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مة مقدَّ
�حلمد هلل, و�ل�شالة و�ل�شالم على ر�شول �هلل, وعلى �آله و�شحبه ومن و�له.. وبعد:

فالدعوة �إىل �هلل طريق �لر�سل �لكر�م, �إمامهم حممد عليه �أمت �سالة و�أزكى �سالم.
عا�ش حياته كلها للدعوة �إىل �هلل ممتثاًل �لتوجيه �لقر�آين �لكرمي: زب ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ېرب )�لأنعام: 163-162(.

َفَلنا يف حر�سه ملسو هيلع هللا ىلص على تزكية نف�سه �أعظم �أ�سوة!
ويف حر�سه على �لدعوة مهما كانت �لظروف �أعظم ِعربة!!

ومع تلهفه على �إ�سالم عمه �أبي طالب, قبل �أن يتخطفه �ملوت, لنا وقفة!!!
َم وجهه �سطر �لطائف, فكان �لرد �لأ�سو�أ, و�لت�سرف  بل عندما �أُوذي �أعظم �لإيذ�ء مبكة, َيَّ
�لأقبح من �سفهائها فرجع – فد�ه �أبي و�أمي – كئيبًا حزينًا, و�أ�سند ظهره لذلك �لب�ستان جائعًا 

متعبًا, فح�سل �حلو�ر �لق�سري �لذي �أثمر �إ�سالم عد��ش �لغالم �ل�سغري.
مما يدل على �أهمية ��ستغالل �لد�عية جلميع �ملو�قف �لتي ير بها.

بل �لعجب �لُعجاب حينما كان ُمطاردً� يوم �لهجرة!!
فبمروره بخيمة �أم معبد �أدخل �لإ�سالم �إىل قلبها, وقلب زوجها.

وعند وقوفه ملحاورة �سر�قة بن مالك – �لطامع يف �جلائزة �لكربى..
�أثمر ذلك �إ�سالمه, بل �أعطاه كتاب �أمان, و�أبو بكر – ر�سي �هلل عنه – كان بجو�ره, وهو خائف.
و�ل�سعي يف طريق �لدعوة �ل�سحيح يتطلب �لت�سمري عن �سو�عد �جلد, مع �ل�ستعانة باهلل, 
و�لو�سيلة,  �ملنهج  �سالمة  ذلك  يف  مر�عني  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنا�ش  �سيد  ب�سرية  و�ل�ستئنا�ش  عليه,  و�لتوكل 

وح�سن �لأ�سلوب.
من  �أزهارً�  جمعتها  �ل�سريع,  و�إقناعها  �لبليغ,  و�إيجازها  اذ,  �لأخَّ �أ�سلوبها  لها  و�لق�س�ش 
على  �ملثوبة  �أجزل  عليها  �لقائمني  �هلل  �أثاب  �ل�سنني.  من  عدٍد  عرب  �لإ�سالمية  جمالتنا  ب�ساتني 

جهودهم �لدوؤوبة!
وقد ق�شمت هذه �لق�ش�ص �إىل عدة ف�شول:

�لف�شل �لأول: ق�س�ش وعرب عن �هتمام �ملرء باإ�سالح نف�سه تعليمًا, وتزكية, وتدريبًا, 
�أيًّا كان عمره, وجن�سه, وو�سعه �لجتماعي, وثمرة ذلك �لعاجلة.
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ق�س�ش وعرب عن �هتمام �لزوجة بزوجها, ودورها يف دعوته وتوجيهه  �لف�شل �لثاين: 
ملكانته,  نظرً�  زوجته!!  دعوة  يف  �لزوج  دور  �جلميع  لإدر�ك  عليها؛  �حلديث  ق�سرت  وقد  للخري, 

وقو�مته.
�لف�شل �لثالث: ق�س�ش وعرب تو�سح �أهمية تربية �لأبناء تربية �سوية, وما ينتج عن ذلك 

من ُح�ْسن �لأثر عليهم, وعلى من حولهم.
�لطالب  توجيه  يف  و�ملعلمة  للمعلم  �لكبري  �لدور  عن  وعرب  ق�س�ش  �لر�بع:  �لف�شل 

و�لطالبات �إىل ما فيه �خلري يف �لعاجلة و�لآجلة.
�لف�شل �خلام�ص: ق�س�ش وعرب عن �أهمية ��ستغالل �لد�عية لكل موقف, ففي �لولئم, 
و�لأعر��ش كانت لنا ق�س�ش, ويف �للقاء�ت �لعابرة كانت لنا فر�ش,و لل�سيدي و�لكتيب و�ملطوية دور 

ل ي�ستهان به.
�لف�شل �ل�شاد�ص: ق�س�ش وعرب تو�سح �أنه ل �سيء ينعك من �لعمل لالإ�سالم, �سو�ء كان 
�ملرء �سحيحًا �أم مري�سًا, طائعًا �أو حتى عا�سيًا, فال �سيء يكن �أن ينع �لإن�سان �ل�سادق من نفع 

دينه و�أمته!!
�لف�شل �ل�شابع: ق�س�ش وعرب تتحدث عن بع�ش ماآ�سي �مل�سلمني, وتو�سح بع�ش جهود 
رين, فكيف يطيب للم�سلم �ل�سادق �أن يتخاذل عن ن�سرة دينه؟! فاإخو�نه �مل�سلمون يطلبونه  �ملن�سِّ

وينادونه, و�أعد�وؤه �ملرتب�سون يحاربونه, وعن دينه ي�سدونه.
�ل�سادقون يف  �لدعاة  بها  يت�سلح  �لتي  �لو�سايا  من  عددً�  فيها  فاأجملت  و�أما �خلامتة: 

طريق دعوتهم ملن حولهم.
يف  مقامنا  يرفع  �لذي  �ل�سالح  �لعمل  من  يجعلها  و�أن  �لكلمات,  بهذه  ينفع  �أن  �هلل  �أ�ساأل 
�جلنة درجات, وند�ئي للقر�ء �لكر�م �أن ُيتحفونا مبا لديهم من ق�س�ش ت�سجع على �لدعوة؛ لُنخرَج 

معًا �جلزء �لثاين من هذه �ملجموعة �ملباركة.

نا �لرحمن �مل�شئول, �أن يوردنا جميعًا حو�ص �لر�شول, �شلى �هلل عليه و�شلم. وربُّ

كتبه
د. عبد�لرحمن بن حممد �لفار�ص

جو�ل: 0505489375
�ش . ب: 4274

�لريا�ش: 6758-1325
Islamico122@gmail.com
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الفصل األول
اهتمام المرء بإصالح نفسه
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عجيب �أمرهم!!! 
روى �لبخاري – رحمه �هلل – يف ق�سة نزول �لوحي على �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص, �أن
ا �إذ ُيخرجك ورقة بن نوفل ملا �أخربه ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص خرب ما ر�أى, قال: ليتني �أكون حيًّ
قومك, فقال ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�أو خمرجيَّ هم؟!«  قال: نعم, مل ياأِت رجل قط مبثل

ما جئَت به �إل عودي)1(.

عجيب �أمر �لدعاة...
ُيو�َجهون بكل �أنو�ع �لظلم و�ملحاربة و�ل�ستهز�ء, ومع ذلك فهم �سابرون حمت�سبون... !!

عجيب �أمر �مل�شلحني!!...
يخرج �مل�سلح منهم وحيدً� فريدً�, يقف مبفرده �أمام �لأمة مبجموعها, ل ي�سره َمْن خذله, 
ول من خالفه, يتاألَّب عليه �خلا�سة, وينفر منه �لعامة, ي�سفونه باأقذع �ل�سفات, ويتهمونه باأب�سع 

�لأخالق, ومع ذلك فهو ر�فع �لر�أ�ش, عايل �لهمة, �سادق �لعزية!..

�هلل  �سرع  عن  و�لبعد  و�ل�سالل,  �لنحر�ف,  فيجد  حوله؛  ِمْن  �لنا�ش  �إىل  �مل�سلح  ينظر 
فيتحرك قلبه, ويهتز �سمريه, وي�سبح, وي�سي مفكرً� يف هموم �لأمة و�أحو�لها, يظل قلق �لنف�ش, 
ل يهد�أ باله بنوم �أو ر�حة, ول ت�سكن نف�سه بطعام �أو �سر�ب.. وكيف يقوى على ذلك, �أو ير�سى به, 

وهو  يرى �أمته ت�سري �إىل �لهاوية, وف�سول �لهزية و�ل�ستكانة تتو�ىل تباعًا؟؟!!

�إن �مل�سلح �سادق مع نف�سه, �سادق مع �لآخرين, يجهر باحلق, وُي�سمي �لأ�سياء باأ�سمائها, 
ُير�سي  ل  ما  وهذ�  �ملد�ر�ة,  �أو  باملد�هنة,  ير�سى  ول  �حلقائق,  وتزوير  و�خلد�ع  �لتدلي�ش  ويكره 
�لعامة �لذين �أْلَهْتُهم �سهو�تهم و�أهو�وؤهم عن ذكر �هلل, كما ل ُير�سي �ملتنفذين �لذين ي�ستمدون 

وجودهم, ومكانتهم من غفلة �لعامة  و�سكرتهم.

ينطلق �مل�سلح م�ستعينًا باهلل تعاىل, يجوب �لآفاق ر�فعًا �سوته بكلمة �لتوحيد �خلال�ش, ل 
يعرتيه فتور, ول خور, ول يقعده عن �أمنية �لإبالغ رغبة, ول رهبة, ول خوف, لأن �لقلب �لعامر بنور 

�لإيان يكت�سب قوة وثباتًا ي�ستعلي بهما على زخرف �لدنيا, وبط�ش �جلبابرة.

�إن عظمة �مل�سلح تتجلى يف ثباته, ورباطة جاأ�سه, وقدرته على مو�جهة �لنا�ش, بدون كلل �أو 
ملل, فاحلُق يكن �أن ي�سل �إليه �لكثريون, ولكن �ل�سدع به, و�لثبات عليه, و�ل�سرب على �لأذى فيه 

)1(  �أخرجه �لبخاري برقم )3(.
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منـزلة �ساخمة ل ي�سل �إليها �إل �مل�سلحون �لأفذ�ذ.

�إن عظمة �مل�سلح تتجلى يف رعايته لهموم �لأمة كبريها و�سغريها, 
ها, فهو يعي�ش لالأمة يُذبُّ عن بي�ستها, ويحمي حماها, ول يعلِّق قلبه  دينيها ودنيويِّ

ب�سكر �لنا�ش �أو حمدهم, �أو تَرهب نف�ُسه من غ�سبهم �أو ظلمهم, يقولها �سادقًا: 

زب ۅ  ۉ     ۉ  ې     ېې  ې    ى  ى        ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ  ۇئرب )هود: 51(.
�إنَّ �مل�سلحني هم �سانعو �حلياة, وباعثو  �لأمل يف �لأمة, هم حر�سها , وقادتها , وُحد�تها 

َد�ُة, وندر فيه �ل�سادقون..! �إىل كل خري  يف زمن عزَّ فيه �حْلُ
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�ل�شيخ حممد بن عبد �لوهاب – رحمه �هلل -
ّدده... �شيخ �لإ�شالم.. وُمَ

جهوده يف دعوته ل تخفى على كل ذي عينني.. ولكن ما كان لها �أن تظهر  وتعلو, �إل بعد 
ره(, فكان ما كان, و�حلمد هلل �لرحيم �لرحمن. �أحو�ل و�أهو�ل )بهّمة ُترقيه, وعلم ُيب�سّ

��ستعر�سنا  لو  ولكن  �لبدعة..  و�نقمعت  �ل�سنة,  �ل�سرك, وظهرت  بعد  للتوحيد  �لعباد  عاد 
قطفًا من �سريته لر�أينا �لعجب �لعجاب!!

ن�ساأ يف بيت علم وطهر, و�أكبَّ على �لقر�آن �لكرمي حفظًا وقر�ءة بالتدبر , وعلى طلب �لعلم 
يف حله, وترحاله, د�خل �جلزيرة وخارجها, كان خالل رحالته و�طالعه على �أحو�ل �لنا�ش �ساخطًا 

�سوء معتقد�تهم, وَتَعلَُّق كثري منهم بغري ربهم.

, مما �سبب له �لكثري من �لأذى من �لعامة و�خلا�سة, وكان  فكان ُينكر �ملنكر�ت �أينما حلَّ
ًما على ما �أر�ده من خري, فلم يجهر بدعوته  و�لده ل يريد منه �ل�سدة على �لنا�ش؛ �إل �أنه كان م�سمِّ
�لعظيمة �إل بعد وفاة و�لده عام 1153 هـ - فجل�ش للتدري�ش و�لإفادة, وتقرير �لعقيدة �ل�سحيحة؛ 
فتبعه بع�ش �أهل �لبلدة �لتي �أقام بها – وهي بلدة حريالء – ثم ��ستهر ��سمه, وذ�ع �سيته؛ فتو�فد 
عليه �لنا�ش من �لبلد�ن �ملجاورة, ثم بد� له – بعد حماولة �غتياله – �لنتقال �إىل بلدة �لعيينة 
�أكرب بلد�ن جند, و�أكرثها �سكانًا, فنا�سره �أمريها؛ فازد�د �ل�سيخ ن�ساطًا يف �لقول و�لعمل, فاأمر 
َمْت, فا�ستهر �أمره, وطارت �أخباره  عت, وبالقباب �مل�سيدة على �لقبور َفُهدِّ مة فُقطِّ بالأ�سجار �ملعظَّ

َفَكرُث �أتباعه!

�إل �أن �ملعار�سني و�ملعاندين كانو� �أكرث من �ملو�لني؛ فاأذ�عو� عنه �لأكاذيب, ورموه بالزور, 
و�أ�ساعو� عنه �لبهتان!

�أُخرج �إىل  �أن  �إ�سالحية ُت�ساب مبثل هوؤلء �لأعد�ء, فكان  ول غر�بة يف ذلك, فكلُّ دعوٍة 
�لدرعية؛ فح�سل �للقاء �لتاريخي بينه وبني �أمريها – حممد بن �سعود رحمه �هلل – وتعاهد� على 

�لن�سرة و�لدعوة – فرحمة �هلل عليهما!

�لنور  فازد�د  وعلمائها..  �لبلد�ن  �أمر�ء  �إىل  ِلُتْبَعَث  و�لكتب؛  �لر�سائل  لتاأليف  �ل�سيخ  فتفرغ 
توهجًا.
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وح�سل ما ح�سل من معارك, وم�ساعب, ومكائد من �أعد�ء هذه 
�لدعوة �ل�سلفية, لكن �هلل تعاىل كان لها حافظًا؛ فكلُّ َمْن ر�م �إطفاء هذ� 

�لنور �أطفاأ �هلل نوره, وناره, وجعله رمادً�.

وقد �أر�د �هلل بحكمته �أن تبلغ هذه �لدعوة مد�ها, فاأ�سبحت              - بف�سل 
�هلل - �ل�سبب �لأول, و�ل�سعلة �ملنرية �لتي �أ�ساءت �لطريق للحركات �لإ�سالحية �لتي قامت يف 

�ستى �أ�سقاع �لأر�ش دون مبالغة.

وقد كان رحمه �هلل! من �أعالم �لإ�سالح �لإ�سالمي يف �لع�سر �حلديث..

كان قويَّ �لعقيدة, عميق �لإيان, ل يخاف يف �حلق لومة لئم, �سديد �لغرية على �لدين, 
ذ� وقار وهيبة, عظيم �لتقوى و�لزهد و�لورع, كثري �لت�سبيح, طويل �لعبادة, كثري �لتهجد, مع حب 

للخري و�لرب و�لإح�سان.

و�إىل هذه �ملبادئ - بعد توفيق �هلل تعاىل - يرجع جناحه فيما قام به من ج�سام �لأمور طول 
حياته �حلافلة بجالئل �لأعمال, وجميل �لِفعال, رحمه �هلل رحمة و��سعة: 

 زب ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  رب  )�لأنعام: 90(.
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�شاب .. مبائة �شاب ... !!
نهاية  ما جتتمع  عادة  �لتي  عائلتي  �إ�سالح  �أحمل هم  �لثانوية  �ملرحلة  كنت يف 

�لأ�سبوع �سيبها, و�سبابها, و�أطفالها.

ويغلب على هذه �للقاء�ت �لف�شاد!

فالكبار يف قوقعتهم �ملعنوية )�أحاديث مكررة, ونقا�ش عقيم(.

�لبلوت,  لعب  يف  و�إما  و�لد�ش,  �لتلفاز  عند  )�إما  �سادرون  غيِّهم  يف  لالأ�سف  ويا  و�ل�سباب 
ونحوه(, و�أنا �أحرتق من د�خلي!

كيف �أوؤثر؟! كيف �أبني ؟! كيف �أبد�أ؟!

ميزتي �أنني �أ�شغر �لقوم!

ر �أن �أدخل �أيَّ جمل�ش فمكاين هو �أطر�فه, فال�سدر كما يقال لل�سدر!! فلو ُقدِّ

ولكن لديَّ �سعوٌر قوي يحثني, و�إح�سا�ٌش كبرٌي يدفعني �إىل �أن �أعمل بحيوية! نعم, وفور �أن 
�أبد�أ �لعمل �سيح�سل �لنجاح – باإذن �هلل – ولكن كيف؟!

طبقت �حلكمة �لبالغة:

ما خاب من ��ستخار, وما ندم من ��ست�سار!

عجيبة,                           ثمارً�  فر�أيت  طبقتها  ن�سائح,  بعدة  ن�سحني  �لذي  �لدعاة  �أحد  فا�ست�سرت 
قال يل: )يف ظرف �لثالثة �أ�سهر �لقادمة, �ح�سر كلَّ ما ُيلقى يف جمل�ش �لأ�سرة من مو�سوعات!!(.

فعاًل بد�أت �لت�سجيل و�ملتابعة, فر�أيت �أن مال�ص �أولئك �لكبار تدور حول �لآتي:

�لهتمام بالنجوم, و�أ�سمائها, و�أبر�جها, ومطالعها.

�لهتمام بالنخيل, و�أنو�عها, و�ملفا�سلة بينها.

�لهتمام باحلروب �لقبلية �لقريبة, و�سروب �ل�سجاعة فيها... �إلخ.
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رجعت �إىل �مل�ست�سار و�أوجزت له �لأخبار.

فقال: �أريدك �أن تتبحر يف هذه �لفنون.

فقلت: ل �أعرف.. ل �أ�ستطيع..

وللتعمق يف  �لإن�سان,  و�َسْل ذلك  �إىل �ملكان �لفالين,  �لفن �لفالين �ذهب  للتبحر يف  فقال: 
�لتاريخ طالع �لكتاب �لفالين... �إلخ.

��ستجبُت لقوله, وحر�سُت على ذلك �أ�سد �حلر�ش.

ويف �للحظة �حلا�سمة... �أردت �أن �ألقي ب�سهامي, و�أُظهر ما ُيِكنُّ َجناين, فقد �أعددت �لعدة, 
وعلى �هلل �عتمادي.

جل�ش �لكبار, وحولهم �ل�سغار...

فقال �لأول: �سيدخل �لو�سمي بعد �أربعة �أيام!

قال �لثاين: ل بل بعد ثمانية �أيام!!

فقال �لثالث: ل �أربعة �أيام, ول ثمانية, بل هو �ستة �أيام ل تزيد!!

فقلت بكل ثقة: �سيدخل �لو�سمي بعد �أربعة �أيام, و�إحدى ع�سرة �ساعة, وع�سرين دقيقة.

�سحكو� كثريً�, وتعجبو�!! كالم غريب, ودقة متناهية, فاأخذو� كعادتهم بال�ستهز�ء و�ل�سخرية.

عّقبت قائاًل: ن�شَّ على ذلك �لعجيلي يف مو�سوعته, وكذ� �بن ب�سام , و�أكد ذلك �لفلكي 
�بن م�سند!!

و�أخذت �أو�سح لهم �حلقائق, و�حدة تلو �لأخرى.

وهنا �نقطع �ل�ستهز�ء و�ل�سخرية, وحل مكانهما �لإن�سات, و�لنتباه..

عن  بدًل  ر�سينًا  وكالمًا  جديدة,  ومعلومات  تهمهم,  �أ�سياء  عندي  يجدون  �سارو�  ذلك  وبعد 
ة!! ق�س�سهم �ملكررة, و�أحاديثهم �ملجرتَّ

وحينها �أ�سبح كل و�حد منهم �إذ� ت�سل باأبي يذكره مبوعد �للقاء, ويوؤكد عليه قائاًل: ل تن�ش 
�بنك حممًد� !!
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قت �لو�سيلة )وهي �إيجاد مكانة لديهم(. �لآن حتقَّ

و�شقاية  عليهم,  )�لتاأثري  وهو:  �لهدف,  حتقيق  عليَّ  بقي 
�خلري �لذي يوجد عند بع�شهم(.

يف �أحد �لجتماعات قلت لهم: ما ر�أيكم لو �أح�سرت عاملًا يف �لفلك! �سيعر�ش 
�أ�سياء مل يرها �لكثري منا طو�ل حياته عن �ملجر�ت و�لنجوم.. �إلخ.

فاأبدو� مو�فقتهم.
�لفلك فو�فق جز�ه �هلل خريً�   �لدكتور�ه يف علم  �أحد �ملخت�سني من حملة  �أن كلمت  فكان 
فجاء ومعه جهاز �لربوجكتور, و�سا�سة �لعر�ش �لكبرية, وحمل معه �ل�سور, و�خلر�ئط �لكثرية.. 
فبد�أ �لعر�ش؛ ثم �أطفاأ �لأنو�ر, و�أخذ ي�سرح باإطناب, و�لقوم ي�ستمعون �إليه باإعجاب, ويوؤكد كالمه 

بال�سور و�ملج�سمات, ويو�سح لهم �ملبهمات.
�إل و�لتفو� حوله طالبني جلو�سه؛ فاعتذر لكرثة �لأ�سغال, وتتابع �لأعمال, فلما  فما �نتهى 

�ن�سرف, قالو�: هذ� �لذي نريد!!
نريدك دومًا �أن حت�سر لنا مثل هذ� �ل�سخ�ش �ملفيد!!

�أح�سرت لهم �سخ�سًا خمت�سًا يف �لعقارب و�لثعابني, وكان عنده �لعديد من  بعد فرتة.. 
�ل�سور و�لأفالم, بل و�لكائنات �حلية: �ل�سام منها, وغري �ل�سام, ينقلها معه يف �سناديق خا�سة.

و�أخذ  وتاأثرو�,  وكربو�  �سبحو�  �هلل  خلق  عجائب  ومن  �نده�سو�,  �لرجال  �أولئك  ر�آه  فلما 
بع�سهم ي�سري �إىل تلك �حلية: هذه مثل �لتي لدغت �أمي.

و�آخر يقول: هذ� �لعقرب �لتي لدغت �أبي!!
م�سابقات,  من:  يفيد  مبا  �ملجال�ش  �أحرك  فبد�أت  �ل�سغار؛  قبل  �لكبار  �أحبني  وهكذ�.. 
عة, و�أطرح �مل�ساريع �خلريية, و�أوزع عليهم �ل�سيديات و�لكتيبات  وكلمات, وندو�ت, ومعلومات منوَّ

�لإ�سالمية.

و�لآن...
منهم  كثري  �ل�ساحلة, وهجر  �لأ�سر  �لكبرية من  �أ�سرتنا  �سارت  �سنو�ت  وبعد م�سي عدة 

, و�سلكو� طريق �لر�ساد. حياة �لعبث, و�أقبلو� على �جلدِّ

فاحلمد هلل �أوًل, و�آخرً�, وظاهرً�, وباطنًا.
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و�مر�أة .. باألف ...!
طرح عليَّ �أحد �لدعاة �لأفا�سل م�سروعًا متميزً� )وهو �إن�ساء معهد 

�ل�سديد مل  ولالأ�سف  �لإ�سالمية,  �ملحتاجة من بالدنا  �لأماكن  �أحد  �سرعي( يف 
�أكن �أملك من حطام �لدنيا �سيئًا, ومل تطب نف�سي �أن �أحرمها هذ� �خلري! فما �حللُّ يا 

ُترى؟ جل�سُت حائرً� ك�سريً�, كيف يفوتني هذ� �خلري؟!
)�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون!(.

وفجاأة!! ظهرت يف خميلتي �سورُة عمتي �حلبيبة )�لكبرية يف �ل�سن, �ل�سابة يف �لروح, و�لطموح(, 
رفعت �سماعة �لهاتف, قائاًل:

- عمتي �لفا�سلة, �سارعي �إىل �خلري فهذ� م�سروع مبارك يكلف )30.000( – ثالثني �ألف 
ريال فقط!!

- فردت قائلة: لي�ش عندي �سيء!!
- قلت: �أرجوك! �مل�سروع كبري, ونفعه عظيم, ل حترميني, ول حترمي نف�سك هذ� �خلري.. 

�أرجوك �سارعي؛ فالدعاة �سي�سافرون غدً�.
- ترددْت قلياًل, لكنها كعادتها يف �مل�سارعة �إىل �خلري ردت قائلة: ح�سنًا �ت�سل بعد �لع�ساء, 

و�إن �ساء �هلل �سيكون �ملبلغ جاهزً�!
فعاًل بعد �ل�سالة مبا�سرة �ت�سلُت بلهفة, فردت قائلة: �ملبلغ موجود!!

��شتطاعت؟!  كيف  تعجبت حقيقة...  ولكن  م�سرعًا,  بيتها  �إىل  و�نطلقت  كثريً�,  فرحت 
وت�شاءلت: ماذ� �شنعت؟!!

قالت بكل ثقة, وهي حتمد �هلل تعاىل:
�أوًل: �ت�سلت باأحد �أقاربي وطلبت منه �إقر��سي �ملبلَغ )30.000( ثالثني �ألف ريال, على 

�أن �أعيدها يف وقت لحق, فما كان منه �إل �أن �أح�سرها بنف�سه, جز�ه �هلل خريً�.
ثانيًا: قمت بالت�سال مب�ساعدة )�بنة �بنتي( فاأح�سرت دفرت �لهاتف �ل�سخ�سي, وقمت 
ولو  بامل�ساهمة,  وطالبتهنَّ  �مل�سروع,  هذ�  عن  و�أخربتهنَّ  و�ل�سديقات,  �لقريبات  على  بالت�سال 

بالقليل, ومل ن�سرتط �أن يكون دفع �ملبلغ فورً�, و�إمنا توجد مهلٌة من �لأ�سبوع �إىل �ل�سهر!!
وفعاًل بحمد �هلل �جتمع �ملبلغ من �أم عبد�هلل 200 مائتا ريال, ومن �أم حممد 500 خم�ش 
مائة ريال, ومن �أم �سالح 10.000 ع�سرة �آلف ريال, وهكذ� َفَما �نتهينا من �لت�سالت �إل وقد 

جمعنا �ملبلغ كله!
و�حلمد هلل رب �لعاملني.
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عندما حققت �لنجاح
منذ �سغري.. كنت حني ي�ساألني �أحد �ل�سوؤ�ل �لتقليدي: )ماذ� تريدين 

�أن ت�سبحي عندما تكربين؟(.

كنت �أرد بكلِّ فرح وفخر: )طبيبة!(.

ة – باعتبار �أنني �لطالبة  ولزلت �أذكر حني متت ��ست�سافتي ذ�ت �سباح يف �لإذ�عة �ملدر�سيَّ
�لأوىل على �ملدر�سة – ومت �سوؤ�يل عن هديف �لأول.. فقلت: �أن �أ�سبح طبيبة جر�حة, و��ستلذذُت 

طعم �لفخر على �لطالبات؛ فاأكملت.. و�أتخ�س�ش يف جر�حة �ملخ و�لأع�ساب!

�ملعدلت  �أحرز  و�أنا  فاأكرث,  �أكرث  يقرتب  �أرى هديف  كنت  �لثانوية..  للمرحلة  و�سلت  وحني 
�لعالية.. وحني �قرتبت من �ل�سف �لثالث �لثانوي.. كنت يف �أهبة ��ستعد�دي, وتهيئة نف�سي لإنهاكها 

يف در��سة متو��سلة تنتهي باملعدل �ملطلوب باإذن �هلل.

وبالفعل.. بد�أت منذ �لعطلة �ل�سيفية مبر�جعة �ملو�د, وجمعت �أكو�مًا من مناذج �لختبار�ت 
�ل�سابقة, وحرمت نف�سي من كل متع �حلياة.. فال خروج, ول نزهات, ول ت�سوُّق ول قر�ءة �سحف, 

ول غريها...

�لتي  �لإن�سانة  )نهلة(.  �لدكتورة  �أ�سبح  �أن  وهو  كل حلظة..  �أمامي يف  �لهدف  �أ�سع  كنت 
يفخر بها �جلميع..

وحني كنت �أ�سعر بالتعب و�لإرهاق يف �لليايل �لباردة �لتي كنت �أ�سهر فيها ملر�جعة �ملو�د, 
و�أجد �سلطان �لنوم يد�عب عينيَّ كنت �أ�سرع بتخيل �سكلي و�أنا �أرتدي �ملعطف �لأبي�ش, وعلى عنقي 

�ل�سماعة �لالمعة, فاأجد نف�سي ُت�سحن بالطاقة من جديد, و�أعود لأغرق يف قر�ءة �لكتب...

وكلما �قرتبت �لختبار�ت, �زد�د �جلهد و�لتعب, و�لإرهاق, و�لدر��سة �ملتو��سلة.. حتى حلَّ 
يتها ب�سكل طيب وهلل �حلمد و�ملنة.. مو�سمها فعاًل, و�أدَّ

�أنا يف �لرحلة �لتي  وحني �نتهينا من �لختبار�ت كان �جلميع ي�سعر بال�سعادة و�لر�حة.. �إل 
مل تبد�أ بعد.. كنت �أنتظر �ملجموع و�لقبول يف كلية �لطب... وبالفعل.. ظهرت �لنتائج, وكنت �أحمل 
تقديرً� ر�ئعًا.. 98%.. �جلميع كان يغبطني على هذ� �لتقدير �ملرتفع, و�جلميع كان متاأكدً� من دخويل 

ملجال �لطب.. وبالفعل تقدمت �إىل �لكلية, وكان لبد من �جتياز �ملقابلة؛ فاملعدل وحده ل يكفي..
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وحانت �ملقابلة.. وكنت مرتبكة جدً�.. فحلم حياتي يتحدد �ليوم 
– باإذن �هلل – �ساألوين �أ�سئلة كثرية.. مل �أعرف كيف �أجيب عنها.. �إذ مل 

تكن لديَّ �ملعلومات �لكافية, ول قوة �ل�سخ�سية �لتي ت�ساعدين على مو�جهة هذه 
�لأ�سئلة �ملخيفة, �أو �لتن�سل منها بلباقة..

من  �أيٍّ  باإعجاب  �أحظ  مل  �أينِّ  �لو��سح  من  كان  فقد  �خليبة..  �أذيال  �أجر  و�أنا  وخرجت 
�لأ�ساتذة �لأطباء �لذين قابلوين..

كانت �شدمة قا�شية جدً�..

كنت كمن يبني ق�سرً� كبريً� طو�ل �سنو�ت مريرة. �أَجتهُد, و�أَتعُب, و�أو��سل �لليل بالنهار؛ لأُكمل 
بناء حلمي �لكبري.. ثم �أر�ه يتحطم �أمامي يف دقائق ب�سيطة.. ويتحول �إىل تر�ب.. �أحالم ز�ئفة...

ي كنت �أفكر يف كيفية مو�جهة �أهلي و�أقاربي؟!  عدت �إىل �لبيت و�أنا �أعلم �لنتيجة م�سبقًا, لكنِّ
در��سة  تدر�ش  فتاة عادية..  �ساأ�سبح  نهلة؟!  �لدكتورة  �أ�سبح  لن  باأينِّ  و�أقنعها  نف�سي  �أو�جه  بل كيف 

تقليدية, دون �أن ُتقدم للعامل �سيئًا ُيذكر.!

ن نف�سي على حياتي �جلديدة دون حلمي �لكبري.. دون �ملهنة �لتي َر�سمُت حياتي  كيف �ساأوطِّ
بها.. دون �سورة �مِلعطف �لأبي�ش �لذي كنت �أرتديه يف �أحالمي..

بكيُت طوياًل يف غرفتي.. لكْن بعيدً� عن �أهلي و�لآخرين, وكنت �أُحاول �أن �أَظهر متما�سكة, 
وغري مهتمة..

.. فعاًل �أنا مل �أُقبل يف �لكلية.. وعند ظهور �لنتائج مل يكن هناك جديد عليَّ

�أ�سابني نوٌع من فقد�ن �ل�سهية و�ل�سعف ب�سبب حزين �ل�سديد, وبكائي �أيامًا طو�ًل, ل �أحادث 
فيها �أحدً�؛ حتى رف�ست �لتقدم �إىل �أية كلية �أو جامعة �أخرى, فقد �سعرت باأنه مل يكن هناك جمال 

ينا�سبني كالطب.. وقد ذهب �أدر�ج �لرياح.. فما �لفائدة من در��سة ل �أحبُّها, ومل �أحلم بها يومًا!!

لكن �أبي �أ�سرَّ على �أن �أقدم على جمال �آخر.. فهذه لي�ست نهاية �ملطاف, و�حلياة يجب �أن 
ت�ستمر رغم �ل�سعاب و�لأزمات..

وبالفعل وحتت �إحلاح �أهلي, وتعزيًة لنف�سي قدمت على كلياٍت مل �أفكر بها يف حياتي.. ول �أعرف كيف 
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�خرتُت تخ�س�ش �لفيزياء..!!

مل �أكن �أحبه كثريً�.. لكن �شيئًا من كربيائي دفعني نحوه..

وحني بد�أت �لدر��سة كنت �أ�سعر بالنفور �ل�سديد من هذ� �لتخ�س�ش, ومن مو�د 
ي و��سلت �ملذ�كرة و�لدر��سة, وجنحُت.. بف�سل  �لإعد�د �لعام �ملختلفة �لتي ندر�سها.. لكنِّ

�هلل تعاىل.

وبعد عاٍم كامٍل.. وجدت نف�سي �أدر�ش مو�د �لتخ�س�ش �ل�سعبة.. وبد�أت �أ�سعر بالتحدي.. 
كانت �لدر��سة كالنهر �جلارف �لذي �إن مل تقاومه, وتن�سجم معه ف�سيغرقك, وتخ�سر نف�سك؛ لتعود 
لنقطة �لبد�ية.. لذ� كان لبد من �لرتكيز و�لنتباه �ملتو��سل.. لكن بعد فرتة قلَّ لديَّ هذ� �ل�سعور.. 

وبد�أت �أ�سعر... ب�سيء من �حلب لهذ� �لتخ�س�ش رغم �ل�سعوبة �لتي تزد�د ف�ساًل بعد �آخر..

لقد �سجع لديَّ �لتفكري �ملنطقي.. وكيف �أحاول �أن �أحل �مل�سكالت بطريقة علمية خمططة, 
وبهدوء, وعقل �ساف.. مع �لنتباه لكل �لعو�مل �ملوؤثرة مهما �سغرت..

�شيئًا ف�شيئًا.. بد�أت �أ�شعر �أن لديَّ حلمًا بعيدً� يف �أن �أجنز �شيئًا من خالل هذ� 
�لتخ�ش�ص!..

نعم.. ملاذ� ل �أقوم بت�سميم �خرت�ع ما.. نعم �أنا فيزيائية.. و�لعلماء �مل�سلمون برعو� يف هذ� 
�لعلم, وو�سعو� �أ�سا�سياته.. فلماذ� ل ن�ستمرُّ نحن �أي�سًا يف هذ� �لطريق, ونكمل م�سو�رهم.. يكنني 
ذلك – باإذن �هلل – لكن �أحتاج فقط للعزية, و�لإر�دة, و�لإبد�ع يف �لتفكري بعد �لتوكل على �هلل.

�أخل�ست نيتي هلل, و�سرعت �أ�سع خمططاتي لبع�ش �لأفكار �لب�سيطة.. كنت �أمزقها, و�أنا 
ل  �أ�سحك عليها �أحيانَا.. لكن �سيئًا ف�سيئًا بد�أت �لأفكار تت�سح �أكرث و�أكرث, وبد�أت �أعرف كيف �أحوِّ

�لأفكار �لب�سيطة لتخطيط منظم على �لورق..

ومل  كهربائية.  بطريقة  �ملياه  بتحلية  يقوم  جهاز  �لفكرة..  لأ�ستاذتي  �سرحُت  يوم..  وذ�ت 
م �لد�ئر�ت �لكهربائية �خلا�سة به.. �نبهرت �أ�ستاذتي, و�ساعدتني, ووقفت  �أكن �أعرف كيف �أ�سمِّ
بجانبي, وكذلك فعل �أحد �لأ�ساتذة �لذي ر��سلته طلبًا للم�سورة.. فاأر�سل يل �لكتب �لالزمة, وو�سع 

.. دليل �مل�سائل �لتي كانت مبهمًة عليَّ

وبعد �سنتني من �لتجارب �ملتو��سلة.. ظهر �جلهاز للنور.. ومتَّ ت�سنيعه وهلل �حلمد.. وكان 
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�جلميع يتحدث عنه..

وعلى  �لعلمي يف �جلامعة,  �لإجناز  ح�سلُت من خالله على جائزة 
و�ملجالت..  �ل�سحف  عنه  ثت  حتدَّ كما  �لكلية..  �إد�رة  من  خا�ش  وتقدير  �سكر 

بعد  نحوه  و�أ�سري  �حلياة,  �آخر يف  هدفًا  �أ�سع يل  �أن  ��ستطعت  لأين  كبري  بفخر  و�سعرت 
�أخذت  بل  �ل�سماء...  من  عليَّ  لتنـزل  �ملنحة  �أنتظر  ومل  عاجزًة,  �أقْف  مل  �لأول..  هديف  �ساع  �أن 

بالأ�سباب, و�سققت طريقي نحو �لنجاح متوكلًة على �هلل �سبحانه...

در��ستي  و��سلت  ثم  معيدًة,  وعملت  �لكلية,  يف  لالإعادة  تر�سيحي  مت  تخرجي  وبعد 
للماج�ستري.. وبعد �أن نلت �لدرجة...

تزوجت... لكن هذ� مل ينعني من مو��سلة م�سريتي نحو ما و�سعته يف خمططاتي.. وهو 
نيل درجة �لدكتور�ه... وكنت �أول فتاة �سعودية تنال هذه �لدرجة يف جامعتي..

وبحمد �هلل ل �أتوقع �أنَّ �سيئًا من هذ� كان يكن �أن يح�سل لو �أين مل �أخلع معطف �لطبيبة, 
وبقيت �أفكر فيه طو�ل عمري, و�أندب حظي لأين مل �أ�ستطع �حل�سول عليه.

يف  ونرغب  نحبُّها,  حني  �أجمل  تبدو  �لأ�سياء  �أن  هو  هذه  رحلتي  يف  �كت�سفته  ما  �أجمل  �إن 
�لنجاح من خاللها, كما �أننا نحن من ُيَكيِّف �لظروف – باإذن �هلل – ولي�ست �لظروف هي �لتي 
ُفنا. فاأنا كانت �لظروف على غري رغبتي, ومل �أُْقَبْل يف �لتخ�س�ش �لذي �أحببته.. لكنني حاولت  تكيِّ

�أن �أُحبَّ �لتخ�س�ش �ملوجود �أمامي, و�أن �أبدع فيه.. حتى حققت �لنجاح - بتوفيق �هلل تعاىل !
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�شعة �لأفق
من نعمة �هلل – تعاىل – على �لعبد )�حلري�ش على �إ�سالح نف�سه, 
و�إ�سالح جمتمعه( �أن يرزقه �سعة يف �لأفق, وعمقًا يف �لنظر, فيت�سع �إدر�كه, وينطلق 
يف �آفاق رحبة, ويوؤتيه �هلل ب�سرية نافذة؛ جتعله ينفذ �إىل �أعماق �حلقائق و�أبعادها, فيقُدرها 

بقدرها, وي�سعها يف مو��سعها, ومما يعني على ذلك عدة �أمور:

1- حر�سه على طلب �لعلم و�جلدِّ فيه, و�أخذه من �أهله �لأثبات �لر��سخني, و�ل�سرب على تتبع 
م�سائله يف مظانها �ملختلفة, وحر�سه يف بد�ية �لطلب على �أن ياأخذ من كل فن )�أ�سوله وقو�عده( 
لكي تتكامل معارفه, وتتاآلف علومه. و�لعلم هو �لركيزة �لأ�سا�سية �لتي َتْبني عقل �لإن�سان؛ وجتعله 
ي�ستقيم على �جلادة؛ �أمل تر �أن �جلاهل يعي�ش يف ظلمة فال يب�سر طريقه, فاإذ� عر�ش له عار�ش 

�سار يتخبط وي�سطرب؟!

�أبو�ب �لعلوم ما يجعله  بينما ترى �ساحب �لعلم و�لفهم حاذقًا فطنًا, يفتح �هلل عليه من 
قادرً� على روؤية �أبعاد و��سعة ل ير�ها َمْن هو دونه.

