة و�ضحك ,ويف لهو و�سهو ,وفيما ال فائدة فيه ،حتى يذهب
عليهم الوقت الطويل وهم يف حالهم هذا!
وال �شك �أن هذا م�ضيعة للوقت الثمني الذي هم م�س�ؤولون عنه.
وقد يتعلل ه�ؤالء ب�أنهم بهذا ين�شغلون عن الغيبة والنميمة ,والكالم يف �أعرا�ض
النا�س!
ونقول له�ؤالء� :صدقتم ,وكذبتم! فما الذي يحملكم على الغيبة والنميمة؟ �أال
جتدون ما ت�شغلون به الوقت غري هذا الذي ال فائدة منه ,بل عليكم منه م�ضرة؟!
لقد �أ�ضعتم هذا الوقت الثمني ,ومع ذلك لهومت بع�ض اللهو واللغو ,ووقعتم
فيه!
وقد قال اهلل  -تعاىل  -يف �أهل اللهو :ﱫ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﱪ(لقمان.)٦ :

وال �شك �أن هذا الذي ترتكبونه من لهو احلديث؛ ف�إن كل �شيء يلهي عما فيه
خري ف�إنه داخل يف ذلك؛ ولأنه مما ي�صد عن �سبيل اهلل! فقد نبه اهلل الذين يعر�ضون
عن اللهو بقوله  -تعاىل  :-ﱫ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﱪ (امل�ؤمنون).
وقال جل وعال :ﱫ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﱪ (الق�ص�ص).
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فمن اللغو :الكالم الباطل ,وال�ضحك ,والقهقهة ,ف��إن �أك�بر عيوب الدنيا �أن
�أهلها اتخذوها له ًوا ولع ًبا!
وذكر اهلل عن �أهل النار قوله  -تعاىل  :-ﱫ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﱪ

(الأع��راف ،)٥١ :وقال  -تعاىل  :-ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﱪ (العنكبوت:
.)٦٤
�ألي�س ه�ؤالء الذين ي�شغلون �أوقاتهم يف الورق والقمار واملي�سر وغريه من �أهل
اللهو واللغو؟!
وقد حرم اهلل  -تعاىل  -القمار واملي�سر ,وقرنه باخلمر؛ فقال :ﱫ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﱪ (املائدة.)٩٠ :

ف�إذا كان اللعب على عو�ض ف�إذا فاز هذا قمر الآخر و�أخذ نقوده بغري حق ,ويبقى
الآخر �صفر اليدين؛ فهو القمار� ،أي املي�سر املحرم! و�إذا كان على غري عو�ض فهو داخل
يف لهو احلديث الذي ذمه اهلل  -تعاىل  ,-وقد يدخل � ً
أي�ضا يف الألعاب الباطلة التي ورد
النهي عن اللعب بها يف بع�ض الأحاديث ,ومنها قوله ﷺ« :من لعب بالرند�شري فك�أمنا
�صبغ يده يف حلم خنزير ودمه».
ف ��إن تلك الأل�ع��اب امللهية الباطلة ال ي�ستفيد الإن�سان منها �شي ًئا ,بل يت�ضرر
ب�إ�ضاعة وقته الثمني الذي ي�س�أل عنه ويحا�سب عليه.
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عمل املر�أة يف البالد الإ�سالمية
�إن خروج املر�أة يف البالد الإ�سالمية كان تبعية وتقليدًا و�إعجا ًبا مبا �صوره لها
املنخدعون بحرية املر�أة الغربية املزعومة وا�ستقاللها االقت�صادي الزائف.
فت�أثر ن�ساء امل�سلمني بن�ساء الغرب ,وزاد اخلروج ,وزاد بالتايل ال�سفور واالختالط
امل�ؤديان �إىل الف�ساد باملجتمع.
�إن الإ� �س�لام يريد ل�ل�م��ر�أة �أن تكون حليف زوج�ه��ا ت��ؤي��ده وترغبه يف واجباته
و�أعماله ,و�أن تكون ربة بيت ومربية �أجيال و�أن�س زوج ,و�أن تكون متعلمة مثقفة ,و�أن
تكون قوية يف دينها� ,صادقة يف حياتها �صابرة را�ضية.
لقد كان من ن�ساء امل�سلمني يف الأجيال الفا�ضلة عاملات معلمات وعامالت ,لهن
ف�ضلهن وقدرهن.
قال عروة بن الزبري  -ر�ضي اهلل عنه " :-ما ر�أيت �أحدًا �أعلم بفق ٍه وال بطبٍ وال
ب�شعر من عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها ." -
وكان ال�صحابة يعرفون لأمهات امل�ؤمنني حقهن ويعملون بن�صحهن ,وي�س�ألونهن
عما جهلوه من �أمور دينهم.
وكان من الن�ساء عامالت حتى يف ع�صر الر�سول ﷺ ,فقد �ضارب ر�سول اهلل ﷺ

مبال خديجة  -ر�ضي اهلل عنها  -وثبت �أن امر�أة من الأن�صار جاءت �إىل ر�سول اهلل ﷺ

وهو جال�س عند املروة ,فقالت :يا ر�سول اهلل؛ �إين امر�أة �أبيع و�أ�شرتي فرمبا �أردت �أن
�أبيع �سلعة فت�سام ب�أكرث .فقال ﷺ :ال تفعلي� ,إذا �أردت �أن ت�شرتي ال�سلعة فا�ستامي بها
الذي تريدين �أن ت�أخذي به �أعطيت �أو منعت.
�إن املر�أة يف الإ�سالم راعية يف مال زوجها وم�سئوولية عن رعيتها ،وقد كان ن�ساء
ال�صحابة  -ر�ضي اهلل عنهن  -يقمن ب�أعمال �شاقة يف البيوت ,كما ثبت عن فاطمة -
ر�ضي اهلل عنها  -وعن �أ�سماء  -ر�ضي اهلل عنها  -فكن يطبخن ويغ�سلن ويعجن ويطحن
ويخبزن ويعلفن اخليول.
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التكفري باملع�صية
روى م�سلم يف �صحيحه عن �أبي �سفيان قال:
"جاورت مع جابر بن عبداهلل مبكة �ستة �أ�شهر ف�س�أله رجل :هل كنتم ت�سمون
�أحدًا من �أهل القبلة كاف ًرا؟
فقال :معاذ اهلل .قال :فهل ت�سمونه �شر ًكا؟ قال :ال".
قال �شيخ الإ��س�لام" :وال يجوز تكفري امل�سلم بذنب فعله وال بخط�أ �أخط�أ فيه
كامل�سائل التي تنازع فيها �أهل القبلة".
وقال � ً
أي�ضا بعدما �سئل :هل يكفر العبد باملع�صية �أم ال؟ "ال يكفر مبجرد الذنب
ف�إنه ثبت بالكتاب وال�سنة و�إجماع ال�سلف �أن الزاين غري املح�صن يجلد ,وال�شارب يجلد,
والقاذف يجلد ,ولو كانوا كفا ًرا لكانوا مرتدين ولوجب قتلهم".
وقال ال�شيخ حافظ احلكمي يف �سلم الو�صول:

وال ن� � �ك� � �ف � ��ر ب � ��امل � � �ع � ��ا� � � �ص � ��ي م � � ��ؤم � � � ًن� � ��ا
�إال م� � � � ��ع ا� � � �س � � �ت � � �ح� �ل��ال� � ��ه مل� � � � ��ا ج� �ن ��ى
ومعلوم �أن الذين يكفرون �صاحب الكبرية هم اخلوارج ،والذين ال يرون للمعا�صي
ريا على الإميان هم املرجئة؛ وكلتا الطائفتني لي�ستا على هدى ,واحلق الذي عليه
ت�أث ً
�أهل ال�سنة واجلماعة �أن املعا�صي تنق�ص الإميان وال تخرِج من امللة.
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م�سامرة عائلية
عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -قالت :حدّث ر�سول اهلل ﷺ ذات ليلة ن�ساءه حدي ًثا,
فقالت امر�أة منهن :ك�أن هذا احلديث خرافة ,فقال ﷺ� :أتدرون ما حديث خرافة ،كان
رجل من بني عذرة �أ�سرته اجلن يف اجلاهلية ,فمكث فيهم ده ًرا ,ثم ردوه �إىل الإن�س,
فكان يحدّث النا�س مبا ر�أى فيهم من الأعاجيب ,فقال النا�س :هذا خرافة.
امل�سامرة هي الوقت ال�ساكن ال��ذي يجلب للقلب طم�أنينته ول�ل��روح؛ فنتداول
فيه �أطراف احلديث ون�ؤن�س �أنف�سنا بتبادل العاطفة ,نحط عنا �أعباء احلياة ون�ستمتع
باللحظة التي نكون فيها م ًعا على ا�سرتخاء وم��ودة .يتحكى الر�سول ﷺ مع زوجاته
وي�سليهن؛ فرتت�سم �أ�ساريرهن حتت �ضوء القمر وت�شحن �أج�سادهن بالقوة ليكملن
امل�سري.
ومع ذلك ،ف�إن الإن�سان الذي كرمه اهلل ال تكون راحته �إال مبا هو مفيد حتى يف
وقت امل�سامرة ,فيجتهد يف �إيجاد ما يزيل به �أعباء احلياة ويدخل ال�سرور على �أهله,
بانتقاء �أن�سب الأدوات و أ�ج��ود امل�ضامني .و�إن من �أجمل امل�سامرة ,تلك التي ينبت يف
ثناياها تقرب للخالق ب�أ�صناف القرب والود ,يروى عن علي بن �أبي طالب  -ر�ضي اهلل
عنه � ،-أن النبي ﷺ طرقه وفاطمة لي ً
ال ,فقال� :أال ت�صليان .ولنعلم �أن ما نفعله اليوم
من �إه��دار للوقت بحجة امل�سامرة لن ي�ؤتي نتائجه ما مل نت�أدب ب�سنته ﷺ من �صدق
وبعد عن ما يحيك يف النف�س من الإثم ,فال ي�ضيع الوقت هباء وال ميلأ الفكر ً
فراغا,
وبذلك نكون قد بنينا توا�ص ً
ال زوج ًيا يركن �إىل �إعمال العقل ووفور امل�شاعر.
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احلب ال ين�ضب
عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها � -أن النبي ﷺ كان �إذا ذبح ال�شاة قال� :أر�سلوها �إىل
�أ�صدقاء خديجة ,فذكرت له يو ًما؛ فقال� :إين رزقت حبها.
�إن حبه ﷺ عالمة فارقة يف دنيا احلب ومل�سة وفاء يف عامل الإن�سانية� ,إن موقف
ر�سولنا حممد ﷺ برهان للحب اخلالد ال��ذي يرتقي باملحبني �إىل �سماء الوجدان
ويحرك احلياة.
ها هو ﷺ يثبت حبه لها  -ر�ضي اهلل عنها  -بكل الطرق ,نراه يف هذا املوقف يذبح
ال�شاة وير�سلها �إىل �أ�صدقائها ح ًبا لها ,فال ترتبط م�شاعره بوجودها �أو بزمن حمدود،
�أو مكان خم�صو�ص؛ لأنه يعلم �أنها لو علمت لعمت فرحتها ,فتحاوره ال�سيدة عائ�شة
حماورة الزوجة الغيورة فيجيبها� :إين رزقت حبها ,فتعرف عائ�شة �أن حممدًا ﷺ �إن
�أحب �صدق ,و�إن �أحب �أوفى.
�أقولها وبكل �صدق� :إن االقتداء بالر�سول ﷺ يف هذا املوطن من �أ�صعب االقتداء؛
لأنه يفوق التوقعات املحدودة يف العطاء والوفاء .مل يحب ر�سول اهلل بعقله فقط ,فمتى
انتفت امل�صلحة انتفى احلب ,لكن قلبه هو الذي �أحب ,فما ر�ضي ب�أي تربير عقلي حتى
يحب�س في�ض م�شاعره ،و�إن كان املوت.
يا ر�سويل ..عليك ال�صالة وال�سالم ،حتب ما حتبه زوجتك ح ًبا ال يعرف تكلف
الإر�ضاء وال �إجبار امل�شاعر ,بل كان القلب ين�صاع ان�صياع املحب يف كل الأمور� ,أ�صدقك
يف حياتها  -ر�ضي اهلل عنها  -ولد حبها يف مماتها؟ تقف الأذهان حائرة �أمام ذلك الوفاء
النبوي فهو لي�س وفا ًء للآخر ,و�إمنا وفاء لذات النف�س التي متتع جوانبها با�ستمرارية
املحبة ملن �أحبته فيح�صل الوفاء لها ,فمن كانت خليلته مكحلة لعينه وزينة لف�ؤاده,
يراها ك�أنها خلقت ل��ه ،ويالم�سها بلطف املت�أمل ازده��ار ورقتها ,يعي قيمتها فيغلي
حياتها وي�أن�س بها� ,أنتِ وحدكِ تعرفني كيف الورود �إىل املبتغى ,فهي لي�ست �أبجديات
تدر�س وال خربات تلقى ,و�إمنا اطالع القلب خلالقه في�صدق يف �سكناه وي�ستمر وفا�ؤه.
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يروي لنا احلاكم ,عن زيد بن هالة ,عن �أبيه  -ر�ضي اهلل عنه � ,-أنه دخل على
ر�سول اهلل ﷺ وهو راقد ,فا�ستيقظ ,فقام هالة �إىل �صدره ،وقال :هالة ,هالة .مرحبا به
لقرابته من خديجة  -ر�ضي اهلل عنها .-
�ضعي هذا احلب ن�صب عينيكِ وق��ارين� ,ستجدين البون ال�شا�سع ,و�إن حتدثنا
م��را ًرا فلن يوقف حربنا �سوى كلمة احلب ال�صادق ,فذلك مفتاح ا�ستمرارية احلياة
والتذوق لها ,في�صبح املحبوب هو منتهى النظر غاية النف�س ,وكل ما الم�س حياته
حمل عناية وود حتى بعد مماته ,في�ستمر القلب قرير العني يف حياة املحبوب ومماته.
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�إال  ..اجلار!
عن زيد بن �أ�سلم  -ر�ضي اهلل عنه  , -قال :لقي النبي ﷺ امر�أة تخرج من عند
عائ�شة ,ومعها �شيء حتمله ,فقال لها :طعا ًما ه��ذا؟ قالت :لعائ�شة ,ف�أبت عائ�شة �أن
تقبله ,فقال النبي ﷺ لعائ�شة� :أال قبلته منها مرة واحدة؟ قالت عائ�شة :يا ر�سول اهلل
ريا.
�إنها حمتاجة و�إنها كانت �أحوج �إليه مني ,قال ﷺ :فهال قبلته منها و�أعطيتها خ ً
�أك��رم اخلالق � -سبحانه  -الب�شرية ب��أن رف��ع قدرها عن باقي املخلوقات ,هذا
الإكرام �شرف يرتقي بنا عن �سفا�سف الذل واملهانة ,ومن يحاول �أن ي�سلبنا �إياه فك�أنه
�سلب حقنا يف احلياة؛ لذلك نراه ﷺ يبني لعائ�شة خطورة رف�ضها الطعام من جارتها،
و�إن كان بح�سن نية ,يعلمها حقيقة تقدير ال��ذات الإن�سانية؛ حتى ال تقع يف الإهانة
واالنتفا�ص للآخرين ..يعلمها الأ�سلوب النبوي يف مراعاة النف�س والأخذ بها ،فيقول
ريا.
لها :فهال قبلته منها و�أعطيتها خ ً
�إن كل ما يريق ماء الوجه له غ�صة يف القلب� ،سواء �أكان �إمياءة �أم كلمة �أم ت�صر ًفا
غري مق�صود ،ويزداد الأثر �إن �صدر عن القريب من النا�س الذي متى تكلم �أخذنا كالمه
على حممل من اجلد ,ف�إن �أ�ساء كان لقوله من الوقع الثقيل الذي ال ي�سهل م�سحه؛
لأجل ذلك كان ر�سول اهلل ﷺ يحذر �أميا حتذير من �أذية اجلار بق�صد �أو غري ق�صد،
�إما بدعوات مقللة �أو حركات مهينة؛ فيقول ﷺ" :و�إن ا�شرتيت فاكهة ف�أهد له (�أي:
جلارك) ,ف�إن مل تفعل ف�أدخلها �س ًرا ,وال يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده".
علي :حب�س ال�شر عنه ،و�إكرامه بالعطاء ،وحفظ كرامته� ،صون قلبه
حق جاري ّ
من الفنت ،و�إزالة �أي حواجز بيننا.
منهجا دامت امل��ودة والرتاحم بيننا بعيدًا عن
ومتى اتخذت من هذه التعاليم
ً
�أية �إ�ساءة �أو تعال� ..أما من كان له على اجلار تعد �أو �ضرر فهو منبوذ .جاء رجل �إىل
النبي ﷺ وقال له :يا ر�سول اهلل� ,إن يل جا ًرا ي�ؤذيني ,قال :انطلق ف�أخرج متاعك �إىل
الطريق؛ فانطلق ف�أخرج متاعه ,فاجتمع النا�س عليه ,فقالوا :ما �ش�أنك؟ قال :يل جار
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ي�ؤذيني ,فجعلوا يقولون :اللهم العنه ,اللهم �أخزه .فبلغه (�أي :بلغ جاره) ,فقال :ارجع
�إىل منزلك ,فواهلل ال �أ�ؤذيك �أبدًا.
يعلي ر�سولنا الكرمي من قيمة اجلار م�ؤ�ش ًرا ل�صالح �أو ف�ساد �أخالقنا ,فنعلم �أن
حقه جد مهم و�أدا�ؤه فر�ض مدلوله التطبيق امل�ستمر ..ي�س�أل رجل النبي ﷺ فيقول:
كيف يل �أن �أعلم �إذا �أح�سنت و�إذا �أ�س�أت؟ فيقول ﷺ� :إذا �سمعت جريانك يقولون :قد
�أح�سنت ,فقد �أح�سنت ,و�إذا �سمعتهم يقولون :قد �أ�س�أت ,فقد �أ�س�أت.
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وفاء ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم -
عن جماهد عن ال�سائب� :أنه كان �شارك ر�سول اهلل ﷺ قبل الإ�سالم يف التجارة,
فلما كان يوم الفتح �أتاه فقال :مرح ًبا ب�أخي و�شريكي ,كان ال يداري وال مياري ,يا �سائب
قد كنت تعمل �أعما ًال يف اجلاهلية ال تقبل منك ,وهي اليوم تقبل منك ,وكان ذا �سلف
و�صلة ,ويف رواية �أخرى قال :جيء بي �إىل ر�سول اهلل ﷺ يوم فتح مكة ,فجعل عثمان
علي ,فقال ر�سول اهلل ﷺ :ال تعلموين به ,كان �صاحبي ,ويف رواية :نعم
وغريه يثنون ّ
ال�صاحب كنت.
عن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � ،-أن ر�سول اهلل ﷺ كان ي�ؤتى بالرجل املتوفى
عليه دين ،في�س�أل :هل ترك لذلك من ق�ضاء؟ ف�إن قالوا :نعم� ,إنه ترك وف��اء� ,صلى
عليه ,و�إال قال للم�سلمني� :صلوا على �صاحبكم ,فلما فتح اهلل عليه الفتوح ,قام فقال:
�أنا �أوىل بامل�ؤمنني من �أنف�سهم ,فمن تويف من امل�ؤمنني فرتك دينا فعلي ق�ضا�ؤه ,ومن
ترك ما ًال فهو لورثته.
قال الراغب الأ�صفهاين� :إن الوفاء هو �صدق الل�سان والفعل م ًعا ,وكذلك كان
ر�سول اهلل ﷺ ,وفيا باخلا�صة والعامة ,بال�صديق والغريب ,باحلي وامليت؛ فيفزع ل�سداد
دين ملن مات ت�صدي ًقا مليثاق الأخ��وة وال��والء ,فيقول� :أنا �أوىل بامل�ؤمنني من �أنف�سهم,
ويق�ضي ما على امليت من دين ،وما انقطع وفا�ؤه ب�صحبه عند دفنهم ,بل يتوا�صل معهم
ومع �أحبتهم ويتذكرهم بالدعاء واال�ستغفار ,حتى �إنه كان يزور �شهداء �أحد كل �أ�سبوع.
كان �أبو حمدون �أحد القراء امل�شهورين ,وكانت له �صحيفة مكتوب فيها ثالثمائة
ا�سم من �أ�صدقائه يدعو لهم كل ليلة من الليايل تركهم ونام تع ًبا ,فقيل له يف نومه:
يا �أبا حمدون ,لمِ َ مل ت�سرج م�صابيحك الليلة ..فقعد من نومه و�أخذ �صحيفته ،داع ًيا
لهم واحدًا واحدًا.
وحال ال�صديق الويف ال يتوقف حتى يوم القيامة ,تراه جاهدًا يقتفي �أثر �صاحبه,
كما نقل لنا ر�سول اهلل ﷺ هذه ال�صورة قائ ً
ال :ما جمادلة �أحدكم يف احلق يكون له يف
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الدنيا ب�أ�شد جمادلة من امل�ؤمنني لربهم يف �إخوانهم الذين �أدخلوا النار ,قال :يقولون:
ربنا �إخواننا كانوا ي�صلون معنا وي�صومون معنا ويحجون ف�أدخلتهم النار ,قال :فيقول:
اذهبوا ف�أخرجوا من عرفتم منهم.

وال خ � �ي� ��ر يف خ � � � ��ل ي� � � �خ � � ��ون خ� �ل� �ي� �ل ��ه
وي� � �ل� � �ق � ��اه م � � ��ن ب� � �ع � ��د امل� � � � � � ��ودة ب ��اجل� �ف ��ا
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دعوة للتخ�ص�ص
روي عن طلق بن علي  -ر�ضي اهلل عنه  -ق��ال� :أتيت ر�سول اهلل ﷺ وهو يبني
امل�سجد ,وامل�سلمون يعملون فيه معه ,وكنت �صاحب عالج وخلط طني ,ف�أخذت امل�سحاة
�أخلط الطني ,والنبي ﷺ ينظر �إيل ويقول� :إن هذا احلنفي ل�صاحب طني ,وكان يقول:
قربوا اليمامي من الطني؛ ف�إنه �أح�سنكم له م�س ًكا و�أ�شدكم منك ًبا ,ويف رواي��ة :قال:
قلت :يا ر�سول اهلل� ..أ�أنقل كما ينقلون؟ قال ﷺ :ال ,ولكن اخلط لهم الطني ,ف�أنت
�أعلم به.
ما للأخوة من دور فعال يف توظيف اجلهود وا�ستغالل الطاقات يتجلى يف هذا
فيق�سم املهام
املوقف النبوي الذي ي�صنع فيه ر�سول اهلل ﷺ �ضوابط العمل اجلماعيّ ,
بني الإخوان بح�سب قدرة كل واحد وحرفته؛ فالر�سول ﷺ يعلم �أن و�ضع القدرات يف
منا�صبها من �أهم ما مييز قوانني النه�ضة ,في�ؤ�س�س ثقافة التخ�ص�ص والفعالية؛ حتى
يلغي كل جهود ع�شوائية ال تنتج �سوى �أوق��ات مبذولة دون �أثر يذكر ,وهنة بالتمادح
وفو�ضوية بالق�صور.
�إننا متى عرفنا �إمكانات �أحبتنا ووجهناها ودعمناها جعلنا من الأخوة وال�صداقة
�أر�ضية للنهو�ض ،وهذا ما فعله الر�سول ﷺ مع �أبي ذر  -ر�ضي اهلل عنه  -عندما جاء
ي�س�أله القيادة ,ف��رد عليه ردًا ي��دل على �أن الأخ احل��ق هو من يعرف حقيقة �صاحبه
ونوع ن�سيجه ،قال له� :إنك امر�ؤ �ضعيف ,لي�س تقليلاً من �ش�أنه ،بل تقومي وت�صحيح
الختياره؛ حتى تثمر جهوده.
�إن التاريخ مليء بهذه الأمثلة النبوية التي ي�ضع فيها ر�سول اهلل �أ�صحابه يف
�أماكنهم ال�صائبة ويف �ساحتهم ال�صلبة ,فال تناف�س واه ًما �أو ادعاء باطلاً ,لكل منهم
عطا�ؤه ومتيزه ,و�أول ال�سرية ك�آخرها يف الهمة والنية.
لقد كان الإم��ام ال�شافعي يرى يف تلميذه الربيع ح ًبا للعلم وتبح ًرا فيه ,فقال
له مقال الأخ الذي ي�سعى ل�صقل مواهب �أخيه :لو قدرت �أن �أطعمك العلم لأطعمتك.
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لنطلب الن�صح مم��ن ه��م على علم ب�ن��ا ,حمبني ل�ن��ا ,م�لازم�ين ل�ن��ا ,يفزعون
ل�صغريتنا ككبريتنا ,يهمهم انتفاعنا ,ويدعون لنا بكل خري.
و�أن��تِ كذلك يا �أختي ,ال ترتكي �صديقتك هكذا تعبث يف حياتها دون جدوى
فتكون زائدة عليها ..ف�أنتِ �أعلم النا�س بها؛ لأنكِ �أقرب النا�س �إليها ,ف�ساعديها ودليها
�أن تعرف ن�سيج �شخ�صيتها وعنوان عطائها ,كوين م�ستلهمة من نفحات النبي ﷺ يف
حق ال�صداقة وحت ّلي مببادئها ..كوين خمل�صة لها.
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ذوق الدعابة
جاء �أعرابي �إىل الر�سول ﷺ ,فدخل امل�سجد و�أن��اخ راحلته بفنائه ,فقال بع�ض
ال�صحابة لنعيمان :لو نحرتها ف�أكلناها؟ ...ف�إ ّنا قد قرمنا �إىل اللحم ,ويغرم النبي ﷺ
حقها ,فنحرها نعيمان ,وخرج الأعرابي فر�أى راحلته ف�صاح :واعقراه يا حممد! فخرج
النبي ي�س�أل :من فعل هذا؟ قالوا :نعيمان ,فاتبعه النبي ﷺ حتى وجده بدار �ضباعة
بنت الزبري بن عبداملطلب قد اختفى يف خندق وجعل عليه اجلريد ,ف�أ�شار �إليه رجل
ورفع �صوته :ما ر�أيته يا ر�سول اهلل ...وهو ي�شري ب�إ�صبعه �إىل حيث هو ,ف�أخرجه ر�سول
اهلل وقد تعفر وجهه بالرتاب فقال :ما حملك على ما �صنعت؟ قال :الذين دلوك علي
يا ر�سول اهلل هم الذين �أمروين ,فجعل ر�سول اهلل مي�سح عن وجهه الرتاب وي�ضحك...
ثم غرم ثمن الراحلة.
الر�سول ﷺ ير�شد �إىل كل ما ي�ضيف للحياة حياة وللمعنى معنى ..يعلمنا �أن
�إ�سالمنا مل يفر�ض كال ًما كله ذكر ,وال �سما ًعا كله قر�آن ,وال وق ًتا كله التزام م�سجد,
بل لنا يف الفكاهة حمطة نر ّوح بها عن �أنف�سنا ،لنا يف االبت�سامة حوار يه ّون ال�صعاب,
ي�ؤن�س املبتلى ,ي�ضحك احلزين ,ويدغدغ القلوب ل�صناعة البهجة .يقول علي بن �أبي
طالب  -ر�ضي اهلل عنه � :-أعط الكالم من املزح مبقدار ما تعطي الطعام من امللح.
وال عجب �أن النبي ﷺ كان يتفكه حي ًنا ويطرف للمزاح �أحيا ًنا؛ فيغمر �إخوانه
ال احلب واملودة ,قائ ً
ب�إ�شراقة وجهه ,مر�س ً
ال� :أف�ضل الإميان �أن تلقى �أخاك و�أنت طليق.
ويقول الرتمذي يف "ال�شمائل" :كان النبي ﷺ �أكرث النا�س تب�س ًما و�ضح ًكا يف وجوه
�أ�صحابه.
وملا ما للمزاح من الأثر الإيجابي يف النفو�س� ,شرعه الإ�سالم و�ضبطه و�أعطى
لنا يف الباب �أ�سوة.
ر�أى ر�سول اهلل ﷺ رج ً
ال كان يكنى �أبا عمرة ,فقال له ر�سول اهلل ﷺ :يا �أم عمرة,
ف�ضرب الرجل بيده �إىل مذاكره ,فقال :واهلل ما ظننت �إال �أين امر�أة ملا قلت يل :يا �أم
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عمرة ,فقال ر�سول اهلل ﷺ� :إمنا �أنا ب�شر �أمازحكم .ويف يوم اخلندق كان زيد بن ثابت
�شا ًبا ،وكان فيمن ينقلون الرتاب بهمة ون�شاط ،فيقول الر�سول ﷺ� :أما �إنه نعم الغالم!
فغلبه التعب والربد ,فنام يف اخلندق ،ف�أخذ رجل من امل�سلمني �سالحه وهو نائم .فلما
قام فزع ،ثم رد �إليه �سالحه ,فقال النبي ﷺ مداع ًبا له :يا �أبا رق��اد ,منت حتى ذهب
�سالحك! وكذلك داع��ب ال�صحابي ال��ذي احمرت ب�شرته فناداه ب�أبي ال��ورد .وي�ستمر
النبي ﷺ ب�إظهار ال�سرور لأ�صحابه عند اللقاء بهم فيمازح �صهيب بن �سنان عندما �أكل
التمر وبه رمد يف �إحدى عينيه ,فيقول له ر�سول اهلل ﷺ� :أت�أكل التمر و�أنت �أرمد؟ فقال
�صهيب� :إمنا �آكل بال�شق الآخر ,في�ضحك ر�سول اهلل ﷺ ي�ضحكنا معه.
وما كان لر�سول اهلل من �أثر �إال وال�صحابة مقتفوه؛ لذا كان �أبو هريرة  -ر�ضي
اهلل عنه  -متم�س ًكا بال�سنة ,عام ً
ال بها ,حم ًبا للمزاح ,وقد �أ ّم��ره م��روان على املدينة,
فلما يلقى الرجل يقول :الطريق ...قد جاء الأمري! وي�أتي على �صبيان يلعبون فيلقي
بنف�سه بينهم وي�ضرب برجله ,فيفزعون وينفرون .ويحكي لنا زيد بن وهب فيقول:
�إين جلال�س مع عمر (اب��ن اخلطاب)؛ �إذ ج��اءه ابن م�سعود ,يكاد اجللو�س يوارونه -
�أي :ي�ساوونه طو ًال وهم جلو�س  -من ق�صره ,ف�ضحك عمر حني ر�آه ,فجعل يكلم عمر
وي�ضاحكه وهو قائم ،ثم وىل ف�أتبعه عمر بب�صره حتى توارى ,فقال :كنيف ملئ عل ًما.
�أما ابن �سريين فكان ي�س�أل عن الرجل فيقول :قد تويف .فريى الرجل يف اليوم
الثاين وهو حي يرزق ,فيجيب ابن �سريين :اهلل يتوفى الأنف�س حني موتها والتي مل
متت يف منامها.
وما خاب ال�شاعر حني قال:

�أزور خ � �ل � �ي � �ل� ��ي م� � � ��ا ب � � � � ��دا يل ه� ��� �ش ��ه
وق ��اب� �ل� �ن ��ي م� �ن ��ه ال� �ب� ��� �ش ��ا�� �ش ��ة وال �ب �� �ش ��ر
ف � � � � � ��إن مل ي� � �ك � ��ن ه� � �� � ��ش وب � � ��� � ��ش ت ��رك� �ت ��ه
ول � ��و ك � ��ان يف ال �ل �ق �ي��ا ال� ��والي� ��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 ر�أ�سه ,قال ابن عمر :فدعاه النبي ﷺ ف�أقعده بني يديه ،فنف�ض عمامته
بيده ﷺ ،ثم عممه بعمامة �سوداء ,ف�أرخى بني كتفيه منها ،ثم قال :هكذا فاعتم يا ابن
عوف ,ويف رواية :هكذا يا ابن عوف فاعتم ف�إنه �أح�سن و�أعرف.
عندما نتعامل مع اجلمال ك�أداة للعي�ش ال�سوي ،بعيدًا عن �أي �صعلكة �أو خميلة,
ف�ستربز ثمراته يف كل ما ن�أمله ونطلبه ,و�سنت�أمل دقائق النوامي�س وخبايا احلياة بعني
ترى باجلمال نو ًرا وم�ؤ�ش ًرا.
�إن من حق العني �أن تعي�ش دون قذى ي�صيبها من مظهر �أو منظر؛ فالفطرة
تكرم الإن�سان وترتقي به ليكون حمل ترحيب لأي م�شاهدة �أو جمال�سة؛ حتى ميار�س
طبيعته مع الآخرين واخللطة بهم.
ومل��ا كانت ال�صديقة �أق��رب النا�س �إىل من حولها ،وج��ب عليها تلم�س اجلمال
يف حال �أخواتها وجلي�ساتها ,فت�صرف بع�ض جهدها يف �إتقان اجلمال لأخواتها �إتقا ًنا
جتعله ذو ًقا �سو ًيا ال ترف ًعا ب�شر ًيا ,فرت�سم مقيا�س التجمل الذي �أ�س�سه النبي ﷺ عندما
قال :كلوا وت�صدقوا والب�سوا يف غري �إ�سراف وال خميلة.
و�إن النف�س التي �أودعها اخلالق �أمانة لديكِ لهي �أحق بكرامة العي�ش وح�سن
املظهر ,ولوال ذلك ملا ت�أذى النبي ﷺ عندما دخل عليه رجل ثائر الر�أ�س� ,أ�شعت اللحية
فقال ﷺ� :أم��ا ك��ان لهذا ده��ن ي�سكن به �شعره؟! ,واملظهر هو م��ر�آة املخرب وترجمان
�أ�سراره ,وما كان مل�ؤمن �أن يكون قلبه عام ًرا باحلياة وظاهره يف عداد املوتى.
لقد قام الر�سول ﷺ بتوعية �إخوانه وتوجيههم �إىل التعامل مع هذا املبد�أ ،بعيدًا
عن الإفراط والتفريط؛ حتى يعطوا �أج�سادهم حقها يف اجلمال كما يعطون �أرواحهم
قمي�صا
ن�صيبها منه ,ي��روي ابن عمر �أن النبي ﷺ ر�أى على عمر  -ر�ضي اهلل عنه -
ً
ال (�أي :م�ستعم ً
�أبي�ض غ�سي ً
ال) فقال :ثوبك هذا غ�سيل �أم جديد؟ فقال :ال ,بل غ�سيل
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يا ر�سول اهلل ,فقال له ﷺ :الب�س جديدًا وع�ش حميدًا ومت �شهيدًا ,وما قال ﷺ لعمر
هذه الكلمات �إال ملا ر�آه يكرث لب�س الغ�سيل وال يجدد اللبا�س والزي.
�إن التهاون يف املظهر بحجة ان�صراف الذهن �إىل معايل الأمور لهو حجب لل�سنة
النبوية التي كانت مت�ل�أ �أرك��ان احلياة بعدة قوية و�أدوات نافعة ,ول��و كانت القرائح
الداهية مانعة لإج��ادة اللب�س واملظهر ملا ن�ش أ� جيل يت�ساوى عنده غذاء العقل بك�ساء
اجل�سد ,فلقد كان الإمام مالك ال يحدث حتى يتنظف ويتطيب وي�سرح حليته ويلب�س
�أح�سن الثياب!
يروى عن نبي اهلل داود  -عليه ال�سالم � -أنه قال :يا رب� ..أي عبادك �أحب �إليك؟
قال  -تعاىل  :-م�ؤمن ح�سن ال�صورة ,قال داود  -عليه ال�سالم  :-ف�أي عبادك �أبغ�ض
�إليك؟ فيقول  -تعاىل  :-كافر قبيح ال�صورة ,فانظري �إىل ربط الإميان باملظهر الالئق
والهندام ال�سوي ,وال يعني انتفاء �أحدهما انتفاء الآخر ولكن من �أراد لنف�سه الكمال
ع ّودها ال�سعي احلثيث لذلك.
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احلجاب �إغاظة لأعداء اهلل
�إن مت�سك امل�سلمة بحجابها �إحباط جلهود �أعداء اهلل الذين بلغوا ذروة اجلهد
يف الكيد للإ�سالم؛ فهم يعملون فينا بكلتا يديهم ,يد ت�صبغ �أرا�ضينا بدمائنا ,واليد
الأخرى ت�صبغ وجوه ن�سائنا بامل�ساحيق ,و�شعورهن بالألوان العجيبة ,وتك�سو �أج�سادهن
ثيا ًبا ال تر�ضى اهلل؛ ليق�ضوا على ما تبقى من �أخالق.
ريا ممن يح�سبون على الإ��س�لام ينادون بتحرير امل��ر�أة
والعجيب �أن ن�سمع كث ً
امل�سلمة من حجابها وك�أنه �سال�سل وقيود ,وي�صفونه �أو�صا ًفا منفرة ,مثل �أنه تخلف,
ورجعية ,وجاهلية ,وغري ذلك من البهتان.
وله�ؤالء نقول� :إن حقيقتكم ال تخفى على ذي عينني ,وكالمكم باطل يف باطل
و�سوف جتنون ثمار ال�شوك الذي تغر�سونه يف طريق الإ�سالم – �إن مل تتوبوا – زقو ًما
يف دار ال�ب��وار بقدرة اهلل ال��واح��د القهار ,وقبل ذل��ك اخل��زي واخل��ذالن يف الدنيا قبل
الآخرة.
ومن مظاهر خذالن ه�ؤالء ما نراه من بع�ض ن�ساء امل�سلمني من ثبات على العفاف
واحل�شمة ،على رغم ما يبذل من جهود خبيثة ,فرنى من ن�ساء امل�سلمني من تتم�سك
بحجابها ,ول�سان حالها يقول له�ؤالء بقول اهلل  -تعاىل  :-ﱫ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﱪ (�آل عمران .)١١٩ :فتزهو بحجابها �شاخمة كاجلبال الروا�سي يف خ�ضم
�أمواج املكائد والفنت ،و�صدق اهلل العظيم :ﱫ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﱪ
(الأنفال.) ٣٠ :
فرنى من بناتنا ون�سائنا من هي يف عمر الزهور ويف ن�ضرة ال�شباب ال��ذي قد
ينخدع به الكثري ،نراها وقد ك�سيت بلبا�س ال�سرت والعفاف ,ف�إذا خرجت ل�ضرورة ر�أيت
العفة واحل�شمة واحلياء ت�أخذ حافة الطريق ,تتوارى عن �أعني الرجال ,وقد حملت
بني جنبيها قل ًبا قد ُملئ بخ�شية اهلل ,و�سرتت وجهًا ي�شع نو ًرا وجما ًال ال ي�ضاهيه زينة
امل�ساحيق والأل ��وان ,وق��د ب��دا على وجهها �سمة التقوى وال�صالح ﱫ ﭵﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﱪ (الفتح.)٢٩ :
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حب ال ُقرب
عن الرباء  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي ﷺ �أول ما قدم املدينة نزل على �أجداده -
�أو قال� :أخواله  -من الأن�صار؛ لأنه ﷺ كان حم ًبا للقرابة حم ًبا ولل�صلة موجهًا ,يحث
على الرحم فع ً
ال وقو ًال ,وي�ؤكد �أهمية الرحم وحق القرابة .وت�سرد لنا ال�سنة �أن ال�صلة
متى ا�ستقرت وكان القريب قرير العني ت�سابقت الرحمات على املرء و�سعت الن�سائم
�إليه ،ومن �أدى حق رحمه و�أن�س بهم وقرب منهم فقد حاز اخلري كله.
�أما اليوم ,واعزاءنا على الرحم الذي �ضاعت �أوا�صره وغابت مالحمه ،تق�سمت
البيوت �إىل ح�صون منف�صلة ومالجئ منعزلة ,حتاط بكل مفردات الأنانية وتنعدم
فيها معاين امل�شاركة؛ ليم�سي الإن�سان وحيدًا ويذكر وحيدًا .يتحدى ر�سول اهلل ﷺ
هذا الكفن ال�شانق ملعنى اجلماعة والتعاي�ش ,فريف�ض كل ما يقف حائ ً
ال بينه وبني
قرابته وي�ضع الطرائق واحللول لدميومة ال�صلة والت�آلف :جاء رجل �إىل ر�سول اهلل
ﷺ وقال :يا ر�سول اهلل� ,إن يل ذوي �أرحام �أ�صل ويقطعون ,و�أعفو ويظلمون ,و�أح�سن
وي�سيئون� ,أف�أكافئهم؟ قال� :إذا ت�شرتكون جمي ًعا ,ولكن خذ بالف�ضل و�صلهم ,ف�إنه لن
يزال معك من اهلل ظهري ما كنت على ذلك� ,أي :و�إن �آذاك �أقربا�ؤك فكن �أنت الأح�سن،
و�أ ّد ما عليك.
يقول الر�سول ﷺ� :صلة الرحم وح�سن اجلوار � -أو ح�سن اخللق  -يعمران الديار,
ويزيدان يف الأعمار .يقول ﷺ� :أف�ضل ال�صدقة على ذي الرحم الكا�شح� ,أي :م�ضمر
العداوة ،يقول الر�سول ﷺ :الرحم معلقة بالعر�ش ,تقول :من و�صلني و�صله اهلل ,ومن
قطعني قطعه اهلل .ومن منا يطيق �أن يعي�ش وقد قطعه اهلل وانقطعت الرحمة عنه وهو
عند اهلل مطرود وعنه حمروم؟
�إن امل��رء ال�صادق يف مبتغاه للرحمة هو من كانت آ�ث��اره دال��ة على بحثها ,ومن
كانت جوارحه مغربة من التنقيب عنها ,فقد تعلق قلبه بنفحات الرحمة ,وتتلمذ ل�سانه
دندنة مناجاتها ,فكانت العني م��درا ًرا ملاء القلب وال��روح ,وك��ان اجل�سد منت�ص ًبا �أمام
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حمرابها ودالئلها ,ف�سمت الروح بعد �أن كانت ثملة بخمر النفاق والع�صيان ,و�أ�صبحت
الأر�ض غري الأر�ض بالرحمة وال�شفقة؛ فالكل بالرحمة يتنف�س وبالرتاحم يتعانق.
�إن �صلة الرحم تلغي كل م�صطلحات املنافع املتبادلة لرت�سخ يف الأذهان ا�ستباق
الف�ضل يف التعامالت الإن�سانية ,فيكون ال��داف��ع لها هو حب اهلل  -تعاىل  -والعمل
ملر�ضاته ,وت�صبح بذلك الرحم هي �ساحة لل�سباق �إىل �أعلى املراتب عند الرفيق الأعلى،
ولو ت�أملنا قوله  -تعاىل  :-ﱫ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﱪ (حممد) ،الن�سلخت �أرواحنا من القطيعة والهجر؛ فما دامت القطيعة مقرونة
بالف�ساد فيه داعية �إليه ,وتلك �إ�شارة ربانية �إىل �أن قطيعة الرحم يت�أذى من ريحها كل
من يف الأر�ض فتكون �سب ًبا للف�ساد فيها وخلرابها.
�إن �صلة الرحم تعني (�أداء الواجب لها من حقوق اهلل التي �أوجب لها والتعطف
عليها مبا يحق التعطف به عليها) ,ولقد تناول العلماء حد الرحم التي يجب على
املرء �صلتها والإح�سان �إليها ,فقال النووي( :اختلفوا يف حد الرحم التي يجب و�صلها,
فقيل :كل رح��م حم��رم ,بحيث لو ك��ان �أحدهما �أنثى والآخ��ر ذك � ًرا حرمت مناكحتها,
وقيل :هو عام يف كل رحم من ذوي الأرحام( ,هو القريب الذي لي�س بذي �سهم مقدر
وال ع�صبة يف املرياث ..ي�ستوي فيه املحرم وغريه ,وهذا هو ال�صحيح).
�أما من عجز عن �أداء حقوق رحمه والتعطف عليهم ,فعليه ب�أدنى ال�صلة (بالكالم
ول��و بال�سالم ,ول��و و�صل بع�ض ال�صلة ومل ي�صل غايتها ال ي�سقى قاط ًعا) ,فاجعلي
عليك نف�سكِ التواقة �إىل املعايل ,وال تخلقي املعاذير وتوجدي احليل لتلجمي
الرقيب ِ
�أنني �ضمريكِ وحياة قلبكِ .
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�أال تفرحني له!
عن جابر بن عبداهلل  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :جيء ب�أبي ,يوم �أحد ,قد مثل به,
حتى و�ضع بني يدي ر�سول اهلل ﷺ ,وقد �سجي ثو ًبا (غطي به) فذهبت �أريد �أن �أك�شف
عنه ,فنهاين قومي ,ثم ذهبت �أك�شف عنه فنهاين قومي ,ف�أمر ر�سول اهلل ﷺ فرفع
ف�سمع �صوت �صائحة ,فقال« :من هذه؟» فقالوا :ابنة عمرو �أو �أخت عمرو .قال« :ف ِل َم
تبكي؟ �أو ال تبكي ,فما زالت املالئكة تظله ب�أجنحتها حتى رفع» رواه البخاري.
هذا احلديث النبوي ال�شريف يحمل ب�شرى لكل زوجة �شهيد ,وابنة �شهيد ,و�أخت
�شهيد ,و�أم �شهيد؛ ب�شرى ب�أن زوجها �أو �أباها �أو �أخاها �أو ابنها �صار �إىل حال خري من
احلال التي كان عليها ,وانتقل �إىل حياة �أف�ضل من احلياة التي كان فيها.
ويذكر راوي احلديث �أن النبي ﷺ قال حني �سمع �صوت ال�صائحة حز ًنا على
مقتل عبداهلل  -ر�ضي اهلل عنه " :-ف ِل َم تبكي؟" ,ف�إذا كانت الأوىل؛ �أي "فلم تبكي؟"
ف�إنها بيان من النبي ﷺ �أنه ال داعي لبكائها؛ لأن املنزلة التي ح�صل عليها توجب الفرح
وال�سرور له وال ت�ستدعي البكاء عليه ,و�إذا كانت الثانية� ,أي "ال تبكي" فهي دعوة �إىل
عدم البكاء؛ لأنها حال وال تدعو �إليه.
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�س�أظل نا�صحة
عن �أبي �سعيد  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :ملا دخل علي بفاطمة  -ر�ضي اهلل عنهما -
�صباحا �إىل بابهما يقول :ال�سالم عليكم �أهل البيت ورحمة
جاء ر�سول اهلل ﷺ �أربعني
ً
اهلل وبركاته ,ال�صالة رحمكم اهلل ,ﱫ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﱪ ( الأحزاب.)٣٣ :
يقول الإمام الغزايل :اعلم �أن طريق تهذيب ال�صبيان من �أهم الأمور و�أوكدها,
وال�صبيان �أمانة عند الوالدين ,وقلبه جوهرة طاهرة نفي�سة �ساذجة خالية من كل نق�ش
و�صورة ,وهو قابل لكل ما نق�ش ,ومائل �إىل كل ما ميال به �إليه ,ف�إن عود اخلري وعلمه
ن�ش�أ عليه ,و�سعد يف الدنيا والآخرة ,و�شاركه يف ثوابه والداه ,وكل معلم له وم�ؤدب ,و�إن
عود ال�شر ,و�أهمل �إهمال البهائم �شقي وهلك ,وكان الوزر يف رقبة القيم عليه والوايل
له ,ومهما كان الأب ي�صونه عن نار الدنيا ,فب�أن ي�صونه عن نار الآخرة �أوىل.
�إن الأب املر�شد لك خري جتاه نف�سه وولده ,قد �ألف حالة التهذيب والتوجيه منذ
ن�ش�أة �أبنائه ,فكان يقيل عرثتهم ويقوي �صالحهم وفق هدي نبوي يعلم اخلري ويكف
عن ال�شر ,فتت�سم حياتهم بخ�صلة احلق التي تنمو مع ن�ضوجهم وات�ساع م�س�ؤوليتهم.
وينت�شي الأب عندما يرى �أبناءه قد �ساحوا يف الأر�ض �شعو ًبا وقبائل ,ف�أقاموا لل�سعادة
بيو ًتا وللنجاح �أ��س� ًرا ,وتظل قابلية التوجيه ل��دى الأب دائمة التتبع لأح��وال �أبنائه
و�سلوكهم ,ف�لا يعني التخرج م��ن جامعة بيته تعطيل ك��ل اهتمام �أو رع��اي��ة لأبنائه
ولأ�سرهم ,بل ت�ستمر الأ�سبقية الأبوية يف معاونة الأبناء على قوانني احلياة ال�سوية
بكل ت�ؤدة وت�شاور .ويروى عن الر�سول ﷺ �أنه كان يو�صي فاطمة  -ر�ضي اهلل عنها -
علي ب�شيء فكليه و�إال فال ت�س�أليه ,فانظري
ليلة زفافها فيقول :يا فاطمة �إن جاءك ّ
�إىل الأب الذي يتنقل ن�صحه مع مراحل حياة �أبنائه ,وال ي�سرتيح توجيهه ببذل �أ�سمى
الكالم لهم.
وكثري منكن حت�سب �أن التهذيب والتوجيه متوائم مع �سن معينة وفرتة معينة,
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يف حني �أن النبي ﷺ كان ذا توجيه لأبنائه باخلطاب الذي ينا�سب �أحوالهم و�أعمارهم,
وما ذهابه ﷺ �إىل ابنته وهي يف دار زوجها حتى يناديها �إىل ال�صالة ويحثهما عليها
بعبارات �شجية وحمبة� ,إال غر�س للحا�سة الأبوية التي ت�ستمر يف الرعاية واالهتمام.
وقد اقتدى ال�صحابة ب�أ�سوتهم خري اقتداء ,فريوى �أن الروم �أ�سرت اب ًنا لأبي قر�صافة -
ر�ضي اهلل عنه  -يف غزوة من الغزوات ,فكان �أبو قر�صافة �إذا ح�ضر وقت كل �صالة �صعد
�سور ع�سقالن ونادى :يا فالن ,ال�صالة ,ف�سمعه ابنه وهو يف بلد الروم!
مزدوجا فتخلط بني ال�سيئ واحل�سن يف ر�صيد التوجيه الأبوي,
ومن كان �إدراكها
ً
لك احلق يف مالم�سة كل
فنقول لها� :إن اهتمامكِ بتوجيه �أبنائكِ ورعايتهم ال يجعل ِ
ما يجول يف حياتهم ,فتلغني خ�صو�صيتهم وت�شلني ذواتهم ,و�إمنا لك دور الأم التي ال
تتطفل على �أدوار �أبنائها ,ويكون توجيهها من خالل خلق مناخ �صحي لهم ولأزواجهم؛
حتى ترفل حياتهم ب��االت��زان والإح���س��ان ،وكذلك ك��ان ر�سولنا الكرمي ,فلنت�أمل هذه
الق�صة:
كان علي بن �أبي طالب  -ر�ضي اهلل عنه � -إذا عتب على فاطمة  -ر�ضي اهلل عنها
 يف �شيء مل يكلمها ,ومل يقل لها �شي ًئا تكرهه �إال �أنه ي�أخذ ترا ًبا وي�ضعه على ر�أ�سه,ممازحا له :ما لك يا �أبا
فكان الر�سول ﷺ� :إذا ر�آه عرف �أنه عاتب على فاطمة ،فيقول
ً
تراب! ,فالر�سول ﷺ ال يتدخل بني فاطمة وعلي  -ر�ضي اهلل عنهما  ،-بل كان همه �أن
يعيد الوفاق بينهما بطريقة الئقة وب�أ�سلوب ال يفر�ض التوجيه.
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مروة ال�شربيني � ..شهيدة احلجاب!
�صدر حكم على الأمل��اين (�أليك�س فاينز) الذي قتل ال�صيدالنية امل�صرية مروة
ال�شربيني  -يرحمها اهلل  -داخل حمكمة ب�أملانيا بال�سجن مدى احلياة .وقد �أ�صدرت
حمكمة دري�سدن االبتدائية يف �أملانيا حك ًما عليه بال�سجن مدى احلياة.
وه��ذا احلكم بعد �إدان��ة املتهم �أليك�س دبليو ( 28ع��ا ًم��ا) ،بعد �أن وج��ه ل�شهيدة
احلجاب طعنات وح�شية عدة �أودت بحياتها ،وكانت حام ً
ال يف طفلها الثاين الذي مات
يف �أح�شائها .ومل يكتف اجلاين بذلك ،بل �أ�صاب زوجها هو الآخر بطعنات يف مناطق
عدة يف ج�سده.
وقد وقعت اجلرمية يف يف �أثناء نظر حمكمة (دري�سدن) االبتدائية ق�ضية �إ�ساءة
القاتل ل�ضحيته بدافع كراهية الأجانب ،وواجه املدعي عليه تهما بالقتل وال�شروع يف
القتل والت�سبب يف ج��روح خطرية ،حيث وج��ه ل�ضحيته ( )16طعنة على الأق��ل ،كما
طعن زوجها بال�سكني نف�سها قبل �أن يتمكن احلرا�س من ال�سيطرة عليه .و�أق ّر �أليك�س
بجرميته خالل وقائع املحاكمة ،لكنه نفى �أن تكون معاداة الأجانب هي الدافع.
يذكر �أن �أق�صى عقوبة يف �أملانيا هي ال�سجن مدى احلياة التي يتم حتويلها عادة
�إىل عقوبة مع وقف التنفيذ بعد مرور ( )15عا ًما ،لكن يف حال خل�صت املحكمة �إىل �أن
اجلاين ارتكب "جر ًما ج�سي ًما" ،يطيل هذا من مدة بقائه خلف الق�ضبان ،رمبا طوال
العمر يف بع�ض احلاالت.
وكان فرانك هايرني�ش رئي�س االدعاء يف ق�ضية مقتل مروة ال�شربيني  ..قدوة
لنا ،قد طالب يف مرافعته خالل اجلل�سة التي عقدتها املحكمة بتوقيع عقوبة ال�سجن
مدى احلياة على �أليك�س دابليو ،وق��ال� :إن اجل��اين خطط م�سب ًقا بدم ب��ارد جلرميته
بدافع الكراهية املطلقة لغري الأوروبيني وامل�سلمني.
و�أ��ش��ار رئي�س االدع��اء �أم��ام املحكمة �إىل �أن �أليك�س ذب��ح م��روة ال�شربيني �أم��ام
طفلها البالغ من العمر ثالثة �أعوام مثل القاتل امل�أجور ،كما �أنه �شرع يف قتل زوج مروة
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ال�شربيني � ً
أي�ضا الذي حاول �إنقاذها.
و�أكد هايرني�ش �ضرورة توقيع العقوبة الق�صوى على املتهم ،وهي ال�سجن مدى
احلياة ،وهذه العقوبة تطبق على مرتكبي الهجمات ذات الطابع الوح�شي �أو الهجمات
على �ضحايا غري م�شتبه بهم ،وقال هايرني�ش� :إن هذين ال�شرطني يتوافران يف هذه
الق�ضية؛ لذلك ال ينبغي ال�سماح بالإفراج امل�شروط عن املتهم بعد ( )15عا ًما.