2- تنوُّع ثقافاته, وتعدد قر�ء�ته يف خمتلف �أنو�ع �ملعرفة �لعلمية؛ فاملتخ�س�ش يف �لدر��سات 
�ل�سرعية – مثاًل – ل ينح�سر يف هذ� �لتخ�س�ش؛ بل متتد عنايته و�طالعه �إىل �لدر��سات �لأدبية 
و�لفكرية و�لإن�سانية �لأخرى؛ فهو ينتقل يف حقول �لعلم و�لفكر, ويت�ش رحيق �لأزهار باألو�نها, 

و�أ�سكالها �ملتنوعة, وهكذ� بقية �ملتخ�س�سني يف فروع �أخرى من �لعلم.

3- كرثة حماور�ته, وجمال�سته لأهل �لعلم و�لر�أي و�أرباب �خلربة؛ فباحلو�ر �لعلمي �جلاد 
تت�سع مد�رك �لإن�سان, ويقف على �أ�سياء قد ل تخطر بباله على �لإطالق. 

وقديًا قال عمر بن عبد�لعزيز –رحمه �هلل-:)�إين وجدُت لقاء �لرجال تلقيحًا لألبابهم()1(. 
وقال �لزهري – رحمه �هلل -: )�لعلم خز�ئن, ومفاتيحها �ل�سوؤ�ل( )2(. 

وقال �أيوب �ل�شختياين - رحمه �هلل -: 

)�إنك ل تعرف خطاأ معلمك؛ حتى جتال�ش غريه( )3(.
)1(  �ملعرفة و�لتاريخ )116/1(.

)2(  جامع بيان �لعلم وف�سله )534(.

)3(  جامع بيان �لعلم وف�سله )613(.
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ولذ� كان �ل�سلف يحثون طالب �لعلم على �لرحلة و�ل�سفر ملالقاة 
�لعلماء, و�كت�ساب خمتلف �أنو�ع �لعلوم و�ملعارف

يكون  �ل�سيوخ  كرثة  )على  �هلل   –رحمه  خلـدون  �بن  يقول  هذ�  ويف 
َق ذلك؛ ملا فيه من  ح�سول �مللكات ور�سوخها()1(, ول�سك �أن �لد�عية �أوىل و�أحرى �أن ُيَطبِّ

عظيم �لفو�ئد.

�ملباحث  در��سة  يف  وتن�سيطه  �لذهن,  و�سحذ  و�لتفكر,  و�لنظر,  �لتاأمل,  على  حر�سه   -4
و�مل�سائل. و�لفكر �حلّي �ملعطاء هو �لفكر �ملتَّقد �لذي ينب�ش بحيوية ون�ساط, فال يك�سل, ول يعجز, 
فتبقى  �مللَكات,  تعطي  �ملز�ولت  )كرثة  فـ  �مللكة,  تنمي  �لتفكر  وكرثة  و�مللل,  �ل�ساآمة  ت�سيبه  ول 
للنف�ش هيئة ر��سخة وَملَكة ثابتة()2(. كما �أنَّ �لفكر �ملنظم هو �لذي يبني �لعقل, ويجعله ي�ستقيم 

ق �لهمم. على �لطريق, و�أما �لع�سو�ئية و�لرجتالية يف �لتفكري فاإنها ت�ستت �لذهن, وتفرِّ

�أما �لإن�سان �لذي ل يفكر, �أو يفكر بطريقة رتيبة �أو ع�سو�ئية, فاإنه بال�سرورة �إن�سان عاجز ل 
يقوى على �إعطاء �لت�سور �ل�سحيح للم�سائل, بل قد يقوده تفكريه �أحيانًا �إىل �لتخبط و�ل�سطر�ب.

5- �طالعه على �لتجارب و�خلرب�ت �لب�سرية قدر �لطاقة, و�ختز�نها يف عقله لكي ي�ستطيع 
توظيفها �لتوظيف �لأمثل �إذ� دعت �حلاجة �إىل ذلك, و�حلكمة �سالة �ملوؤمن, �أنى وجدها فهو �أحق بها.

و�أ�سحابه  �أ�سياخه  من  ي�ستفيد  فهو  و�أ�سكاله؛  �سوره  بكل  �لأعمى  �لتقليد  من  ه  حتررُّ  -6
وغريهم, ثم ينطلق بفكره �حلّر, يلتم�ش خمتلف �ل�سبل بعقلية نا�سجة م�ستقلة, ولي�ش كلُّ �لنا�ش 
يقوى على ذلك؛ فاأ�سحاب �لفكر هم �ملعادن �لكرية �لنادرة, وهم �لقادرون على ريادة �لأمة, و�أما 
عامة �لنا�ش فهم همج رعاع �أتباع كل ناعق, وبني هوؤلء و�أولئك �أ�سناف من �لنا�ش �أخذو� من كل 

فريق بطرف.

)1(  مقدمة �بن خلدون )541(.
)2(  مفتاح د�ر �ل�سعادة )284/1(.
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الفصل الثاني
اهتمام الزوجة بزوجها
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�لدعوة بني �لزوجني 
ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   زب  تعاىل:  قال 
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ گ   گ   گ   گ   ک   ک  

.)21 رب )�لروم:  ں  ڱ   ڱ    

�لزو�ج فطرة ب�شرية, و�شنة كرمية, وطريقة حميدة...

مز�ياه عظيمة, ومعانيه �سامية, و�أغر��سه نبيلة.. حاول �ل�سيطان �إف�سادها حينًا, �أو �إ�سعافها يف 
�أحايني كثرية!

و�مل�سلم و�مل�سلمة يوقنان باأن �لزو�ج حب وتعاون, و�إيثار وت�سحية, �سكن ومودة, وعالقة �سريفة.

فهو �لطريق �لذي �شارت فيه �لإن�شانية...

عماده  بيت  �لإن�سانية..  نبعت  و�حد  بيت  ومن  �لب�سرية..  حياة  بد�أت  و�أنثى  ذكر  من 
ب�سرً�  �ملاء  من  خلق  �لذي  فتبارك  جمتمعات,  وقامت  بيوتات,  منه  تفرعت  وحو�ء(  )�آدم 

و�سهرً�... ن�سبًا  فجعله 

فما �أجمل �أن تكون �حلياة �لزوجية طريقًا �إىل جنات �خللود يف �سعادة �أبدية, يعني �لزوج 
زوجته على طاعة ربها, و�لبعد عما ي�سخطه, و�لزوجة كذلك تب�سره وتر�سده وتعينه!

تاأثري �لزوجة على هذه �حلياة  ا �سنقر�أ طرفًا من  �لتاأثري على �لزوجة, ولكنَّ و�لزوج د�ئم 
وح�سن  �لنية,  �سدق  مع  خا�سة  ظروفها,  كانت  مهما  لها  �لعمل  �إمكانية  ج�سدت  �لتي  �لزوجية 

�للتجاء �إىل رب �لربية .
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كيف توؤثرين على زوجك؟ 
حينما كنِت ت�سرحني بخيالك مع فار�ش �لأحالم, كنِت د�ئمًا حتلمني 

به رجاًل �ساحلًا, حتى تزوجِت على ذلك �لأمل �جلميل, ثم �كت�سفِت �حلقيقة �ملرة 
فماذ� تفعلني؟!

كنِت فتاًة غري م�ستقيمة حتى منَّ �هلل عليك؛ فاهتديت �إىل �سر�طه �مل�ستقيم, فاأحببِت �أن 
يكون منـزُلك رو�سَة طهر ونقاء, ورغبت يف �لتاأثري على زوجك؛ كي ي�سري على �لطريق.

فماذ� �شتفعلني ؟!

رمبا تعانني من زوج يتاأخر عن �ل�سالة, �أو يرتك بع�سها تهاونًا, �أو ي�سرب �لدخان, �أو يرغب 
يف م�ساهدة �لد�ش, �أو �سماع �لأغاين, �أو �ل�سفر �إىل �خلارج, �أو حليق �للحية, �أو بذيء �لل�سان, �أو 

بخيل �أو.. �أو... وترغبني �أن ُيِقرَّ �هلل عينك بهد�يته, وترين فيه ما حتلمني به...

, وكلهن جنحن يف جتاوزها,  ة مع �أزو�ِجهنَّ بات �لالتي ع�سن جتارب ُمرَّ فاإليك ن�سائح �ملجرِّ
وكلهن يقلن: )�لآن زوجي كما �أحب(.

ملاذ� هذه �لق�ش�ص؟!

 ت�سلية و�سحذ همة كل زوجة تو�جه م�سكالت مع زوجها, فتعرف باأن �لكثري�ت مثلها . 1
فتطمئن نف�سها, وتن�سط لدعوة زوجها.

فيها جرعات كبرية من �ل�سرب و�لأمل نقذفها باإذن �هلل يف قلوب �ملرتقبات للحظات . 2
�لفرج, و�ملتلهفات �إىل �ل�سعادة �لزوجية.

بالدعاء, . 3 و�لإحلاح  و�ل�سرب,  �هلل,  �إىل  �لدعوة  لثمار  ملمو�سة  �سادقة  �سورة  فيها 
وجماهدة �لنف�ش.
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زوجي و�ل�شالة!!
م�سكلتي مع زوجي �أنه ل ي�سحو ل�سالة �لفجر و�لع�سر حينما يكون 
نائمًا, ومل �أكن �أعلم عنه ذلك قبل زو�جي؛ لأنه ُمدح يل كثريً�, ت�سايقت يف �لبد�ية, 
ي قررت �لإ�سالح, وب�سر�حة كانت ردُة فعل زوجي �سيئة, ولي�ش هذ� مب�ستغرب على  ولكنِّ
و�أحيانًا  �أ�ستيقظ,  لن  لك  عنادً�  ويقول:  للعناد,  يلجاأ  �إيقاظه  �أُلحُّ يف  حينما  فكنت  نائم؛  �سخ�ش 

يدفعني بقوة, ويطردين من �لغرفة.

معاملة زوجي يل طيبة د�ئمًا, لكنه �عتاد �أل يزعجه �أحد عندما يكون نائمًا, فا�ستنكر ذلك 
, مما جعلني – بف�سل  مني, كان تاأثري �ملحا�سر�ت �لتي �أ�سمعها, �أو �أح�سرها يف �مل�ساجد قويًا عليَّ
�هلل تعاىل – حمافظًة على �سالة �لفجر, ل تفوتني �أبدً�, وثابتًة على ديني, ل يهزين �سيء, و�أنا �أرى 

�أن �أول خطوة يف طريق �لإ�سالح, هي �إ�سالح �لنف�ش �أوًل.

فاإن كان زوجك ير�ك قدوة ح�سنة, ل تفوتك �سالة �لفجر �أبدً�, فاإن هذ� د�فع قوي له لالقتد�ء 
بك, ثم:زب ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ےرب)�لبقرة:44(. 
ولبد من �ل�ستمر�ر كلَّ يوم يف �إيقاظه؛ حتى ولو مل جتدي نتيجة, بل وحتى لو و�جهِت منه معاملًة 
�سيئة, لبد من �ملد�ومة, و�إياك و�لياأ�َش فاإنه بد�ية �لف�سل, وفيه �سوء ظن باهلل تعاىل, ثم ل ينبغي 
�أن ت�سريي يف هذ� �لطريق �ل�ساق �إل و�أنت مت�سلِّحة بالدعاء, و�سدق �للجوء �إىل �هلل, و�لثقة بوعده 

�لكرمي, باإجابة َمْن دعاه.

ري �أنه زوجك �لذي لو �أُِمْرِت بال�سجود لغري �هلل؛ لأُِمرت بال�سجود له. و�أخريً� تذكَّ

فعليك �أن حُت�سني �لأدب عند �حلديث معه, وتبتعدي عن �ستمه �أو لومه وعتابه, بل �أكرثي 
من ت�سجيعه, ومدحه, وقابلي �سيئته باحل�سنة, فاإين بالرغم مما كنت �أو�جهه منه �أثناء �إيقاظي 
له مل �أكن مطلقًا �أغ�سب منه, �أو �أهجره, �أو �أرد له �ل�سيئة مبثلها, بل كنت �أحتلَّى بال�سرب, و�أُ�ْسِمُعه 
من �لكالم �أطيبه و�أعذبه, ثم �إينِّ �أحاول �أن �أذكره د�ئمًا كلما حانت فر�سة بعظم �لأجر يف �أد�ئها, 

وعظم �لذنب يف تاأخريها, ول �أجعل ذلك يف كل وقت حتى ل ينفر مني.

رغم  �إيقاظي  على  ر  ُت�سِّ ملاذ�  نف�سه,  يف  يفكر  جتعله  �لطريقة  تلك  �أن  ترين  �أل  �أختاه: 
رف�سي كل ليلة, ورغم عنادي لها, ورغم ما جتده من معاناة ب�سببـي ؛ ثم ما يرى منك من خلق 
طريق  �إىل  يدفعه  كبري  �سبب  هذ�  �أن  �أظن  و�أطفالك,  وبيتك,  ملب�سك,  يف  به  و�هتمامك  كرمي 



29

جتارب دعوية ناجحة

�لفجر  ل�سالتي  ينه�ش  �لآن  زوجي  هو  وها   ,- �هلل  – باإذن  �لهد�ية   
و�لع�سر بنف�سه دون �أن �أوقظه, ومل تفته �سالة بعد ذلك يف �مل�سجد �أبدً�, 

بعد معاناة ��ستمرت �سنة كاملة, فاحلمد هلل, و�أ�ساأل �هلل يل وله ولكم �لثبات.
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زوجي �ملدخن
كان من �سروط مو�فقتي على زوج �مل�ستقبل �أل يكون مدخنًا, فتقدم 
�إيلَّ �ساب من عائلة طيبة, وحمافظ على �سالته؛ فو�فقت عليه, وبعد عقد �لقر�ن 
عرفت �أنه مدخن؛ فاأُ�سبت ب�سدمة �سديدة, لكني مل �أفكر يف �لتخلي عنه, بل فكرت ماذ� 
�أفعل معه؟ عقدُت �لعزم �أوًل على �أن �أجعله يرتك �لتدخني, ول �أدع �سيئًا يثني عزمي عن هذ�, ثم 

ي �إىل �ل�سماء, ودعوت �هلل تعاىل يل وله بالعون و�ل�سد�د. رفعت كفِّ

ويف ليلة �لزفاف وبعد �أن ذهبنا �إىل �سقتنا �أخذت �أنتقل بني �لغرف فوجدت طفاية �سجائر 
وبها بقايا فاأظهرت له �إين ل �أعلم �أنه مدخن, فقلت له: )ما هذ�؟ �سجائر يف بيتي؟! بعد �لآن ل �أريد 
رفاقك �لذين يدخنون �أن يدخلو� بيتي(, ثم �أخذت �لطفاية, و�ألقيت بها يف �سلة �ملهمالت, فتلعثم 
يف بادئ �لأمر, �إل �أنه وعدين بتلبية طلبي, ويف �ل�سباح �أخذ علبة �ل�سجائر و�لولعة و�أخفاهما يف 
�ل�سيارة, فكان كلما ��ستاق لهذ� �ل�سم نزل بحجة �أو باأخرى, وعندما ينتهي, ويعود بر�ئحة �لدخان 
�أ�ستنكر ر�ئحة �ملالب�ش,  �أ�سمه يف مالب�سه, فكنت  �أو  �أر�ه  �أي �سيء  �أتغا�سى عن  �خلبيثة, كنت ل 
و�أبعدها, و�أدعو للمدخنني بالهد�ية, و�أحمد �هلل )وهو ي�سمع( �أن زوجي ل يدخن, ويف كل مرة تقع 
�أو عالنًا,  �أو�سل فالنًا,  �أنه  �أ�سم ر�ئحتها ُيكرث من �لأعذ�ر  �أو  عيني على بقايا �سجائر بال�سيارة, 
ود�وم على هذه �حلال مدة, حتى بد�أ ينقطع عنه بالتدريج, ثم مل يعد �إليه بتاتًا, و�حلمد هلل وقد 
لحظ بع�ش �أقاربه �أنه ل يدخن, ف�ساألوين: ما �لذي فعلِته؟! فاأنكرت معرفتي بتدخينه, وقلت لهم 

رمبا كانت نزوة.
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)1( �أخرجه �لبخاري برقم )2724(, وم�سلم برقم )4423(.

تدرج مبارك
�سالح  بزوج  �أحلم  وكنت  ربي,  �أمر  على  م�ستقيمة  �هلل  بحمد  كنت 

م يل �سابٌّ يعرفونه  يعينني على طاعة �هلل, تويفَّ و�لدي؛ فتوىل �إخوتي �أمري, تقدَّ
ويحبونه, ولذ� مدحه �إخو�ين يل كثريً�, وحاولو� �إقناعي بتح�سني �سورته, حتى �قتنعت, 

وقبلت به, وبعد عقد قر�ين ر�أيت �سورته ف�ساقت بي �لأر�ش ملا ر�أيته حليق �للحية.

فغ�سبت على �إخو�ين, وقلت �أنتم تعلمون �أن �سرطي يف زوجي �أن يكون �ساحلًا, فقالو�: �إن يف 
�لرجل مز�يا كثرية تغطي عيوبه, ولن نرده من �أجل حليته بعد �أن عقد قر�نك, ورف�سو� حماولتي 

رف�سًا باتًا.

فا�ستعنت – باهلل تعاىل – وبد�أت �أهيىء نف�سي للتكيف مع ذلك �لزوج �لذي مل يكن يومًا 
حلم حياتي, حاولت �إقناَع نف�سي باأنه �أ�سبح زوجي �لآن, و�أن باإمكاين �لتاأثري عليه, وتغيري ما �أرى 
من منكر عليه �إذ� متكنت من ك�سب قلبه, ولن �أك�سب قلبه �إل ب�سيء و�حد - بعد عون �هلل تعاىل -
وهو ح�سن ُخُلقي, وطيب ع�سرتي. وتذكرت حديث ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لئن يهدي �هلل بك

رجاًل و�حدً� خري لك من حمر �لنعم«)1(.

فقلت: لو مل ياأْتني من ذلك �إل هد�يته؛ ليكون يف ميز�ن ح�سناتي لكفى!

�ل�سادق,  حبي  د�ئمًا  له  �أظهر  فكنت  �حلب؛  هو  �لقويَّ  �سالحي  جعلت  تزوجت  وحينما 
و�سوقي �لد�ئم, ول �أفرت عن �إظهار م�ساعري, ولو كنت غا�سبًة منه, بل حينما �أغ�سب �أحاول �أن 
�أكتم غيظي, و�أبت�سم يف وجهه حتى �إذ� قام من عندي جل�ست �أبكي دون �أن يعلم, وكنت �أحر�ش 

وب�سدة على طاعته يف كل �سيء, ولو كان �سيئًا �أكرهه.

و�إذ� �أردت ن�سحه و�سعت يدي على وجهه, و�أنا �أقول: �إن وجهك جميل, ولكني على ثقة باأنه 
�سي�سبح يف عيني �أجمل لو زينته باللحية �ل�سود�ء �لتي هي �سمة �لرجولة يف نظري.

كنت �أذكره بحكم حلقها, و�أحاول �أن �أ�سع يف مكان جلو�سه فتاوى عن حكمها, ول �أطلب منه 
قر�ءتها, فاأجده من باب �ل�ستطالع ياأخذها, ويقروؤها وبعد خم�سة �أ�سهر من زو�جي �كت�سفت �أنه 
يدخن, و�أن �إخوتي كانو� على علم بذلك قبل زو�جي, فا�ستعنت باهلل تعاىل, وقلت: لبد من �لتدرج 
معه, �ساأحاول معه ليطلق حليته �أوًل, ثم بعد مدة َمنَّ �هلل تعاىل عليه بالهد�ية؛ فقرر عدم حلقها, 
وثبت على ذلك بف�سل �هلل تعاىل, ثم بد�أت �أقول له بعد ذلك: �نظر �إىل �سكلك يف �ملر�آة �أل يبدو 
غريبًا �أن جتد رجاًل ملتحيًا يبدو على وجهه �سمات �ل�سالح ويدخن؟! ثم مع كرثة ما �أنفره منه, 
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و�أقول له: و�هلل ل يليق بك, و�أنت �لرجل �ل�سالح �ملحافظ على �سالتك, 
وفيك كذ�, وفيك كذ�؛ �أن تنج�ش فمك �لطاهر بهذ� �خلبيث, �أو �أن ت�سمع 
�لأغاين, �أو تفعل كذ� وكذ�, وكنت د�ئمًا �أكرث �لدعاء له وبالذ�ت يف �آخر �لليل: 
باأن ي�سرف �هلل قلبه عن �لتدخني, وعن جميع �ملحرمات, وقد ��ستجاب �هلل دعائي؛ 
فاأوقع بغ�سه يف قلبه؛ فعزم على تركه, و��ستمر يجاهد نف�سه, حتى تركه متامًا, بل هو �لآن 

موؤذن �أحد �مل�ساجد يف مدينة �لريا�ش.
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قطيعة رحم
يتيمًا,  �لدنيا  �إىل  �أمه, وخرج  يز�ل يف بطن  ل  وهو  و�لد�ه,  �نف�سل 

و�أبوه ل يز�ل على قيد �حلياة, تولَّت �أمه كامل رعايته دون تدخل من �لأب يف نفقة �أو 
توجيه, ول حتى روؤية, فقد كان و�لده ي�سكن يف مدينة �أخرى, و�سدة �خل�سام بينهما جعلت 

�لأب ل ياأتي لزيارة �بنه, ول �لأم تبحث عن �لأب, �أو ت�سجع ولدها على زيارة �أبيه, ومرت �ل�سنون 
�أو ثالث  �أباه �سوى مرتني يف عمره,  يقابل  �سابًا نا�سجًا, ومل  و�أ�سبح  على هذ� �لطفل حتى كرب؛ 
مر�ت, تقدم خلطبتي, وتزوجنا دون علم و�لده, ومل �أكن �أعلم بذلك, وملا �ساألته عن �أبيه �أخربين 

بحقيقة �لقطيعة بينهما, فلم يهناأ يل بعدها بال, كيف وزوجي قاطع رحم, بل عاقُّ لو�لده؟؟!.

برَّ  �أرجو  كيف  بل  �لقطيعة؟!  وتلك  �لعقوق,  بهذ�  ر�سو�ن  ونحن  عنا,  �هلل  �سري�سى  كيف 
�أولدي و�أبوهم مقاطع لو�لده؟! حاولت �إقناعه بزيارة و�لده, ولكن باأ�سلوب �لزوجة �ملحبة, ولي�ش 
�لنا�سح �لآمر, وبينت له �لوعيد �لعظيم يف ذلك, وحذرته من �أن ُيحرم �جلنة ب�سبب ذلك؛ لأن 
رته بعظم حق �لو�لدين, و�أن �لر�شول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ل يدخل �جلنة قاطع..«)1(, وذكَّ
�هلل تعاىل ربط حقهما بحقه:زب  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںںرب  )�لإ�سر�ء: 23(.

: هو �لذي باعني, هو �لذي �أذ�قني طعم �حلرمان. فكان يف كل مرة يردُّ عليَّ

ٍغ  ة, ول ذقت طعمها, فقلت له: �إن كان �أ�ساع حقك فلي�ش هذ� مب�سوِّ ما عرفت معنى �لأُبوَّ
ع حقه, فحقه ل ز�ل و�جبًا يف عنقك, �ستلقى عند �هلل �أجرً� عظيمًا, ورمبا تكون  �سرعيٍّ لك �أن ُت�سيِّ
ليال, ثالث  فوق  �أخاه  يهجر  �أن  لرجٍل  يحلُّ  »ل  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  فر�شول  منه,  خريً� 

قدوة  �ستكون  بال�شالم«)2(,  يبد�أ  �لذي  وخريهما  هذ�,  ويعر�ص  هذ�,  فُيعر�ص  يلتقيان 
ه. طيبة لبنك �لذي ي�سكن �لآن يف �أح�سائي, وترجو ِبرَّ

و�جه كل كلماتي تلك بالرف�ش �لتام يف �لبد�ية, ثم مع كرثة تكر�ري و�إحلاحي كلما حانت 
فر�سة بد�أ يلني, مع �أين ل �أغفل �ساعة عن ربي و�أدعوه د�ئمًا �أن يهديه لزيارة و�لده, وُينهي �لقطيعة 
دنا على كرمه و�إح�سانه, وهو �لذي قال - جل جالله وتقد�شت �أ�شماوؤه -:  بينهما, وقد عوَّ

زب  ٺ  ٺ  ٺٿ   رب  )غافر: 60(

 ثم منَّ �هلل عليه, وذهب لزيارة �أبيه, و�رمتى يف ح�سنه, وقبل ر�أ�سه لأول مرة منذ كان طفاًل, فكان 
لتلك �لزيارة �أثٌر عجيب يف نف�ش �أبيه �لذي ما ��ستطاع بعدها �أن يتاأخر عن �بنه؛ فاأ�سبح بينهما تز�ور كبري, 

وعالقة حميمة, و��ستمر ذلك �لبن �لبار يكرث من برِّ و�لده, وي�سله بالهد�يا, و�لأمو�ل يف كل منا�سبة!
)1( �أخرجه �لبخاري برقم )2724(, وم�سلم برقم )4423(.
)2( �أخرجه �لبخاري برقم )5613( وم�سلم برقم )4643(.
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زوجي و�لد�ص
�أبدى زوجي رغبته يف �إدخال �لد�ش يف منـزيل؛ فرف�ست رف�سًا باتًا, 
ولعله قال يف نف�سه بعد ذلك: �إذ� ��سرتيته �سرت�سى بالأمر �لو�قع, ثم فاجاأين به 
�أغر��سي يف حقيبتي,  �أح�سر معه عماًل لرتكيبه, فاأ�سرعت بجمع  عند باب د�ري, وقد 
وخرجت �إىل �ل�سارع, وجل�ست على عتبة باب منـزيل, وحقيبتي بجانبي, وقلت له: �إن دخل هوؤلء 

�لعمال منـزيل؛ فلن �أدخله بعدهم �أبدً�, فاأمر عماله باخلروج, ومل يعودو� مرة �أخرى!!
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جحيم �ملخدر�ت
بالتاأكيد  لأنكم  ق�ستي؛  يف  عليكم  �أطيل  �أن  �إىل  حاجة  يف  ل�ستم 

يف  وكذ�  ن�سيب,  �أي�سًا  �لإذ�عة  يف  ولها  �لتلفاز,  يف  �أمثالها  من  كثريً�  �ساهدمت 
�إنَّها حكاية معاناتي مع زوجي �ملدمن, حكاية ماأ�ساة  �ملجالت و�ل�سحف و�ملحا�سر�ت, 

طويلة.

قبح �هلل �ملخدر�ت!

�أبيهم, فمرت  �أطفايل من  �أرملة, وقد َحرَمت  �سبابي  �سلبتني زوجي؛ فق�سيت زهرة  فقد 
�سنيِّ طفولتهم, وهم �أيتام, وقد تت�ساءلون بعجب: فمن هو ذلك �لرجل �لذي نر�ه يدخل بيتكم كل 

يوم ويخرج؟!!

�أتدرون من هو؟! �إنه �ل�سبح!! �سبح ي�سكن يف بيتي, ك�سبح �ليهود يف �سو�رع فل�سطني: ظلم, 
و�عتد�ء, وحرمان, وفزع, ورعب, وقلق, و�كتئاب.

لن �أذكر لكم عدد �ملر�ت �لتي �سربني و�سغاري, لأين ل �أح�سيها, لن �أحدثكم عن حالتنا 
ن وجوهنا, و�لرعب, و�لفزع �لذي ت�ستطيع �أن تلمحه  �لنف�سية �ملرتدية, و�أ�سباب �ل�سحوب �لذي يلوِّ
مبجرد نظرة خاطفة يف عيوننا, و�لفقر و�حلاجة �لتي �أ�سبحنا ناأكل منهما كل يوم ون�سرب, ناهيك 
جنوه  �لذي  ما  ترى  ويا  كبدي,  يفتت  �لذي  �سغاري  وبكاء  �ل�سيئة,  و�سمعتنا  �لنا�ش,  حديث  عن 

ِليُحرمو� معنى �حلياة �حلقيقية �لتي ت�ستحقها بر�ءتهم وطفولتهم �جلميلة؟!!

�أنه  �أيقنت  ولكني  و�أ�سعله,  ناره,  �أوقد  �لوح�ش  ذلك  دخله  كلما  كالتنور,  منـزيل  كان  لقد 
�بتالء من �هلل, وقد ُ�بتلى من هو خري مني ف�سرب و�سكر, فالبد من �ل�سرب, ولكنه �ل�سرب �لعظيم 

�لذي جعلته ز�دً� يل على طول هذ� �لطريق.

لقد خ�سرت زوجي, ولكن يل �أمل يف �هلل �أن يعود, وما ذلك على �هلل بعزيز! حقيقًة ما كنت 
�أنظر �إىل حاله؛ حتى ل �أفقد �لأمل, بل كنت �أنظر �إىل عظم �لرب – جلَّ جالله – وقدرته, وو��سع 

رحمته؛ فيت�سع �لأمل يف �أفقي, ويزد�د؛ فاأتوجه �إىل �هلل بالدعاء كلَّ حني بال ياأ�ش �أو فتور.

وح�سته,  �أقطع  كنت  و�إمنا   , قلَّ ما  �إل  زمن,  منذ  فيه  �لنوم  ودعت  فقد  �لكئيب  ليلي  ا  �أمَّ
فيها  ترد  ل  �ساعًة  فيه  �أن  �أدرك  و�أنا  �لرحمن؛  ومناجاة  �لقر�آن,  بتالوة  و�أََرقه  ووحدته, وظلمته, 
دعوة, فكنت �أدعو له كثريً� بالهد�ية, و�أن يعافيه �هلل من هذ� �لبالء, و�أن يخلف علىَّ يف ذريتي, 
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ويعينني على ح�سن تربيتهم.

حاولت �أن �أنف�ش من قلبي همَّ هذ� �لزوج؛ حتى ل ي�سنيني, و�أ�سغلته 
– من  – باإذن �هلل  �أكرب همي تربيتهم تربيًة �ساحلة تقيهم  باأطفايل, وجعلت 
�سهم حنان �أبيهم؛ وحتى  �لوقوع يف �لِزلل, كنت �أتقرب �إليهم بحـبـي �ملتدفق؛ حتى �أعوِّ

�أك�سب قلوبهم, فيحرتمون ر�أيي, وي�ستمعون لقويل, لعلِّي �أظفر ب�سالحهم.

كنت حري�سًة �أ�سد �حلر�ش على تن�سئتهم على كتاب �هلل, و�سنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص, �أحلقتهم بِحلق
�إنهم ُعرفو� يف  �لتحفيظ يف �مل�ساجد, وعلى �ملحافظة على �ل�سالة وبالذ�ت �سالة �لفجر؛ حتى 
كر, مل يكن  حينها بذلك, و�حلمد هلل حينما يرجع زوجي �إىل �لبيت فجرً� عائدً� من جل�سات �ل�سُّ
بحاجة �إىل مفتاح؛ لأنه يجدين كلَّ يوٍم خلف �لباب, �أرقب �سغاري, وهم ذ�هبون �إىل �مل�سجد يف 
ظالم �لليل, ووح�سته, بال �أب ي�سعرون بالأمان بجانبه �سوى �إيانهم باهلل, ثم �إح�سا�سهم بعينيَّ 
�للتني ت�سري�ن خلفهم, حتى �إذ� �طماأنَّ قلبي عليهم حمدت �هلل – عز وجل -, ثم ب�سطت �سجادتي 
يف �ساحة �ملنـزل قريبًا من �لباب؛ كي �أ�سمع قرع نعالهم, وهم مقبلون, فاأبادر �إىل فتح �لباب؛ حتى 

ل �أتاأخر عليهم.

كنت �أُ�سمعهم �سوتي, و�أنا �أدعو �هلل لو�لدهم بالهد�ية, و�أحاول �أن �أمالأ قلوبهم باأمل كبري يف 
توبته, و�عتز�زً� باأنف�سهم �لطاهرة, ول �أجعل من و�لدهم عائقًا لكل طريٍق �سالح يريدون �ل�سري فيه.

ه, وما ي�سدر منه ل  وكثريً� ما كنت �أقول لهم: �إن �أباكم رجل طيب, ولكن هذ� �ل�سمَّ غريَّ
�أيديكم,  فارفعو�  ر�ئع حقًا,  و�لدكم  باأن  �سرتون  يرتكه  وحينما  لوعيه,  فاقد  لأنه  بق�سد؛  ي�سدر 
�أجدها  �ل�سم  يغادر لريت�سف ذلك  �أن  قبل  كلما جل�ش عندي هادئًا  فاإنه مري�ش, كنت  له  و�دعو� 
ره بحق ج�سده عليه, وباأنه ما ز�لت هناك فر�سة  �أذنه بكل لطف؛ و�أذكَّ فر�سة كبرية لأهم�ش يف 
هذ�  عن  �ملطويات  بع�ش  و�أهديه  �خلامتة,  و�سوء  �حلال,  هذه  على  �ملوت  من  و�أرهبه  لل�سفاء, 
ره بجمال عهدي �ل�سابق معه, بحبي و�أطفايل له, و�سوقنا �إليه, و�أن مكانته ما ز�لت  �ملو�سوع, �أَُذكِّ
حمفوظة يف �لبيت ويف قلوبنا, لعلّي بحديثي هذ� �أ�ستخرج �خلري �لكامن يف قلبه, و�أ�سجعه عليه, 

و�أنا �أر�قب بعد كل جل�سة �سدى حديثي, ولكن...!!

طال  مقفرة,  جرد�ء  �سحاري  �أقطع  كما  و�أيامها,  لياليها  تطوي  �لعجاف  �سنيني  هي  ها 
�نتظاري حتى خ�سيت على نف�سي من �لتخاذل..
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�آه: ما �أطول �لنتظار على َمْن يتاأمل!

ويف يوم �أذن �هلل فيه بالفرج, فقد َعُظَم �لبالء يف ج�سد زوجي, �إذ 
بلغ به �لإعياء مبلغًا �سديدً�, ُحمل على �إثره �إىل م�ست�سفى �لأمل؛ لريقد على ذلك 

�ل�سرب  على  و�أ�سجعه  له,  �أدعو  بجانبه  ووقفت  ل�سدة عذ�به,  تعذب  �أظنه  �لذي  �ل�سرير 
�أ�سهر  وبعد  �سوق,  بكل  عودته  �نتظار  يف  و�أطفاله  باأين  و�أذكره  قريبة,  �لعافية  و�أن  و�ل�ستمر�ر, 
خرج �إن�سانًا �آخر, فحاولت بعد خروجه �أن �أكون بقربه, ل �أفارقه �إل نادرً�, وحاولت �أن �أُ�سغل حياته 
مبا �أحلَّ �هلل من متع؛ حتى �أفوت �لفر�سة على رفاق �ل�سوء, كي ل ي�سيدوه مرة �أخرى مع دعائي 

�لد�ئم له.

وها هو زوجي �لآن رفيق �لقر�آن, و�لقر�آن �أني�سه كلَّ ليلة, بعد �أن كان ليله �سكرً� وُعهرً�؛ فلله 
�لف�سل و�ملّنة, و�أ�ساأله تعاىل �أن ين علينا بالثبات!
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ِنعم �لزوجة
�لإفطار  �أعدت  �سباحًا,  �ل�سابعة  �ل�ساعة  يف  نومها  من  ��ستيقظت 
�ل�ساعة  ويف  �لبيت,  ترتب  بد�أت  للعمل  غادر  وحينما  �أغر��سه.  له  وهياأت  لزوجها, 
�لثامنة ��ستيقظ �لأطفال, و�أعدت لهم �إفطارهم, وجل�ست تطعمهم, وعندما �نتهو� غ�سلت 
ع, ويف �ل�ساعة �حلادية ع�سر �جتهت  ف وتلمِّ لهم, و�أبدلت بع�ش ثيابهم, �جتهت لأرجاء �لبيت تنظِّ
تاأكل �سيئًا..  �مل�ساغل مل  �أنها مع كرثة  ر�أ�سها.. تذكرت  �لأثناء �سعرت بدور�ن يف  للمطبخ, ويف هذه 
تناولت قطعة خبز, وو�سعت بد�خلها �جلنب.. ثم عاودْت �لإعد�د للطبخ, �أدتَّ �سالة �لظهر, ورجعت 
للمطبخ.. خرجت منه مر�رً� لرت�قب حال �أطفالها, �أو ت�ستجيب لند�ء�تهم.. �أمتت �لطهي, وعلى عجل 
ذهبت لت�ستعد ل�ستقبال زوجها بثياب نظيفة, ور�ئحة جميلة.. جاء �لزوج, وو�سعت طعام �لغد�ء.. 
خرج  وملا  و�لقهوة..  �ل�ساي  له  �أعدت  �لع�سر  �سالة  وبعد  �لطعام..  و�سالة  �ملطبخ  تنظفِّ  قامت  ثم 
بعد �سالة �ملغرب من �لبيت, عادت من جديد تنظم وتنظف ما �أف�سده �ل�سغار.. وبقيت �إىل �ل�ساعة 
�لعا�سرة وهي تنتقل من عمل لآخر.. وبعد تناول �ل�سغار طعام �لع�ساء, و��ستبد�ل ثيابهم.. جل�ست 

تتهياأ ل�ستقبال زوجها... بعد �أن �أعدت له طعام �لع�ساء.

�إن هذه �ملهام �لتي تقوم بها هذه �لزوجة لي�ست قليلة ول ب�سيطة.. بل �إن فيها من �مل�سقة �ل�سيء 
�لكثري, ول�سكَّ �أنها لأجل �لقيام بها تفقد جزءً� عظيمًا من ر�حتها و�أُن�سها, وتختلف مقا�سد �لن�ساء يف 
�لقيام بهذه �مل�سوؤولية �لعظيمة, فمنهن من تطمع يف �حل�سول على �ملدح و�لثناء ممن حولها: كالأهل, 
و�جلري�ن, و�ملعارف, ومنهنَّ من تهدف �إىل ك�سب ر�سا زوجها كي ل يجد ُحجًة للزو�ج بامر�أة �أخرى, 
ومنهن من تريد نيل ر�ساه ليعطيها ما حتب من �ملال و�لدلل, ومنهنَّ من تظنُّ �أنَّ هذ� هو و�جبها, ول 
منفذ لها منه..., ومنهنَّ فئة ما �أحلى مر�دها! وما �أغلى هدفها! وما �أ�سمى غايتها! �إنها َمْن تعمل هلل 
– عز وجل – فهي توؤدي حقَّ زوجها, وترعى �أولدها, وتهتم ببيتها, وتقوم بكل م�سوؤولياتها طمعًا يف 
�لأجر من �ملوىل – عز وجل – لأنها تعلم �أنَّ قيام �لزوجة بو�جبها ينحها �أجرً� عظيمًا, يقول – عليه 
�ل�سالة و�ل�سالم -: »�إذ� �شلت �ملر�أة خم�شها, و�شامت �شهرها, وحفظت فرجها, و�أطاعت 
ا �مر�أة زوجها, قيل لها: �دخلي �جلنة من �أّي �أبو�ب �جلنة �شئت«)1( وكما قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�أميُّ

ماتت وزوجها عنها ر��ص دخلت �جلنة«)2(.

من ففرغت  حاجة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  �أتت  له  عمًة  �أن   -d �سن-  حِمْ بن  �حُل�سني  وروى 
له؟« �أنت  »كيف  قال:  نعم,  قالت:  �أنت؟«  زوٍج  »�أذ�ت  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لنبي  لها  فقال  حاجتها, 
قالت: ما �آلوه �إل ما عجزت عنه, قال: »فانظري �أين �أنِت منه؟ فاإمنا هو جنتك ونارك«)3(.

)1(  �أخرجه �لإمام �أحمد برقم )1573(.
)2(  �أخرجه �لإمام �لرتمذي برقم )1081( و�بن ماجه برقم )1844(.

)3(  �أخرجه �لإمام �أحمد برقم )26086(.
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�ل�شالة  عليه   - يقول  �لعمل  يف  �لأ�شا�ص  هي  �لنيَّة  �إن 
و�ل�شالم -: »�إمنا �لأعمال بالنيات, و�إمنا لكل �مرىء ما نوى«)1( 

بع�ش  �أذهان  عن  تغيب  ولالأ�سف  ولكنها,  �لأهمية,  من  عاٍل  قدر  على  فالق�سية 
�لأمور, ول�سيما  لديهنَّ يف كل  نهتم برت�سيخ مفهوم )�لحت�ساب(  �أن  و�ملطلوب  �لن�ساء, 

بيوتهن  يف  يعملن  ويجعلهنَّ  عظيمًا؛  �أجرً�  يك�سبهن  هذ�  لأنَّ  وذلك  بالذ�ت,  �لق�سية  هذه  يف 
ويخدمن �أزو�جهن, ول ينتظرن جز�ء ول �سكورً�, فالزوجة �إذ� �أدت ما عليها باحت�ساب و�سرب؛ فاإنها 
توؤجر �أجرً� عظيمًا, و�إن ر�أت من زوجها تق�سريً� �أو تغريً� ل حتزُن على �إح�سانها, ول تندُم على ُح�سن 
– عليه �ل�شالة و�ل�شالم -: »من كانت  وقد قال  �لآخرة,  ع�سرتها؛ فهي ت�سع ن�سب عينيها 
ه جعل �هلل غناه يف قلبه, وجمع له �شمله, و�أتته �لدنيا وهي ر�غمة, ومن  �لآخرُة همَّ
�لدنيا  من  ياأته  �شمله, ومل  ق عليه  وفرَّ فقره بني عينيه,  ه جعل �هلل  �لدنيا همَّ كانت 
�إل ما ُقدر له«)2(, لذ� فاإن �ملاأمول �أن َيْبِذل �لنا�سحون و�ملربون م�ساعيهم �حلثيثة من �أجل توجيه 

�لن�ساء ون�سحهن؛ حتى يرعني بيوتهنَّ وهنَّ حمت�سبات, لينلن ثو�بًا عظيمًا.