سحر البيان في كلمات بينات

503
www.alukah.net

حجم م�شكلة �إدمان املخدرات
 -1ت�ؤكد �أحدث �إح�صاءات هيئة ال�صحة العاملية� ،أن نحو ( )%3من �سكان العامل
يعانون م�شكلة الإدمان.
 -2جاء يف جملة طب الأطفال الأمريكية ما يلي:
هناك ما يزيد على ( )13مليو ًنا من ال�شباب الغ�ض (� 17 -12سنة) يتعاطون
املاريجوانا ،منهم ( )12مليو ًنا يتعاطونها يوم ًيا!
هناك مليون مراهق يتعاطون الأمفيتامني وم�شتقاته.
هناك ( )3.7مليون �شاب ي�ستخدمون الكوكايني.
هذا يف �أمريكا وحدها ..فكيف بالعامل �أجمع؟! وهذا � ً
أي�ضا منذ ( )15عا ًما فكيف
تكون الأعداد الآن؟!
� -3إن مواجهة الإدمان يف �أمريكا كلف اخلزانة الأمريكية حتى الآن نحو ()100
مليار دوالر! ويكلفها كل عام نحو ( )6مليارات دوالر!
 -4يف �أحد تقارير وزارة ال�صحة الكندية ،تبني �أن ( )%13من الأ�شخا�ص الذين
ت�ت�راوح �أع�م��اره��م ب�ين ( 8و� )16سنة ،يتعاطون بع�ض الأن ��واع البرتولية  -البنزين
وم�شتقاته  -ويف كندا � ً
أي�ضا بلغت ن�سبة الذين يتعاطون املخدرات من تالميذ املرحلة
الثانوية ( )%36.4من �إجمايل عدد التالميذ ،بينما بلغت يف الواليات املتحدة (!)%65
ريا� ،أن ( 7من  )10من �سكان
 -5ثبت يف �أحد اال�ستطالعات التي ن�شرت يف لندن �أخ ً
بريطانيا تعاطوا املخدرات يف فرتة من حياتهم ،و�أن ( )%68من ال�شباب يتعاطونها.
� -6أم��ا ال��دول الإ�سالمية ،ف�إنه ال يوجد �إح�صاءات دقيقة عن �أع��داد املدمنني
�أو من يتعاطون املخدرات� ،إال �أن هناك م�ؤ�شرات تدل على تعاظم هذه امل�شكلة وازدياد
املدمنني عا ًما بعد عام ،ومن ذلك ما �أ�شارت �إليه �إحدى الإح�صاءات يف م�صر� ،أن ()%17
من �شباب م�صر اجلامعي قد ج ّرب املخدرات وانخرط يف �سلك �إدمانها.
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امل�شروبات الغازية تزيد احتمال الإ�صابة بال�سرطان
ثبت علم ًيا �أن امل�شروبات الغازية قد تزيد خطر الإ�صابة ب�سرطان املريء القاتل،
و�أظهرت درا�سات عدة قدمت الجتماع خلرباء ال�سرطان والأمعاء� ،أن ما ي�أكله وي�شربه
النا�س ،قد ي�ؤثر يف �أنواع خمتلفة من �أمرا�ض ال�سرطان.
وق��ال ال��دك�ت��ور يل ك��اب�لان ،م��ن م�ست�شفى ما�سات�شو�ست�س وكلية ط��ب جامعة
ه��ارف��ارد يف بو�سطن�" :إن ه��ذه الدرا�سة تدعم التو�صيات الطبية الوا�سعة النطاق،
باحلر�ص على طعام �صحي ،وخل�ص فريق من م�ست�شفى تاتا التذكاري يف الهند �إىل
وج��ود �صلة بني ارتفاع معدل ا�ستهالك الفرد للمياه الغازية خ�لال اخلم�سني عا ًما
املا�ضية وزيادة موثقة يف معدالت الإ�صابة ب�سرطان املريء يف الواليات املتحدة".
ودر�س �أع�ضاء الفريق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية ليجدوا �أن ا�ستهالك الفرد
من املياه الغازية ارتفع ب�أكرث من ( )%450من ( )49ل ً
رتا يف املتو�سط عام (1946م) �إىل
( )224ل ً
رتا يف املتو�سط عام (2000م).
وقد قفزت معدالت الإ�صابة ب�سرطان املريء خالل الـ( )25عا ًما املا�ضية ب�أكرث
من ( )%570لدى الرجال الأمريكيني البي�ض .وتقول جمعية ال�سرطان الأمريكية�" :إن
�سرطان املريء �أ�صاب ( )13900رجل وامر�أة عام (2003م) ،وت�سبب يف وفاة معظمهم".
ووج��د الباحثون� ،أن عدد الإ�صابات ب�سرطان امل��ريء يتبع بو�ضوح االرتفاع يف
ا�ستهالك امل�شروبات الغازية .و�أظهر بحث وجود �أ�سا�س حيوي حمتمل لهذا الت�أثري؛
فامل�شروبات الغازية ت�سبب انتفاخ املعدة الذي ي�سبب بدوره ارجتاع حمتويات املعدة �إىل
املريء ،وهي حالة مرتبطة ب�سرطان املريء .واكت�شف الباحثون توجهات م�شابهة على
م�ستوى العامل فقد ارتفعت معدالت �سرطان املريء لدى الدول التي يزيد ا�ستهالك
الفرد فيها من امل�شروبات الفوارة �سنو ًيا عن ( )100لرت.
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جاهزون للخناقة !..
بع�ض النا�س ك�أنه مغ�صوب على ال�صوم غ�ص ًبا ،نف�سه يف ر�أ���س خ�شمه ،مكفهر
الوجه� ،ضائق مكتئب ملجرد �أنه �صائم.
نحن ال نقول �إن �أثر ال�صوم يجب �أال يظهر؛ لأن ال�صوم من دون �شك امتناع عن
الأكل وال�شرب وال�شهوات واللذات ،وهو من دون �شك حب�س النف�س عن ملذات كثرية،
لكن نقول �أين ُخلق امل�ؤمن؟ �أين االحت�ساب؟
�أين التما�س الأجر؟
�أين الفرحة بقدوم هذا ال�ضيف؟
�أين ال�سعادة بقدوم هذا ال�شهر الطيب املبارك؟
�صباحا ،وهو
بع�ض النا�س يخرج من بيته �إىل مكتبه� ،أو �إىل عمله يف رم�ضان
ً
ملتهب متكهرب �ضائق ،الويل ملن يكلمه �أو يحاوره �أو حتى ينظر �إليه!
هو �شعلة من نار ،تبحث عن �أي �شيء تلتهمه ..متوتر الأع�صاب ،حاب�س الأنفا�س
يحكم اللطمة ،واملكيف على �أعلى درجة ،ومع ذلك ير�شح من العرق.
هو مت�ضايق ملجرد �أنه �صائم ،ويعد الأيام ..متى ينتهي ال�شهر ،لكنه لو كان معه
ذرة عقل ال�ست�شعر قد�سية هذا ال�شهر ،و�أدرك �أنه مو�سم عظيم ،فيه تت�ضاعف احل�سنات،
و�أدرك �أن هذا ال�شهر هو �أيام من عمره لن تعود ،و�أن عليه �أن ي�ستثمرها ويغتنمها فيما
ينفعه ويفيده يف �آخرته ،وهي التي �ستبقى له ،ومع ذلك فم�صريه الزوال ،وقد يكون
عب ًئا عليه يف دينه ودنياه.
وبعد الع�صر تكون الأع�صاب �أ�شد قل ًقا وتوت ًرا ،وتكون الأنف�س �أ�شد التها ًبا ..ولهذا
عليه �أن مي�شي بهدوء وي�ضبط �أع�صابه ،وال ين�سى تكرار (نعم ..وحا�ضر ..و�أب�شر) لكل
من يحاوره.
الويل ملن الم�س ه��ؤالء� ،أو دخل معهم يف حوار� ،أو جمرد نقا�ش ق�صري؛ فكيف

506

سحر البيان في كلمات بينات

مبن يدخلون معهم يف خالف؟!
وهناك من هو �شعلة لهب ،حتى يف بيته ومع �أوالده وزوجته ..يتعارك ويت�ضارب
لأتفه الأ�سباب ،وال ميكن لأحد �أن يكلمه �أو يحاوره �أو ي�س�أله �أو ينظر �إليه �إال بعد �صالة
الرتاويح ب�ساعة.
�شخ�صا يبت�سم بعد �صالة الع�صر يف رم�ضان،
�إنه من امل�ؤ�سف� ..أنه يندر �أن جتدي ً
فالأكرث جاهز لالنفجار ،والأكرث لو حتركت نظارته لرماها على الر�صيف.
هناك من هو �أحمق �أ�ص ً
ال ..حتى لو عاك�سه �شماغه ،لفه ورماه يف ال�شارع.
هل هذه �أخالق امل�سلم؟!
هل هذه �أخالق امل�ؤمن؟!
هل هذه �أهداف وغايات ال�صيام؟!
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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�س ,و�سار امل�سلمون حتى انتهوا ركبا ًنا �إىل الأنبار فر�أوا �أن
�أهلها قد حت�صنوا بها ,وخندقوا عليها ,و�أ�شرفوا من ح�صنهم .وكان يقود اجلنود فيها
�شريزاد �صاحب �ساباط ,وكان �أعقل �أعجمي يومئذ.
وملا قدم خالد �أطاف باخلندق ,و�أن�شب القتال ,وتقدم �إىل رماته ,ف�أو�صاهم وقال:
�إين �أرى �أقوا ًما ال علم لهم باحلرب ,فارموا عيونهم وال توخوا غريها .فرموهم ففق�أوا
�ألف عني يومئذ ,وت�صايح القوم �إذ ذهبت عيونهم.
وملا ر�أى �شريزاد ذلك را�سل خالدًا يف ال�صلح على �أمر مل ير�ضه خالد ,فرد ر�سله.
و�أت��ى خالد �أ�ضيق مكان يف اخلندق ب��رذاي��ا اجلي�ش فنحرها ،ثم رم��ى بها فيه
ف�أفعمه ،ثم اقتحم اخلندق ،والرذايا ج�سورهم.
واجتمع امل�سلمون وامل�شركون يف اخلندق ،و�أرز القوم �إىل ح�صنهم ،ورا�سل �شريزاد
خالدًا يف ال�صلح على ما �أراد؛ فقبل منه على �أن يخليه ويلحقه مب�أمنه يف جريدة خيل،
لي�س معهم من املتاع والأموال �شيء.
وخرج �شريزاد حتى قدم على بهمن جاذويه ،ف�أخربه اخلرب ،وقال له :غني كنت
يف ق��وم لي�ست لهم عقول ،و�أ�صلهم من العرب ،ف�سمعتهم  -حني ق��دم العدو علينا -
يق�ضون على �أنف�سهم ،وقلما ق�ضى قوم على �أنف�سهم ق�ضاء �إال وجب عليهم ..ثم قاتلهم
اجلند ،ففق�أوا منهم �ألف عني ،فعرفت �أن امل�ساملة �أ�سلم.
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ر�ؤيا �سجود ال�شجرة
عن اب��ن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما  -ق��ال :ج��اء رج��ل �إىل النبي ﷺ فقال« :يا
ر�سول اهلل �إين ر�أيت فيما يرى النائم ك�أين �أ�صلي خلف �شجرة ،فقر�أت ال�سجدة ف�سجدت
ف�سجدت ال�شجرة ب�سجودي ،ف�سمعتها تقول وهي �ساجدة :اللهم اكتب يل بها عندك
�أج ًرا ،واجعلها يل عندك ذخ ًرا ،و�ضع بها عني وز ًرا ،واقبلها مني كما قبلتها من عبدك
داود ،قال ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما  -فر�أيت النبي ﷺ قام فقر�أ ال�سجدة ،ثم �سجد
ف�سمعته يقول وهو �ساجد كما حكى الرجل عن كالم ال�شجرة».
ال�شرح:
يحدث ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما � -أن رج ً
ال جاء �إىل النبي ﷺ ،جاء يف بع�ض
الروايات �أنه �أبو �سعيد اخلدري  -ر�ضي اهلل عنه  -فحدث ر�سول اهلل ﷺ بر�ؤياه ،حيث
ر�أى نف�سه �أنه ي�صلي خلف �شجرة فقر�أ يف �صالته �آية ال�سجود وهي �سجدة (�سورة �ص)
يف قوله  -تعاىل  :-ﱫ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﱪ (�ص)٢٤ :؛ ف�سجدت ال�شجرة
�أي� :سجود تالوة عندما �سجد الرجل ف�سمعها تقول :اللهم اكتب يل �أي بتلك ال�سجدة
�أج ًرا ،و�ضع عني �أي :حط بها عني وز ًرا وهو الذنب الثقيل واجعلها يل ذخ ًرا� :أي كن ًزا �أو
�أج ًرا وعلى الأول "كن ًزا" طلب الأجر وعلى الثانية " �أج ًرا"� ،أي :بقاءه �ساملًا من حمبط
�أو مبطل ،ويجوز �أن يكون القائل مل ًكا ،ويجوز �أن اهلل خلق يف ال�شجرة نط ًقا ،وهو على
كل �شيء قدير.
وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود داللة على ا�ستجابة اهلل  -عز وجل -
لعبده داود  -عليه ال�سالم  -عندما ا�ستغفره وتاب �إليه ،ثم �إن ابن عبا�س �سمع النبي
ﷺ وقد قر�أ ال�سجدة يقول مثل ما حكاه الرجل عن كالم ال�شجرة ،وفيه �إقرار منه ﷺ
لكالم الرجل ور�ضاه به ،ومن ثم كان هذا الدعاء من �أدعية �سجود التالوة امل�شهورة.
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الذاكرة العر�ضية
الذاكرة العر�ضية هي خمزن الذكريات املتعلقة ب�سرية حياتك حتى الآن ..ما
ال��ذي تناولتِه يف الإف�ط��ار اليوم؟ م��اذا ح��دث يف ي��وم ميالدكِ الأخ�ير؟ ه��ذا النوع من
املعلومات ،املت�صل بالزمن ،هو ذاكرة الأحداث يف حياتنا ،مبا يف ذلك ت�أثر حوا�سنا بها.
ولكن هذه لي�ست �إال تعريفات ا�صطلح عليها عن امل��خ؛ واحلقيقة �أن��ه ال ميكن
تق�سيمه �إىل هذه الأق�سام املنف�صلة بهذا ال�شكل الدقيق ،وميكننا اال�ستمرار يف تق�سيم
الذاكرة �إىل �أجزاء فرعية قد ت�شمل ،على �سبيل املثال" ،الذاكرة التقريرية"؛ وهي التي
حتتفظ بالأ�شياء التي قررتِ �أن تتذكريها مثل رقم تليفونكِ � ،أو "الذاكرة امل�ستقبلية"،
وت�شمل قائمة الأفعال التي �ستقومني بها يف امل�ستقبل ،من �إطفاء املوقد �إىل اللحاق
بالطائرة� .إن الذاكرة كيان متعدد الطبقات ،ومتعدد احلوا�س ،و�شديد التعقيد .وهي
ال تقوم دائ ًما مبا نطلبه منها ،لكننا ميكن �أن ندربها على فعل بع�ض الأ�شياء بطريقة
�أف�ضل.
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احلذر من التزوير التاريخي
يقول الدكتور عبدالرحمن الع�شماوي� :س�ألني بلهجة م�شحونة بالت�ضايق
وال�شك واحل�يرة قائ ً
ال :هل �صحيح ما ورد يف بع�ض كتب التاريخ عن جمون وف�سق
يزيد بن معاوية بن �أبي �سفيان؟ ،وهل �صحيح �أن �أباه معاوية واله اخلالفة من بعده
وهو يعلم بف�سقه وجمونه ،و�أجرب النا�س على ذلك؟ وهل ت�صح تلك الرواية التي تقول:
�إن معاوية دعا �إليه ابنه يزيد وعاتبه عتا ًبا �شديدًا على �إعالن و�إظهار ف�سقه ،وقال له:
اجلدير مبثلك �أن يكون �صاحب ذكاء وفطنة ،فما جتعل النا�س يطلعون على ما �أنت فيه
من املجون� ،أما ميكنك �أن تكتفي مبجون الليل حتى ال يراك النا�س ،وتظهر �أمامهم يف
النهار مبظهر اال�ستقامة وال�صالح ،ثم قال له:

ان � � �� � � �ص� � ��ب ن� � � � �ه � � � ��ارا يف ط � � �ل � ��اب ال � �ع�ل��ا
وا� � �ص �ب�ر ع �ل��ى ه �ج��ر احل �ب �ي��ب ال �ق��ري��ب
ح� � �ت � ��ى �إذا ال� � �ل� � �ي � ��ل أ�ت � � � � � ��ى ب� ��ال� ��دج� ��ى
واك� �ت� �ح� �ل ��ت ب ��ال� �غ� �م� �� ��ض ع �ي��ن ال ��رق� �ي ��ب
ف � � �ب� � ��ا� � � �ش� � ��ر ال� � � �ل� � � �ي � � ��ل مب � � � � ��ا ت � �� � �ش � �ت � �ه� ��ي
ف � � � � � إ�من� � � � ��ا ال � � �ل � � �ي � � ��ل ن � � � �ه� � � ��ار الأري� � � � � � � ��ب
ك � � � � ��م ف� � � ��ا� � � � �س� � � ��ق حت � � �� � � �س � � �ب� � ��ه ن� � ��ا� � � �س � � � ًك� � ��ا
ق � � ��د ب � ��ا�� � �ش � ��ر ال� � �ل� � �ي � ��ل ب� � � ��أم � � ��ر ع �ج �ي��ب
غ� � � �ط � � ��ى ع � � �ل � � �ي� � ��ه ال� � � �ل� � � �ي � � ��ل �أ� � � � �س � � � �ت� � � ��اره
ف � � �ب� � ��ات يف �أم � � � � � ��ن وع� � �ي� � �� � ��ش خ �� �ص �ي ��ب
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�سائل من قراءة هذه الأبيات حتى احمر وجهه ،وتعاىل
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�صوت �أنفا�سه ،وق��ال :هل ه��ذه ال��رواي��ة �صحيحة؟ وكيف وردت يف كتب التاريخ ،وما
موقف الإن�سان امل�سلم منها ومن �أمثالها؟ قلت له :هدئ من روعك وه ّون عليك ،وحتى
�أريحك قبل �أن �أدخ��ل معك يف تفا�صيل املو�ضوع �أق��ول لك :ك� ً
لا ،لي�ست هذه الرواية
�صحيحة على الإطالق ،و�إمنا هي رواية مزورة مد�سو�سة من قِبل بع�ض احلاقدين من
الكتاب ورواة التاريخ على ال�صحابي اجلليل معاوية بن �أبي �سفيان -ر�ضي اهلل عنه .-
قال يل ال�شاب منفع ً
ال :ولكن الأمر يحتاج �إىل �إقناع بدليل وا�ضح ،فلماذا ي�سكت
علماء امل�سلمني على هذا التزوير على مدى هذه القرون الطويلة؟ وكيف ن�صل نحن
ال�شباب �إىل احلقيقة؟.
قلت له :ا�ستمع �إىل احلقيقة بنف�س هادئة وقلب مطمئن؛ ف�إنك �ستجد �شم�س
احلقيقة �ساطعة �أمام عينيك.
هل تعلم �أيها ال�سائل الكرمي �أن الأب�ي��ات التي ذكرتها �ساب ًقا من�سوبة يف �أول
مرجع تاريخي ذكرت فيه ،وهو تاريخ ابن ع�ساكر �إىل يحيى بن خالد الربمكي الذي
كان موجودًا بعد وفاة معاوية  -ر�ضي اهلل عنه  -ب�أكرث من مائة �سنة؟ و�أن هذه احلقيقة
تن�سف الق�صة كلها ،وت�ؤكد لأهل الإن�صاف �أنها ن�سبت �إىل ال�صحابي اجلليل �أحد كتاب
الوحي للر�سول  -ﷺ  -معاوية بن �أبي �سفيان زو ًرا وبهتا ًنا؟� ،إذا علمنا ذلك وجب علينا
�أن نتوقف عن اخلو�ض يف هذه امل�سائل التي ال يتفق ما ورد فيها مع ما هو معروف
م�ؤكد من �إخال�ص �صحابة ر�سول اهلل ﷺ.
نحن ن�ؤمن �أن ال�صحابة ب�شر ي�صيبون ويخطئون ،و�أن الع�صمة �إمنا هي للأنبياء،
لكننا ن�ؤمن �أن �أحدًا من ال�صحابة ال ميكن �أن يدعو �إىل النفاق واخلداع كما هو موجود
يف الأبيات ال�سابقة ،ولو مل يثبت لدينا تاريخ ًيا �أن الق�صة مكذوبة مزورة لوجب علينا
�أن نرفع مقام ال�صحابة عن مثلها ،فكيف وقد ثبت �أنها مكذوبة و�أنها تتعلق ب�أبيات
ن�سبت يف كتاب من كتب التاريخ �إىل رجل بينه وبني وفاة معاوية  -ر�ضي اهلل عنه  -مائة
�سنة؟
لقد ابتليت فرتات خالفة عثمان بن عفان وعلي بن �أبي طالب  -ر�ضي اهلل عنهما
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 ثم فرتة خالفة معاوية بن �أبي �سفيان  -ر�ضي اهلل عنه  -بكثري من الد�س والت�شويهوالتزوير للحكايات والأخ�ب��ار ،من قبل فرق انحرفت عن طريق الإ�سالم ،وم�ؤرخني
متع�صبني لتلك الفرق؛ ولهذا يجب على كل ق��ارئ م�سلم �أن يتورع عن امل�سارعة يف
ت�صديق تلك الأك��اذي��ب ،و�أن ي�س�أل ويبحث عن احلقيقة حينما ي�ستمع �إىل مو�ضوع
ي�صادم عقيدته ،ويخالف ما عرفه من العلم ال�صحيح املتعلق بحياة ال�صحابة جمي ًعا -
ر�ضي اهلل عنهم .-
ريا بتوجيه هذا ال�س�ؤال ،وتعرف من الإجابة
وه�أنتذا �أيها ال�سائل الكرمي تفعل خ ً
حقيقة هذه الأبيات املن�سوبة كذ ًبا �إىل معاوية  -ر�ضي اهلل عنه .-
وما دامت هذه الأبيات مبعانيها املخالفة للإ�سالم قد ن�سبت كذ ًبا بهذه ال�صورة
فما بالك بكثري من الأحاديث الباطلة التي رويت عن ابنه يزيد ،بل عن كبار �أ�صحاب
ر�سول اهلل ﷺ؟
هذه �صورة من �صور الت�شوي�ش على �أجيالنا ،يقف وراءها قوم لعبت بهم الأهواء،
فما �أحوجنا �إىل مواجهتها بالتحقيق والعلم ال�صحيح.
�إ�شارة:

م � � � � ��اذا أ�ق � � � � � ��ول ل � ��رب � ��ي ح �ي ��ن ي� ��� �س� � أ�ل� �ن ��ي
ي � ��وم احل� ��� �س ��اب �إذا م ��ا ج �ئ��ت اخ �ت �� �ص��م؟
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الأمريكي �أندريا بعد �إ�سالمه :ال�صوم ك�شف يل �أ�سرا ًرا مل
�أجد لها �سابقة �إال يف الإ�سالم
(�أندريا وايلر) �أحد علماء التغذية الأمريكيني الذين اكت�شفوا �أن ال�صيام يحدِ ث
جتديدًا لـ( )%10من خاليا اجل�سم يف الع�شرة الأوائل من رم�ضان.
وخالل الأيام الع�شرة الثانية يحدِ ث جتديدًا لنحو ( )%66من خاليا اجل�سم� ،أما
الع�شرة الثالثة فيحدِ ث جتديدًا جلميع خاليا اجل�سم.
كما �أثبت �أن الرتكيز يكون يف �أعلى حاالته خالل نهار رم�ضان وتزيد املناعة
العادية ع�شرة �أ�ضعاف املناعة العادية للإن�سان ،كما اكت�شف �أن هناك حاالت مر�ضية
كان يعتقد �أنها تت�أثر �سل ًبا بال�صوم ،مثل �آالم الكليتني وتكوين احل�صيات ،لكن على
العك�س مت اكت�شاف �أن �صوم رم�ضان ي�ساعد على تركيز �أمالح ال�صوديوم يف الكلى ،وهذه
خ�صو�صا �إذا مت تناول كميات كافية من
الأمالح تذيب احل�صوات التي تتكون يف الكلى،
ً
ال�سوائل ﱫ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﱪ (البقرة).
ولرنى ملاذا �أمرنا اهلل بتعجيل الفطور وت�أخري ال�سحور؛ فالإن�سان يعتمد على
املخزون يف الكبد ..حيث يقوم الكبد بتخزين ما ي�سمى باجلاليكوجني الذي يتحول
�إىل اجللوكوز فينظم �سكر الدم؛ لأن املخ ال يتغذى �إال على ال�سكر ،فالكبد يعطيه من
املخزون ويبد�أ الكبد يحث الف�ضالت لتحليل الدهون وحتويلها �إىل طاقة ،ويف يف �أثناء
حتليل الدهون تتكون الأج�سام الكيتونية ،لكن بتعجيل الإفطار وت�أخري ال�سحور يتم
العمل على عدم تكوين هذه الأج�سام الكيتونية ،وبذلك يتم تفادي الغيبوبة ،وهل �س�ألنا
�أنف�سنا عن عالقة ال�صوم بحماية ال�شباب (يا مع�شر ال�شباب من ا�ستطاع منكم الباءة
فليتزوج ،ومن مل ي�ستطع فعليه بال�صوم ف�إنه له وجاء).
لقد ثبت �أن ال�صوم يقلل من �إفراز الهرمونات الأنثوية والذكرية مبعدل ()10
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مرات؛ مما يقلل جموح الإن�سان لذلكً � ،
أي�ضا قد ي�ساعد ال�صوم الإناث الالتي لديهن
خلل هرموين يف عملية احلمل.
كما �أن ُ�سنة ر�سولنا الكرمي ﷺ يف الإفطار على التمر واللنب لها مغزى كبري؛
فالتمر ميد اجل�سم بكل احتياجاته من ال�سكريات والأمالح ،واللنب ميدنا بالربوتني
والدهون والعنا�صر املعدنية والفيتامينات ،بالإ�ضافة �إىل �أنهما ال يحتاجان �إىل عملية
ه�ضم معقدة مثل معظم الأغ��ذي��ة؛ لذلك ال ي�صاب اجلهاز اله�ضمي ب��الإره��اق ،كما
ي�ساعد التمر على و�صول ال�سكر �إىل املخ يف وقت ق�صري؛ ما ي�ؤدي �إىل تهدئة الأع�صاب
والتغلب على ال�صداع ال��ذي ق��د ي�شكو منه ال�صائم ،لذلك فلنحمد اهلل على نعمة
الإ�سالم التي �أنعم بها علينا.
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�شبابنا واملعرفة
يقول الدكتور عبدالرحمن الع�شماوي :حينما تتابع �إجابات كثري من �شبابنا
عن �أ�سئلة ثقافية توجه �إليهم عرب بع�ض الو�سائل الإعالمية ت�شعر �أنك �أمام م�شكلة
معرفية كبرية ،حيث تظهر لك ثقافة �ضعيفة حتى يف املجاالت التي حتظى باهتمام
ال�شباب كالريا�ضة والفنون ،مع �أن الو�سائل الإعالمية تعر�ض �أحداثها ومعلوماتها
ب�صورة م�ستمرة تغطي �ساعات اليوم والليلة كاملة.
�أما �إذا بحثت عن املعرفة اجلادة النافعة ،ف�إنك كمن يبحث عن الزهور يف �أر�ض
�سبخة ال مت�سك ما ًء وال تنبت ع�ش ًبا.
�إننا بهذه الإ�شارة ننبه �إىل امل�شكلة من غري ق�صد �إىل لوم لل�شباب ،وال التجريح
لهم ،و�إمن��ا نق�صد �أن نثري الت�سا�ؤالت حولها يف �أذه��ان امل�س�ؤولني عن تربيتهم داخل
امل�ن��زل وخ��ارج��ه ،ويف �أذه ��ان والة الأم��ر ال��ذي��ن يوجهون �إىل ��ض��رورة العناية برتبية
ال�شباب وتعليمهم وتثقيفهم.
�إن ثقافة ال�شباب ال ميكن �أن ت�أتي من فراغ ،و�إمنا هي نتيجة جلهودهم يف املتابعة
والقراءة واالط�لاع ،وجهودنا يف توفري املعلومة واملعرفة املفيدة املنوعة ،ويف تدريب
ال�شباب على �أف�ضل الو�سائل للح�صول عليها والإفادة منها ،وتقدير قيمتها و�أهميتها
يف البناء والتطوير.
�إن م�صادر الثقافة واملعرفة التي يتلقى منها ال�شباب هي التي توجه �سلوكهم
وقدراتهم ،وحتدد مدى جدهم ون�شاطهم و�أثرهم الإيجابي يف جمتمعاتهم.
�إن قوة عر�ض الربامج الإذاعية والتلفازية اخلا�صة بالريا�ضة والفن هي التي
ريا من ال�شباب على �صلة م�ستمرة بها ،متابعة ،وا�ستمتا ًعا وح�صو ًال على
جتعل كث ً
املعلومة الريا�ضية �أو الفنية املتجددة املدعمة بال�صوت وال�صورة ،فال غرابة مع ذلك
حينما نرى �شبا ًبا يعرف عن العب برازيلي �أو بريطاين �أو �أرجنتيني ،وعن �أ�صدقائه
و�صديقاته �أكرث مما يعرف عن عامل �أو �أديب �أو مفكر �شهري يف وطنه.
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هنالك جم��االت علمية ودع��وي��ة ،و�أدب�ي��ة كثرية يف بالدنا ويف غريها من بالد
امل�سلمني ،لها �أدوار م�شهودة عند املتابعني ،وفيها م��ن الأخ�ب��ار امل�ث�يرة ،والطرائف،
واملواقف ،ما ميكن �أن ي�ست�أثر باهتمام ال�شباب ،ولكن امل�شكلة تكمن يف �ضعف انت�شارها
�إعالم ًيا ،ويف عدم التجديد يف و�سائل عر�ضها وتقدميها.
ريا عن الالجئني يف ال�سودان وت�شاد من
لقد اطلعت على �شريط فيديو �صدر �أخ ً
�سكان �إقليم دارفور ،فوجدت فيه من ال�صور املثرية واملواقف ال�صعبة التي تع ّر�ض لها
فريق العمل اخلريي بقيادة د.حقار حممد �أحمد مدير املكتب الإقليمي للندوة العاملية
بت�شاد ،ومعه الأ�ستاذ خالد الطويل املمثل ال�سعودي للندوة يف هذه الرحلة ،وجدت من
املواقف ما فيه عربة وموعظة ،ومن ال�صور ما فيه �إثارة ميكن �أن ت�شبع ميول ال�شباب
�إىل املغامرة النافعة ،فقد كان ال�صراع املثري بني ال�سيارة التي كانت تقل فريق العمل
وبني الرمال الكثيفة يف بع�ض الأودية ،والأوحال العميقة يف بع�ضها الآخر ،وال�سيول
التي جتري فوق مقدمة ال�سيارة يف �أودية �أخرى �صرا ًعا م�ؤث ًرا ال ميلك من يراه �إال �أن
يجد متعة املتابعة ،ومتعة الإح�سا�س ب�أن هذا عمل خريي ي�ضاعف اهلل اجر املعاناة فيه،
ومتعة ال�شعور بالراحة بعد مواقف ال�صعوبة ،حينما ميد الإن�سان يد العون للم�سلمني
النازحني الذين ال يجدون �أحيا ًنا كثرية لقمة العي�ش ،وال �شربة امل��اء النظيفة ،وال
الثوب الذي يواري اجل�سد ،وال الغطاء الذي يحول دون حرارة ال�شم�س.
�أين املعلومة الثقافية والدعوية عن �أبنائنا وبناتنا؟ و�إىل متى ت�ستمر و�سائل
الإعالم يف تغييب املواد الإعالمية النافعة عن عقول �أجيالنا؟
�إ�شارة:

ل � �ع � ��ب ال � � �� � � �س� � ��راب ب � �ن � ��ا ون � � �ح� � ��ن وراءه
ن� ��� �س� �ع ��ى وق � � � ��د ح � �ف � �ي� ��ت ل � � ��ه الأق � � � � � ��دام

سحر البيان في كلمات بينات

517
www.alukah.net

بنف�سك
ثقتك
ِ
ابني ِ
الثقة تكت�سب وتتطور ،ومل تولد الثقة مع �إن�سان حني ولد ،فه�ؤالء الأ�شخا�ص
الذين تعرفني �أنتِ �أنهم م�شحونون بالثقة وي�سيطرون على قلقهم ،وال يجدون �صعوبات
يف التعامل والت�أقلم يف �أي زمان �أو مكان ،هم �أنا�س اكت�سبوا ثقتهم ب�أنف�سهم ..اكت�سبوا
كل ذرة فيها.
انعدام الثقة يف النف�س:
ماذا تعني كلمة نق�ص �أو انعدام الثقة يف النف�س؟� ..إننا غال ًبا ما نردد هذه الكلمة
�أو ن�سمع الأ�شخا�ص املحيطني بنا يرددون ب�أنهم يفتقرون �إىل الثقة بالنف�س؟!..
�إن عدم الثقة بالنف�س �سل�سلة مرتبطة ببع�ضها البع�ض تبد�أ:
�أو ًال :بانعدام الثقة بالنف�س.
ثان ًيا :االعتقاد ب�أن الآخرين يرون �ضعفك و�سلبياتك ..وهو ما ي�ؤدي �إىل:
ثال ًثا :القلق بفعل هذا الإح�سا�س والتفاعل معه ..ب�أن ي�صدر عنك �سلوك وت�صرف
�سيئ �أو �ضعيف ،ويف العادة ال ميت �إىل �شخ�صيتك و�أ�سلوبك ،وهذا ما ي�ؤدي �إىل:
راب ًعا :الإح�سا�س باخلجل من نف�سك ..وهذا الإح�سا�س يقودك مرة �أخرى �إىل
نقطة البداية ..وهي انعدام الثقة بالنف�س ،وهكذا تدمر حياتك بفعل هذا الإح�سا�س
ال�سلبي جتاه نف�سك وقدراتك..
نف�سك بتلك الأف�ك��ار
لكن ه��ل ق��ررتِ  -عزيزتي الطالبة  -التوقف ع��ن جلد
ِ
ودوافعك؟ �إذا اتخذتِ ذلك القرار
ِ
ال�سلبية ،والتي تعترب مبثابة موت بطيء لطاقاتكِ
بالتوقف عن �إيالم نف�سكِ وتدمريها ..ابدئي باخلطوة الأوىل:
حتديد م�صدر امل�شكلة� :أين يكمن م�صدر هذا الإح�سا�س؟ هل ذلك ب�سبب تعر�ضي
حلادثة و�أنا �صغرية ،كالإحراج �أو اال�ستهزاء بقدراتي ومقارنتي بالأخريات؟ هل ال�سبب
�أنني ف�شلت يف �أداء �شيء ما كالدرا�سة مث ً
ال؟ �أو �أن �إحدى املدر�سات �أو رئي�ساتي يف العمل
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قد وجهت يل انتقادًا ب�شكل ج��ارح �أم��ام زميالتي؟ هل للأقارب �أو ال�صديقات دور يف
�إح�سا�سي بالأمل؟ وهل ما زال الت�أثري قائ ًما حتى الآن؟� ..أ�سئلة كثرية حاويل �أن ت�س�أيل
نف�سك ..ال حتاويل حتميل الآخرين
نف�سكِ وتتو�صلي �إىل احلل ...كوين �صريحة مع
ِ
�أخطائك؛ وذلك لكي ت�صلي �إىل اجلذور احلقيقية للم�شكلة لت�ستطيعي حلها ،حاويل
ترتيب �أفكاركِ ا�ستخدمي ورقة وقل ًما ،واكتبي كل الأ�شياء التي تعتقدين �أنها �ساهمت
لديك ،تع ّريف على الأ�سباب الرئي�سة والفرعية التي �أدت �إىل
يف خلق م�شكلة عدم الثقة ِ
تفاقم امل�شكلة.
البحث عن حل :بعد �أن تو�صلت �إىل م�صدر امل�شكلة ..ابدئي يف البحث عن حل..
مبجرد حتديدكِ للم�شكلة تبد أ� احللول يف الظهور ..اجل�سي يف مكان هادئ ،وحتاوري
مع نف�سك ،حاويل ترتيب �أفكاركِ  ...ما الذي يجعلني �أ�سيطر على خماويف و�أ�ستعيد
ثقتي بنف�سي؟
ال  -طر ًفا �أو عام ً
�إذا كان الأقارب �أو ال�صديقات  -مث ً
لثقتك..
فقدانك
رئي�سا يف
ِ
ِ
ال ً
حاويل �أن توقفي �إح�سا�سكِ باال�ضطهاد ،لي�س لأنه توقف ،بل لأنه ال يفيدكِ يف الوقت
قدرتك للمبادرة بالتخل�ص من عدم الثقة.
ثقتك ويوقف
ِ
احلا�ضر ،بل ي�سهم يف هدم ِ
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�أخطاء تقع فيها بع�ض امل�ستمعات
تقع بع�ض امل�ستمعات يف �أخطاء ميكن جتنبها ومعاجلتها �إن انتبه �إليها الفرد،
ومنها:
 -1كرثة املقاطعة ،وه��ذا الأم��ر ابتلينا به لقلة �صربنا ،ولعدم معرفة البع�ض
ب�آداب الإن�صات.
وه��و �أم ��ر منت�شر ب�ين ��ص�غ��ارن��ا ول�ل�أ� �س��ف؟! وي�ح�ت��اج �إىل ت �ع��اون م��ن اجلميع
لإ�صالحه.
 -2ع��دم �إراح ��ة املتحدث و�إع�ط��ائ��ه الفر�صة الكافية لينهي ك�لام��ه ،و�إ��ش�ع��اره
بال�ضجر وا�ستعجال خامتة كالمه بالكلمة �أو احلركة ،فال ننظر �إىل م�ضمون الكالم،
لكن ننظر �إىل �شكل املتكلم ولونه وحركاته ،وهو ما يعني انعدام املو�ضوعية واالنتقال
من الفكرة �إىل ال�شخ�صية ،ومن املو�ضوع �إىل ذات املتحدث ،وهو �أمر منت�شر بني الن�ساء
�أكرث من حيث تنظر الواحدة منهن �إىل مالب�س املتحدثة وزينتها وت�سريحة �شعرها،
وتهتم بذلك �أكرث من اهتمامها بكالم املتحدثة.
 -3تكوين �صورة �أو حكم قبل �أن ينتهي املتحدث من كالمه ،وهو ا�ستعجال من
امل�ستمع.
 -4الرتكيز على �سلبيات املتحدث ون�سيان �أو جتاهل الإيجابيات ،وه��و مناف
للإن�صات ،وفيه ظلم للمتحدث.
 -5ع��دم تدبر م��ا يقوله املتحدث ،و�ضعف ا�ستخدام العقل يف حتليل و�إدراك
كالمه.
 -6التمادي يف اجل��دل والنقا�ش والبعد عن �صلب املو�ضوع ،وه��و �أم��ر ي�ضعف
احلديث ويبرت احلوار.
ولنذكر دائ ًما حديث النبي ﷺ�« :أنا زعيم ببيت يف رب�ض اجلنة ملن ترك املراء ولو