ول يخفى �أن ح�سن �لتبعل من �أعظم �أ�سباب قبول �لتوجيه و�لن�سح, لذ� فاإن �لزوجة �لد�عية 
تتحمل من زوجها ما ل حتتمله زوجة �أخرى؛ لأنها ذ�ت هدف, ولبد لبلوغ �لهدف من ح�سن �لتخطيط 

و�ل�سرب �جلميل.

)1(  �أخرجه �لبخاري برقم )1(.
)2(  �أخرجه �لرتمذي برقم )2389(.
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ن�شائح ذهبية للزوجات
�أنه على كل �سيء . 1 وتـتيقني  �أن تعلقي قلبك باهلل تعاىل,   لبد 

قدير, وحت�سني �لظن به, وتثقي بوعده, فال تقويل مثاًل: هذ� �لرجل ل ينفع معه 
�سيء, ول يكن تغيريه, �أو قلبه قا�ٍش, �أو غري ذلك, فاأنت تتعاملني مع �هلل �لذي قلوب 
�لعباد بني يديه – �سبحانه – يقلبها كيف ي�ساء, وهو على كل �سيء قدير, و�إذ� وعد ل 
يخلف وعده, ولكن �هلل ل يغري ما بقوم حتى يغريو� ما باأنف�سهم, ويرى منهم جماهدة, 

وعماًل �ساحلًا, و�سربً�, ودعاء ورجاء.

فال�سحابة – ر�سو�ن �هلل عليهم – كانو� يائ�سني �أ�سد �لياأ�ش من �إ�سالم عمر بن �خلطاب 
لالإ�سالم. بغ�سه  وعظيم  بط�سه؛  وعظيم  جربوته,  من  َيَرْوَنه  –d– ملا 

�لذي ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  ولكن  عمر!!(,  �أ�سلم  ما  �خلطاب  حمار  �أ�سلم  )لو  يقولون:  كانو�  ولهذ� 
�سمعهم يقولون ذلك, كان يتعامل مع ربه �لقادر على كل �سيء, فدعا �هلل؛ فا�ستجاب �هلل له, و�أعز 
�لإ�سالم باإ�سالم عمر بن �خلطاب, بل ذ�ك �لذي ل ُيرجى �إ�سالمه �أ�سبح ثاين �خللفاء �لر��سدين!

ي . 2  �لدعاء �لد�ئم بال �نقطاع, وبال ��ستبطاء لالإجابة, مهما طالت �ملدة, مع حترِّ
�أوقات �لإجابة: زب ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   رب )غافر: 60(.

ہرب . 3 ہ   ہ   ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   �لنف�ص:زبڻ    ماهدة   
)�لعنكبوت: 69(. فجاهدي نف�َسك يف عدم �لنزلق فيما �نزلق فيه �لزوج من �ملعا�سي, 
و�ل�سرب و�لتحمل مهما عظم �لأذى �أو طال, وجاهدي نف�سك يف عدم �ل�ستجابة لها 
جاهدي  �ملو��سلة,  وعدم  �لك�سل,  �إىل  �لإخالد  �أو  �لنتقام,  يف  رغبِت  �أو  غ�سبِت,  �إن 

نف�سك وعلِّميها �أن تبت�سم �إذ� �أغ�سبها, و�أن حت�سن �إليه �إذ� �أ�ساء �إليها: زبژ  ژ  
ڱ   ڳ         ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   کک    ڑ    ڑ   

ڱرب)ف�سلت: 34(. 

وتاأثرن  �ملجاهدة,  فرتكن  �ساحلاٍت,  كنَّ  هد�ية!!  بعد  �نتك�سن  زوجات  عن  �سمعنا  وكم 
باأزو�جهنَّ بدًل من �لتاأثري عليهم!! 

�ل�شرَب �ل�شرَب, مهما طال �لزمُن, فال�سابر يفوز مبعية �هلل تعاىل له, ومن كان �هلل . 4
معه يف قوله وعمله وكل �سغريٍة يف حياته �أو كبرية, ف�سي�سدده, ويوفقه ويثبته, ويعينه, 



41

جتارب دعوية ناجحة

فما ظنُّك بحاله؟! وكيف �سيكون؟! 

�أمل يقل �هلل تعاىل:

ىئرب ىئ   ېئ   ېئ   ۈئېئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ    زبۇئ  
)�لبقرة: 153(.

ول ت�ستعجلي �لفرج؛ فلن يتغري �أحد بني يوم وليلة, فقد مكث ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ثالثًا وع�سرين
�سنة يدعو �إىل �هلل؛ حتى مت له �لفتُح �ملبني ملكة, ودخل �لنا�ش يف دين �هلل �أفو�جًا, و�أيوب – عليه 
�ل�سالة �ل�سالم – �سرب على �سدة �لبالء ثماين ع�سرة �سنة؛ حتى فرج �هلل له, و�لأمثلة يف هذ� 
كثرية, وقد لحظت يف ق�س�ش �لأخو�ت من جل�ست جتاهد �سنًة كاملة, ومن جل�ست ثماين �سنني, 

بل وخم�ش ع�سرة �سنة.

ن �مل�سيبة, وي�سجع على بذل �ملزيد.. 5 ره د�ئمًا, فهو مما يهوِّ �حت�شاب �لأجر, وتذكُّ

�إن . 6 لبد من �لتدرج مع �لزوج, و�لبدء بالأهم فاملهم, فابدئي د�ئمًا بال�سالة 
كان يتاأخر عنها, لأنها تنهى عن �لفح�ساء و�ملنكر, ولبد �أن تعريف �أي�سًا �أنه �سيتدرج يف 

�لو�سول �إىل ما تطمحني, ولن ي�سل �آخر �ل�سلم بقفزة.

ينا�سب . 7 �أن تعريف �لطريقة �ملنا�شبة لزوجك, فالرجال يختلفون, وما  حاويل 
رجاًل قد ل ينا�سب �لآخر, و�إن مل ت�ستطيعي �لتو�سل �إىل ما ينا�سب زوجك؛ فا�ستعيني 

باهلل �أوًل بالدعاء �أن يوفقك, ثم ��ستعيني باأهل �لر�أي و�لخت�سا�ش.

فهنا . 8 نف�سك,  تكرهه  فيما  كان  ولو  �هلل,  مع�شية  غري  يف  �لطاعة  ثم  �لطاعة 
�لبتالء.

�لرجل غالبًا ل يحبُّ �لأو�مر من �ملر�أة, ول يحب طريقة �لن�شح �ملبا�شر, . 9
ول يحب �أن يرتك �شيئًا �أو يفعله لأجل �مر�أته �أو بتاأثريها �أو خوفًا منها؛ 

فالبد من �لذكاء يف �لتعامل معه, و�لأدب عند �حلديث معه, فمثاًل:

�بتعدي عن )�فعل ول تفعل( و�جعلي مكانهما: �أمتنى, وكم يعجبني, وما ر�أيك لو  كذ�...أ. 

د�ُفعك ب.  هو  �ل�سادق  �حلب  و�أن  قلبك,  يف  مكانته  وبعظم  عليك,  حقه  بعظم  �أ�سِعريه 
�لوحيد لكلِّ ما تقولني �أو تفعلني.
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�سيء, ج.  كل  يف  و��ست�سرييه  �إليه,  وحاجتك  �سعفك  د�ئمًا  له  �أظهري 
�أ�سغر  ولو يف  ر�أيه,  �أو عن  �ل�ستغناء عنه,  ت�ستطيعني  ل  �أنك  له  و�أظهري 

�لأمور.

ل حتاويل �إ�سالحه عن طريق مقارنته بغريه, كقولك: �نظر �إىل فالن �أَْح�سَر كذ�, �أو د. 
يفعل كذ�, بل �جعليه د�ئمًا ينظر �إىل نف�سه, وما فيها من �خلري �لكثري, فقويل له مثاًل: 
ما �ساء �هلل عليك �أنت تفعل كذ�, و�أنت حتب د�ئمًا �أن تفعل كذ�, و�أنت تكره كذ�, �أ�ساأل 

�هلل �أن يزيدك من خريه, و�أن يوفقنا جميعًا لرتك كذ�, �أو فعل كذ�...

ريه مب�ساوئه, لأنه يعرفها؛ ولأن ذلك يعني  ريه د�ئمًا بح�سناته, و�إيجابياته, ول تذكِّ هـ. ذكِّ
�ل�سيطان عليه, و�لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ل تعينو� عليه �ل�شيطان«)1(.

و. ��سكريه على كل �سغرية وكبرية, ولو كان �سيئًا و�جبًا عليه, و�دعي له د�ئمًا, وهو ي�سمع, 
بي به كثريً� كلما �أقبل عليك, و�أ�سمعيه كلمات �حلب و�لر�سا, ولو مل ت�سمعيها منه. ورحِّ

عذب, . 10 كالم  من:  عنك  ير�شيه  وما   , �إليك  يجذبه  ما  كل  على  �حر�شي 
قلبه  يوؤثر يف  ما  �أكرث  �أنَّ  وتذكري  و�لولد,  باملنـزل  و�هتمام  ور�ئحة طيبة,  وملب�ش جميل, 

)�لبت�سامة(.

�إياك وهجَر �لزوج �إذ� غ�شبِت؛ فاإن ذلك يوغر �سدره, وي�سد قلبه, فاكظمي . 11
غيظك, و�دفعي بالتي هي �أح�سن, فهذ� من �لبتالء.

�إل ملن  . 12 ت�ستكي  �أمه, ول  �أو  �أمك  ولو كانت  �أحدً� بعيوبه و�أ�شر�ره,  ل تخربي 
تثقني يف رجاحة عقله, و�سو�ب ر�أيه فقط.

ريه مبا كان عليه, . 13  �إنَّ من متام �ملعروف �إذ� وفقه �هلل �إىل ما حتلمني به �أل تذكِّ
فيما  و�ملعروف  �لف�شل  �أنك �شاحبة  ول تعنفيه, ول تتف�شلي عليه وتظهري 

و�شل �إليه.

وفقك �هلل ملا ي�شعد قلبك مع زوجك.

)1(  �أخرجه �لبخاري برقم )6279(.
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الفصل الثالث
حسن تربية األبناء
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�لأبناء 
زهرة �حلا�شر...

وقادة �مل�شتقبل...

و�أمل �لأمة �مل�شرق...

ا تربيتهم وتكوينهم(. )�إذ� �أح�سنَّ

وهم �أمانة... و�أيُّ �أمانة! و�لتق�سري يف تربيتهم خيانة... و�أيُّ خيانة!! 

بل ونق�ش... و�أيُّ نق�ش يف �لديانة!!! 

فالبيت هو �ملدر�سة �لأوىل لهم, وهو لبنة من لبنات �ملجتمع, بل هو نو�ته.

ويف �لأ�سرة �لكرية �لر��سدة �لتي تقوم على رعاية حدود �هلل, وحفظ �سريعته, و�لتي من 
دعائمها: �ملحبة, و�ملودة, و�لرحمة, وطريقها: �لإيثار, و�لتعاون, و�لتقوى... يف هذه �لأ�سرة ين�ساأ 

رجال �لأمة ون�ساوؤها بل ودعاتها...

و�لآخرة,  �لدنيا  يف  كبده  وفلذة  ولده,  �أ�سقى  ممن  )كم   :- �هلل  – رحمه  �لقيم  �بن  قال 
باإهماله, وترك تاأديبه... و�إذ� �عتربت �لف�ساد يف �لأولد؛ ر�أيت عامته من قبل �لآباء(.

�لعميم  و�لنفع  �لعظيم,  �خلري  منهم  ُتظهر  م�سرقة  �سورً�  نعر�ش  �ل�سفحات  هذه  ويف 
– عليه  �لعدنان  �لنبي  قول  �لو�لد�ن  ي�ست�سعر  حني  خا�سة  وجمتمعهم,  بل  و�أهاليهم,  لأنف�سهم, 
�ل�سالة و�ل�سالم -: »كلكم ر�ع, وكلكم م�سوؤول عن رعيته: فالإمام ر�ٍع وم�سوؤول عن رعيته, و�لرجل 

ر�ٍع يف �أهله وم�سوؤول عن رعيته«)1(

)1(  �أخرجه �لبخاري برقم )583( وم�سلم برقم )1829(.
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بني �أزقة �ملدينة 
بينما كنُت ما�سيًا بني �أزقة �ملدينة و�سو�رعها �نتابتني رغبة يف �سرب 

�ملاء, فبحثت هنا وهناك علِّي �أجد ماء �سبيل �أرتوي منه, فاأقبلت على �أحد �أماكنه 
فوجدت �أنه قد �سبقني �إليه غالم, فانتظرت دوري, فما كان منه ملا ر�آين �إل �أن مالأ �لكوب 

ماًء, وقدمه يل قائاًل: تف�سل.

حاولت �أن �أرده, �إل �أنه �ألحَّ بكل �أدب, فلما فرغت؛ �سرب هو �ملاء بدوره, وقد �سمى باهلل, 
ثم حمده, و�ن�سرف.

تاأملُت يف ت�سرف هذ� �لغالم وعجبت من �أدبه و�سمته, وقلُت يف نف�سي: �إن �سلوكًا مثل هذ� 
ل يكن �أن ياأتي �إل من بيئته �لطيبة, وتاأديب �أبويه له, كيف ل, وهو يف �سٍن تكرث فيه �لهتمامات 

�لتافهة, و�لت�سرفات �لطائ�سة؟!

وكنُت قد �ساألُت ذ�ت مرة بع�ش �ل�سباب �ملر�هق عن �هتماماتهم, فقال �أحدهم: �إين �أمتنى 
�أن �أركب �سيارة بور�ش �ل�سباقية, وقال �آخر: �إين �أمتنى �أن �أجمع �أكرب قدر من �لطو�بع �لقدية من 
�أنحاء �لعامل, وكذلك �سور �لفر��سات �مللونة, ثم توجهت بال�سوؤ�ل �إىل منط من �ل�سباب  خمتلف 
�ل�سغار من ذوي �لرتبية �لنا�سجة , فقال �أحدهم: �إين �أمتنى �أن �أكمل حفظ �لقر�آن �لكرمي كاماًل؛ 
لأر�سي ربي, وقال �آخر: �إن م�سكلتي هي �أين ل �أقوم ل�سالة �لفجر؛ فاأمتنى من �هلل �أن يعينني, 

و�آخر �هتماماته يف �لقر�ءة, و�آخر �هتماماُته يف علوم �لفلك.

تاأديبهم,  ولكن  بلى!  و�حدً�؟!  وماأكلهم  م�سربهم  �ألي�ش  و�حدً�؟!  �ل�سن  �ألي�ش  و�هلل!  عجبًا 
وتوجيههم لي�ش بو�حد, فرٌق بني �أب يحكي لأبنائه ق�س�سًا من �ل�سرية �لنبوية, وق�س�َش �ل�سلف 
و�لريا�سة  و�لفنانني  �لفن  �أخبار  �آخر  لأبنائه  يحكي  �أب  وبني  ر�ئعة,  عائلية  جل�سة  يف  �ل�سالح 
و�لريا�سيني, وما �أجمل �أن ي�سري �لأب مع �بنه جنبًا �إىل جنب �إىل �مل�سجد, وقد حان وقت �ل�سالة! 
فالأب ين�سح �بنه, و�لبن يوقظ �أباه ل�سالة �لفجر! �إنها �سورة م�سرقة ُت�سرتى بالذهب, لكنها ل 

تاأتي من فر�غ؛ فقد قالو� قدميًا:

ده �أبـوه   على مـا كـان عـوَّ
                            

َوَيْن�َشـاأُ نا�ِشـُئ �لفتيـان فينا    
ده �لتـديـن �أقـربـوه وما د�ن �لفتى حجـى, ولكـن                            يعــوِّ

فمتى ي�سحو بع�ش �لآباء من غفلتهم؟! و�إىل متى يرتكون �أبناءهم هماًل هكذ�؟! 

***
***
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حر�سًا  �لدر��سي  �بنه  م�ستوى  على  يحر�ش  �أبًا  جتد  لعلك  بل 
�سديدً�, لكنه ل يعري �أدنى �هتمام مل�ستوى �بنه �لإياين و�لأخالقي, وكاأن 
!! �أّما �لدين و�خللق فهما �أمر�ن جانبيان!! ولي�ساحب �لبن َمْن  �لدر��سة �أهمُّ
�ساء؛ فاملهم �أل يتاأثر در��سيًا! منطق عجيب يت�سم به بع�ش �لآباء, ولن ي�سحو �أولئك 
من غفلتهم �إل عندما يكرب �أبناوؤهم فيقطفون ثمار تربيتهم عقوقًا, وكيف ل يظهر �لعقوق؟! 
ُعَف دينه َفَلْي�َش للحياء و�لأدب مكاٌن يف قلبه! �سفاء, و�أن �أيامها يف �حلياة باتت حمدودة  فمن �سَ

)�إل �أن ي�ساء �هلل(.
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فتاة ت�شفى من �ل�شرطان بعد �أن �قرتب �ملوت منها
فتاة يف عمر �لزهور, ن�ساأت يف مدينة �لعال على �ل�سالح و�لتقى؛ فحفظت �أجز�ء 

من �لقر�آن �لكرمي..

يف �أحد �لأيام �سعرت باأمل فقررت �لذهاب �إىل طبيبة �ملركز �ل�سحي �ملجاور, وبعد فح�ش, 
�إىل �مل�ست�سفى, وهناك كانت �ل�سدمة قويًة على و�لديها حيث  و�أ�سئلة كتبت لها �لطبيبة حتوياًل 
�أخربهما �لأطباء باأن �لفتاة م�سابة بال�سرطان, ولقوة �إيانها باهلل – عز وجل – كانت �أكرث ثباتًا 
من و�لديها و�إخوتها, وقررت يف د�خلها �لت�سليم لق�ساء �هلل وقدره, �أما و�لد�ها فكان حالهما حال 
�لكثري من �لآباء فقرر�, �لبحث لها عن عالج يف �أيِّ مكان, و�ختار� �إحدى �مل�ست�سفيات �خلا�سة 
�لكربى يف �ململكة, وبد�أت رحلة �لعالج, ويف �أثناء هذه �ملدة �زد�دت هذه �لفتاة �ملوؤمنة قربًا من 
�أ�سهر من  �أ�سهر قليلة, وبعد عدة  �لقر�آن �لكرمي كاماًل خالل  – فاأكملت حفظ  – عز وجل  �هلل 
�لعالج �أخرب �لأطباء و�لدها باأن �ملر�ش قد �نت�سر يف جميع �أجز�ء ج�سمها, ول �أمل لها يف �ل�سفاء, 

و�أن �أيامها يف �حلياة باتت حمدودة, وقليلة جدً� )�إل �أن ي�ساء �هلل(.

�شلَّم �لأب و�لأم �أمرهما �إىل �هلل – عز وجل -.

وعلمت �لفتاة �أن �أيامها �أ�سبحت معدودة, وبد�أت حالتها ت�سوء, ويف �أحد �لأيام طلبت �لفتاة 
من �أبيها �أن تذهب �إىل مكة �ملكرمة لأد�ء �لعمرة, وبعد �أن ق�ست منا�سك �لعمرة �سربت من ماء 
– بقلب موؤمن �سادق �أن ي�سفيها من  – عز وجل  ع, ودعت �هلل  زمزم, ومن َثمَّ �سلت �سالة مودِّ
هذ� �ملر�ش �خلبيث, وبعد خروجها من �حلرم بد�أت ت�سعر بن�ساط مل تعهده من قبل منذ �إ�سابتها 
باملر�ش, ومن ثمَّ عادت �إىل منـزلها, وبعد �أيام عادت لها �حليوية و�لن�ساط؛ فقررت �لذهاب مرة 
�أثر  ول  �سليمة,  �أنها  �لطبيب  لها  �أكد  �لأ�سعة  و�إجر�ء  �لفح�ش  وبعد  وع�سى!!  لعل  للطبيب  �أخرى 
ا �إن  للمر�ش لديها, وقال: لو مل �أكن �أنا �لطبيب �ملعالج, لقلت �إنك مل ت�سابي باملر�ش �أبدً�, وحقًّ

ا �أمره �إذ� �أر�د �سيئًا �أن يقول له: كن فيكون, ف�سبحان �هلل �لعظيم. �هلل قادر على كل �سيء, �إمنَّ

و�ل�شوؤ�ل: لو مل ترتبَّ هذه �لرتبية �لإيانية, هل �سيكون لها هذ� �لتعلق �لكبري باهلل تعاىل, 
�أم �سيكون حالها كحال كثرٍي ممن ي�ست�سلم للمر�ش, ثم يقبع يف ز�وية ينتظر �ملوت �سباح م�ساء؟!!
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�شبحان من �ألهمه!!
درو�سهم...  مر�جعة  يف  �أبناءها  ت�ساعد  م�ساء  ذ�ت  �لأم  جل�ست 
�سرح,  من  به  تقوم  ا  عمَّ ي�سغلها  ل  حتى  للر�سم؛  كر��سة  �ل�سغري  طفلها  و�أعطت 

ومذ�كرة لإخوته �لباقني.

وتذكرت فجاأة �أنها مل حت�سر طعام �لع�ساء لو�لد زوجها �ل�سيخ �مل�سن �لذي يعي�ش معهم يف 
حجرة خارج �ملبنى يف حو�ش �لبيت.. وكانت تقوم بخدمته ما �أمكنها ذلك, و�لزوج ر��ٍش مبا توؤديه 
من خدمٍة لو�لده, و�لذي كان ل يرتك غرفته ل�سعف �سحته.. �أ�سرعت بالطعام �إليه, و�ساألته �إن كان 

بحاجة لأي خدمات �أخرى, ثم �ن�سرفت عنه.

عندما عادت �إىل ما كانت عليه مع �أبنائها.. لحظت �أن �لطفل يقوم بر�سم دو�ئر ومربعات 
وي�سع فيها رموزً�.. ف�شاألته: ما �لذي تر�شمه يا حبيبي؟!

�أجابها بكل بر�ءة: �إين �أر�سم بيتي �لذي �ساأعي�ش فيه عندما �أكرب و�أتزوج, ف�ساألته �لأم: 
وهذه غرفة  �ملطبخ,  وهذ�  �لنوم,  ويقول هذه غرفة  مربع,  كل  يريها  �لطفل  فاأخذ  �ستقيم؟  و�أين 
ل�ستقبال �ل�سيوف.. و�أخذ يعدد كل ما يعرفه من غرف �لبيت.. وترك مربعًا منعزًل خارج �لإطار 

�لذي ر�سمه!.

فعجبت.. وقالت له: وملاذ� هذه �لغرفة خارج �لبيت منعزلة عن باقي �لغرف؟!

�أجاب: �إنها لك! �شاأ�شعك فيها تعي�شني, كما يعي�ص جدي �لكبري..

�أمتتع  �أن  دون  �حلو�ش  يف  �لبيت  خارج  وحيدة  �ساأكون  هل  وليدها!!!  قاله  ملا  �لأم  �سعقت 
باحلديث مع �بني و�أطفاله, و�آن�ش بكالمهم, ومرحهم, ولعبهم عندما �أعجز عن �حلركة؟! وهل 
�ساأق�سي ما بقي من عمري وحيدة بني �أربع جدر�ن, بدون �أن �أ�سمع لباقي �أفر�د �أ�سرتي �سوتًا؟! 
�أ�سرعت مبناد�ة �خلدم, ونقلت وب�سرعة �أثاث �لغرفة �ملخ�س�سة ل�ستقبال �ل�سيوف, و�لتي عادة 
ما تكون �أجمل �لغرف, و�أكرثها �سد�رة �إىل غرفة و�لد �لزوج, وملا عاد �لزوج من �خلارج فوجىء 

مبا ر�أى وعجب له, ف�ساألها: ما �لد�عي لهذ� �لتغيري؟

�أجابته و�لدموع ترتقرق من عينيها: �إين �أختار �أجمل �لغرف �لتي �سنعي�ش بها �أنا و�أنت, �إذ� 
�أعطانا �هلل عمرً�, وعجزنا عن �حلركة, وليبق �ل�سيوف يف غرفة �حلو�ش. ففهم �لزوج ما ق�سدته, 

و�أثنى عليها ملا فعلته لو�لده �لذي كان ينظر �إليهما, ويبت�سم بعني ر��سية.
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دمعة �أب..!!
فجاأة وجدُته يف �إحدى زو�يا حجرته �سارد �لذهن, فقلت له:

- �أين �أنت يا �أبتاه؟

ه بكلمة فاأب�سرت, يف عينيه دمعًة �أبت �أن تخرج.. ولحظت حزنًا خيَّم على قلبه..  فنظر �إيلَّ ومل يتفوَّ
ريً� يف مالمح وجهه. �قرتبت منه, وقلت له: وتغَّ

�شالم �هلل عليك, ورحمته, وبركاته.

فرّد ب�شوت م�شحوٍب بنربة حزن: وعليكم �ل�شالم.

رة يف عينه  ؟! هل خ�سي �أن �أرقب دموع �لأمل �ملتحجِّ ومل يرفع ر�أ�سه فقلت يف نف�سي: مِلَ مل ينظر �إيلَّ
كربياًء ورجولة, وبعد حو�ر طويل مع �لنف�ش, قلت:

- �أبتاه مِلَ هذه �لعزلة �لتي حتيا بها؟.. ومِلَ كل هذ� �لتجاهل منك يل؟

فاأجاب ب�شوته �جلهوري:

-  �أي ُبنية �إنك مل تتزوَّجي. ومل تنجبي �أبناء, لذلك لن تفهمي �سرَّ هذه �لعزلة؛ فاأجبته م�سرعة:

- وهل �لأبناء �لذين هم زينة �حلياة �لدنيا.. وهم نعمة من نعم �هلل على و�لديهم يكونون �سببًا يف 
عزلتهم, و�آلمهم, و�أحز�نهم؟!

فاأجاب, وبال تردد: نعم.

فقلت: ومِلَ هذ� �لتعميم؟!

فاأجاب, ونياط قلبه تتقطع:

- كان هذ� �لتعميم من و�قع عاي�سته.. ومر�رة جتّرعتها.. وعلقمًا �سقانيه �أخوِك.

وفجاأة توقف عن �حلديث, و�أخذ َنَف�سًا عميقًا, و��شتطرد قائاًل:

يت    �أملك من �أجل ر�حتكم ور�حته.. �سحَّ يت بكل ما  �أ�ستطيع من �أجلكم.. �سحَّ  - لقد بذلت كل ما 
  مبايل و�سحتي.. ووقتي فجز�ين جز�ًء ل مثيل له.. ليته �أخرجني من �لبيت !! ليته حرمني من مايل!! 

ليته حرمني من كل ما �أملك !!
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و�أبعدين عن رحمة  لقد طردين,  للجبني,  و�أندى  �أق�سى  كان جز�وؤه  بل 
�هلل بقوله: لعنك �هلل يا �أبي!!

و�حلزن..  �لأمل..  �أ�سارع  �لأر�ش..  على  �سريعًا  �ألقتني  �سعقتني..  كلمٌة 
�أ�سارع �ملوت �لبطيء.

فلم  �أب..  وماأ�ساة..  و�لد..  معاناة  لوحة �حلياة  ر�سمت على  بدمعة  فاإذ�  �إليه؛  ثم �سمت.. فنظرت 
�أمتالك نف�سي من �لبكاء, و�قرتبت من �أبي, ور�سمت على ر�أ�سه قبلًة؛ قد تخفف معاناته؛ ودعوت له ولأخي.
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خم�شة ع�شر عامًا
يف هذ� �ل�سهر �أمتَّ �أحد �ل�سباب – بي�ش �هلل وجهه – خم�سة ع�سر 

يعود,  ثم  دقائق  �سرورية,  حلاجة  �إل  يخرج  ل  �مل�ست�سفى,  يف  و�لده  بجو�ر  عامًا 
وغالبًا ما تكون يوم �خلمي�ش يف ح�سور �أحد �لأقارب.

و�ل�شوؤ�ل �لذي يطرح نف�شه باحثًا عن �لإجابة بعد هذه �ملعلومة �ملوجزة!! 

�أين يعمل �إذً�؟! وكيف يعي�ص؟! وماذ� عن و�شعه �لجتماعي؟! وكيف ��شتطاع 
�ل�شرب طو�ل هذه �ملدة؟! �أ�شئلة طويلة بطول هذه �ملدة!!

وجو�ُب هذه �لأ�شئلة مدعاٌة لأن تت�شح �شورة من �شور �لوفاء و�أد�ء �حلقوق.

فمنذ �أن �أ�سيب و�لده بجلطة �أدت �إىل مالزمته لل�سرير؛ تفرغ هذ� �ل�ساب من كل �أ�سغال 
�لدنيا, وترك �لعمل, وهجر �لأ�سحاب, و�أعر�ش عن �لنُّـزهات!!

� و�إح�سانًا.  بل - و�هلل - كان �لعمل و�لأ�سحاب و�لتنـزه و�حلياة كلها هناك عند و�لده ِبرًّ

و�إن ر�بك �لعجب من فعله, و�أردت �أن تعرف �أن لهذ� �ل�ساب �لقدح �ملعلى يف �لرب, فاذهب 
�إىل دور �لنقاهة لرتى كيف ُهجر �لآباء, وُن�سيت �لأمهات.. �أو �ألِق نظرة د�خل �لبيوت لرتى �سورً� 
مفجعة من �أنو�ع �لعقوق, �أمل ت�سمع �أحدهم يعاتب و�لدته حتى بكت تلك �ملر�أة �لكبرية �مل�سكينة!! 
�أمل ت�سمع �أن �أحدهم يزور �لأحباب و�لأ�سحاب ويهجر �أمه و�أباه!! وبع�سهم �أر�د �أن ُيح�سن تربية 
ث عن �لبحر ول حرج يف ظل �سعف �لدين,  و�لديه - كما قال - فهجرهما �إر�ساء لزوجته.. وحدِّ

ونق�شِ �لعقول, و�نقالب �ملو�زين.

�إنَّ �ملتاأمل يف جمتمع �لنا�ش �ليوَم ب�سفة عامة – مع �لأ�سف – يالحظ �نت�سار ظاهرة عقوق 
�لو�لدين ُتطل بعنقها بني حني و�آخر... ومع �رتفاع م�ستوى �لتعليم لدى �لكثري �لذي يتبعه عادة منو 
م�ستوى �لتفكري و�لذوق و�حلر�ش على �لتلطف و�ملجاملة, وقبل ذلك معرفة �لأحكام �ل�سرعية, �إل 
– تاأتي يف �ملقدمة  – عند بع�ش �ل�سباب خا�سة  �أن منـزلة �ل�سديق  �أننا نالحظ بنظرة �سريعة 
�لو�سل  �لو�لدين و�لإخوة, ويلحقهم �لأقارب, فال ترى لأ�سحاب �حلقوق حقوقهم, ول لأهل  قبل 
حبالهم! ولذ� فح�سن �خللق, و�لب�سا�سة, و�للطف بل حتى �لزيارة و�ملحادثة و�ملهاتفة �سائرة نحو 

�ل�سديق و�لرفيق.
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وُيحرم منه من قال �هلل – عز وجل – عنهما: 

رب  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ   زب 
)�لإ�سر�ء: 24(. بل �أمر ب�سحبتهما باملعروف, ولو كانا على �لكفر: 

زب گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   رب  )لقمان: 15(. 

فما بالك باأبوين م�سلمني عابدين �ساحلني!!
ث عن فالن من �لعامة, وقد �أقام �لدهر �عرت�فًا بجميله؛  �أ�سغيت �إىل �أحدهم كان يتحدَّ
ا  �أَمَّ ثناًء على كرمه, وح�سن �سيافته, وجميل �سنعه!!  �لنا�ش  فاأَ�سَمع  يومني..  �أو  يومًا  �أكرمه  لأنه 
َمْن �أكرمه, و�أح�سن وفادته عقودً� من �لزمن, فقد طو�ه �لن�سيان, وتفرقت به �لأيام.. وليت �لأمر 
ًة َحرىَّ تختلج بني �سلوعهما!! ول�سان حال �لأبوين يقول له: كذلك بل ��ستنـزل دموعهما, وترك �أنَّ

و�أنت �مروؤٌ فينا ُخلقت لغرينا                         حياتك ل نفٌع, وموتـك فاجع

و�سلتهما  قريب,  برهما  فاإنَّ  تنب�ش,  و�لقلوب  ترتدد  �لأنفا�ش  د�مت  ما  �أبويه:  �أدرك  ملن 
�لأر�ش من  و�رو  �ملظلم,  �لليل  ��سجد يف هجعة  �أبويك؛ ثم  �بت�سامة  فاأطلق ب�سرك لرتى  و�جبة, 

دموعك, و�أنت تردد عائدً�, تائبًا, م�ستغفرً�:

زب  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  رب )�لإ�سر�ء: 24(. و�إن مل يكن لك خم�سة ع�سر عامًا 
يف مالزمتهما؛ فال حترمهما �أقل من ذلك بكثرٍي... وكثري!!

***
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�إنها �لرتبية يف نعومة �أظفارها
يف مدينة �لريا�ش, ويف �إحدى مد�ر�سها كانت جموع �لطالب ت�ستعد لدخول قاعة 

�لختبار,  وقت  بدء  معلنًا  �جلر�ش  ورن  فيه,  وير�جع  يقر�أ,  بكتابه  مم�سك  منهم  وكل  �لختبار, 
فدخل �لطالب, وجل�ش كل و�حد منهم على مقعده, وعندما دخل �ملر�قب ليوزع �أور�ق �لختبار, �إذ 
بطالب من �لطالب ي�سدر �سوت بكاٍء مع ن�سيج, فيلتفت �ملر�قب �إىل �لطالب, ويقول له: ما بك يا 

بني؟ فيقول �لطالب بكالم متقطع: �إين تذكرُت �متحان �لآخرة!!
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�أطفال يف ركاب �لدعوة
�إىل  �لذهاب  عن  �متنع  �لذي  �ل�سبي  ذلك  بق�سة  �سمعُت  لقد 
�سببًا يف هد�ية  �هلل  بف�سل  كان  �لفجر, حتى  لي�سلي  توقظه  �أمه مل  لأن  �ملدر�سة؛ 
و�لده, فاأعجبني هذ� �ملو�سوع, وبد�أت �أنب�ش يف �سفحات �لو�قع �أبحث عن مناذج م�سابهة؛ 
فهالني ما �سمعت.. لقد �نكبت عليَّ �لق�س�ش من �أفو�ه �أ�سحابها كال�سيل مما �أثلج �سدري, وطمئن 
يغر�سون  �لذين  )�لفا�سل(  و�ملعلم  )�ملربِّي(,  و�لأب  )�ملدر�سة(,  �لأم  هناك  ز�لت  ما  باأنه  قلبي 
مبادئ �لدين يف نفو�ش �سغارنا مع رعايتها, و�سقايتها با�ستمر�ر حتى ت�ّسربتها قلوبهم, و�أ�سبحت 

ا يف �سف همومهم �ل�سغرية. همًّ

• مثل �أ�شحاب �لغار!!	

 كانو� ثالثة �إخوة: بنت يف �ل�سف �ل�ساد�ش, و�أختها يف �ل�سف �لر�بع, و�أخوهما يف �ل�سف 
�لأول �لبتد�ئي؛ �أغلق �لأهل عليهم �لباب دون علم منهم, ثم �سعدو� �إىل �أعلى, حيث �لدور �لثاين, 
فجل�سو�  ي�سمعهم,  �أحد  فال  فائدة,  بال  ولكن  �لباب,  يطرقون  �أخذو�  �ل�سغار,  هوؤلء  �نتبه  فلما 
يفكرون قلياًل كيف يت�سرفون, فقالت �لكربى: نفعل مثلما فعل �أ�سحاب �لغار �لذين �نطبقت عليهم 
ج عنا, فقالت �لكربى: يا رب  �ل�سخرة, كل و�حد منا يتذكر عماًل �ساحلًا, ويدعو �هلل به �أن يفرِّ
�إين ل �أنام �إل وقد �سليت �لوتر؛ فاإن كنت قبلته فافتح لنا هذ� �لباب, وقالت �لو�سطى: يا رب �إين 
�أحفظ من �لقر�آن �سورة كذ� وكذ�؛ فاإن كنت قبلته مني فافتح لنا هذ� �لباب, وقال �ل�سغري: يا ربِّ 
�إين �أعطيت �أختي مرة رياًل من م�سرويف؛ فاإن كنت قبلته فافتح لنا هذ� �لباب, فو�هلل ما �نتهو� �إل 

و�سوُت و�لدهم يحرك �ملفتاح يريد فتح �لباب.

• طفل د�عية:	

ُدعينا �إىل وليمة ع�ساء؛ فذهبت مع زوجي و�أولدي �إىل تلك �لوليمة, ف�ساهد �بني �ل�سغري 
�أحد �لعمال �لذين يخدمون يف تلك �لوليمة ف�ساأله:

�أ�أنت م�شلم �أم ل؟

�لوقت  �مل�ستعل, وكان  �لفحم )�لوجار(  �إىل موقد  به  �بني بيده, وذهب  فقال: ل, فاأخذ 
�ستاًء, وقال: �إذ� �أنت مل ت�سلم و�سعك �هلل يف مثل هذه �لنار �حلارة, قل: �أ�سهد �أن ل �إله �إل �هلل, 
قل: �أ�سهد �أن ل �إله �إل �هلل, و�أخذ يلحُّ عليه, ف�ساهده �أحد �لدعاة �لذين يتقنون �للغة �لإجنليزية, 
وكان حا�سرً� تلك �ملنا�سبة فجل�ش يحدثه عن �لإ�سالم, ويجيب عن �أ�سئلته حتى �لو�حدة و�لن�سف 
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لياًل, فما قام من جمل�سه ذ�ك �إل وقد نطق بال�سهادتني.

• يف �ل�شيارة: توقفنا عند �لإ�سارة, وكان بجانبنا �سيارة ترتفع 	
نافذة  �فتح  �ل�سغري:  �ل�ساخبة, فقلت لبني  �ملو�سيقى  �أ�سو�ت  منها 

�ملو�سيقى  �ملو�سيقى,  للرجل: جز�ك �هلل خريً� �خف�ش �سوت  وقل  �ل�سيارة, 
يًا �بني, وقال: �سكرً� يا حبيبي, و�أغلقه  حر�م, فتب�سم ذلك �لرجل, ورفع يديه حميِّ

متامًا.

• ن�شح �لعامل: جاء �إىل منـزلنا عامل و�فد لي�سلح �سيئًا ما يف �ملنـزل, فاأخرج هذ� 	
ون�سف,  �سنو�ت  �أربع  �لعمر  من  يبلغ  �لذي  �بني  فر�آه  يدخن,  وبد�أ  �سيجارة,  �لعامل 
فقال: ل تدخن يف منـزلنا يا عثمان مرة �أخرى, �أل تعلم �أن �لتدخني حر�م و�أنت م�سلم؟ 
ق بينهما, و�أخذ  ل ينبغي �أن تفعل حمرما, وقد �أعطاك �هلل �جلنة, و�أعطاك �لنار ففرِّ
ي�سرد �لكالم له �سردً�, وعثمان ي�سحك ويعجب, وو�لده بجانبه ي�سحك �أي�سًا, ويعجب 
�أ�سد �لعجب, فلما �نتهى خجل منه هذ� �لعامل, وقال له: لأجلك فقط يا  من كالمه 

عبد�هلل �ساأترك �لتدخني منذ �ليوم.

فقال �لو�لد: بل قل لأجل �هلل تعاىل, ل لأجل �أحد من �لب�سر؛ حتى يعينك وياأجرك, 
ومنذ ذلك �ليوم مل يعد هذ� �لعامل �إىل �لتدخني �أبدً�.

• �لمتحان 	 �إلينا عن  تتحدث  وكانت  �ملتو�سطة,  باملرحلة  تدر�ش  �بنتي  يف �لمتحان: 
�لذي �أدته, و�أنها و�جهت �سعوبًة يف حل بع�ش �لأ�سئلة, فقالت طفلة بجانبي تدر�ش يف 
�ل�سف �خلام�ش: يا فالنة �إذ� و�جهتك �سعوبة �أثناء �لمتحان فاأكرثي من �ل�ستغفار, 
فجربيه,  ذلك  بت  جرَّ وقد  �ل�سحيح,  باحلل  عليك  يفتح  تعاىل  �هلل  �أن  و�ستجدين 
مذهلة  نتائج  فوجدت  �ختبار,  كل  عند  بن�سيحتها  تعمل  ذلك  بعد  �بنتي  �أ�سبحت 

�سجعتها على �ملزيد.

• فقالت 	 �ملو�سيقى؛  �ل�سيارة, فرفع �سوت  و�لدها يف  �ل�سغرية مع  مع جدتي: ركبت 
تزعجينا  ول  ��سكتي,  لها  فقال  حر�م,  �ملو�سيقى  و�لدي...  يا  �ل�سوت  �خف�ش  له: 
بن�سائحك, فو�سعت �أ�سبعيها يف �أذنيها, وقالت: )بكيفك تبي تروح �لنار رح حلالك, 
�أما �أنا ف�ساأذهب �إىل �جلنة مع جدتي( فخجل و�لدها, ومل يفتح �ملو�سيقى يف �سيارته 

بعد ذلك !!
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مل 	• �للتان  خالتي  �بنتا  وبجانبي  �لغرفة  يف  �أجل�ش  كنت  �لفطرة:  �إنها 
تبلغا �سن �لدر��سة, فقالت �ل�سغرية منهما: من خلق �هلل؟ فقالت �لكبرية 

ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب  تقرئني:  �أل 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   رب )�لإخال�ش: 4-1(.

• م�ستهرتً� 	 للم�سجد طريقًا,  يعرف  ول  م�ستقيم,  �سابًا غري  كان  �لأعمى:  مع �لبن 
�إنه  حتى  �لآخرين,  ح�ساب  على  ولو  �ملرح,  يحب  �لآخرين,  مب�ساعر  �ملبالة  عدمي 
�ساهد كفيفًا ي�سي ذ�ت مرة يف �ل�سارع, فاعرت�ش طريقه برجله ف�سقط �لكفيف على 
كفيفًا,  طفاًل  و�أجنبت  ذلك,  بعد  زوجته  فحملت  رفاقه,  مع  ي�سحك  فاأخذ  �لأر�ش, 
ولكنه مل يعترب, فكرُب هذ� �لبن, و�أ�سبح عمره ع�سر �سنو�ت, ويف يوم جمعة كان �لأب 
نائمًا فا�ستيقظ فزعًا على �سر�خ �سديد من �بنه �لكفيف �لذي يعطف عليه كثريً�, ول 
�إىل  ياأخذ بيدي  �أن  �أخي  �أريد من  له طلبًا, ف�ساأله: ما بك؟ قال:  �أن يرف�ش  ي�ستطيع 
�مل�سجد لأ�سلي �جلمعة, لقد تاأخرت, وخالد غري مبال, وكانت �ل�ساعة �حلادية ع�سرة 
مرة يف  لأول  �مل�سجد  �إىل  �بنه  مع  فذهب  �آخذك فال حتزن,  �أنا  وقال:  �أبوه,  له  فرقَّ 
حياته, وبد�أ �ل�سغري يقر�أ �لقر�آن, فجعل يتاأمل هذ� �ل�سغري �لكفيف, وهو ُيرتل �لقر�آن 

ترتياًل جمياًل, ويخجل من نف�سه �لتي ل حتفظ �آية.

كبريً�,  تاأثُّرً�  بها  فتاأثر  موؤثرة؛  بليغة  وكانت خطبة  �إليها,  ي�ستمع  فاأخذ  بد�أت �خلطبة  ثم 
و�أ�سبح بعد ذلك يحر�ش على �أد�ء �ل�سالة, ول يرتكها �أبدً� !!

• ثبات عجيب: تدر�ش �بنتي يف �ل�سف �لر�بع, وقد حدثتهن �ملعلمة عن: �حلجاب, 	
عاهدُت  لقد  وقالت:  �بنتي,  فجاءتني  ذلك,  وغري  للمر�أة,  �حلجاب  وفائدة  وف�سله, 
�هلل �أن �ألب�ش �لعباءة, و�أغطي وجهي منذ �ليوم يا �أمي. منذ ذلك �لوقت وهي حتر�ش 
عليه �أ�سد �حلر�ش, و�سافرنا �إىل �ملنطقة �ل�سرقية؛ فقلت �ستخلعه عند �لبحر؛ لتلعب 
مع قريناتها, ولكنها مل تفعل, وجل�ست عند �ل�ساطىء بعباءتها وغطائها �لطويل على 
وجهها, فقلت لها: يا �بنتي �خلعي هذه �لعباءة, و�نزيل لت�سبحي مع �أخو�تك, ولكنها 
تلعبي  فلن  �لآن  تلعبي  �إن مل  �سغرية,  زلت  ما  �أنت  �إقناعها:  �أحاول  فاأخذت  رف�ست؛ 
فالتفتت  �لكالم,  من  ذلك  وغري  فقط  �ملرة  هذه  بي  جرِّ �ستكربين,  لأنك  ذلك  بعد 
, وقالت: �سبحان �هلل يا �أمي هل تريدينني �أن �أخوَن �لعهد �لذي قطعته مع �هلل,  �إيلَّ
فخجلُت – و�هلل - من نف�سي, ومل �أعد �إىل �حلديث معها عن هذ� �ملو�سوع مرة �أخرى, 

و��سُطررنا ل�ستئجار �ساليهات خا�سة؛ كي تتمكن �بنتي من �ل�سباحة بحرية!
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 ملاذ� ن�شجع �شغارنا على �لدعوة �إىل �هلل؟!

بت تعويد طفلك على �لدعوة �إىل �هلل  ما ر�أيك عزيزي �لقارىء لو جرَّ
منذ �ل�سغر, وبطريقة تتنا�سب مع عمر �ل�سغري وتفكريه.

�إنك بذلك تغر�ش فيه �أ�سياء كثرية وجميلة, لعل منها:

�ملنكر, فري�ه  و�لنهي عن  باملعروف  بالأمر  �أمر  �لذي  تعاىل,  لأمر �هلل  �لمتثال  تعلمه   -1
بالتطبيق �لعملي �لو�قعي, و�أنت تعلم ما يف ذلك من �لأجر �لذي �سياأتيك يف حياتك, وبعد مماتك.

2- تغر�ش يف نف�سه حب �لآخرين, و�حلر�ش على هد�يتهم.

3- جتعله يحمل همَّ هذ� �لدين, وهمَّ تبليغه, ولي�ش فقط قلبًا ل يحمل �سوى هم �سيارة, �أو 
وظيفة, �أو متعة ز�ئلة.

ده على �جلر�أة, وطالقة �لل�سان, و�نتقاء �لكالم �ملنا�سب عند حمادثة �لآخرين. 4- ُتعوِّ

5- تزرع �لثقة يف نف�سه, و�أنه قادر على �لعطاء, و�لتغيري.

6- �إعد�ده وتهيئته منذ �ل�سغر ليكون فردً� �إيجابيًا له دوره يف �ملجتمع, ولي�ش فردً� يو�جه 
�أ�سهُل بكثري من  �أمر ما  مو�قَف �حلياة ب�سلبية ل تقدم ول توؤخر, فتعويد �لطفل منذ �سغره على 

تعويده عليه حال �لكرب.

لتها �عتدلت                                ول تلنُي �إذ� كـانت من �خل�شب ***�إنَّ �لغ�شـون �إذ� عدَّ
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الفصل الرابع
مع المعلمين والمعلمات
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�شكر وعرفان
للمعلم )و�ملعلمة( ر�سالة عظيمة, وعمل من �أ�سرف �لأعمال, �إذ� �أتقنه 

و�أخل�ش هلل تعاىل فيه, و�جتهد يف تربية �لطالب �لرتبية �لإ�سالمية �ل�سحيحة.

فاملعلم بحق مربي �لأجيال, و�سانع �لرجال, وخمّرج �لأبطال.., فعليه يتوقف �سالح 
�أو ف�ساد �ملجتمع..

ومن �ملعلوم �أن من �أهد�ف �لرتبية و�لتعليم �إن�ساء �سخ�سية ذ�ت ُمُثل عليا, ترتبط بربها, 
وت�ستمد منه نظام حياتها, وتعمل على تقومي جمتمعها, وت�سحيح مفاهيمه.

فاهلل �أ�ساأل �أن يجزَي كل معلم خمل�ش, ومعلمة �سادقة �أجزل �ملثوبة على جهودهم �لدوؤوبة 
يف �لرقي باأبناء �لأمة.
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جتربتي
هكذ� يجب �أن �أكون .. كالغيث �أينما حل نفع!

منذ نعومة �أظفاري, و�أنا �أحلم باأن �أكون معلمًة قديرة, وكثريً� ما كنت �أتقم�ش 
ذلك �لدور حينما �ألعب مع �أتر�بي �ل�سغري�ت, ومرت �لأيام, و�ساء �هلل تعاىل �أن يتحقق ذلك 

دتني – بف�سل �هلل – بح�سيلة علمية  �حللم �جلميل بعد �أن تخرجت بحمد �هلل يف كلية �سرعية زوَّ
جيدة, ورغبة قوية تدفعني من �لأعماق لن�سر ذلك �لعلم, و�لدعوة �إىل �هلل تعاىل, وكدت �أن �أطري 
من �لفرح, ومل �أ�سدق �أنَّ قدماي حتمالين لأول مرة؛ لأكون معلمة حقيقية تغذي �لعقول, وتغر�ش 
�لقيم, وبد�أت رحلتي �جلميلة مع �لتعليم, ويف تلك �ملدر�سة �لثانوية �لتقيت بطالباتي �حلبيبات, 
دت لهن يف ن�سحي وقويل, ومنحت لهنَّ وقتي ور�حتي, بل وبذلُت ملن �أر�ها  ب�سطت لهن وجهي, وتودَّ
حتتاج بع�ش مايل, كنت قريبًة �إىل نفو�سهن فاجنذبن نحوي, وفتحن قلوبهنَّ يل, فتعلمت من ذلك 
كيف �أبذر بذرة �خلري؛ فاأر�ها تنمو لت�سبح �سجرة طيبة توؤتي ثمارها يف كل حني, زرعت فيهن حب 
�خلري, وزرعن يف قلبي حب �لعمل و�لدعوة �إىل �هلل, ول �أن�سى تلك �لدموع �لتي �نحدرت من عينيَّ 
حينما ر�أيت بع�سًا منهن يت�سابقن �إىل م�سلى �ملدر�سة وقت �لف�سحة؛ لريكعن ركعتي �ل�سحى, بعد 

�أن كانت �سحكاتهنَّ وقت �لفر�غ متالأ �ملمر�ت و�ل�ساحات.

كانت تلك �لثمار مت�سُح عن جبيني �آثار �لتعب و�لإرهاق من جر�ء �جلهد �لذي كنت �أبذله 
يف مدر�ستي مع و�جبات بيتي, فاأنا زوجة و�أم لأطفال.

د:  – رجل �سالح, وكان كثريً� ما ُيردِّ – بحمد �هلل  كابدت �مل�ساعب و�أعانني زوجي فهو 
�أخل�سي يف عملك ودعوتك, ليقيِّ�ش �هلل لأولدك من ينح لهم ذلك؛ فاإن �جلز�ء من جن�ش �لعمل.

مل تكن �ملادة تعني لنا �سيئًا ول د�فعًا - بحمد �هلل – للعمل, ومل نتخذ تلك �لوظيفة مطية 
لنا  بيت  لبناء  بجزء من مايل  برغبتي مب�ساعدته  يوم فاحتته  �أن�سى  ول  دنيوية,  �سهو�ت  لتحقيق 
بيتًا يف �جلنة, وقمنا بتخ�سي�ش مبلغ  نبني  �أن  �لدنيا قبل  بيتًا يف  نبني  ولأطفالنا, فقال يل: لن 
من كل �سهر للم�ساهمة يف بناء بيت من بيوت �هلل, وو��سلت م�سريتي و�أنا – بحمد �هلل – �أقطف 
ا كم يف قلوب بناتنا من خري, ولكن �أين �ملعلمات  كل يوم ثمرة, و�أرقب تفتح زهرة وزهرة, حقًّ

�لد�عيات؟!

ومع مرور �لأيام ز�د عدد �أطفايل, وت�ساعفت م�سوؤولياتي, وبلغ بع�سهم مرحلة من �لعمر 
يحتاجون فيها �إيلَّ �أكرث من ذي قبل, ولأنني لن �أُح�سر خادمة ت�سرق مني �أطفايل, وتهدم فيهم 
�لتخلي عن  وهو   � قر�ر �سعب جدًّ �أمامي  كان  �أخالق  ما زرعت من  مبادئ, وجتتثُّ  بنيُت من  ما 
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مدر�ستي, و�لتفرغ لبيتي و�أطفايل, هو جزء من دعوتي لطالباتي للفهم 
�ل�سحيح لدور �ملر�أة يف �ملجتمع, ترتيبًا لالأولويات يف حياتها, و�أن عليها 
�أن تعطي ما د�مت قادرة على �لعطاء, و�أن تف�سح �ملجال لغريها حينما يطغى 

ذلك �لعطاء على و�جباتها و�أولوياتها.

فم�سيت يف عزمي, وقررت ��ستقالتي, و�أنا �أ�ست�سعر قول ر�سول �هللملسو هيلع هللا ىلص: »�ملوؤمن كالغيث
رة, فاإن جمالت  �أينما حلَّ نفع«, فاإن كانت �لدعوة يف �سفوف �لطالبات بالن�سبة يل �أ�سبحت متعذِّ
�لدعوة �لأخرى تنادي �لعاملني؛ ليبذلو� لها �سيئًا من �أوقاتهم, وطالُب �خلري �سيجده – �إن �ساء �هلل 

تعاىل – �إذ� �سدق يف �لعزم, و�أخل�ش �لنية.

كان �لقر�ر قا�سيًا على قلوب زهر�تي �ملتفتِّحة, وقا�سيًا �أي�سًا على قلبي, ولكنه قبل كل �سيء 
��ستجابة لند�ء �لفطرة, وعودة �إىل عر�ش �لأمومة د�خل مملكتي �ل�سغرية.

�إىل  تاأتي  �أن  ومتنيت  بالتوفيق,  لهن  �هلل  ودعوت  طالباتي,  عت  فودَّ �لفر�ق  وقُت  وحان 
مدر�ستي من ترفع ر�يتي, وحتمل �سمعتي؛ لت�سيء لالأجيال �لدروب, وتغر�ش فيهن �لقيم.

هذه جتربتي وكم كانت �أيامًا جميلة, تعلمت فيها درو�سًا يف �لبذل و�لدعوة, ودرو�سًا يف فن 
�, وهو �أن �لكثري�ت من �لعامالت  �لتعامل مع �لآخرين, ولكنها على حالوتها ك�سفت يل و�قعًا مرًّ
يف جمال �لتدري�ش مل يدركن �ملعنى �حلقيقي للمعلمة, ول �لهدف �ل�سحيح ملهنة �لتعليم �لنبيلة, 
فالتعليم لديهنَّ ميد�ن حل�سد �ملال فقط, ومنهنَّ – وهذ� �أدهى – من ��ستغلت مهنتها للدعوة �إىل 
باطلها, و�سفورها, وفكرها �ملنحرف, وعدد لي�ش بالقليل منهنَّ جعلن من هذه �ملهنة جماًل للغرور, 
�أمام خالقهنَّ  �أمانة  �أخطاأن, فالتعليم قبل كل �سيء  و�لتكرب على طالباتها, وكل هوؤلء  و�لتعايل, 

�أوًل, ثم جمتمعهنَّ ثانيًا, وهو ميد�ن خ�سب للرتبية و�لتوجيه؛ فهال �أدركن؟!

و�لثانوية,  �ملتو�سطة  �ملرحلة  يف  �ملر�هقات  فتياتنا  بقلوب  تع�سف  كثرية  ِفتنًا  هناك  �إن 
�أن  �سيٌل عارم لبد  �لف�سائية  �لأطباق  �سا�سات  �لرخي�ش, وما تعر�سه  و�لفيلم  �ملاجنة,  فالأغنية 

يوقف ب�سد منيع من �لإيان و�خللق, فهال �أ�شهمت �ملعلمة يف بنائه يف نفو�ص طالباتنا؟!

�إنَّني ل �أدعي �ل�سبق �إىل هذه �لتجربة, فاأنا �أعلم �أن �لكثري�ت �سبقنني �إليها, بل ل �أبالغ �إذ� 
قلت �إنني ثمرة من ثمر�ت هذه �لتجربة, ولكنني �أ�سبق �إىل ن�سرها, لعل هناك من ينتفع بها, ولأن 

ذلك جزء من دعوتي بعد �أن فارقت مدر�ستي.
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بني معلمتني
حني كانت �أ�ستاذة )منرية( تكتب در�سها �ململَّ على �ل�سبورة, كنت �أول من يقوم 

بقذف �لطائر�ت �لورقية يف �جتاهها.

تها.. لذ� كانت �لطالبات  وكان هذ� �لعمل ُيعدُّ بطوليًا بالنظر �إىل ع�سبية �أبلة )منرية(, وِحدَّ
يحاولن كتم �سحكاتهنَّ �لتي ل حُتتمل حني ت�سرُب �إحدى طائر�تي �لهدف مبا�سرة!

؛ فقد  كانت ت�ستعل غ�سبًا و�سر�خًا باحثًة عمن قامت بهذ�, لكنها عبثًا ل متلك �أي دليل عليَّ
كنت ممثلة ماهرة جدً�.

بنق�ش  تتوعدنا  وهي  �إربًا,  �إربًا  فتقطعها  �لطائر�ت؛  على  غ�سبها  جامَّ  ت�سب  كانت  لذ� 
نا.. �أو ما يهمني �أنا �سخ�سيًا.. �لدرجات �لتي كانت �آخر ما يهمُّ

و�سام  تقليدي  بالإمكان  وكان  �لبتد�ئية..  �ملدر�سة  تلك  يف  �ملهملة  �لطالبة  مثال  كنت 
)�أك�سل( طالبة يف �ملدر�سة.. كلُّ �ملدر�سات كن يقتنني, وينفرن من ت�سرفاتي �لهوجاء, و�إهمايل 

�لدر��سي.. كما �أن �أمي مل تكن تعتني بنظافتي, وترتيبي كثريً�؛ فاكتملت �ملاأ�ساة..

ي كنت �أمزقها, و�أرميها يف طريق  ويف كل مرة كانت �مل�سرفة �لجتماعية تعطيني ورقة لأمِّ
عودتي للبيت.. �أمي مل تكن تقر�أ, وحتى لو كانت تقر�أ فهي ل تهتم �أ�ساًل بهذه �لأمور.

ا  �أبلة )�سلمى(: )�أنت ل تفهمني لأنك ل متلكني خمًّ وذ�ت يوم يف ح�سة �لريا�سيات قالت يل 
ووقفت  �هتمام,  عدم  �أبديت  لكني  وجرحتني,  جدً�,  قا�سية  كلمتها  كانت  �لب�سر!!(,  باقي  مثل  �أ�ساًل 
يف �سمت خلف باب �لف�سل لأكمل عقابي لعدم حل �لو�جب, و�أي�سًا ب�سبب �إ�سحاكي لزميالتي طو�ل 

�لوقت..

�إنها  و�أن هذه �ملدر�سة لي�ست يل, ول لأمثايل..  �أ�سلح ل�سيء..  باأين ل  كنت مقتنعة متامًا 
.. �إنها للفتيات �ملرفهات,  للفتيات �لالتي يع�سن مع �أ�سر طبيعية, ويخرجن للنـزهات مع �أهاليهنَّ

ولي�ش للمعذبات, و�ملهِمالت �أمثايل..

لذ� مل �أكن �أهتم باأي �سيء.. ور�سبت للعام �لثالث على �لتو�يل يف �ل�سف �ل�ساد�ش..

�ل�سنة �لأخرية ز�د �سغبي و�إهمايل؛ حتى قررت �ملدر�سة ف�سلي متامًا من �ملدر�سة..  ويف 
وعدت �إىل �لبيت لأخرب �أمي باأين يجب �أن �أذهب ملدر�سة �أخرى..
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وبالطبع مل يكن لأمي �أيُّ تعليق حول ذلك.. فقد كان يف جمل�سها 
عدد من �لن�ساء, وكانت م�سغولة باحلديث و�ل�سحك معهن..

لذ� طلبت من �بنة عمي �ملتزوجة �أن تاأتي معي لأ�سجل يف مدر�سة �أخرى.. 
وذهبت معي, وحاولنا, لكن �ملديرة رف�ست فقد كان �سجلي حافاًل ول ي�سجع على قبويل 

يف �أي مدر�سة..

ثم حاولنا يف مدر�سة �أخرى ومت �لرف�ش �أي�سًا, مل يكن �أمامي �سوى �أن �أعر�ش على و�لدي 
يكن  �ملقبل.. ومل  بتكاليف زو�جه  لكنه رف�ش متامًا؛ فقد كان م�سغوًل  �أهلية  ت�سجيلي يف مدر�سة 

ي�ستطيع حتمل م�ساريف جديدة.

عندها �أيقنت �أين يجب �أن �أجل�ش يف �لبيت حتى يق�سي �هلل �أمره.

وبقيت يف �ملنـزل عامني كاملني, مل �أ�سعر خاللهما باأي �سيء, كنت �أزور بنات عمي, ويزرنني 
بدورهن �أحيانًا, ويف �لربيع كنا نخرج للرب, ومل يكن هناك �أ�سياء جديدة.

طو�ل تلك �ملدة, كان هناك جرح يوؤملني رغم حماولتي لتجاهله.. �إنه تيقني �لتام.. باأين 
�إن�سانة فا�سلة.. ول فائدة لها يف �حلياة.. كانت كلمة معلمة �لريا�سيات ل تز�ل ترنُّ يف ذهني..: 

ا(..! ا مثل باقي �لب�سر.. �أنت ل متلكني خمًّ )�أنت ل متلكني خمًّ

ها فقط:  �إن�سانة بال مخ.. بال عقل.. همُّ �أين  لذ� برجمت حياتي كلها على هذ� �لأ�سا�ش.. وهو 
�ل�سحك, و�للعب, و�حلديث..

و�ل�ساب  طفولتي..  �سديق  م�ساعد..  عمي  لبن  حمجوزة  �أين  طفولتي  منذ  �أعرف  وكنت 
هذ�  يتم �حلديث حول  �أعرفه مل  ل  ل�سبب  لكن  �أ�سرتنا..  فتيات  كل  تتمناه  �لذي  �لو�سيم  �لعاقل 
نطاقنا  يف  للزو�ج  منا�سب  عمر  وهو  عامًا,   17 �لعمر  من  �أبلغ  �أ�سبحت  �أين  رغم  �أبدً�,  �ملو�سوع 

�لعائلي...

وذ�ت مرة �سمعت هم�سات بني �أمي وزوجة عمي, وبدت �أمي غا�سبة بع�ش �ل�سيء.. ثم جاء 
دور �أبي �لذي ظهر غ�سبه جليًّا.. و�سمعت �سر�خًا بينه وبني عمي يف �ملجل�ش.. لكن دون �أن �أعرف 

حول ماذ�..

وبعد يومني.. عرفت �حلقيقة من �بنة عمي.. لقد كانت �مل�ساألة كلها حويل �أنا.. وم�ساعد..

فم�ساعد �لذي بنيت �أحالمي عليه.. ل يريدين.. م�ساعد �لذي تخرج �لآن يف �لكلية �لأمنية, ل يريد 
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فتاًة حمدودة �لأفق و�لتفكري مثلي.. �إنه ل يريد فتاة ناق�سة.. �أو بال مخ كما �أخربتني 
معلمة �لريا�سيات..!

وكانت هذه قا�شمة �لظهر بالن�شبة يل..

لقد �أُ�شبت هذه �ملرة ب�شدة.. ويف �شميم كربيائي..

بني  حدث  �لذي  �لكبري  �لنقطاع  رغم  �لأزمة  وجتاوزت  �ل�سدمة...  حتمل  ��ستطعت 
�أهلي وبني بيت عمي.. لكني �أيقنت حينها �أين يجب عليَّ �أن �أتغري..

يجب �أن �أفعل �شيئًا لنف�شي..

و�تخذت قر�ري باإكمال تعليمي عن طريق �ملنازل..

من  �أعو�م  ثالثة  بعد  للدر��سة  �أعود  لأين  م�ستَّتة  وكنت  �لبد�ية..  يف  �سعبًا  �لقر�ر  كان 
ن�سيانها.. لكنَّ عزيتي كانت �أقوى من �أي �سعوبات.. توكلت على �هلل.. وعزمت على �لتفوق, ولي�ش 

�لنجاح فقط يف در��ستي..

وبالفعل ��ستطعت بعد �سنو�ت �جتياز �ل�سف �لأول �لثانوي وبتقدير جيد جدً�.. وهو ما مل 
�أحلم به يف حياتي..

وبعد ذلك �سعرت �أينِّ بحاجة ل�سيء ي�سغل وقت فر�غي طو�ل �لعام.. فقررت �للتحاق بد�ر �لتحفيظ 
�جلديدة �لتي ُفتحت قرب بيتنا..

وبالفعل �لتحقت بها و�ن�سجمت مع �ملدر�سات و�لطالبات, و�سعرت �أين بد�أت حياة جديدة.. 
� حلفظ �لقر�آن �لكرمي.. �.. وحتم�ست جدًّ فقد كان �جلو ودودً� جدًّ

ر�أ�سي, وقلت لها  �إنَّ يل حافظة قوية.. فطاأطاأت  �أ�سادت بي �ملعلمة, وقالت:  وذ�ت مرة.. 
بخجل: )�أنت جتاملينني؛ فاأنا طو�ل عمري ك�سولة, ول �أملك قدر�ت عقلية مثل غريي(..

نظرت �إيلَّ �أبلة )هناء( با�ستغر�ب, وقالت: )ومن قال لك ذلك؟!(..

قلت لها: )معلمة �لريا�سيات قبل ثمان �سنو�ت!!(..

�.. رمبا  �إن�سانة ذكية, ونبيهة جدًّ �أنت  عندها قالت يل وهي تبت�سم: )على �لعك�ش متامًا, 
كانت فقط ظروُفك هي �ملوؤثرة �سلبًا عليك, وحينما كربِت و��ستطعت جتاوز هذه �لظروف؛ ظهرْت 
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�لظروف  وب�سبب  �لإهمال,  ب�سبب  خافيًة  كانت  �لتي  �لعقلية  قدر�تك 
�لقا�سية(..

لأحد  �أ�سُك  مل  عمري  فطو�ل   .. عينيَّ يف  �ساخنة  دمعة  حب�ش  �أ�ستطع  مل 
معاناتي �حلقيقية �لتي كنت �أحاول �عتبارها �أمرً� عاديًا.. لذ� مل �أ�سعر بنف�سي �إل و�أنا 

�أ�سرد ملعلمتي �سريط حياتي بكل �آلمه..

منذ  وتربيتي  تعليمي,  ول  بنظافتي,  ول  بي,  �هتمامها  وعدم  �أمي,  ق�سوة  عن:  لها  حكيت 
طالقه,  ثم  �جلديدة,  بزوجته  �ن�سغاله  ب�سبب  نادرً�  �إل  نر�ه  ل  �لذي  �أبي:  عن  وحكيت  �لطفولة, 
وزو�جه من جديد.. حكيت لها عن تقتري �أبي علينا, وحرماننا من �أب�سط �حتياجاتنا.. وعن �أ�سرتنا 
ة يف �لتعامل.. وحكيت لها: كيف �ساهدت  حيث �مل�ساعر ل �أهمية لها, ول مكان �سوى للق�سوة, و�حلدَّ
َرُب عدة مر�ت من قبل �أبي.. وكيف �ُسجن �أخي عدة مر�ت ب�سبب �لع�سابة �لفا�سدة �لتي  �أمي ُت�سْ
ي�ساحبها, وعن �لديون �لتي �أثقلت كاهل �أبي, ودفعته خلالفات كثرية مع �إخوته.. حكيت لها كل 
ما كان يعتمل بقلبي, ويكبت �أنفا�سي منذ �سنو�ت.. ثم حكيت لها عن ق�سة م�ساعد, وكيف رف�سني 

ب�سبب ك�سلي وغبائي..

و�سعرت باحلرج.. كيف �أخربتها عن ذلك كله؟!!.. لكنها �بت�سمت يل, وربتَّت على كتفي, 
وقالت: )عزيزتي )نفلة(.. �لإن�سان هو ما يطمح �أن يكون!!.. مهما كانت ظروفه.. �أنت �لآن على 
ي فيه, و�سوف ت�سلني باإذن �هلل, وت�سبحني �لإن�سانة �ملحرتمة  �أعتاب طريقك �ل�سحيح فا�ستمرِّ
�لتي تطمحني لأن تكوين �إياها.. ثم.. �نظري د�ئمًا للجانب �لأف�سل.. �أنت رغم كل �لظروف كنِت 
وما زلت )نفلة( �لطيبة �ملحبوبة �لتي يحبها �جلميع لطيبتها, ومرحها.. كما كنت )نفلة( �خللوقة 
�ل�ساحلة �لتي مل َتْن�َسْق ور�ء �ملغريات, �أو تنحرف كما تعلل �لكثري�ت �أ�سباب �نحر�فهنَّ بظروف 
نحو  و�سققت طريقك  نف�سك,  �إليه طورت  وبالإ�سافة  ��ستطعِت مقاومة كل ذلك..  �أنِت  �لأ�سرة.. 
�لنجاح يف �لدنيا.. و�لآخرة.. لقد جنحِت يف �لدر��سة, وجنحِت يف حفظ ن�سف �لقر�آن يف �سنة 

� ور�ئع يا نفلة.. �أنت �إن�سانة ر�ئعة وموهوبة ما �ساء �هلل(.. و�حدة, وهذ� �إجناز كبري جدًّ

�سك �هلل من هو خري من م�ساعد,  نظرت �إيلَّ مرة �أخرى, ثم قالت, وهي تبت�سم: )و�سيعوِّ
فال تقنطي من رحمة �هلل, و��ستمري يف طريقك(..

بعط�ش,  فت�سربتها  قة؛  �ملت�سقِّ �لعط�سى  �لأر�ش  على  �لزلل  كاملاء  معلمتي  كلمات  �ن�سابت 
و�رتاحت لها نف�سي, و�سعرت �أين �أُعطيت د�فعًا قويًا لل�سري نحو �لنجاح..

ختم  �أمتمت  كما  �أحد,  يتوقعه  مل  بتقدير  �لثانوية  يف  تخرجت  �آخر  عام  بعد  هلل  و�حلمد 
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�أحُد  �أي�سًا.. تقدم خلطبتي  �ل�سنة  �ل�سنة, ويف نف�ش  كتاب �هلل يف نف�ش 
�أقاربنا �لذي مل �أتوقع يومًا �أن يخطبني.. لقد كان مهند�سًا, وقادمًا للتو 

�سعرت  لقد  �ساحلة..  فتاة  عن  يبحث  وكان  در��سته,  �إكمال  بعد  �خلارج  من 
.. بعد هذه �ل�سنو�ت كنت �أتوقع �أن �أحظى باأقل من هذ� بكثري..  لوهلة �أنَّ هذ� كثري عليَّ

لكن �حلمد هلل �لذي و�سعت رحمته كل �سيء..

وتزوجت, وع�ست يف �سعادة وهلل �حلمد.. و�سجعني زوجي على �إكمال در��ستي �جلامعية بالنت�ساب..

�سهري  يف  حامل  و�أنا  �سريي,  يف  �أتهادى  كنت  �هلل...  لكتاب  �خلامتات  تخريج  حفل  ويف 
�لأخري.. وقد �جتزُت �ل�سنة �جلامعية �لأوىل يف كلية �لدعوة, وبتقدير �متياز..

ويف حلظة ت�سلمي لل�سهادة �سعرت بدموعي �ل�ساخنة ترتقرق من عيني, ومتنيت لو �لتفت 
فاأرى معلمتي يف �لريا�سيات هنا بني �سفوف �حلا�سر�ت..
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�أف�شل موقف
عذبة,  طفولية  مالمح  تكتنـزها  م�سرقة  وبر�ءة  جذ�بة..  طهارة 
بنرب�ت  نف�سها  فعل  حتكي  منهن  كل  �سغرية...  وجوه  مع  ذكر  حلقة  يف  �كتنفتني 
: �أمي ل ت�سرتي يل مالب�ش بها �سور,  بالغة �لرب�ءة م�ستجلبة بها �ملديح؛ فتقول �إحد�هنَّ
�أنا ل  �لفجر, ور�بعة:  �أنا و�لدي يوقظني ل�سالة  �إخوتي, وثالثة:  �لد�ش مع  �أرى  �أنا ل  وثانية: 
�ألب�ش �لبنطال.. �أمي تقول �إنه لبا�ش �لكافر�ت, �أما �خلام�سة ذ�ت �لثماين �سنو�ت فجعلت تنظر 
, وقد �كت�ست مالحمها بالرب�ءة مع �لندها�ش �لطفويل, وقالت:  بده�سة, ثم �نتقلت بنظر�تها �إيلَّ

هل �مل�سلمة �إذ� لب�ست �لبنطال ت�سبح كافرة..؟!!

�لبنطال  لب�ست  لأنَّ من  -؛  – عز وجل  تكون عا�سية هلل  لكنها  كافرة,  تكون  ل  فاأجبتها: 
�سة لعقابه �إن مل  تت�سبه بالرجال, وقلَّدت �لكافر�ت, فهي ل تلتزم �أمر �هلل – عز وجل – فتكون معرَّ
يغفر لها. وما �أردُت من �إجابتي هذه �إل �لتاأ�سي�ش و�لبناء يف نفو�ش بريئة. فاأطرقت هذه �ل�سغرية 
ر�أ�سها  بيدي  و�لأمل, فرفعُت  �لأ�سى  ملوؤهما  بعينني  �لأر�ش  تقلب ب�سرها يف  �لأ�سفل  �إىل  بر�أ�سها 

�ل�سغري خماطبة لها: �أي �سغريتي, �سوؤ�لك وقد �أجبناه, فما �لذي �آملك..؟!

فقالْت وق�سمات وجهها تعلوها دمعة يف عينيها: �أمي.. تلب�ش �لبنطال.. و�سيق �أي�سًا.. هل 
�ستدخل �لنار...؟! ثم �أتبعت بعد هنيهة بقولها: و�لدي ير�سى لها ذلك ويريده...!!

�لتعليق:
ا, ول َهمَّ �أُمتها..! طفلة �سغريٌة حَملْت هم �أُمها, ومل حتِمل هذه �لأم َهمهَّ

عند  ود�ئع  غ�سة,  قلوب  و�لبنطالت؟!  �لف�سائيات  ن�ساء  جيل  يكون  �أن  ع�سى  ماذ�  �أو�ه 
�, ما حالهن.. وهن حتت �أيادي ن�ساء خو�ء؟! �أمهاتها, َلِبَناٌت �سغرية نرجوها غدً� لأمتنا جمدً� وعزًّ

نبني ويهدمون!!
وما �أي�سر �لهدم عند �لبناء! كيف وو�سائل �لهدم كثرية, و�أياديه �أكرث؟! نظرة عابرة على 
�هتمامات بع�ش ن�سائنا �ليوم متلي علينا جتديد �لهمة, و�لت�سمري عن �سو�عد �جلد يف �لدعوة لعل 

�هلل �أن يهديهن �إىل �سر�طه �مل�ستقيم, و�سرعه �حلكيم فريبني ذرياتهن عليه.

َلَكم �أخ�شى على �جليل �جلديد ما قاله معروف �لر�شايف – رحمه �هلل -:
فكيـف تظنُّ بالأبنـاء خيـر�                              �إذ� ن�شوؤو� بح�شـن �ل�شافــالِت؟!
وهـل ُيرجـى لالأطفال كمال                                �إذ� �رت�شعو� ثدي �لناق�شـاِت؟!
ولي�ص �لنبـُت ينبت يف ِجنـان                              كمثـل �لنبـت ينبت يف �لفـــــالِة

***
***
***
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�شغرية ... ولكن بقلب كبري
�أنه  �أحد �لدعاة �ملعروفني ممن يجوبون �لأر�ش �سرقًا وغربًا..  ذكر 

كان يف رحلة �إىل بالد �لفلبني جتاوزت حدود �ملدن, و�متدت �إىل �لقرى, و�لأرياف.. 
حتى و�سل �إىل بلدة ريفية نائية فيها مدر�سة �إ�سالمية �سغرية تئنُّ من �سدة �حلاجة, وتنوء 

بحمل �سقفها �لذي �أهلكته �ل�سنون! فكان �أن َحلَّو� �سيوفًا عليهم, فبادر �أهل �لقرية يف فرح وحمبة 
لأهل هذه �لبالد ودعاتها, �إىل جمع طعام غد�ئهم, وتقديه لل�سيوف, وتال ذلك حفل للمدر�سة 

�أُِعدَّ على عجلة من �لأمر, �سارك يف تقدمي فقر�ته �لطلبة و�ملدر�سون..

قال �لد�عية: فخرَجْت طفلٌة �سغريٌة ل يتجاوز عمرها �ل�سابعة, و�ألقت علينا ق�سيدة �أبي 
�لبقاء �لرندي يف رثاء �لأندل�ش )وهي ق�سيدة حزينة حتكي �سقوط �لأندل�ش, وت�سرح حال �أهلها( 

حتى و�شلت �إىل �لبيت �مل�شهور:

ملثل هذ� يذوب �لقلُب من كمٍد                               �إن كان يف �لقلِب �إ�شالٌم و�إميان

فبكت بكاًء حارً�؛ �أبكى �حل�شور!

قال �لد�عية: تعجبت من حفظ هذه �ل�سغرية لهذه �لق�سيدة �لع�سماء مع �أنها �أعجمية, 
ا ومنها, وتبكي ل�سقوطه, و�إن م�ست قرون  ثم هي حتنُّ لبالد �لإ�سالم, وترى �أن �لأندل�ش قطعة منَّ

طويلة على �حلدث, �إل �أن �لن�سيان مل يطِو �سر�ع حزنه!

�لقلوب تختلف, و�لبكاء يختلف! هناك �مر�أة تبكي ب�سبب لون ف�ستان �أو حذ�ء ��سرتته ومل 
يعجبها, وهناك �ساب يبكي ب�سبب هزية ناديه �ملف�سل... وهناك طفلة يف �أق�سى �لأر�ش تبكي 

�سقوط �لأندل�ش, وتتح�سر على �سياعه!

***
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�أ�شرة كاملة ت�شتقيم بخم�شة ريالت !
بعد تخرجه يف �جلامعة ُعني مدر�سًا يف مدر�سة �بتد�ئية؛ ف�سعر بعظم 
�مل�سوؤولية و�لأمانة, ها هم فلذ�ت �لأكباد بني يديه, �ساأل نف�سه: �إن �لأب ل ُي�سلِّم �بنه 
يف  �لأب  يفكر  �أن  دون  �ساعات  �ست  بها  ي�سي  �إنه  للمدر�سة,  �إل  و�ختياره  بطوعه  لأحد 

م�سري �بنه, وماذ� يتلقى؟ ل �إله �إل �هلل! ما �أعظمها من م�سوؤولية!!

كان يفكر د�ئمًا يف دعوة �لنا�سئة �إىل �خلري, يجد منهم قبوًل كبريً� عك�ش ما ي�سمعه من 
عن  حدثهم  �إن  �ل�سدقة  �إىل  يبادرون  وجدهم  لقد  يقول.  ما  يفقهون  ل  �سغار  �أنهم  من  زمالئه 
ف�سلها, و�سمع من �آباِئهم �أن �لأبناء �ل�سغار يحر�سون على �ل�سالة يف �مل�سجد.. بل وحتى �سالة 
ف�سلها!!  �لأ�ستاذ عن  لقد حدثنا  قائلني:  ربك..  رحم  �إل من  �مل�سلمني  �أكرث  �لتي هجرها  �لفجر 
�أن يجعل ُجلَّ �لطالب يلتحقون بحلقات حتفيظ �لقر�آن �لكرمي يف �مل�ساجد, ويحفظون  و��ستطاع 
�لطالب  �أحبه  �أجرهم..  ينال  �أن  وهمه  �لهد�يا..  ويحمل  �مل�ساجد,  يف  يزورهم  كان  �هلل..  كتاب 
ه �أكرب من هم  كثريً�.. و�أحبهم �أكرث.. مل يكن يرتدد عن )ح�س�ش �لنتظار(, بل يبادر �إليها فهمُّ

�لآخرين.. فلم تكن ِثقاًل كما يعتربها غريه.

�شاأل �لطالب: من يرغب منكم �أن ي�شبح د�عية �إىل �هلل؟

�أجابو� جميعًا: كلنا نريد!

�أو  - �إذً� فلنبد�أ على بركة �هلل.. ليح�سر كل و�حد منكم �سريطًا نافعًا من تالوة �لقر�آن, 
�ملحا�سر�ت �ملنا�سبة.

وبعد �أن �أح�سرها �لطالب.. جعلهم يتبادلون �لأ�سرطة بينهم, بحيث يدور �ل�سريط على كل 
�لطالب, و�أو�ساهم �أن ُي�سمعو� �لأ�سرطة لأهلهم!!

�إىل  �نتقل  ثم  �لإعارة..  م�سوؤوًل عن  �أن جعل طالبًا  بعد  �ملبارك  �لدعوي  �مل�سروع  و��ستمر 
�لكتيبات �لإ�سالمية.