520

سحر البيان في كلمات بينات

كان �صاد ًقا» رواه �أبو داود والرتمذي.
 -7االنفعال والغ�ضب وع��دم �ضبط الكلمات ..الو�صية النبوية الغالية" ،ال
تغ�ضب" رواه البخاري.
 -8االن�شغال باالنت�صار للنف�س وجتاهل احلق ..وهو دليل على �ضعف الرتبية،
كما �أنه يحتاج �إىل �صرب وجماهدة.
 -9اخلجل ،ونقول :اخلجل ولي�س احلياء؛ لأن احلياء ال ي�أتي �إال بخري.
� -10سوء الظن وعدم تفهم �آراء الطرف الآخر وعدم حمل كالمه على حممل
ح�سن ،فالبع�ض يف�سر كرم الآخرين على �أنه جتريح وانتقا�ص ،عل ًما ب�أن ذلك مل يكن
يدور يف ذهن املتكلم.
 -11ا�ستخدام بع�ض العبارات املحبطة:
�أ -ا�سكتي �أح�سن لكِ  .ب -انطمي.
ب�سكاتك .د -كالم غري �صحيح.
ج -نقطينا
ِ
هـ -ما جئتِ بجديد .و -الآن ا�ستيقظت.
ز� -إن كنتِ نائمة.ح� -أنتِ ال تفهمني.
ط -ما عندكِ �سالفة .ك ـ ما عندكِ ت�صور.
معك.م ـ م�ستحيل
ل -ل�ستُ ِ
ن -قدمية.و -معروفة.
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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�س ,و�سار امل�سلمون حتى انتهوا ركبا ًنا �إىل الأنبار فر�أوا �أن
�أهلها قد حت�صنوا بها ,وخندقوا عليها ,و�أ�شرفوا من ح�صنهم .وكان يقود اجلنود فيها
�شريزاد �صاحب �ساباط ,وكان �أعقل �أعجمي يومئذ.
وملا قدم خالد �أطاف باخلندق ,و�أن�شب القتال ,وتقدم �إىل رماته ,ف�أو�صاهم وقال:
�إين �أرى �أقوا ًما ال علم لهم باحلرب ,فارموا عيونهم وال توخوا غريها .فرموهم ففق�أوا
�ألف عني يومئذ ,وت�صايح القوم �إذ ذهبت عيونهم.
وملا ر�أى �شريزاد ذلك را�سل خالدًا يف ال�صلح على �أمر مل ير�ضه خالد ,فرد ر�سله.
و�أت��ى خالد �أ�ضيق مكان يف اخلندق ب��رذاي��ا اجلي�ش فنحرها ،ثم رم��ى بها فيه
ف�أفعمه ،ثم اقتحم اخلندق ،والرذايا ج�سورهم.
واجتمع امل�سلمون وامل�شركون يف اخلندق ،و�أرز القوم �إىل ح�صنهم ،ورا�سل �شريزاد
خالدًا يف ال�صلح على ما �أراد؛ فقبل منه على �أن يخليه ويلحقه مب�أمنه يف جريدة خيل،
لي�س معهم من املتاع والأموال �شيء.
وخرج �شريزاد حتى قدم على بهمن جاذويه ،فاخربه اخلرب ،وقال له :غني كنت
يف ق��وم لي�ست لهم عقول ،وا�صلهم من العرب ،ف�سمعتهم  -حني ق��دم العدو علينا -
يق�ضون على �أنف�سهم ،وقلما ق�ضى قوم على �أنف�سهم ق�ضاء �إال وجب عليهم ..ثم قاتلهم
اجلند ،ففق�أوا منهم �ألف عني ،فعرفت �أن امل�ساملة �أ�سلم.
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�شعرت �أنني كنت دائما م�سلمة
تروي "فران�سي�س �سرتين" ق�صة �إ�سالمها فتقول:
ذهلت ح ًقا حني اكت�شفت يف الإ�سالم دي ًنا توحيد ًيا �صاف ًيا يح�ض على �إخال�ص
العبادة هلل ،وي�ضع نظا ًما متكام ً
ال عمل ًيا ليتبعه اجلميع.
يف الإ�سالم ،جتد املبادئ الأ�سا�سية للدين احلق ،م�صونة متا ًما ،ب�صورة مده�شة،
من كل الإ�ضافات وحماوالت احلذف املعقدة التي فر�ضت يف الأديان الأخرى.
الإ�سالم ي�أمر بالإميان ب�أنبياء اهلل جمي ًعا ،وال يزعم لنف�سه �أن يكون خ�ص ًما،
و�إمنا هو ذِكر وتوكيد للجوهر الإلهي ال�صايف الذي جاء به جميع ر�سل اهلل ال�سابقني
�إىل �سائر الأمم من بني الإن�سان.
لقد وجدت تعاليم واقعية �إيجابية ال ت�سعى �إىل �إيجاد �صراع خاطئ بني اجل�سد
والروح� ،أو تتخذ موق ًفا معاد ًيا من حياة النا�س العادية ،وما حتمله يف طياتها من فر�ص
كثرية لالجتهاد والنظام الروحي.
الإ�سالم ينظر �إىل احلياة بكل جوانبها على �أنها فر�صة لعبادة اهلل ،والتوجه
الكامل �إليه �سبحانه ،وهي فر�صة مفتوحة �أمام اجلميع بالت�ساوي ،دون �أدنى و�ساطة �أو
تدخل من �أي نوع من كهنوت مرتفع مت�سلط.
�شعرت ب�أنني كنت دائ� ًم��ا م�سلمة� ،أو على الأق��ل منذ �أن آ�م�ن��ت ب ��أن �أنبياء اهلل
العظماء كافة جا�ؤوا �إىل النا�س بالر�سالة ال�سماوية نف�سها من عند اهلل.
�أيقنت �أن الإ�سالم حافظ على الر�سالة اخلامتة يف �صورتها ال�صحيحة الأ�صلية.
يقال �أحيا ًنا� :إن ال�شباب امل�سلم قد �سلب لبه التقدم املادي الغربي؛ حتى مال �إىل
الإعجاب بكل �شيء غربي وتقليده� ،إىل درجة �أنه �ضحى بالإ�سالم وتخلى عنه؛ جر ًيا
وراء املادية الكافرة باهلل.
�إذا كان الغرب قد حلق بال�شرق و�سبقه بالتكنولوجيا واملخرتعات ..فلي�س ذلك
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من م�س�ؤولية الإ�سالم ..و�إمنا يرجع �إىل عجز امل�سلمني عن حمل تعاليمه ال�صحيحة،
وو�ضعها مو�ضع التطبيق.
�إن��ه تتاح الآن فر�صة فريدة كي تنه�ض دار الإ��س�لام ،وتت�سلم زم��ام القيادة يف
العامل على ال�صعيدين الأخالقي والثقايف وحمل نربا�س التقدم مرة �أخرى.
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م�س�ؤوليات املعلمة نحو املجتمع
�إن دور املعلمة ال يقت�صر على ما تقدمه يف ال�صف ,و�إمنا ميتد ذلك �إىل املجتمع؛
لأنها ع�ضوة فيه؛ فم�س�ؤولياته و�أدوارها نحو املجتمع عديدة ،منها:
� -1أن �أه��داف الرتبية يف �أي جمتمع ت�ستند �إىل فل�سفة ه��ذا املجتمع ,ومنهج
جمتمعنا هو املنهج الإ�سالمي ,وعلى املعلمة مراعاة قيم املجتمع وعاداته وتقاليده
وتر�سيخ القيم االجتماعية احلميدة يف �سلوك طالباتها؛ لأن املجتمع قد جعلها م�ؤمتنة
على هذه القيم.
وكما هو واقع ،فهناك تطور �سريع يف جميع املجاالت� ،سواء العلمية والتكنولوجية
�أو االقت�صادية واالجتماعية؛ ونتيجة لهذا التطور والنتائج املرتتبة عليه ميكن القول
�إن التعليم ي�ؤدي دو ًرا مه ًما يف توجيه املجتمع الوجهة املرغوب فيها� ,إذا عمل امل�س�ؤولون
عن التعليم  -ومن �ضمنهم املعلمة  -على �إدارته بفاعلية وجناح ,واملحافظة على جودته.
 -2امل�شاركة يف الأن�شطة الال�صفية واالجتماعية حتى لو عقدت يف �أوقات غري
�أوقات العمل الر�سمي.
� -3أن تتعاون املعلمة مع املنزل تعاو ًنا ود ًيا يكفل ت�سهيل حل امل�شكالت التي تواجه
الطالبات ،كذلك عليها فهم وجهات نظر �أولياء الأمور فيما يتعلق ببناتهم وتعلمهن.
 -4امل�شاركة الفعالة يف اللجان املحلية :اللجنة ال�صحية ,اجلمعيات اخلريية,
اللقاءات الرتبوية.
 -5كذلك على املعلمة �أن ت�سهم يف تن�شئة وتوجيه املواطنة االجتماعية القادرة
على التفكري والإنتاج والنجاح.
يقول ال�شيخ الدوي�ش( :يدرك اجلميع مدى جناح املعلم يف الت�أثري من خالل
ف�صله الدرا�سي ,وعلى طلبته اجلال�سني �أمامه على مقاعد الدرا�سة� ,أما �أن ت�أثريه ميتد
خارج �أ�سوار املدر�سة ،فهذا �أمر قد ال يدركه اجلميع� ,إن املدر�س النا�صح املخل�ص لن
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يعدم �أن يجد واحدًا من بني طلبته املئات يحمل �أفكاره ,ويتحم�س لها رمبا �أكرث منه,
وينافح عنها يف املجال�س واملحافل ,فتبلغ كلماته مدى يعجز هو قبل غريه عن قيا�سه.
ر�ضي ُ
هلل ﷺ قا َلَ " :ف ْ�ض ُل ال َعالمِ ِ على ال َعابِدِ
اهلل عن َه � -أ َّن ر�سو َل ا ِ
عَن �أبي �أُ َما َم َة َ -
َك َف ْ�ضلِي على �أ ْد َنا ًك ْم".
هلل ﷺ�" :إ َّن َ
ثم قا َل َر ُ�س ُ
ال�سماواتِ والأ ْر ِ�ض َح َّتى ال َّن ْملَ َة
ول ا ِ
اهلل و َمال ِئ َك َت ُه َو�أَهْ ُل َّ
ا�س ا َ
يف ُح ْج ِرهَا َو َح َّتى ا ُ
حل َ
خليرْ َ ) ح�سنه الألباين (رحمه اهلل)
وتَ ،ل ُي َ�ص ُّلو َن على ُم َعلِمِ ي ال َّن ِ
يف �صحيح الرتغيب (. )81

�أي منزلة عالية تلك التي يبلغها املدر�س /املدر�سة� ,أن ي�صلي عليها اهلل � -سبحانه
وتعاىل  -ومالئكته الكرام و�سائر �أهل ال�سماوات والأر�ض� ..إلخ.
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جلطة القلب  ..ملاذا تزحف نحو ال�شباب؟
جلطة القلب ..القاتل الأول يف �أمريكا و�أوروب��ا ..مر�ض بلغ حد الوباء ..و�أخذ
يجتاح ال�شباب .فقبل �سنوات عديدة كنا ن�شاهد جلطة القلب (احت�شاء ع�ضلة القلب)
عند �أنا�س يف ال�ستينيات وال�سبعينيات من العمر ،و�أ�صبحنا الآن ن�شاهد يوم ًيا مر�ضى
�أ�صيبوا بجلطة يف القلب وهم يف الثالثينيات �أو الأربعينيات ,بل رمبا  -يف حاالت قليلة
 يف الع�شرينات من العمر ,فماذا جرى لهذا املر�ض؟ �أهو يزداد �شرا�سة وعن ًفا يو ًما بعديوم؟ �أم �أننا �ضللنا الطريق ,ون�أينا يف �أ�سلوب حياتنا عن جادة ال�صواب ,فا�ستفرد بنا,
وترب�ص بنا الدوائر؟
ي�ق��ول ال�بروف�ي���س��ور م��ارت��ن ك��وي يف م�ق��ال ن�شر يف إ�ح ��دى امل�ج�لات يف فرباير
(1999م)�" :إنه على رغم كل التطورات احلديثة يف جمال �أمرا�ض القلب� ,إال �أننا مل
ن�ستطع حتى الآن و�ضع كل هذه التطورات يف املمار�سة اليومية ,و�إذا ما �أردنا �أن نرى
�أي انح�سار حقيقي يف هذا الوباء ,ف��إن علينا �أن ن�ضاعف جهودنا يف الوقاية الأولية
والثانوية من مر�ض �شرايني القلب التاجية .واحلقيقة �أن ال�سيطرة على �أكرب قاتل
للب�شرية يف العامل املتطور ما زال بعيد املنال".
ويحدث مر�ض �شرايني القلب التاجية نتيجة �ضيق �أو ان�سداد يف ال�شرايني
التاجية ,وي�ضيق ال�شريان عندما ترت�سب فيه الدهون والألياف مما يعيق جمرى الدم,
ويظهر املر�ض على �صورتني :الذبحة ال�صدرية ,وفيها ي�شكو املري�ض �أملًا عند اجلهد,
ويزول بتوقف املري�ض عن اجلهد ,ويحدث ذلك عندما ال ت�ستطيع ع�ضلة القلب ت�أمني
حاجتها من الأوك�سجني.
أ�م��ا الظاهرة الأخ��رى لهذا املر�ض فهي جلطة القلب (احت�شاء ع�ضلة القلب)
التي حتدث عندما ي�سد �أحد ال�شرايني التاجية بخرثة (جلطة) فال ت�سمح للدم باملرور
عربه ,فيتخرب جزء من ع�ضلة القلب كان يروى بذلك ال�شريان امل�سدود.
واحلقيقة امل��رة �أن ال��درا��س��ات العلمية التي ن�شرت ح��ول ح��دوث جلطة القلب
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عند ال�شباب تكاد تكون نادرة ,ففي درا�سة حديثة ن�شرت عام (1998م) يف �إيطاليا ك�شف
الباحثون النقاب عن �أ�سباب حدوث جلطة القلب عند من هم دون الأربعني من العمر,
فقد الحظ الباحثون �أن ( )%83 ,9من امل�صابني كانوا من املدخنني ,يف حني مل تتجاوز
ن�سبة املدخنني عند من هم يف ال�سبعينيات من العمر (.)%21
وهذا يعني �أن التدخني كان العامل الأكرث �شيو ًعا عند ه�ؤالء ال�شباب امل�صابني
بجلطة القلب ,كما وجد الباحثون �أن ( )%28من ه�ؤالء ال�شباب كانوا م�صابني بارتفاع
كول�سرتول الدم.
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االنتفا�ضة الإ�سالمية يف فل�سطني
من خ�صائ�ص الإ�سالم �أنه كلما ح�صدت الهزائم والآالم جي ً
ال من �أبنائه نبت
جيل �آخ��ر �أق��در على املقاومة و�أ�صرب على اجل�لاد و�أب�صر بطرق النجاح ..ولعل تلك
اخل�صي�صة �سبب بقائه ومنائه؛ على كرثة ما القى من حمن وواجه من متاعب.
يف عام (1948م) �سقط ن�صف فل�سطني يف أ�ي��دي اليهود �إث��ر هزائم وم�ؤامرات
�شاركت فيها هيئة الأمم وق��وى اال�ستعمار العاملي .ووج��د عرب فل�سطني �أنف�سهم يف
�سجن كبري ال ي�ستطيعون احل��راك �إال داخ��ل م�صيدته ,و�أح�س امل�سلمون الأح��رار �أن
الدنيا �ضاقت بهم ،و�أن الآفاق ا�سودت �أمامهم.
بيد �أن الإمي��ان العميق ال ينهزم مهما كان احلا�ضر كئي ًبا ,لقد �شرع يف هدوء
يتحرك ليثبت وجوده ,وليتعر�ض ب�صربه و�أمله �إىل روح اهلل.
كتبت �صحيفة "نيورك تاميز" حتت عنوان "االجتاهات الإ�سالمية بني عرب
املناطق املحتلة تتحول �إىل ظاهرة �سيا�سية" قالت:
يف قرية �أم الفحم العربية الواقعة على م�سافة �ساعة �شمايل تل أ�ب�ي��ب ،أ�ق��ام
مت�شددون م�سلمون مواقف لل�سيارات ،وزودوها ب�أماكن انتظار خ�ص�ص بع�ضها للن�ساء
والآخر للرجال.
وعلى الطريق اخلارجي للمدينة ,وعلى م�سافة ب�ضعة �أميال منها توقف "مطعم
يون�س" عن تقدمي اخلمور و�أنواع البرية لرواده ,وكان ذلك املطعم املكان املف�ضل للزوار
اليهود!
وحدث ذلك االمتناع ان�سجا ًما مع موجة �إ�سالمية متنامية �شملت جميع القرى
العربية املجاورة.
بعد ذل��ك ان�سحب ع��دد من الريا�ضيني العرب من ال��دوري اليهودي ,و�شكلوا
رابطة لكرة القدم ت�ضم ( )38ناد ًيا ,وتنتظم فرق القرى العربية يف الأر�ض املحتلة:
قالت ال�صحيفة الأمريكية" :ويف يف يف �أثناء اللعب ,وعندما يقرع الآذان �صوت
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امل ��ؤذن لأداء ال�صالة يتوقف اجلميع ع��ن اللعب ,وي�صطفون �أم��ام القبلة ويقيمون
ال�صالة يف خ�شوع ,وال ت�ست�أنف املباراة �إال بعد انتهاء ال�صالة.
وم��ن ال �ق��رى ال�ع��رب�ي��ة ال��رازح��ة حت��ت االح �ت�لال يف "اجلليل" �إىل اجل��ام�ع��ات
الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية� ,إىل خميمات الالجئني املتناثرة بني ال�شمال وقطاع
غ��زة ت�سود روح االنتفا�ضة الإ�سالمية ,وت�سري روح جديدة من االنتماء الإ�سالمي
واالعتزاز بالنف�س والرتاث ,والعودة �إىل اهلل بعد ما وقع من �أحداث ج�سام.
خال�صا متثله عمامة حممد �أمني احل�سيني
�إن الكفاح الفل�سطيني بد�أ �إ�سالم ًيا ً
مفتي فل�سطني ,ومع �ضراوة القوى ال�شريرة ,وتكاتف ال�شرق والغرب �ضده؛ ف�إن اليهود
مل يظفروا ب�شيء ,ورمبا نالوا مواطئ الأق��دام لهم يف �أماكن عدة� ,إال �أنهم ما �أح�سوا
معها ا�ستقرا ًرا ,وال خل�ص لهم كيان؛ لأن املجاهدين امل�سلمني ما وهنوا وال ا�ستكانوا.
فلما �أبعد الإ�سالم �ضاع كل �شيء! وال �أمل �إال يف العودة �إليه.
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ال�ساملون � ..سمك املحيط املمتلئ بالزيوت املفيدة
كل الأ�سماك الد�سمة والقادمة  -ب�صفة خا�صة  -من مياه املحيط الأطلنطي
�أغ��ذي��ة رفيعة امل�ستوى؛ الحتوائها على ن�سبة عالية م��ن ال��زي��وت امل�ف�ي��دة ،وه��ي من
الأحما�ض الدهنية (�أوميجا  ،)3وهذه مثل �أ�سماك التونا ,واملاكريل ,وال�سردين.
�أما �سمك ال�ساملون ،فهو �أغناها عادة بتلك الأحما�ض الدهنية متعددة الفوائد
ال�صحية ..لكن هناك فر ًقا بني ال�ساملون القادم من املحيط (،)wild salmon
وال�ساملون املربى باملزارع ال�سمكية .ف��الأول يتغذى على اجلمربي ,وما يتوافر له من
�أغذية �أخرى من خالل تلك البيئة الطبيعية� ،أما الآخر فال يتغذى على اجلمربي,
و�إمنا يقدم له �أغذية ال تتوافر يف البيئة الطبيعية كاحلبوب.
ول��ذا؛ ف ��إن �ساملون املحيط هو الأغ�ن��ى بال �شك بـ(�أوميجا  ،)3وه��و الأوف��ر يف
فوائده ال�صحية ،ويتميز بلون �أغنى كلون اجلمربي املطهي ،وقد يقرتب من االحمرار.
ول�ك��ن؛ م��ا ال��ذي يفيدك م��ن ت�ن��اول ه��ذه الأح�م��ا���ض الدهنية امل�ع��روف��ة با�سم
(�أوميجا )3؟
لقد ثبت م��ن خ�لال درا� �س��ات ع��دي��دة ،أ�ن�ه��ا تقلل م��ن م�ستوى الكولي�ستريول
الكلي ,وم�ستوى الكولي�ستريول ال�ضار ,وم�ستوى الدهون الثالثية ،وحتمي خاليا املخ
من ال�شيخوخة ,والتغريات االنحاللية؛ مما يحفظ قوة الذاكرة ،وت�ساعد يف �ضبط
م�ستوى �سكر ال��دم ،كما تتميز بت�أثري م�ضاد لاللتهابات ،وتفيد يف ح��االت التهابات
املفا�صل ب�صفة خا�صة.
ولي�س ذلك فح�سب ,ف�إن ال�ساملون يحتوي كذلك على ن�سبة عالية من الربوتني
رفيع امل�ستوى ،وعلى بع�ض املعادن ,ومن �أهمها ال�سيلينيوم امل�ضاد لل�سرطان ،ويحتوي
على أ�ك�ثر من ن�صف اجلرعة اليومية املو�صى بتناولها من فيتامني (ب ،)12وعلى
( )%30من اجلرعة املطلوبة من النيا�سني أ�ح��د فيتامينات (ب) ،وكذلك على ن�سبة
سحر البيان في كلمات بينات
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جيدة من البوتا�سيوم.
و�إذا مل جتدي �أمامكِ �ساملون املحيط ,فال تتناويل �ساملون املزارع ..فقد وجد �أنه
قد يتلوث مبركب ا�سمه ( ،)polychlorinated biphenyls-PCBSوهو
مركب �ضار بال�صحة.
وكقاعدة عامة؛ اختاري دائ ًما �أ�سماك البيئة الطبيعية (�أ�سماك البحر)؛ فهي
�أكرث �أما ًنا ،و�أكرث فائدة من �أ�سماك املزارع ال�سمكية.
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الطحالب م�ضاد قوي لل�سرطان!
يف اليابان تنخف�ض  -بدرجة كبرية  -ن�سبة الإ�صابة ب�سرطان الثدي بالن�سبة
لأم��ري�ك��ا .وي��رج��ع �أن ذل��ك يرتبط بطريقة التغذية اليابانية ,التي تعد الطحالب
وامل�أكوالت البحرية  -عمو ًما  -رك ًنا �أ�سا�س ًيا بها .وقد تو�صل الباحثون �إىل وجود مركب
بالطحالب البنية ي�سمى( :فوكويدان) ،وهو نوع من البولي�سكارايدات له ت�أثري م�ضاد
لل�سرطان ..ويتوفر هذا املركب يف نوع من الطحالب البنية ي�سمى (كومبو).
وهذا النوع ينت�شر يف مدينة يف مدينة �أوكيناوا اليابانية ,ويقبل ال�سكان هناك
على تناوله يف �صورة نيئة ،ولعل ذلك يف�سر �سبب انخفا�ض ن�سبة الإ�صابة بال�سرطان
عمو ًما يف هذه املدينة ،مقارنة باملدن اليابانية الأخرى .ويذكر الباحثون� ،أنه لالنتفاع
باخلا�صية امل�ضادة لل�سرطان لهذا النوع من الطحالب ,ال بد �أن ي�ؤكل ني ًئا ,كما يفعل
�سكان �أوكيناوا� ,أو ميكن تناوله جمف ًفا� ,أما تناوله مطه ًيا فيقلل من فعالية هذا املركب
امل�ضاد لل�سرطان ..كما ين�صح � ً
أي�ضا بتناول الطحالب يف �صورة نيئة؛ لال�ستفادة من
ريا من هذا املعدن.
حمتواها من الفلورين ،لكيال تفقد الطحالب جز ًءا كب ً
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م�صطلح ال�شوفينية
وت�سمى � ً
أي�ضا بـ "املغاالة يف الوطنية" �أو "الوطنية العمياء" وتعزو هذه الفكرة
املن�سوبة �إىل "نيكوال�س �شوفني" ذلك الع�سكري الذي طاملا ت�شدق بالأجماد النابليونية
و�أف�ضال فرن�سا على �أوروبا قاطبة ،و�أنه ال بد من حترك ع�سكري فرن�سي؛ حتى مت�سك
فرن�سا بزمام �أوروبا جميعها ،وت�صبح لها الغلبة .و�صار �شوفني �أ�سطورة فرن�سا و�أوروبا
يف الغرية الوطنية الغري م�بررة؛ ويف النهاية لفظت �أوروب��ا اجلانب ال�سيا�سي لهذه
الفكرة و�أعدم هذا ال�شخ�ص .وعادة ما يطلق املفكرون ال�سيا�سيون هذا امل�صطلح على
التع�صب للوطن امل�صحوب بكراهية �شديدة للأجانب واجلن�سيات والقوميات الأخرى,
م�شفو ًعا ب�أعمال عنف  -على م�ستوى الأف��راد � -أو ممار�سات ع�سكرية على م�ستوى
الدول .ويحلل علماء النف�س ال�سيا�سي هذه الظاهرة على �أنها نتاج �ضعف يف التوا�صل
مع الآخ��ر بحجة عدم التكاف�ؤ يف العالقات بني ال��دول واجلماعات .وعلى رغم مرور
قرون على و�أد تلك الفكرة يف مهدها ,اللهم �إال ثمة �إطالالت خافتة للنازية والفا�شية
والقومية الرو�سية� ،إال �أنه من العجيب �أننا يف امل�شرق الإ�سالمي ,نرى �أبوا ًقا رنانة من
حولنا ما زالت حتاول بث الروح فيها و�إحياءها من جديد؛ بحجة �أن هذا ال�شعب �أو ذاك
خلق ليقود ال ليقاد ،و�إن كانت ال�سيطرة الع�سكرية حمالة؛ نظ ًرا حلالة ال�ضعف العام
ال�سائدة يف املنطقة منذ زمن ,يف الوقت الذي تغا�ضى فيه ه�ؤالء عن موت الفكرة بني
�أ�صحابها ويف موطنها .فكيف بفكرة تغر�س يف �أر�ض غري �أر�ضها وي�ؤمل لها النجاح يف
حل م�شكالت املنطقة امل�ستع�صية؟!
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حقوق الإن�سان
�شاع هذا امل�صطلح بعد الرتويج ملا ي�سمى بـ"الإعالن الدويل حلقوق الإن�سان" يف
املبنى الزجاجي للأمم املتحدة بنيويورك يف العا�شر من دي�سمرب لعام (1948م).
وفيه ن�صت الدول املوقعة على هذا الإعالن على احلقوق التي ال ميكن �أن ي�ستغني
عنها الب�شر ،كحقوفهم يف احلياة والتك�سب وحقوقهم ال�سيا�سية واالجتماعية والبدنية
وما �إليها .فهذا الإعالن جاء ثمرة جلهد نادى به املفكرون الغربيون لإقرار مثل هذه
الوثيقة ,بعد مكابدة وعناء عاناه الب�شر يف الغرب وال�شرق جراء الت�سلط واال�ستعباد
الآدمي يف احلقب الديكتاتورية .هذا ,ومل يلق هذا الإعالن انبها ًرا يف امل�شرق الإ�سالمي
كما كان احلال يف الأو�ساط الغربية ,ولمِ َ ال وقد رتب ال�شارع امل�سلم يف قرون الإ�سالم
الأوىل مقا�صد ال�شريعة ،على اعتبار �صيانة احلقوق الفردية واجلماعية .فالإعالن
�إذن مل يتناول جديدًا يفوق ما تناوله الإٍ�سالم قبل �أربعة ع�شر قر ًنا من الزمان؛ بل
ميكن القول �إن هذا الإع�لان قد �أث��ار جد ًال وا�س ًعا �ضده يف �أو�ساط مفكري الإ�سالم؛
وذلك ملا ينطوي عليه من ت�أييد للأفكار الليربالية الغربية.
فحني �أن الإ�سالم ينظر �إىل حق الإن�سان يف احلرية ,على �سبيل املثال ,على �أنه
واجب ولي�س ح ًقا ,يف�سر ال�شارع احلقوقي الغربي حق احلرية على �أنه ال يتعدى كونه
"ح ًقا" ،ول�صاحبه الت�صرف فيه متى �شاء ،والتفريط فيه ملن ي�شاء .ونظرة الإ�سالم ملا
يعده الغرب "حقو ًقا" ويعده علماء الإ�سالم "واجبات" �أن احلقوق ميكن �أن تكت�سب
وت�سلب� ,أم��ا الواجبات فال ميكن �أن تكون "مك�س ًبا �إن�سان ًيا"؛ لأن كونها "مكت�سبة"
يحمل معاين التف�ضل والتكرم ممن وهبها ،ولي�س لأي �أحد ف�ضل فيها �إال اهلل ,و�إذا
�سلبت من الإن�سان فهي � ً
أي�ضا ال ت�سلب منه على الكلية ،حيث �إنها �أ�صل فيه والزمة له
مهما يكن.
فها هو امللف احلقوقي يقف بني نظرة غربية ا�ستهالكية متحررة ،وبني نظرة
�إ�سالمية ارتقائية متجردة.
سحر البيان في كلمات بينات
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عالج م�شكلة تعاطي املخدرات
هناك و�سائل متعددة لعالج هذه الظاهرة اخلطرية ،ومن ذلك:
 -1تقوية الوازع الديني يف نفو�س الأبناء ،وتن�شئتهم على الطهر والف�ضيلة.
 -2قيام الآب��اء والعلماء واملدر�سني والدعاة بدورهم يف توعية النا�س بخطورة
املخدرات و�آثارها الوخيمة على الفرد واملجتمع والأمة ب�أ�سرها.
 -3فتح باب التوبة �أمام املدمنني واملتعاطني وعدم تقنيطهم من رحمة اهلل؛ فقد
ي�ؤدي ذلك �إىل �إقالعهم عن هذه العادة اخلبيثة.
 -4حم��اول��ة م��لء ال�ف��راغ مب��ا ه��و مفيد ون��اف��ع م��ن ق��راءة ل�ل�ق��ر�آن� ،أو ذك��ر اهلل،
واالرتباط بعمل مباح من جتارة وزراعة و�صناعة� ،أو االلتحاق بحلقات حتفيظ القر�آن
واملراكز ال�صيفية� ،أو الذهاب يف رحالت برية مع ال�شباب ال�صالح.
 -5معرفة احلكم ال�شرعي للمخدرات و�أن التحرمي ي�شمل جميع �أنواعها على
اختالف طرق تعاطيها.
 -6معرفة الأ�ضرار الناجمة عن تعاطي املخدرات� ،سواء كانت �أ�ضرا ًرا �صحية �أم
اقت�صادية �أم اجتماعية �أم نف�سية �أم دينية.
 -7قيام و�سائل الإعالم بحمالت تهدف لن�شر الوعي حول خماطر هذه الظاهرة
وت�شويه اجلهات التي تقف وراءها ،بعيدًا عن الأ�ساليب الإن�شائية املكررة.
 -8فر�ض رقابة �صارمة على كل ال�برام��ج الإعالمية التي حت�سن من �صورة
متعاطي املخدرات ،وتظهره مبظهر ال�شجاعة والفتوة.
 -9قيام املدار�س بزيارات لعيادات عالج املدمنني؛ لكي يرى الطالب ما و�صل
�إليه املدمنون من �سقوط وذلة ومهانة.
 -10قيام الدولة بواجبها يف منع زراعة النباتات املخدرة �أو ا�ستريادها ،وت�شديد
الرقابة على جميع املنافذ التي ميكن من خاللها �أن يت�سلل جتار املخدرات �إىل داخل
البالد.
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 -11ت�شديد العقوبات على مهربي ومروجي ومدمني املخدرات؛ �أ�سوة باململكة
العربية ال�سعودية.
 -12ر�صد املكاف�آت لكل من يديل مبعلومات عن �أي �إن�سان يقوم بالتهريب �أو
الرتويج لهذه ال�سموم.
 -13نبذ املجتمع لكل من يتعاطى املخدرات وهجره؛ حتى يقلع عن هذه العادة
ال�سيئة ب�شرط �أال ي�ؤدي ذلك �إىل رد فعل عك�سي.
 -14توعية املجتمع بالو�سائل التي تفيد يف عالج تعاطي املخدرات؛ حتى ال تكون
الأ�سرة عاجزة عن تقدمي امل�ساعدة ملن يطلبها.
 -15قيام وزارة ال�صحة مبنع �صرف �أي دواء ميكن �أن ي ��ؤدي �إىل الإدم��ان �إال
بو�صفة طبية معتربة.
 -16ال�سعي حل��ل م�شكالت ال�شباب التي ت ��ؤدي �إىل وقوعهم يف الإدم ��ان مثل
م�شكلة البطالة ،وعدم القدرة على الزواج وغريها.
ن�س�أل اهلل  -تعاىل � -أن يحفظ امل�سلمني من هذا البالء القاتل� ،آمني.

سحر البيان في كلمات بينات

537
www.alukah.net

يوم الها�شمية
كان معن بن زائدة خمتف ًيا من �أبي حعفر املن�صور ،ملا كان منه من قتاله امل�سودة
مع ابن هبرية مرة بعد مرة ،وكان اختفا�ؤه عند مرزوق �أبي اخل�صيب ،ليطلب له الأمان.
فلما خرج الراوندية �أتى معن الباب فقام عليه ،ف�س�أله املن�صور �أبا اخل�صيب -
وكان يلي حجابة املن�صور يومئذ  -من بالباب؟ فقال :معن بن زائدة .فقال املن�صور:
رجل من العرب� ،شديد النف�س ،عامل باحلرب ،كرمي احل�سب؛ �أدخله.
قلما دخل ،قال� :إيه يا معن! ما ال��ر�أي؟ قال :الر�أي �أن تنادي يف النا�س وت�أمر
لهم بالأموال .قال :و�أي��ن النا�س والأم��وال؟ ومن يقدم على �أن يعر�ض نف�سه له�ؤالء
العلوج! مل ت�صنع �شي ًئا يا معن! الر�أي �أن �أخرج ف�أقف .ف�إن النا�س �إذا ر�أوين قاتلوا و�أبلوا
وثابوا �إيل ،و�إن �أقمت تخاذلوا وتهاونوا.
ف�أخذ معن بيده ،وقال :يا �أمري امل�ؤمنني� ،إ ًذا واهلل ُتقتل ال�ساعة ،ف�أن�شدك اهلل يف
نف�سك!
و�أتاه �أبو اخل�صيب ،فقال مثل قولة معن ،فاجتذب ثوبه منهما؛ ثم دعا بدابته
ووثب عليها من غري ركاب؛ ثم �سوى ثيابه ،وخرج ومعن �آخذ بلجامه و�أبو اخل�صيب
مع ركابه ،فوقف.
وتوجه �إليه رجل ،فقال :يا معن ،دونك العلج؛ ف�شد عليه معن فقتله ،ثم واىل
بني �أربعة ..وثاب النا�س �إىل املن�صور ،فلم تكن �إال �ساعة حتى �أفنوهم.
وتغيب معن بعد ذلك ،فقال �أبو جعفر لأبي اخل�صيب :ويلك! �أين معن! فقال:
واهلل ما �أدري �أين هو من الأر�ض! فقال� :أيظن �أن �أمري امل�ؤمنني ال يغفر ذنبه بعد ما
كان من بالئه! �أعطه الأمان و�أدخله علي.
فلما دخل لقبه �أ�سد الرجال ،فقال معن :واهلل يا �أمري امل�ؤمنني ،لقد �أتيتك و�أنا
وجل القلب ،فلما ر�أيت ما عندك من اال�ستهانة بهم ،و�شدة الإقدام عليهم ر�أيت �أم ًرا مل
�أره من خلق يف حرب ،ف�شد ذلك يف قلبي ،وحملني على ما ر�أيت مني.
ف�أمر له بع�شرة �آالف درهم ،وواله اليمن.
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ر�ؤيا غزو البحر
عن �أن�س بن مالك  -ر�ضي اهلل عنه  -عن خالته �أم ح��رام بنت ملحان ،قالت:
نام النبي ﷺ يو ًما قري ًبا مني ،ثم ا�ستيقظ يبت�سم؛ فقلت ما �أ�ضحك؟ قال� :أنا�س من
علي يركبون هذا البحر الأخ�ضر كامللوك على الأ�س ّرة ،قالت فادع اهلل �أن
�أمتي عر�ضوا ّ
يجعلني منهم ،فدعا لها ،ثم نام الثانية ففعل مثلها ،فقالت مثل قولها ف�أجابها مثلها
فقالت ادع اهلل �أن يجعلني منهم ،فقال� :أنت من الأولني ،فخرجت مع زوجها عبادة بن
ال�صامت غاز ًيا �أول ما ركب امل�سلمون البحر مع معاوية فقلما ان�صرفوا من غزوهم
قافلني فنزلوا ال�شام فقربت �إليها دابة لرتكبها ف�صرعتها فماتت.
ال�شرح:
يف هذه الر�ؤيا حتدث ال�صحابية اجلليلة �أم حرام بنت ملحان زوجة ال�صحابي
اجلليل عبادة بن ال�صامت و�أخت �أم �سليم �أم ان�س بن مالك؛ فهي خالته ،كان ر�سول اهلل
يكرمها ويزورها يف بيتها ويقيل عندها ،ودعا لها بال�شهادة ،حتدث  -ر�ضي اهلل عنها � -أن
أنا�سا من �أمته يركبون البحر الأخ�ضر� ،أي ال�سفن .والأخ�ضر �صفة
الر�سول ﷺ رأى �أن � ً
الزمة للبحر وقد تكون خم�ص�صة باملالح؛ لأن البحر يطلق على العذب واملالح ،قال
اهلل  -عز وجل  :-ﱫ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﱪ (الفرقان) .واملاء يف الأ�صل ال لون له ،و�إمنا تنعك�س اخل�ضرة من
انعكا�س الهواء ،وقيل لأن الذي يقابله ال�سماء وقد �أطلقوا عليها اخل�ضراء حلديث «ما
�أظلت اخل�ضراء وال �أقلت الغرباء» ،والعرب تطلق الأخ�ضر على كل لون لي�س ب�أبي�ض
وال �أحمر ،وقوله كامللوك على الأ�س ّرة دليل على ارتياحهم على ال�سفن وا�ستوائهم عليها،
وقيل ر�أى ﷺ الغزاة يف �سبيل اهلل يف البحر ملو ًكا على الأ�س ّرة يف اجلنة ور ؤ�ي��اه وحي
و�أنه ر�أى ما ي�ؤول �إليه �أمرهم ،فطلبت �أم حرام من النبي ﷺ �أن يجعلها منهم؛ فدعا
لها ،ودعا�ؤه  -عليه ال�صالة وال�سالم  -م�ستجاب ،ثم نام مرة ثانية ،ثم ا�ستيقظ فقال
لها �إنك من الأولني� ،أي ال�سابقني ،و�إمنا طلبت منه املرة الثانية لظنها �أن الثانية مثل
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الأوىل يف املرتبة ،ف�س�ألت ثان ًيا لي�ضاعف لها الأجر ،ثم �صدقت وحتققت ر�ؤياه ﷺ تلك،
حيث ركبت �أم حرام مع زوجها عبادة بن ال�صامت البحر غاز ًيا �أول ما ركب امل�سلمون
البحر مع معاوية بن �أبي �سفيان  -ر�ضي اهلل عنه � -سنة ثمان وع�شرين على الأ�صح،
وفيها �صا َلح �أهل قرب�ص.
ثم �إنها خرجت من البحر ،فقربت لها داب��ة فركبت عليها ف�صرعتها؛ فماتت
�شهيدة يف �سبيل اهلل ،وكانت من الأولني كما �أخربها ﷺ.
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في�س بوك
هو موقع �إلكرتوين (ويب) ن�ش�أ يف نوفمرب (2004م) بجامعة هارفارد من �أجل
التوا�صل االجتماعي ،وميكن الدخول �إليه جما ًنا ،ثم ا�شرتته �إحدى ال�شركات بعد عام,
و�أق��ام��ت مق ًرا دول ًيا لها يف دبلن عا�صمة �أيرلندا ,ومل��ن ي�ستخدم ه��ذا املوقع احل��ق يف
االن�ضمام �إىل ال�شبكة التي تنظمها املدينة �أو جهة العمل �أو املدر�سة �أو الإقليم ,وذلك
من �أجل االت�صال بالآخرين والتفاعل معهم ,كذلك ,ميكن لهم �إ�ضافة �أ�صدقاء �إىل
قائمة �أ�صدقائهم و�إر�سال الر�سائل �إليهم ,و�أي�ضا حتديث ملفاتهم ال�شخ�صية وتعريف
الأ�صدقاء ب�أنف�سهم ،وي�ضم املو�ضع حال ًيا �أكرث من ( )500مليون م�ستخدم على م�ستوى
العامل.
وقد �أثري الكثري من اجلدل حول موقع في�س بوك على مدار الأع��وام املا�ضية،
فقد قامت بع�ض احلكومات  -التي تعر�ضت النتفا�ضات �شعبية  -بحظر ا�ستخدام املوقع
يف فرتات متفاوتة ,كما مت حظر ا�ستخدام املوقع يف العديد من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات؛
حتى يركز املوظفون يف عملهم.
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تويرت
هو موقع جماين للتداول عبارة عن جمتمع من الأ�صدقاء من �شتى بقاع الأر�ض،
يقومون ب�إر�سال �أهم و�آخر الأخبار �إليه؛ فالأ�صدقاء �سواء كانوا قريبني �أو بعيدين عن
بع�ضهم َ
بع�ضا ي�ستطيعون �أن ي�ستخدموا تويرت؛ لكي يكونوا قريبني �إىل حد ما من
بع�ضهم البع�ض على رغم بعدهم ,وي�ستطيع الأ�شخا�ص الف�ضوليون ا�ستخدام موقع
تويرت لتكوين �صداقات ,كما ب�إمكان املدونني ا�ستخدام املوقع ك�أداة تدوينية م�صغرة,
عل ًما ب�أن �إمكانات ا�ستخدام تويرت ال حدود لها.
وموقع تويرت ي�سمح مل�ستخدميه ب�إر�سال حتديثات ( )Tweetsعن حالتهم
بحد �أق�صى ( )140حر ًفا للر�سالة الواحدة ,وذلك مبا�شرة عن طريق موقع تويرت �أو
عن طريق �إر�سال ر�سالة ن�صية ق�صرية � SMSأو برامج املحادثة الفورية.
وتظهر لك التحديثات يف �صفحة امل�ستخدم ،وميكن للأ�صدقاء قراءتها مبا�شرة
من �صفحتهم الرئي�سة �أو زي��ارة ملف امل�ستخدم ال�شخ�صي ,وكذلك ميكن ا�ستقبال
الردود والتحديثات عن طريق الربيد الإلكرتين.
وميكن للم�ستخدمني اال�شرتاك يف تويرت ب�شكل مبا�شر عن طريق ال�صفحة
الرئي�سة للموقع ,وبذلك يتكون لديهم ملف �شخ�صي با�سم احل�ساب ,حيث تظهر �آخر
التحديثات برتتيب زمني ,وبعد �أن يقوم امل�ستخدم بتحديث حاله تر�سل التحديثات �إىل
الأ�صدقاء.
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اكت�سبت من الإ�سالم القوة ملواجهة النا�س
تروي الأملانية امل�سلمة "�إيريكا تو�سن" ق�صة �إ�سالمها ،والتي غريت ا�سمها �إىل
"�آمنة" بعد �إ�سالمها ،فتقول:
"لفت نظري يف ال�شباب امل�سلمني ،مع �صغر �سنهم ،ذلك الوعي ،على رغم
ظروف غربتهم ،ومل�ست فيهم روح الن�ضال من ترك بالدهم و�أهلهم لتح�صيل العلم
يف غربة �صعبة!
فبد أ� عندي ح�س الف�ضول العلمي والروحي حول دينهم ..كنت �أمتنى �أن �أ�صادق
ذل��ك ال�شاب امل�سلم الواعي  -ال��ذي هو زوج��ي الآن  -و�صارحته بذلك ،فرف�ض ذلك
و�شرح يل ب�أن العالقة الوحيدة امل�سموحة بني الرجل واملر�أة هي يف الزواج ،فارتبطت به
لإعجابي به وبتفكريه.
�أهلي عار�ضوا يف البداية ،ورف�ضوا �أن يح�ضروا حفل الزفاف ،ومع مرور الوقت،
ريا.
ومعاملة زوجي الإ�سالمية احل�سنة لهم� ،أ�صبحوا يحبونه كث ً
ب�سبب احلجاب تركت العمل يف اجلامعة؛ لأن حجابي غري مقبول منهم� ..سعيدة
جدًا الختيار طريق الهداية والدعوة.
اكت�سبت من الدين القوة ملواجهة النا�س ،و�أنا الآن �أقوم ب�أن�شطة خمتلفة على
�صعيد الدعوة �إىل الإ�سالم.
بد�أت ،منذ ثالث �سنوات ،بجميع الفتيات امل�سلمات ،وخا�صة الرتكيات ،لأعلمهن
كل مراحل الدرا�سة يف املدار�س الأملانية؛ ليتقدمن بعد ذلك �إىل االمتحانات الر�سمية
لدى احلكومة الأملانية ،مما يخولهن متابعة درا�ستهن اجلامعية .و�أحاول الآن ت�أ�سي�س
مدر�سة �إ�سالمية ابتدائية عاملية لتعليم الفتيات امل�سلمات.
�أقول للن�ساء امل�سلمات :يجب ال�سري على طريق الإ�سالم ال�صحيح ومراعاة كل
ما يطلبه الدين.
��س��اءين التناحر ال�شديد ب�ين امل�سلمني يف جميع أ�ن �ح��اء ال �ع��امل ،ب ��د ًءا ب�أملانيا
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وانتهاء بالبالد العربية ،فلماذا التناحر؟ ملاذا هذه البغ�ضاء؟ هناك الكثري من الأحزاب
واجلماعات الإ�سالمية ..وكل حزب مبا لديهم فرحون.
�إنني حزينة على و�ضع امل�سلمني ب�شكل عام يف العامل ،فمن املفرو�ض �أن يكونوا
�أكرث التزا ًما بدينهم و�أك�ثر ً
ن�شاطا يف �أعمالهم� ،أي يجب �أن يكونوا القدوة احل�سنة؛
حتى يقتدي بهم النا�س يف �أنحاء العامل ..فامل�سلمون احلقيقيون قلة".
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�سماحه و�أخالق
جال�سا بني �أ�صحابه ذات يوم و�إذا برجل
بينما الر�سول -عليه ال�صالة وال�سالمً -
من �أح�ب��ار اليهود ي�سمي زي��د بن �سعنة ،وه��ذا الرجل من علماء اليهود فدخل على
الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم واخرتق �صفوف �أ�صحابه حتى �أتى النبي ﷺ وجذبه
من جمامع ثوبه و�شده �شدًا عني ًفا وقاله له بغلظة� :أد ما عليك من الدين يا حممد
�إنكم يا بني ها�شم قوم متاطلون يف �أداء الديون.
وك��ان الر�سول -عليه ال�صالة وال�سالم -قد ا�ستدان من ه��ذا اليهودي بع�ض
الدراهم ولكن مل يحل موعد �أداء الدين بعد .فقام عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه -
وهز �سيفه وقال :ائذن يل ب�ضرب عنقه يا ر�سول اهلل؟
فقال الر�سول -عليه ال�صالة وال�سالم -لعمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه : -
"ما لهذا دعوناك لقد كنت �أنا وهو يف حاجة منك �إىل غري ذلك  ..مره بح�سن الطلب
ومرين بح�سن الأداء".
فقال اليهودي :والذي بعثك باحلق يا حممد ما جئت لأطلب منك دي ًنا و�إمنا
جئت لأخترب �أخالقك ،ف�أنا �أعلم �أن موعد الدين مل يحل بعد ،ولكني ق��ر�أت جميع
�أو�صافك يف التوراة فر�أيتها كلها متحققة فيك �إال �صفة واحدة مل �أجربها معك؛ وهي
�أنك حليم عند الغ�ضب ،و�إن �شدة اجلهالة ال تزيدك �إال حل ًما ولقد ر�أيتها اليوم فيك
ف�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل ،و�أنك يا حممد ر�سول اهلل؛ �أما الدين الذي عندك فقد جعلته
�صدقة على فقراء امل�سلمني.
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عظة للحكام
يف يوم بيعة املن�صور يف خالفة الع�صر العبا�سي وهو �شيء يفرح به �إذا �أردنا الفرح
بالدولة اال�سالمية  .دخل عليه رجل عامل يقول احلق  -ذلك هو الفقيه (مقاتل) رحمه
اهلل  -فنظر �إليه املن�صور وقال" :واهلل ما جاء مقاتل اال ليعكر علينا �صفو يومنا" .وبعد
�أن جل�س مقاتل و�سط القوم؛ قال له املن�صور :يا مقاتل عظني؟
قال� :أعظك مبا ر�أيت �أم مبا �سمعت يا �أمري امل�ؤمنني؟ قال عظني مبا ر�أيت.
قال مقاتل :مات عمر بن عبد العزيز وخلف �أحد ع�شر ولدًا وترك ثمانية ع�شر
و�س ِئ َل يف �أحد
دينا ًرا كفن منها ب�أربعة ،وا�شرتي له قرب بخم�سة ،ووزع الباقي على �أوالدهُ ،
الأيام عن �أوالده فقال� :أوالدي اثنان �إما متق يتقي اهلل فيجعل له من �أمره خمرجا،
و�إما عا�ص ف�أنا ال �أترك يف يده �شي ًئا ي�ستعني به على مع�صية اهلل.
ويف �أحد الأي��ام �أراد �أمري امل�ؤمنني �أن يوقف �ضيعة لأم��وال امل�سلمني وقد �سمع
بهذا �أح��د �أوالده؛ ف ��أراد �أن يدخل على �أبيه ف�صده حاجب �أم�ير امل�ؤمنني وق��ال� :أما
تدعون �أم�ير امل�ؤمنني يرتاح �ساعة يف النهار (وق��ت القيلولة)؛ ف�سمعه عمر بن عبد
العزيز فقال حلاجبه :ائذن له بالدخول ،فدخل عليه ابنه وقال :يا �أبي �إين �سمعت �أنك
�ستوقف ال�ضيعة الفالنية لأموال امل�سلمني .قال :نعم �إن �شاء اهلل يف ال�صباح ،قال له
ابنه �أو�ضمنت يا �أبي �أنك �ستعي�ش �إىل الغد؟ قم الآن و�أجنز ما خطر ببالك ،فانظر كيف
انتقل ورع �أمري امل�ؤمنني �إىل �أوالده.
ويف مرة �أخرى جمع �أوالده وقال" :يا �أوالدي �أردت �أن �أترككم يف رغد من العي�ش،
ووافر من النعمة ،ولكني علمت �أنكم ال تر�ضون لأبيكم �أن يرتككم يف خري ويقف هو
�أمام اهلل ليحا�سب عليه".
انتهت ق�صة عمر بن عبد العزيز الذي �أمن على �أوالده .مل ي�ؤمن عليهم ،مبال
وال جاه وال بيت وال عقار؛ �إمنا �أمن عليهم بتعمري القلوب بتقوى اهلل تعايل.
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امللل دون ا�ستعجال
الذي ُيخيف دائ ًما؛ لي�س ال�س�أم الدوري الذي يكون بني موجات الن�شاط واحلركة
والإقبال والإجنذاب :ولكن ال�س�أم الذي يخيم على النف�س وي�ستويل على ال�شخ�ص يف
معظم �أوقاته.
والبد �أن ندرك �أن ال�س�أم جزء طبيعي من احلياة؛ ف�أعظم الكتب امتا ًعا وفائدة،
يحتوي على بع�ض الف�صول اململة ،و�أك�ثر الأعمال حيوية ال يخلو من بع�ض الأم��ور
املزعجة واململة؛ ولهذا فيجب �أن نتعلم كيف نتحمل ذلك ،ونتقبله على �أنه جزء طبيعي
من احلياة ،ويجب �أن نعلم غرينا هذا االمر.
� ً
أي�ضا؛ فبلوغ املعايل وذرى املجد ،يتطلب دائ ًما ال�صرب والقيام ب�أعمال لي�س
فيها �أي �شيء من الإثارة ،والرجال والن�ساء العظام كانوا  -دائ ًما وعلى مدار التاريخ -
يقومون ب�أعمال كثريه تبدو للآخرين مملة وعقيمة ،ولكن احلقيقة هي �أن االجنازات
العظيمة حتتاج �إىل احلياة الهادئة املنظمة ،ولي�س �إىل احلياة املتقلبة واملثرية.
احل�ي��اة ال�صناعية التي نعي�شها يف البيئة املغلقة؛ حالت بيننا وب�ين احليوية
والن�شاط ،والتفتح ،والت�أثر الذي جنده عند جتولنا يف احلقول ،وعند قطفنا لثمار
�شجرة� ،أو م�شاركتنا يف �سقاية ب�ستان.
�إن ُبعدنا عن احلياة امللت�صقة بالأر�ض التي تفور بالنماء والتجدد ،جعلنا ال نرى
�سوى اال�سمنت (امل�سلح) ،واحلجر ،واحلديد؛ فت�صلبت نفو�سنا ،وجفت مياه الروح يف
�أعماقنا!.
�إنني �أعتقد �أن علينا �أال ننظر �إىل مو�ضوع امللل نظرة متعجلة� ،أو نظرة ا�ستخفاف،
ريا من اجلرائم الكربي؛ كاالغت�صاب ،و�شرب اخلمر ،والقتل،
�إذ من الوا�ضح �أن كث ً
وقطع الطريق ،كان لل�س�أم وامللل ن�صيب يف دفع �أ�صحابها �إليها.
�أ�شعر يف بع�ض االح�ي��ان �أن اهلل  -جل وع�لا  -زودن��ا بال�س�أم لنتخذ منه ع� اً
�ازل
يحول بني نفو�سنا وبني الأ�شياء ال�سيئة التي نراها ون�سمعها؛ حيث ال يحول بيننا وبني
سحر البيان في كلمات بينات

547
www.alukah.net

التفاعل والت�أثر بالكالم الردئ واالفكار التافهة �شيء؛ مثل ال�ضجر.
وقد يكون لل�س�أم ميزة �أخرى ،نلم�سها من خالل التجربة ،وهي �أننا لوال ال�س�أم
لأ�صبنا بالإرهاق من فرط الن�شاط ،والإ�ستجابة للمثريات املختلفة ،ولهذا ف�إن ال�س�أم
ي�شكل فرتة ا�ستجمام ،ولطاملا كان امللل مقدمة لن�شاط عظيم ،وحتفيز نف�سي ،وانطالق
روحي هائل.
�شيء جميل �أن نرى الأ�شياء من �أكرث من زاوية ،و�أن نقلب الأمور على �أكرث من
وج��ه؛ لرنى التوازن املده�ش ال��ذي بثه اخلالق  -جل وعال  -يف هذا الكون ،ولنلم�س
�شي ًئا من حكمة احلياة.
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�أين احلائرات؟
مر�ض من الأمرا�ض يجعل احلياة مو ًتا والدنيا نكدًا وه ًما� ..إنه مر�ض الطف�ش
و�ضيق ال�صدر ،ذلك املر�ض ال��ذي �أ�صاب الكبري وال�صغري؛ الفتى والفتاة ,يبد�أ هذا
املر�ض ب�إن�سانة قطعت ال�صلة بينها وبني اهلل ..ال ت�صلي ،و�إن �صلت ففي بع�ض الأحيان
هائمة على وجهها ,فرحة ب�شبابها مت�سكعة مع �صويحباتها ،تنا�ست �آخرتها ,تغني
للدنيا �أع��ذب الأحل��ان ،وبعد فرتة ب��د�أت هذه الإن�سانة ت�شعر بطف�ش واكتئاب وهموم
وقلق ،ثم ب��د�أت تبحث عن حل لهذه امل�شكالت؛ فرجلت �شعرها وغريت ثوبها ،بدلت
�صديقاتها ،غريت الأفالم القدمية والأغاين العتيدة �إىل كل جديد� ،سافرت وهربت،
ثم عادت لتزداد امل�شكلة تعقيدًا وحرية ,عادت ليزداد ال�صدر �ضي ًقا ..يقول اهلل تعاىل:
ﱫ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﱪ (طه� .)١٢٣ :سبحان اهلل ،ما �أعظم هذه الآية..
�أين احلائرات ليجدن �سبب م�شاكلهن� ،أين التائهات املكتئبات ,ليعلمن �سبب مر�ضهن،
ويقول تعاىل :ﱫ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﱪ (الرعد ،)٢٨ :فالعالج الثاين هو
ذك��ر اهلل على كل ح��ال ,ت�سبيحه يف كل وق��ت ،الإك�ث��ار من النوافل بعد الفرائ�ض فبه
نف�سك مت�صلة ب��اهلل� ..صلي ال�صلوات اخلم�س مع �سننها� ,صومي النوافل,
جتعلني
ِ
قومي الليل وناجي ربك معبودكِ � ,أكرثي من قراءة القر�آن ,و�آخر عالج لهذا املر�ض
هو اختيار الرفقة ال�صاحلة؛ عي�شي مع هذه الرفقة جتدي للإميان حالوة ،وللطاعة
لذة ،وللحياة هد ًفا.
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�سرت امل�سلمة �سبب لإ�سالم كافرة!
تقول عن نف�سها؛ �أنا طبيبة ن�ساء ووالدة� ،أعمل ب�أحد امل�ست�شفيات الأمريكية منذ
ثمانية �أعوام.
يف العام املا�ضي �أتت امر�أة م�سلمة عربية لت�ضع بامل�ست�شفي.
فكانت تت�أمل وتتوجع قبيل ال��والدة ،ولكن مل �أر �أي دمعة ت�سقط منها ،وحينما
قرب موعد انتهاء دوامي؛ �أخربتها �أنني �س�أذهب للمنزل و�سيتوىل �أمر توليدها طبيب
غريي؛ فبد�أت تبكي وت�صيح بحرارة وتردد :ال  ..ال �أريد رجلاً .
عجبت من �ش�أنها؛ ف�أخربين زوجها �أنها ال تريد �أن يدخل عليها رجل لرياها،
فهي طيلة عمرها مل ير وجهها �سوى والدها و�أ�شقائها و�إخوانها و�أعمامها (حمارمها).
�ضحكت وقلت لها با�ستغراب �شديد� :أنا ال �أظن �أن هناك رجلاً يف �أمريكا مل ير
وجهي بعد! فا�ستجبت لطلبهما ،وقررت �أن �أجل�س لأجلها حتى ت�ضع ،فقاما ب�شكري
وجل�ست �ساعتني �إىل حني و�ضعت.
ويف اليوم الثاين جئت لالطمئنان عليها بعد الو�ضع ،و�أخربتها �أن هناك الكثري
من الن�ساء يعانني من الأمرا�ض وااللتهابات الداخلية ب�سبب �إهمالهن لفرتة النفا�س
حيث يقربها زوجها؛ ف�أخذت ت�شرح يل الو�ضع بالن�سبة للنفا�س عندهم يف اال�سالم.
وتعجبت جدًا ملا ذكرته ،وبينما كنت يف ان�سجام معها يف احلديث ،دخلت طبيبة
الأطفال لتطمئن على املولود على جنبه الأمين لتنظيم دقات قلبه .فقال الأب� :إننا
ن�ضعه على جنبه الأمين تطبي ًقا ل�سنة نبينا ﷺ؛ فعجبت لهذا � ً
أي�ضا.
انق�ضي عمرنا لن�صل لهذا العلم وهم يعرفونه من دينهم ،فقررت �أن �أتعرف
على هذا الدين؛ ف�أخذت �إج��ازة ملدة �شهر ،وذهبت ملدينة �أخ��رى فيها مركز �إ�سالمي
كبري حيث ق�ضيت �أغلب الوقت فيه لل�س�ؤال واال�ستف�سار وااللتقاء بامل�سلمني العرب
والأمريكيني.
وحينما هممت بالرحيل؛ حملت معي بع�ض الن�شرات التعريفيه بالإ�سالم.
ف�أ�صبحت �أق��ر�أ فيها ،وقد كنت على ات�صال م�ستمر ببع�ض �أع�ضاء ذلك املركز،
واحلمد هلل �أنني �أعلنت �إ�سالمي بعد عدة �أ�شهر.
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بحلم �صغري؛ بد أ� م�شروعه الكبري
ريا وبجوار
كان هناك رجل ياباين يدعي (تويوتا) ،وكان �أبوه ميلك خمز ًنا �صغ ً
هذا املخزن يوجد معر�ض للماكينات العظيمة الأمريكية ،فكان تويوتا يذهب كل يوم
�إىل هذا املعر�ض مل�شاهدة املاكينات بال�ساعات .فالحظ �صاحب املعر�ض وجوده ،و�س�أله
ريا.
عن عمره فقال )22( :عا ًما .ف�س�أله عن مهنة والده؟ فقال� :إن لديهم خمز ًنا �صغ ً
ريا هنا؟ �إذا جل�ست هنا (� )100سنة لن تتعلم �شي ًئا فلن ي�ستطيع
فقال له :ملاذا ت�أتي كث ً
اليابانيون �صنع مثل هذه الآالت.
فغ�ضب تويوتا جدًا وقال :كيف تكون يابان ًيا وتفكر بهذه الطريقة اخلالية من
الطموح ،وق��ال� :أن��ا �أع��دك �أنني �ساكون بعد (� )20سنة �صاحب �أك�بر م�صنع �سيارات،
و�س�أعر�ض �سياراتي يف معر�ضك هذا ،و�أن�ش�أ �شركة تويوتا.
بعد حوايل (� )10أو ( )15عا ًما �أ�صبحت مبيعات تويوتا �أكرب من مبيعات �أكرب
ثالث �شركات �أمريكية يف �صناعة ال�سيارات؛ فقد �صنعت ال�شركات الثالث ( )9ماليني
�سيارة يف ال�سنة ،وتويوتا وحدها يف �سنة (1990م) �صنعت ( )11مليون �سيارة  ..لقد بد�أ
املو�ضوع بحلم!.
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امل�سلمون وابتكار امل�ست�شفيات
ال�شك �أن �إ�سهامات امل�سلمني يف جم��ال الطب ال حت�صى ,ولعل من �أج��ل هذه
الإ�سهامات و�أعظمها؛ �أن امل�سلمني هم �أول من �أ�س�س امل�ست�شفيات يف العامل ,بل �إنهم
�سبقوا غريهم يف ذلك الأمر ب�أكرث من ت�سعة قرون!
فقد �أُ�س�س �أول م�ست�شفى �إ�سالمي يف عهد اخلليفة الأموي الوليد بن عبدامللك,
متخ�ص�صا يف اجلذام,
والذي حكم يف �سنة (86هـ) �إىل �سنة (96هـ) ,وكان هذا امل�ست�شفى
ً
و�أن�شئت بعد ذلك امل�ست�شفيات العديدة يف العامل الإ�سالمي ,وبلغ بع�ضها �ش�أ ًوا عظي ًما؛
حتى ك��ان��ت ه��ذه امل�ست�شفيات تعد ق�لا ًع��ا للعلم وال�ط��ب ,وتعترب م��ن �أوائ ��ل الكليات
واجلامعات يف العامل ,بينما �أن�شئ �أول م�ست�شفى �أوروبي يف باري�س بعد ذلك ب�أكرث من
ت�سعة قرون!
وكانت امل�ست�شفيات تعرف بـ(البيمار�ستانات) ,وكان منها الثابت ومنها املتنقل,
فالثابت هو ال��ذي ين�ش�أ يف امل��دن ,وقلما جتد مدينة �إ�سالمية  -ول��و �صغرية  -بغري
م�ست�شفى� ،أما امل�ست�شفى املتنقل فهو الذي يجوب القرى البعيدة وال�صحاري واجلبال!
وكانت امل�ست�شفيات املتنقلة حتمل على جمموعة كبرية من اجلمال ،و�صلت يف
بع�ض الأحيان �إىل �أربعني جملاً ! وذلك يف عهد ال�سلطان حممود ال�سلجوقي  -رحمه
اهلل  , -وال��ذي حكم من �سنة (511ه�ـ) �إىل �سنة (525ه�ـ)  -وكنت هذه القوافل مزودة
بالآالت العالجية والأدوية ،ويرافقها عدد من الأطباء ,وكان مبقدورها الو�صول �إىل
كل رقعة يف الأمة الإ�سالمية.
وقد و�صلت امل�ست�شفيات الثابتة يف املدن الكربى �إىل درجة راقية جدًا يف امل�ستوى,
وكان من �أ�شهرها امل�ست�شفى الع�ضدي ببغداد ,والذي �أن�شئ يف �سنة (371هـ) ,وامل�ست�شفى
النوري بدم�شق ,والذي �أن�شئ يف �سنة (549هـ) ,وامل�ست�شفى املن�صوري الكبري بالقاهرة,
والذي �أن�شئ �سنة (683هـ) ,وكان بقرطبة وحدها �أكرث من خم�سني م�ست�شفى!
وكانت هذه امل�ست�شفيات العمالقة تق�سم �إىل �أق�سام بح�سب التخ�ص�ص؛ فهناك
�أق�سام للأمرا�ض الباطنية ,و�أق�سام للجراحة ,و�أق�سام للأمرا�ض اجللدية ,و�أق�سام
لأمرا�ض العيون ,و�أق�سام للأمرا�ض النف�سية ,و�أق�سام للعظام والك�سور وغريها.
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علم اخلرائط
ال ينكر �أحد �أن الغرب قد ا�ستفاد من جمهودات امل�سلمني يف علم اجلغرافيا عامة
�أميا ا�ستفادة؛ بل �إن (�أطل�س الإ�سالم) �أو اخلرائط الإ�سالمية كانت يف مقدمة مظاهر
الت�أثري الإ�سالمي املبا�شر يف احل�ضارة الغربية.
فقد تخطف (ال�غ��رب) م�ؤلف "الإدري�سي" (نزهة امل�شتاق يف اخ�تراق الآف��اق)
وقاموا بطباعته طبعات كثرية وخمتلفة ,حتى ظل هذا الكتاب م�صد ًرا �أ�سا�س ًيا لدار�سي
اجلغرافيا الأوربيني على مدار �أكرث من �أربعة قرون!
�صمم "الإدري�سي" خريطته ع�ل��ى ال�ط��ري�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة يف ذل��ك ال��وق��ت ،حيث
بد أ� باجلنوب يف �أعلى اخلريطة ،ثم انتقل �إىل ال�شمال يف �أ�سفلها .ويتكون خمطوط
اخلريطة من ( )70ورقة ،مقا�س (�21×33سم) ،وت�صل �إىل نحو خم�سة �أمتار مربعة.
وقد قام العامل الأملاين "كونراد ميلر" بن�شر ن�سخة ملونة منها �سنة (1928م)
بعد �أن بذل جمهودًا خار ًقا من �أجل جتميع �أجزائها املختلفة ،وترجمة الأ�سماء العربية
�إىل الأملانية.
ثم اهتم املجتمع العراقي بهذا الكتاب؛ فعمل باحثوه على مراجعة وتدقيق كل
الن�سخ املوجودة يف العامل ,و�أخرجوا خريطة الإدري�سي وطبعوها �سنة (1951م) وهي
بطول مرتين وعر�ض مرت واحد.
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�سكة حديد احلجاز
�سكة حديد احلجاز هي �سكة حديدية �ضيقة (بعر�ض 1050ملم) ,ت�صل ما بني
مدينة دم�شق واملدينة امل�ن��ورة يف منطقة احل�ج��از ,بو�شر العمل يف �سكة احلديد عام
(1900م) وافتتحت عام (1908م) ،وا�ستمر ت�شغيلها حتى (1916م) يف احلرب العاملية
الأوىل �إذ تعر�ضت للتخريب ب�سبب الثورة العربية الكربى ،و�سقوط الدولة العثمانية
بعد احلرب.
�أُ�س�ست �سكة حديد احلجاز زمن والية ال�سلطان العثماين عبد احلميد الثاين
لغر�ض خدمة حجاج بيت اهلل احلرام انطال ًقا من مركزها يف دم�شق.
يف عام (1900م) ,خالل حكم ال�سلطان العثماين عبداحلميد الثاين ,مد �صادق
با�شا امل�ؤيد العظيم وايل دم�شق خط تلغراف بني دم�شق واملدينة بنجاح ,مما زاد يف
حما�س امل�ؤيدين لإن�شاء اخلط ,وقدم �إىل اجلمهور على �أنه قطار ديني ,لت�سهيل م�سرية
احلج من دم�شق �إىل مكة املكرمة.
قدرت كلفة اخلط بنحو ( )305ماليني لرية عثمانية .قدمت م�ساعدات �شعبية
من داخل ال�سلطنة العثمانية وبلدان �إ�سالمية �أخرى �إ�ضافة �إىل م�ساعدة �أملانية ,من
دويت�شه بنك ،و�شركة �سيمنز على وجه اخل�صو�ص .كان الأمل��اين "هايرني�ش مي�سرن"
كبري مهند�سي امل�شروع ،قدم لل�سلطان مبلغ (� )320ألف لرية من ماله اخلا�ص ،كما
تربع عدد من الوجهاء مببالغ نقدية ومواد عينية لإكمال اخلط ،وكذلك خديوي م�صر
عبا�س حلمي مبواد عينية للبناء ،كما تربع كثري من امل�سلمني عن طيبة خاطر.
بو�شر بالعمل يف بناء خط �سكة حديد احلجاز عام (1900م) من منطقة املزيريب
يف حوران يف �سورية ,واعتمد يف م�ساره على طريق احلج الربي من دم�شق عرب مدينة
اً
و�صول �إىل املدينة املنورة ,حيث ا�ستطاع احلجاج من ال�شام و�آ�سيا والأنا�ضول قطع
درعا
امل�سافة من دم�شق �إىل املدينة املنورة يف خم�سة �أيام فقط اً
بدل من �أربعني يو ًما ,وكان
وايل دم�شق هو �أمري احلج با�ستثناء فرتة ي�سرية توىل فيها حاكم نابل�س هذه املهمة.
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�سوء اختيار ال�صديقات
حياتك يظل هو �سوء اختيار ال�صديقات ,فيكون
�أحد �أخطر الأخطاء التي تف�سد
ِ
الثمن غال ًيا فاح�ش الغالء ,وينتهي الأمر مب�شكالت ال ح�صر لها� ,أو م�صائب ال ميكن
احتمالها� ,أو ك��وارث من العيار الثقيل ,حتيل حياتكِ �إىل �آالم ال تتوقف ,وعذابات ال
تنقطع.
فال�صداقة احلقيقية هي نوع من �أنواع احلب وهي م�س�ؤولية م�شرتكة ال تبنى
على طرف واحد �أبدًا.
هي الب�ساتني التي تزرع فيها بذور احلب والعطف واالحرتام واالهتمام والثقة
والت�ضحية والدعم والتوا�صل والت�سامح ،فنح�س بالرثاء النف�سي وجنني ثمار ال�سعادة
احلقيقية يف احلياة.
والكل تتمنى �أن يجتمع لها �صديقات �صاحبات �أخالق عالية وحمرتمة ,ولي�س
فقط �أن تكون �صديقة؛ بل تكون �أخ ًتا لها لكي ت�ساعدها ،وتتحاور معها يف جميع الأمور
بينهما؛ حتى يف بع�ض الأ�شياء اخلا�صة.
ولكن ما ن��راه يف بع�ض فتيات املجتمع؛ ال حترتم ال�صداقة ،وال حترتم �أختها
التي و�ضعت الثقة فيها ،واعتربتها �أخ ًتا وحتتاجها ببع�ض الأم��ور ,ومعنى هذا املثل
(ال�صديق وقت ال�ضيق) �أن ال�صديقة التي تقف مع �صديقتها الجتياز مرحلة ال�ضيق
املوجودة عند ال�صديقة ,ف�إنها هي ال�صديقة التي ت�ستحق االحرتام ،والوفاء ،وال�صداقة.
وهذا ما يتطلبه املجتمع؛ من تعاون ،و�صداقة ،واحرتام ،يف كافة الأمور احلياتية.
وال�شك �أن م�صاحبة �صديقات ال�سوء؛ خطر عظيم ،وبالء مبني ،يعر�ض الفتاة
للمفا�سد واملخاطر املختلفة يف الدنيا والآخرة ,ويكفي �أن النبي ﷺ حذرنا من جلي�س
ال�سوء بقوله�« :إمنا مثل اجللي�س ال�صالح واجللي�س ال�سوء كحامل امل�سك ونافخ الكري.
ريحا طيبة .ونافخ
حامل امل�سك �إما �أن يحذيك ،و�إما �أن تبتاع منه ،و�إما �أن جتد منه ً
ريحا خبيثة» رواه البخاري وم�سلم.
الكري �إما �أن يحرق ثيابك ،و�إما �أن جتد منه ً
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كما قال الر�سول ﷺ« :املرء على دين خليله فلينظر �أحدكم من يخالل» (((() .
يحب �أن نحر�ص على االبتعاد عن رفيقات ال�سوء وهجرهن �إىل غري رجعة،
ونعمد �إىل اختيار �صديقات ال�صالح ,ولنتذكر ق�صة الرجل الذي قتل ت�س ًعا وت�سعني
نف�سا ,و�أتبعها ب�آخر ثم تاب فقبل اهلل توبته ،ون�صحه �أحد العباد ب�أن يرتك هذه القرية
ً
التي هو فيها ,ويهاجر �إىل �أخرى فيها رجال �صاحلون ,ي�ساعدونه لكي ي�ستمر يف طريق
الهداية وال يعود �إىل 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؟!
هناك اتفاق عام بني املعنيني مب�شكلة امل��رور على عنا�صر االختالف الأ�سا�سية
بني ال�سائق اجليد وال�سائق ال�ضعيف .وتكمن عنا�صر االختالف هذه يف �أربع �صفات
هي :املعرفة ,واملهارة ,واملواقف ال�سلوكية ,والتقدير.
ال�سائق اجليد يعرف ما يجب عليه �أن يلم به ليح�سن القيادة .وه��و ميار�س
املهارات الأ�سا�سية وينميها يف نف�سه .وهو نا�ضج يف مواقفه ال�سلوكية جتاه م�سئوليات
القيادة.
وه��و يح�سن احلكم والتقدير يف خمتلف ال�ظ��روف التي يواجهها يف يف �أثناء
القيادة.
وتتجه م�ؤ�شرات حتليل حوادث املرور ودرا�سة مرتكبيها؛ �إىل ت�أكيد وجود نواحي
نق�ص خطرية يف ال�سائقني ال�ضعفاء .ثبت �أن �صانع احل��وادث يعيبه �ضعف يف واحد
�أو �أك�ثر من العنا�صر الأ�سا�سية الأربعة؛ ال يعرف القوانني التي تتحكم يف ال�سيارة,
وق��وان�ين ال�سري و�آداب الطريق ,وم�ستوى ق��درت��ه ال�شخ�صية على ال�ق�ي��ادة ،و�أ��ص��ول
ال�صيانة ال�سليمة ل�سيارته ,ومقدار قدرة �أحكامه وتقديراته.
ومن خالل نواحي ال�ضعف الأ�سا�سية هذه؛ ت�أتي املمار�سات اخلاطئة وانتهاكات
قانون ال�سري التي ت�ؤدي �إىل وقوع حوادث املرور.
قد ال ت ��ؤدي كل خمالفة لقانون امل��رور �إىل ح��ادث ,لكن تكرار املخالفات يزيد
احتماالت وقوع احل��وادث ,وعندما يقع حادث ,فالبد �أن يكون خمالفة ما ,و�ضعف يف
واحد �أو �أكرث من عنا�صر ال�سالمة الأربع الأ�سا�سية.
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من حداد� ..إىل عامل فا�ضل!
ملن مل يدرك قطار التعليم يف ال�صغر� ,أق��ول له ال تي�أ�س ,فما دام هناك مت�سع
من العمر ,ت�ستطيع �أن تبد�أ بالعلم والتعليم .و�إليك هذه الق�صة ..ال�شيخ يو�سف بن
�أبي بكر اخلوارزمي �صاحب كتاب (مفتاح العلوم) الذي يذكر فيه اثني ع�شر عل ًما من
علوم العرب ,مع �أنه مل يكن من العرب ..كان يف بادئ الأمر يعمل ح��دادًا فعمل بيده
حمربة �صغرية من حديد ,وجعل لها قفلاً عجي ًبا ,ومل يزد وزن تلك املحربة وقفلها
عن قرياط واحد ,ف�أهداها �إىل ملك زمانه ,وملا ر�آه امللك مل يزد على الرتحيب بالرجل
على �صنعته ,وعندما كان واق ًفا مع جموع النا�س احلا�ضرين �إذ دخل رجل ,فقام امللك
احرتا ًما لذلك الرجل ,و�أجل�سه يف مقامه ,ف�س�أل عنه؟ فقيل له� :إنه من جملة العلماء.
ففكر يف نف�سه �أنه لو كان من هذه الطائفة لكان �أبلغ �إىل ما يطلبه من الف�ضل
وال�شرف والقبول ,وخرج من �ساعته �إىل املدر�سة لتح�صيل العلوم ,وكان قد ذهب من
عمره ثالثون �سنة.
فقال له املدر�س :لعلك يف �سن ال ينفعك فيه التعلم ,و�أرى ذهنك مما ال ي�ساعدك
على �أمر التح�صيل ,فالبد من االمتحان ,ثم �أخذ يعلمه هذه امل�س�ألة التي هي من �آراء
�إمامهم ال�شافعي ,وقال له ال�شيخ :جلد الكلب يطهر بالدباغة ,وجعل يكرر هذه العبارة
عليه ,ثم ملا جاءه من الغد طلب منه �أن يحكي در�س �أم�سه الذي لقنه .فقال :قال الكلب:
جلد ال�شيخ يطهر بالدباغة ,ف�ضحك منه احلا�ضرون ..وعلمه �أ�ستاذ �آخر.
وهكذا �إىل �أن م�ضى من عمره يف ذل��ك التعب يف �أم��ر التح�صيل ع�شرة �أع��وام
�أخرى ,فيئ�س من نف�سه بالكلية ,و�ضاق خلقه ,فخرج على الرباري واجلبال ,فقيل �أنه
كان يرتدد يو ًما يف �شعب اجلبال� ,إذ وقع نظره على قليل من املاء يتقاطر على �صخرة
�صماء ,وقد ظهر فيها ثقب من �أثر ذلك التقاطر ,فاعترب بذلك.
وقال :لي�س قلبي ب�أق�سى من هذه ال�صخرة ,وال خاطري �أ�صلب منها ,حتى ال
يت�أثر بالتح�صيل ,ورجع ثان ًيا �إىل املدر�سة بعزمية الثابت ,و�صمم يف الأمر �إىل �أن ُفتحت
عليه �أب��واب العلوم واملعارف ,وحاز ق�صب ال�سبق على كثري من الأماثل والأق��ران من
العظماء والأعيان.
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نف�سك
ادفعي التهمة عن
ِ
ال يخلو املرء �أن يتعر�ض لبع�ض املواقف التي قد تثري الريبة فيه عند الآخرين,
و�سواء كان هذا املوقف �ش ًكا وريبة� ,أو �أم ًرا �شاع عند النا�س وتناقلوه كاخلرب امل�صدق,
و�أيهما كان؛ ف�إن املرء مطالب بدفع التهمة عن نف�سه بكل ما ي�ستطيع وبكل و�سيلة,
ويظهر ه��ذا جل ًيا يف ق�صة يو�سف -عليه ال�سالم ,-ف ��إن قد حب�س يف ال�سجن ومكث
فيه مدة طويلة ظل ًما ,وملا عرب ر�ؤيا امللك ,و�أمر امللك ب�إطالق �سراحه وجاءه الب�شري,
�أبي اخلروج �إال بعد ثبوت براءته ,وهو من باب دفع التهمة عن النف�س .وقال تعاىل:
ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ (يو�سف).

ويف موقف يو�سف هذا ظهور ف�ضيلة ومنقبة له  -عليه ال�سالم  -حيث �أن لبثه يف
ال�سجن تلك املدة الطويلة ,مل تدفعه للخروج من ال�سجن ,حتى تندفع التهمة عن نف�سه.

وثمة موقف �آخر لنبينا حممد ﷺ ,فعن علي بن احل�سني  -ر�ضي اهلل عنهما � -أن
�صفية زوج النبي ﷺ �أخربته �أنها جاءت �إىل ر�سول اهلل ﷺ تزوره يف اعتكافه يف امل�سجد يف
الع�شر الأواخر من رم�ضان فتحدثت عنده �ساعة ,ثم قامت تنقلب ,فقام النبي ﷺ معها
يقلبها حتى �إذا بلغت باب امل�سجد عند باب �أم �سلمة مر رجالن من الأن�صار ف�سلما على
ر�سول اهلل ﷺ ,فقال لهما النبي ﷺ" :على ر�سلكما؛ �إمنا هي �صفية بنت حيي".

فقاال� :سبحان اهلل يا ر�سول اهلل ,وكرب عليهما ,فقال النبي ﷺ�" :إن ال�شيطان
يبلغ من الإن�سان مبلغ الدم ،و�إين خ�شيت �أن يقذف يف قلوبكما �شي ًئا".
هم�سة :ل��ذا �أختي الغالية؛ �إذا م��ررت مبثل ه��ذه امل��واق��ف فادفعي التهمة عن
نف�سكِ قبل فوات الأوان.
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ال داعي للقلق من �صغائر الأمور
غال ًبا مما ننغم�س يف القلق ب�ش�أن �أمور لو فح�صناها عن قرب لوجدنا �أنها لي�ست
يف واقع الأمر على هذه الدرجة من ال�ضخامة ,ف�إننا يف كثري من الأحيان نركز على
الأمور ال�صغرية ون�ضخمها ,فمن �صغائر الأمور التي حتدث كل يوم يف حياتنا؛ الوقوف
يف طابور البنك �أو لإجراء بع�ض املعامالت يف بع�ض الدوائر الر�سمية� ,أو اال�ستماع �إىل
نقد غري عادل� ،أو الدخول يف زحام ال�سيارات مثلاً � ..إن تعلمنا عدم القلق ب�ش�أن هذه
ريا منها ،و�أنها لي�ست �ضرورة من �ضروريات احلياة؛ ف�سوف
الأمور ال�صغرية وهونا كث ً
يكون لذلك فوائد عظيمة.
فالكثريون اً
رجال ون�سا ًء ي�ستنفدون قد ًرا �ضخ ًما من طاقتهم يف القلق ب�ش�أن هذه
ال�صغائر حتى �أنهم يبتعدون عن �سحر وجمال احلياة ,وعندما تلتزمني �أنتِ بالعمل
لديك طاقة �أكرب بكثري كي ت�صبحي �إن�سا ًنا �أكرث
على جتنب القلق؛ ف�سوف جتدين �أن ِ
رقة وعط ًفا ,وتذكري �أال تعملي من "احلبة ُقبة".
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النظام الغذائي
يتم ت�شجيعنا دائ� ًم��ا و�أب �دًا على �أن نتناول طعا ًما �صح ًيا ،كما متتلئ املكتبات
أنك �ست�شعرين ب�شعور طيب �إن
بالكتب اخلا�صة بالنظم الغذائية واحلميات ،واحلقيقة � ِ
�أكلت طعا ًما جيدًا ،ومن املهم كذلك �أن يكون غذا�ؤكِ متواز ًنا ،ومع ذلك فمن املمكن �أن
يكون جزء من هذا التوازن هو تلك الأطعمة ال�سريعة �أو املعلبة التي ن�ستمتع بها بني
احلني والآخر.
البدانة كذلك يتم الت�أكيد با�ستمرار عليها من قبل و�سائل الإعالم ،باعتبارها
م�شكلة؛ لكن امل�شكالت التي تتعلق بنق�صان الوزن حتت امل�ستوى الطبيعي لي�ست �أقل
خطورة ،و�إن كانت لي�ست معروفة �أو م�شا ًرا �إليها �إعالم ًيا بالقدر نف�سه.
�إن وزنكِ واحد من جمموعة كبرية من العوامل التي ت�ؤثر على طبيعة �شعورك؛
ريا على م�س�ألة الوزن وحدها دون �سواها.
لكن ال تعولني كث ً
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أنت من ت�ؤخرين الن�صر عن هذه الأمة؟
� ِ
بينما كنت مهمومًا �أتابع �أخبار امل�سلمني ،وما �أ�صابهم من م�صائب ،خاطبتني نف�سي
قائلة :يا هذه� ،أنتِ من ت�ؤخرين الن�صر عن هذه الأمة ،بل و�أنتِ �سبب رئي�س يف كل البالء
الذي نحن فيه!
قلت لها� :أيا نف�سي كيف ذاك و�أن��ا عبدة �ضعيفة ال �أملك �سلطة وال قوة ،لو �أمرت
امل�سلمني ما ائتمروا ولو ن�صحتم ما انت�صحوا؟!
فقاطعتني م�سرعة� ،إنها ذنوبكِ ومعا�صيكِ التي م ّل وك ّل ملك ال�شمال يف تدوينها،
�إنها معا�صيكِ التي بارزتِ بها اهلل ليل نهار� ،إنه زهدكِ عن الواجبات وحر�صكِ على املحرمات.
علي اللوم يف ت�أخري الن�صر.
قلت لها :وماذا فعلت �أنا حتى تلقي ّ
قالت يا �أمَة اهلل :واهلل لو جل�ست �أعد لكِ ما تفعلني الآن مل�ضى وقت طويل ،فهل �أنت
ممن ي�صلون الفجر يف جماعة؟
قلت :نعم� .أحيا ًنا ،وتفوتني يف بع�ض املرات.
قالت مقاطعة :ه��ذا ه��و التناق�ض بعينه؛ كيف ت� ّدع�ين ق��درت��كِ على اجل�ه��اد �ضد
عدوّكِ  ،وقد ف�شلتِ يف جهاد نف�سكِ � اًأول؟ ،يف �أم ٍر ال يكلفكِ دمًا وال اً
مال ،ال يعدو كونه دقائق
قليلة تبذلينها يف ركعتني مفرو�ضتني من اهلل الواحد القهار ..كيف تطلبني اجلهاد؟ ،و�أنت
الذي تتخبطني يف �أداء ال�صلوات املفرو�ضة ،وت�ضيعني ال�سنن الرواتب ،ومل تقر�أين وردًا من
تتح�صني بغ�ض الب�صر ،ومل تكوين بارة بوالديكِ ،
القر�آن ،ون�سيتِ �أذكار ال�صباح وامل�ساء ،ومل ّ
وال وا�صلة لرحمكِ ؟
وا�ستطردت تقول :كيف حتبني حتكيم �شريعة اهلل � -سبحانه  ،-و�أن��تِ نف�سكِ مل
حتكميها يف نف�سكِ وب�ين �أه��ل بيتكِ  ،فلم تتق اهلل فيهم ،ومل تدعيهم �إىل ال�ه��دى ،ومل
حتر�صي على �إطعامهم من حالل ،وكنت من الذين قال اهلل تعاىل فيهم:ﱫ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﱪ (الفجر ،)٢٠ :فكذبتِ وغ�ش�شتِ و�أخلفتِ الوعد فا�ستحققتِ الوعيد.
قلت لها مقاطعة :ومال هذا وت�أخري الن�صر؟ �أيت�أخر الن�صر يف الأم��ة كلها ب�سبب
واحدة يف املليار؟!
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قالت� :آه ،ثم �آه ،ثم �آه ،فقد ا�ستن�سخت الدنيا مئات املاليني من �أمثالكِ �إال من رحم
اهلل ..كلهم ينتهجون نهجكِ فال يعب�أون بطاعة ،وال يخافون مع�صية ،وتعلل اجلميع �أنهم
يطلبون الن�صر؛ لأن بالأمة من هو �أف�ضل منهم ،لكن احلقيقة امل�ؤملة �أن اجلميع �سواء �إال
من رحم رب ال�سماء� .أما علمتِ يا �أمة اهلل �أن ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني � -إذا
ا�ستعجلوا الن�صر ومل ي�أتهم علموا �أن باجلي�ش من �أذن��ب ذن ًبا؛ فما بالك ب�أمة واقعة يف
الذنوب من كبريها �إىل �صغريها ،ومن حقريها �إىل عظيمها � -إال ما رحم ربي -؛ �أال ترين
ما يحيق بها يف م�شارق الأر�ض ومغاربها؟
بد�أت قطرات الدمع تن�ساب على وجهي ،فلم �أكن �أت�ص ّور ولو ليوم واحد و�أنا تلك املر�أة
التي �أحبت اهلل ور�سوله ،و�أحبت الإ�سالم و�أهله ،قد �أكون �سب ًبا من �أ�سباب هزمية امل�سلمني،
�أنني قد �أكون �شريكة يف �أنهار الدماء امل�سلمة الربيئة املنهمرة يف كثري من بقاع الأر�ض.
علي �إلقاء اللوم ،على حاكم �أو �أمري� ،أو على م�س�ؤول ووزير ،لكنني
لقد كان من ال�سهل ّ
مل �أفكر يف عيبي وخط�أي � اً
أول ،ومل �أتد ّبر قول اهلل تعاىل :ﱫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ
نف�سا ل ّوامة ،يق�سم اهلل
ﯕ ﯖﯗ ﱪ (الرعد ،)١١ :فقلت لنف�سي :احلمد هلل الذي جعل يل ً
مبثلها يف القر�آن �إىل يوم القيامة ..فبماذا تن�صحني؟
فقالت :اب��دئ��ي بنف�سكِ  ،ق��وم��ي بالفرو�ض ف�ص ّلي ال�صلوات اخلم�س يف �أوق��ات�ه��ا،
وادف �ع��ي ال��زك��اة ،و�إي� ��اكِ وع �ق��وق ال��وال��دي��ن ،حت� ّب�ب��ي �إىل اهلل ب��ال���س�نن ،ال ت�ترك��ي فر�صة
تب�سمكِ يف وجه �أختكِ
تتق ّربني فيها �إىل اهلل ولو كانت �صغرية �إال وفعلتِها ،وتذكري �أن ّ
�صدقة ،وال ت��دع��ي �إىل ��ش��يء وت��أت��ي بخالفه؛ ف�لا تلقي ال�ل��وم على الآخ��ري��ن ته ّربا من
امل���س��ؤول�ي��ة ،ب��ل �أ��ص�ل�ح��ي ن�ف���س��كِ و�ست�صلح ح��ال غ�ي�ركِ  -ب� ��إذن اهلل  ،-وك ��وين ق ��دوة يف
ك��ل م�ك��ان تذهبني ف�ي��ه ،وب�ع��ده��ا ا� �س ��أيل اهلل ب�صدق �أن ي� ؤ�ت�ي��كِ الن�صر أ�ن ��تِ وم��ن معكِ ،
وك ��ل م��ن � �س��ار ع�ل��ى ن �ه �ج��كِ  ،ف�ت�ك��وين مم��ن ق ��ال اهلل ف�ي�ه��م :ﱫ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﱪ (حممد.)٧ :
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افهمي احلياة
اجلهل بطبيعة احلياة �أحد املنغ�صات اال�سا�سية للعي�ش ،حيث �أن كل واحدة منا
تر�سم �صورة للحياة والأحياء من اقع فهمها ومعارفها وخرباتها ،وهي دائ ًما حمدودة
وجانبية وجزئية ،وهكذا؛ فالأمينة تظن �أن كل النا�س �أمناء ،واللطيفة تتوقع من كل
النا�س �أن يعاملوها بلطف ،والكذابة تظن �أن كل النا�س يكذبون.
الذين تعودوا رخاء العي�شُ ،ي�صدمون �إذا مرت بهم �أيام �شدة و�ضنك.
والذين عاي�شوا الأزم��ات ،وال�شدائد القا�سية ،يبطرون وي�ضجرون �إذا داهمهم
الرخاء والي�سار.
احلقيقة؛ �أن يف احلياة دائ ًما مفاج�آت و�أمور ،ت�صدم ،وجترح ،وتخالف التوقعات.
يف املجتمع؛ تفاوت واخ�ت�لاف يف العقول والأم��زج��ة وامل�صالح ،وك��ل واح��د من
النا�س ينظر من زاوية معينة تهمه� ،أو هو ال ي�ستطيع �أ�صلاً �أن ينظر من غريها.
كثريات منا ال ي�ستوعنب �شي ًئا من ه��ذا؛ لأنهن حاملات مثاليات ر�سمن �صورة
للكون ظننها هي ال�صورة الوحيدة ال�صادقة ،وكل ما يخرج عن تلك ال�صورة هو بالن�سبة
�إليهن �شيء غري معقول وال مقبول ،ولهذا ف�إنهن با�ستمرار يف حالة �شكوى وعتب على
الآخرين ولوم لهم.
�إنهن يتجرعن الكثري من الغ�ص�ص والآالم ،ب�سبب جهلهن بالطبيعة التي منحها
اهلل  -جل وعال  -لهذه احلياة.
�إذا علمنا �أن الدنيا دار ابتالء؛ فينبغي �أن نتوقع االبتالء يف كل نواحيها ،وكل
مراحلها.
ابتالء مبا نعرف ،ومبا جنهل ،مبا ننكر ،ومبا نقر ،مبا ي�سوء ،ومبا ي�سر.