وذ�ت يوم.. حمل �إليه �أحد �لطالب ر�سالة خا�سة.. فتحها فقر�أ:

�لذي  �ل�سريط  �أثر  كان  كم  تت�سور  فال  وعتاب..  �سكر  ر�سالة  هذه  �لفا�سل..  �ملربي  �أيها 
�أح�سره �أخي �لأ�سغر.. نعم لقد قلب هذ� �ل�سريط حياة �أ�سرة باأكملها.. �أ�سرٌة ل همَّ لها �إل �لتمتع 
فكانت  �سيئًا..  دينها  عن  تعرف  ل  و�أمي  �لغارب..  على  �حلبل  لنا  ترك  فو�لدنا  �حلياة.  مبلذ�ت 
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حياتنا بعيدة عن منهج �هلل.. �ل�سالة هي �آخر ما نفكر فيه.. فلم تكن 
�أن ُن�سرب على  نوؤمر بها ف�ساًل عن  بيتنا.. فلم  يومًا ُتطرح مو�سوعًا يف 

تركها!!

هذه حياتنا.. لهو وعبث.. نلهث خلف مغريات �لدنيا.. �لأولد خلف �لفن و�لريا�سة 
�مل�سل�سالت  ومتابعة  �ملو�سات,  وتتبع  �لأ�سو�ق,  �إل  لنا  همَّ  - فال  �لبنات   - نحن  �أما  و�ل�سفر.. 

و�لأفالم.. وحتى �ملباريات!!ولكنني �أعرف من نف�سي �أنَّ هناك فر�غًا روحيًا قاتاًل �أحمله.. هناك 
�سنك �أعي�سه.. ورغم �أنني جامعية, ويف كلية علمية.. ومتفوقة يف در��ستي, �إل �أن �ل�سعادة �حلقيقية 
ين عنو�نه: �إنه عن �ل�سعادة!  كانت مفقودة متامًا يف حياتي, حتى جاء �أخي فاأعطاين �سريطًا �سدَّ
قلت يف نف�سي.. لأ�ستمع �إليه.. فاأرى مفهوم �ملتديِّنني عن �ل�سعادة فا�ستمعت �إليه.. ثم �أعدته ثانية 
.. �أ�سعر به يناديني بقوة:  وثالثة يف ليلتي تلك.. كانت كلمات �ل�سيخ – وفقه �هلل – كاأنها موجهة �إيلَّ
ين بعنف: �إّنك تعي�سني وهم  هلمي �إىل طريق �ل�سعادة �حلقيقية �لذي �فتقدتيه, �أ�سعر وكاأّنه يهزُّ

�ل�سعادة, ل حقيقتها.. هالني ما نقل من �عرت�فات َمن كنت �أظنهم �أ�سعد �ل�سعد�ء!!

�إجازتي  �أم�سيت  �أيقظني من رقدٍة طالت مدتها.. لقد  �لند�َء �لأول �لذي  نعم.. لقد كان 
بذلك..  �أو�سيته  وقد  �أخي..  من  �لقادم  �ل�سريط  و�أنتظر  �ل�سيخ..  حديث  يف  �أفكر  �لأ�سبوعية.. 
�نتظرت �أخي على �أحر من �جلمر: ها هو يح�سر يل �سريطًا عنو�نه �أرعبني.. وكاأنه �لنذير �لأخري: 
موؤثرة  خطبة  كانت  �إليه..  فا�ستمعت  �لغد�ء؛  قبل  �ل�سريط  �أخذت  عليك!!  يرتحم  ل  فقد  �نتبه.. 
ُن!! ل  ُل!! ول �أَُكفَّ , و�أنا تاركة لل�سالة.. ل �أَُغ�سَّ �.. فبكيت.. وبكيت.. �أهذ� م�سريي.. �إن �أنا ِمتُّ جدًّ
!! يا للخزي يف �لدنيا و�لآخرة.. مل �أتناول �لغد�ء.. ذهبت م�سرعة.. تو�ساأت و�سليت  ُي�سلَّى عليَّ

�لظهر, وبقيت يف �سجادتي �أدعو �هلل �أن يغفر يل ما �أ�سلفت..

كثريً�..  كثريً�  ق�سرمت  لقد  �ملربون:  �أيها  لكم  قلت  �إن  �عذرين  ر�سالتي..  �أنهي  �أن  وقبل 
و� �لأمانة كما ينبغي. فاأبناوؤنا بني �أيديكم �أمانة.. وهم ر�سل خري �إىل �أهليهم.. فاتقو� �هلل و�أدُّ

فكم هم �حليارى �أمثايل.. يلكون من �ملال �أوفره, ولكنهم يفتقدون �لكلمة �لطيبة.. رغم 
قلة ثمنها كما علمت!!

ت �أ�سرة كاملة بخم�سة ريالت فقط, فهل �أنتم مو��سلون؟! �أيها �ملربي �لفا�سل: نعم لقد تغريَّ
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�حلديث �لذي غري حياتي !!
هذه �لآيات عظيمة فهي تتحدث عن �لتوبة, ولأن �لتوبة �أمرها عظيم 
فاإينِّ �ساأخ�س�ش هذ� �لدر�ش للحديث عنها, وعن �سروطها, وعن �أهميتها.. فباب 
�لتوبة مفتوح حتى تطلع �ل�سم�ش من مغربها.. بهذه �لكلمات �لقليلة بد�أت معلمتي �حلديث. 
ل �أعلم ما �لذي دفعني لالإن�سات �إليها بعمق, فهي لي�ست عادتي, �إذ ل ت�ستهويني هذه �ملو��سيع 
�لبتة, بل جتلب يل �لنعا�ش؛ فاأجدها فر�سة لأغطَّ يف نوم عميق, ل يوقظني منه �إل �سوت �جلر�ش, 

�أو �سديقتي �لتي تعلمني بانتهاء �لدر�ش, �أو �ملحا�سرة �لتي تقام يف مدر�ستنا بني �حلني و�لآخر.

�لعظيم  �ل�سدق  وهذ�  عاطفتها,  و�سدق  �سوتها,  عذوبة  و�أخذتني  جو�رحي,  بكل  �أن�ستُّ 
من �ل�سفقة يف ثنايا حديثها, �لأجر, �ل�سرب, �حل�سنات, �ل�سيئات, �جلنة, �لنار... كلمات �سمعتها 
كثريً� لكنها مل جتربين على �لوقوف عندها مثل هذه �ملرة؛ فاأ�سابتني ِرعدٌة �سرت يف ج�سدي كله, 
و�نتف�ست على �إثرها فزدت �نتباهًا, �أدركت �أن رحمة �هلل ولطفه بي ور�ء ذلك كله, فهذه لي�ست 
�ملرة �لأوىل �لتي �أُجرب على �سماع مثل هذ� �حلديث خا�سة يف �ملدر�سة, ولكن �هلل �سبحانه �أر�د يل 

�خلري؛ ف�ساقه على ل�سان هذه �ملعلمة, فله �حلمد و�ملنة.

دقَّ �جلر�ش �إيذ�نًا بانتهاء �حل�سة �لأخرية.

خرجت �ملعلمة, وتبعتها بب�سري, و�سرد ذهني, ليت �لزمن توقف عند تلك �للحظة �لتي 
ختمت فيها حديثها بتلك �لن�سيحة �لثمينة بتقوى �هلل, وطاعته يف كل حني, ليتها ظلت تتحدث 
دون �نقطاع, لقد �سادف غيث حديثها �أر�سًا عط�سى �سربت �ملاء؛ و�رتوت جذوُر �إيانها �مليتة يف 

�أعماقها, فعادت �إليها �حلياة, و�هتزت وربت.

وبد�أن  �أخرى,  وغمزتني  �سديقتي,  جذبتني  بتثاقل,  و�سرت  كتفي,  على  حقيبتي  حملت 
�لنظر  �أُقّلَب  و�أُحلِّق يف ف�سائه,  �آخر,  �أَ�سَبُح يف عامٍل   , �ن�سر�ف عنهنَّ و�أنا يف  �لتعليقات,  يطلقن 
و�سلوكي؟!  كل عباد�تي  ُجعلت يل درجة من ع�سرة يف  لو  ماذ�  نف�سي:  تقييم  و�أبد�أ يف  �أمري,  يف 
ترى كم �ساأك�سب؟! �ل�سالة �سفر من ع�سرة, �ل�سدق �سفر من ع�سرة, و�لأمانة �سفر من ع�سرة, 
قذ�رة  يف  �أرقد  �حل�سي�ش  يف  �إنَّني  حايل!!  �أفظع  ما  �إلهي  يا  ع�سرة..  من  �سفر�ن  �لو�لدين  وبر 
�لدنيا ونتنها!!! متعتي مع ُثلة من �ل�سديقات �لتافهات, ننت�سي طربًا لفوز فريقنا �ملف�سل, ونتبادل 
رة بفرح, ونتابع �مل�سل�سالت, ونحتفظ ب�سور �لفنانني و�لفنانات!!! ون�ستمتع  �أ�سرطة �لغناء �مل�سوَّ
, و�ل�سخرية بالزميالت, ورميهنَّ بالألقاب �ل�سيئة, ول يكتمل  بهمز �ملعلمات, و�لنتقا�ش من قدرهنَّ
�إهمالنا يف  �ملعلمة على  و�لتقريع من  �للوم  �سماع عبار�ت  �أو  �لف�سل,  �آخر  بالوقوف يف  �إل  �أُن�سنا 

�لو�جبات, �أو �إخفاقنا يف �لختبار�ت!!
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و�سلت �إىل �لبيت يف جوٍّ من �لذهول عما حويل, �غت�سلت مبا�سرة, 
وبحثت عن �سجادتي �لتي كثريً� ما �أهجرها, و�سليت �سالًة ناجيُت فيها 

�هلل, و��ستغفرته كثريً�؛ ثم بكيت كثريً�.

كان ذلك �ليوم بد�يَة �لتحول يف حياتي من فتاة جامدة كالثلج, قا�سية كال�سخر 
�إىل فتاة مفعمة باحليوية و�لن�ساط, متدفقة باحلب و�لعاطفة, مقبلة على �هلل بكل جو�رحها.

��ستيقظت و�جتهت فورً� �إىل و�لدتي, وقبلَّت ر�أ�سها, و�ساألتها �أن تدعو يل كثريً�؛ فهي مل َتَر 
مني خريً� قط, �أجادلها يف كل �سيء, ول �أُعريها �هتمامًا, ل �أجل�ش معها, ول �أحادثها, ول �أ�ساعدها 
ر حني تطلب مني �سيئًا, بينما �أريدها �أن جتيب كل طلباتي, وو�لدي �لذي هو  يف عمل �لبيت, �أتذمَّ
يف نظري خز�نة نقود �أفتحها لآخذ منها حاجتي ثم �أغلقها, ول �أعود �إليها �إل حني �حلاجة, بد�أت 
�أتودد �إليه, و�أجل�ش معه, و�أ�ساأله عن حاجته, �أعدُّ له �ل�ساي, و�أكوي له ثيابه, و�أنا �أحاول �أن �أتقن 

ذلك؛ حتى �أر�سيه, فحق �لو�لدين عظيم, وهو مقدم على �جلهاد يف �سبيل �هلل.

دتها عليه, و�ألزمتها  لقد وجدت �سعوبًة يف بادئ �لأمر, ولكني ق�سرت نف�سي على هذ�, وعوَّ
به؛ حتى �عتادته, و�ألفته, وهان عليها عمله.

و�أجتهز قبل  باكرً�,  لها  �أ�سعى  �لدين؛ �سرت  �ل�سالة عمود  �لأخرى,  �أعمايل  لقد تفقدُت 
�لأذ�ن, و�أجل�ش يف م�سالي �أدعو �أو �أقر�أ �لقر�آن حتى يوؤذن �ملوؤذن, كم كانت �سالتي ت�سكو حالها 
�أنقرها كنقر �لغر�ب كاأمنا  �أح�سن �لأحو�ل كنت  من �لتق�سري و�لهجر�ن و�لتاأخري و�لن�سيان ويف 

�أُمنُّ بها على �هلل – تعاىل -.

وحجابي كان له ن�سيب من �لتغيري, فقد عاد �إىل مكانه �لطبيعي, وتربع فوق ر�أ�سي ثانيًة كالتاج 
�ألفُّ به عفايف, لقد �َسِخَرْت مني زميالتي؛ لكن تر�جعن, ولذن بال�سمت �ملرِّ حيال ثباتي و�سمودي.

�أ�سياء كثرية كانت حتتاج �إىل تغيري, وذنوب �أكرث �أ�سرفت فيها على نف�سي, عاجلتها بالتوبة, 
�أثرً�؛ فا�ستطعت  و�سدق �للجوء �إىل �هلل, وكرثة �لدعاء, و�لإحلاح يف �مل�ساألة, حتى وجدت لذلك 
ب �أخالقي, فنبذت �لكالم �لبذيء, وتركت �ل�سخرية بالآخرين, و�أرغمت نف�سي  بحمد �هلل �أن �أُهذِّ
�لود معطر  �إ�ساعة جو من  وبد�أت يف  �ل�سدق,  نف�سي على  وعاهدت  فوقي,  َمْن هم  على �حرت�م 
نتائج  �لكربى, فكان من  �بنتهما  و�لديَّ ما كانا يحلمان به يف  لأُري  بيتنا؛  باحلب, و�لحرت�م يف 
ذلك �أن ��ستجابا يل, و�أخرجا ذلك �لطبق �خلبيث �ملرتبع يف �سطح بيتنا, فاحلمد هلل �أوًل و�آخرً�.

ما �ألذَّ �لتوبة!! وما �أحلى �لرجوع �إىل �هلل!! فرٌق بني حياة تعي�ش فيها ل�سهو�تك, وحياة تعي�ش 
فيها حركاتك,  ت�سبط  فيها هدف ول غاية, وحياة  لي�ش  لربك وخالقك, حياٌة عابثٌة لهية  فيها 
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بر�حة  لقد ظفرت  �سبحانه...  �أل وهي ر�سا �هلل  وغاية عظيمة,  وفق هدف حمدد,  و�سكناتك, 
تعاىل:  قال  �لتوبة!!  ظل  يف  �لعي�ش  �أجمَل  فما  �لآخرين,  و�حرت�م  �لو�لدين,  ور�سا  �لقلب, 

زب ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ رب )�لق�س�ش: 67(.

�لتعليق: ترى كم من فتاة �أو فتى �سلحت �أحو�لهم بكلمة من معلمة �أو معلم؟!

وليت كل �ملعلمات بل و�ملعلمني يحر�سون �أ�سد �حلر�ش على �لتوجيه و�لإر�ساد؛ فقدوتهم 
معلم �لب�سرية ملسو هيلع هللا ىلص, بدًل من �أن ُينـزلو� �أنف�سهم منـزلة �لأجر�ء �ل�سحيحني!!.

الفصل الخامس
أهمية استغالل جميع

المواقف
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الفصل الخامس
أهمية استغالل جميع

المواقف
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بذرة �خلري 
قلبه بذرة من �خلري,  فاإن يف  بلغ ف�ساده وطغيانه  �لإن�سان مهما  �إن 
و�أينعت  �أثمرت,  ورعايتها؛  با�ستنباتها,  قمنا  ثم  �إليها,  �لو�سول  ��ستطعنا  �إذ� 

باإذن �هلل تعاىل..

�إن بذرة �خلري تظل يف نف�ش �لإن�سان, و�إِْن َعَلْتها غ�ساوة �لهوى, فاإذ� �أر�د �هلل بعبده خريً� 
ي�سر له موقفًا موؤثرً�, �أو كلمة �سادقة من د�عية موفق, �أو هدية رمزية, ولو كانت كتابًا, �أو �سيديًا, 
�أو حتى ن�سرًة �سغريًة؛ فتكون �سبب �إ�سر�ق نور �لهد�ية يف قلبه, و�سلوكه �سبيل �ملهتدين يف منهج 

حياته..

�أن تاأتي �سريعًا, بل يكون �ل�ست�سالح  ونوؤكد هنا �أن �ل�سالح و�ل�ستقامة لي�ش بال�سرورة 
قلياًل قلياًل؛ حتى يكتمل �لإيان, ويقتنع �لإن�سان باأهمية �لبتعاد عن خطو�ت �ل�سيطان.

قال تعاىل: زب ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  
ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ   ٹ  ٹ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  

ڦ  ڦ رب )�لأنعام: 125(.
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نور �لهد�ية 
ر �هلل – تعاىل – �أن يكون مكاين يف  كنت عائدً� من �سفر طويل, وقدَّ

مقعد �لطائرة بجو�ر ثلَّة من �ل�سباب �لعابث �لالهي �لذين تعالت �سحكاتهم, وكرث 
�سجيجهم, و�متالأ �ملكان ب�سحاب مرت�كم من دخان �سجائرهم, ومن حكمة �هلل – تعاىل 

�ملقعد. تغيري  من  �أمتكن  فلم  بالركاب؛  متامًا  ممتلئة  كانت  �لطائرة  – �أن 

حاولُت �أن �أهرب من هذ� �ملاأزق بالفر�ر �إىل �لنوم, ولكن هيهاَت هيهاَت... فلما �سجرُت 
�أخرجُت �مل�سحف, ورحُت �أقر�أ ما تي�سر من �لقر�آن �لكرمي ب�سوت منخف�ش, وما هي �إل حلظات 

حتى هد�أ بع�ش هوؤلء �ل�سباب, ور�ح بع�سهم يقر�أ جريدًة كانت بيده, ومنهم من ��ست�سلم للنوم.

وفجاأًة قال يل �أحدهم ب�سوت مرتفع – وكان بجو�ري متامًا – يكفي, يكفي..!!

فظننت �أين �أثقلت عليه برفع �ل�سوت, فاعتذرت �إليه, ثم عدت للقر�ءة ب�سوت هام�ش ل 
�أُ�ْسِمُع به �إل نف�سي, فر�أيته ي�سم ر�أ�سه بني يديه, ثم يتململ يف جل�سته, ويتحرك كثريً� ثم رفع ر�أ�سه 

, وقال بانفعال �سديد: �أرجوك يكفي.. يكفي.. ل �أ�ستطيع �ل�سرب..!! �إيلَّ

ي فرتة من �لزمن, ثم عاَد ثانيًة, و�سلَّم عليَّ معتذرً� متاأ�سفًا,  ثم قام من مقعده, وغاب عنِّ
و�سكت, و�أنا ل �أدري ما �لذي يجري! ولكنه بعد قليل من �ل�سمت �لتفت �إيلَّ وقد �غرورقت عيناه 
بالدموع, وقال يل هام�سًا: ثالث �سنو�ت, �أو �أكرث, مل �أ�سع فيها جبهتي على �لأر�ش, ومل �أقر�أ فيها 

�آية و�حدة قط..!

ر�أيتك  ثم  فيه,  ولغت  �إل  منكرً�  ما عرفت  �ل�سفر,  هذ�  ق�سيته يف  كامل  �سهر  ذ�  هو  وها 
تقر�أ, فا�سودت �لدنيا يف وجهي, و�نقب�ش �سدري, و�أح�س�ست بالختناق, نعم... �أح�س�ست �أنَّ كل �آية 

تقروؤها تتنـزل على ج�سدي كال�سياط..!

فقلت يف نف�سي: �إىل متى هذه �لغفلة؟! و�إىل �أين �أ�سري يف هذ� �لطريق؟! وماذ� بعد كل هذ� 
�لعبث و�للهو؟!

ثم ذهبت �إىل دورة �ملياه, �أتدري ملاذ�؟!

ذلك  �إل  �لنا�ش  �أعني  عن  فيه  �أ�سترت  مكانًا  �أجد  ومل  �لبكاء,  يف  �سديدة  برغبة  �أح�س�ست 
�ملكان!!
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فكلمته كالمًا عامًا عن: �لتوبة, و�لإنابة, و�لرجوع �إىل �هلل.. ثم 
�سكُت.

ملا َنَزَلْت �لطائرة �أر�ش �ملطار, ��ستوقفني وكاأنه يريد �أن يبتعد عن �أ�سحابه, 
؟! و�ساألني وعالمات �جلدِّ بادية على وجهه: �أتظن �أنه �هلل يتوب عليَّ

فقلُت له: �أمل ت�شمع قول �هلل – تعاىل -: زب  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ   رب )�لزمر: 53(.

فر�أيته يبت�سم �بت�سامة �ل�سعادة, وعيناه مليئتان بالدموع, ثم ودعني وم�سى..!

�سبحان �هلل �لعظيم..!
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توبة حد�ثية, ملاذ�؟ وكيف ؟؟ 
�ليوم �أقلِّد قلمي �َسَرَف هتك �أ�سر�ِر �ل�سياع.

مل تكن توبتي نتيجة ظروٍف قا�سية, �أو حمنٍة عار�سة, بل كنُت �أنعم بكل �أ�سكال 
�أفكاُر �حلد�ثيني  وكانت  معانيها,  بكلِّ  �لعلمنة  �أج�سد  وكنت  �سيء,  كل  و�حلرية يف  �لرتف, 

�أ�سعار نز�ر قباين,  وخططهم نهجي ود�ستوري, وكتبهم مر�سو�سة يف مكتبتي, وقلمي تتلمذ على 
منا�سبة,  كل  يف  بها  �أحتدث  �لأوىل  ق�سيتي  �ل�سيارة  وقيادة  خيايل,  يد�عب  ُحلم  �حلجاب  وَرمُي 
و�أ�ستغلُّ ظروف من هم حويل لإقناعهم ب�سرورتها, متنيت �أن �أكون �أول من ترتجم فكرة �لقيادة 

�إىل و�قٍع ملمو�ش, ولطاملا �سهرُت �لليايل �أخطط فيها لتحقيق �حللم.

مقاومة  وزرع  وتثقيفها,  �لبالية,  �لقرون  و�أفكار  معتقد�ت  �ل�سعودية من  �ملر�أة  �أما حترير 
على  �ل�سوء  لت�سليط  جاهدة  و�سعيت  عقلي,  خاليا  وت�سربتها  ت�سربتها,  فلقد  ذ�تها,  يف  �لرجل 
جربوت �لرجل �ل�سعودي و�أنانيته, وقدمُت �لرجل �ملتحرر على طبق من ذهب: �إنه يفهم �ملر�أة, وقد 
��ستخرج كنوز �أنوثتها وقدمها معه جنبًا �إىل جنب, و�سوَّهت �سورة �لرجل �ملتدين على �أنه �كت�سب 

�خل�سونة و�لرعونة من �ل�سحر�ء, وتعامل مع �لأنثى كما تعامل مع نوقه, فهو ي�سوقها بني �لقفار.

�أما  �أ�سميها( هي نديي من �ل�سباح �إىل �لفجر,  كانت �ملو�سيقى غذ�ء �لروح )كما كنت 
�لرق�ش بكل �أنو�عه فقد جعلته ريا�سة تعالج تخمة �لهموم, ونظريات فرويد كنت �أدعمها يف كل 
حني باأمثلة و�قعية, و�أَن�ِسُب �مل�ساكل �لزوجية �إىل �لكبت, و�لعقد من �آثار �أ�ساليب �لرتبية �لقدية 

�لتي ��ستعملها �أهلنا معنا, وكانت �أفكاري جتد بني �ملجتمع �لن�سائي �سيتًا عاليًا ومميَّزً�.

�ِسرُت على هذ� �لنمط �سنني عديدة, ويف يوم من �لأيام و�أنا يف �أحد �لأ�سو�ق كنت جال�سة 
يف �ساحته, لفت نظري �ساٌب متديٌن بهيئته �لتي تدلَّ على �لتدين, ثوٌب ق�سري, و�سري هادئ, وعيون 
ور�ودتني  هدووؤه,  �أعجبني  يعمل:  �ل�سالُّ  عقلي  وبد�أ  �لع�سرين,  بعد  ما  �سن  يف  �أظنه  مغ�سو�سة, 
� -, عالمات �لر�سا بادية على حمياه, خطو�ته ثابتة رغم �أن  بعدها �أفكار غريبة – غريبة عليَّ جدًّ
ون ماردً� جبارً�: �لتقدم و�حل�سارة(,  ق�سيته يف نظري خا�سرة, هو و�لِقلِّة �لتي ينتمي �إليها )يتحدَّ
ول يز�لون ينا�سلون, �سخرت بد�خلي منه ومنهم, لكني مل �أنكر �إعجابي بثباتهم, فقد كنت �أحرتم 
من يعتنق �لفكرة, ويثبت عليها رغم �جلهود �ملتو��سعة, وقلة �لعدد, و�سعوبة �إقناع �لب�سر بالكبت, 
نتيجة  تدينو�  �مللتزمون  هوؤلء  نف�سي: رمبا  فقلت يف  �ملو�سوع؛  �أحلل  �أن  �أ�سميه, حاولت  كنت  كما 
�لف�سل, فاأخذو� �لدين �سعار�ٍت لي�سار �إليهم بالبنان, لكن منهم �لعلماء, و�لدكاترة وما�ٍش عريق 
�لرغبات؛  عن  �لرتفع  هو  رمبا  �أو  �ملغرب,  �أق�سى  �إىل  �مل�سرق  �أق�سى  من  حينًا  �لدنيا  ملكو�  قد 
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– �لرتفع عن �لرغبات  وعند هذه �لنقطة بالذ�ت �ختلطت عليَّ �لأمور 
معناه �لكبت – و�لكبت ل ينتج ح�سارة, حاولت �أن �أتنا�سى هذ� �حلو�ر مع 
, ومل ي�سمت, ومنذ ذلك �لوقت و�أنا يف َحرية؛ فقدت  نف�سي, لكنَّ عقلي �أبى عليَّ
معها �للذة �لتي كنت �أجدها بني كتبي و �أنو�ع �ملو�سيقى و�لرق�ش, ومع �لنا�ش كافة, 
علمُت �أنَّني فقدت �سيئًا, لكن ما هو؟؟ ل�ست �أدري! �ختليت بنف�سي لأعرَف علَّتي, وطرقت 
�أ�سعر باأي �سيء, كلُّ �سيء بال  �أبو�ب �لطب �لنف�سي دون جدوى, فقدت �لإح�سا�ش �ل�سابق, بل ل 
طعم, ول لون, ورجعت مرة �أخرى لنقطة �لبد�ية: متى كان �لتغري؟؟ �إنه بعد ذلك �حلو�ر ت�ساءلت: 
كل ما �أمتنى �أ�ستطيع �أخذه ما �لذي يحدث يل �إذً�؟! �أين �سحكاتي �ملجلجلة؟؟! وحو�ر�تي �لتي ما 

خ�سرُت فيها يومًا؟؟! جل�سات �ل�سمر و�لرق�ش؟؟! كيف ثقل ج�سدي بهذ� �ل�سكل؟؟!

وكلما حاولت �أن �أكتَب �أجُدين �أ�سري بقلمي ب�سكٍل ع�سو�ئي؛ لأمالأ �ل�سفحة �لبي�ساء بخطوط 
و�أ�سكال ل معنى لها, غري �أنَّ بد�خلي �إع�سارً� من حرية, بد�أت �أت�ساءل هذه �ملو�سيقى �ملن�سابة �إىل 
تلك  �أو  رو�سًة خ�سر�ء,  �لآن  روحي  لكانت  �لروح  كانت غذ�ء  لو  بروعتها,  �أ�سعر  �أعد  م�سمعي مل 
�لآن كلماتهم, ول ت�سعل حما�سي كما كانت؟  مِلَ تخِذلني  تهم,  ُكتَّابها و�سدقَّ �لتي �حرتمُت  �لكتب 

وهنا لح �سوؤ�ل �ساعق: هل هم فعاًل �أف�سل منا – تق�سد �لغربيني -؟؟

هل هم فعاًل �أف�شل منا؟؟

ومباذ� �أف�شل؟؟ تكنولوجّيا؟؟

ومباذ� خدمت �لتكنولوجيا �ملر�أة عندهم؟؟ خدمت �لرجل �لغربي, و�ملر�أة �أين مكانها؟؟ 
معه يف �لعمل!! و�أخرى يف �ملرق�ش ترت�ق�ش على �أنغام �لآلت �لتي �خرتعها �لرجل!! و�أخرى �ساقية 
ع يف �أ�سمائه!! �كت�سفت حقيقة �أمرَّ من �لعلقم, �لرجل تقدم و�سمن  للخمر �لذي �سنعه �لرجل ونوَّ
رفاهيته ومتل�ش من �حلقوق و�لو�جبات, حتى يف جنونه جعل �ملر�أة �سالة عر�ش لكل ما يطر�أ على 
خياله, �خرتع لها رق�سات بكل �لأ�سكال, رق�ست وهي و�قفة, جال�سة, نائمة, كما رق�ست �لر�ق�سة 
�إجر�م,  حب,  من  رغباته  حتاكي  �لتي  �لأدو�ر  كل  مثلت  ممثلة؛  �أر�دها  و�إن  �لعازف,  �أر�د  كيفما 
�سذوذ, �أيَّ دور وكل دور!! �كت�سفُت �خلديعة �لكربى يف �سعار حرية �ملر�أة, فاإن نادى بها �لرجل فهو 

ينادي بحرية �لو�سول �إىل �ملر�أة, ثم ماذ� يق�سدون بتحرير �ملر�أة, من �حلجاب؟؟!!

ملاذ�؟؟ وما �حلجاب؟؟
�إنه عبادٌة كال�سالة و�ل�سوم؛ كنت �ساأحرم نف�سي منه لول �أن تد�ركتني رحمة �هلل, يريدون 
�لكبت,  من  يحرروين  �أن  يريدون  �هلل,  بعد  حماتي  �إنهم  و�لزوج,  �لأب  طاعة  من  روين  يحرِّ �أن 
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يتم �لعفة و�لطهارة كبتًا؟! كيف؟؟! ما �لذي جنوه من �حلرية  كيف �سمَّ
�أَخرجوها  يزعمون,  كما  �ملر�أة  رو�  حرَّ �سياعًا!!  �أمر��سًا,  �جلن�سية؟؟! 

�لأطفال,  �سياع  يتد�ر�سون  و�ليوم  �لأطفال!!  و�ساع  كالرجل,  تكدح  بيتها  من 
متم�سكة  و�ملر�أة  تقدمنا,  �أَر  كيف مل  قهم؟؟!  �سدَّ كيف  �ل�سغري  لعقلي  ا  وتبًّ لهم!  ا  تبًّ

بحجابها؟؟ كيف كنت �أنادي بالقيادة؟؟ فمع قيادة �ملر�أة �ل�سيارة ي�سقط �حلجاب, ت�سقط 
�ملر�أة, بعده عرفُت ِعلتي, وعلة �لنا�ش جميعًا:

�أوًل: م�سكلتنا �لأ�سا�سية �أننا ل نعرف عن �لإ�سالم �إل ��سمه, وعاد�ٍت ورثناها عن �أهلنا 
كاأنه و�قٌع ُفر�ش علينا.

�لقر�آن, وعلوم  �سغلونا عن  بالرغبات,  رونا  �لغزو �حلقيقيَّة, خدَّ ثانيًا: مل ندرك طريقة 
�لدين, فهي خطة حمكمة: تخدير ثم برت, ونحن ل نعلم.

�جتهت �إىل �لإ�سالم من �أول نقطة, من كتب �لتوحيد �إىل �لفقه, ومع كلمات �بن �لقيم عدت 
�إعجاز �لقر�آن �للغوي, و�لت�سويري, و�لعلمّي و�لفلكي ووو... ندمت على كل حلظة  �إىل �هلل, ومع 
�أقلب فيها ناظريَّ يف كتٍب كتبتها عقول م�سخها �هلل, وطم�ش ب�سريتها, كانت �ملعجزة  �سيَّعتها, 
من  �أخرجت  تف�سريه؛  يف  �أبحث  �أو  فيه,  ما  �أفهم  �أن  يومًا  �أحاول  مل  �لكرمي,  �لقر�آن  هي  �أمامي 
منـزيل, ومن قلبي كلَّ �آلت �ل�سياع و�لغفلة, وعندها خرج �للحن من قلبي, ووجدت حالوة �ل�سهد 
�لإ�سالمي  �أحببت �هلل تعاىل, لب�ست �حلجاب  �أعظم حب:  �لقر�آن, وعرفت  �آيات  تنبع من قر�ءة 
�أ�سعر معه بر�سا �هلل عني, وعرفت معنى قوله  �ل�سحيح بخ�سوعٍ, وطماأنينة, و�قتناع بعد ت�سليم 
تعاىل:  زب ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ رب )�لذ�ريات: 56( يف �سكناتي, وحركاتي, 
�لرحمن  مناجاة  �إىل  ب�سوق  �لليل  �أنتظر  وبت  �لعظيم,  معناها  ��ست�سعرت  و�سر�بي,  وطعامي, 
ملسو هيلع هللا ىلص, وحنينًا �إىل �إليه �سدة �سوقي �إىل لقائه, و�إىل لقاء ر�سوله �مل�سطفى حممد  �أ�سكو  �لرحيم, 

�سحابته �لكر�م, ون�سائه �لطاهر�ت.

و�أخريً�... كلمة �إىل كل من تقر�أ ق�ستي: ل ترف�سو� دينكم قبل �أن تتعرفو� عليه جيدً�؛ لأنكم 
�إذ� عرفتموه فلن تتخلو� عنه.

فد�ه �لأهل, و�ملال, و�لبنون, و�لنف�ش.
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�إميان... وعبري
كم كانت ت�سحرين �بنة خالتي ذ�ت �لع�سرين ربيعًا بطبعها �لهادئ, 
بحديثها  �ل�سالم  و�ُسُبل  �َلَوَرع,  دروب  �إىل  ين  ت�سدُّ كانت  كم  �لرفيعة!!  و�سلوكياتها 
�لعذب, وثقافتها �لعريقة, وحيائها �ل�سديد!! كانت فتاًة ذ�ت منهج �سليم يف هذه �حلياة 
�ملتخبطة يف عامل �لفنت و�ل�سهو�ت, كانت خملوقًا �سفافًا ينهل من �لف�سيلة ما ��ستطاع لُيغدق به 
على �سو�ه؛ لهذ� �أ�سبحت �إيان م�سربًا لالأمثال بني فتيات �لعائلة, حيث �ت�سمت بو�سوح �لروؤية, 
�أعمال حميدة من خالل  �إىل  كانت ترتجمها  �لتي  �ل�سامية  �لـُمُثل  �إىل  بالإ�سافة  �لعقل,  ورجاحة 

تعلقها �ل�سديد بكتاب �هلل حفظًا, وتالوة, وتطبيقًا.

كانت ُت�ْسِعل َغريتي حني �آتي ب�سلوك خاطىء وتعاتبني �أمي, وهي تقول:

ل �أريدك �أن تفعلي ذلك يا عبري, مل ل تكوين مثل �إميان؟!

وكنت �أرُد عليها بكل �شر��شة:

ا!! �أنا ل�شت )�إميان( يا �أمي! هي �أكرب مني �شنًّ

�حلقيقة �إنه مل يكن هناك – بر�أيي – �أف�سل من �إيان بني جمتمع �أقاربنا, �أو زميالتي يف �ملدر�سة.

فمعظمهن لالأ�سف منخدعات بالدنيا؛ حيث كان �لطرب, و�لأفالم هو �أكرب همهن, و�ملو�سة 
�لر�ئعة  �لإن�سانة  �لنقي�ش متامًا, كانت جت�سد  �إيان فقد كانت على  �أما  �لأخرية هي مظهرهن, 
�لتي ل تهمها �ملو�سة, وكل ما كانت تفعله بعد رجوعها من مدر�سة حتفيظ �لقر�آن �لكرمي, و�إنهاء 
ها – فتدعو  مذكر�تها �ليومية, م�ساعدة خالتي يف �لأعمال �ملنـزلية, لتاأوي �إىل جنتها – م�سالَّ

�هلل, وت�سلي بخ�سوع.

تكن  تقريبًا, مل  مت�سابه  �ليومي  تعي�ش حياتها فقط, ل غري, فجدولها  �إيان  كانت  هكذ� 
حات ممن يدعني �حلرية,  ها �لأقو�ل �لبذيئة �لتي كانت ُتطلق عليها من بع�ش �ملتبجِّ تعنيها, �أو تهزُّ
�حلق,  مبنطق  لتجادلهنَّ  نف�ش,  وعزة  بثقة  عليه  هي  مبا  تتباهى  كانت  بل  �لع�سرية,  و�لثقافة 

!! و�حلكمة حتى تغلبهنَّ بل وتوؤثر فيهنَّ

ومما �أذكره يف هذ� �ل�ساأن �أننا كنا مدعو�ٍت ذ�ت م�ساء لوليمة ع�ساء عند �إحدى قريباتنا, 
فقالت �إحدى �حلا�سر�ت, وهي تنظر �إىل �إيان بغطر�سة و�سخرية:
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مل كلُّ هذ� �لت�شّدِد يف �لدين, �إنك ما زلت �شغرية.

�أجابتها �إميان بهدوء:

يد�همنا  قد  �لذي  �هلل  قدر  �إنه  كبريً�...  ول  �شغريً�  يعرف  ل  �ملوت  �إن 
فجاأة, ول �أحد يعرف: �أين؟ ومتى؟ وكيف؟!

وقالت �أخرى بامتعا�ص:

- ولكن �لزمن قد تغري.. ويجب �أن تو�كبي �لع�سر.. وتتبعي �آخر خطوط �ملو�سة.. بدًل من 
هذه �ملالب�ش �لتي تظهرك كعجوز..!!!

قالت �إميان بثقة:

�أن  �أ�سبح متح�سرة؟! وهل يجب  ُتظهر مفاتن ج�سدي؛ حتى  �لتي  �ملالب�ش  �أرتدي  - وهل 
�أولئك  �ساوؤو�؟!  كيف  ونني  ويَعرُّ ُيلب�سونني,  كي  �لعامليني؛  �لأزياء  م�سممي  �أيدي  يف  �أُلعوبة  �أُ�سبح 
وعبودية  تبعية,  �إنها  �أم  �حل�سارة,  هي  هذه  هل  لهم..  تابعة  جعلي  يف  لإف�سادي  ي�سعون  �لذي 

ل�سياطني �لإن�ش؟!

علقت ثالثة باحتجاج: �إنك تبالغني؛ فاهلل غفور رحيم.
تنهدت �إميان بخ�شوع, وقالت:

- �أجل, وهو �سبحانه �سديد �لعقاب �أي�سًا.

�حلرج,  عليهن  بد�  وقد  بخجل,  �لبع�ش  بع�سهن  �إىل  �حلا�سر�ت  نظرت  �للحظة  تلك  يف 
و�ل�سعور باخلجل ملناق�ستها, و��ستفز�زهن لها.

ذ�ت يوم من �لأيام جاءت خالتي تزفُّ نباأ خطبة �إيان, وهي تقول بفرح: �حلمد هلل لقد 
جاء من تر�ساه زوجًا لها.. رجل �سالح, وتقيٌّ يليق بها.

قالت �أمي ب�شعادة بالغة:
- مربوك يا �أختي, وفقها �هلل ورعاها, �إنَّ �إيان ت�ستحق كل خري.

و�شاألتها بدوري باهتمام:

- ومتى �سيتم �لزفاف يا خالتي؟
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- يف �لعطلة �ل�سيفية – �إن �ساء �هلل – �لعاقبة لك يا عبري.

�لأيام  جاءتني  فقد  �حلد,  هذ�  عند  �إيان  حكايُة  تتوقف  ومل 
مبفاجاآت مده�سة, وكان مما �أثار ف�سويل عندما عرفت بعد قر�ن �بنة خالتي �أنها 
قت بن�سف مهرها!!! لي�ش هذ� فح�سب, بل ورف�ست �أن تقيم حفاًل كبريً� لزفافها,  ت�سدَّ

و�آثرت �أن تدعو �لأهل, و�لأقارب فقط �إىل وليمة �سغرية يف منـزلهم.

فها هذ� �أثار ت�ساوؤلٍت كثرية يف نف�سي... هل يكن �أن ُتقدم �أي فتاة على هذ�  رُّ �لو�قع �أن ت�سَ
�لت�سرف يف هذ� �لع�سر �ملليء بالنعم و�لرتف؟! وكيف متلك �إيان كل هذه �لتقوى ملجابهة �سرور 

�لنف�ش و�أهو�ئها؟! ومن �أين لها بالقوة ملحاربة �ل�سيطان وو�ساو�سه؟!

و�أيقنت قبل �أن �أخو�َش معركة �سارية لأ�ستخل�ش نف�سي, �أنَّ �للتز�م هو �لذي ُيِعزُّ �لإن�سان, 
وجل,  عز  �ملوىل  بر�سو�ن  يفوز  حتى  �لآخرة؛  لي�سرتي  �لدنيا  باع  �إن�ساٌن  �ملعايل,  �إىل  به  ويرتقي 

ويدخل جنة عر�سها �ل�سماو�ت و�لأر�ش �أعدت للمتقني.

كل هذ� �أطفاأ يف قلبي جذوة �ل�سخط على �بنة خالتي �إيان, و�أحلَّ حملَّها �إ�سر�ًر� وعزية 
على �أن �أ�سلك َم�ْسَلكها, و�أقتدي بها ما ��ستطعت.. �أجل, يجب �أن �أ�سري على منهجها, و�أكون مثلها.