ق � � � � � � � � ��ال � � � � � � � � ��وا احل � � � � � � � � �ي � � � � � � � � ��اة ق � � � �� � � � �ش� � � ��ور
ق� � � � �ل� � � � �ن � � � ��ا ف � � � � � � � ��أي� � � � � � � ��ن ال � � �� � � �ص � � �م � � �ي � � ��م
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ق� � � � � � � � � ��ال� � � � � � � � � ��وا �� � � � � � �ش� � � � � � �ق � � � � � ��اء ف � � �ق � � �ل � � �ن � � ��ا
ن � � � � � � �ع � � � � � ��م ف � � � � � � � � � ��أي� � � � � � � � � ��ن ال � � � �ن � � � �ع � � � �ي� � � ��م
�إن احل � � � � � � � � � � � � �ي� � � � � � � � � � � � ��اة ح� � � � � � �ي � � � � � ��اة
ف � � � � � � �ف� � � � � � ��ارق� � � � � � ��وا �أو �أق� � � � � �ي� � � � � �م � � � � ��وا
النابهات فينا يق�ضني ال�شطر االول من �أعمارهن قبل �أن يعرفن طبيعة احلياة.
�أم��ا الأخ��ري��ات؛ فيخرجن من احلياة الدنيا �إىل عامل االخ��رة قبل �أن يتعرفن
عليها ،وهذا من �أ�سباب ال�شقاء ،ومن جملة النق�ص امل�ستويل على عموم الب�شر.
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ابتعدي عن احل�سد؛ وكوين ً
نبيلة
�أ�سو�أ �أنواع احل�سد هو ذاك الذي يتجاوز اخلواطر والت�شبيهات والتمنيات� ،إىل
�إحلاق ال�ضرر باملح�سودة؛ من غيبتها ،والكيد لها ،و�إطالق ال�شائعات عليها ،وهذا يورث
�صاحبته �شي ًئا من احتقار الذات.
احل�سد ينطوي على �سوء ظن ب��اهلل تعاىل؛ فك�أن احلا�سدة تعتقد �أن ما عند
اهلل تعاىل لي�س كاف ًيا للجميع ،فتتمنى �أن ي�صري �إليها ما عند غريها ،وينطوي على
اعرتا�ض على ق�سمة اهلل للخريات والأرزاق ،حني تتمنى احلا�سدة انتقال النعمة من
املح�سودة �إىل �شخ�ص ثالث.
اً
فبدل من �أن حتمد اهلل على ما �أوالها من النعماء وعلى ما يف حوزتها ،يعت�صر
قلبها �أملًا على ما يف حوزة الآخرين.
الفتاة العاقلة  -يف احلقيقة  -ال تقل فرحتها مبا لديها لأن فتاة �أخرى �أوتيت
�شي ًئا يزيد �أو يتفوق على ما عندها ،ولهذا ف�إن احل�سد يف الواقع هو �شكل من الرذيلة
اخللقية والعقلية؛ لأن احلا�سدة ال تنظر �إىل الأ�شياء على ما هي عليه يف ذاتها ،و�إمنا
تنظر �إليها من خالل عالقتها بغريها.
ومما يفيد يف التخل�ص �أو التخفيف من هذا ال��داء؛ الإعرا�ض عن التفكري يف
�أمور الآخرين �إال على �سبيل الإ�صالح؛ بالإ�ضافة �إىل جتنب املقارنات واملوازنات بني ما
متلكه الفتاة وبني ما متلكه غريها� ،إذ طاملا جاءت املقارنات بالأمور ال�سيئة والنتائج
اخلاطئة.
بع�ض امل�سلمات ميلكن نو ًعا جميلاً ورائ ًعا من ال�سمو الروحي واخللقي؛ حيث
�أن الواحدة منهن حني ت�شعر باالنفعاالت  ..تطردها وحتاول التخل�ص منها وال تكتفي
بذلك؛ بل ت�سعي يف الإح�سان �إىل املح�سودة ،والدعاء لها ،ون�شر ف�ضائلها ،وهذا  -على
قلته  -موجود ،والكرام دائ ًما قليلون.
وهذا من الإميان ،ومن النبل الذي على كل م�سلمة �أن ترتقي �إليه.
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كوين م�شرقة التفكري
الي�أ�س والت�شا�ؤم ور�ؤي��ة اجلانب املظلم من اال�شياء ،وال�شعور بان�سداد الآف��اق،
وان�ق�ط��اع احليلة؛ م�صادر لإف���س��اد احل�ي��اة الطيبة ،وم���ص��ادر النحطاط ال�شخ�صية،
وفقدان �إمكانية التطلع �إىل ما هو �أح�سن و�أقوم.
وقد كان ﷺ يعجبه الف�أل ويكره الت�شا�ؤم ملا للأول من �آثار نف�سية ح�سنة ،وملا
للثاين من �آث��ار عامة �سيئة حني ي�سافر الإن�سان يف طلب علم �أو يف جت��ارة �أو ق�ضاء
م�صلحة؛ ف�إن هناك احتماالت لأن يتعر�ض حل��ادث� ،أو �أن ي�سطو عليه الل�صو�ص� ،أو
يتعر�ض خلديعة �أو �ضياع.
وهناك احتمال �أن مير�ض وال يجد من مير�ضه ويهتم به ،وهناك وهناك؛ ولكن
�إىل جانب هذه االحتماالت ال�سيئة  ..هناك احتمال �أكرب لتحقيق الهدف من ال�سفر
والفوز به ،وهناك احتمال �أن يتحقق �أكرث مما كان مرج ًوا ومتوق ًعا.
املت�شائم يرى االحتماالت امل�شرقة ،كل منهما يرى ن�صف ما ميكن �أن يقع.
ولهذا؛ ف�إننا مع التفا�ؤل ينبغي �أال نن�سى احتمال وقوع �شيء غري مرغوب فيه.
املت�شائمة بفعل اجتاهها ال�سوداوي حتمل نف�سها متاعب جمة ،هي �أ�شد وق ًعا على
�أع�صابها من امل�صائب وامللمات التي ميكن �أن تقع .وحني تقوم بالعمل بروح ت�شا�ؤمية؛
ف�إنها تبذل �أقل اجلهد؛ لأنها تفتقد احلما�سة للجد والن�شاط.
واخلال�صة؛ �أن املت�شائمة تعي�ش يف نكد دائم؛ لأنها بني �أمرين �سيئني؛ مكروه
ي�صيبها ،ومكروه تتوقعه.
حتى يف الوقت الذي تنال فيه اخلري والفالح؛ تتذكر ما ميكن �أن ي�أتي بعد ذلك
اخلري من �سوء و�شر.
�إن من �أ�شد ما يعانيه الإن�سان ويكابده؛ �أن ميوت بداخله �شيء وهو مازال ح ًيا،
ولذا قالوا�" :إن افقر النا�س من لي�س له �أمل يحفزه على العمل".
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ابت�سمي وتفائلي
ال�ساخطات واملتباكيات على ما فاتهن من متاع الدنيا حرمن لذة القناعة؛ فهن
ال ي�شعرن مبا يتمتعن به من نعم غامرة ،فقد �ألفن تلك النعم ،وبع�ضهن ح�صلن عليها
ب�سهولة وهن يقلن دائ ًما" :ينق�صنا كذا وكذا".
�إذا �أرادت الواحدة منا �أن تكون �سعيد ًة؛ فهذا �أمر ميكن حتقيقه ،ولكننا نريد �أن
نكون مثل �أولئك النا�س الذين يظهر �أنهم ميلكون �أكرث مما منلك ،ويتمتعون مبا ال
ن�ستطيع التمتع به ،وهذا �أمر ع�سري دائ ًما؛ لأنه يغلب على ظن النا�س حتى املح�سودين
منهم �أن غريهم �أ�سعد و�أح�سن اً
حال منهم ،و�أقل �شعو ًرا بالأزمات وامل�شكالت.
�إن من �أك�ثر ما ي ��ؤذي �أحا�سي�س الر�ضا والطم�أنينة؛ �أن ن�ضعها مو�ضع �شك
وت�سا�ؤل ،وذلك حني ن�س�أل �أنف�سنا :هل نحن �سعيدات �أو ال؟
ال�سعادة حتب الغفلة ،وتكره الأ��ض��واء ،كما ت�ؤذيها املقارنات والتطلعات غري
املحدودة؛ فلننتبه �إىل هذه املعاين �إذا �أردنا �أال نحط رحالنا على �أبواب ال�شقاء.
من املهم حتى نكون �سعيدات؛ �أن ن�ؤمن �إميا ًنا ال تردد فيه؛ �أن ال�سعادة مع قلة
املال ،و�ضعف النفوذ ،وندرة الأ�شياء تظل �شي ًئا ممك ًنا ،وعلينا �أن نتعلم من الطيور �شي ًئا
يف هذا ال�ش�أن؛ فالع�صفور ال يقل مرحه وتغريده عندما ال يح�صل على غري ك�سرة
اخلبز ،ويجب �أن ن�ؤمن دائ ًما كما ي�ؤمن البحار �أن الرياح الطيبة �ستهب لتجري �سفينته
يف االجتاه املطلوب.
ال�سعادة باخت�صار؛ لي�ست �شي ًئا ظاهر ًيا ،ولي�ست �أ�سبابها ملمو�سة دائ ًما.
اخليال والتفا�ؤل والأمل والثقة باهلل  -عز وجل  ، -واالعتقاد ب�أن املحن ال تدوم،
و�أن مع الع�سر ي�سر.
كل ه��ذه الأم��ور تفتح لنا �أب��واب احلياة الطيبة على م�صراعيها دون �أن يكون
بني �أيدينا الكثري ،وهذا لي�س �إدعاء وال ت�سليه للمعدمات والفقريات؛ لكنه احلقيقة
ال�ساطعة التي ت�سمو على اجلدل.
�أختم احلديث عن القناعة ،مبا روي من �أن رجلاً �س�أل عمر بن عبد العزيز -
رحمه اهلل  -ما خري �شيء �أعمله لولدي يا �أمري امل�ؤمنني؟
فقال عمر" :علم ولدك الفقه الأكرب؛ القناعة ،وكف الأذى".
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ما �أجمل الف�شل!
أنك مل توفقي حتى
الف�شل ال يعني �أب�دًا �أنكِ �إن�سان فا�شل! كال؛ الف�شل يعني � ِ
الآن!.
أنك تعلمتِ �شي ًئا جديدًا!.
الف�شل ال يعني �أنكِ مل تفعلي �شي ًئا ..كال؛ الف�شل يعني � ِ
الف�شل ال يعني �أن��كِ �إن�سان جاهل! كال؛ الف�شل يعني أ�ن��ه كانت لديكِ القدرة
الكافية على العمل!.
الف�شل ال يعني �أنكِ لن ت�ستطيعي الو�صول! كال؛ الف�شل يعني �أن عليكِ اختيار
طريق �آخر للو�صول!.
أنك مل ت�صلي للكمال بعد!.
الف�شل ال يعني �أنكِ تافهة! كال؛ الف�شل يعني � ِ
لديك احلجة القوية
الف�شل ال يعني �أنكِ �أتلفتِ حياتكِ ! كال؛ الف�شل يعني �أن ِ
للبداية من جديد!.
الف�شل ال يعني �أن عليكِ الر�ضوخ والت�سليم للواقع! كال؛ الف�شل يعني �أن عليكِ
املحاولة وال�سعي دون ي�أ�س!.
لك فر�ص النجاح .لذلك يجب
�أعتقد �أن الف�شل ما هو �إال هزمية م�ؤقتة تخلق ِ
ربا لنا نحو النجاح .مل ينجح �أحد دون �أن يتعلم
�أال نخ�شى الف�شل؛ بل ن�ستغله ليكون مع ً
من مدر�سة الف�شل.
تذكري جيدًا� :أن الواحدة التي ال تف�شل؛ هي من ال تعمل ،ومن مل تف�شل فلن
جتتهد.
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احليوانات!
من �صارت امل�ه��ارات احل�سنة ديدنها حتولت �إىل طبع يخالط دمها وعقلها ال
ينفك عنها �أب�دًا؛ فنجدها دائ ًما لينة هينة رفيقة متحملة عطوفة مع كل �أحد ،حتى
مع احليوانات واجلمادات.
كان ر�سول اهلل ﷺ يف �سفر ،فانطلق ليق�ضي حاجته ،فر�أى بع�ض ال�صحابة ُحمرة
معها فرخان ف�أخذ بع�ضهم فرخيها فجاءت احلمرة ،فجعلت حتوم حولهم وترفرف
بجناحيها ،فلما جاء النبي ﷺ ور�آها التفت �إىل �أ�صحابه وقال :من فجع هذه بولدها؟
ردوا ولدها �إليها.
ويف يوم �آخر؛ ر�أى ﷺ قرية منل قد �أحرقت فقال :من �أحرق هذه؟
قال بع�ض �أ�صحابه� :أنا ..فغ�ضب وقال :ال ينبغي �أن ُيعذب بالنار �إال رب النار.
وكان ﷺ من ر�أفته �أنه �إذا تو�ض�أ و�أقبلت �إليه هرة �أ�صغى لها الإناء فت�شرب ،ثم
يتو�ض�أ بف�ضلها.
وم ّر ﷺ يو ًما على رجل ملق ًيا �شاة على الأر���ض ،وقد و�ضع رجله على �صفحة
عنقها مم�س ًكا لها ليذبحها وهو يحد �شفرته وهي تلحظ �إليه بب�صرها ،فغ�ضب ﷺ ملا
ر�آه وقال� :أتريد �أن متيتها موتتني؟ هال حددت �شفرتك قبل �أن ت�ضجعها؟
ومر يو ًما برجلني يتحدثان وقد ركب كل منهما على بعريه ،فلما ر�آهما رحم
البعريين ،ونهى �أن تتخذ الدواب كرا�سي ،يعني ال تركب البعري �إال وقت احلاجة فقط،
ف�إذا انتهت حاجتك فانزل ودعه يرتاح.
ونهى ﷺ عن و�سم الدابة يف الوجه ،ومن �أطرف ما ذكر �أنه كان للنبي ﷺ ناقة
ت�سمى الع�ضباء ،ثم �إن نف ًرا من امل�شركني �أغ��اروا على �إب��لٍ للم�سلمني كانت ترعى يف
�أطراف املدينة.
فذهبوا بها وكانت الع�ضباء فيها ،و�أ�سروا امر�أة من امل�سلمني ،وا�ستاقوها معهم،
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وهرب امل�شركون باملر�أة والإبل ،وكانوا �إذا نزلوا يف يف �أثناء الطريق �أطلقوا الإبل ترعى
حولهم.
فنزلوا اً
منزل فناموا .فقامت امل��ر�أة بالليل لتهرب منهم ..ف�أقبلت �إىل الإب��ل
لرتكب �إح��داه��ا؛ فجعلت كلما أ�ت��ت على بعري رغ��ا ب�أعلى �صوته ،فترتكه خ��و ًف��ا من
ا�ستيقاظهم ،وجعلت متر على الإبل واحدًا واحدًا ..حتى �أتت على الع�ضباء ..فحركتها
ف��إذا ناقة ذل��ول جمر�سة ،فركبتها امل��ر�أة ،ثم وجهتها نحو املدينة فانطلقت الع�ضباء
علي نذ ًرا� ..إن
م�سرعة ،فلما �شعرت املر�أة بالنجاة ا�شتد فرحها فقالت" :اللهم �إن لك َّ
�أجنيتني عليها �أن �أنحرها."!..
و�صلت املر�أة �إىل املدينة ،فعرف النا�س ناقة النبي ﷺ ،نزلت املر�أة يف بيتها وم�ضوا
بالناقة �إىل النبي ﷺ؛ فجاءت املر�أة تطلب الناقة لتنحرها!
فقال ﷺ :بئ�س ما جزيتِها� ،أو بئ�س ما جزتها� ،إن �أجناها اهلل عليها لتنحرنها!
ثم قال ﷺ« :ال وفاء لنذر يف مع�صية اهلل وال فيما ال ميلك ابن �آدم» رواه �أبو داود.
فلماذا ال حتويل مهاراتكِ يف التعامل  -كالرفق والب�شر والكرم � -إىل �سجية
أحوالك ،مع كل �شيء تتعاملني معه حتى اجلمادات والأ�شجار!
تالزمكِ على جميع �
ِ
ك��ان النبي ﷺ يقوم ي��وم اجلمعة ،في�سند ظهره �إىل ج��ذع من�صوب يف امل�سجد
فيخطب النا�س؛ فقالت ام��ر�أة من الأن�صار" :يا ر�سول اهلل� :أال �أجعل لك �شي ًئا تقعد
عليه ف�إن يل غال ًما جنا ًرا.
قال� :إن �شئتِ .
فعملت له املنرب.
فلما كان يوم اجلمعة� ،صعد النبي ﷺ على املنرب الذي �صنع له ،فلما قعد ﷺ

على ذلك املنرب خار اجلذع كخوار الثور ،و�صاحت النخلة حتى كادت �أن تن�شق ،وارجت
امل�سجد؛ فنزل النبي ﷺ ف�ضم اجلذع �إليه فجعلت النخلة تئن �أنني ال�صبي الذي ُي�س ّكت
حتى ا�ستقرت ،ثم قال ﷺ�« :أما والذي نف�س حممد بيده ..لو مل �ألتزمه ملا زال هكذا
سحر البيان في كلمات بينات

571
www.alukah.net

�إىل يوم القيامة» �صححه الألباين.

�أ�صناف النا�س
عن كميل بن زياد النخعي  -ر�ضي اهلل عنه  -قال� :أخذ علي بن �أبي طالب  -ر�ضي
اهلل عنه  -بيدي ،ف�أخرجني ناحية اجلبانة فلما �أ�صحر جعل يتنف�س ثم قال :يا كميل
بن زياد! القلوب �أوعية ،فخريها �أوعاها ،احفظ عني ما �أقول لك :النا�س ثالثة:
فعامل رباين ،ومتعلم على �سبيل جناة ،وهمج رعاع� ،أتباع كل ناعق ،مييلون مع
كل ريح ،مل ي�ست�ضيئوا بنور العلم ،ومل يلج�ؤوا �إىل ركن وثيق.
العلم خري من املال ،العلم يحر�سك و�أنت حتر�س املال ،العلم يزكو على الإنفاق -
ويف رواية :على العمل  -واملال تنق�صه النفقة ،العلم حاكم واملال حمكوم عليه ،وحمبة
العلم دين يدان بها ،العلم يك�سب العامل الطاعة يف حياته ،وجميل الأحدوثة بعد وفاته،
و�صنيعة املال تزول بزواله.
مات ُخزان الأموال وهم �أحياء ،والعلماء باقون ما بقي الدهر� ،أعيانهم مفقودة،
و�أمثالهم يف القلوب موجودة.
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وملا ر�أيت اجلهل
ً
مري�ضا نف�س ًيا كان يتوهم �أنه حبة ،ف�إذا مرت به دجاج فر منها ،خ�شية
يذكر �أن
�أن تعدو عليه ،وت�أكله.
فلما ر�أى حاله بع�ض حمبيه ذه��ب به �إىل طبيب نف�سي :ف�شرح ه��ذا املري�ض
للطبيب م�شكلته وبعد جهد �أقنعه الطبيب ب�أنه �إن�سان �سوي.
وملا هم املري�ض باالن�صراف قال� :أنا � -أيها الطبيب  -اقتنعت ب�أنني �إن�سان ال
حبة ،ولكن من يقنع الدجاج بذلك؟
هذه احلكاية تذكركِ بن�ساء عاقالت �سويات �صاحبات أ�خ�لاق كرمية ،ونفو�س
مطمئنة؛ ولكنهن ي�صطدمن بن�ساء �شر�سات و�سيئات الظن؛ ف ��إذا عاملتها العاقلة
ال�سوية املهذبة مبا تقت�ضيه طبيعتها الطيبة ظنت ذلك منة و�سذاجة �أو بالهة ،ورمبا
ظنته متل ًقا ومك ًرا ومكايدة؛ فلهذا ترينها ت�صاب باحلرية ،وتقول� :إنني على خط�أ ،و�إن
القوم رمبا ا�ست�ضعفوين؛ فال �أريد �أن ت�شمت بنا العدوات.
فتقولني لها� :أنتِ اليد العليا ،و�أنتِ املح�سنة ،و�أنتِ الكرمية.
لك� :إ ًذا ..فمن يقنع ه�ؤالء ب�سالمة مق�صدي ،وطهارة �سريتي ،فدعيني
فتقول ِ
و�ش�أين ،ف�س�أغري طباعي ،و�ألب�س لهن لبو�سهن متمثلة بقول �أبي العالء:

ومل� � ��ا ر أ�ي � � � ��ت اجل � �ه� ��ل يف ال � �ن ��ا� ��س ف��ا� �ش � ًي��ا
جت � ��اه� � �ل � ��ت ح� � �ت � ��ى ُظ� � � � ��ن �أين ج� ��اه� ��ل
ريا من النفو�س ،فتهبط بها من عليائها ،وي�صبح
وبعد؛ فهذه احلالة تعرتي كث ً
النا�س ب�سببها قطعا ًنا من الذئاب ال�ضارية؛ فال مروءة ،وال تذمم ،وال رعاية ،وال تكرم.
فحق على الكرمية العاقلة �أن تعت�صم بالف�ضيلة ،و�أال يثنيها عنها جهل جاهلة،
�أو تنكر حا�سدة.
ومنطقك،
قلبك
و�إذا
ِ
أملعيتك ،وطهارة ِ
اعرت�ضتك مثل هذه الأحوال؛ فاحتفظي ب� ِ
ِ
سحر البيان في كلمات بينات
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و�إذا مل ُيعرف ق��دركِ فيكفيك علم اهلل ب��كِ  ،ول��ن تعدمي من يقدرن امل�ك��ارم قدرها:
ـﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ (الأع��راف ،)199 :وا�ستح�ضري
معك من
إليك� ،أنكِ كمن ي�سفهم املل ،وال يزال ِ
�أنكِ ب�إح�سانكِ �إىل النا�س ،و�إ�ساءاتهم � ِ
اهلل ظهري.
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عي�شي روح احلياة ال �شكلها
نحن يف حاجة �إىل مقيا�س جديد ننظر من خالله �إىل احلياة� ،أو �أن نغري العداد
ال��ذي نعد من خالله الأع�م��ار .العداد املوجود الآن يعد ال�ساعات وال�شهور والأع��وام
ففالنة ما زالت يف الثالثني ،وفالنة عا�شت ت�سعني ،وفالنة عا�شت �سبعني  ..وهكذا
العداد يقي�س �شكل احلياة ،ال روحها ،وال م�ضمونها ،وال قيمها.
العداد اجلديد يجب �أن يعد الأعمال واملنجزات والهدايا التي تقدمها الواحدة
منا لأهلها ،وجماعتها ،و�أمتها.
نحن يف حاجه �إىل �أن ي��درك النا�س؛ �أن احلياة الطويلة لي�ست بال�ضرورة هي
احلياة املمتلئة بالأفكار ،وامل�شاعر امل�شحونة بالأعمال اجلليلة ،واالجنازات العظيمة.
هذا هو املقيا�س الذي يجب �أن نتعلق به ،ونح�سب الأعمار على �أ�سا�سه.
وهذا املفهوم وا�ضح يف قوله ﷺ" :خري النا�س من طال عمره وح�سن عمله ،و�شر
النا�س من طال عمره و�ساء عمله" �صححه الألباين.
فما ي�ستحق االهتمام واالغتباط لي�س طول العمر؛ ولكن خريية الأعمال التي
ننجزها فيه.
�إن ملأنا حلياتنا بالأعمال التي تنفعنا يف الدنيا ،وجند �آثارها يف الآخ��رة ،هو
الذي يجعل حياتنا تطول وتطول ،و�إنها تطول بال�سعادة التي يرتكها العمل يف نفو�سنا،
وتطول بالأجر الذي ننتظره من اهلل  -جل وعال  -يوم ال ينفع مال وال بنون.
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تريثي واحكمي
كثري من �سخطنا واحتجاجنا على النا�س والأحداث واملواقف ،يعود �إىل �أننا مل
نر ال�صورة كاملة؛ ب�سبب ق�صورنا الذهني� ،أو ب�سبب العجلة يف فهم الأمور� ،أو ب�سبب
عدم وجود �إمكانية للح�صول على ذلك.
كم حدثت م�شاجرات ومكايدة ،ثم تبني �أنه ال م�سوغ لها ،و�أنها حدثت ب�سبب عدم
فهم الأمور كما يجب.
هذا رجل ركب مع �أطفاله الأربعة يف عربة قطار ،وك��ان الطريق طويلاً  ،فنام
بع�ض الركاب ،وا�ستغرق بع�ضهم يف قراءة كتابه �أو روايته املف�ضلة ،وقد �شعر اجلميع
بالأذي الذي �أحدثه �صخب الأطفال االربعة الذين كان �أكربهم يف ال�سابعة ،وحتملوا
ذلك مدة ،ثم قام غري واحد منهم �إىل الأب ي�ؤنبه على ترك �أطفاله يرك�ضون وي�صرخون
يف ممر العربة.
وهنا؛ �إن�ساحت دمعة من عني الأب ،وا�ستغرب احلا�ضرون ذل��ك ،ثم ق��ال�" :إن
والدتهم توفيت يف ال�صباح ،و�أنا غري قادر على �ضبطهم ،وهم يف هذه الظروف".
وهنا؛ انقلبت م�شاعر كل من يف عربة القطار من م�شاعر �سخط وغ�ضب �إىل
م�شاعر رحمة وحنان وعطف ،و�أخ��ذوا يجذبون الأط�ف��ال �إىل مقاعدهم ليالعبوهم
ويعطوهم بع�ض احللوى.
�إن مزيدًا من الفهم لأحوال النا�س من حولنا؛ �سيخفف من م�شاعر اال�ستياء
نحوهم ،و�سيعود علينا بالتايل باالرتياح والهدوء.

576

سحر البيان في كلمات بينات

�سهلة ً
كوين ً
طيبة
لل�سعادة رافدان هما :الي�سر ،والطيبة.
�إذا �أردن��ا مل�شاعرنا �أن تنتع�ش ،ولنفو�سنا �أن ترتاح ،فلن�شع هاتني الف�ضيلتني يف
حياتنا العامة ،ويف عالقتنا.
يعني الي�سر عدم التكلف والتخفيف من التعامل الر�سمي ،ومن القيود املظهرية.
النا�س كلهم يحبون �أن يتعاملوا دون تعقيدات ،و�أن يتقابلوا وجهًا لوجه دون
(رتو�ش) ودون �أقنعة؛ لأن التكلف متعب ومكلف ومزعج ،وهو ال�ضريبة التي يدفعها
معظم الأثرياء.
�إن الي�سر يوفر للفقراء ق��د ًرا ال ي�ستهان به من الهناء؛ فهم يتناولون الطعام
الي�سري عند جريانهم و�أقربائهم و�أ�صدقائهم دون مواعيد م�سبقة ،ودون ا�ستعدادات
كبرية ،ويطلبون املعونة من بع�ضهم بي�سر و�سهولة ،ودون �شعور بكبري حرج.
ولهذا ف�إن قلوبهم تظل قريبة من بع�ضها وهم ال يحتاجون �إىل الت�صنع؛ لأن
�أمورهم مك�شوفة �أمام بع�ضهم.
�أما الأثرياء فهم حمرومون من ذلك كله �أو �أكرثه.
�أعتقد �أننا لو ملكنا ال�شجاعة الكافية حل�صلنا على كثري مما نريد يف هذا ،لكن
نخاف من نقد النا�س ،نخاف من �أن يف�سروا عدم الإهتمام بتح�ضري �ضيافة فاخرة �أو
جيده لهم  -مثلاً  -على �أنه بخل �أو �أنه يعرب عن اال�ستخفاف بهم؛ لكن هذا �سيزول �إذا
فهموا �أننا نت�صرف هكذا ثقة بالود ووحدة احلال التي بيننا.
الطيبة تعد م�صدر هناء  -كما ذك��رن��ا  -وه��ي تعني ع��دم التدقيق على كالم
الآخرين ،وعدم الت�شدد يف نقد �أحوالهم ،وعدم الإحلاح على معرفة �أخبارهم و�أو�ضاعهم
 ،كما تعني ح�سن الظن بهم ،وحمل كالمهم على �أح�سن الوجوه.
الطيبه؛ تعني �أننا ن�سهل للنا�س طرق فهمهم لنا وطرق تعاملهم معنا.
ومن كانت منا ال متتلك مثل هذه املعانى؛ فلتجاهد نف�سها لتمتلك �أكرب قدر
منها يف �سبيل �إ�سعاد نف�سها و�إ�سعاد غريها.
سحر البيان في كلمات بينات
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الأخوة ب�صدق
مما يعكر �صفو ال�صداقة و�صفو الأخوة؛ الأحكام التي ن�صدرها على بع�ضنا.
ويبدو �أننا ال ن�ستطيع حتا�شي ذلك للعديد من الأ�سباب ،ولكن ن�ستطيع �أن نلتزم
بالأدب الإ�سالمي الرفيع عند �إ�صدار �أي حكم على �أية �صديقة لننطلق من مبد�أ؛ �أن
معرفتنا ببع�ضنا لي�ست كاملة ،الواحدة منا ال تعرف نف�سها متام املعرفة ،فكيف تكون
معرفتها بغريها تامة؟!
ولهذا؛ ف�إن �أي ت�صرف تقوم به �إحدى الفتيات له خلفيته اخلا�صة ،فقد تكون
م�ع��ذور ًة فيما ن�أخذه عليها ،وق��د تكون قامت به بنا ًء على اجتهاد منها� ،أو بنا ًء على
موازنة لتحقيق خري اخلريين �أو دفع �شر ال�شرين.
ويذكرون يف هذا املقام �أن �أحد ال�سالطني �سجن �أحد الأ�شخا�ص ب�سبب �إنكاره
لبع�ض ما �صدر منه من قول ،ويبدو �أنه قد �أ�صدر عليه حك ًما بالق�صا�ص ،فذهب �أحد
علماء امل�سلمني  -وق��د ك��ان ذا مكانة رفيعة ل��دى الدولة  -ي�ست�شفع يف ذل��ك الرجل،
ويطلب �إطالق �سراحه ،وقد كان ذلك العامل �صدي ًقا �شخ�ص ًيا له ،وهنا وافق ال�سلطان
على العفو عنه ،والإبقاء على حياته ،و�إطالق �سراحه؛ ب�شرط �أن ي�ضربه ذلك العامل
ع�شر �ضربات �أمام امللأ!.
حمرجا جدًا ،ولكن ذلك العامل وافق على ذلك ال�شرط ،نظ ًرا لأن
كان املوقف
ً
فيه ارتكاب �أخف ال�ضررين ،وفعلاً �ضرب �صديقه ف�أخرجوه من ال�سجن ،وانتهى كل
�شيء.
النا�س الذين ال يعرفون احلكاية ��ص��اروا ينتقدون ذل��ك العامل وي�شهرون به
بحجة �أنه َ�ضرب مظلو ًما� ،أما الرجل نف�سه ف�إنه ملا فهم من �صديقه العامل الق�ضية
عانقه و�أثنى على العمل الذي قام به.
حني ُينقل �إلينا خرب عن �صديقة؛ فلن�ستوثق ولنتبني ،كما قال اهلل -جل وعال:-

ﭽﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭ
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ﭮ ﭯ ﭼ (احلجرات.)6 :

ربا �سمعنا فيه �إ�ساءة لأحد من النا�س؛ لن�س�أل �أنف�سنا عددًا من
قبل �أن نن�شر خ ً
الأ�سئلة:
هل ما �سمعناه �صحيح؟
هل هناك حاجة �أو فائدة من ن�شره و�إذاعته بني النا�س؟
هل ن�شره �أمر مطلوب� ،أو مرغوب فيه� ،أو يحقق م�صلحة عامة؟
يف �ضوء هذه الأ�سئلة نقرر  ..ما الذي علينا �أن نفعله؟
ريا ما يكون جرحها وتكديرها
ريا ما تكون ح�سا�سة ،وكث ً
عالقتنا احلميمة كث ً
�أم ًرا �سهلاً ؛ ولهذا ف�إن علينا �أن نرعاها ب�شفافية و�إح�سا�س مرهف.
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املر�أة ال�صاحلة
يقول �أحد معلمي القر�آن يف �أحد امل�ساجد� :أتاين ولد �صغري يريد الت�سجيل يف
احللقة؛ فقلت له :هل حتفظ �شي ًئا من القر�آن؟.
فقال :نعم .فقلت له :اقر�أ من جزء عم فقر�أ .فقلت :هل حتفظ �سورة تبارك؟
فقال :نعم .فتعجبت من حفظه برغم �صغر �سنه؛ ف�إذا به يحفظها فزاد عجبي ،ف�س�ألته
عن �سورة النحل؟ ف�إذا به يحفظها فزاد عجبي ،ف�أردت �أن �أعطيه من ال�سور الطوال؛
فقلت :هل حتفظ البقرة؟ ف�أجابني :نعم ،و�إذا به يقر�أ وال يخطئ.
فقلت :يا بني .هل حتفظ القر�آن؟ فقال :نعم!.
�سبحان اهلل ،وما �شاء اهلل ال قوة �إال باهلل  ..طلبت منه �أن ي�أتي غدًا ويح�ضر و َّ
يل
�أمره ،و�أنا يف غاية التعجب!
كيف ميكن �أن يكون ذلك الأب؟ فكانت املفاج�أه الكربي حينما ح�ضر الأب ،ور�أيته
ولي�س يف مظهره ما يدل على التزامه بال�سنة  ..فبادرين قائلاً � :أعلم �أنك متعجب �أنني
والده؛ ولكن �س�أقطع حريتك.
�إن وراء هذا الولد امر�أة ب�ألف رجل ،و�أب�شرك �أن لدي يف البيت ثالثة �أبناء كلهم
حفظة للقر�آن ،و�أن ابنتي ال�صغرية تبلغ من العمر �أربع �سنوات حتفظ جزء عم.
فتعجبت فقلت :كيف ذل��ك؟ فقال يل� :إن �أمهم عندما يبدء الطفل يف الكالم
تبد�أ معه بحفظ ال�ق��ر�آن وت�شجعه على ذل��ك ،وم��ن يحفظ � اً
أول هو من يختار وجبة
الع�شاء يف تلك الليلة ،ومن يراجع � اً
أول هو من يختار �أين نذهب يف عطلة الأ�سبوع ،ومن
يختم � اً
أول هو من يختار �أين ن�سافر يف الإجازة.
وعلى هذه احلالة ،تخلق بينهم التناف�س يف احلفظ واملراجعة.
نعم؛ ه��ذه هي امل��ر�أة ال�صاحلة التي �إذا �صلحت �صلح بيتها ،وه��ي التي �أو�صى
الر�سول ﷺ باختيارها زوجة من دون الن�ساء.
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قوة الهدف
يحكى �أن مل ًكا �أراد �أن يو�صي باخلالفة من بعده لأحد �أوالده الثالثة ،وال يدري
ريا لريى من ينجح باالختبار.
�أيهم �أحق بامللك ،فقرر �أن ي�ضع لهم اختبا ًرا ي�س ً
فو�ضع هد ًفا وثالثة �سهام وقو�س ،وقال لأوالده بعد �سنة �س�أختربكم!.
�أما االبن الأكرب ف�أخذ يتدرب على الرماية باليوم �سبع �ساعات!.
ولكن االبن الأو�سط� ،أخذ يتدرب باليوم �ساعة واحدة فقط!.
�أما االبن الأ�صغر فال يحب الرماية؛ بل يحب الفرو�سية ،ولهذا فهو مل يتدرب
مطل ًقا.
فلما حان وقت االختبار ح�ضر جميع الإخ��وة أ�م��ام �أبيهم ،ف�أمرهم �أن يذهبوا
للحديقة؟
كان الهدف قد و�ضع مبكان وا�ضح وفيه ثالث دوائر كربى و�صغرى وو�سطى؛
ف�أمرهم �أن يرموا �إىل �أو�سط الدوائر؟
�أخذ الكبري القو�س وال�سهم و�شده بقوة ،ف�س�أله �أبوه  ..ماذا ترى يا بني؟
وقو�سا و�سه ًما و�شجرة .ثم قال له :ارم يا بني ،فرمى؛ ولكنه
فقال� :أرى الدائرة ً
�أخط أ� الهدف!.
ف�أخذ القو�س وال�سهم االبن الأو�سط ،ثم �شده بقوة ،ويف �أثناء ذلك قال له �أبوه:
وقو�سا و�سه ًما .فقال :ارم يا بني؟
ماذا ترى يا بني؟ .فقال� :أرى الدائرة ً
فرمى ،ولكنه �أخط�أ الهدف!
ف�أخذ القو�س وال�سهم االبن اال�صغر و�شده بقوة ،فقال له �أبوه :ماذا ترى يا بني؟
فقال� :أرى الهدف ،فكرر عليه �أبوه ال�س�ؤال؟ فقال :ال �أرى �سوي الهدف! فرمى
ف�أ�صاب الهدف!
ق�صه حتمل الكثري من املعاين؛ فر�سم الهدف ،والرتكيز عليه ،وكتابته خط ًيا،
سحر البيان في كلمات بينات
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وال�سعي لتحقيقه ،هو ما جعل عظماء الإ�سالم يحققون الكثري من �أحالمهم.
وا�ضحا؛ وهو �أن
لديك
ف�أنتِ حني تقرئني كتا ًبا مثلاً  ،فالبد �أن يكون الهدف ِ
ً
ت�صبحني �أكرث عل ًما ومعرف ًة  ..حت ًما  -ب�إذن اهلل � -سيحقق لك الكتاب ذلك!.
�أما �إذا كان هدفكِ الت�سلية وقتل الوقت ،فلقد حثنا ر�سولنا ﷺ على �أن تكون
�أهدافنا كبرية فقال�" :إذا �س�ألتم اهلل فا�س�ألوه الفردو�س الأعلى من اجلنة" رواه الإمام
�أحمد.
�إ ًذا؛ حياة بال هدف هي حياة بال وقع �أو �أثر ،فالفتاة التي حتقق النجاح يف احلياة
هي التي ت�صنع التفا�ؤل يف نف�سها ،وهي التي ت�ضع هدفها ن�صب عينيها ب�صفة م�ستمرة،
وتتجه �إليه بال انحراف.
يقول د /عبداهلل باهمام�" :أخطر �إن�سان يف الدنيا؛ هو الذي يعرف ما يريد!".
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االبت�سامة �سر ال�سعادة
من املهم �أن تدربي نف�سكِ على ما يلي:
حولك وال ت�ستطيعني  ..ابت�سمي:
• عندما حتاولني �أن ت�ستوعبي ما يدور
ِ
ف�أنتِ على الأقل مل ت�صلي �إىل مرحلة اجلنون.
• عندما حتاولني �أن تقرتبي خطوة فتجدي نف�سكِ قد عدتِ خطوات للوراء
 ..ابت�سمي :ف�أنتِ حماطة ب�أنا�س �أقل ما يقال عنهم �أنهم حمبطون.
واتزانك وال ت�ستطيعني ..
هدوئك
• عندما تبذيل ما بو�سعكِ لتحافظي على
ِ
ِ
ابت�سمي :فالبت�أكيد هناك حا�سدات ومغر�ضات.
• عندما تلملمني �أوراق� ��كِ امل�ب�ع�ثرة وجتدينها ق��د تبعرثت م��ن ج��دي��د ..
ابت�سمي :فقد ن�سيتِ �إغالق النوافذ والرياح لي�ست يف حالة �سكون.
• عندما تثقني يف �أقرب النا�س �إليكِ وت�سلمينهم مفاتيح
حياتك فيخذلونكِ
ِ
 ..ابت�سمي :فهناك املاليني �سبقوكِ عانوا من اخليانة ب�سبب �أو دون �سبب.
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الربيطانيون يقيمون احلفالت يف الكهوف وحدائق احليوان
يبدو �أن احتفاالت الزفاف �أ�صبحت ت�شكل عب ًئا علي الراغبني يف دخول القف�ص
الذهبي ،وال ي�ستثنى من هذه القاعدة �أحد �أو �شعب ،ويبدو كذلك �أن حظ الربيطانيني
املقبلني على الزواج لي�س �سعيدًا .ففي بريطانيا يقبل كل عام (� )300ألف عري�س على
ال��زواج؛ مما يعني ( )300أ�ل��ف ف�ستان ع��ر���س ،و(� )300أل��ف احتفال ،وغ�ير ذل��ك مما
ي�ستلزم �إنفاق مبالغ كبرية من املال .ويف �إح�صائية �أوردتها ال�صحف الربيطانية ،جاء �أن
متو�سط تكاليف الزفاف يف بريطانيا هو ( )12.555جنيهًا ا�سرتلين ًيا ،وت�شمل تكاليف
ناهيك بتكاليف الزهور
حفلة الزفاف و�شهر الع�سل وثمن ف�ستان العر�س والطرحة،
ِ
واخلوامت وبطاقات الدعوة وغريها.

مــلــحـــق:

وللتغلب على هذه امل�شكلة و�ضعت احلكومة الربيطانية قوانني جديدة ،ورمبا
(((
�أدت �إىل زيادة يف عدد املقبلني على الزواج و�إحياء احلفالت غري التقليدية ،ومبوجب
القوانني اجلديدة ميكن لأي عرو�سني �إقامة حفل الزفاف يف �أحد الأماكن املخ�ص�صة
وعددها ( )1000مكان ،تتوزع بني فنادق وكهوف �أو حمطات قطارات �أو حدائق حيوان،
وخالف ذلك .منا�سبة للإلقاء يف امل�صلى املدر�سي ،

"ع�شر كـلـمــات طـويـلـة"

ترخي�صا ي�سمح ب�إقامة
�إن حمطة "ا�شغورد" للقطار يف مدينة "كنت" قد فتحت
ً
وكذلك يف ح�ص�ص االنتظار
حفالت الزفاف فيها ،وميكن ا�ستخدام غرفة ا�سرتاحة يف املحطة لإقامة احلفل مقابل
إقامةمن
والعديد
املنا�سبات�أحد نوادي كرة القدم ،ومن
حفل الزفاف يف
( )260جنيهًا .البع�ض الآخر يف�ضل �
جهة �أخرى �سمحت احلكومة الربيطانية ب�إقامة �أفراح الزواج يف كهوف دان براجوف
الواقعة يف (�سوان�سيا).

( )1جميع الكلمات التالية تقري ًبا ،منقولة "بت�صرف ي�سري" من كتاب" :الدرر املنتقاة من الكلمات
امللقاة" للدكتور� /أمني ال�شقاوي  -حفظه اهلل -
سحر البيان في كلمات بينات
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الفراغ الوقتي
ريا من الفتيات ي�شغلنه بالذهاب �إىل الأ�سواق ومدن الألعاب ،والإكثار
الواقع �أن كث ً
من الزيارات التي ال داعي لأغلبها ,والتي الق�صد منها اخلروج من البيت والتحرر منه,
ورمبا غلب على تلك الزيارات �سماع الأغاين والرق�ص بني الفتيات ,وكل ما من �ش�أنه �أن
ي�صرفهن عن التفكري عن �أن ت�سمو �أنف�سهن عن مثل هذه الأمور التي قد تدفعها �إىل
ما ي�سيء �إليها ,وقد و�صل الأمر ببع�ض الفتيات �إىل اخلروج مع ال�سائق لأجل التجوال
يف �شوارع املدينة بال�ساعات ,فالفتاة �إذا خرجت �إىل الأ�سواق ,رمبا نظر �إليها ال�شباب
وتعر�ضت ملعاك�ستهم ,ورمبا ر�أت منهم ما يعجبها ,فتلني لهم وت�ستجيب لهم ،وتقبل �أن
تتعرف عليهم ,فتقيم معهم العالقات ,من مكاملات ولقاءات ,وهي �إن �أكرثت من زياراتها
ل�صديقاتها ,فرمبا تابعن الأفالم والف�ضائيات وا�ستمعن �إىل الأغاين ومار�سن الرق�ص,
ورمبا �أخ��ذن يز ِّينّ لبع�ضهن التعارف مع ال�شباب واملعاك�سات ,وتبادل �أرق��ام ال�شباب؛
بحجة �أن هذا ي�ساعدها على ق�ضاء وقت الفراغ ,ب�أن ت�سلي نف�سها مبكاملة ال�شباب ,ويف
النهاية تقع الفتاة يف العالقات املحرمة بداعي ق�ضاء وقت الفراغ وتزجيته.
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املولد الكهربائي
اخرتع جوزيف هرني املغناطي�س الكهربائي ،والذي هو عبارة عن حديد مطاوع
على �شكل حذاء ح�صان ملفوف عليها �سلك نحا�سي معزول ،ومو�صول بطريف ال�سلك
لوح نحا�س وخار�صني يف بطارية �سائلة ،وهذا االخرتاع ي�ستطيع حمل ثقل من احلديد.
و�سمع بهذا االخرتاع اجلديد احلداد توما�س دافنبورت و�سافر لي�شرتيه وتعرف
على كيفية �صنعة؛ لي�صنع �أعدادًا كبرية منه ،و�أوحت له القوة التي بخط م�ستقيم ل�سحب
الثقل ب�س�ؤال حول جعل القوة امل�ستقيمة دائرية ،و�صمم لتنفيذ ذلك وبد أ� بالتنفيذ؛
ف�أحدث ثق ًبا يف و�سط ق�ضيب ممغنط وحمله على حمور عند مركز ثقله متا ًما ،ثم
و�ضع مغناطي�سه الكهربائي بالقرب منه فا�ستدار الق�ضيب مثل �إب��رة البو�صلة ،ثم
توقف فج�أة عندما واجه قطب ال�سالب القطب املوجب ،وخطر له ب�أنه لو متكن من
قطع التيار الكهربائي ب�سرعة وقبل �أن يتوقف الق�ضيب عن الدوران؛ ف�ستدفعه كمية
حتركه �إىل اال�ستمرار بالدوران؛ حتى ي�صل قطبه ثانية ،وهكذا تعاد الكرة .وقد حاول
توما�س وزوجته تطبيق ذلك عمل ًيا وف�شلت التجربة وكاد الي�أ�س ي�سيطر عليهما ،فاليد
ريا ا�ستخدم الزئبق وبعد متارين ا�ستطاعا قطع
ال ت�ستطيع قطع التيار ب�سرعة ،و�أخ ً
التيار ب�سرعة و�إعادته ،وبهذا ا�ستطاع توما�س وزوجته حتويل طاقة البطارية �إىل 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 ال ت�صلي؟
ذكر الذهبي يف الكبائر� :أن امر�أة ماتت فدفنها �أخوها ..ف�سقط كي�س منه فيه
مال يف قربها فلم ي�شعر به حتى ان�صرف عن قربها ..ثم ذكره فرجع �إىل قربها فنب�ش
ال�تراب ..فلما و�صل �إليها وجد القرب ي�شتعل عليها ن��ا ًرا ,ففزع ..ورد الرتاب عليها..
ورجع �إىل �أمه باك ًيا فز ًعا ،فقال يا �أماه� :أخربيني عن �أختي وماذا كانت تعمل؟ فقالت
الأم :وما �س�ؤالك عنها؟ قال :يا �أماه �إين ر�أيت قربها ي�شتعل عليها ..فبكت الأم وقالت:
كانت �أختك تتهاون بال�صالة ..وت�ؤخرها عن وقتها .فهذا حال من ت�ؤخر ال�صالة عن
وقتها ..فال ت�صلي الفجر �إال بعد طلوع ال�شم�س� ..أو ت�ؤخر غريها من ال�صلوات ,فكيف
حال من ال ت�صلي؟
وقد �أخرب النبي ﷺ كما يف البخاري �أنه �أتاين الليلة �آتيان ..و�إنهما ابتعثاين..
و�إنهما قاال يل :انطلق ..و�إين انطلقت معهما ..و�إنا �أتينا على رجل م�ضطجع ..و�إذا
�آخر قائم عليه ب�صخرة ..و�إذا هو يهوي بال�صخرة على ر�أ�سه ..فيثلغ ر�أ�سه ..فيتهدهده
احلجر هاهنا ..فيتبع احلجر في�أخذ ..فال يرجع �إليه حتى ي�صح ر�أ�سه كما كان ثم يعود
عليه ..فيفعل به مثل ما فعل املرة الأوىل! قال( :قلت لهما �سبحان اهلل! ما هذان..
فقال امللكان :هذا الرجل ي�أخذ بالقر�آن فريف�ضه (يعني ال يعمل مبا فيه) وينام عن
ال�صالة املكتوبة ﱫ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﱪ (القلم).
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عدو اهلل � ..أبو رافع اليهودي
�إنه �سالم بن �أبي احلقيق� ،أحد زعماء اليهود �أيام الر�سول ﷺ ,وكان �شديد الإيذاء
للر�سول ﷺ؛ ف�أذن يف قتله.
فخرج �إليه خم�سة من رجال الأن�صار من اخلزرج ليقتلوه يف خيرب ،وعلى �أحد
ح�صون خيرب قال �أحد ال�صحابة ،وهو عبداهلل بن عتيك لأ�صحابه:
اجل�سوا مكانكم؛ ف�أنا منطلق ومتلطف بالبواب ,لعلي �أن �أدخل.
ف�أقبل حتى دنا من باب احل�صن وقد دخل النا�س منه بعد الغروب؛ فقال له
البواب� :إن كنت تريد �أن تدخل فادخل ،ف�إين �أريد �أن �أغلق الباب.
فدخل عبداهلل ,وبعد �أن �أغلق البواب الباب وعلق املفاتيح على وتد من خ�شب
وان�صرف ,عاد عبداهلل وفتح الباب مرة �أخرى.
وتوجه �إىل حيث بيت �أبي رافع �سالم بن �أبي احلقيق ،وكان البيت مظل ًما فنادى
عليه :يا �أبا رافع.
قال :من هذا.
فلما اقرتب منه �ضربه عبداهلل بال�سيف فلم ي�صبه يف مقتل ,وخرج عبداهلل من
البيت ،ثم عاد مرة �أخرى وقال لأبي رافع :ما هذا ال�صوت يا �أبا رافع؟
فقال :لأمك الويل؟ �إن رج ً
ال يف البيت �ضربني قبل بال�سيف.
ف�ضربه عبداهلل �ضربة �أخرى �أ�صابته يف مقتل حتى �أيقن �أنه قتل ,وهرب نحو
باب احل�صن وجعل يفتح الأبواب ,ولكنه وقع على الأر�ض فانك�سرت �ساقه فع�صبها ،ثم
جل�س عند الباب وقال :ال �أخرج الليلة حتى �أعلم �أقتلته �أم ال ،فلما �صاح الديك� ,صاح
الناعي على ال�سور قائ ً
ال� :أنعي �أبا رافع تاجر �أهل احلجاز.
وانطلق عبداهلل و�أ�صحابه �إىل الر�سول ﷺ باملدينة يب�شرونه مبقتل عدو اهلل �أبي
رافع ,فقال لعبداهلل :اب�سط رجلك.
فب�سطها ف�إذا هي على �أح�سن حال ،ال �شيء فيها.
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عالج قرحة ال�سرير
ما قرحة ال�سرير؟
هي ما ي�صيب املر�ضى الذين يتم بقا�ؤهم على الأ�سرة البي�ضاء ملدة طويلة دون
حتريك ،كما يف ك�سور احلو�ض والعمود الفقري .و�إذا ا�ستمر املري�ض ملقى على ال�سرير
دون حتريك �أو تقليب؛ ف�إن �أجزاء من اجللد تتقرح جراء �ضغط بع�ض الأجزاء ال�صلبة
من البدن ،وبعد ذلك ميوت اجل�سم.
ولكيال ي�صاب املري�ض الذي ميكث مدة طويلة بال�سرير يقوم الطبيب بتقليبه
ذات اليمني وذات ال�شمال ،وكذلك � ً
أي�ضا لقرتة طويلة ,ويعرف هذا يف الطب با�سم:
اخل�شكريات.
وتظهر معجزة اهلل يف كتابه احلكيم يف �سورة الكهف عند ذك��ر ق�صة �أ�صحاب
الكهف ,قال اهلل  -تعاىل  :-ﱫ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﱪ (الكهف.)١٨ :
فهذه الآي��ة هي �سبق ق��ر�آين لعلم الطب؛ فالآية ت�شري �إ��ش��ارة وا�ضحة �إىل �أن
النائم لفرتة طويلة ومثله املري�ض يجب تقليبه ذات اليمني وذات ال�شمال؛ لتجنب
الإ�صابة ,فيا �سبحان اهلل واهلل �أكرب.
ك�م��ا �أن ��ه يعمل ع�ل��ى ت�ه��دئ��ة اجل ��روح امللتهبة واملتقيحة بطيئة االل �ت �ئ��ام ,كما
ي�ستعمل الع�سل كذلك يف حاالت الإ�صابة بالر�صا�ص؛ حيث �إن الع�سل يزيد كمية �إفراز
"اجللوتاثيون" يف اجلرح؛ مما ي�ساعد يف عمليات الت�أك�سد واالختزال وين�شط منو
اخلاليا وانق�سامها؛ في�سرع بال�شفاء ,ويعمل الع�سل على التئام اجلروح ،خا�صة �إذا �أخذ
عن طريق الفم.
كما ي�ستعمل كمهدئ للأع�صاب وم�ضاد لل�سعال والأرق والتهاب ال�شعب الهوائية
واملغ�ص وتقل�ص الع�ضالت.
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الزيتون � ..سالح �ضد �أمرا�ض القلب!
بات من امل�ؤكد �أن املوطن الأ�صلي ل�شجرة الزيتون هو منطقة ال�شرق الأو�سط
ب�شكل عام ،وال�شام ب�شكل خا�ص� ,أما عن زراعته فقد عرف منذ �أي��ام الفراعنة وكانت
مدينة الفيوم مب�صر هي املنطقة التي تهتم بزراعته.
القيمة الغذائية :يعترب زي��ت الزيتون امل��ادة الدهنية ال�سائلة الوحيدة التي
ت�ستعمل بحالتها ال�ط��ازج��ة وه��ي حمتفظة بكامل �صفاتها البيولوجية ،مب��ا فيها
الفيتامينات.
الزيتون يف الآيات القر�آنية :والزيتون مل يكت�سب مكانته بعد اكت�شاف �أهميته
العلمية ,لكنه اكت�سبها بذكر اهلل  -تعاىل  -له يف القر�آن الكرمي يف �آيات عدة من �سور
القر�آن ,يقول اهلل  -تعاىل  -يف حمكم تنزيله:
ﱫ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﱪ (امل�ؤمنون).
ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﱪ (التني).
ﱫ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﱪ (الأنعام.)٩٩ :
ﱫ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﱪ (الأنعام.)١٤١ :
ﱫ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﱪ (النحل.)١١ :
ﱫ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﱪ (عب�س.)٢٩
عالجا للم�سموم ،ويطلق البطن وي�سكن وجعها
كما يعد �شرب زي��ت الزيتون
ً
وي�خ��رج ال��دود ,ومنافعه جمة ,وجميع ال��ده��ون ت�ضعف امل�ع��دة �إال ال��زي��ت؛ ول�سهولة
ه�ضم الزيت ين�صح الأط�ب��اء ب�إعطائه للأطفال مع اخلبز يف بداية عهدهم بالغذاء
لبناء �أج�سامهم ،ووقايتهم من الإ�صابة بتقو�س ال�ساقني �أو الك�ساح ,كما �أن م�ضغ ورق
الزيتون ينفع من قالع الفم.
ونختم بهذه املعلومات املهمة:
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 زيت الزيتون له القدرة على خف�ض م�ستوى الكولي�سرتول؛ مما ي�ساعد علىخف�ض الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
 يجب ا�ستخدام زي��ت الزيتون خ�لال �سنة من تعبئته الأوىل؛ وه��ذا ل�ضمانح�سن طعمه ونوعيته.
 تنق�سم �أنواع زيت الزيتون �إىل ثالثة �أنواع :الأول ي�ستخدم لل�سلطات ،والآخرللخبز ،والثالث للقلي.
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الإفراط يف ا�ستعمال ال�سيارة
وقوع احلوادث مرتبط �إىل حد كبري بثقافة حركة املرور .والإفراط يف ا�ستعمال
ال�سيارة ال �شك يزيد حركة املرور كثافة فتزداد احتماالت وقوع احلوادث.
�أجرى فريق من العلماء درا�سة ملعرفة �أكرث �أغرا�ض ا�ستعمال ال�سيارات اخلا�صة
�شيوعا و�أطوال رحالتها ,فماذا وجدوا؟
 وج��دوا �أن �أك�ثر م��ن ن�صف ال��رح�لات ت�ت�راوح أ�ط��وال�ه��ا ب�ين كيلو م�تر واح��دو�سبعة كيلو مرتات ,و�أغلبها داخل املدينة .وميكن اال�ستعا�ضة عنها بامل�شي �أو ا�ستخدام
املوا�صالت العامة.
 وجدوا �أي�ضا �أن ( )%20من جممل الرحالت طولها بني ( 7و )10كيلومرتات,وميكن اال�ستعا�ضة يف ن�صفها تقري ًبا باملوا�صالت العامة.
 الرحالت ما بني (20و )40كيلوم ًرتا بلغت ( )%18من الباقي.
 الرحالت الأطول من ( )40كيلوم ًرتا ( )%8من جمموع الرحالت.
 ( )%37من الرحالت تت�صل بالعمل. ( )%32رحالت عائلية ,ورحالت النزهة والزيارات (.)%23 االعتماد على الأق ��دام يف امل�شاوير الب�سيطة ,وعلى احل��اف�لات يف الرحالتاملنا�سبة ميكن �أن يقلل ازدحام الطرق بال�سيارات مبقدار الثلث تقري ًبا.
وال�سري على الأقدام كلما كان ذلك ممك ًنا ،لي�س جمرد عمل من �أعمال االقت�صاد
يف ا�ستعمال ال�سيارات وتكاليفها ,وتقليل احتماالت احلوادث بتقليل كثافة املرور ،و�إمنا
هو � ً
أي�ضا عمل مفيد لل�صحة وقائي وعالجي لأم��را���ض خمتلفة ,وه��و نزعة ممتعة
خا�صة يف اجلو ال�صحو ,ف�ض ً
ال عن �أنه �أحد عنا�صر مكافحة تلوث البيئة.
ويفيد يف حل م�شكلة كثافة املرور اكتفاء الأ�سرة ب�سيارة واحدة بد ًال من اثنتني �أو
ثالث ,وا�ستعمال �إحداها بد ًال من الأ�سطول كله كلما كانت الغاية من امل�شوار م�شرتكة،
سحر البيان في كلمات بينات
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وكلما تقاربت الأماكن املق�صودة.
يفيد يف ذلك � ً
أي�ضا تو�سع امل�ؤ�س�سات والهيئات يف تخ�صي�ص حافالت ملوظفيها كلما
تي�سر ذلك ،وزيادة حافالت املدار�س ,وت�شجيع ركوب و�سائل النقل العامة بحيث حتقق
الغر�ض من الو�صول بارتياح؛ فذلك من �ش�أنه تخفيف عدد ال�سيارات التي تزدحم بها
الطرق ،خا�صة يف الأوقات احلرجة.
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قواعد النجاح ""1
للنجاح �أ�سباب و�ضوابط ,وهي ما يعرف بقواعد النجاح �أو قوانني النجاح ,فمن
وجناحا ,ومن كان
كان �أكرث معرفة وتطبي ًقا لهذه القواعد والقوانني ,كان �أكرث ت�أل ًقا
ً
ً
تفريطا فيها و�إهما ًال لها ,كان �أقرب �إىل الف�شل والتخبط وجمانبة النجاح..
�أكرث
� -1آمني باهلل  -عز وجل � -إميا ًنا قو ًيا ,وا�ستعيني به فيما ينوبك من �أمور احلياة.
عليك ,وجتنبي �إ�ضاعة �شيء منها ,والتزمي
 -2احر�صي على �أداء حقوق اهلل ِ
بتقوى اهلل  -تعاىل  -ومراقبته يف ال�سر والعلن.
� -3آمني بقدرة اهلل القاهرة ت�سعدي بكونه ربكِ ومعبودكِ  ,و�آمني بق�ضاء اهلل
وقدره ,حت�صلي على ال�سكينة والر�ضى القلبي.
� -4أخل�صي العمل هلل ,واحذري العمل لغري اهلل؛ ف�إنه �شرك.
 -5اتبعي وال تبتدعي ,وليكن ر�سول اهلل ﷺ
قدوتك يف كل الأمور.
ِ

 -6ابدئي بالأهم فاملهم ,فعمل اليوم مقدم على عمل الغد ,والفرائ�ض مقدمة
على النوافل ,وفر�ض العني مقدم على فر�ض الكفاية ,والأركان مقدمة على الواجبات.
ً
وحفظا وتدب ًرا ,ووثقي
 -7ليكن لكِ ج��والت يف كتاب اهلل  -عز وجل -؛ ت�لاوة
وينجيك من عوائق النجاح.
�صلتكِ باهلل يدفع عنكِ �أ�سباب الف�شل
ِ
 -8توكلي على اهلل يف كل الأمور ,وهذا يكون بفعل الأ�سباب واالعتماد على اهلل -
�سبحانه  -يف ح�صول النتائج.
 -9املئي ذهنكِ بالتفا�ؤل ,وتوقعي النجاح  -ب�إذن اهلل.-
عنك الأفكار التعي�سة وو�ساو�س النف�س.
 -10غيرّ ي �سلوككِ ال�سلبي واطردي ِ
أهدافك يف كل عمل تقومني به �سامية وا�ضحة.
نف�سك على �أن تكون �
 -11ع ّودي
ِ
ِ
� -12ألزمي نف�سكِ بالتخطيط لأم��ور حياتك املختلفة ,وابتعدي عن الفو�ضى
أعمالك قدر الإمكان.
واالرجتالية يف �
ِ
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خططك يف ال�سعي نحو �أهدافكِ �إىل عمل ملمو�س ووا�ضح ,وابتعدي
 -13ح ّويل
ِ
عن الت�سويف والبطالة.
 -14احذري من �ضياع �شيء من وقتكِ دون عمل ,واحر�صي على �أن تتقدمي نحو
�أهدافكِ كل يوم ولو خطوة واحدة ,فمن �سار على الدرب و�صل.
والتزاماتك ,وتعودي على حفظها ,وكذلك
ِ
 -15نظمي �أموركِ بكتابة مواعيدكِ
ومكتبك ،وح�ج��رة ن��وم� ِ�ك بطريقة منا�سبة ت�سهل عليكِ
ِ
نظمي �أ��ش�ي��اءكِ يف منزلكِ
التعامل معها.
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قواعد النجاح ""2
 -1قاومي حماوالت النف�س للهروب من الأعمال اجلادة املهمة �إىل املتعة واللهو
با�ستمرار.
أولوياتك؛
عليك حتديد �
 -2ال تن�سي �أن الأعمال �أكرث من الأوقات؛
ِ
ولذلك ينبغي ِ
ِ
لأنها ت�ساعدكِ يف حتقيق �أهدافكِ .
 -3اجعلي جم��ا ًال للأمور الطارئة عند حدوثها ,وال تت�شبثي ب�أولوياتكِ على
ح�ساب الأمور الطارئة التي ال حتتمل الت�أجيل.
 -4ليكن �شعاركِ امل�سارعة واملبادرة �إىل كل خري ومفيد ,فما م�ضى ال يعود �أبدًا,
واحلياة �سباق ,وهي �أق�صر من �أن ت�ضيع يف الك�سل والبطالة والت�سويف.
� -5إذا ر�أي��تِ من عاداتكِ �شي ًئا �سي ًئا� ,أو معو ًقا عن التقدم لأه��داف� ِ�ك ,فعاجليه
عليك �سلطان �إال بقدر ما فيها من حقوق ونفع.
وا�ستبدليه بغريه ,وال يكن للعادات ِ
 -6اجعلي القيم واملبادئ االعتقادية فوق امل�ساومات ,ولتكن موجهة لكل ن�شاط
يف حياتكِ .
ديدنك ,واح��ذري النفاق بجميع �صوره و�أ�شكاله,
 -7اجعلي البحث عن احلق
ِ
وا�صدعي بكلمة احلق ب�أدب وعفة و�صدق.
أعمالك ب�شجاعة و�صرب وثبات وم�س�ؤولية ,حمت�سبة كل ما
 -8واجهي نتائج �
ِ
ي�صيبك عند ربكِ  ,واحذري من كرثة ال�شكوى وال�ضجر؛ فهما من �صفات ال�ضعفاء.
 -9ت�سلحي بروح الفكاهة واملرح دائ ًما من غري �إ�سفاف وال مبالغة ,و�إذا ادلهمت
اخل�ط��وب فابت�سمي وال تي�أ�سي م��ن ال�ف��رج؛ لأن احل��زن والتقطيب مهلكان للنف�س,
منهكان للج�سد ,م�شو�شان للفكر.
 -10اح��ذري من اخليال اجلامح املحلق يف �سماء الأوه��ام ,واح��ذري كذلك من
الت�شا�ؤم املفرط املحطم للآمال ,وكوين ً
و�سطا بني طرفني.
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 -11ال تن�شغلي بالكماليات فتغرقي يف الرتف.
�ضعفك.
 -12اتخذي القرار املنا�سب لكل حالة وال ت�ست�سلمي لنقاط
ِ
لديك الرغبة لتحقيق النجاح.
 -13قوي دوافعكِ واجعلي ِ
داخلك الإ�صرار على النجاح ,ودعي �صورة النجاح مر�سومة يف ذهنكِ .
 -14ازرعي
ِ
� -15سريي يف طريق الناجحني ,واقتفي �آث��اره��م ,واتبعي نهجهم ,واعلمي �أن
طريق النجاح حمفوف بال�صعاب وامل�شاق؛ ولأجل ذلك خلق الإن�سان.
قال  -تعاىل  :-ﱫ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﱪ (البلد).
وقال النبي ﷺ« :حفت اجلنة باملكاره ,وحفت النار بال�شهوات» متفق عليه.
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قواعد النجاح ""3
أهدافك.
 -1اكت�شفي طاقاتكِ الكامنة ،ووظفيها خلدمة �
ِ
� -2أطلقي العنان للم�شاعر الإيجابية ,كالفرح ,والبهجة ,وال�سعادة ,واحل��ب,
م�سريتك نحو التفوق والنجاح..
وال�سالم النف�سي؛ ف�إن لذلك �آثاره الإيجابية على
ِ
 -3امنحي احلب للآخرين ,ومتني اخلري للعامل كله.
 -4ركزي على النظر �إىل الإيجابيات ,وجتنبي عادة البحث عن ال�سلبيات.
ذاتك وال تتقم�صي �شخ�صية غريكِ  ,ف�إن حماكاة الآخرين يف كل الأمور
 -5كوين ِ
 املحمود منها واملذموم � -ضعف ومهانة ,و�إح�سا�س بالدونية واالنهزامية. -6ا�ضبطي �أع�صابكِ وان�ف�ع��االت� ِ�ك ,و�سيطري على ردود �أف�ع��ال� ِ�ك ,وال ترتكي
حياتك للآخرين يعبثون بها.
ِ
 -7ابدئي الآن بتعلم املهارات التي ت�ساعدكِ يف التغلب على م�شكالتك.
 -8ال حتملي نف�سكِ
ﯜﯝ ﱪ (البقرة.)٢٨٦ :

ما ال تطيق ,قال اهلل  -تعاىل  :-ﱫ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

وق��ال ر�سول اهلل ﷺ« :عليكم من العمل ما تطيقون ,فو اهلل ال ميل اهلل حتى
متلوا» متفق عليه.
 -9غيرّ ي ن�شاطكِ عند �شعوركِ بامللل ,ف�إن تنويع الأن�شطة يدفع امللل والفتور.
نف�سك وحفزيها على االهتمام مبعايل الأمور وترك �سفا�سفها.
� -10شجعي
ِ
� -11آمني بفكرتكِ وهدفكِ  ,ف�إن ذلك هو نقطة االنطالق يف طريق النجاح.
 -12كوين متفائلة وال تتوقعي الف�شل ,وال جتعلي الت�شا�ؤم يجركِ �إىل الي�أ�س من
النجاح ,بل ا�ستمري وحاويل مرة �أخرى.
 -13ال تطلبي النجاح يف عمل ال حتبينه؛ ف ��إن النجاح يعد  -حينئذ � -أم � ًرا
م�ستحي ً
ال.
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 -14ك��وين دقيقة النظر يف �إي�ج��اد ال�ع�لاق��ات ب�ين الأ��ش�ي��اء ,وارب�ط��ي الأ�سباب
مب�سبباتها ,وال تكوين ذات نظرة �سطحية.
 -15ثقي يف قدرتك على النجاح  -بعد التوكل على اهلل  -تعاىل  ,-والثقة به,
واللجوء �إليه يف تي�سري �أمركِ  ,و�إيقاع مطلوبكِ على الوجه الذي تريدين.
 -16ال تعملي كل �شيء يف �آن واحد ,ف�إن ذلك معناه عدم �إتقان �أي �شيء.
وقتك ,وال تنعزيل �أو تبتعدي عن النا�س.
 -17كوين بنت ِ
مقيا�سا للنجاح ,بل ا�سعي �إىل النجاح الدائم الذي
 -18ال جتعلي ال�شهرة والرثاء
ً
يتجاوز حدود الزمان واملكان ﱫ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﱪ (هود).
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قواعد النجاح ""4
عاداتك الإيجابية وقومي بتطويرها.
 -1اكت�شفي
ِ
 -2ال تكوين �سريعة الغ�ضب؛ فالغ�ضب �سلوك �سلبي ال يحل م�شكلة ،لكنه يزيد
الأمور تعقيدًا.
ريا يف حل جميع م�شكالتك الدرا�سية
 -3تعلمي الرتكيز؛ ف�إنه ي�ساعدكِ كث ً
والعائلية والنف�سية واالجتماعية وغريها ,فبالرتكيز تكونني �أكرث اتزا ًنا وقوة وراحة
وطم�أنينة.
 -4اختل�سي بع�ض الوقت لراحتكِ و�سكونكِ ؛ ف��إن ه��ذا الوقت يجدد ن�شاطكِ
ويدفعكِ �إىل مزيد من االنطالق نحو �آفاق النجاح.
�صحتك؛ ف�إن العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم ,واحلفاظ على
 -5حافظي على
ِ
ال�صحة يكون ب��أم��ور :منها ا�ستخدام ال�ع��ادات ال�سليمة للتغذية ,وال�ن��وم ,وممار�سة
الريا�ضة ,وقبل ذلك التوجه �إىل اهلل  -تعاىل  -بطلب العافية والنجاة من كل الأمرا�ض.
جناحا واحدًا م�ؤث ًرا خري من �إجنازات كثرية ال
 -6اهتمي بالكيف ال بالكم ,ف�إن ً
قيمة لها.
 -7اق��رئ��ي ق�ص�ص الناجحني وعي�شي جت��ارب�ه��م ,ف ��إن ذل��ك ي ��زودكِ بالعزمية
وتفوقك.
ِ
والطموح الالزمني لنجاحكِ
 -8تطلعي �إىل الأف�ضل دائ ًما وال تنظري �إىل الوراء.
 -9ال تكرري الأخطاء نف�سها؛ ف�إن امل�ؤمن ال يلدغ من جحر مرتني.
 -10اتركي ما ال يعنيكِ  ,فل�ستِ م�س�ؤولة عن كل �شيء.
 -11احذري ال�شهوات املحرمة؛ ف�إنها باب �إىل الف�شل و�ضياع الأوقات.
 -12متهلي وال تتعجلي النجاح والتفوق ال�سريع ,وليكن ال�صرب واملثابرة �شعاركِ
وزادكِ يف طريق النجاح.
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ونظافتك و�أناقتكِ ؛ ف�إن ذلك ي�ؤثر على حالتك النف�سية,
ِ
 -13اهتمي بجمالكِ
لكن ال ت�سريف يف مالحظة هذه الأمور؛ لئال ت�شغلك عن �أهدافك الكربى.
� -14ساعدي زميالتكِ  ،وال تبخلي على �أحد بالن�صيحة �أو امل�شورة �أو التوجيه �أو
التعليم.
 -15حتلي مبكارم الأخ�لاق من �صدق ,و�أمانة ,وم��روءة ,وعفة ,وحياء ,و�شرف
نف�س ,وعلو همة ,وتنزهي عن م�ساوئها من كذب ,وخيانة ,وظلم ,وقحة ,ودناءة نف�س.
عليك.
 -16ال ت�سمحي للخوف والقلق والرتدد �أن ي�ستويل ِ
كذلك.
 -17ال حتملي يف ر�أ�سكِ فكرة �صعوبة الأ�شياء؛ فت�صبح ِ
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�أريد عم ًال
الوظيفة م�صدر دخل ،من غري �شك ،ويف الوقت ذاته ف�إنها فر�صة لإثبات الإن�سان
لذاته ،وحتقيق ال�شعور ب�أهميته.
�إن ( )%75م��ن ف�ق��راء ال�ع��امل ه��م م��ن الن�ساء؛ لكن يف دول غنية كال�سعودية،
والكويت ،وعمان ف��إن ( )%84من العامالت يوجد لديهن يف املنزل خ��ادم��ات ،و� ً
أي�ضا
( )%30من الدخل الذي حت�صل عليه املر�أة يتم �إنفاقه يف �أدوات اجلمال ،وم�ستح�ضرات
الزينة.
خ�صو�صا �إذا كان
العمل بقدر ما يعزز من مكانة املر�أة� ،إال �أنه ي�ؤثر على نف�سيتها،
ً
ً
عم ً
خمتلطا بالرجال ،ويف درا�سة حديثة �أجريت على ( )30من �سيدات الأعمال يف
ال
الإمارات� ،أعمارهن بني ( 35و� )47سنة تبني ما يلي:
عالجا �ضد االكتئاب.
�أو ًال )%41( :من العامالت ي�أخذن ً
ثان ًيا )%56( :منهن يعاجلن لدى طبيب نف�سي.
ثال ًثا )%38 ( :يفكرن باال�ستقالة من العمل ،والعودة �إىل املنزل.
�إن العمل للحاجة ،ويف جو حمت�شم ،ال غبار عليه.
ريا من �ألوان
ونحن جند يف �سرية النبي ﷺ وهديه ،و�سرية �أ�صحابه الكرام كث ً
الأعمال ،التي كانت تقوم بها املر�أة ،كالتجارة� ،أو العمل يف احلقل� ،أو ما �أ�شبه ذلك ،من
الأعمال النافعة املفيدة ،يف جو حمت�شم ،بعيدًا عن التربج واالختالط.
�أما العمل ملجرد اخلروج� ،أو للح�صول على املال ،ثم ت�ضييعه ،فهو تقليد وحماكاة
للمجتمعات الغربية التي بد�أت تدرك خماطر هذا العمل.
يف فرن�سا �أج��رت جملة (م��اري ك�ير) ا�ستفتاء للفتيات الفرن�سيات ،من جميع
الأعمال ،وامل�ستويات االجتماعية والثقافية ،وكان عنوان هذا اال�ستطالع( :ودا ًعا ع�صر
احلرية � ..أه ً
ال بع�صر احلرمي).
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و�شمل �أكرث من ( 2.5مليون) من الفتيات.
قال ( )%90من ه�ؤالء البنات:
 نحن نف�ضل البقاء يف املنزل وعدم اخلروج للعمل. قد مللنا من امل�ساواة مع الرجل. واال�ستيقاظ عند الفجر؛ للجري وراء املرتو. -ومللنا احلياة الزوجية التي ال ن�شاهد فيها �أزواجنا �إال عند النوم.
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املجالت اخلليعة
املجالت اخلليعة لها دور رئي�س يف هدم الف�ضيلة وذبح العفاف واحلياء ,فالفتنة
بهذه امل�ج�لات كبرية ج �دًا؛ �إذ �إن�ه��ا تدعو �إىل الف�ساد ,ونبذ م��ا كانت عليه الأم�ه��ات
واجلدات من لبا�س احل�شمة والوقار ,وتقوم بن�شر �صور الن�ساء الفاتنات وهن يرتدين
�أحدث موديالت الأزياء؛ مما يكون �سب ًبا يف فتنة الن�ساء وتعلقهن بهذه الأزياء العارية,
فت�شرتي املر�أة هذه الأزياء ب�أغلى الأثمان ,فتدعم بذلك �أعداء الإ�سالم ومتدهم ب�أ�سباب
القوة والتقدم ,وجتهل كذلك �أن ما ي�صلح لن�ساء الغرب ال يكون منا�س ًبا لن�ساء امل�سلمني,
لكنه التقليد الأعمى الذي يدمر الأخ�لاق ويهدد الآداب ويق�ضي على ما يدعو �إليه
الدين من ُمثل عليا و�صفات كرمية و�أخالقيات �سامية.
�أال فابتعدي � -أختاه  -عن تلك املجالت اخلليعة؛ ف�إنها تزرع يف النفو�س حب
الف�ساد والت�شبه ب�أعداء اهلل من ال�ساقطات الالتي �أكلن ب�أج�سادهن ,وفرطن يف حيائهن
و�شرفهن وعفافهن.
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العجلة
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ﷺ ،و�أ�شهد �أال �إله �إال اهلل وحده ال
�شريك له ،و�أ�شهد �أن حممدًا عبده ور�سوله ..وبعد:
فمن ال�صفات املذمومة التي ج��اء ال�شرع بالنهي عنها العجلة ،ق��ال الراغب:
"العجلة طلب ال�شيء وحتريه قبل �أوانه ،وهو من مقت�ضى ال�شهوة ،فلذلك �صارت
مذمومة يف عامة القر�آن؛ حتى قيل :العجلة من ال�شيطان".
قال  -تعاىل  -لنبيه حممد ﷺ :ﱫ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﱪ (القيامة)،
وق��د ك��ان النبي ﷺ ُخلقه ال�ق��ر�آن يتخلق ب�أخالقه وي�ت��أدب ب��آداب��ه؛ لذلك التزم بهذا
التوجيه املبارك ،فلم يكن ي�ستعجل؛ بل كان يت�أنى وي�صرب ،و�إىل هذا �أر�شد �أمته؛ فقال
ﷺ« :الت�أين من اهلل والعجلة من ال�شيطان» ح�سنه الألباين.
وق��ال اهلل ل��ه �أي��ً��ض��ا :ﱫ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﱪ

(الأحقاف) ،فكان ﷺ  -وهو القدوة املثلى � -أوىل اخللق التزا ًما بهذا الأمر.
فعن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها � -أنها قالت :يا ر�سول اهلل ،هل �أتى عليك يوم كان
�أ�شد من يوم �أحد؟ فقال« :لقد لقيت من قومك ،وكان �أ�شد ما لقيت منهم يوم العقبة؛
�إذ عر�ضت نف�سي على ابن عبد يا ليل بن عبد كالل فلم يجبني �إىل ما �أردت ،فانطلقت
و�أنا مهموم على وجهي ،فلم �أ�ستفق �إال بقرن الثعالب ،فرفعت ر�أ�سي ف�إذا �أنا ب�سحابة
قد �أظلتني ،فنظرت ف�إذا فيها جربيل ،فناداين فقال� :إن اهلل قد �سمع قول قومك لك
وما ردوا عليك ،وقد بعث �إليك ملك اجلبال لت�أمره مبا �شئت فيهم .قال :فناداين ملك
اجلبال و�س ّلم علي ،ثم قال :يا حممد� ،إن اهلل قد �سمع قول قومك لك ،و�أنا ملك اجلبال
وقد بعثني ربك �إليك لت�أمرين ب�أمرك ،فما �شئت؟ �إن �شئت �أن �أطبق عليهم الأخ�شبني.
فقال له ر�سول اهلل ﷺ :بل �أرجو �أن يخرج من �أ�صالبهم من يعبد اهلل وحده ال ي�شرك
به �شي ًئا» رواه م�سلم.
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�أما امل�سارعة �إىل فعل اخلريات واملبادرة �إليها ،وانتهاز الفر�ص �إذا حانت ،ف�إن ذلك
حممود ولي�س مبذموم.
ق��ال  -ت�ع��اىل :-

ﱫﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﱪ (�آل عمران).
ﱫﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮ

وق��ال مو�سى  -عليه ال�سالم :-
ﮯ ﱪ (طه).
لأن العجلة املذمومة القطع يف الأمور قبل التفكر وامل�شاورة واال�ستخارة؛ ولهذا
قال �أبو حامت الب�ستي  -يرحمه اهلل �" :-إن العجل يقول قبل �أن يعلم ،ويجيب قبل �أن
يفهم ،ويحمد قبل �أن يجرب ،ويذم بعدما يحمد ،والعجل ت�صحبه الندامة ،وتعتزله
ال�سالمة ،وكانت العرب ت�سميها �أم الندامات".ا هـ.
قال ال�شاعر:

ق � � ��د ي � � � � ��درك امل � � � �ت � � � ��أين ب � �ع � �� ��ض ح ��اج� �ت ��ه
وق � � ��د ي� � �ك � ��ون م� � ��ع امل� ��� �س� �ت� �ع� �ج ��ل ال� ��زل� ��ل
وم��ن الأمثلة على العجلة املذمومة :اال�ستعجال بالدعاء على الأه��ل ،وامل��ال
والولد عند الغ�ضب ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﱪ (الإ�سراء).
وعن جابر  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال النبي ﷺ قال« :ال تدعوا على �أنف�سكم،
وال تدعوا على �أموالكم ،وال تدعوا على �أوالدكم ،ال توافقوا من اهلل �ساعة ي�س�أل فيها
عطاء في�ستجيب لكم» رواه م�سلم.
ريا مما نرى من امل�صائب والأمرا�ض وف�ساد الأوالد يكون ب�سبب الدعاء
ولعل كث ً
عليهم ،وكثري من النا�س ال ي�شعر بذلك ،فهل من مدكر؟
ومنها :ا�ستعجال املرء �إجابة دعائه ،فعن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي
ﷺ قال« :ي�ستجاب لأحدكم ما مل يعجل فيقول :قد دعوت ربي فلم ي�ستجب يل» رواه
م�سلم.
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ومنها ا�ستعجال بع�ض امل�صلني يف �صالتهم ،فال يتمون ركوعها وال �سجودها وال
يطمئنون فيها ،وقد جاء يف حديث �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � -أن رج ً
ال �صلى عند
النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ« :ارجع ف�صل ف�إنك مل ت�صل»  -ثالث مرات  -يف كل مرة
يقول له ذلك.
ثم قال له�« :إذا قمت �إىل ال�صالة ف�أ�سبغ الو�ضوء ،ثم ا�ستقبل القبلة فكرب ،ثم
اقر�أ ما تي�سر معك من القر�آن ،ثم اركع حتى تطمئن راك ًعا ،ثم ارفع حتى تعتدل قائ ًما،
ثم ا�سجد حتى تطمئن �ساجدًا »..احلديث .رواه البخاري.
ريا من النا�س يندمون حني ال ينفعهم الندم؛ ب�سبب
ومن واقعنا املعا�صر نرى كث ً
ا�ستعجالهم يف �أمور كان عليهم �أن يت�أنوا فيها ،فمن ذلك �أنه لأقل الأ�سباب يطلق الرجل
زوجته ،فتت�شتت الأ�سر ،وي�ضيع الأطفال ،وتهدم البيوت ،ويقع من الهم والغم ما اهلل به
عليم ،كل ذلك ب�سبب العجلة فهل من مدكر.
ومنها العجلة يف قيادة ال�سيارات ،وما ن�سمعه من احل��وادث املروعة كانت �سب ًبا
لإزهاق نفو�س كثرية ،و�أمرا�ض خطرية ،وعاهات مزمنة� ،إمنا وقع ب�سبب العجلة.
ومنها �أن ي�ستبطئ الإن�سان الرزق في�ستعجل؛ فيطلبه من طرق حمرمة ووجوه
غري م�شروعة ،فعن �أبي �أمامة  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ﷺ�« :إن روح القد�س نفث يف
نف�سا لن متوت حتى ت�ستكمل �أجلها ،وت�ستوعب رزقها ،فاتقوا اهلل ،و�أجملوا يف
روعي �أن ً
الطلب ،وال يحملن �أحدكم ا�ستبطاء الرزق �أن يطلبه مبع�صية اهلل ،ف�إن اهلل  -تعاىل  -ال
ينال ما عنده �إال بطاعته» (((() .
واحلمد هلل رب العاملني ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.
((( الراوي :أبو أمامة الباهيل «ريض اهلل عنه»  -املحدث :األلباين  -املصدر :صحيح اجلامع -
الصفحة أو الرقم - )2085( :خالصة حكم املحدث :صحيح

608

سحر البيان في كلمات بينات

احلياء
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ﷺ ،و�أ�شهد �أال �إله �إال اهلل وحده ال
�شريك له ،و�أ�شهد �أن حممدًا عبده ور�سوله ..وبعد:
فمن ال�صفات احلميدة التي دعا �إليها ال�شارع� :صفة احلياء.
ق��ال  -تعاىل  -عن مو�سى  -عليه ال�سالم  -عندما �سقى للمر�أتني :ﱫ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﱪ (الق�ص�ص:
.)٢٥
وعن �سعيد بن زيد  -ر�ضي اهلل عنه � -أن رج ً
ال قال :يا ر�سول اهلل� :أو�صني ،قال:
«�أو�صيك �أن ت�ستحي من اهلل كما ت�ستحي رج ً
ال من �صاحلي قومك» .رواه الأمام �أحمد.
وعن �أب��ي م�سعود البدري  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي ﷺ ق��ال�« :إن مما �أدرك
النا�س من ك�لام النبوة الأوىل� :إذا مل ت�ستح فا�صنع ما �شئت» رواه البخاري .وهذا
احلديث فيه دليل على �أن احلياء مانع للإن�سان من ارتكاب ما ي�ضره يف دينه� ،أو يخل
ب�أدبه ومروءته ،ف�إذا فقدت منه هذه اخل�صلة مل يبال مبا �صنع.
وعن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي ﷺ قال« :الإمي��ان ب�ضع و�سبعون
�شعبة� ،أو ب�ضع و�ستون �شعبة ،ف�أف�ضلها قول ال �إله �إال اهلل ،و�أدناها �إماطة الأذى عن
الطريق ،واحلياء �شعبة من الإميان» متفق عليه.
وكانت العرب يف اجلاهلية تتحلى ب�صفة احلياء ،فهذا �أبو �سفيان قبل �إ�سالمه
عندما وقف �أمام هرقل ملك الروم لي�س�أله عن النبي ﷺ ،ف�أخرب عن نف�سه قائ ً
ال :لوال
علي كذ ًبا لكذبت عليه.
احلياء من �أن ي�أثروا ّ
قال ابن القيم  -يرحمه اهلل  :-وخلق احلياء من �أف�ضل الأخالق و� ّأجلها و�أعظمها
قد ًرا ،و�أكرثها نف ًعا ،وهو خا�صة الإن�سانية؛ فمن ال حياء فيه لي�س معه من اخلري �شيء،
ولوال هذا اخللق � -أي احلياء  -مل يكرم �ضيف ،ومل يوف بالوعد ،ومل ت�ؤد �أمانة ،ومل
تق�ض لأح��د حاجة؛ وال حت��رى الرجل اجلميل ففعله والقبيح فتجنبه ،وال �سرت له
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عورة ،وال امتنع عن فاح�شة؛ ف�إن الباعث على هذه الأفعال �إما ديني ،وهو رجاء عاقبتها
احلميدة ،و�إما دنيوي وهو حياء فاعلها من اخللق؛ فقد تبني �أنه لوال احلياء �إما من
اخلالق �أو من اخلالئق مل يفعلها �صاحبها� ...إىل �آخر ما قال".
وق��ال عمر  -ر�ضي اهلل عنه " : -من قل حيا�ؤه قل ورع��ه ،ومن قل ورع��ه مات
قلبه".
وعن عبداهلل بن عمرو بن العا�ص  -ر�ضي اهلل عنهما  -قال« :مر ر�سول اهلل ﷺ

على رجل من الأن�صار وهو يعظ �أخاه يف احلياء ،فقال :دعه ف�إن احلياء من الإميان»
متفق عليه.
قال ال�شاعر:

�إذا مل ت� � �خ� � �� � ��ش ع� � ��اق � � �ب� � ��ة ال� � �ل� � �ي � ��ايل
ومل ت � �� � �س � �ت � � ِ�ح ف � ��ا� � �ص � �ن � ��ع م� � � ��ا ت� ��� �ش ��اء
ف� � �ل� ��ا واهلل م� � � � ��ا يف ال � � �ع � � �ي � � ��� � ��ش خ�ي�ر
وال ال � � ��دن � � �ي � � ��ا �إذا ذه � � � � ��ب احل � � �ي� � ��اء
ي � �ع � �ي � ��� ��ش امل � � � � � ��رء م � � ��ا ا� � �س � �ت � �ح � �ي� ��ا ب �خ�ي�ر
وي� � �ب� � �ق � ��ى ال� � � �ع � � ��ود م � � ��ا ب� � �ق � ��ي ال � �ل � �ح� ��اء
قال ابن القيم  -يرحمه اهلل  :-ومن عقوبات املعا�صي ذه��اب احلياء ال��ذي هو
مادة حياة القلب ،وهو �أ�صل كل خري ،وذهابه ذهاب اخلري �أجمعه ،فقد جاء يف احلديث
ال�صحيح« :احلياء ال ي�أتي �إال بخري» ،واملق�صود �أن الذنوب ت�ضعف احلياء من العبد حتى
رمبا ان�سلخ منه بالكلية ،حتى �إنه رمبا ال يت�أثر بعلم النا�س ب�سوء حاله وال باطالعهم؛
بل كثري منهم يخرب عن حاله وقبح ما يفعل ،واحلامل له على ذل��ك ان�سالخه من
احلياء ،و�إذا و�صل العبد �إىل هذه احلال مل يبق يف �صالحه مطمع ،ومن ا�ستحيا من
اهلل عند مع�صيته ا�ستحى اهلل من عقوبته يوم يلقاه ،ومن مل ي�ستح من مع�صيته مل
ي�ستح اهلل من عقوبته.اهـ.
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ومثاله :ما يقوم به بع�ض الذين ي�سافرون �إىل اخلارج لق�ضاء ال�شهوات وامللذات،
ث��م يخرب �أح��ده��م بجرميته التي فعل م��ن �شرب خمر �أو فاح�شة؛ �أو غ�ير ذل��ك من
املعا�صي ،فعن أ�ب��ي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي ﷺ ق��ال« :كل �أمتي معافى �إال
املجاهرين ،و�أن من املجاهرة �أن يعمل الرجل بالليل عم ً
ال ثم ي�صبح وقد �سرته اهلل
فيقول :يا فالن فعلت البارحة كذا وكذا ،وقد بات ي�سرته ربه وي�صبح يك�شف �سرت اهلل
عنه» متفق عليه.
وه�ؤالء لهم ن�صيب من قول اهلل  -تعاىل  :-ﱫ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﱪ (النور).
وهنا �أمر ينبغي التنبه له ،وهو �أن ترك املر باملعروف والنهي عن املنكر لي�س من
احلياء ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﱪ (الأحزاب.)٥٣ :
قال الإمام النووي :قد ي�شكل على بع�ض النا�س من حيث �إن �صاحب احلياء قد
ي�ستحي �أن يواجه باحلق من يجله ،فيرتك �أمره باملعروف ونهيه عن املنكر ،وقد يحمله
احلياء على الإخالل ببع�ض احلقوق ،واجلواب عن هذا ما �أجاب به جماعة من الأئمة
منهم� :أبو عمرو بن ال�صالح� ،أن هذا املانع لي�س من احلياء؛ بل هو عجز وخور ومهانة،
فاحلياء احلقيقي خلق يبعث على ترك القبيح ،ومينع من التق�صري يف حق ذي احلق.
اهـ.
وقد حث النبي ﷺ على �إنكار املنكر و أ�م��ر بتغيريه ،فعن أ�ب��ي �سعيد اخل��دري -
ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي ﷺ قال« :من ر�أى منكم منك ًرا فليغريه بيده ،ف�إن مل ي�ستطع
فبل�سانه؛ ف�إن مل ي�ستطع فبقلبه ،وذلك �أ�ضعف الإميان» رواه م�سلم.
واحلمد هلل رب العاملني ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.
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القناعة
احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ﷺ ،و�أ�شهد �أال �إله �إال اهلل وحده ال
�شريك له ،و�أ�شهد �أن حممدًا عبده ور�سوله ..وبعد:
فمن ال�صفات املحمودة التي حث اهلل ور�سوله عليها �صفة القناعة.
قال الراغب" :القناعة هي االجتزاء بالي�سري من الأغرا�ض املحتاج �إليها".
قال  -تعاىل  :-ﱫ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩﮪ ﮫ

ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﱪ (الن�ساء ،)32 :وق��ال  -تعاىل :-

ﱫﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﱪ (
النحل).
قال علي  -ر�ضي اهلل عنه " : -احلياة الطيبة هي القناعة" ،وعن �أبي هريرة -
ر�ضي عنه � -أن النبي ﷺ قال« :لي�س الغني عن كرثة العر�ض ،ولكن الغنى غنى النف�س»
متفق عليه.
وال�ع��ر���ض ه��و م�ت��اع ال��دن�ي��ا ،ومعنى احل��دي��ث :الغنى املحمود ه��و غنى النف�س
و�شبعها ،وقلة حر�صها ،ال ك�ثرة امل��ال مع احلر�ص على ال��زي��ادة؛ لأن من ك��ان طال ًبا
للزيادة مل ي�ستغن مبا عنده فلي�س له غنى.
وعن عبداهلل بن عمرو بن العا�ص  -ر�ضي اهلل عنهما � -أن النبي ﷺ قال« :قد
�أفلح من �أ�سلم ورزق كفا ًفا وقنعه اهلل مبا �آتاه» رواه م�سلم.
وعن عبيداهلل بن حم�صن اخلطمي  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي ﷺ قال« :من
�أ�صبح منكم �آم ًنا يف �سربه ،معافى يف ج�سده ،عنده قوت يومه ،فك�أمنا حيزت له الدنيا
بحذافريها» رواه الرتمذي.
و�أر�شد النبي ﷺ امل�ؤمن �إىل �أن ينظر �إىل من هو �أ�سفل منه حتى ي�شعر بكرثة
نعم اهلل عليه.
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فعن �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي ﷺ قال« :انظروا �إىل من �أ�سفل منكم
وال تنظروا �إىل من هو فوقكم فهو �أجدر �أال تزدروا نعمة اهلل» متفق عليه.
ق��ال اب��ن جرير وغ�يره :ه��ذا حديث جامع لأن��واع من اخل�ير؛ لأن الإن�سان �إذا
ر�أى من ف�ضل عليه يف الدنيا طلبت نف�سه مثل ذلك ،وا�ست�صغر ما عنده من نعمة اهلل،
وحر�ص على االزدياد ليلحق بذلك �أو يقاربه .هذا هو املوجود يف غالب النا�س ،و�أما �إذا
نظر يف �أمور الدنيا �إىل من هو دونه فيها ظهرت له نعمة اهلل  -تعاىل  -عليه ف�شكرها
وتوا�ضع وفعل فيها اخلري.اهـ.
وكان النبي ﷺ من �أكرث النا�س قناعة وزهدًا يف الدنيا ,فعن عائ�شة  -ر�ضي اهلل
عنها � -أنها قالت لعروة ابن �أختها�" :إن كنا لننظر �إىل الهالل ثالثة �أهلة يف �شهرين
وما �أوقد يف �أبيات ر�سول اهلل ﷺ نار ,فقلت :ما كان يعي�شكم .قالت :الأ�سودان :التمر
واملاء� .إال �أنه قد كان لر�سول اهلل ﷺ جريان من الأن�صار كان لهم منائح ,وكانوا مينحون
ر�سول اهلل ﷺ من �أبياتهم في�سقيناه" متفق عليه.
وك��ان النبي ﷺ ي�س�أل رب��ه �أن يجعل رزق��ه كفا ًفا� ,أي مقدار حاجته ،فعن �أبي
هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي ﷺ كان يقول« :اللهم اجعل رزق �آل حممد قو ًتا»
متفق عليه.
وكان النبي ﷺ يو�صي �أ�صحابه بالقناعة وعي�شة الكفاف ,فعن �أبي هريرة  -ر�ضي
اهلل عنه � -أن النبي ﷺ قال« :يا �أبا هريرة كن ور ًعا تكن �أعبد النا�س ,وكن قن ًعا تكن
�أ�شكر النا�س» رواه ابن ماجه.
وكان ال�صحابة  -ر�ضي اهلل عنهم  -ي�أخذون بهذا التوجيه النبوي الكرمي؛ فعن
�أن�س بن مالك قال :ا�شتكى �سلمان فعاده �سعد ,فر�آه يبكي ,فقال له �سعد :ما يبكيك؟
�ألي�س قد �صحبت ر�سول اهلل ﷺ؟ �ألي�س؟ �ألي�س؟ قال �سلمان :ما �أبكي واحدة من اثنتني
ما �أبكي ح ًبا للدنيا وال كراهية للآخرة ,ولكن ر�سول اهلل ﷺ عهد �إلينا فما �أراين �إال
قد تعديت .قال :وما عهد �إليك؟ قال :عهد �إيل �أنه يكفي �أحدكم مثل زاد الراكب .قال
ثابت :ف�أح�صوا ما تركه �سلمان ف�إذا هو ب�ضعة وع�شرون دره ًما" رواه الإمام �أحمد.
سحر البيان في كلمات بينات
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وقال عمر  -ر�ضي اهلل عنه �" :-إن الطمع فقر ,و�إن الي�أ�س غنى� ,إنه من يي�أ�س
عما يف �أيدي النا�س ا�ستغنى عنهم".
والقناعة كنز عظيم ,وعالمة من عالمات التقوى كما قيل" :القناعة كنز ال
يفنى".
وق��ال علي بن �أب��ي طالب  -ر�ضي اهلل عنه " :-التقوى :اخل��وف من اجلليل,
والعمل بالتنزيل ,والقناعة بالقليل ,واال�ستعداد ليوم الرحيل".
وكتب بع�ض بني �أمية �إىل �أبي حازم يعزم عليه �إال رفع �إليه حوائجه ،فكتب �إليه:
قد رفعت حوائجي �إىل موالي ,فما �أعطاين منها قبلت ,وما �أم�سك عني قنعت.
وقيل لبع�ض احلكماء :ما الغنى؟ قال :قلة متنيك ,ور�ضاك مبا يكفيك.
قال ال�شاعر:

خ� ��ذ ال� �ق� �ن ��اع ��ة م� ��ن دن � �ي� ��اك وار� � � � ��ض ب�ه��ا
ل� � ��و مل ي � �ك� ��ن ل� � ��ك �إال راح� � � � ��ة ال � �ب� ��دن
وان� � �ظ � ��ر مل � ��ن م � �ل ��ك ال� ��دن � �ي� ��ا ب ��أج �م �ع �ه ��ا
ه� ��ل راح م �ن �ه��ا ب �غ�ي�ر ال �ق �ط��ن وال �ك �ف��ن
وقال �آخر:

وال � � �ن � � �ف � � ��� � ��س راغ� � � � �ب � � � ��ة �إذا رغ � �ب � �ت � �ه� ��ا
و�إذا ت� � � � � � ��رد �إىل ق � � �ل � � �ي� � ��ل ت� �ق� �ن ��ع
قال الغزايل  -يرحمه اهلل  :-كان حممد بن وا�سع يبل اخلبز الياب�س باملاء وي�أكل,
ويقول :من قنع بهذا مل يحتج �إىل �أحد.
واحلمد هلل رب العاملني ,و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.
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مبطالت الأعمال
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ﷺ ,و�أ�شهد �أال �إله �إال اهلل وحده ال
�شريك له ,و�أ�شهد �أن حممدًا عبده ور�سوله ..وبعد:
ق��ال  -تعاىل  :-ﱫ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﱪ (امل�ؤمنون).

عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  : -قالت� :س�ألت ر�سول اهلل ﷺ عن ه��ذه الآي��ة:
ﱫﭑﭒﭓﭔﭕﭖﱪ قالت عائ�شة :هم الذين ي�شربون اخلمر ,وي�سرقون؟
قالت :ال يا بنت ال�صد ّيق ,ولكنهم الذين ي�صومون ,وي�صلون ,ويت�صدقون ,وهم يخافون
�أال يقبل منهم� ,أولئك الذين ي�سارعون يف اخلريات" رواه الرتمذي.
ولقد كان �أ�صحاب ر�سول اهلل ﷺ مع اجتهادهم يف الأعمال ال�صاحلة ,يخ�شون
�أن حتبط �أعمالهم و�أال تقبل منهم ,لر�سوخ علمهم وعميق �إميانهم ,قال �أبو الدرداء:
لئن �أعلم �أن اهلل تقبل مني ركعتني �أحب �إيل من الدنيا وما فيها؛ لأن اهلل يقول :ﱫ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﱪ (املائدة.)٢٧ :
قال عبداهلل بن �أبي مليكة� :أدرك��ت ثالثني من �أ�صحاب النبي ﷺ كلهم يخاف
النفاق على نف�سه ,ما منهم من �أحد يقول� :إنه على �إميان جربيل وميكائيل  -عليهما
ال�سالم.
ومبطالت الأعمال كثرية ,منها ما يبطل جميع الأعمال مثل ال�شرك وال��ردة
والنفاق الأكرب ,ومنها ما يبطل العمل نف�سه كاملن بال�صدقة وغري ذلك ,و�سوف �أقت�صر
على ذكر خم�سة �أمور ،وع�سى �أن يكون فيها تنبيه على ما �سواها:
الأول :ال�شرك :ف�إنه حمبط جلميع الأعمال ,قال  -تعاىل  -لنبيه حممد ﷺ:

ﱫ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﱪ

(الزمر) ،ﱫ ﭲﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﱪ (الفرقان).
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عن �أبي �سعد بن �أبي ف�ضالة الأن�صاري ،وكان من ال�صحابة ,قال� :سمعت ر�سول
اهلل ﷺ يقول�« :إذا جمع اهلل النا�س يوم القيامة ليوم ال ريب فيه ,نادى منادٍ :من كان
�أ�شرك يف عمل عمله هلل �أحدًا فليطلب ثوابه من عند غري اهلل ,ف�إن اهلل �أغنى ال�شركاء
عن ال�شرك» رواه الرتمذي.
الثاين :الرياء وهو على ق�سمني:
الأول� :أن يق�صد بعمله غري وجه اهلل ,فهذا �شرك �أكرب حمبط جلميع الأعمال,
وي�سميه بع�ض �أهل العلم� :شرك النية والإرادة والق�صد ,قال  -تعاىل  :-ﱫ ﭷ ﭸﭹ

ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊ

ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﱪ (هود).
قال ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما � :-إن �أهل الرياء يعطون بح�سناتهم يف الدنيا,
ريا ,يقول :من عمل �صا ً
حلا التما�س الدنيا �صو ًما� ,أو �صالة,
وذلك �أنهم ال يظلمون نق ً
�أو تهجدًا بالليل ,ال يعمله �إال التما�س الدنيا ,يقول اهلل  -تعاىل � :-أوفيه الذي التم�س
يف الدنيا من املثابة وحبط عمله الذي كان يعمله اللتما�س الدنيا ،وهو يف الآخرة من
اخلا�سرين.
الق�سم الثاين� :أن يعمل العمل يق�صد به وج��ه اهلل ثم يطر�أ عليه الرياء بعد
الدخول فيه ،فهذا �شرك �أ�صغر.
عن حممود بن لبيد  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي ﷺ قال�« :إن �أخوف ما �أخاف
عليكم ال�شرك الأ�صغر» قالوا :وما ال�شرك الأ�صغر؛ قال« :الرياء يقول اهلل  -تعاىل-
ي��وم القيامة �إذا ج��ازى النا�س ب�أعمالهم :اذه�ب��وا �إىل الذين كنتم ت ��را�ؤون يف الدنيا
فانظروا هل جتدون عندهم جزاء» رواه الإمام �أحمد.
وقد يتهاون بع�ض النا�س بهذا النوع بت�سميته �شر ًكا �أ�صغر ،وهو �إمنا �سمي �أ�صغر
بالن�سبة لل�شرك الأكرب ،و�إال فهو �أكرب من الكبائر؛ ولذلك قال العلماء:
� -1إن ال�شرك الأ�صغر �إذا دخل عم ً
ال ف�سد ذلك العمل وحبط.
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� -2إن ال�شرك الأ�صغر ال يغفر ل�صاحبه ،ولي�س فاعله حتت امل�شيئة ،ك�صاحب
الكبرية ،بل يعذب بقدره ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﱪ ( الن�ساء).
فالواجب على امل�ؤمن �أن يحذر من ال�شرك بجميع �أنواعه ،و�أن يخ�شى على نف�سه
منه ،فقد خ��اف �إبراهيم عليه ال�سالم من ال�شرك وه��و �إم��ام املوحدين ،فقال لربه،
ﱫ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﱪ (�إبراهيم.)35 :
ثال ًثا :املن والأذى ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﱪ (البقرة.)264 :
وقال  -تعاىل :-
ﮥﮦ ﱪ (البقرة.)٢٦٢ :

ﱫﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

قال ال�شاعر:

أ�ف� ��� �س ��دت ب ��امل ��ن م� ��ا أ��� �س ��دي ��ت م� ��ن ح���س��ن
ل� �ي� �� ��س ال � � �ك� � ��رمي �إذا �أ�� � � �س � � ��دى مب� �ن ��ان
ع��ن �أب��ي ذر  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي ﷺ ق��ال« :ث�لاث��ة ال يكلمهم اهلل يوم
القيامة ،وال ينظر �إليهم ،وال يزكيهم ،ولهم عذاب �أليم؛» قال :فقر�أها ر�سول اهلل ﷺ
ثالث مرات" قال �أبو ذر :خابوا وخ�سروا من هم يا ر�سول اهلل؟ قال« :امل�سبل ،واملنان،
واملنفق �سلعته باحللف الكاذب» رواه م�سلم.
راب� ًع��ا :ت��رك �صالة الع�صر ،ق��ال  -تعاىل  :-ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﱪ (البقرة).

عن بريدة  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي ﷺ قال« :من ترك �صالة الع�صر حبط
عمله» رواه البخاري.
خام�سا :الت�أيل على اهلل ،وعن �ضم�ضم بن جو�س اليمامي قال :دخلت م�سجد
ً
املدينة فنادانى �شيخ ،فقال :يا ميامي تعال ،وما �أعرفه ،فقال :ال تقولن لرجل :واهلل ال
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يغفر اهلل لك �أبدًا ،وال يدخلك اهلل اجلنة �أبدًا ،فقلت :ومن �أنت  -يرحمك اهلل -؟ قال:
�أبو هريرة ،قال :فقلت� :إن هذه الكلمة يقولها �أحدنا لبع�ض �أهله �إذا غ�ضب �أو لزوجته،
ق��ال :ف��إين �سمعت ر�سول اهلل ﷺ يقول�« :إن رجلني كانا يف بني �إ�سرائيل متحابني،
�أحدهما جمتهد يف العبادة ،والآخر ك�أنه يقول مذنب ،فجعل يقول� :أق�صر �أق�صر عما
�أنت فيه ،قال :فيقول :خلني وربي ،قال :حتى وجده يو ًما على ذنب ا�ستعظمه ،فقال:
�أق�صر ،فقال :خلني ورب��ي� ،أبعثت علينا رقي ًبا ،فقال :واهلل ال يغفر اهلل لك �أب �دًا ،وال
يدخلك اهلل اجلنة �أبدًا ،قال :فبعث اهلل �إليهما مل ًكا فقب�ض �أرواحهما فاجتمعا عنده،
فقال للمذنب :ادخل برحمتي ،وقال للآخر �أت�ستطيع �أن حتظر على عبدي رحمتي،
فقال :ال يا رب ،قال :اذهبوا به �إىل النار» قال �أبو هريرة والذي نف�سي بيده لتكلم بكلمة
�أوبقت دنياه و�آخرته.
واحلمد هلل رب العاملني ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.
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لذة العبادة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ،و�أ�شهد �أال �إله �إال اهلل
وحده ال �شريك له ،و�أ�شهد �أن حممدًا عبده ور�سوله ..وبعد:
ف�إن من منح اهلل لعباده ،منحة التلذذ بالعبادة ،و�أعني بها ما يجده امل�سلم من
راح��ة النف�س و�سعادة القلب ،وان�شراح ال�صدر عند القيام بعبادة من العبادات ،وهذه
اللذة تتفاوت من �شخ�ص لآخر ح�سب قوة الإميان و�ضعفه.
ق��ال  -ت�ع��اىل :-

ﱫﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ

ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﱪ ( النحل).
ويجدر بامل�سلم �أن ي�سعى جاهدًا �إىل حت�صيل لذة العبادة ،فالنبي ﷺ كان يقول
لبالل« :قم ف�أرحنا بال�صالة» رواه �أبو داود؛ ملا يجده فيها من اللذة وال�سعادة القلبية،
و�إطالته ﷺ ل�صالة الليل دليل على ما يجده يف ال�صالة من الأن�س وال�سرور مبناجاة
ربه ،وت�صديق ذلك يف كتاب اهلل ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﱪ (البقرة).
وبكى معاذ بن جبل عند موته ،فقيل له يف ذلك قال� :إمنا �أبكي على ظم أ� الهواجر
وقيام ليل ال�شتاء ،ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر.
ويقول ابن متيمة  -يرحمه اهلل � :-إن يف الدنيا جنة من مل يدخلها مل يدخل
جنة الآخرة.
ويقول �أحد ال�سلف :م�ساكني �أهل الدنيا ،خرجوا منها وما ذاقوا �أطيب ما فيها،
وما �أطيب ما فيها؟ قال :حمبة اهلل  -تعاىل  -ومعرفته وذكره �أو نحو هذا.
وبينّ النبي ﷺ �أن للطاعة حالوة يجدها امل�ؤمن؛ فعن �أن�س  -ر�ضي اهلل عنه � -أن
النبي ﷺ قال« :ثالث من كن فيه وجد حالوة الإميان� :أن يكون اهلل ور�سوله �أحب �إليه
مما �سواهما ،و�أن يحب املرء ال يحبه �إال اهلل ،و�أن يكره �أن يعود يف الكفر كما يكره �أن
يقذف يف النار» متفق عليه.
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ويف رواية« :من كان �أن يلقى يف النار �أحب �إليه من �أن يرجع يهود ًيا �أو ن�صران ًيا»
رواه م�سلم.
و�إن لتح�صيل لذة العبادة �أ�سبا ًبا ،منها:
�أو ًال :جماهدة النف�س على طاعة اهلل  -تعاىل  -حتى ت�ألفها وتعتادها ،وقد تنفر
النف�س يف بداية طريق املجاهدة ،لكن �إذا �ش ّمر �صاحبها عن �ساعد اجلد ،وكانت عنده
تلك الإدارة والعزمية القوية ،ف�سينالها  -ب��إذن اهلل  ،-فالأمر يتطلب م�صابرة وقوة
حتمل ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﱪ (�آل عمران).
وقال  -تعاىل  :-ﱫﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟﯠ ﱪ (طه).

عن ف�ضالة بن عبداهلل  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي ﷺ قال« :املجاهد من جاهد
نف�سه يف اهلل» رواه الرتمذي.
قال �أحد ال�سلف" :ما زلت �أ�سوق نف�سي على اهلل وهي تبكي حتى �سقتها وهي
ت�ضحك".
وقال ابن رجب( :واعلم �أن نف�سك مبنزلة دابتك� ،إن عرفت منك اجلد جدت،
و�إن عرفت منك الك�سل طمعت فيك وطلبت منك حظوظها و�شهواتها).
قال ال�شاعر:

لأ� �س �ت �� �س �ه �ل��ن ال �� �ص �ع��ب �أو �أدرك امل �ن��ى
ف � �م� ��ا ان� � � �ق � � ��ادت الآم� � � � � � ��ال �إال ل �� �ص��اب��ر
ث��ان� ًي��ا :البعد ع��ن ال��ذن��وب �صغريها وك�ب�يره��ا ،ف ��إن املعا�صي حجاب متنع من
ال�شعور بلذة العبادة؛ ملا يورثه من ق�سوة وغلظة وجفاء ،قال بع�ض ال�سلف( :ما �ضرب
اهلل عبدًا بعقوبة �أعظم من ق�سوة القلب).
قال ابن القيم  -يرحمه اهلل ( :-وكلما كرثت الذنوب ا�شتدت الوح�شة ،و�أمر
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العي�ش عي�ش امل�ستوح�شني اخلائفني ،و�أطيب العي�ش عي�ش امل�ست�أن�سني ،فلو نظر العاقل
ووازن لذة املع�صية ،وما توقعه من اخلوف والوح�شة ،لعلم �سوء حاله وعظيم غبنه،
�إذا باع �أن�س الطاعة و�أمنها وحالوتها بوح�شة املع�صية وما توجبه من اخلوف وال�ضرر
الداعي له) ا.هـ.
وق��ال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  -يرحمه اهلل �( :-إذا مل جتد للعمل ح�لاوة يف
وان�شراحا يف �صدرك فاتهمه ،ف�إن الرب  -تعاىل � -شكور ،يعني �أنه ال بد �أن يثيب
قلبك
ً
العامل على عمله يف الدنيا من حالوة يجدها يف قلبه ،وقوة وان�شراح �صدر وقرة عني،
فحيث مل يجد ذلك فعمله مدخول).
قال �سفيان الثوري( :حرمت قيام الليل ب�سبب ذنب �أذنبته).
و�سئل وهيب ب��ن ال��ورد فقيل ل��ه( :متى يفقد العبد ل��ذة ال�ع�ب��ادة؟ �إذا وق��ع يف
املع�صية� ،أو �إذا فرغ منها؟ قال :يفقد لذة العبادة �إذا ه ّم باملع�صية).
ثال ًثا :ترك ف�ضول الطعام وال�شراب والكالم والنظر ،فيكفي امل�سلم �أن يقت�صر
يف طعامه و�شرابه على ما يعينه على �أداء عبادته وعمله ،فال ي�سرف يف الأك��ل قال
ت �ع��اىل :-ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﱪ (الأعراف.)٣١ :
عن املقدام بن معدي كرب  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي ﷺ ق��ال« :ما ملأ ابن
�آدم وعاء �ش ًرا من بطن ،بح�سب ابن �آدم �أكالت يقمن �صلبه ،ف�إن كان ال حمالة فثلث
لطعامه ،وثلث ل�شرابه ،وثلث لنف�سه» رواه الرتمذي.
قال �أحد ال�سلف :راحة القلب يف قلة الآثام ،وراحة البطن يف قلة الطعام ،وراحة
الل�سان يف قلة الكالم.
و�أختم بكالم ابن القيم  -يرحمه اهلل  -قال :وال �أن تظن �أن قوله  -تعاىل :-
ﱫ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﱪ (االنفطار) ،خمت�ص بيوم املعاد فقط،
بل ه ��ؤالء يف نعيم يف دوره��م الثالثة ،وه ��ؤالء يف جحيم يف دوره��م الثالثة ،و�أي لذة
سحر البيان في كلمات بينات
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ونعيم يف الدنيا �أطيب من بر القلب و�سالمة ال�صدر ،ومعرفة الرب  -تعاىل  -وحمبته،
والعمل على موافقته ،وهل العي�ش يف احلقيقة �إال عي�ش القلب ال�سليم ،وقد �أثنى على
خليله �إبراهيم  -عليه ال�سالم  -ب�سالمة قلبه ،فقال :ﱫ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﱪ (ال�صافات).
وق ��ال ح��اك� ًي��ا ع�ن��ه:
(ال�شعراء).

ﱫﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ ﭶﭷﱪ

والقلب ال�سليم ه��و ال��ذي �سلم م��ن ال�شرك وال�غ��ل ،واحل�ق��د واحل���س��د ،وال�شح
والكرب ،وحب الدنيا والريا�سة ،ف�سلم من كل �آفة تبعده عن اهلل ،و�سلم من كل �شبهة
تعار�ض خربه ،ومن كل �شهوة تعار�ض �أمره ،و�سلم من كل �إرادة تزاحم مراده ،و�سلم من
كل قاطع يقطع عن اهلل؛ فهذا القلب ال�سليم يف جنة معجلة يف الدنيا ،ويف جنة معجلة
يف الربزخ ويف جنة يوم املعاد.
راب ًعا� :أن ي�ستح�ضر العبد �أن هذه العبادة التي يقوم بها من �صالة �أو �صيام �أو
حج �أو �صدقة� ،إمنا هي طاعة هلل وابتغاء مر�ضاته ،و�أن هذه العبادة يحبها اهلل وير�ضى
عنه بها ،وهي التي تقربه من ربه � -سبحانه .-
روى البخاري يف �صحيحه من حديث �أب��ي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي
ﷺ ق��ال�« :إن اهلل ق��ال :من ع��ادى يل ول ًيا فقد �آذنته باحلرب ،وم��ا تقرب �إيل عبدي
ب�شيء �أحب �إىل مما افرت�ضت عليه ،وما يزال عبدي يتقرب �إيل بالنوافل حتى �أحبه،
ف�إذا �أحببته :كنت �سمعه الذي ي�سمع به ،وب�صره الذي يب�صر به ،ويده التي يبط�ش بها
ورجله التي مي�شي بها ،و�إن �س�ألني لأعطينه ،ولئن ا�ستعاذين لأعيذنه ،وما ترددت عن
�شيء �أنا فاعله ترددي عن نف�س امل�ؤمن ،يكره املوت و�أنا �أكره م�ساءته».
خام�سا� :أن ي�ستح�ضر العبد �أن هذه العبادات ال ت�ضيع وال تفنى كما تفنى كنوز
ً
الدنيا و�أموالها ومنا�صبها ولذاتها ،بل يجدها العبد �أحوج ما يكون �إليها ،بل �إنه ليجد
ثمراتها يف الدنيا مع ما يدخر له يف الآخرة مما هو �أج ّل و�أعظم ،فمن ا�ستح�ضر ذلك
مل يبال مبا فاته من الدنيا ،و�سر بهذه العبادات ووجد حالوتها ولذتها ،قال  -تعاىل:-
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ﱫ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﱪ (طه) .روى م�سلم يف
�صحيحه من حديث العبا�س بن عبداملطلب �أن النبي ﷺ قال« :ذاق طعم الإميان من
ر�ضي باهلل ر ًبا وبالإ�سالم دي ًنا ومبحمد ر�سو ًال» ويف ال�صحيحني من حديث �أبي هريرة،
�أن النبي ﷺ قال« :من �أنفق زوجني يف �سبيل اهلل ،نودي من �أبواب اجلنة يا عبد اهلل هذا
خري ،فمن كان من �أهل ال�صالة دعي من باب ال�صالة ومن كان من �أهل اجلهاد دعي من
باب اجلهاد ،ومن كان من �أهل ال�صيام دعي من باب الريان ،ومن كان من �أهل ال�صدقة
دعي من باب ال�صدقة» احلديث متفق عليه.
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حترمي الزنا و�أ�سبابه
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد ،وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني ،وا�شهد �أال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،و�أن حممدًا عبده ور�سوله ..وبعد:
ق��ال  -تعاىل :-

ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﱪ (الفرقان) ،وقال  -تعاىل  :-ﱫ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﱪ ( امل�ؤمنون) ،وقال  -تعاىل :-
ﱫ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﱪ (الإ�سراء).
ف��الآي��ات ال�سابقة يبني اهلل فيها� ،أن من �صفات عباده امل�ؤمنني ع��دم الإ�شراك
به ،وعدم قتل النف�س املحرمة ،و�أنهم يحفظون فروجهم عن الفواح�ش ،وحذر من �أنه
من يقدم على هذه الفواح�ش ف��إن م�صريه اخللود يف العذاب امل�ضاعف املهني ،ما مل
يرفع ذلك بالإميان ،والعمل ال�صالح ،والتوبة ال�صادقة ،كما قال  -تعاىل  :-ﱫ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﱪ (الفرقان).
�إن الزنا من �أعظم ال��ذن��وب بعد ال�شرك ب��اهلل ،فقد قرنه اهلل بال�شرك ،وقتل
النف�س؛ ملا فيه من �إ�ضاعة الأن�ساب ،وانتهاك احلرمات ،و�إ�شعال العداوة والبغ�ضاء بني
النا�س ،من �إف�ساد كل منهم ام��ر�أة �صاحبه� ،أو ابنته� ،أو �أخته ،ويف ذلك خراب للعامل؛
ولهذا كان الزاين املح�صن من الثالثة الذين �أحل اهلل دماءهم ،روى البخاري وم�سلم
من حديث عبداهلل بن م�سعود� ،أن النبي ﷺ قال« :ال يحل دم امرئ م�سلم ي�شهد �أال �إله
�إال اهلل ،و�أين ر�سول اهلل� ،إال ب�إحدى ثالث :الثيب ال��زاين ،والنف�س بالنف�س ،والتارك
لدينه املفارق للجماعة» متفق عليه .وقد توعده النبي ﷺ حني قال« :ال يزين الزاين
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حني يزين وهو م�ؤمن» رواه البخاري.
ويف �صحيح البخاري ،يف حديث النبي ﷺ الطويل ،وفيه جاء جربيل وميكائيل
�إىل النبي ﷺ قال« :فانطلقا ف�أتيا على مثل التنور ،و�أح�سب �أنه كان يقول :ف�إذا فيه
لغط و�أ�صوات .قال :فانطلقنا فيه ف��إذا فيه رجال ون�ساء ع��راة ،ف��إذا هم ي�أتيهم لهب
من �أ�سفل منهم ،ف�إذا �أتاهم ذلك اللهب �ضو�ضوا� ،أي �صاحوا من �شدة حره .فقلتَ :من
ه�ؤالء يا جربيل؟ قال :ه�ؤالء الزناة ،والزواين».
ولذلك �أخذ النبي ﷺ البيعة من �أ�صحابه على �أال يقعوا يف هذه الفاح�شة ،روى
البخاري وم�سلم من حديث عبادة بن ال�صامت �أن النبي ﷺ قال وحوله ع�صابة من
�أ�صحابه«:بايعوين على �أال ت�شركوا باهلل �شي ًئا ،وال ت�سرفوا ،وال تزنوا» احلديث متفق
عليه.
وق��ال الإم��ام �أحمد بن حنبل  -يرحمه اهلل " :-وال �أعلم بعد قتل النف�س ذن ًبا
�أعظم من الزنا" ،وقال املنذري  -يرحمه اهلل �" :-صح �أن مدمن اخلمر �إذا مات لقي اهلل
كعابد وثن ،وال �شك �أن الزنا �أ�شد ،و�أعظم من �شرب اخلمر".
وملا حرم اهلل الزنا حرم الأ�سباب التي ت�ؤدي �إليه ،ومن �أعظمها:
�أو ً
ال� :إطالق لب�صر قال  -تعاىل  :-ﱫ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﱪ (النور) ،والنظر يكون يف الأ�سواق،
والأماكن العامة ،وعرب �شا�شات القنوات الف�ضائية ،واملجالت الهابطة ،والتلفاز ،وغريه.
ثان ًيا :خروج الن�ساء متربجات متعطرات �إىل الأ�سواق ،وهذا التربج باب عظيم
ي ��ؤدي �إىل الفاح�شة ،ق��ال  -ت�ع��اىل  :-ﱫ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﱪ (الأحزاب.)٣٣ :
ثال ًثا :دخ��ول الرجال الأج��ان��ب على امل��ر�أة ،و�أخطر الأج��ان��ب على امل��ر�أة أ�ق��ارب
زوجها ،واق��ارب �أبويها ،ف�إنهم ي�ترددون غال ًبا ،ورمب��ا كان يجمعهم بيت واح��د ,وتارة
تكون وحدها يف البيت عند دخول �أحدهم ,روى البخاري وم�سلم من حديث عقبة بن
سحر البيان في كلمات بينات
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عامر �أن النبي ﷺ قال�« :إياكم والدخول على الن�ساء .فقال رجل من الأن�صار :يا ر�سول
اهلل �أفر�أيت احلمو؟ قال :احلمو املوت» متفق عليه ,واحلمو هو قريب الزوج.
راب ًعا :ما يحدث من بع�ض املجتمعات الإ�سالمية من �إقامة احلد على ال�ضعيف,
وتركه عن القوي ,ف�إن هذا من �أعظم الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل انت�شار الزنا ,وهذا الذي
فعله بنو �إ�سرائيل ,روى البخاري وم�سلم من حديث عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -قالت:
قال النبي ﷺ�« :إمنا �أهلك الذين من قبلكم �أنهم كانوا �إذا �سرق فيهم ال�شريف تركوه,
و�إذا �سرق فيهم ال�ضعيف �أقاموا عليه احلد» متفق عليه.
خام�سا :ت�أخري من بلغ من ال�شباب ,وال�شابات عن ال��زواج ,ف�إنه مبجرد بلوغه
ً
ت�شتد عنده ال�شهوة ,ف��إذا مل يكن بجانبه حالل يطفئها به ,فرمبا يلج�أ �إىل احلرام
الذي يجلب له العار يف الدنيا ,واخلزي يف الآخ��رة ,روى البخاري وم�سلم من حديث
ابن م�سعود �أن النبي ﷺ قال« :يا مع�شر ال�شباب ,من ا�ستطاع منكم الباءة فليتزوج ,ف�إنه
�أغ�ض للب�صر ,و�أح�صن للفرج» (متفق عليه( ,وروى الرتمذي يف �سننه من حديث �أبي
هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي ﷺ قال�« :إذا خطب �إليكم من تر�ضون دينه ,وخلقه
فزوجوه� ,إال تفعلوا تكن فتنة يف الأر�ض ,وف�ساد عري�ض».
�ساد�سا :انت�شار �آالت اللهو ،والف�ساد يف البيوت ،فالغناء هو بريد الزنا ،والأفالم
ً
اخلليعة التي حتكي الغرام بني الرجل وامل��ر�أة ،كل ذلك ما يدعو �إىل الفاح�شة قال -
تعاىل  :-ﱫ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﱪ (النور).
�ساب ًعا :انحراف بع�ض الرجال ،وخيانتهم لزوجاتهم مبعا�شرة الن�ساء 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 � �� � �س� ��اد ع � �� � �ش ��ت غ �ي ��ر م� �ك ��رم
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م� � � ��ن ي � � � � ��زن يف ق � � � � ��وم ب � � ��أل � � �ف� � ��ي دره� � � ��م
يف أ�ه � � � �ل� � � ��ه ي � � ��زن � � ��ى ب � � ��رب � � ��ع ال � � ��دره � � ��م
�إن ال � � ��زن � � ��ا دي � � � ��ن �إذا ا�� �س� �ت� �ق ��ر�� �ض� �ت ��ه
ك� � ��ان ال � ��وف � ��اء م� ��ن أ�ه � � ��ل ب �ي �ت��ك ف��اع �ل��م
وهذا الزوج الفا�سق هو الذي �سن هذه ال�سيئة ،ومن �سنّ يف الإ�سالم ُ�سنة �سيئة
كان له وزرها ،ووزر من عمل بها �إىل يوم القيامة ،كما جاء بذلك احلديث ال�صحيح عن
النبي ﷺ.
تنبيه :انت�شر يف هذا الزمان ما ي�سمى بجوال الكامريا ،وكم حدثت مفا�سد منه،
فكم من ن�ساء حم�صنات غافالت ُ�صورن فيه ،وكم من �أعرا�ض انتهكت عن طريقه ،كم
هدم من بيوت ،و�شتت من �أ�سر ،وجلب من م� ٍآ�س ،فينبغي للم�ؤمن �أن يح ّذر �أهله منه،
روى البخاري وم�سلم من حديث عبداهلل بن م�سعود  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي ﷺ
قال« :كلكم راع ،وكلكم م�س�ؤول عن رعيته ،فالأمري الذي على النا�س راع ،وهو م�س�ؤول
عن رعيته ،والرجل راع على �أهل بيته ،وهو م�س�ؤول عنهم» متفق عليه.
واحلمد هلل رب العاملني ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد ،وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.
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خطورة الد�ش
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد ،وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني ،و�أ�شهد �أال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،و�أن حممدًا عبده ور�سوله ..وبعد:
فحديثنا اليوم عن فتنة دخلت بيوت كثري من امل�سلمني ،وح�صل منها الكثري من
ال�شرور واملفا�سد� ،إنه الد�ش؛ والكالم عنها يكون يف العنا�صر التالية:
�أو ًال :املخالفات ال�شرعية ،ثان ًيا� :أق��وال العلماء ،ثال ًثا� :شبهات واجل��واب عنها،
برنامج �ستار �أكادميي وخطورته.
فمن تلك املخالفات ما يتعلق ب�أمور العقيدة ،وهو �أخطر ما يكون ،فهو يعر�ض
�صور الكفار وح�ضارتهم بطريقة تدعو �إىل الإعجاب وامليل لهم ،وبالتايل ي�ضعف جانب
الرباءة من امل�شركني والكفار امل�أمور به يف الآيات الكرميات ،والأحاديث ال�شريفة ،قال
 تعاىل  :-ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﱪ (املجادلة.)٢٢ :
روى الإمام �أحمد يف م�سنده من حديث الرباء بن عازب �أن النبي ﷺ قال�« :أوثق
عرى الإميان احلب يف اهلل ،والبغ�ض يف اهلل».
ومنها� :إظهار بع�ض ال�شعائر الإ�سالمية ب�صورة كريهة ،كو�ضع اللحية على
رجل ناق�ص العقل ،ومتثيل تعدد الزوجات على �أنه خيانة زوجية ،وملز ال�صاحلني ،و�أهل
اخلري ،ونحو ذلك مما هو ا�ستهزاء �صريح ب�شعائر الإ�سالم ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﱪ (التوبة).
ومنها :ت�صوير االختالط بني الرجال والن�ساء على �أنه ال حرمة فيه ،عن طريق
امل�سل�سالت ،وق�ص�ص احلب والغرام ،وهذا ي�ؤدي �إىل انت�شار الفاح�شة والرذيلة ،قال -
تعاىل  :-ﱫ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽﯾ ﯿ ﰀﰁﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﱪ ( النور).
وامل ��ؤم��ن م ��أم��ور بغ�ض الب�صر ع��ن الن�ساء الأج�ن�ب�ي��ات ق��ال  -ت�ع��اىل  :-ﱫ ﭾ
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ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﱪ

(النور.)٣٠ :
روى م�سلم يف �صحيحه من حديث جرير بن عبداهلل ق��ال�" :س�ألت النبي ﷺ

عن نظر الفجاءة ،ف��أم��رين �أن �أ�صرف ب�صري" ،فكيف مبن يتعمد النظر يف الن�ساء
الكا�سيات العاريات ،وهن بكامل زينتهن على �شا�شات القنوات الف�ضائية ،وكذلك ر�ؤية
الن�ساء للرجال الأجانب وهم بكامل زينتهم ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﱪ (النور.)٣ 1:
ومنها :الغناء امل�صحوب باملعازف ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﱪ

(لقمان) ،و�أكرث املف�سرين كابن عبا�س ،وابن م�سعود ف�سروه بالغناء ،وكان ابن م�سعود
يحلف على ذلك ،روى البخاري يف �صحيحه من حديث �أبي مالك الأ�شعري �أن النبي
ﷺ قال«:ليكونن من �أمتي قوم ي�ستحلون احلر ،واحلرير ،واخلمر ،واملعازف» ،ف�إخبار
النبي ﷺ ب�أنهم ي�ستحلونها؛ معنى ذلك �أنها يف الأ�صل حرام.
وم�ن�ه��ا :ق�ت��ل ال �غ�يرة ع�ن��د امل�سلمني ،وك�ي��ف ي��ر��ض��ى امل�سلم ال�غ�ي��ور �أن جتل�س
زوجته وبناته �أمام �شا�شات القنوات الف�ضائية ينظرن �إىل ال�شباب وال�شابات ،وهم يف
او�ضاع جن�سية �سيئة يندى لها اجلبني ،ويتفطر لها القلب ،روى البخاري وم�سلم يف
�صحيحيهما من حديث املغرية بن �شعبة �أن النبي ﷺ قال�« :أتعجبون من غرية �سعد،
لأنا �أغري منه ،واهلل �أغري مني ،من �أجل ذلك حرم الفواح�ش ما ظهر منها وما بطن»
متفق عليه ،قال ال�شيخ عبدالعزيز بن باز  -يرحمه اهلل �" :-شاع يف هذه الأي��ام بني
النا�س ما ي�سمى بالد�ش� ،أو ب�أ�سماء �أخرى ،و�أنه ينقل جميع ما يبث يف العامل من �أنواع
الفنت والف�ساد ،والعقائد الباطلة ،والدعوة �إىل �أنواع الكفر والإحلاد ،مع ما يبثه من
ال�صور الن�سائية ،وجمال�س اخلمر والف�ساد ،و�سائر �أنواع ال�شر املوجود يف اخلارج ،وثبت
لدي �أنه قد ا�ستعمله كثري من النا�س ،و�أن �آالته تباع وت�صنع يف البالد؛ فلهذا وجب
على التنبيه �إىل خطورته ،ووجوب حماربته واحلذر منه ،وحترمي ا�ستعماله ،يف البيوت
سحر البيان في كلمات بينات
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وغريها ،وحترمي بيعه و�شرائه ،و�صنعه � ً
أي�ضا ،ملا يف ذلك من ال�ضرر العظيم ،والف�ساد
الكبري ،والتعاون على الإثم والعدوان ،ون�شر الكفر والف�ساد بني امل�سلمني ،والدعوة �إىل
ذلك بالقول والعمل� ..إىل �آخر ما قال".
وقال ال�شيخ ابن عثيمني  -يرحمه اهلل " :-قال النبي ﷺ« :ما من عبد ي�سرتعيه
اهلل رعية ،ميوت يوم ميوت وهو غا�ش لرعيته �إال حرم اهلل عليه اجلنة» متفق عليه.
وهذه الرعاية ت�شمل الرعاية الكربى ،والرعاية ال�صغرى ،وت�شمل رعاية الرجل
يف �أهله؛ لقول ﷺ« :الرجل راع يف �أهله ،وهو م�س�ؤول عن رعيته» متفق عليه.
وعلى هذا فمن مات وقد خلف يف بيته �شي ًئا من �صحون اال�ستقبال ،ف�إنه قد
مات وهو غا�ش لرعيته ،و�سوف يحرم من اجلنة كما جاء يف احلديث ،ولهذا نقول� :إن
�أي مع�صية ترتتب على هذا الد�ش الذي ركبه الإن�سان قبل موته ف�إن عليه وزرها بعد
موته ،و�إن طال الزمن ،وكرثت املعا�صي.
فاحذري �أختي امل�سلمة �أن تخلفي بعدكِ ما يكون �إث ًما عليكِ يف قربكِ  ،وما كان
عليك �أن تك�سريه؛ لأنه ال ميكن االنتفاع به �إال
عندكِ من هذه الد�شو�ش ف�إن الواجب ِ
على وجه حمرم غال ًبا ،وال ميكن بيعه؛ لأنكِ �إذا بعتِه مكنتِ امل�شرتي من ا�ستعماله يف
مع�صية اهلل ،وحينئذ تكونني ممن �أعان على الإثم والعدوان ،وكذلك �إذا وهبتِه ،ف�إنكِ
معينة على الإثم والعدوان ،وال طريق للتوبة من ذلك قبل املوت� ،إال بتك�سري هذه الآلة
"الد�ش" التي ح�صل بها من ال�شر والبالء ما هو معلوم اليوم للعام واخلا�ص ،فاحذري
يا �أختي �أن ي�أتيكِ فج�أة ،ويف بيتكِ هذه الآلة اخلبيثة ،ف�إن �إثمها �ستبوئني به ،و�سوف
عليك بعد موتكِ ".
يجري ِ
ومن ال�شبهات قول بع�ضهم�" :إنه ي�شاهد يف هذا الد�ش الربامج الدينية ،و�أخبار
العامل ،فيقال �إن هذا موجود يف �إذاعة القر�آن الكرمي و�أف�ضل منه ،وقد ن�صح ال�شيخ ابن
باز  -يرحمه اهلل  -باال�ستماع �إليها ،وغريها من البدائل الأخرى".
�سئلت اللجنة الدائمة عن برنامج تعر�ضه �إح��دى القنوات الف�ضائية امل�سمى
بـ"�ستار �أكادميي" ،وما ي�شابهه من الربامج ،وبعد درا�سة املو�ضوع ر�أت اللجنة حترمي
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بث هذه الربامج وم�شاهدتها ،ومتويلها ،وامل�شاركة فيها ،واالت�صال عليها للت�صويت،
�أو �إظهار الإعجاب بها؛ وذلك ملا ا�شتملت عليه تلك الربامج من ا�ستباحة للمحرمات
املجمع على حترميها واملجاهرة بها ،ففي احلديث الذي رواه البخاري يف �صحيحه من
حديث �أبي مالك الأ�شعري قال النبي ﷺ« :ليكونن من �أمتي �أق��وام ي�ستحلون احلر،
واحلرير ،واخلمر ،واملعازف».
ويف ال�صحيحني من حديث �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي ﷺقال« :كل
�أمتي معافى �إال املجاهرين ،و�إن من املجاهرة �أن يعمل الرجل بالليل عم ً
ال ،ثم ي�صبح
وقد �سرته اهلل ،فيقول :يا فالن عملت البارحة كذا وكذا ،وقد بات ي�سرته ربه ،وي�صبح
يك�شف �سرت اهلل عنه» متفق عليه.
و�أي جماهرة باملحرمات والفواح�ش تفوق ما تبثه هذه الربامج التي ا�شتملت
على جملة من املنكرات العظيمة ،من �أهمها:
�أو ً
ال :االخ�ت�لاط ب�ين اجلن�سني م��ن ال��ذك��ور والإن ��اث ،ق��ال  -ت�ع��اىل  :-ﱫ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﱪ (الأح��زاب:
 ،)٥٣روى البخاري وم�سلم يف �صحيحيهما من حديث ابن عبا�س �أن النبي ﷺ قال« :ال
يخلون رجل بامر�أة �إال ومعها ذو حمرم» متفق عليه.
فكيف بهذه الربامج التي تقوم فكرتها الرئي�سة على خلط اجلن�سني من الذكور
والإناث ،و�إزالة احلواجز فيما بينهم مع ما عليه الإناث من التربج وال�سفور ،و�إظهار
املفاتن ما ي�سبب ال�شر والبالء ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﱪ (النور.)٣١ :
ثان ًيا :الدعوة ال�صريحة للفاح�شة ،وو�سائلها ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﱪ (النور).
ثال ًثا :الدعوة �إىل �إماتة احلياء ،وقتل الغرية يف قلوب امل�سلمني ب�ألفة م�شاهدة
ه��ذه املناظر التي تهيج ال�غ��رائ��ز ،وتبعد ع��ن الأخ�ل�اق والف�ضائل ،روى البخاري يف
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�صحيحه من حديث �أبي م�سعود البدري �أن النبي ﷺ قال�« :إن مما �أدرك النا�س من
كالم النبوة الأوىل� ،إذا مل ت�ستح فا�صنع ما �شئت».
وروى البخاري وم�سلم يف �صحيحيهما من حديث املغرية بن �شعبة �أن النبي ﷺ

قال�« :أتعجبون من غرية �سعد ،لأنا �أغري منه ،واهلل �أغري مني».
وال يكفي يف ذلك �أيها امل�سلم �أن ترتك امل�شاركة يف هذه الربامج والنظر �إليها ،بل
يجب عليك الن�صح والتذكري ملن تعلم انه ي�شارك فيها ب�أي وجه من الوجوه ،ملا يف ذلك
من التعاون على الرب والتقوى ،والتناهي عن الإثم والعدوان .اهـ.
واحلمد هلل رب العاملني ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.
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خطورة التلفاز
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد ،وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني ،و�أ�شهد �أال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،و�أن حممدًا عبده ور�سوله ..وبعد:
فحديثنا اليوم عن فتنة دخلت كل بيت �إال من رحم اهلل؛ �إنه التلفاز ،ولعل الكالم
فيه يكون يف العنا�صر التالية:
�أو ًال :املخالفات ال�شرعية فيه.
ثان ًيا� :أقوال العلماء فيه.
ثال ًثا� :شبهات واجلواب عنها.
راب ًعا :احلل.
فمن تلك املخالفات ال�شرعية :ما يتعلق ب�أمور العقيدة ،وهو �أخطر ما يكون،
فهو يعر�ض �صور الكفار وح�ضارتهم بطريقة تدعو �إىل الإعجاب بهم ،وامليل �إليهم،
وبالتايل ي�ضعف جانب ال�براءة من امل�شركني والكفار امل�أمور به يف الآي��ات الكرميات،
والأحاديث النبوية ال�شريفة ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﱪ (املجادلة).