و�أرجو �أن يوفقني �هلل, وي�سددين لذلك, و�أدعوه �أن ينحني �لثبات على هذ� �لطريق, �إنه 
�سميع جميب.
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ويبقى �لعود ما بقي �للحاء
خميمًا  �أقام  طبي  فريق  مع  بنجالدي�ش,  �إىل  دعويٍة  رحلٍة  يف  كنت 

زوجته  ومعه  �لوقار,  �سمة  عليه  رجل  �لطبيب  �إىل  فتقدم  �لعيون,  �أمر��ش  لعالج 
تبكي, وترجتف من  بها  فاإذ�  �أن يقرتب منها؛  �ملعالج  �لطبيب  �أر�د  وملا  و�ْرتباك,  برتدٍد 

�خلوف, فظن �لطبيب �أنها تتاأمل من �ملر�ش, ف�ساأل زوَجها عن ذلك, فقال – وهو يغالب دموعه-: 
�إنها ل تبكي من �لأمل... بل تبكي لأنها �ست�سطر �إىل �أن تك�سف وجهها لرجل �أجنبي! مل تنم ليلة 
وجهي..؟!  �أك�سف  �أن  يل  تر�سى  �أََو  وتقول:  كثريً�,  تعاتبني  وكانت  و�لرتباك,  �لقلق  من  �لبارحة 
ذلك  لها  �أباح  تعاىل  �هلل  باأن  مغلظة  �أيانـًا  لها  �أق�سمُت  �أن  بعد  �إل  للعالج  تاأتي  �أن  ر�سيْت  وما 

لال�سطر�ر, و�هلل – تعاىل – يقول:

زب ڳ  ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ رب )�لبقرة: 173(. 

فلما �قرتب منها �لطبيب, قالت له: هل �أنت م�سلم؟ قال: نعم, و�حلمد هلل.

قالت: �إن كنت م�سلمًا... فاأ�ساألك باهلل �أل تهتك �سرتي, �إل �إذ� كنت تعلم يقينًا �أن �هلل �أباح 
لك ذلك..!!

تعاىل...  بف�سل �هلل  �إليها ب�سرها  وعاد  �لأبي�ش,  �ملاء  و�أزيل  بنجاح,  �لعملية  لها  �أجريت 
يقول عنها زوجها: �إنها قالت له: لول قر�ءة �لقر�آن, وخدمتي لك ولأولدي ل�سربت على حايل, ول 

ني رجل �أجنبي. ي�سُّ

ما �أعظَم �سموَخ �ملر�أة �مل�سلمة بعزتها وعفافها..!! وما �أجمل �أن ترى �ملر�أة م�سونة فخورة 
بح�سمتها..!!

�أكرم به من �إيان يتجلى يف �سورة عملية �سادقة بعيدة عن �لتكلف, �أو �لتنطع, �ساملة من 
�لرياء, و�سو�ئب �لهوى..!!

فاأين �أولئك �لن�ساء �للو�تي ك�سرن طوق �حلياء, و�أ�سلمن �أنف�سهنَّ لدعاة �لرذيلة, و�أَْدِعياء 
�ملدنية, و�أ�سبحن يلهثن ور�ء �سهو�تهن, ويتبارين يف �لتف�سخ و�لنحالل.. �أين هن من تلك �ملر�أة 

�لعفيفة �لطاهرة؟!

َولَكم يتفطر �لقلب �أ�سًى وحزنًا على �أولئك �لفتيات �لزهر�و�ت �للو�تي طا�ست بهن �لأهو�ء, 
و�أ�سلمن �أنف�سهن بكل غفلٍة وبالهٍة لكل ناعق...!!
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)1(  �أخرجه �لبخاري برقم )5652( وم�سلم برقم )53(.
رحمه �هلل -. )2(  �أخرجه �بن ماجه برقم )4172( وح�سنه �لألباين –

�لعفة  عناوين  من  وعنو�ٌن  �لإيان,  �ُسعب  من  �سعبة  �حلياء  �إنَّ 
و�لف�سيلة, تقوم قو�عده على �أ�س�ش ر��سخة من �لُتقى, و�أ�سول متينة من 
�إل بخري«)1(. ياأتي  ملسو هيلع هللا ىلص: »�حلياء ل  ولهذ� قال ر�شول �هلل  �ل�سالح, 
�لإ�شالم وخلق  خلقًا,  دين  لكل  »�إنَّ  فقال:  �شاأنه  من  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  عظمَّ  بل 

�حلياء«)2(.

ويتاأكد ذلك يف حق �ملر�أة, ف�سرتها رمز حيائها, وحجاُبها دليل كر�متها, و�إذ� �ختلَّ حياء 
�ملر�أة تزلزلت �أقد�مها, وع�سفت بها �لفنت, و�أ�سبحت �سلعة رخي�سة تباع باأبخ�ش �لأثمان, ويعبث 
بها دهاقنة �لف�ساد, و�أئمة �لهوى, )ولي�ش ملن �ُسِلب �حلياء �سادٌّ عن قبيح, ول ز�جٌر عن حمظور؛ 

فهو يقدم على ما ي�ساء, وياأتي ما يهوى(.

وقدميًا قال �ل�شاعر:

فال و�هلل ما يف �لعي�ص خيـــر                           ول �لدنيا �إذ� ذهب �حليــاء

يعي�ص �ملرُء ما ��شتحيا بخري                            ويبقى �لعوُد ما بقي �للُّحاء
***
***
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ب�شبب �شريط و�حد؟
* يقول �أحد �ل�شباب: يف ليلة م�سهودة دخلت �ملُ�سلى يف مدينة )مان�س�سرت( 

بدولة بريطانيا, فوطئت قدمي على �سريط ُملقى؛ فاأخذته, وو�سعته يف جيبي, ثم خرجت فلما 
و�سلت �إىل �سقتي و�سعته يف �مل�سجل فبد�أت.. �أ�سمع.. فاإذ� �لأمر عظيم, و�خلطب ج�سيم, و�إذ� �أنا 
غافل لٍه, و�إذ� ثو�ب وعقاب.. فما زلت �أبكي تلك �لليلة, وما �أ�سبحت �إل و�أنا تائب �إىل �هلل – عز 

وجل - .

نعم.. ب�سبب �سريط!!

* يقول �شاب �آخر: قبل 14 عامًا كنت و�قفًا عند �إ�سارة مرور, وقد رفعت �سوت �لغناء 
فالتفت �إيلَّ �ساٌب من �ل�سيارة �ملجاورة, و�بت�سم يف وجهي, ثم مد �إيلَّ �سريطًا.. و�أ�ساءت �لإ�سارة 
خ�سر�ء, �نطلق كلٌّ منا �إىل �سبيله, و�أما �أنا فقد و�سعت �ل�سريط يف �مل�سجل فلما ��ستمعت �إليه فتح 

�هلل على قلبي, و�أ�سبحت ل �أغيب عن �ملحا�سر�ت, و�لدرو�ش �إىل يومي هذ�.

و�ملالئكة  يعرفه  �هلل  �أن  يكفيه  لكنه  يديه,  على  �هتديت  �لذي  �ل�ساب  ذلك  �أعرف  ل  �أنا 
تعرفه, و�إين �أعمل عماًل �إل كان يف ميز�نه مثل �أجري.

ط �أناب؟ وكم  ُلح حاله؟ وكم من مفرِّ ُترى.. كم من �سابٍّ ��ستقام �أمره؟ وكم من رجل �سً
مذنب رجع وتاب؟ وكم.. وكم..؟ ب�سبب �سي دي �أو كتيب.

نعمة  �ألي�ست هذه  �لعامل �سيء!  �أجر  ينق�ش من  �لد�عي, ل  وكل ذلك يف ميز�ن ح�سنات 
عظيمة من �هلل؟ فاأين �مل�سمرون؟!
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كم بكيت !!
كم بكيت لأن ف�ستاين مل يعجب �حلا�سر�ت! وكم بكيت لأن فريقي �ملف�سل قد 
خ�سر �ملبار�ة! وكم بكيت ل�سياع �لن�سخ �لأ�سلية لأ�سرطة غناء فناين �ملف�سل! وكم بكيت لعدم 
ي زرقاو�ن! كم بكيت لأنَّ جتعيدي مل يعجب �لزميالت! وكم  ح�سويل على عد�سات ملونة جتعل عينَّ

بكيت!! كدت �أنتهي, وبكائي ل ينتهي.

�أبكي بحثًا عن �ل�سعادة! 

وبينما �أنا يف دياجري �لظالم, و�سحاري �لتيه, هد�ين ربي �إىل ب�سي�شٍ من �لنور �ساقه �إيلَّ 
م �ليد �لتي  عرب �سريط �إ�سالمي كان بالن�سبة يل نقطة حتوُّل, وعالمة فارقة, �أ�ساأل �هلل �أن ُيحرِّ

مته يل على �لنار. قدَّ

وبف�سل �هلل عدت, وما �أجملها من عودة!! وبف�سله بعد �هلل حييت, وما �أجملها من حياة!! 
ت تكبري�ت �لإحر�م, و�أنا �أبكي, ركعت, و�أنا  وبكيُت, وما �أجمله من بكاء!! تو�ساأت, و�أنا �أبكي, كربَّ
ون يف نوم  �أبكي.. ثم �أجه�ست بالبكاء, بكيُت وبكيُت, وَمْن حويل يغطُّ �أبكي, خررت �ساجدة, و�أنا 

. عميق, �غرورقت عيناي, ودمعي يتهلَّل مبلاًل �سجادتي بعد �أن بلَّل وجنتيَّ

�ستان  لكن  دمعة(,  )وللحا�سر  دمعة(,  �لغفلة  لأيام  �ملا�سي  )على  وندمًا:  ح�سرًة  بكيُت 
بينهما.

دمعة �ملا�سي عذ�ب و�إحباط, ودمعة �حلا�سر خ�سية و�سعادة و�أن�ش, �أرجو �أن تكون �سببًا يف 
�أن يظلَّني �هلل يف ظله, يوم ل ظل �إل ظله..
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بني �أمو�ج �حلياة
�أنا فتاة متخرجة يف �إحدى �لكليات �ل�سرعية.. ق�سيت م�سو�رً� طوياًل بني �لكتب 

�لإ�سالمية, و�ملحا�سر�ت �لدينية.. وكحياة �أي فتاة.. �عرت�ست طريقي بع�ش �ملو�قف �ل�سعبة... 
�لتي �سلت جماديفي.. ومل �أ�ستطع مو�جهة تلك �لأمو�ج �ملتالطمة.. فتوقفت عن �حلركة.

و�خرتت لقاربي �أن ي�سري بي ور�ء تياٍر ياأخذين بعيدً�. لينتهي بي �لطريق �إىل �ساطئ �متالأ 
, و�لغناء. بالرق�شِ

فاخرتت لنف�سي َمْر�سًى ُتعزف فيه �ملو�سيقى �لهادئة.. و�لكلمات �حلزينة.. فكانت ُتعربِّ يل 
ا �أكبته يف �سدري.. ف�سلَّمت لها عو�طفي.. و�سكبت دموعًا تنـزف من قلبي.. عمَّ

ع  دموعًا كانت ل تذرف �إل لذكر �هلل وخ�سيته.. حينها وبدون �أي �سعور.. وجدت نف�سي �أودِّ
نو� يل عملي. مالئكة كانت حتفظني.. لأ�ستقبل مكانها �سياطني زيَّ

�ل�سنو�ت  خالل  به  �حتفظت  ما  كلُّ  فانحدرت  حياتي..  مو�زيُن  �نقلبت  �ل�سرعة  بهذه 
تلك  �أ�ستقبل  �أ�سبحت  در��ستي..  م�سو�ر  خالل  جنيُتها  وثمر�ٍت  �هلل,  لكتاب  حفظ  من:  �ملا�سية, 

دها على ل�سان كان رطبًا بذكر �هلل.. �لأغاين �ملاجنة.. و�أت�سيَّد ما يعجبني منها.. لأردِّ

�سئمت  �لألبومات حتى  تلك  �أقلب  �أنحاء منـزيل..  كل  �ملو�سيقى يف  �لأيام.. و�سخب  فتمرُّ 
كرثة ترد�دها..

ويف �أحد �لأيام وجدت نف�سي حتنُّ �إىل مكتبتي �لقدية.. و�أخرجت منها �لأ�سرطة �لدينية.. 
�إليها بالرغم من طول  �أح�س�سُت بال�ستياق  مِلَ  �أت�ساءل..  �لن�سيان.. وكنت  �أتربة  �أنف�ش عنها  و�أنا 

هجر�نها؟!

هل لأينِّ مللت تلك �لأغاين �ملتكررة؟!

�أم لأتد�رك نف�سي.. و�أوقظ قلبًا طال رقاده؟!

�أحد تلك �لأ�سرطة.. وكان ن�سيدً�  �أجد لها جو�بًا.. ففتحت  �أ�سئلة كانت تدور يف ذهني ل 
�إ�سالميًا يردد �أبياتًا �سعرية قائاًل:

لَّ �إدمـــاُنها ر�أيُت �لــذنــوَب متــيت �لــقـــلوَب                                        وقــــد يـورث �لذُّ

وتـرُك �لذنـوب حياُة �لقلوب                             وخيـٌر لنف�شـك عـ�شـياُنهـا
***
***
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و�أنا  ذهني,  يف  �أقلبها  بد�أت  �لأبيات,  تلك  �إىل  ��ستمعت  �أن  فبعد 
�أرددها على ل�ساين.

ق بني  وت�ساءلت: هل من �ملعقول �أن بيتني جمعا بني موت �لقلوب وحياتها.. و�لذي فرَّ
�ملوت و�حلياة هو ترك �لذنوب؟!

عندها �أح�س�ست مباء بارد ُيْطِفُئ  لهب �أ�سجاين.. ويروي عط�سي.. ويغ�سل ذنوبًا ت�سكن يف قلبي.

غمامٌة  فانز�حت  �ملري�ش..  �إىل ج�سمي  �لب�سرى  تزفُّ  وهي  ت عروقي من جديد..  َفنَب�سَ
تي.. �سود�ء من فوق عيني لتجعلني �أُب�سر من جديد.. و�أ�ستعيد قوَّ

م ما بيدي من �أ�شرطٍة ماجنة.. لأحطِّ

. ودموع �لند�مة قد �سعب عليَّ �إيقافها, تنهمر على وجنتيَّ

وكلُّ عرق يف ج�شدي يردد قائاًل:

لعبنا يف �حليــاة بكل جهـــــــلٍ                   طرقنا للعقوبـة كلَّ بــــــــــــاِب

�ِشـع �لرحـــــــــاِب َق �لهمُّ متَّ يِّ نق�شي �لعيـ�ص مهمـومني حتى                              �شَ

فنطـرد مـا نعـاين بالأغــــاين                               ونعلـم �أنهـا �شبـُب �لعـــــــــــذ�ِب

وكم من نا�شٍح �أ�شــدى �إلينــــــا                               ن�شيحَة خائـٍف يـوم �حل�شاِب!

ينا�شُحنـا, ودمُع �لعني يجـري                             �أل مـن توبٍة قبـل �لتبــــــاِب؟!

***
***
***
***
***
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هد�ية �مر�أتني
من و�سائل �لدعوة �لتي ��ستعنت بها يف ن�سح �أقاربي: �إهد�ء �لأ�سرطة, و�لكتب 

�لنافعة, كنت �أ�سرتي منها جمموعة, و�أقوم بتوزيعها على �لن�ساء, ل�سيما يف �لتجمعات �لكبرية, 
�أحيانًا م�سابقات, و�أ�سع مع �لهد�يا �ملقدمة  �أُجري  وكان لنا لقاء دورٌي �سهري جنتمع فيه؛ كنت 
ا �سمعن وقر�أن منها,  �أ�سرطة وكتبًا, ولكن مل �أجد �هتمامًا بها, فكثريً� ما كنت �أ�ساألهنَّ فيما بعد عمَّ
ح بع�سهنَّ باأنها ل حتب �أن ت�سمع, �أو تقر�أ  فيقلن باأنَّهن مل يجدن فر�سة لتحقيق هذ�, �أو �أحيانًا ت�سرِّ
�إنهنَّ يخرجن  �سيئًا كهذ�, وكثريً� ما كنت �أجد �لكتب و�لأ�سرطة ملقاة يف �أماكن جلو�سهن؛ حتى 

لبيوتهن, ويرتكنها بال مبالة.

�لتوزيع  �أدع  �أن  و�أفكر  �ل�سدود؟!  �أرى منهن هذ�  مِلَ  ياأ�ش:  نوبات  تنتابني  �أحيانًا  و�سارت 
. عليهنَّ

�لوقت,  من  بذلو�  وكم  و�ل�ساحلني,  �لأنبياء  �سري  يف  و�أتاأمل  باهلل,  �أ�ستعني  ظللُت  ولكني 
و�جلهد, وحتملو� من �مل�ساق, و�ل�سعاب يف �سبيل �لدعوة �إىل �هلل؟! و�أتذكر ما �أعدَّ �هلل من �أجر 
ة �أخرى,  عظيم للدعاة, حتى و�إن مل ي�ستجب �ملدعوون, وحينذ�ك �أجدد ن�ساطي, و�أعاود �لتوزيع كرَّ
�أو كتاب, وبف�سٍل من �هلل  ب�سريط  لتاأثرهم  �لآخرين  �أ�سمع من ق�س�ش هد�ية  نف�سي مبا  و�أ�سلِّي 
كان ل�سريط �أهديته دور يف هد�ية �مر�أتني من �أقاربي, مع �أنهما كانتا �أكرث �ثنتني تعار�سان �سماع 

�لأ�سرطة, ولكن �ساء �هلل �أن ت�سمعا فتتاأثر�.

كنا يف تلك �لليلة يف �جتماع عائلي, ووزعُت �لأ�سرطة على �لن�ساء, ويف �لغد �جتمع بع�ش 
�لغد�ء,  طعام  تناولن  �أن  وبعد  �لثنتان,  هاتان  و�أتت  �إحد�هن,  ببيت  �ل�سن  يف  �لكبري�ت  �لن�سوة 
فتحت �مر�أة كبرية �سريطًا كنت �أعطيتها �إياه بالأم�ش, فلما �سمعته هاتان �ملر�أتان بكتا, وتاأثرتا, 
طتني فيه, وها  وعادتا �إىل �هلل, ومن ذلك �ليوم حافظتا على حجابهما �ل�سرعي بعد �أن كانتا مفرِّ

هما �لآن يف م�ساف �ل�سائر�ت يف طريق �لهد�ية.
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من �لظلمات �إىل �لنور
�لدينية  �لدر��سات  تلقى  ون�ساطًا,  حيوية  ممتلئ  يافع  �ساب  �إليوي�ش(  )�إيفور 
يف  و�نخرط  لها.  و�لعمل  �لكني�سة  حب  على  �أبوه  اأه  فن�سَّ �لق�ساو�سة.  �أيدي  على  �لن�سر�نية 
�جلامعة ليدر�ش �لتجارة و�لقت�ساد, وهو يحمل �لفكر �لن�سر�ين, حيث �أخذ على عاتقه �لقيام 
من  �إخر�جهم  �أو  �مل�سلمني,  تن�سري  يف  وتخ�س�ش  �جلامعة,  مدرجات  على  وهو  �لتن�سري  مبهمة 

دينهم �إىل �لفر�غ �لروحي.

ولكن مع هذه �حليوية و�لن�ساط يف تن�سري �لنا�ش, مل يكن ي�سعر بالر�حة �لنف�سية, مع �أنه 
بلغ من�سبًا عاليًا؛ حيث �أ�سبح كبري �أ�ساقفة �لكني�سة �لتي يعمل فيها, ومع ذلك مل ت�ستقم نف�سه على 

هذ� �لدين, و�أح�ش باأنه ل ُي�سبع �لروح.

ب �لهندو�سية؛ ومل تزده �إل نفورً�, فالأ�سر�ر, و�لطقو�ش �لُهالمية �لتي توؤديها �لطائفة  فجرَّ
�لهندو�سية ل ت�ستقيم مع �سفاء �لنف�ش وتعلقها باهلل, بل �إنَّ �لأفر�د �لذين ي�سركون مع �هلل �آلهة 
�أخرى ل ت�ستقيم حالهم, بل يزيد هذ� �ل�سرك من َحرية �لإن�سان, ويالأ قلبه َحرية ووح�سة, فاأيقن 
لُح �أيديولوجيًة روحية؛ فهي ل تخدم م�سالح �لإن�سان وحاجاته؛ لأنها  )�إيفور( �أن �لهندو�سية ل َت�سْ

متجد �إن�سانًا, وت�سنع منه �إلهًا مع �هلل!

�لروحية,  �ملبادئ حاجته  �ل�سيوعية, وقر�ءة كتبها, ومبادئها, ولكن مل ت�سف هذه  ب  فجرَّ
ف�سعر ب�سيء من �لأمل يعت�سر قلبه.

تلبي حاجة  ل  دينًا عامليًا, فهي  تكون  �أن  �لن�سر�نية ل ت�سلح  �لعقيدة  �إن  )�إيفور(:  يقول 
�لنف�ش, ول تو�زن بني �لفرد و�ملجتمع, بل ل تو�زن بني �لدنيا و�لآخرة؛ فغالبية �لن�سارى يف �لعامل 
ي�سعرون بخو�ء روحي, ونق�ش يف �جلانب �لعبادي, ل ل�سيء, ولكن لأنهم ل يوحدون �هلل بالعبادة؛ 
�لق�ساو�سة,  باأن يعرفها, وهناك طبقية؛ فال�سدنة غري  �لعادي  للفرد  ُي�سمح  �أ�سر�ر ل  ففي دينهم 
مِّ هذ� �مل�سروع �لطبقي تن�سى ربك, وتتعلق بالق�سي�ش,  و�لق�ساو�سة غري عامة �لنا�ش, و�أنت يف ِخ�سَ

لأنه هو �لذي ي�سفح عنك, وهو �لذي يغفر لك, وهو �لذي يتلك نا�سيتك من دون �هلل.

�لإجنيل,  ُن�سخ  يف  �لتناق�سات  عن  يقر�أ  وهو  باخليبة,  ي�سعر  �ملن�سف  �لعاقل  �لإن�سان  �إن 
وي�سعر بالرغبة يف �لتقيوؤ, وهو يقر�أ �لق�س�ش �لتي ل ت�سح من عامة �لنا�ش, فكيف من خري �لب�سر: 

»�لأنبياء, و�أبنائهم, وبناتهم, وزوجاتهم«.
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ُوِلد,  حيث   – �سرييالنكا  يف  �مل�سلمني  �أن  عجبه  من  ز�د  ومما 
– يختلفون عن �مل�سلمني يف بالد �حلرمني من حيث: �لتطبيق,  وترعرع 

هو  ما  بني  �لتفريق  وعدم  �لعباد�ت,  يف  تهاون  من  ر�آه  وما  لالإ�سالم,  و�لعمل 
وهو  خا�ش,  معنى  له  هنا  �لإ�سالم  باأنَّ  يوقن  جعله  بلده,  يف  حر�م  هو  وما  حالل, 

�لإ�سالم �لذي يخوف �سدنة �لكني�سة, ويق�ش م�ساجعهم, ويذكر �أيفور قائاًل: �أن من �لأمور 
�لتي ز�دت يف حريته وعدم فهمه لالإ�سالم هو دور �لهالل يف حياة �مل�سلم يقول:

ي�سرح دور  للم�سلمني مهٌم يف حياتهم, وكثري ممن  ُعدَّ رمزً�  �لذي  �لهالل  �أن  �أ�سمع  كنت 
�إذ� ر�أى �لهالل, ويفطر  �لهالل يف حياة �مل�سلم ي�سبهه بال�سليب عند �لن�سارى؛ فامل�سلم ي�سوم 
�إذ� ر�آه مرة �أخرى, وي�سوم �إذ� �كتمل �لبدر, ويحدد مو�قيت �حلج بالهالل, ويو�سع على �ملنابر يف 

�مل�ساجد. مما جعلني �أعتقد – جهاًل – �أن �لهالل هو �ملعبود, ولي�ش �هلل تعاىل؟!

�لأمر  ذلك  تنفيذ  على  و�سممت  كبريً�,  جدًل  يل  �سبب  �لكني�سة  يف  مو�سوعًا  �أثرت  كنت 
�مل�سلمني  �لن�سر�نية يف بالد  �إىل  �لثمن, طرحت فكرة )�لدعوة  بلغ  �لعو�قب, ومهما  مهما كانت 

وبالتحديد يف بالد �حلرمني(.

�إل �أن �لق�ساو�سة ومن حويل عار�سو� �لأمر ب�سدة, وحاولو� تخويفي �أمام �لنا�ش, �أردت �أن 
�لتثليث,  لعقيدة  تقبلهم  و�أرى مدى  بامل�سلمني,  �لهالل  و�أرى عالقة  �ملجهول,  �لعامل  �أكت�سف هذ� 

فكرُت يف �لأمر مليًا, ور�أيت �أن �أقتحم هذه �لتجربة.

بالد  يف  عربية  �سركة  يف  م�ستودع  ماأمور  وظيفَة  ووجدت  �لتوظيف  مكاتب  �إىل  ذهبت 
�أو�ئل  �لطيارة  وركبت  �ل�سفر,  وثائق  �أنهيت  وجيزة  فرتة  وخالل  �لقبول,  يف  �أتردد  مل  �حلرمني, 
عام 1983م وكلي �أمل يف �أن �أمار�ش ن�ساط �لتن�سري لأُر�سي �لكني�سة, و�أثبت لهم �سحة فر�سيتي, 
َولأ�ْسعر بالر�سا و�لزهو و�لفخر بقدرتي على �لإقناع, كنت �أت�سور �أن �مل�سلمني يف هذ� �لبلد مثل 

�مل�سلمني يف بالدي, لكن �لفرق �سا�سع, و�ملهمة مل تكن �سهلة.

لقد تغريت نظرتي لديني ودين قومي عندما ر�أيت مظاهر �للتز�م بهذ� �لدين, فلم �أعد 
وتقدير,  �إعجاب  نظرة  للم�سلمني  �أنظر  �أ�سبحت  بل  للتن�سري,  �جلاحمة  �لرغبة  نف�سي  يف  �أجد 
وينتابني �سيء من �لحتقار لذ�تي ومعتقدي, لقد حتركت يف د�خلي موجة ُكْره لديني, وبد�أ �ل�سك 

ي�ساورين مرة �أخرى, و�أح�س�ست �أنني توجهت �إىل �لطريق �مل�ستقيم.

متطهرين,  كانو�  �إذ�  �إل  يلم�سونه  فال  �لكرمي؛  للقر�آن  �مل�سلمني  تعظيم  نظري  لفت  ومما 
ول ي�سمحون لغري �مل�سلم بلم�سه, ف�ساًل عن قر�ءته. ويطبقون بع�ش �لأحكام عند قر�ءته, ويتغري 
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�سوتهم )�لرتتيل( عندما يقروؤون, وي�سعرون �أنهم يعظمون �هلل – تعاىل 
لهذه  نقيم  ل  �لإجنيل  مع  نتعامل  عندما  �إننا  مع  بتالوته,  – ويتعبدون 
�لأحكام وزنًا, بل ل يهمنا َمْن يقر�أ �لإجنيل, وعلى �أية حاٍل كان, بل �إننا ل نقيم 
فيه,  بكثري مما  نوؤمن  ول  ونهجره,  بيت �خلالء,  �إىل  فناأخذه  تعظيمًا,  ول  قد��سًة  له 
فاأحدث هذ� �لأمر �سيئًا يف نف�سي, وهزين �أمُر تعظيم �لقر�آن, و�أوجد يف نف�سي رغبة �سديدة 
لقر�ءته, و�لبحث فيه لعلي �أجد بع�سًا من �ملتناق�سات كما هو �حلال يف كتابنا �ملقد�ش, ولكن مل 
�أعرث على ن�سخة مرتجمة, بل مل �أجد من يعريين ن�سخته؛ فاأنا يف نظرهم كافر؛ ل يحق يل �أن �أمل�ش 
�لقر�آن, وم�ست �لأيام وهذه �لرغبة تر�ودين, وف�سويل يقودين لل�سوؤ�ل عن �لن�سخة �ملرتجمة ملعاين 

�لقر�آن �لكرمي كلما �سنحت �لفر�سة, �إل �أن هذ� �جلهد ذهب �سدى, و�لأمر مل يتي�سر يل ب�سهولة.

وذ�ت ليلة دعاين مهند�ٌش باك�ستاين لتناول طعام �لع�ساء يف بيته مبدينة �ملجمعة حيث يعمل 
فيها, و�سي�سافر من �لغد �إىل �أهله �سفرً� نهائيًا, و�أثناء تناول �لع�ساء ملحت ن�سخة مرتجمة ملعاين 
�لقر�آن �إىل �لإجنليزية؛ فطلبت من �ملهند�ش �لباك�ستاين �أن يعريين �إياها ففعل, فطرت فرحًا, ومل 
ت�سعني �لدنيا من �لغبطة و�ل�سرور, بل مل تعد يل �سهية يف �لأكل �أو �ل�سرب, فرحت �أت�سفح �لقر�آن, 

لأعرف ما فيه.

وبد�أت يف �لبحث عن �ملتناق�سات �لتي تت�سلل �إىل ر�أ�سي, وبد�أ �ل�سك ي�ساورين!

�ملرتجمة,  �لن�سخة  يف  �أقر�أ  وبد�أت  بيتي,  �إىل  وذهبت  �ملهند�ش,  ذلك  منـزل  من  خرجت 
و�أول ما قر�أت: زب ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ رب �سعرت بق�سعريرة يف ج�سمي, لقد قر�أت كل �لكتب 
�ملقد�سة من �لإجنيل �إىل �لتور�ة �إىل كتب �مللل �لأخرى, ولكنني مل �أجد كتابًا يبد�أ بـ زب ٱ       ٻرب 
لقد ��ستقر يف قلبي معنى �لت�سمية, فالأول مرة يف حياتي �أقر�أ �لت�سمية زب ٱ       ٻرب - تعاىل - 
وبعدها �سفة يغفل عنها �لكثريون زب  ٻرب لقد تركت هذه �جلملة يف نف�سي �أثرً� عجيبًا, ودفعتني 

لأقر�أ بتمعن وقلب مفتوح.

ثم دلفت �إىل �سورة �لفاحتة, �إنها تر�سم ما قاله عي�سى – عليه �ل�سالم – لأ�سحابه, عندما 
�أر�دو� �أن يعرفو� كيف يحبون �لإله, فقال لهم: �أن يحمدوه, ويجدوه, ويدعوه, وهذ� ما وجدته يف 

�سورة �لفاحتة �لتي فتحت قلبي على م�سر�عيه, و�نهال �لنور �إىل قلبي..

َلَكم �أ�سعر بطعم �ل�سعادة و�لإيان, و�أنا �أقر�أ كالم �هلل تعاىل.

:- عظيم  كله  و�لقر�آن   - �لعظيمة  �ل�سورة  هذه  �لبقرة,  �سورة  قر�أت  ذلك  بعد 
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زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  رب )�لبقرة: 2-1( 

قر�أتها,  �لتي  �ملقد�سة  �لكتب  يف  �أجده  معناها  �لآية!  هذه  لعجب  يا 
ولكن يف ختام �لكتاب بعد �أن تنتهي �ملقاطع و�لتعاليم �لدينية و�ملو�عظ تاأتي هذه 

�لآية, �أو ياأتي معناها, لكن يف هذ� �لكتاب �أتت هذه �لآية من �أوله �ساخمة تعلن �أن هذ� 
�لكتاب كامل و�سامل, ل ينق�سه �سيء.

يا للعجب!!

من ميلك مثل هذه �لقدرة؟

�إنه �هلل �لو�حد �لأحد, �أكملت �لقر�ءة, وما �أن و�سلـت �لآيـة �لر�بعـة: زب ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ رب )�لبقرة: 4(, حتى زلزلت هذه �لآية ما بقي يف قلبي من 
ريب, و�أز�لت ما فيه من ت�ساوؤلت ل معنى لها. لقد جعلت قلبي ينفتح على م�سر�عيه, فاأعلنت بني 
جو�نب نف�سي �أن هذ� �لدين حق, و�أن �لذي �أَنْزل �لقر�آن هو �ملعبود �مل�ستحق للعبادة وحده... مل 
�أعد قادرً� على �لتحمل, فاأنا �أريد �أن �أمار�ش �لعبادة �ل�سحيحة... لقد تذكرت قول �مل�سيح - عليه 

�ل�سالم -:

�إنه �سياأتي بعدي من يقودكم �إىل �حلق و�لهدى, فهذ� هو �حلق و�لهدى �لذي ب�سر به عي�سى 
- عليه �ل�سالم -.

�إنني �لآن م�سلم, ولكن ل �أحد يعرف �أنني م�سلم, وعليَّ �أن �أ�سلي, و�أمار�ش �لإ�سالم, وقبل 
�ل�سالة يجب �أن �أتطهر, ولكن كيف يتطهر �مل�شلمون؟ ل �أعلم.

ودخل وقت �ل�سالة, و�سمعت �ملوؤذن ينادي لل�سالة؛ قمت, وخلعت مالب�سي كلها, وغ�سلت 
ج�سمي, ثم دلفت نحو �مل�سجد لأول مرة. ووقفت يف �ل�سف �أقلد َمْن على ييني و�سمايل �إىل �أن 
فرغت من �ل�سالة, وعدت �إىل بيتي, و�أنا �أ�سعر بنور يف قلبي, ولأول مرة �أ�سعر بالر�حة, لأول مرة 
�أ�سمع من �لإمام, و�أحاول  �أكتب ما  �أ�سعر بطعم �لإيان, و�أخذت  �لعبادة, لأول مرة  �أ�سعر بقيمة 
�أن �أقول مثل ما يقول, وبقيت على هذه �حلالة ملدة يومني, و�أنا �أغت�سل غ�ساًل كاماًل خم�ش مر�ت 
مرتفع,  ب�سوت  يعاتبني  وبد�أ  يدي,  من  بالإمام ي�سكني  �إذ�  �لثالث  �ليوم  ويف  �لو�حد,  �ليوم  يف 
َفِهْمُت منه �أنه عاتب عليَّ �أنني ل �أ�سلي يف �مل�سجد, و�أنا جار �مل�سجد؛ فقد كان مظهري و�أنا ملتح 
يوحي باأين م�سلم, فاأخربته �أنني م�سلم جديد, و�أنني �عتنقت �لإ�سالم حديثًا ففرح بي, وفرح بي 

�لآخرون.
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وبقيت على هذ� �أيامًا عدة, و�أنا �أغت�سل قبل كل �سالة, �إىل �أن قدم 
�آذن  �أن  �ل�سالة فطلبا مني  �ملدينة؛ فجاء وقت  �ثنان من خارج  �إىل مكان عملي 
و�أر�سدتهما  )ل(  لهما:  فقلت  لل�سالة؛  ��ستعد�دً�  للو�سوء  �ملرحا�ش  �إىل  بالدخول  لهما 
�إىل مكان مفتوح ي�سلح للو�سوء فغ�سبا عليَّ غ�سبًا �سديدً�؛ و�إمنا �أردت �أن تتاح يل �لفر�سة لتعلم 
�لو�سوء بامل�ساهدة, وبعد �أن �أمتا و�سوءهما, قمت وتو�ساأت مثلهما, وهما يف ده�سة وحرية من �أمر 

هذ� �لن�سر�ين �لذي يتو�ساأ مثلهما متامًا!

�لدين,  لهذ�  قر�أت ز�دت حمبتي  وكلما  و�لعباد�ت.  �لدين,  و�أركان  �لو�جبات,  تعلُّم  بد�أت 
وتعلمت �لكثري, ولعل �أهم ما لفت نظري وجذبني لهذ� �لدين �أنه دين �سامل, وكامل يعالج جو�نب 
�إ�سالح:  م�ساريع  للب�سرية  ويقدم  و�لآخرة,  �لدنيا  بني  ويو�زن  و�ملجتمع,  �لفرد  حياة  من  كثرية 

�قت�سادية, و�جتماعية, ونف�سية.

ويف يوم من �لأيام �أخذين �لإمام �إىل مدير �ملعهد �لعلمي يف مدينة �ملجمعة �لذي �أهد�ين 
عددً� كبريً� من �لكتب �ملرتجمة �إىل �للغة �لإجنليزية, و�أخربين �أن لديه م�ستودعًا للكتب باللغات 
�لأجنبية, كالأملانية و�لفرن�سية, وغريها فاأخذت هذه �لكتب, وبد�أت م�سروع �لدعوة �إىل �لإ�سالم 
– وهلل  �إىل �هلل, وجنحنا  �لدعوة  للعمل يف  �إعد�د فريق  �سرعت يف  �إثر ذلك  وعلى  من خاللها؛ 
�حلمد و�ملنة و�لف�سل – يف هد�ية كثري من �لنا�ش يف منطقتنا, و�ملناطق �ملجاورة, و�سار �سغلنا 

�ل�ساغل هو �لدعوة �إىل �هلل و�سط غري �مل�سلمني.

�لعارف  عقيدته,  من  �ملتمكن  �مل�سلم  �أن  عرفت  للن�سر�نية  �لدعوة  يف  جتربتي  خالل  ومن 
ه بها تعد من �لبديهيات  بالو�جبات يتعذر علينا �إقناعه, �أو خلخلة عقيدته, ذلك �أن �حلجج �لتي حتاجُّ
عنده, بل �أحيانًا يحرجنا باإثارة نقاط, مثل: �لتثليث, و�ألوهية عي�سى, و�لغفر�ن, و�أ�سل �خلطيئة, وغريها 

كثري, ول يدخل يف معتقد �لن�سارى �إل �لقليل, �أولئك �لذين لي�ش لهم حظ من �لعلم بالدين.

�أن  قبولهم  يتمثل يف  ي�سلكون م�سلكًا خطريً�  �لأخرية  �لآونة  �لن�سر�نية يف  �إىل  �لدعاة  �إن 
وي�سمحون  بل  �ملوؤثث,  و�مل�سكن  �لعايل,  �ملرتب  مثل:  �ملغريات,  له  ويقدمون  بينهم,  �مل�سلم  يعي�ش 
للم�سلمني ببناء �مل�ساجد, و�إقامة �ل�سعائر �لدينية, ول ينعونهم من مز�ولة ما يريدون حتت �سعار 

�حلرية �لدينية, وهم يف �حلقيقة يخططون لتن�سري �جليل �لقادم.

�هلل  �فرت�سه  ما  �أد�ء  على  حري�سًا  دينه,  على  حمافظًا  عاملهم  يف  �مل�سلم  يدخل  فعندما 
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و�لتي  �لغربية,  بالثقافة  وبناته  �أبنائه  تثقيف  �إىل  يعمدون  فاإنهم  عليه؛ 
ل تخلو من بع�ش �ملعتقد�ت �لن�سر�نية؛ فين�ساأ بني �أح�سانهم ير�هم يف 

�لر�سد  �سن  وبلغ  �أدرك,  �إذ�  حتى  بهم,  ويقتدي  منهم,  وي�سمع  و�لنهار,  �لليل 
�سهل عليهم قيادته �إىل معتقدهم, وهذ� ما حتاول �لكني�سة �لعاملية بثه بني �ملن�سرين 

و�أتباعهم, وهذ� ما ينطوي عليه مبد�أ �لنظام �لعاملي �جلديد.

فهل نعي خطر ما يخططونه لهدم �لإ�شالم؟

و�هلل ن�ساأل �أن يثبتنا بالقول �لثابت يف �حلياة �لدنيا و�لآخرة.
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 ثمرة �لتقوى
�أُْجرِبْت من قبل �لأهل على �أن تذهب حل�سور زو�ج �آل فالن من �أقاربها... رف�ست؛ 
�أ�سرو�  �أهلها  ولكن  منكر�ت..  من  �لزو�ج  ذلك  يف  �ستجده  �لذي  ما  تعلم  لأنها  �إل  ترف�ش  ومل 
عليها, حاولت �إقناع و�لدتها, ولكن كل حماولتها باءت بالف�سل �لذريع, فذهبت وهي مكرهة تدعو 
�هلل �أن يعينها على �إنكار �ملنكر و�لأمر باملعروف, ومع دخولها �سالة �لأفر�ح �إذ ب�سجيج �ملو�سيقى 
�ل�ساخبة ينت�سر يف كل مكان, ر�أت �أ�سكاًل و�أنو�عًا من �للبا�ش �لذي �أظهر �ملفاتن و�لعور�ت.. بكى 
دت: لقد ��ستطاع �لأعد�ء �أن يلعبو� ُلعبتهم..  فوؤ�دها على تلك �ملناظر �ملخزية لبنات �مل�سلمني.. ردَّ
حاولت �لإنكار. بذلت جهدً�, ولكن ل حياة ملن تنادي �أر�دت �خلروج من هذ� �جلو �مل�سبع باملنكر�ت 
وما يغ�سب �هلل... ولكن �أين تذهب؟!! �أخذت تبحث يف �ل�سالة عن مكان متكث فيه حتى تعود �إىل 
�ملنـزل, ويكون بعيدً� عن هذ� �ل�سخب و�ل�سجيج �لذي �آذ�ها... مل جتد �سوى غرفة بعيدة يف �أق�سى 
�ست للخادمات, قالت: جلو�سي هنا �أ�سلم لنف�سي ولديني.. علت �لده�سة وجوه  �ل�سالة, قد ُخ�سِّ
�خلادمات.. جتر�أت �إحد�هن ف�ساألتها: ملاذ� ل ت�ساركني �لنا�ش فرحتهم..؟! وجدت يف حمادثتها 
لهن بغيتها يف �لدعوة �إىل �هلل, وبالفعل �أخذت توجه وتن�سح, وتبني �سماحة �لإ�سالم.. وكان هناك 

... من بني �خلادمات ن�سر�نيات؛ فكان ثمرة تلك �لدعوة, يف تلك �لليلة �إ�سالم �إحد�هنَّ

وهلل �لأمر من قبل ومن بعد...
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ق�شة �شيعي �هتدى
ن�ساأُت يف �أ�سرة ر�ف�سية يف جمتمع ر�ف�سي, يف �إحدى قرى �لبحرين, 

مبغ�سًا   – عنه  �هلل  ر�سي   – للح�سني  عا�سقًا  �لوهم  وع�ست  �لت�سيع,  فت�سربت 
لل�سحابة �لكر�م – ر�سي �هلل عنهم – لأنهم �سلبو� �آل حممد ملسو هيلع هللا ىلص حقهم, وقر�أت �لكثري

من �لفرت�ء�ت �لتي مالأت عقلي؛ وقلبي فاأ�سحى �أ�سودً� كالفحم – عافاكم �هلل – و�سددت �لرحال 
منذ نعومة �أظفاري �إىل �لقبور يف: �لعر�ق, و�إير�ن, و�لبحرين طالبًا �ملدد, و�لعون من غري �هلل.

وغري هذ� من �لأمور �لتي لي�شت �إل �شركًا باملوىل �لرحمن.

كيف �هتديت؟

رة �ملنافقة, �لتي  كنت منذ �سغري �أهوى �لقر�ءة, وكانت قر�ءتي دومًا لكتب �ل�سيعة �ملخدِّ
�لو�ئلي,  �أحمد  وحما�سر�ت  مغنية,  جو�د  ككتب:  �لإن�سانية,  معاين  �أ�سمى  �لت�سيع  على  ت�سبل 

وعبد�حلميد �ملهاجر, وغريهم.

ووقع يف يدي كتاٌب لل�سيخ �إح�سان �إلهي ظهري – رحمه �هلل – وجعل جنات عدٍن مثو�ه! – مل 
ق ما قر�أت, و�أبغ�سته بغ�سًا �سديدً�, لكن هذه �لقر�ءة نكتت يف قلبي نكتة بي�ساء؛ ف�سعيت �أن  �أُ�سدِّ
�أُقّرَب يف قلبي بني �ل�سيعة و�ل�سنة؛ ف�سعب عليَّ �لأمر, لأين كنت �أحاول �أن �أجمع بني نقي�سني بني 
�لظلمات و�لنور؛ و�أ�سبح يف قلبي �سعور خافت باأن �حلق هو مع �أهل �ل�سنة؛ ولكن كيف �أترك ديني 

ودين �آبائي؟! ل يكن!! ل يكن!!

ما �حلل �إذً�؟

 �لغفلة و�للهو! نعم هو ما �جتهت �إليه لهو وغفلة هروبًا من �حلقيقة �لكامنة يف �لقلب.

ولكن ياأبى �هلل �إل �أن يتم نوره.

فبعد ليلة �ساخبة �نتهت عند مطلع �لفجر, ذهبت للنوم كالعادة؛ فر�أيت يف �ملنام �أن ملك 
�ملوت ينـزع روحي, ف�سرخت مبلء فمي زب  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ رب   
)�ملوؤمنون: 99-100( مكررً� هذه �لآية, و�أفقت مرعوبًا خائفًا؛ فاإذ� باأذ�ن �لظهر من م�سجد �أهل 
�ل�سنة �لقريب من بيتي, فقمت من فوري, و�غت�سلت, وتوجهت �إىل �مل�سجد, ل �أدري ماذ� حدث؟! 

�ساقتني رجالي �إىل م�سجد �أهل �ل�سنة, و�سليت �جلماعة.
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ومما �ساعدين على ذلك �نتقال �أهلي لل�سكن باملنامة يف مناطق 
�أهل �ل�سنة, وهذ� ما �سهل علّي �لأمر كثريً�.

�ملو�جهة:

مل يعجب �أهلي �لأمر؛ فبد�أت رحلة �لعذ�ب... وهي �لهجر, و�لعد�ء, هجمت عليَّ �أمي 
َقْت ثيابي, و�ألقت بنف�سها �أمام رجلي تنوح وتبكي, �أبي و�أعمامي, و�إخو�ين, و�أ�سدقائي  باكية, ومزَّ

�لكل هجرين.

للوعة  و�لكاآبة  باحلزن  �أح�ش  �لوقت  نف�ش  يف  ولكن  �لإيان,  بحالوة  قلبي  يف  �أح�ش  كنت 
�لهجر�ن.

�لروؤيا �لثانية:

ويف م�ساء يوم حزين رفعت يدي �إىل �ل�سماء, ودعوت �ملوىل – عز وجل – �سائاًل �لثبات, 
�ساكيًا �إليه �سعفي, ثم توجهت للنوم.

�لنو�حي,  ومغلق من جميع  و�ملكان مظلم,  �سكة �حلديد,  �أم�سي يف  �ملنام  نف�سي يف  ر�أيت 
ول  و�سماًل,  يينًا  و�أنظر  �لقطار,  من  لأهرب  �أجري  فقمُت  خلفي؛  �لقطار  �سوت  �أ�سمع  بي  و�إذ 
�أجد مهربًا, وعندما قارب �لقطار �أن يده�سني ر�أيت فرجة �سغرية؛ فاألقيت نف�سي فيها لأجنو من 

�لقطار, ور�أيت �لقطار فاإذ� هو �أ�سود حالك, فنجوت منه.

�أريد  �أر�ه, ي�ساألني: من تريد؟ فقلت دومنا �سعور:  �أ�سمع هاتفًا يناديني ولكني ل  فاإذ� بي 
عمر, ملاذ� قلت عمر؟! ل �أدري!

فقال يل �لهاتف ��سعد �لدرج, وكان درجًا طوياًل, ف�سعدت �لدرج ر�ك�سًا �سوقًا �إىل روؤياه, فلما 
�سعدت ر�أيته جال�سًا على �لأر�ش, فت�سافحنا بكل �سوق, ف�ساألته دومنا �سابق ميعاد: �أين ر�سول �هلل – 

عليه �ل�سالة و�ل�سالم -؟ فاأ�سار �إىل �لغرفة خلفه, فذهبت ر�ك�سًا متلهفًا فر�أيت ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص.

نعم ر�أيته؛ فاأم�سك بيدي مبت�سمًا, ومل يقل �سيئًا, كان ما�سكًا بيدي, وهو مبت�سم, و�لتمَّ من 
حولنا جمٌع من �ل�سحابة �لكر�م, فهكذ� ح�سبتهم مبت�سمني, و�أنا ل ي�سعني �لفرح, ثم �أفقت من 

�لنوم.

فوجدت حالوة �لإيان يف قلبي, وذهبت �ملر�رة و�حلزن, ووجدت �لقوة و�لعزية �ل�سديدة, 
�أ�ساأل �هلل �سبحانه �لهد�ية و�لثبات على �حلق.
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�ل�سلف  فهم  على  و�ل�سنة  �لكتاب  باع  لتِّ هد�ين  �أن  هلل  و�حلمد 
�ل�سالح ر�سو�ن �هلل عليهم.

وهدى �هلل على يدي ثالثة من �إخوتي ف�ساًل منه, وجودً�, وكرمًا, و�أرجو كل 
من يقر�أ ق�ستي هذه �أن يدعو لو�لدي بالهد�ية.

وختامًا �أقول جلميع �ل�سيعة: ل تعي�سو� يف �لوهم, �قروؤو� كتب �إح�سان �لهي ظهري, و حممد 
مال �هلل , و�لكثري من �ملر�جع �لتي ل تخلو منها مكتبة �إ�سالمية.

 – �أخي �لقارئ �لكرمي  �إنه ب�سبب كتاب, فهال وزعت  �ل�سوؤ�ل: كيف �هتدى هذ� �ل�ساب؟! 
�أختي �لقارئة �حلكيمة من �لكتب �لتي تبنيِّ �سالل �ملذهب �ل�سيعّي, على من عرفت ومن مل تعرف 

من �أبناء هذه �لطائفة؛ لعل �هلل �أن يربئ �لذمة, وين�سر �لأمة.
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خم�ص هلالت!!
�لإ�سالم!  �إىل  �أحد  يدُعني  مل  �سنو�ت,  عدة  �لبالد  هذه  يف  �أقمت 
رغم ما كنت �أح�ش به يف د�خل نف�سي من رغبٍة كبرية يف �لتعرف على هذ� �لدين 

و�لدخول فيه.

ويف �أحد �لأيام وجدت مطوية تتحدث عن �لإ�سالم, فاأخذتها ب�سغف, وقر�أتها كاملة..

فكانت هذه �ل�سفحات �لقليلة هي �ملفتاح �لذي فتح �سدري �إىل هذ� �لدين و�لإقبال عليه..

فما كان مني �إل �أن �ت�سلت تلك �لليلة مبكتب �جلاليات �لذي َطَبع �ملطوية, و�أخربتهم عن 
رغبتي يف �لتعرف على �لإ�سالم, بعدها دخلُت فيه – وهلل �حلمد – ر��سيًا مقتنعًا, ثم بقيت �سنة 
تقريبًا �أتعلم �أحكام هذ� �لدين, عندها مل �أحتمل �لإقامة هنا يف �ململكة, و�أهلي يف بلدي على ملة 

�لكفر و�ل�سالل, فا�ستاأذنت للعودة, ورجعت لأكون د�عيًة بني �أهلي و�أقاربي ويف جمتمعي..(.

و�إمنا  �لعمل,  �لبحث عن  لأجل  لي�ش  �لرجل  ذلك  ويعود  �سنتان  �إل  هي  وما  �لرو�ي:  يقول 
كبري,  �إ�سالمي  مركز  بناء  على  عزم  فقد  بلده,  يف  �لدعوية  جهوده  ملو��سلة  يدعمه  عمن  للبحث 

لرعاية عدد )400( �سخ�ش �أ�سلمو� على يديه, كثمرة �أولية جلهد مل يتجاوز �ل�سنتني!!
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�أنا .. و�ل�شيجارة!!
�أحد  ويف  �ملعا�سي,  على  منكبًا  �هلل  عن  غافاًل  وكنت  �أ�سلي,  �أكن  مل 

فو�سعته  �حلماد(  )عبد�هلل  لل�سيخ  �سريطًا  �مللتزمني  �ل�سباب  �أحد  �أعطاين  �لأيام 
د�خل �سيارتي, ثم يف �إحدى �ملر�ت حينما كنت ر�جعًا �آخر �لليل من مكان لهوي �لبعيد عن 

لت �ل�سريط؛ ف�سمعت �لآيات و�لأحاديث �ملوؤثرة, ويف نف�ش �لوقت قمت باإ�سعال �سيجارة  منـزيل �سغَّ
فجاءتني خاطرة: كيف ت�سرب �لدخان, و�أنت ت�سمع �لقر�آن؟ لو �أطفاأتها لكان �أح�سن..

ثم و�سو�ش �ل�سيطان, فقال: مالك ولهذ� �ل�سريط؟ هذ� لي�ش لك, و�أنت ل تطفئ �ل�سيجارة 
عند و�لدتك, وعند �أقرب �لنا�ش �إليك.

يقول: فاأ�سعلت �ل�سيجارة �لثانية, وتابعت �سماعي لل�سريط.

فعاد يل ند�ء �خلري, وقال: �أما ت�شرب حتى ينتهي �ل�شريط؟!

فاأطفاأتها ثم جاء �ل�سيطان كرة �أخرى فو�سو�ش يل باإ�سعال �ل�سيجارة, ثم �أطفاأتها �أربع �أو 
خم�ش مر�ت.

مرة �أ�ستمع لل�سريط, ومرة �أ�سعل �ل�سيجارة؛ حتى قلت لنف�سي: لبد �أن �أ�ستمع للخري هذه �ملرة!!

فاأطفاأت �ل�سيجارة وبينما كان �ل�سيخ يعر�ش �آيات �جلنة و�لنار كاد قلبي يتفطر.. فبكيت 
حتى �إن بكائي و�أنا �أقود �ل�سيارة كان له �سوت عجيب, و�هلل بكيت بكاًء ما بكيته على �أقرب �لنا�ش 

�إيلَّ حني مات.

وملا �نتهى �ل�سريط خاطبت نف�سي قائاًل: هذ� طريق �جلنة, وهذ� طريق �لنار, و�أنت ت�سري 
على �أيِّ �لطريقني؟!

ل �سالة, ول قيام, ومعا�ٍش, وعقوق للو�لدين؛ ثم عاهدت نف�سي, وقررت �أن �أتوب �إىل �هلل.
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ب�شبب ن�شخة!
� لأد�ء  كان ياأتي �إىل �مل�سجد �لوحيد يف �ملدينة من مكان بعيد جدًّ
�سالة �لفجر, وعلى �لرغم من �خلطورة �لأمنية �لتي متنع كثريً� من �لنا�ش من 
�حلركة يف هذه �ل�ساعة �ملبكرة من �ليوم, �إل �أنه كان حري�سًا �أ�سد �حلر�ش على ذلك, 
ائني يف �لظلم �إىل �مل�شاجد  و�سمعته يقول: منذ �أن قر�أت قول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ب�شر �مل�شَّ
بالنور �لتام يوم �لقيامة« ) 1 ( , و�أنا حري�ش على �أن �أكون من �أهل �حلديث – �إن �ساء �هلل -.

�شاألته: ما �لذي دعاك �إىل �لإ�شالم..؟!

فقال: ولدت يف جزيرة �سغرية يف �لبحر �لكاريبي, لأٍب م�سلٍم و�أم ن�سر�نية, كنت �أرى 
ي ما كنت �أعرف ماذ� يفعل, فقد توفى وعمري �سبع �سنني,  �أبي يوؤذن يف �لبيت, وي�سلي, ولكنِّ
كل �لذي �أذكره �أنه �أ�سرَّ �إيلَّ يف مر�ش وفاته, قائاًل: �أنت م�سلم, يا ولدي.. �إياك �أن تذهب �إىل 

�لكني�سة مع �أمك.. �أنت م�سلم, �ألي�ش كذلك؟! ثم فارق �حلياة.

ن�سيت و�سية �أبي.. �أو قل: مل �أكن �أفهمها. وذهبت �إىل �لكني�سة, فقد كانت �أمي كاثوليكية 
متدينة, وما كنت �أقتنع بكثري مما �أ�سمعه �أو �أر�ه.. فلما كربت كنت �أتفلت من قيود �لكني�سة, 
و��ستغلت بالتجارة, فانفتحت عليَّ �لدنيا؛ فازد�دت غفلتي, وبعدي عن �لتفكري بجميع �لأديان.

حتى جاء �ليوم �لذي �سافرت فيه �إىل جزيرة )جامايكا( لغر�ش �لتجارة, كنت �أ�سري 
يف �أحد �سو�رع �لعا�سمة, وفجاأة.. �سمعت �سوتًا رخيمًا متخ�سعًا ينادي بالأذ�ن, ما كنت �أعرف 
ماذ� يقول, ولكني تذكرت �أذ�ن و�لدي, تذكرته وهو ي�سدين �إىل �سدره, و�لدموع متالأ عينيه, 
بِرعدٍة  �أح�س�ست  ي�ستجديني,  �أو  ي�ستعطفني  �ألي�ش كذلك؟!( وكاأنه  ويقول يل: )�أنت م�سلم.. 
�سديدة ت�سري يف ج�سدي, ل �أدري ملاذ� �قرتن عندي �لإ�سالم بالأذ�ن؟! فما كنت �أعرف عنهما 
�سيئًا, و�أخذت �أرجتف, حتى �نفجرت بالبكاء.. م�ساعر كثرية �ختلطت يف ذهني وكاأين وجدت 

�سيئًا عزيزً� على نف�سي طاملا �فتقدته. بكيت, وما كنت �أبايل بنظر�ت �ملارة...

ذهبت �أبحث عن م�سدر �ل�سوت, حتى دلوين على �مل�سجد, فوجدت �ملوؤذن رجاًل كبريً� 
�ل�سوؤ�ل, لكنه مل ي�سف  بال�سوؤ�ل بعد  �لإ�سالم... �أحلحت عليه  �أميًّا ل يعرف �سيئًا كثريً� عن 
غليلي, و�إمنا دلني على مكتبة �مل�سجد, فما وجدت �سيئًا �أقروؤه �إل ترجمًة ملعاين �لقر�آن �لكرمي 
باللغة �لإجنليزية, فاأخذت �أقر�أ بنهم �سديد, حتى وقفت على قول �هلل تعاىل: 

)1(  �أخرجه �بن ماجه  ) 781 ( , و�لطرب�ين يف �لأو�سط ) 5956 (
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ڳ    ڳ   گ    گ   گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   زب 
ڻ    ڻ        ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ     

ۀ  ۀ  ہ رب )�ملائدة: 73( فاأح�س�سُت بهزٍة عنيفٍة �أيقظتني من �سبات 
عميق, وما بتُّ تلك �لليلة �إل و�أنا �أ�سهد: �أن ل �إله �إل �هلل, و�أن حممدً� ر�سول �هلل  ملسو هيلع هللا ىلص.

�لتعليق: تاأملت هذه �لق�سة, ثم رجعت �إىل نف�سي, وقلت: كم هم �أولئك �حليارى �لذين 
يتخبطون يف ظلمات �جلاهلية �سرقًا وغربًا, بل ويف ديار �لإ�سالم!! ومنهم من كانت �أمهاتهم غري 
على  �لعظيمة.  وحما�سنه  ونقائه,  ب�سفائه,  لهم  �لإ�سالم  عر�ش  ُنح�ِسن  مل  ذلك  ومع  م�سلمات, 
لنا  تتي�سر  �إن )�لقر�آن �لكرمي( مل  �لتي متيز بها هذ� �لع�سر, حتى  �لهائلة  �لتقنيات  �لرغم من 
ترجمة معانيه ترجمًة �سليمًة خاليًة من �لأخطاء �ملنهجية و�للغوية �إىل كل �للغات �حلية ف�ساًل عن 

�للغات �لأخرى.

�إن �لب�سرية... كل �لب�سرية متعط�سة �إىل هذ� �لقر�آن �لعظيم لينقذها من حريتها وتخبطها, 
�لو�شائل  بكافة  معانيه  �لكرمي وترجمة  �لقر�آن  ن�شر  فلنجتهد يف  �أمانة عظيمة,  و�إنه 
�لإلكرتونية و�لورقية لعل �هلل �أن يكرمنا باأن نكون �شببًا يف �لدللة على هذ� �لدين 

�لعظيم.
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�إن�شانة جديرة باحلياة
ِطفليَّ  بيدي  �أم�سك  جو�نحي..  بني  �لأمل  خيبة  �أحمل  و�أنا  هربُت 
�لربيئني.. وعار �لطالق يجثم على �سدري �لذي �زد�د �سيقًا بعد �سيق.. يف هذ� 
�لزمان �ل�سعب �لذي ل يجد فيه �ملرء �إل �ل�سو�د �أو �لبيا�ش.. فاللون �لرمادي معدوٌم.. 

و�لتو�سط ل يوجد له �أثر..

ذهبت �إىل عملي, و�أنا �لتفت يينًة وي�سرة!.. فقد يكون �لهم�ش حويل.. وقد تكون �لنظر�ت 
مليئة بالت�ساوؤلت.. هكذ� كنت �أظن مع �أنني كتمت �خلرب يف �لبد�ية وملدة طويلة.. حمل ثقيل على 
كاهلي بالرغم من �أنه �ختياري.. ولكنه �ختيار �مل�سطر.. َكْم كرهت �أبغ�ش �حلالل!! وكم كرهت 

لقب مطلقة!! وكم حملت نف�سي �لك�سرية هم �لنا�ش وما يقولون!!

مل �أُْكِمل �ل�ساد�سة و�لع�سرين ومطلقة!! �حلرية تلفني.. كالم �لنا�ش يحا�سرين.. نَظر�تهم 
�سياط تل�سع م�ساعري و�أحا�سي�سي.. يف مقتبل �لعمر.. �أمتتع بال�سحة, �أملك �ملال.. ولي�ش �أمامي 
�إل �لفر�غ, يا لها من حياة غريبة!! �حلياة �لتي �أملك فيها كلَّ �سيء.. و�أفتقر فيها �إىل كل �سيء.. 

�سحة ومال.. وفقد�ن للر�حة و�لأمان..

يف بادئ �لأمر كانت �لعزلة, ومعانقة �لوحدة, و�خلجل من مو�جهة �ملجتمع.

كان �لن�سيان موؤقتًا عند �لن�سغال بالقنو�ت.. ومطالعة �ستى و�سائل �لتو��سل.

وعندما تهيج �ملو�جع و�لآلم, فهناك �ملزيد من �مللهيات!!

كال�سابق!!  لي�ش  نف�سي  على  �لأفالم  فوقع  �سيء..  كل  من  �لرغم  على  ثغرة  هناك  ولكن 
�مللهيات مل تعد لها تلك �ملتعة.. و�لأغاين لي�ش لها ذلك �لأثر.

�لهوة �لنف�سية تت�سع.. �حلرية تزد�د.. �ل�سعور باحل�سرة و�لأمل د�ئم.

�ألقي  �أُخرى  و�أحيانًا  نف�سي..  �ألوم  �أحيانًا  م�ستمرة..  �لأُخريات  وحياة  حياتي  بني  �ملقارنة 
باللوم على هذ� وذ�ك.. ما �أ�سيق �لعامل على رحابته!!

وما �أ�شغر �لأر�ص على �ت�شاعها!!

�نك�سارً�..  حزنًا..  حريًة..  فر�غًا..  �سوءً�..  تزد�د:  �لنف�سية  حالتي  طويلة,  �أيام  مرت 
خجاًل.. خوفًا.. م�ساعٌر خمتلطة.. و�أحا�سي�ش خمتلفة...
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يف ذلك �ليوم �لعجيب حدث �سيء جديد.. �سعدت �إىل حجرتي 
�أخاف  فاأنا  خافت..  ب�سوء  م�سباحًا  تركت  �لأنو�ر..  �أطفاأت  باكرً�.. 

�أما  �أحز�ين..  �أقلب  همومي..  �أ�سارع  وحيدة  بقيت  �لأطفال..  نام  �لظالم.. 
من و�سيلة جلالء �لهم؟ �أل توجد طريقة للخروج من هذه �حلالة �لكئيبة؟ مل �أ�ستطع 

�لنوم.. �أريد �أن �أبوح مبا يعتمل يف �سدري.. �أنا حزينة.. مهمومة.. مكتئبة.. �أين �لر�حة؟! 
�أين �ل�سعادة؟! )�أريد �لأمان(... كيف �ل�شبيل �إىل ذلك؟!

يغافلني,  �لنوم  لعل  �لوقت..  لتزجية  �سيء  عن  �أبحث  غرفتي..  �أنحاء  يف  بب�سري  جلت 
ويت�سرب �إىل �أجفاين.. وجدت �سيئًا غريبًا, مل يكن يل به �سابق معرفة.. ملقى باإهمال �سديد.. �إنه 

كتاب �سغري.. دخيل على حياتي.. مل �أعرف ملن هو؟! كيف جاء �إىل هذ� �ملكان؟!

لعل �أحد �لأطفال �أدخله بطريق �خلطاأ.. كتاب عن �أهو�ل يوم �لقيامة!! قلَّبت �لكتاب مر�ت 
ومر�ت.. �لعنو�ن خميف.. فماذ� عن �ملحتوى؟ هل �أقروؤه �أم ل؟ �أنا �سغوفة بالقر�ءة.. ولكن 
�لثقافة و�خليال  �لعاملي.. و كتب  به من قبل.. قر�ءتي كانت لالأدب  �أجرِّ �لكتب مل  �لنوع من  هذ� 
�لت�سلية وحب  �لعلمي.. �ساألت نف�سي يف هذه �للحظة.. ما �ملانع من قر�ءة �لكتاب.. ولو من باب 
تلو  �ل�سفحة  قلبت  مثرية..  �ملو��سيع  م�سوق..  �لأ�سلوب  �لكتاب..  بقر�ءة  بد�أت  �ل�ستطالع؟ 
وبد�أ  �ل�سفحات..  �ألتهم  بد�أت  �أخبار غريبة!!  لها من  ويا  لها من معلومات رهيبة!!  يا  �لأخرى.. 
�لكتاب  بني  تردد نظري  �أعهده..  �نتابني خوف مل  بانتفا�سة غريبة..  �سعرت  باخلفقان..  �لقلب 
وجهاز �لتلفاز.. نظرت �إىل �أكو�م �لأفالم.. �إىل �أ�سرطة �لأغاين.. �أغلفة �ملجالت.. هناك فرق.. 
�.. �سعرت باأين �مر�أة يف مهب �لريح.. تيار من هنا, وتيار من هناك.. و�أنا و�قفة  وفرق �سا�سع جدًّ
يف مكاين.. نظرت �إىل �مللهيات �لتي عانقت �سبابي.. و�ساركتني رحلة عمري.. قارنت بينها وبني 

هذ� �لكتاب.. بني ما حتمله من ف�ساد.. وما يحمله �لكتاب من �سالح.

�ست نف�سي  يا يل من �مر�أة جاهلة! حمقاء! �أ�سعت �أجمل �سنو�ت �لعمر يف هذ� �لهر�ء.. عرَّ
يكت�سح  بد�أ  �لذي  بالندم  �ل�سعور  ولن متحو  تعيد خ�سارتي..  لن  �لعامل  فادحة.. ماليني  خل�سائر 

�أعماقي.. �أعدت �لنظر يف �لكتاب.. بل ق�سيت �لليل بطوله و�أنا �أنظر فيه..

ت.. �لزميالت ل�سن كال�سابق..  يف �ل�سباح ذهبت �إىل عملي كاملعتاد.. �سعرت باأن �ملدر�سة قد تغريَّ
تلميذ�تي مل يعدن تلميذ�ت �لأم�ش.. �سرت يف �لطرقات.. بنظر�ت ز�ئغة.. وفكر م�سغول.. و�سوؤ�ل يرتدد 

بني جنبات �سدري.

�أبد�أ �لطريق؟! من ي�ساعدين؟! من ي�ساندين؟! فكرت يف �لزميالت.. �ل�سديقات..  كيف 
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من  ينقذين  من  فيه؟!  �أنا  مما  ينت�سلني  من  �أحدً�..  �أجد  مل  �لأقارب.. 
هذ� �ل�سياع؟! �أريد �أن �أتوب.. و�أفتح �سفحة جديدة.. �أين نقطة �لبد�ية؟!

فجاأة وبدون مقدمات.. خطرت يل فكرة �سريعة: �أن �أطلب �مل�ساعدة ممن 
�أدعوه   .)60 )غافر:  رب  ٺٿ    ٺ   ٺ   زب   �أ�سماوؤه(:  وتقد�ست  جالله  )جل  قال 
لي�ساعدين يف حمنتي.. �أجلاأ �إليه ليفرج كربتي.. �أ�ستعني به لينري دربي.. فاهلل – �سبحانه وتعاىل 
�إليه.. و�ل�ستعانة به.. هو �لطريق �ل�سحيح لرّب �لأمان... – هو �لقادر على كل �سيء.. فاللجوء 

ُعدُت �إىل �لبيت.. �فرت�ست �سجادتي لففت رد�ئي.. توجهت �إىل �هلل.. كانت �سالًة عجيبة.. 
تناولت م�سحفًا..  �أديت فر�سي..  وبني خالقي..  بيني  بال�سلة  �سعرت  �أوؤديها..  �أول �سالة  كاأنها 
قلبت �سفحاته.. ومرت �لأيام.. و�أنا على هذ� �حلال.. يف بد�ية �لطريق.. �أم�سكت بطرفه.. ولكني 

مل �أخُط خطوة و�حدة..

�نتقلت �إىل مدر�سة جديدة, ت�سلمت جدوًل جديدً�.. بعيدً� عن تخ�س�سي.. جدول �لعلوم 
بد�أت  �لزميالت..  �إحدى  تلقفتني  �جلهل..  م�سكلة  و�جهت  �لتجربة..  بخو�ش  فرحت  �لدينية.. 
باملر�ساد..  يل  وقفت  �لتجويد  مادة  ولكن  وكبرية..  �سغرية  كل  يف  وت�ساعدين  جديدة..  كتلميذة 
تعلُّمها لي�ش بهذه �ل�سهولة �سعرت �ملر�سدة �لطالبية بحريتي.. �لرغبة يف تعلُّم هذه �ملادة وتعِليمها 
موجودة.. ولكن �جلهل بها يقف حجر عرثة يف �سبيل ذلك.. ن�سحتني بتعلُّمها يف مدر�سة �لتحفيظ.. 

مدر�سة �لتحفيظ!! �ساألتها متعجبة: ما معنى مدر�سة حتفيظ؟

يف ع�سر نف�ش �ليوم, ذهبت للمدر�سة.. و�سلت للحي �ملذكور.. وجدت �ملدر�سة.. �لن�ساء 
بالن�ساء  مليء  و��سع  فناء  جديدة..  مالمح  غريبة..  وجوه  �ملكان..  دخلت  وخروج..  دخول  يف 
و�لفتيات.. ويف �ملقدمة غرفة ُكتب على بابها عبارة )�إد�رة �ملدر�سة(.. �قرتبت.. ثالثة مكاتب.. 
وثالث موظفات.. يعملن بكل جد و�جتهاد.. و�لبت�سامة تعلو وجوههن.. مل يوؤثر عليهن �سدة �حلر 
و�لزحام.. ينادين �ل�سغرية: يا بنتي.. و�لكبرية: يا خالتي.. مالب�ش �ساترة.. �ألو�ن هادئة.. �ل�سعر 
م�سفف بطريقة حمرتمة, ل �أ�سباغ �ساذة, ول ق�سات غريبة, عجبًا لأفر�د هذ� �ملجتمع! وعجبًا 

للهيئة �لتي يظهرن بها!

�ساألت عن �لت�سجيل.. مل تكن هناك �أور�ق مطلوبة, بيانات عادية توؤخذ بكل ب�ساطة, �أما 
�لور�ء.. تذكرت  �إىل  �لذ�كرة  بي  رياًل!! عادت  بثالثني  للعجب!! ف�سل در��سي كامل  فيا  �لر�سوم 
�آخر دورة �لتحقت بها.. كانت لتعلم �للغة �لإجنليزية.. وكانت �لر�سوم لدورة و�حدة �ألف و�أربعمائة 
�ملبلغ  بهذ�  و�لتجويد  �لقر�آن  لتعلم  �لدورة  وهذه  �ل�سريط..  وكذلك  �آخر..  ب�سعر  و�لكتاب  ريال.. 



109

جتارب دعوية ناجحة

�لزهيد!!

�لدورة.. �نتظرت هذ�  �إنه يوم مميز.. حيث تبد�أ  �ل�سبت �لقادم.. 
م�سحفي..  و�سعت  مت�سعة..  حقيبة  حملت  �ملوعد..  جاء  �ل�سرب..  بفارغ  �ليوم 

لطلب  رحلة حقيقية  �أول  م�ستجدة.. ذهبت يف  كتلميذة  بال�سبط  و�أقالمي..  و�أور�قي.. 
�لعلم.. دخلت �ملدر�سة.. و�سعت عباءتي يف حقيبتي.. و�سرت يف �لطرقات.. ل �أعرف �أحدً�.. 

�لوجوه..  ي�سعرون بحريتي.. تفح�ست  لعلهم  بون بي..  �إنهم يرحِّ �إيلَّ مبت�سمًا..  �لكل ينظر  ولكن 
دققت يف �ملالمح.. هذ� جمتمع من نوع �آخر..

�إىل  و�سلت  �لز�ئفة..  �حل�سارة  لأ�ساليب  �أثرً�  �أرى  ول  �لزمان..  هذ�  يف  غريب  جمتمع 
�لف�سل.. �مل�ستوى �لأول.. م�ستوى �لنون �ل�ساكنة و�لتنوين.. �أخذت �ملقعد �لثاين.. دخلت �ملعلمة.. 
رتنا بف�سل �لقر�آن.. و�سرورة حفظه.. لكني مل �أح�سر لذلك.. لقد ح�سرت لتعلم  رحبت بنا.. ذكَّ
�لتجويد فقط.. ولي�ش عندي مقدرة على �حلفظ.. هكذ� قلت لنف�سي.. لزمت �ل�سمت فال �سرر 

من خو�ش �لتجربة..

وهذه  �سعودية,  هذه  �ر�سات.  �لدَّ جميع  على  تعرفت  ب�سرعة..  �لأوىل  �لثالثة  �لأيام  مرت 
وغلَّف  �لقر�آن..  جمعهن  عجيب..  خليط  �هلل!  �سبحان  �ل�سورية,  تليها  م�سرية,  و�لأخرى  ينية, 
�لإد�رية  تطرق  فقط..  ت�سميع  جديد..  در�ش  ل  �سريعًا..  �لر�بع  �ليوم  جاء  �لإيان..  قلوبهن 
�لباب.. �إىل �ملحا�سرة.. حما�سرة!! مللمت حاجياتي ب�سرعة.. وذهبت �أ�سوًة باجلميع.. منظر مل 
تاألفه عيناي.. �مر�أة على كر�سي ب�سيط.. و�لن�ساء يتحلقن حولها.. �أخذت مكاين بينهن..من�ستةً  
متامًا.. كنت �أتفح�ش وجوه �حلا�سر�ت.. �أمعن �لنظر فيهن.. �نتهت �ملحا�سرة. وتو�لت �لأ�سئلة.. 
�أيامًا جتيب  مكانها  َلَبِقَيْت يف  �ساألتها  لو  و�سوؤ�ل..  �سوؤ�ل..  �ألف  ولكن يف خميلتي  �أ�ساأل,  �أن  �أريد 
عليها.. ُعدت �إىل �ملنـزل.. �سهرت تلك �لليلة.. كانت �سهرة خمتلفة.. �نح�سر تفكريي فيها بعاملي 
�جلديد.. باحلياة �لتي بد�أُت �أحياها.. بالن�ساء �لالتي تعرفت عليهن.. ل �أعرف ملاذ� �سعرت باأنهن 
�سعيد�ت.. ر��سيات عن حياتهن.. قانعات مب�ستو�هن.. قارنت للمرة �لثانية بني حياتي وحياتهن.. 

بني هديف و�أهد�فهن.. فما �ملانع �أن �أكون مثلهن.. و�أعي�ش حياتهن؟!

مل �أ�سرب �إىل �ل�سباح.. �أُريد �أن �أحقق لنف�سي �ل�سعادة.. �أريد �لر�حة.. �أريد �لأمان.. �أريد 
�لر�سا و�لقناعة.. وقفت �أمام حمتوى غرفتي.. �جتاحتني ثورة عارمة.. حتول �حلب �إىل بغ�ش.. 
و�لإعجاب �إىل ��سمئز�ز.. هجمت وبكل �سر��سة.. �أمزق و�أحطم.. �سرت على �حلطام باأقد�مي.. 
�سعرت ببع�ش �لر�حة.. وكاأنني �نتقمت لنف�سي.. �نتقمت من عدو خدعني.. يا لها من خديعة.. 
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��ستمرت ل�سنو�ت طويلة.. ولكني قلت لنف�سي.. �حلمد هلل على كل حال.. 
بُّ ما قبلها... فاهلل غفور رحيم.. و�لتوبة جَتُ

نوع  مكتبة من  مكتبتي �جلديدة..  باإعد�د  بد�أت  �لتايل..  �ليوم  �سباح  يف 
�آخر.. فقد كانت هناك كتب جديدة بدًل من تلك �لكتب �ملمزقة.. و�أ�سرطة عو�سًا عن 
تلك �ملحطمة.. وبد�أت رحلتي �ملمتعة مع كتاب �هلل.. بد�أ �لن�سجام بيني وبني عاملي �جلديد.. 
�أو�ظب على درو�ش �ملدر�سة.. �ن�سبطت يف عملي.. مل �أعد �أحب �لتكا�سل.. عاديت �خلمول.. يف 
�ل�سباح معلمة ن�سيطة.. ويف �مل�ساء طالبة جمتهدة.. هذه هي �حلياة �حلقيقية.. �سعادة غامرة.. 
�حل�سرة..  تلك  بالأمان.. ذهبت  �ل�سعور  وذ�ك  و�لأهم من هذ�  تو�سف..  ل  متعة  نف�سية..  ر�حة 
لدي  يعد  مل  �لنف�سي..  لالنك�سار  �أثر  كل  تال�سى  كنت..  كما  مكتئبة  �أعد  مل  �لأمل..  ذلك  �منحى 
وقت فر�غ.. �سد�قات �ملدر�سة �أعادت ثقتي بنف�سي.. وعلوم �ملدر�سة �أعادتني �إىل �حلياة.. كتاب 
وظرويف  ي�سايقني..  يعد  مل  مطلقة  ولقب  همومي..  غ�سلت  �لذكر  وجمال�ش  �أعماقي..  طهر  �هلل 

�لجتماعية مل تعد تهمني.. فقد �أ�سبحت �إن�سانة �أخرى.. �إن�سانة جديرة باحلياة....

مرد �شوؤ�ل:

ترى كم هي �ملدة �لتي م�ست وهذه �لكتب و�لأ�سرطة و�لن�سر�ت تنتقل من يد �إىل يد حتى 
و�سلت �إىل هوؤلء �ملهتدين؟!! ولكن رغم تطاول �لزمن, �سنحت �لفر�سة فكانت هذه �لتوبة, فطوبى 

ملن كان �سببًا يف هد�يتهم!!
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الفصل السادس
ال شيء يمنعك من العمل 

لإلسالم
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ل متنعك مع�شيتك من �لعمل لالإ�شالم وحمل 
همَّ �مل�شلمني..

بطريق؛   � مارًّ يوم  ذ�ت  كان  �أنه  دينار  بن  مالك  �لز�هد  �سبب هد�ية  �أن  ُيروى 
فوجد ورقة يف مزبلة مكتوبًا عليها: )ل �إله �إل �هلل(, فاأخذها, و�أز�ل عنها �لو�سخ, و��سرتى 

م... بديناٍر كان معه طيبًا, فطّيبها, وجعلها يف مكان ُمكرَّ

ف�سمع يف منامة من ليلته هاتفًا يقول له: »طيبَّت ��سمي؛ لأطينبَّ ذكرك يف �لدنيا, و�لآخرة«

فا�ستيقظ فكان �آخر عهده باملعا�سي, و�أول عهده بالإقبال على ربه و�لطاعة.

وقيل: �إنه ر�أى �أيام �سقائه رجاًل قد تعلقَّ برجٍل وهو ي�سيح: لقد �أخذ هذ� رزق بنياتي...

فانت�سر له, و�أخذ بحقه؛ ففرح ذلك �لفقري, ودعا له, فكان ذلك �سبب �إقالعه عن �لذنوب...

قام  ملا  �أجل مع�سيته؛  لالإ�سالم من  �لعمل  �أحد  كل  ترك  فلو  �لإن�سان من مع�سية,  يخلو  ل 
�لدين, وملا عزَّ �لإ�سالم و�مل�سلمون...

�لهوى, وعدو من خارج  نف�سه, وهو  �لدنيا بني عدوين: عدو من د�خل  �مل�سلم يف هذه  �إن 
بينه  و�ملنافق, و�حلرب  و�لكافر,  كامل�سرك  �لدين:  �ل�سيطان, وكل من خالفه يف  وهو  نف�سه, 
وبني �لعدوين �سجال, مرة ينت�سر هذ�, ومرة ينهزم, فكما �أن هزيته �أمام �لكافر يجب �أل تدعوه 
�إىل �لت�سليم و�خل�سوع له, بل �لو�جب �أن ُيِعدَّ �لعدة ليقلب �لهزية ن�سرً�, فكذلك هزيته �أمام 
�لنف�ش وبالئها, بل  ل�سرور  �إىل �ل�ست�سالم  �أل تدعوه  – يجب  للمع�سية  – بارتكابه  نف�سه وهو�ه 

�لو�جب �أن يجاهدها, وي�سابرها, قال تعاىل: 

رب  ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ    ەئ   ائ   ائ   زب 
)�آل عمر�ن: 200(.

يجب �أل تدعوه مع�سيته �إىل ترك �لعمل لالإ�سالم, بل �لو�جب �أن يقاوم مع�سيته بال�سدق 
يف ن�سح �لأمة, و�ل�سعي يف تخفيف �آلمها, باملال, و�لكلمة �لطيبة, وبعث �لوعي فيها, وتب�سريها 

مبو�قع �خلطاأ, وطر�ئق �ل�سيطان.

�أً من كل مع�سية, وهذ� م�ستحيل... �إن بع�ش �لنا�ش يريد من �لنا�سح �أن يكون ُمرَبّ

نا�سحًا  يرى  �أن  ويتعجب  عيب,  كل  من  �ل�سامل  من  �إل  �لن�سح  يقبل  ل  �لنا�ش  من  وكثرٌي 
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)1(  �أخرجه �لبخاري برقم )6282(.
)2(  تف�سري �لقر�آن �لعظيم لبن كثري رحمه �هلل )206/4(.