روى الإمام �أحمد يف م�سنده من حديث الرباء بن عازب �أن النبي ﷺ قال�« :إن
�أوثق عرى الإميان �أن حتب يف اهلل وتبغ�ض يف اهلل».
ومنها� :إظهار بع�ض ال�شعائر الإ�سالمية ب�صور كريهة ،كو�ضع اللحية على رجل
ناق�ص العقل ،وت�شوية �صورة احلجاب ،وملز ال�صاحلني و�أه��ل اخل�ير ،ونحو ذلك مما
فيه ا�ستهزاء ب�شعائر الإ�سالم ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
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ﮗﮘ ﱪ (التوبة).
وم�ن�ه��ا :م��ا ي�سمى ب ��أف�لام ال �ك��رت��ون ،وت�ع��ر���ض ه��ذه الأف �ل�ام بطريقة خبيثة
يتلقى فيها الأط�ف��ال م��ا يخالف العقيدة الإ�سالمية ،والآداب الفا�ضلة ،م��ن الكفر
وال�ضالل والع�شق ،فقد ذكرت الأخت طيبة اليحيى يف كتابها "ب�صمات على ولدي"،
بعد م�شاهدتها عددًا من برامج الأطفال ما خال�صته�" :إن هذه الربامج حتتوي على
خمالفات �شرعية كثرية ،مثل �صور ال�صليب ،والتربج ،واالختالط ،و�سماع املو�سيقى،
و�شرب الدخان" ،وفيها يقول �أحدهم وهو يخاطب زميله :كما كنت حني �صنعتك ،وك�أنه
اخلالق الذي يخلق لب�شر ،وقول �آخر�" :إن نظامهم ي�سيطر على كل املجرات يف الكون
ما خال املجموعة ال�شم�سية" ،وهذا كفر ،فنظام من ذلك الذي ي�سيطر على كل املجرات
تلك ال�سيطرة �إال نامو�س اخلالق  -جل وعال  .-وينبغي على الآباء �أن يعلموا الأبناء
�أن �أكرث برامج التلفاز ،وخا�صة امل�سل�سالت والأفالم ،وحتى الكرتونية منها م�صدرها
الدول الأجنبية (الكافرة) املعادية للإ�سالم وامل�سلمني ،والتي ال �شيء �أحب �إىل قلبها
من �إف�ساد امل�سلمني ،و�صرفهم عن دينهم وخلقهم وتراثهم اخلري؛ حتى يبقوا دائ ًما
و�أبدًا حتت �سيطرتهم ،مع �إعالمهم �أن اليهودية العاملية هي التي ت�سيطر على جميع
و�سائل الإعالم ،والوكاالت يف الغرب؛ لذلك ال تقدم لنا �إال ال�شر ب�أثواب براقة خداعة.
وغري ذلك من املخالفات الكثرية؛ مما يقدح يف عقيدة الطفل و�سلوكه و�أخالقه.
ومن املخالفات ال�شرعية الأخرى ت�صوير االختالط بني الرجال والن�ساء ،على
�أنه �أمر عادي ال حرمة فيه عن طريق امل�سل�سالت ،وق�ص�ص احلب والغرام ،وهذا ي�ؤدي
�إىل ن�شر الفاح�شة وال��رذي�ل��ة ،ق��ال  -تعاىل  :-ﱫ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﱪ (النور).
وامل�ؤمن م�أمور بغ�ض النظر عن الن�ساء الأجنبيات :ﱫ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﱪ (النور).

روى م�سلم يف �صحيحه من حديث جرير بن عبداهلل ،قال�" :س�ألت النبي ﷺ عن
نظر الفجاءة ،ف�أمرين �أن �أ�صرف ب�صري" ،فكيف مبن يتعمد النظر يف الن�ساء الكا�سيات
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العاريات ،وهن بكامل زينتهن ،على �شا�شة التلفاز ،وكذلك ر�ؤية الن�ساء للرجال الأجانب
وهم بكامل زينتهم ،قال  -تعاىل  :-ﱫﮐﮑ ﮒﮓﮔﱪ (النور.)31:
ومنها :الغناء امل�صحوب باملعازف ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﱪ

(لقمان ،)٦ :و�أك�ثر املف�سرين كابن عبا�س ،واب��ن م�سعود ف�سروه بالغناء ،وك��ان ابن
م�سعود يحلف على ذلك ،روى البخاري يف �صحيحه من حديث �أبي مالك الأ�شعري �أن
النبي ﷺ قال« :ليكونن من �أمتي قوم ي�ستحلون احلر ،واحلرير ،واخلمر ،واملعازف».
أ�ق��وال العلماء فيه� :سئل امل�شايخ عبداهلل بن حميد ،وعبدالعزيز بن باز ،وابن
عثيمني  -يرحمهم اهلل  -عن التلفاز ،هل هو ح��رام �أو ح�لال؟ ف�أجابوا ب ��أن التلفاز
�آلة ال ن�ستطيع �أن نحرمها ،ت�ستخدم للخري �أو ال�شر ،ف�إن ا�ستخدام التلفاز يف حمرم،
مثل الغناء املاجن ،و�إظهار �صور فاتنة ،ومتثيليات هابطة ،فيها كذب وخيانات زوجية،
واختالط بني الرجال والن�ساء ،وم�سل�سالت بولي�سية �إجرامية ،ف�إنه حرام ،و�إن ا�ستعمل
يف اخلري كقراءة القر�آن ،و�إبانة احلق ،والأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فذلك جائز،
و�إن ت�ساوى الأمران� ،أو غلب جانب ال�شر كما هو احلال الآن ،فهو حرام.
و�سئلت اللجنة الدائمة عن التلفاز ،فقالوا� :إن��ه آ�ل��ة ت�ستخدم للخري وال�شر،
بح�سب احل��ال التي ت�ستخدم فيه ،ولكن الأح��وط ترك �إدخاله ،لأن��ه قد يكون و�سيلة
�إىل �سماع ما يحرم ،وذريعة �إىل ر�ؤية ما تن�ش أ� منه فتنة من ال�صور العارية ،وحركاتها
الفاتنة.
�شبهات واجلواب عنها:
قد يقول قائل :ما البديل للتلفاز؟
وهذا هو اخلط�أ الفادح ،وهو مطالبة امل�سلم دائ ًما بالبدائل يف كل �شيء منع منه،
وحرم عليه ،مع �أن الواجب على امل�سلم �أن يقول� :سمعنا و�أطعنا ،قال  -تعاىل  :-ﱫ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
سحر البيان في كلمات بينات

635
www.alukah.net

ﯸ ﱪ (النور).
والبدائل كثرية منها :حلقات حتفيظ القر�آن الكرمي� ،أو املحا�ضرات الق ّيمة التي
تقام يف امل�ساجد �أو امل�ؤ�س�سات اخلريية� ،أو �شراء الكتب النافعة� ،أو الأ�شرطة املفيدة� ،أو
امل�سابقات الثقافية ،وغري ذلك من البدائل التي ال تخفى على اجلميع.
ومنها قول بع�ضهم� :أعلم �أن التلفزيون بو�ضعه احلايل ال يجوز بقا�ؤه يف بيتي،
ولكن �إذا مل �أح�ضره للأوالد ذهبوا ي�شاهدونه عند اجلريان� ،أو يف �أماكن �أخرى ،فيقال:
�أو ًال� :إن املنكر ال ي��زال مبنكر مثله ،بل ينبغي �أن تبني لهم �أن امل�شاهدة لتلك
الربامج حرام هنا وعند اجلريان.
ثان ًيا :املنكر املرتتب على اقتناء التلفزيون يف البيت �أعظم من املنكر املرتتب
على ذهابهم للم�شاهدة عند اجلريان؛ لأن ذهابهم عند اجلريان �سيقت�صر على �أوقات
حمددة� ،أما وجوده يف البيت ف�سوف ي�سهل لهم ر�ؤية املنكرات يف كل وقت.
بيتك،
را :ت��ذك��ري ي��ا �أ َم��ة اهلل �أن امل��وت ق��د ي��أت�ي� ِ�ك بغتة ،وه��ذا اجل�ه��از يف ِ
�أخ�ي� ً
وا�سمعي �إىل هذا احلديث الذي تفرغ لهوله القلوب ،وت�شيب منه الر�ؤو�س ،وترتعد منه
الفرائ�ص :روى البخاري وم�سلم من حديث معقل بن ي�سار  -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي
ﷺ قال« :ما من عبد ي�سرتعيه اهلل رعية ،ميوت يوم ميوت وهو غا�ش لرعيته� ،إال حرم
اهلل عليه اجلنة» متفق عليه.
واحلمد هلل رب العاملني ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.
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ن�ساء نزل ّ
فيهن قر� ٌآن يُتلى
�أنزل اهلل � -سبحانه وتعاىل  -يف كتابه الكرمي �آياتٍ بينات ُتتلى �إىل يوم القيامة،
يف �ش�أن ن�ساء م�ؤمنات ،عانى بع�ضهن الظلم والقهر ،ورغب بع�ضهن فيما عند اهلل -
�سبحانه وتعاىل  -من ف�ضل و�إنعام ومن ه�ؤالء:
 -1جميلة بنت ي�سار :نزل يف ق�صتها قوله  -تعاىل  :-ﱫ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﱪ (البقرة.)٢٣٢ :
زوجا لأبي البداح ،وقد طلقها تطليقة واح��دة ،فحلف �أخوها معقل �أ ّال
وكانت جميلة ً
ترجع �إليه ،فلما نزلت هذه الآية ،قال �أخوها معقل (�سم ًعا وطاعة لربي) ورد �أخته �إىل
زوجها.
بي بن �سلول :نــزل يف ق�صتها قوله  -تعاىل  :-ﱫ ﮦ ﮧﮨ
 -2جميلة بنت �أُ ّ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﱪ (البقرة) .كانت جميلة قد تزوجت ثابت بن
قي�س  -ر�ضي اهلل عنه  -وه��ي غري راغبة ،فقد ك��ان دمي ًما ،فلم يكن بينهما ان�سجام
نف�سي؛ فجاءت ر�سول اهلل ﷺ وقالت :ال يجمع ر�أ�سي ور�أ�س ثابت بن قي�س �شيء �أبدًا،
مب ِّينة �سبب ذلك ،ما كرهتُ منه دي ًنا وال ُخـ ُلـ ًقا� ،إال �أين كرهت دمامته! ..فلما عر�ض
ر�سول اهلل ﷺ الأمر على ثابت ،قال  :يا ر�سول اهلل :قد �أعطيتها �أف�ضل ما لديّ  ،حديقة
علي حديقتي ،هنا قالت جميلة�( :أر ّد عليه حديقته ،و�إن �شاء زدته).
كانت عندي ،فلرتد ّ
وح ُ�سن
� -3أم كلثوم بنت عقبة بن �أبي معيط الأموية :وهي من املهاجرات� ،أ�سلمت َ
�إ�سالمها مبكة� ..أمها� :أروى بنت كريز .قال ال��رواة :ال نعلم قر�شية خرجت من بني
�أبويها م�سلمة مهاجرة �إىل اهلل ور�سوله �إال �أم كلثوم بنت عقبة  -ر�ضي اهلل عنها ،-
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وق��د ن��زل يف �ش�أنها ق��ول��ه  -ت�ع��اىل  :-ﱫ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﱪ (املمتحنة).
 -4كب�شة بنت معن ب��ن عا�صم الأن���ص��اري��ة :ن��زل يف �ش�أنها ق��ول��ه  -ت�ع��اىل :-
ﱫ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﱪ (الن�ساء) .وكان زوجها �أبا قي�س بن
الأ�سلت الأن���ص��اري ،وح�ين م��ات زوجها عانت كب�شة ع��ادات جاهلية حت��رم الـمر�أة من
الـمرياث ،ومن الزواج من �آخر ،و�إلقاء الثوب الأ�سود عليها ،وحب�سها يف بيتها.
فلما �أراد �أهل ولد زوجها �أخذه بالقوة من كب�شة بعد وفاة زوجها ،ذهبت كب�شة
�إىل ر�سول اهلل ﷺ وق�صت عليه خربها ،ف�أمرها ر�سول اهلل ﷺ �أن تقعد يف بيتها حتى
ي�أتي فيها �أمر اهلل ،و�سمع الن�ساء يف املدينة ما حدث ،فقلن لر�سول اهلل :ما نحن �إال
كهيئة كب�شة؛ فنزلت الآيات ترد هذا الباطل عن الن�ساء امل�ؤمنات ال�صاحلات.
� -5أم ُك ّجة الأن�صارية :امر�أة �أن�صفها القر�آنُ ،
و�شرعت مبنا�سبة ق�صتها فري�ضة
املرياث ،ويف �ش�أنها نزلت الآيات ﱫ 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 ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸ
ﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﱪ (الن�ساء) .وكان
زوجها �أو�س بن ثابت الأن�صاري  -ر�ضي اهلل عنه  -قد ا�ست�شهد يف غزوة �أُحد ،فجاءت
ر�سول اهلل ﷺ فقالتّ �" :إن �أو�س بن ثابت مات وترك يل بنات و�أنا امر�أة ولي�س عندي
ما �أنفق عليهن ،وقد ترك �أبوهن ما ًال ح�س ًنا وهو عند �سويد وعرفجة ومل يعطياين".
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فنزلت الآيات ،ثم نزلت الآيات التي حتدِّد ن�صيب كل من البنات و�أمهن و�أبناء العمومة،
فقال ر�سول اهلل ل�سويد وعرفجة� ،أعطيا البنتني الثلثني و�أعطيا �أمهما الثمن وما بقي
فهو لكما.
 -6زينب بنــت جح�ش :نـــزل يف �شـــ�أنها قـــولــــه  -تعاىل :-

ﱫﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﱪ (الأح��زاب).
وقد نزلت هذه الآي��ات يف زينب  -ر�ضي اهلل عنها  ،-وبعد �أن ط ّلقها زيد بن حارثة -
ر�ضي اهلل عنه  ،-قال ر�سول اهلل ﷺ« :من يذهب �إىل زينب ِّ
يب�شرها �أن اهلل قد زوجنيها
من ال�سماء .»..وقد كانت تقول" :يا ر�سول اهلل ما أ�ن��ا ك�إحدى ن�سائك ،لي�ست ام��ر�أة
زوجنيك اهلل من ال�سماء" وكانت
زوجها �أبوها �أو �أخوها �أو �أهلها ،غرييّ ...
منهن �إال ّ
زينب تفخر على �أمهات امل�ؤمنني وتقول" :ز ّوجني اهلل من فوق �سبع �سماوات".
� -7أم �شريك الدو�سية :نزل يف �ش�أنها قوله  -تعاىل  :-ﱫ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﯚ ﱪ (الأحزاب .)٥٠ :وهي غزية بنت جابر الدو�سية ،امر�أة من الأزد من قبيلة
دو�س ،وقيل �إنها نزلت يف �ش�أن ميمونة بنت احلارث  -ر�ضي اهلل عنها  ،-قالت عائ�شة -
ر�ضي اهلل عنها �" : -أما �إنها واهلل �أتقانا و�أو�صلنا للرحم".
 -8فاطمة ال��زه��راء بنت ر��س��ول اهلل :نـــزل فيها و أ���س��رت�ه��ا قولـــه  -ت�ع��اىل :-
ﱫ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﱪ (الأح��زاب) .نزلت هذه الآية يف فاطمة وزوجها (علي بن �أبي طالب) و�أوالدها
(احل�سن واحل�سني)  -ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني .-
 -9حف�صة بنت عمر بن اخلطاب :نزلت يف �ش�أنها الآيات من (� 3إىل  )5من �سورة
سحر البيان في كلمات بينات
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التحرمي؛ قال  -تعاىل  :-ﱫ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ
ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﱪ (التحرمي).
نزلت هذه الآيات يف �أم امل�ؤمنني حف�صة بنت عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنها
 ،زوجة ر�سول اهلل يف اجلنة كما �أخرب بذلك جربيل  -عليه ال�سالم .- -10عائ�شة بنت �أبي بكر ال�صديق  -ر�ضي اهلل عنها : -نزل يف �ش�أنها الآيات من
(�11إىل  )17من �سورة النور .نزلت هذه الآيات ب�سبب اتهام �أم امل�ؤمنني عائ�شة  -ر�ضي
اهلل عنها  -من قبل املنافقني.
كانت تفخر على �أزواج النبي بخ�صال مل تعطهن ذات خمار قبلها ،ومنها� :صورت
لر�سول اهلل قبل �أن ت�ص ّور يف رح��م �أم�ه��ا ،وتزوجها ر�سول اهلل بك ًرا ومل ي�ت��زوج بك ًرا
غريها ،وكان ينزل على ر�سول اهلل الوحي وهو بني �سحرها ونحرها ،ونزلت براءتها من
ال�سماء ،وكانت �أحب النا�س �إىل ر�سول اهلل ،وقب�ض اهلل نف�س ر�سول اهلل وهو بني نحرها
و�سحرها ،ومات الليلة التي كان يدور عليها فيها ،ودُفن يف بيتها.
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عالقة امل�سلمة مع خالقها � -سبحانه وتعاىل -
 -1بنف�س م�ؤمنة �صادقة ت�ستعد دو ًم��ا للقاء اهلل  -تعاىل � -أك�ثر مما ت�ستعد
ل�غ�يره ..حتر�ص على �أن تكون يف ك��ل حلظة على خ�ير الأح ��وال و�أف�ضلها؛ لأن�ه��ا يف
كل حلظة تتوقع لقاء اهلل � -سبحانه  -ال��ذي ما بعده رج��وع ..ا�ستعداد يتوقف عليه
م�ستقبلها احلقيقي الأبدي الذي فيه دار ا�ستقرارها راجية داعية �أن يكون خري �أيامها
يوم لقائه ..وخري �أعمالها خواتيمها..
 -2لإميانها باملالئكة أ�ث��ر عظيم يف حياتها� ..شعرت �أن معها ملكني موكلني
بها ..ملك عن ميينها يكتب احل�سنات ..وملك عن �شمالها يكتب ال�سيئات ..يالزمانها
يف �إقامتها و�سفرها ..يف قيامها وجلو�سها ..يف �صالتها وعبادتها كلها ..يالزمانها ال
يتخليان عنها �إال يف �أحوال خا�صة ..فتحفظت �أن يكتبا عليها �شي ًئا ال يليق بها كم�ؤمنة
�صادقة ..ح�صنت نف�سها من الأقوال والأعمال ال�سيئة التي �ستحا�سب على كل كبرية
و�صغرية منها يوم القيامة ..يوم يقوم النا�س لرب العاملني.
قال  -تعاىل  :-ﱫ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﱪ (ق).
 -3م��ن �سماتها ال�ت� أ�م��ل ..وال�ن�ظ��ر ..يف خم�ل��وق��ات اهلل  -ت�ع��اىل  ..-م��ن �أر���ض
و�سماء ..وقمر وجنوم ..و�شم�س وكواكب ..بحار و�أنهار ..رياح و�سحاب ..جبال ووديان..
نبات و�أزهار ..فتقف �أمام عظمة اهلل  -تعاىل  -وقدرته خا�شعة خا�ضعة ..فتزداد �إميا ًنا
وطاعة ..ح ًبا وتعظي ًما ..ﱫﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩ ﮪﱪ (العنكبوت:
 ،)٢٠ﱫ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﱪ (�آل عمران).
 -4ت�ست�شعر بقلبها �صفات اهلل � -سبحانه  ..-فت�ستغني بها بقدر حظها وق�سمها
من معرفتها ..وقيامها بعبوديتها ..ف�إن �شهدت م�شهد علو اهلل  -تعاىل  -على خلقه،
وا�ستوائه على عر�شه ..تع َّبدت ربها � -سبحانه  -مبقت�ضى هذه ال�صفة ..في�صري لقلبها
�صمد يعرج �إليه مناج ًيا له مطر ًقا ..واقفة بني يديه وقوف العبد الذليل ..وت�ست�شعر
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بذلك �أن كالمها وعملها �صاعد �إل�ي��ه معرو�ض عليه م��ع �أوف��ى خا�صته و�أول�ي��ائ��ه..
فت�ستحيي �أن ي�صعد �إليه من كالمها وعملها ما يخزيها ويف�ضحها هناك.
و�إن �شهدت م�شهد العلم املحيط ..الذي ال يعزب عنه مثقال ذرة يف الأر�ض وال
يف ال�سماء ..وال يف قرار البحر ..وال حتت �أطباق اجلبال ..علمت �أن حركاتها الظاهرة
والباطنة ..وخواطرها ..وجميع �أحوالها ..ظاهرة مك�شوفة لديه ال يخفى عليه منها
�شيء.
و�إن �أ�شعرت قلبها �صفة �سمعه � -سبحانه  -لأ��ص��وات عباده على اختالفها..
وخفائها وجهرها� ..أدرك��ت �أن��ه ال ي�شغله � -سبحانه َ -ج ْه ُر من َج َه َر على �صوت من
�أ�سر ..وال تغلطه الأ�صوات على كرثتها واجتماعها.
و�إن ا�ست�شعرت معنى ا�سمه الب�صري  -جل جالله  ..-ال��ذي يرى دبيب النملة
ال�سوداء على ال�صخرة ال�صماء يف �شدة الظلماء ..ويرى تفا�صيل خلق الذرة ال�صغرية..
وخمها وعروقها ..وحركتها� ..أعطت ه��ذا امل�شهد حقه من العبودية ..فتيقنت �أنها
مب��ر�أى منه � -سبحانه  ..-ال يغيب عنه من حركاتها و�سكناتها �شيء ..و�أيقنت �أنه -
�سبحانه  -ي�ستحق نهاية احل��ب ..مع نهاية ال��ذل ..لكمال �أ�سمائه و�صفاته ..و�أن كل
عبودية لغريه باطلة ..وعناء ..و�ضالل ..ﱫ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﱪ (امل�ؤمنون).
 -5ت�ستح�ضر منة اهلل  -تعاىل  -عليها �أن وفقها لطاعته وعبادته ..حتذر من �أن
يت�سرب �شيء من ال�شعور مبنة العبد على اهلل  -تعاىل  ..-تعلم �أن ذلك حمبط للعمل..
مذهب للإميان ..و�أن �أخطره ما كان بالقلب ل�صعوبة الإح�سا�س به ودقته وخفائه..
فتجاهده وتدفعه عن قلبها ..فهو �أخطر من الرياء.
 -6علمها بتفرد ال��رب � -سبحانه وتعاىل  -بال�ضر والنفع ..والعطاء واملنع..
واخللق وال��رزق ..جعل لبها معل ًقا باهلل � -سبحانه  ..-لي�س بالأ�شياء والأ�شخا�ص..
عبادتها خال�صة هلل  -تعاىل  ..-لي�س للأموات �أو الأحياء� ..أو امل�شاهد والآث��ار ..من
طواف �أو دعاء� ..أو ا�ستعانة ..لأنها �آمنت �أن ذلك �شرك ي�ؤدي ب�صاحبته �إىل الهالك..
 -7غايتها ن�صرة دي��ن اهلل  -تعاىل  ..-حتكيم �شرع اهلل  -تعاىل � ..-أن يكون
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الدين كله هلل  -تعاىل  ..-لي�س همها حتقيق ال�شهوات بدعوى الرفاهية ..وال �إ�شباع
الرغبات بدعوى احلرية ..لأنها تعلم �أن ذلك مدعاة �إىل ا�ستحالل كثري من الو�سائل
املحرمة للو�صول �إىل غايات حمرمة� ..أو غايات ال حتقق ر�ضا اهلل  -تعاىل  -ومراده..
والتي فيها ال�سعادة واخلري للب�شر.
� -8إن �أحبت� ..أحبت يف اهلل  -تعاىل � ..-إن �أبغ�ضت� ..أبغ�ضت يف اهلل  -تعاىل ..-
�إن �أعطت� ..أعطت هلل  -تعاىل  ..-و�إن منعت ..منعت هلل  -تعاىل  ..-قلبها منعقد على
االقتداء بر�سول اهلل ﷺ ..دون �أي �أحد ..يف الأق��وال ..والأعمال ..احلاكم يف ذلك كله
دقه وجله ..هو ما جاء به الر�سول ﷺ ..ال تتقدم بني يديه بعقيدة وال قول وال عمل..
ﱫ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱪ (احلجرات.)١ :
 -9تعمل جاهدة نا�صبة ..ر�ض َّية النف�س ..مت�ألقة امل�شاعر ..حفية بدينها ..وف َّية
لربها ..ت�سعد بالبذل يف �سبيل اهلل  -تعاىل  ..-م�ست�شرفة جزاءها الأوفى عند موالها..
إخال�صا ..حتى ترى ثمار دعوتها تتقدم ..يف طريق ن�شر
فتزداد هدى ور�شادًا ..جدًّا و� ً
اخل�ير ..و�إرج��اع اخللق للحق ..ﱫ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﱪ (البقرة:
.)١٩٣
� -10أبية عنيدة ..ال تخ�ضعها قوة يف الأر���ض ..لأنها تتلقى �أوامرها من اهلل -
تعاىل  ..-م�سلمة ال تنجر وراء حثالة ..وال ت�سحب خلف تقاليع ..ال تثق يف مناهج
ب�شر� ..إنها �آمنت ب��اهلل  -تعاىل  -حك ًما ..ومل تبتغ غري منهاجه نظا ًما ..ﱫ ﯾ
ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﱪ (املائدة.)٥٠ :
 -11ت�ست�شعر ر�ؤية اهلل  -تعاىل  -لها� ..سماعه جلهرها وهم�سها ..فتجعل من
نف�سها رقي ًبا على حركاتها ..و�سكناتها ..وكلماتها ..و�أ�سرارها� ..إنها تعلم �أنه � -سبحانه
..ﱫ ﮥ ﮦ ﱪ (احل ��ج ،)٦١ :و أ�ن� ��ه :ﱫ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﱪ (�آل عمران ،)٥ :فتخ�شاه بالغيب ..ﱫ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﱪ (امللك).
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الــخــاتــمــة
يف ختام هذا الكتاب نود التذكري ب�أن طبيعة الب�شر اخلط أ� والن�سيان ،و�أن اجلهد
الب�شري مع ّر�ض للخلل والهفوات مهما كان احلر�ص ،ومهما كان البذل.
ل��ذا� ..إن ر�أي�تن من �صواب فهو من اهلل ،و�إن ر أ�ي�تن من خط أ� فهو من نف�سي
وال�شيطان.
و�أود �أن �أو�صي �أخواتي الطالبات واملعلمات؛ ب�أن ي�أخذن من هذا الكتاب ن�صي ًبا
واف � ًرا؛ فهذه الكلمات جاهزة ومن�سقة للإلقاء؛ فما عليكن �سوى التوكل على اهلل،
وا�ست�شعار �أهمية ما تقدمنه جلمهوركن من الطالبات.
ولنتذكر جمي ًعا �أن الكلمة الطيبة �صدقة ،و�أن ال��دال على اخلري كفاعله ،و�أن
الن�صيحة لكل م�سلم ،و�أن دقائق امل�سلم غالية؛ ل��ذا ..ينبغي علينا �أن نحر�ص على
ا�ستثمارها �أ�شد احلر�ص ،و�أال ن�سمح لأنف�سنا ب�أن نتكا�سل عنها ب�أي حالٍ من الأحوال.
"واحلمد هلل رب العاملني".
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الـمـحتـوى
املقدمة
التلفاز القاتل!
عالقة بنات الثانوية مبكتبة املدر�سة
ال�شريط الإ�سالمي وكيفية اال�ستفادة منه
الإ�سالم هو احلب احلقيقي
نيل �آرمي�سرتونغ
الإعجاب  :الأ�سباب والعالج
ف�ضيلة ال�صمت
وماذا عن �إ�سالم ال�شاب الأمريكي كيم
�أعظم �أربعة �أخطاء يف التاريخ
املداراة ن�صف العقل
القوة املفقودة
" "10هم�سات يف فنِّ احلوار
يحيى امل�شد
أنت عظيمة
حواء  ..كم � ِ
و�صايا للباحثات عن الرثاء
اجلنة دار النعيم
التعري وك�شف املفاتن
�ضوابط عمل املر�أة امل�سلمة
خطر الأزياء واملو�ضة
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34
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39
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42
43
48
50
53
55
57
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ن�سيت �أن تتزوج
�شخ�صا للدخول يف الإ�سالم؟
كيف تدعني
ً
اجلودة يف العمل
بني دجال الهند وعاملها
العزّة ال تنال هكذا!
عاقبة املرتفني
م�صرع املبتدعني الثالثة
�أخطاء عبقرية
حقائق عن قرب نهاية العامل!
اال�ستقامة �سبيل ال�سالمة
النبي �إدري�س �أول من غزا الف�ضاء
�سموم  ..ولكن!
كل عقدة ولها حل
�أ�سرار العالج باللم�س
العالج بركوب اخليل
�أحبنب لغة القر�آن
البطولة بني مفهومني
ال�شيخ العالمة الألبانى  -يرحمه اهلل -
ال�شيخ عبداهلل القرعاوي
امللك والوزراء الثالثة
دور الـمر�أة يف العمل اخلريي
الإيغور احلزين
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تعريف اال�ست�شراق وحقيقته
كلمة عابرة للمر�أة امل�سلمة املعا�صرة
قوت القلوب
احلياء
مر�آة احلب عمياء
فاراداي
اخلوف من املجهول
تخيلي �أن للإن�سان �أجنحة
عز الدين الق�سام
طرق الوقاية من املواقع الإباحية
الإ�سالم �ضد املغاالة والإ�سراف
موقف الأعداء من �أخالقنا
ق�صة م�سجد بلخ
ملاذا ي�شعر التائب بغم وهم �أول توبته؟
فطرة اهلل!
الإ�سالم رائع  ..لكني ال �أطيق امل�سلمني!
واقع العربية اليوم
نف�سك
قبل �أن تعظمي يف ِ
م�سلم جديد من اليابان
ا�س�أيل جم ّر ًبا!
قوة ال�شخ�صية
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التنجيم والأمرا�ض النف�سية
العلمانية وثمارها اخلبيثة
�آداب الن�صيحة
االختالط يك�سر ال�شهوة!  ..هكذا قالوا
طموح �إبلي�س
ما ينت�شر اليوم عن "معجزات الطبيعة "
املر�أة الفرن�سية ""1
املر�أة الفرن�سية ""2
ثمن ال�ضعف
هموم الكبار
زهرية حافظ عابدين
يخرج من قربه بعد "� "6سنوات
املفتي و�آخرة ال�سلطان
تعرفت �إىل وحدانية اهلل فبكيت
خرب هارون الر�شيد
�أين تقع "�سورينام"؟
م�سلمو تايالند
حق التعليم للمر�أة
الرتدد ..الآفة اخلفية
بني العلم والذكاء
أنت
لك � ِ
ِ
جرعات فيتامني "د" حتمي الب�صر
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أدراك ما احلجاج
احلجاج وما � ِ
�أدلة حترمي الدخان
الثقة بن�صر اهلل
ال تي�أ�سي!
ق�صة "فورد" بني النجاح والف�شل  ..ثم النجاح
الإرادة هي �سر النجاح يف كل الأعمال
قواعد التعامل مع الآخرين
حني تكون ال�صلة بطاقة معايدة!
احلب الأعمى �أم اخلطبة املب�صرة؟
لو كانت ن�سا�ؤنا كما كانت منازلنا!
الهروب من امل�س�ؤولية
لي�س باجلمال وحده يحيا الإن�سان
�صديقة الألف �سنة!
من �أف�ضل :مَ
العال � ِأم الغني؟
�إنها تكرهها بقدر ما حتبونها!
الزواج �أثناء الدرا�سة ..الطموح ال�سامي
الطالبة الداعية
اخلتان وقاية وتوفري
القنوات الف�ضائية
" "90يوما قبل دخول القرب!
انحراف املحبة
التعلق
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احلجاب
القرار يف البيت
ماذا قلن يف احلجاب بعد �إ�سالمهن؟
�إنها احلياة الرائعة
ماذا نق�صد مب�صطلح "احتكار"؟
م�ستح�ضرات التجميل  ..ما لها وما عليها
اجلنيد بن عبدالرحمن
الإ�سالم وكرامة املر�أة
الت�شبه بالكفار وتقليدهم
�أ�ضرحة �شركية و�أخطاء متكررة
الإ�سكندنافيون امل�سلمون يف تزايد م�ستمر
عبدا هلل
�أدركت عظمة �أن يكون الإن�سان ً
احلياة هي ما تعتقدين
حياتك
" "21يوما تغري
ِ
ملاذا الزانية قبل الزاين؟ وال�سارق قبل ال�سارقة؟
الإ�سالم هو العدو الأول عند الغرب
�ألب �أر�سالن  ..القائد امل�سلم هازم ال�صليبيني
ال يفهمني �أحد
توبة املمثلة �شيماء الكويتية
املتجول الغبي
انتظر ثماين ثوان!
�ضاعت الدكتوراه
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أهلك!
كوين فخورة ب� ِ
ينتقدونك!
دعيهم
ِ
ظروفك!
ا�صنعي
ِ
ال ت�ستعجلي النتائج!
ف�شلك
ال تخجلي من ِ
اقفزي حتى ال تغرقي
ق�صة �إ�سالم �سكان جزر املالديف
عودة �إىل احلق
ق�صة ديو
قرابة و�صحبة
�إح�سان �إلهي ظهري � ..أ�سد ال�سنة يف الهور
الو�شم وعالجه
ق�صة جراد العيينة
الآثار العقدية لألعاب احلا�سب الآيل
هل كل الدم الب�شري هو نف�سه؟
�أال يعلم �أولئك
�ضريبة الثبات على املبد�أ
ال حتزين على الإ�سالم
الزواج املبكر
تائب خلف الق�ضبان
فريديريك �إيد�ستام
لهيب ال�صراحة يحرق املغالطات
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324
االفتتان بـ(الكالم)	
325
�أ�سباب اخل�شوع يف ال�صالة
327
و�سائل الأعداء يف حماربة اللغة العربية
329
�إ�سالم رئي�س جمهورية جامبيا
333
ميزق قلبي جهل امل�سلمني بدينهم
335
ملاذا يحرم على الرجال م�صافحة الن�ساء؟
336
�شدة جهنم
339
�أيتها الطالبات الكرميات
342
طفل ينقذ والده من العقوق
344
هم�سة يف �أذن الطالبات
346
م�شروعا
كوين
ً
347
االت�صال الهاتفي
348
�أخالقيات ال�شبكة العنكبويتة
349
حني ت�ضرب الأم طفلها
350
تقبلت احلجاب بقناعة ور�ضا
352
معرفة الإن�سان نف�سه
353
الأزياء واملو�ضة
355
حماربة احلجاب والهجوم على املحجبات
تنبيهات على �أخطاء �أو نقائ�ص تقع من بع�ض ال�صائمني "356 "1
358
�أحاديث هاتفية  ..ثم ..؟
360
خطورة الإ�صرار على املع�صية
362
ما العلمانية؟!
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حامل القر�آن
الوقف واالبتداء يف القر�آن الكرمي
الكرامات
التوكل
احلجاب مراغمة لل�شيطان
�صديقاتك
ِ
�أخطاء يف منا�سك احلج والعمرة
خطورة التكفري
ر�ؤية �أعمق  ..ال ت�صرف �أحمق!
ف�ضائل ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم -
اختالط املفاهيم
ه ُّم ال�شعور بالتق�صري
الإ�سالم يحمي حياة املر�أة
القمامة  ..كنز العرب املفقود!
بني العاطفة والتفكري
الثور الأبي�ض !..
�سرت �أم زينة؟!
�أو�صاف املنافقني يف القر�آن الكرمي
هل �أنا قبيحة؟!
حتقيق الأخوة
املنظور ال�شرعي لعمل املر�أة
العقيدة واملبد�أ ""1
سحر البيان في كلمات بينات
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العقيدة واملبد�أ ""2
العقيدة واملبد�أ ""3
البطل �أحمد عبدالعزيز  -يرحمه اهلل -
احل�ضارة والعمل للم�ستقبل ""1
احل�ضارة والعمل للم�ستقبل ""2
احل�ضارة والعمل للم�ستقبل ""3
احل�ضارة والعمل للم�ستقبل ""4
احل�ضارة والعمل للم�ستقبل ""5
دهاء الق�ضاة
مع رجل من كرات�شي
عجبي من ظلم الإن�سان
التخ�ص�ص يف القراءة
ذم الل�سان
مدح امل�شورة
�أ�ضرار التدخني على املال
ا�ست�شعار احلكم والغايات من ال�صيام
ال �ضرر وال �ضرار
�صالح الدين مع قلب الأ�سد
حممد الفاحت والطبيب اليهودي
الدولة الأكذوبة
فكرتك ال ت�ستحق �أكرث من تقدير جيد
وقولوا للنا�س ُح�س ًنا
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تخيلي � ..أن القارات ال تتزحزح
حقوق الأقارب
حق غري امل�سلمني
نوبل  ..جائزتي التي �أنتظر!
دعي الأرقام تتحدث
�أخطاء وتنبيهات
�إىل متى؟!
عج ًبا لك �أيها الإن�سان!
يف �أهل الزكاة
�أيها امل�سلمون
حتى ال نلوم �أنف�سنا
كيفية املحا�سبة
حياة املر�أة الغربية
مناذج يف علو الهمة
ال تنت�صري
لنف�سك
ِ
كيف ظهرت العلمانية؟!
تعايل نتعاتب ال نتخا�صم
الإن�سان بني الرجولة وال�ضياع
الفطرة الإن�سانية
الدعوة �إىل اهلل يف البيوت
ترك العمل من �أجل النا�س من الرياء!
البكاء عند تالوة القر�آن �أو �سماعه
سحر البيان في كلمات بينات
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عامر بن عبد قي�س التميمي
ماذا تنتظر امل�صلحات؟
ال�صراع على ماذا؟
هم الإعجاب
ّ
�شياطني الإن�س و�شياطني اجلن
�شهوة الن�ساء
�شعور املنافق والفا�سق يف ختام رم�ضان
�سنن يف الكون
�ضياع الوقت يف اللهو واللعب
عمل املر�أة يف البالد الإ�سالمية
التكفري باملع�صية
م�سامرة عائلية
احلب ال ين�ضب
�إال  ..اجلار!
وفاء ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل عليهم -
دعوة للتخ�ص�ص	
ذوق الدعابة
ح�سن املظهر
احلجاب �إغاظة لأعداء اهلل
حب ال ُقرب
�أال تفرحني له!
�س�أظل نا�صحة
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مروة ال�شربيني � ..شهيدة احلجاب!
حجم م�شكلة �إدمان املخدرات
جاهزون للخناقة !..
يوم ذات العيون
ر�ؤيا �سجود ال�شجرة
الذاكرة العر�ضية
احلذر من التزوير التاريخي
�شبابنا واملعرفة
بنف�سك
ثقتك
ِ
ابني ِ
�أخطاء تقع فيها بع�ض امل�ستمعات
يوم ذات العيون
�شعرت �أنني كنت دائما م�سلمة
م�س�ؤوليات املعلمة نحو املجتمع
جلطة القلب  ..ملاذا تزحف نحو ال�شباب؟
االنتفا�ضة الإ�سالمية يف فل�سطني
ال�ساملون � ..سمك املحيط املمتلئ بالزيوت املفيدة
الطحالب م�ضاد قوي لل�سرطان!
م�صطلح ال�شوفينية
حقوق الإن�سان
عالج م�شكلة تعاطي املخدرات
يوم الها�شمية
ر�ؤيا غزو البحر
سحر البيان في كلمات بينات
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في�س بوك
تويرت
اكت�سبت من الإ�سالم القوة ملواجهة النا�س
�سماحه و�أخالق
عظة للحكام
امللل دون ا�ستعجال
�أين احلائرات؟
�سرت امل�سلمة �سبب لإ�سالم كافرة!
بحلم �صغري؛ بد�أ م�شروعه الكبري
امل�سلمون وابتكار امل�ست�شفيات
علم اخلرائط
�سكة حديد احلجاز
�سوء اختيار ال�صديقات
ملاذا تقع حوادث املرور؟!
من حداد� ..إىل عامل فا�ضل!
نف�سك
ادفعي التهمة عن ِ
ال داعي للقلق من �صغائر الأمور
النظام الغذائي
أنت من ت�ؤخرين الن�صر عن هذه الأمة؟
� ِ
افهمي احلياة
ابتعدي عن احل�سد؛ وكوين نبيل ًة
كوين م�شرقة التفكري
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ابت�سمي وتفائلي
ما �أجمل الف�شل!
احليوانات!
�أ�صناف النا�س
وملا ر�أيت اجلهل
عي�شي روح احلياة ال �شكلها
تريثي واحكمي
كوين �سهل ًة طيب ًة
الأخوة ب�صدق
املر�أة ال�صاحلة
قوة الهدف
االبت�سامة �سر ال�سعادة
الفراغ الوقتي
املولد الكهربائي
فكيف حال من ال ت�صلي؟
عدو اهلل � ..أبو رافع اليهودي
عالج قرحة ال�سرير
الزيتون � ..سالح �ضد �أمرا�ض القلب!
الإفراط يف ا�ستعمال ال�سيارة
قواعد النجاح ""1
قواعد النجاح ""2
قواعد النجاح ""3
سحر البيان في كلمات بينات
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قواعد النجاح ""4
�أريد عم ًال
املجالت اخلليعة
العجلة
احلياء
القناعة
مبطالت الأعمال
لذة العبادة
حترمي الزنا و�أ�سبابه
خطورة الد�ش	
خطورة التلفاز
ن�ساء نزل فيهنّ قر�آ ٌن ُيتلى
ال ـخــات ـمــة
الـمـحتـوى
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