)3(  �أخرجه �لبخاري برقم )4306(.

للم�سلمني متلب�سًا بنوع من �ملع�سية, لكن �لإ�سالم يبني لنا بو�سوح �أن 
�مل�سلم قد جتتمع يف حقه �ملع�سية, و�لطاعة على حد �سو�ء...

�ل�سائمني  �مل�سلني  من  وهو  �خلمر,  ي�سرب  م�سلمًا  جتد  �أن  مانع  فال 
�لذين يحبون رفعة �لإ�سالم و�مل�سلمني...

ليجلد يف �خلمر,  به كثريً�  يوؤتي  و�ل�سالم -,  – عليه �ل�سالة  �لنبي  ِحُك  ُي�سْ كان رجل 
�أنه يحب �هلل �إل  ما علمت  تلعنوه, فو�هلل  »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�شول �هلل  فقال  بع�سهم,  فلعنه 

ور�شوله«)1(.

بالتوبة,  ب�سيئته  و�عرتف  �سيئًا,  و�آخر  �ساحلًا  عماًل  خلط  من  كل  ر  ب�سَّ �سبحانه  و�هلل 
ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گگ   زب  و�مل�شاحمة:  

گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ رب )�لتوبة: 102(.
 قال �لإمام �بن كثري – رحمه �هلل -: )هذه �لآية و�إن كانت نزلت يف �أنا�ش معينني؛ �إل �أنها 

عامة يف كل �ملذنبني �خلاطئني �ملخل�سني �ملتلوثني( )2(.

وعن �سمرة بن جندب – ر�سي �هلل عنه – قال ر�شول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�أتاين �لليلة �آتيان؛
فابتعثاين, فانتهينا �إىل مدينة مبنيٍة بلنب ذهب ولنب ف�شة, فتلقانا رجال �شطر من 
خلقهم كاأح�شن ما �أنت ر�ء, و�شطر كاأقبح ما �أنت ر�ء, قال لهم: �ذهبو� فقعو� يف ذلك 
�أح�شن  يف  ف�شارو�  عنهم  �ل�شوء  ذلك  ذهب  قد  �إلينا  رجعو�  ثم  فيه,  فوقعو�  �لنهر, 
�لذين كانو� �شطر  �لقوم  �أما  �شورة, قال يل: هذه جنة عدن, وهذ� منـزلك, قال: 
�شيئًا, جتاوز �هلل  و�آخر  فاإنهم خلطو� عماًل �شاحلًا  منهم ح�شن, و�شطر منهم قبيح, 

عنهم«)3(.

�إن كثريً� من �لعا�سني ل يحملون همَّ هذ� �لدين, وي�ست�سعبون �لعمل لن�سرة �مل�سلمني ب�سبب 
معا�سيهم, وهذ� من مد�خل �ل�سيطان, ي�سد به �ملذنبني عن �لتـز�م �ل�سر�ط �مل�ستقيم, و�حلق 
�إل عافاه �هلل من �ملعا�سي �لتي كان يرتكبها,  خالف ما ظنو�, فاإنه ما حمل م�سلم هم �لإ�سالم 
وَمنَّ عليه بالتوبة �لن�سوح, و�ل�سيطان يعلم هذ�, فلذ� يو�سو�ش �إليه: كيف تدعو �إىل �خلري, وتن�سح 

وت�سعى يف ن�سر �حلق, و�أنت عا�ٍص؟!

ويوهمه �أنه لن يكون �أهاًل لهذ� �لعمل �إل �إذ� تنـزه من كل عيب ومع�سية, فاإذ� �ن�ساع لهذه 
�لو�ساو�ش بقي قيد �ملع�سية, فلم يخرج, وهذ� ما يتمناه �ل�سيطان.
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�إن من جز�ء �حل�سنِة �حل�سنُة بعدها, كما �أن من جز�ء �ل�سيئِة �ل�سيئُة 
�لأر�ش,  يف  �لدين  هذ�  �إقامة  هم  �مل�سلم  يحمل  �أن  من  ح�سنة  �أعظم  ولي�ش  بعدها, 
يعافيه من  �أعقبه �هلل خريً�  فيه:  و�سعى  �لهم,  �مل�سلمني, فمن حمل هذ�  �إخو�نه  و�إ�سالح 

بالياه وذنوبه, ويقبل به على بابه, ويفتح عليه من رحماته, قال تعاىل: 

زب چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ رب )ف�سلت: 33(.

�أبيات قالها يدح  �لثقفي يف  – �أبا حمجن  – ر�سي �هلل عنه  �أبي وقا�ش  حب�ش �سعد بن 
ان معركة �لقاد�سية, فلما ��ستد �لقتال قال ل�سلمى زوج �سعد: هل لك �إىل خري؟ قالت: وما  �خلمر �إبِّ
ذ�ك؟ قال: تخلني عني, وتعرييني �لبلقاء, فلله عليَّ �إن �سلمني �هلل �أن �أرجع �إليك؛ حتى �أ�سع رجلي 

يف قيدي؛ فاأبت, فقال �أبياتًا موؤثرة مطلعها:

كفى حزنًا �أن تُدحم �خليل بالقنا                              و�أُتَرك م�شـدودً� َعَليَّ وثاقـيـًا

فرّقت له, و�أطلقته, و�أعطته �لبلقاء - فر�ش �سعد – فركبها, ودخل �لقتال, فكان يق�سف 
�لنا�ش ق�سفًا, كالليث �ل�سرغام, قد هتك �لفر�سان كالعقاب, وتعجب �لنا�ش منه, وهم ل يعرفونه!

�أبو حمجن, وهذه  لقلت: هذ�  �أبي حمجن  لول حمب�ش  ويقول:  و�سعد ينظر فيتعجب منه, 
�لبلقاء, فلما جاء �لليل رجع �إىل �سجنه, و�أعاد �لقيد يف رجله, فعلم �سعد باأمره؛ فدعاه, وقال له: 

�ذهب فما �أنا موؤ�خذك ب�سيء تقوله حتى تفعله.

قال: ل جرم, و�هلل ل �أجيب ل�ساين �إىل قبيح �أبدً� )1(.

وقد ذكر �لعلماء م�ساألة يف �لتوبة, وهي: �إن �لعبد �إذ� تاب من �لذنب, فهل يرجع �إىل ما 
كان عليه قبل �لذنب من �لدرجة؟

 و�جلو�ب:

�إن من �لتائبني َمْن يعود �إىل مرتبته, ومنهم َمْن ل يعود, ومنهم َمْن يعود �إىل �أعلى منها, 
ه و�سدقه وندمه)2(, ولذ�  في�سري بعد �لذنب خريً� مما كان قبل �لذنب, بح�سب حال �لتائب وجدِّ

قال من قال: )رب �سيئة �أدخلت �جلنة, ورب ح�سنة �أدخلت �لنار(.

وتف�شري ذلك: �أن �لعا�سي ملا �رتكب �ملع�سية؛ �سار يف خوف, ووجل و��ستحياء من �هلل, 

)1(  �لكامل لبن �لأثري 331/2
)2(  تهذيب مد�رج �ل�سالكني 164.

***
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كلما  عينيه,  بني  ذنبه  و�سار  كبرية,  ند�مة  وِندم  ن�سوحًا,  توبًة  فتاب 
�أن  �إىل موله  �لعقاب, وت�سرع  تذكره ذلَّ هلل, وخ�سي مقام ربه, ورهب 

ينجيه من كربته, فهو يف توبة د�ئمة, وم�سارعة �إىل �خلري, وحذر من �ل�سر, 
يرى �لعا�سني فريحمهم, ويتمنى لهم �لهد�ية و�لنجاة, فهذ� �حلال مل يكن منه لول 

تلك �ملع�سية, فا�ستحق بذلك دخول �جلنة...

و�سيامه,  ب�سالته,  �ملعجب  ربه,  على  بها  �ملُِدلِّ  بطاعته,  �ملغرور  �لطائع  بخالف  وهذ� 
عليهم  ويحكم  منهم,  وي�سخر  �لعا�سني,  يزدري  و�لذي  بعبادته,  �خللق  على  و�ملتكرب  و�سدقته, 
بالهالك, ويحكم لنف�سه بالنجاة, فاإن مثل هذ� ل َيْقَبُله �هلل, فال يقبل �هلل �إل من �ملتقني �خلائفني, 

ل �لآمنني �ملتكربين �ملعجبني.

ومن �أمثلة �لذين تابو� فكانو� بعد �لتوبة خريً� مما كانو� عليه قبلها, �لقائد �لبطل �سالح 
. �لدين �لأيوبي – رحمه �هلل – فاحت بيت �ملقد�ش, ومنقذه من �أيدي �لن�سارى �ل�سليبنيِّ

ذكر �ملوؤرخون �أنه ملا ملك م�سر؛ فا�ستقرت �لأمور بيده, هانت عنده �لدنيا, و�سكر نعمة �هلل 
�ش ُقُم�ش �جلد و�لجتهاد, وما ز�ل على  عليه, فتاب من �خلمر! و�أعر�ش عن �أ�سباب �للهو, َوَتقمَّ
به �إىل �هلل تعاىل �إىل �أن مات بعد �أن فتح �لبالد)1(, فكانت حاله بعد توبته  قدم �خلري, وفعل ما يقرِّ

خريً� من حاله قبلها - رحمه �هلل -.

ومن ذ� �لذي تر�شى �شجاياه كلها                              كفى �ملرَء نباًل �أن ُتعدَّ معايبه!

لي�ست �ملع�سية عيبًا, �إمنا �لعيب �لإ�سر�ر عليها.

�لتوبة,  يتاأمل ملع�سيته, ويرجو  �إذ� كان  �سبيله,  �إىل  �أن يدعو  �لعا�سي  ينهى  تعاىل ل  و�هلل 
خدعهم  �لنا�ش  �أمام  ظهر  �إذ�  �لذي  نف�سه,  وين�سى  بالرب,  �لنا�ش  ياأمر  من  توعد  �إمنا  و�لهد�ية, 

ب�سالحه, و�إذ� خال بنف�سه فعل �ملعا�سي دون خوف من �هلل...

*  و�ساحب �ملع�سية باإمكانه �أن يدعو �إىل �هلل من خالل: �ل�سيدي �ملفيد, و�لكتاب �لنافع, و�ملجلة 
�لهادفة, و�لفتوى �ملهمة, من خالل مو��ساة �ل�سعفاء, و�لن�سح للعامة..

رهم من طر�ئق �ل�سياطني, وكيدهم,  ومن �أعظم ما يكن �أن ينفع �إخو�نه �مل�سلمني �أن يحذِّ
فاملرتكب للمع�سية �أعرف من غريه بالطرق �لتي توؤدي �إىل �ملعا�سي, فمن متام توبته, و�سدقها, 
�لعبد؟  �آثار �ملع�سية على قلب  �لإن�ساَن؟ وما هي  �ل�سيطاُن  �أن يبني لغريه: كيف ي�ستدرج  وقبولها 

فلي�ش من ر�أى كمن �سمع, ول من ذ�ق كمن مل يذق.

)1(  وفيات �لأعيان 151/7

***
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�للحظة �حلا�شمة وعجائب �لدعاء!!
ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   زب   تعاىل:  قال 

ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ رب )�لزمر: 53(.

وقال تعاىل:زب  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڈ  ژ  رب )�لكهف: 17(.

و�أخي..  �أنا  �لقيام  �أ�سلي  كنُت  رم�سان  �لأو�خر من  �لع�سر  من  �ملباركة  �لليايل  �إحدى  يف 
�لذي يدخن مثلي, يف �أحد �مل�ساجد بحي �لنا�سرية بالريا�ش, وبعد �لت�سليمة �لثانية ي�سرتيح عادة 
�لقائمون قلياًل ل�سرب �ملاء, �أو �لقهوة, و�ل�ساي قبل مو��سلة قيامهم, ف�سولت يل نف�سي �أن �أخرج 
من �مل�سجد لأ�سرب �سيجارة, ثم �أعود ملو��سلة �ل�سالة, و�أوحيت لأخي مبا �سولت يل به نف�سي, فما 
كان منه �إل �أن قال يل: ما ر�أيك بدًل من �لذهاب �إىل �سرب �ل�سيجارة �أن ندعو �هلل �أن يعيننا على 
تركه, و�أن نرتك �لدخان هلل, وخوفًا من عقابه, وطمعًا يف رحمته, و�أن جنتهد يف �لدعاء حتى نهاية 
نف�سي  بالهد�ية.. فوقعت كلماته يف  و�أن يكرمنا  �لليلة,  �أل يردنا خائبني هذه  �سائلني �هلل  �لقيام 
�أنا و�أخي ما تبقى يف  �أخرجت  �أذنًا م�سغية, وو��سلنا �لقيام, وبعد نهايته  موقعًا ح�سنًا, ووجدت 
جيوبنا من �سجائر وحطمناها �أمام �مل�سجد, وتعاهدنا �أل ن�سرب �لدخان من تلك �لليلة �ملباركة, 

و�أن يعني كل منا �لآخر على تركه كلما �سعف, و�سولت له نف�سه �لعودة �إليه.

و�حلمد هلل كانت حلظًة حا�سمًة يف حياتنا؛ مل نعد بعدها �إىل �لتدخني بحمد �هلل وتوفيقه, 
�إىل  �ل�سفاء  وعاد  و�حدة,  �سيجارة  فيهما  ن�سعل  مل  �سنتني  من  �أكرث  و�أخي  �أنا  يل  �أ�سبح  و�لآن 
وجوهنا, وودعنا �أمر��ش �ل�سدر و�لبلغم و�لكحة, و�نتهت بالن�سبة يل رحلة عذ�ب عمرها ع�سرون 

�سنة, وفرح �لأهل و�لأ�سدقاء مبا �سنعناه.. و�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�ساحلات.
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�ملاليزية �لتي غريت حياتي
كنت قبل �إ�سالمي �إن�سانًا ل يوؤمن �إل باللهو و�ملتعة �لرخي�سة, ويف 

�حلقيقة مل �أكن �أعرف معنى �أو هدفًا يتجاوز �للذة.
وجاء يوم �ختلفت فيه مع زوجتي �لتي كانت تعاقر �خلمر ب�سر�هة, وقررنا �لنف�سال 

عن بع�سنا.
بد�أت �أبحث عن زوجة �أخرى خمتلفة عن مطلقتي يف �لطباع, و�لأخالق وعرثت على عنو�ن 

فتاة ماليزية تبحث عن زوج يف �إحدى �ملجالت.
فكتبت �إليها, وبعد ب�سع ر�سائل �أعجبت ب�سفاتها, و�أ�سلوبها, و�سخ�سيتها فخطبتها للزو�ج 

دمت برف�سها لكوين م�سيحيًا, وهي م�سلمة. لكنني �سُ
تلك كانت �ملرة �لأوىل �لتي �أ�سمع فيها عن �لإ�سالم, �أحببت تلك �ملاليزية, و�سعرت بالغ�سب 

من ديٍن ينعني من �لزو�ج مبن �أحب!!
بعد �أن �سكَت عني �لغ�سُب, قررت �لتعرف على هذ� �لدين؛ فتوجهت �إىل مكتبٍة قريبٍة من 

منـزيل, و�بتعت منها كتابًا عن حياة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص.
ب�سعور غريب  �أح�س�ست  �لأول  للف�سل  �إمتامي  وبعد  �لقلق,  من  ب�سيء  �لكتاب  �أقر�أ  �أخذت 
يغمر كياين كله, ثم �لتهمت باقي �لف�سول, �جتهت بعد ذلك �إىل �ملكتبة �لعامة يف �ملدينة لأق�سي 

فيها �ساعات طويلة, كل يوم �أقر�أ كل ما تقع عليه يدي من كتب عن �لإ�سالم.
ملك �لإ�سالم عقلي وقلبي, وما هي �إل �أ�سهر قالئل حتى عرفت قدماي �لطريق �إىل �ملركز 

�لإ�سالمي باملدينة؛ و�أعلنت �إ�سالمي.
ومنذ تلك �للحظة طلقت حياة �للهو, و�أقلعت عن �سرب �خلمر, وهو ما كنت �عتقد �أنني لن 

�أمتكن من �لتوقف عنه بتاتًا.
وعدت ملر��سلة �ملاليزية �لتي �سغفت فوؤ�دي, و�أعلمتها باإ�سالمي, و�أنني قادم �إىل كو�لملبور 

للزو�ج منها.
و�سلت �إىل ماليزيا, و�لتقيُت بالفتاة و�أ�سرتها, ومل تكتمل فرحتي عندما ر�أيت فتاتي غري 

حمجبة, ول تلتزم باأد�ء �ل�سالة, �إل �أيام �جلمعة, ويف رم�سان.
قلت لها: لقد كنت �ل�سبب يف هد�يتي وجناتي من �لكفر, فكيف �أتزوجك و�أنت على هذ� �حلال؟!
رف�ست �لزو�ج من تلك �ملاليزية رغم عرفاين بف�سلها, وعدت من حيث �أتيت, و�أقلعت يف 
�أول طائرة عائدة �إىل �لوليات �ملتحدة, و�أنا �أدعو �هلل �أن يرزقني زوجة �ساحلة تعينني على ديني, 

وت�سر خاطري, وحتفظني يف نف�سها ومايل.
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كتلة حلم جامدة
فتاٌة ت�ساب بحادث ي�سبب �إ�سابتها بال�سلل �لرباعي )�نعد�م �حلركة يف 
جميع �أجز�ء �جل�سم, ما عد� �لكتف, و�لذر�عني فقط( ورغم ذلك ��ستغلت تلك �لفتاة 

وقتها فيما يعود عليها بالنفع �لأخروي.

تقول هذه �ل�سابرة �ملحت�سبة: كان عمري عندما �أ�سبت باحلادث 16 عامًا, و�لآن �أرقد على 
هذ� �ل�سرير قر�بة 12 عامًا. �أحفظ من �لقر�آن 15 جزءً�, وهلل �حلمد, �أقوم باإعد�د �ملحا�سر�ت 
بالتعاون مع بع�ش �لأخو�ت �لالتي يقمن بن�سرها, و�إلقائها يف بع�ش �مل�ساجد, ومد�ر�ش �لتحفيظ, 
و�أقوم باإر�سال بع�ش �لكتب �لدينية ملن ي�ستفيد منها, وعن بع�ش ما تعاين منه تقول: �أجد �سعوبة 
يف �لتنقل من جنب �إىل جنب, و�أعاين من بع�ش �لقروح �ملزمنة ب�سبب مالزمة �لفر��ش, ول �أقول 
ذلك لل�سكوى, و�إمنا ليعترب من �أنعم �هلل عليه بال�سحة و�لعافية؛ لي�ستغل هذه �ل�سحة يف طاعة 
�هلل �سبحانه, وتقول �أي�سًا: ل �أ�ستطيع �ل�سيام ملا �أجد من متاعب يف �مل�سالك �لبولية, �أما عن كيفية 
�لو�سوء,  �أ�ستطيع  ل  �أتيمم لأين  �ل�سرير, وطبعًا  و�أنا م�ستلقية على  �أ�سلي  فتقول:  لل�سالة  �أد�ئها 
ومبا �أن فر��سي �لذي �أنام عليه �سرير طبي فاأرفعه قلياًل, و�أ�سلي و�أنا على ظهري, وتختم حديثها 
عبد�هلل عنه  رو�ه  فيما  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�سول  حديث  )يح�سرين  و�لغافلة  �لغافل  توقظ  موؤثرة  بكلمات 
�أو عابر �شبيل« )1( وكان �بن  – ر�سي �هلل عنهما -: »كن يف �لدنيا كاأنك غريب,  بن عمر 
�سحتك  من  وخذ  �مل�ساء,  تنتظر  ل  �أ�سبحت  و�إذ�  �ل�سباح,  تنتظر  فال  �أم�سيت  )�إذ�  يقول:  عمر 
ملر�سك, ومن حياتك ملوتك(: »�غتنم خم�سًا قبل خم�ش:... �سحتك قبل مر�سك« وهذه �ل�سحة 
غالية ل يعرفها �إل من عانى فقدها؛ فاأن�سح �إخو�ين و�أخو�تي با�ستغالل هذه �جلو�رح يف طاعة 
�هلل, و�لذهاب �إىل �لأماكن �لتي يكرث بها ذكر �هلل كمد�ر�ش حتفيظ �لقر�آن, و�أل يع�سو� �هلل بنعم 
�هلل؛ فال ي�ستغلوها يف �لذهاب �إىل �أماكن �للهو و�ملنكر�ت, بل عليهم ��ستغاللها قبل فو�ت �لأو�ن 

فالدنيا �ساعة؛ فاجعلها طاعة؛ فال يدري �لإن�شان متى ُيَفاجاأ بالأجل:

زب  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ   رب
)لقمان: 34(. 

�أنا كنت يف حالة من �ل�سحة و�لعافية, ويف ب�سع دقائق حتولت �إىل كتلة حلم جامدة( �أ. هـ

)1(  �أخرجه �لبخاري برقم )871( وم�سلم برقم )4423(.
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�لق�سة  لهذه  قر�َءتنا  وبعد  �لتعليق: 
نرفل  �لتي  و�لعافية  �ل�سحة  نعمة  نتذكر  هل   �لو�قعية: 

           فيها؟! هل تذكرنا نعمة �حلركة و�مل�سي و�لقيام ب�سوؤوننا �خلا�سة؟! هل 
تذكرنا نعمًا �أعطانا �هلل �إياها, ونحن نع�سيه بها؟! و�عجبًا!! �أين �سكر هذه �لنعم؟!

قال �بن �جلوزي - رحمه �هلل -: )�لنعم �إذ� �َسْغَلتك عن �ملُنِعم كانت من �مل�سائب( 
ن�ساأل �هلل �سبحانه �أن يتعنا باأ�سماعنا, و�أب�سارنا, و�أن يجعلها معينًة لنا على طاعته, و�أن ي�سفي 

مر�سى �مل�سلمني, �إنه على كل �سيء قدير.
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عندما ُطرق �لباب
بينما �أنا نائم يف �إحدى �لليايل, �إذ بالباب يطرق يف �ل�ساعة 12:30 تقريبًا, ففتحت �لباب, 
�أن  يريدون  �أنا�ش  وقال: معي  �ملعا�سي!,  يعا�سر  �أنه ممن  و��سحًا من مظهره  �أرى رجاًل  بي  و�إذ� 
ُي�سِلمو� يف �ل�سيارة, ماذ� �أفعل بهم؟!! فلم �أُ�سدق �لرجل يف بادئ �لأمر, وعندما �ألقيت نظرة يف 
�ل�سيارة ر�أيت رجلني من �لفلبني يريد�ن �أن ُي�سهر� �إ�سالمهما, وعندما �ساألتهما, �أجابا: �أن �لرجل 

�أهدى لهما كتبًا عن �لإ�سالم ويريد�ن �أن ي�سهر� �إ�سالمهما بالفعل!

�هلل �أكرب!.., مبجرد �أن ��سرتى كتابًا بب�سعة ريالت هدى �هلل على يديه لي�ش رجاًل بل رجلني!!

ولنا �أن نت�سور �لأعمال �ل�ساحلة �لتي �سيفعالنها من �سالة وزكاة و�سيام وغريها.. كل 
�؛ ف�سر�ء كتاب �أو �أخذه من  ذلك وياأخذ منه ذلك �لرجل ن�سيبه من �لأجر, فالدعوة �أمر ي�سري جدًّ
مكاتب �لدعوة باملجان و�إهد�وؤه لغري �مل�سلمني يف �لأماكن �لعامة: كامل�ست�سفى, �أو �لعمل, �أو �ل�سارع 
رمبا يهدي �هلل به على يديك َمْن ي�ساء فتك�سب �لأجر �لعظيم, قال ملسو هيلع هللا ىلص: »لأن يهدي �هلل بك 
رجاًل و�حدً� خري لك من ُحُمر �لنعم«)1( وُحُمر �لنعم هي )�لإبل �حُلْمر, وهي �أنف�ش �أمو�ل 

�لعرب(.

�مر�أة يف �للحظات �لأخرية
كنت �أجل�ش يف مكتبي بعد �أن فرغت من �سالة �لع�ساء �لآخرة يف �إحدى �لليايل �لطويلة من 

�ستاء )�أوريجن( �لطويل يف �سمال غربي �لقارة �لأمريكية بالوليات �ملتحدة

ويف مدينة )يوجني( حيث كنت طالبًا يف جامعة )�أوريجن( �أم�سيت ذ�ت ليلة م�ستغرقًا يف 
�لدر�ش, وبينما �أنا كذلك و�لهدوء خميم, و�ل�سمت مطبق ل يقطعه �إل �سوت �بنتي �ل�سغرية وهي 
تلعب.. و�سوت زخات �ملطر �ملتقطع )و�إن كنت �أ�ستاأن�ش بذلك كله, ويبعث يفَّ روحًا من �لن�ساط(...

وبينما �أنا كذلك �إذ� برنني �لهاتف يت�سلل بني تلك �للحظات �ل�ساكنة؛ وها هو �أخ يل يف �هلل 
جز�ئري ��سمه )�سكيب(.

)1(  �أخرجه �لبخاري برقم )3085( وم�سلم برقم )478(.
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و�سعيدة  بحادثة جد غريبة..  �أخربين  و�ل�سالم..  �لتحية  وبعد 
�مل�سلمة )كرية( خالة على  �لأمريكية  �آن و�حد!! فقد كان لزوجته  يف 

ديانة �ل�سليب و�لتثليث, وقد �أََخذتها �إىل م�ست�سفى )�سيكرت هارت( – �لذي 
يبعد عن منـزيل م�سرية ثالث دقائق – وبعد ت�سخي�ش حالتها مل ي�ستطع �لأطباء 

�إخفاء �حلقيقة.. فاملر�أة ميئو�ش من حياتها.. و�إنها مفارقة ل حمالة.. و�لأمر �ساعة, �أو 
�ساعتان, �أو �أكرث �أو �أقل – و�لعلم عند �هلل وحده -.

ج وكاأين  ثم ذكر يل ما جرى له ولزوجته, و�أنا يف ذهول تام, �أ�ستمع �إىل نرب�ت �سوته تتهدَّ
�لو�حد:  باحلرف  يل  قال  وقد  و�لآخر,  �حلني  بني  �سوته  تعرتي  وح�سرجة  قلبه  بنب�سات  �أح�ش 
حتدثُت مع زوجتي يف حال خالتها, وت�ساورنا يف �إجر�ء حماولة �أخرية ندعوها فيها �إىل �لإ�سالم, 
ولو بقي يف عمرها �ساعة ما د�مت مل تغرغر �لروح. قال �ساحبي: فا�ستعنت باهلل, و�سليت ركعتني, 
ودعوت �هلل – عز وجل – و�أنا يف �ل�سجود, لها بالهد�ية, و�أن ي�سرح �سدرها لدين �لهدى و�حلق.. 

وذلك لعلمي »�أن �لعبد �أقرب ما يكون �إىل ربه وهو �شاجد«.

ْت عليها �لإ�سالم, و�أخربتها �أن �لإ�سالم يجبُّ  ثم �جّتهْت كرية �إليها يف �مل�ست�سفى, وَعر�سَ
ما قبله, و�أن �هلل يغفر لها ما قد �شلف من عمرها �إن هي قالت: )�أ�سهد �أن ل �إله �إل �هلل 
و�أ�سهد �أن حممدً� ر�سول �هلل( خال�سة من قلبها. غري �أن تلك �ملر�أة �ملري�سة قد فقدت �لقدرة على 
�لكالم, فطلبت زوجة �ساحبي بفطنٍة وح�سن ت�سرف من خالتها �ملري�سة �أن تنطق بال�سهادتني يف 

نف�سها �إذ كانت عاجزة عن �لنطق بل�سانها, و�أنها �إن فعلت ترفع يدها �إ�سارة لذلك.

وبعد �أن �أو�سحت لها معناها بالإجنليزية, قالت لها: قويل بقلبك: �أ�سهد �أن ل �إله �إل 
�هلل, و�أ�سهد �أن حممدً� ر�سول �هلل. ثم كانت حلظات حرجة على كرية؛ فكم تتمنى خلالتها �لنجاة 
من نار وقودها �لنا�ش و�حلجارة, ومع دقات قلب مت�سارعة مرت ثو�ن بطيئة متثاقلة ل ي�سبه تثاقلها 
�أكرث مما كانت  �أن �سمعت تلقني �ل�سهادة  �إل حركة يد �ملر�أة �ملري�سة �لتي بد�أت ترفع يدها بعد 

ت�ستطيع �أن ترفعها من قبل, و�بت�سمت معلنة ر�ساها, و�ختيارها, وقبولها دين �لإ�سالم.

فما كان من )كرية( وهي يف قمة �لفرحة و�ل�سرور �إل �أن بد�أت تب�سرها, وتقر�أ عليها �لقر�آن... 
بينما ظلت تبت�سم ب�سماع �لقر�آن �إعالنًا منها بر�ساها �لتام مبا ت�سمع من �آيات �لذكر �حلكيم.

�أحد– تتقدم  بها  ي�سعر  �أن  دون  يحدث  ما  تتابع  كانت  – �لتي  �لأمريكية  باملمر�سة  و�إذ� 
لتعر�ش تربعها باأن تكون �ساهدً� ر�سميًا على �إ�سالم خالة كرية �إن �حتيج �إىل ذلك.. �أنطقها �هلل 

�لذي �أنطق كل �سيء.
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ل �إله �إل �هلل, وها هو �سديقي �سكيب ي�ساألني عما يجب علينا جتاه 
هذه �ملر�أة �لتي ما ز�ل لها ِعرق ينب�ش, وَنَف�ش يجري.

�أجبته: �إنها �أخت لنا يف �لإ�سالم؛ ملا ظهر لنا من �ساأنها, ونرتك �سريرتها �إىل 
�هلل– عز وجل – قلت له ذلك, و�أنا يف غاية �لذهول, وقلبي يخفق فرحًا لإ�سالم هذه �ملر�أة, 

وهي يف مر�حل متقدمة من �ملر�ش, وقد يِئ�َش �لأطباء من �سفائها.

وذكرت لأخي قول �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص يف �حلديث �ملتفق عليه �لذي رو�ه �بن م�سعود - ر�سي �هلل
ُيجمع �أحدكم  »�إن  �مل�شدوق-:  �ل�شادق  - وهو  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شول �هلل  قال: حدثنا   ,- عنه 
غة مثل  َخلُقه يف بطن �أمه �أربعني يومًا نطفًة, ثم يكون َعلَقة مثل ذلك, ثم يكون ُم�شْ
ذلك, ثم َيبْعث �هلل �إليه ملكًا باأربع كلمات؛ فيكتب: عمُله, و�أجُله, ورُزقه, و�شقي, �أو 
�لنار حتى ما يكون بينه  �أهل  ليعمل بعمل  فاإن �لرجل  �لروح,  ُيْنفخ فيه  �شعيد, ثم 
�أهل �جلنة, فيدخل �جلنة, و�إن  �إل ذر�ع في�شبق عليه �لكتاب؛ فيعمل بعمل  وبينها 
عليه  في�شبق  ذر�ع,  �إل  وبينها  بينه  يكون  ما  حتى  �جلنة  �أهل  بعمل  ليعمل  �لرجل 

�لكتاب؛ فيعمل بعمل �أهل �لنار فيدخل �لنار«)1(.

بنف�سي  �أطرقت حلظة, و�سعت كفي على خدي؛ فما �سعرت  �لهاتف..  ثم و�سعت �سماعة 
�إل و�أنا �أجه�ش بالبكاء تاأثرً� و��ستب�سارً�, وكذلك فعل َمْن حويل عندما رويت لهم �لق�سة, وكانت 
ل به  حلظات معطر�ت باخل�سوع و�لدموع حامدين فيها �هلل تعاىل, مهللني له, وم�سبحني ملا تف�سَّ
على هذه �ملر�أة من �لهد�ية.. �أما �ساحبي فقد �أخربين عندما �لتقيت به يف �مل�سجد فيما بعد, �أنه 
كلما �رت�سمت يف خياله �سورة هذ� �ملوقف, غلب عليه �سعور غريب من �لده�سة, و�أح�شَّ يف ج�سده 
بق�سعريرة, ثم ل يجد يف نف�سه �إل مزيدً� من �لرغبة يف �ل�سالة, وطول �ل�سجود, و�ملكث يف �مل�سجد.

مهاًل فاحلكاية مل تنته بعد.. ففي �لليلة نف�سها �لتي �أ�سلمت فيها هذه �ملر�أة - وما م�ست 
�ساعات على حمادثتي معه – وعندما هاتفت �ساحبي لأخربه باأن عليها �أن ت�سلي �ملغرب و�لع�ساء 
على ما يتي�سر لها, ولو �إياء, �إذ� به يخربين باأن �لأجل �ملحتوم قد �سبق �جلميع �إليها, فاأ�سلمت 
روحها لباريها م�سلمة ر��سية باهلل ربًا, وبالإ�سالم دينًا, ومبحمد ملسو هيلع هللا ىلص نبيًا ور�سوًل, وما �سلت هلل

�سالة و�حدة!!

فاللهم �إنا ن�شاألك �أن ترحمها, و�أن تتقبلها باأح�شن �لقبول..

�للهم �إنا ن�شاألك ح�شن �خلامتة يا �أرحم �لر�حمني.

)1(  �أخرجه �لبخاري وم�سلم.
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الفصل السابع
من مآسي المسلمين!
رين!! ومن جهود الُمنصِّ



124

جتارب دعوية ناجحة

�شبعون عامًا
�أكرث من �سبعني عامًا عا�سها �مل�سلمون يف رو�سيا, و�آ�سيا �لو�سطى خلف 
�أ�سو�ر �لقف�ش �حلديدي �ل�سيوعي... �أكرث من �سبعني عامًا من �لقهر, و�ل�ستبد�د, 
و�لت�سلط.. �أكرث من �سبعني عامًا �سبَّ فيها �ل�سيوعيون كل �ألو�ن �لطغيان, و�لقتل.. �أكرث 
د �لنت�ساب �إىل �لإ�سالم  من �سبعني عامًا حُمي فيها �لتاريخ بالقوة, وم�سخت �لهوية, و�أ�سبح جمرَّ

جرية ُعظمى لي�ش لها عقوبة �إل �لإعد�م.

كل  وتنطلق  �حلمر�ء,  �لإمرب�طورية  تلك  �أجز�ء  وتتمزق  �لقف�ش,  ذلك  يتحطم  وفجاأة 
�أنف�سهم  �لرو�ش  حتى  �ملفقود,  وتاريخها  �ملنتزعة,  هويتها  عن  �لبحث  يف  و�لأجنا�ش  �لأعر�ف, 
عادو� �إىل �لعتز�ز بالقي�سرية �لرو�سية, ور�حو� ي�سيدون �لكنائ�ش �لأرثوذك�سية, وُيظهرون معامل 
�ل�سليب, و�نطلق �مل�سلمون – من حيث �جلملة – مع َمِن �نطلق يف تلك �لعودة, وعادت �ملاآذن – 

ر �لأجو�ء. بحمد �هلل – تعلو من جديد, و�سمع �لنا�ش �أ�سو�ت �لتكبري ُتعطِّ

�إىل ما�ٍش عريٍق  �لإ�سالم, يحدوهم �حلنني, و�لتطلع  �إىل  �ملت�سوقة  �لنا�ش بعاطفتهم  عاد 
عا�سته �أمة �لإ�سالم يف ديارهم.

ذهب �أحد �لدعاة �إىل ريف من �أرياف �مل�سلمني هناك, و�أعطى ن�سخًة من �لقر�آن �لكرمي 
لعجوٍز م�سلمٍة رمبا جاوزت �ل�ستني عامًا, ففتحت عينيها م�ستغربة, متلوؤها �لده�سة, ثم جالت يف 
ل �مل�سحف, وُتَقلُِّبه على  ُتقبِّ �ألو�ن من �لأفكار و�مل�ساعر, وفجاأة �أجه�ست بالبكاء, و�أخذت  نف�سها 
فهم بكنـز مفقود طاملا  وجهها, ثم ر�حت جتري, وتنادي �أبناءها, وتتحدث معهم بلهفة, وكاأنها ُتعرِّ
�نتظرو� �حل�سول عليه, ثم �لتفتت �إىل �لد�عية, وقالت له: لقد كان �أبي ُيحدثنا �أن جده كان يلك 

ن�سخة من �لقر�آن �لكرمي يتلو فيها على �أبنائه..!!

عليهم  ت  و�أحلَّ عليهم,  فاأبت  رفاقه,  مع  ين�سرف  �أن  �ساحبنا  �أر�د  عابرة  �أحاديث  وبعد 
�إحلاحًا �سديدً� �إل دخلو� بيتها, فقبلو� دعوتها تطييبًا خلاطرها, ثم قالت على ��شتحياء: هل 
�أر�دو� �لن�سر�ف؛  �أنا فقد ذهب عمري..؟! وملا  �أما  �أبنائي �سورة �لفاحتة,  يتي�سر لكم �أن تعلمو� 
– و�أخرجت عملة رو�سية  �أن تقبلو� هذ�  �أرجو  �أجازيكم عليه, ولكن  لي�ش عندي ما  قالت لهم: 

)�لروبل( – عرفانا بجميلكم ووفاءً� بحقكم..!!

�إنها عاطفة بد�أت تدب فيها �حلياة من جديد, لكنها يف �أغلب �لأحو�ل عاطفة غري موجهة 
�لتوجيه �ل�سحيح, وغري ُم�ستثمرة �ل�ستثمار �لأمثل؛ فاجلهل ي�سرب باأطنابه يف عقول �لنا�ش, ولذ� 
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�أ�سبح �لنتماء �إىل �لإ�سالم عند كثري من �لنا�ش جزءً� من �لنتماء �لعرقي 
و�لتاريخي, و�أدى ذلك �إىل �ن�سياق عامتهم ور�ء حمالت �لتغريب و�لعلمنة 

�أديانهم,  مبختلف  جميعًا  �لنا�ش  فيها  �فتنت  �لتي  و�أوروبا  �أمريكا  قادتها  �لتي 
و�أعر�قهم, بعد �أن تخل�سو� من جحيم �لكبت, و�لذلة. لقد حر�ش �لغرب على ت�سدير 

و�عتربها  �ملختلفة,  و�جلمهوريات  رو�سيا,  �إىل  �لغربية  و�لجتماعية  �لأخالقية,  �حل�سارة 
�سوقًا ��ستهالكية ي�سهل غزوها, و�لتاأثري عليها.

من  و�ل�ستنكار  �ل�سدود  وجدت  ملا  و�لربوت�ستانتية  �لكاثوليكية,  �لتن�سري  حمالت  �إن  بل 
مناطق  �إىل  �لتن�سريية  حمالتها  هت  وجَّ وغريها,  �لحتادية  رو�سيا  يف  �لأرثوذك�سية  �لكني�سة 
ي�سهل  خ�سبة  �أر�سًا  فيها  ووجدت  وطاجك�ستان,  و�أوزبك�ستان  كاز�خ�ستان,  يف:  خا�سة  �مل�سلمني 

غزوها و�لتاأثري عليها.

لون ُعْمقًا ��سرت�تيجيًا يف غاية �لأهمية,  �إن �مل�سلمني يف رو�سيا �لحتادية و�آ�سيا �لو�سطى ُيثِّ
كما يثلون ثقاًل ب�سريًا ل يكن �ل�ستهانة به على �لإطالق, ولكن مع �لأ�سف �ل�سديد كان �مللتفت 
�لأكرب لهم من �مل�سلمني: �إير�ن �ملجو�سية..! فهل ندرك �أهمية تلك �ملناطق, �أو نطويها كما ُطويت 
�إىل  – لبعث �لهوية �ل�سائعة  – نحن �لدعاة  �أخرى من مناطق �مل�سلمني..؟! وهل ن�سعى  مناطق 

�مل�سلمني..؟! وهل ن�ستغل تلك �لعاطفة �ملّتقدة يف نفو�سهم, �أم نن�ساهم كما ن�سينا غريهم..؟!
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يف ت�شاد...!
تنامى �إىل م�سامعنا وجود جماعة... مل نتخيل �ملوقف فقررنا زيارة 
فبعد  �ملفاجاأة  كانت  حيث  باأنف�سنا,  هناك  �لنا�ش  �أحو�ل  على  و�لوقوف  �ملنطقة, 
جتاوز قرية )�جنامينا بالل( بع�سرين كيلومرتً� تقريبًا بد�أنا ن�ساهد حفرً� على جانبي 
يخزنه  عما  بحثًا  �لنا�ش  حفرها  للنمل؛  بيوت  �لأ�سل  يف  هي  �حلفر  هذه  �أن  لنا  وتبني  �لطريق, 
�لنمل يف بيته من حبوب �سغرية ت�سمى )�لكريب(, ومل ن�ساهد �لنا�ش يحفرون لأننا و�سلنا �ل�ساعة 
و�ساألنا  �لقرى,  �إحدى  �إىل  �لطريق �لرت�بي, فاجتهنا  �ل�ساد�سة م�ساًء بعد ق�ساء �ست �ساعات يف 
�ليوم؟!  للح�سول على وجبة يف  �لنمل  بيوت  يد�همون  �لنا�ش  فعاًل  �لأمر.. هل  �أهلها عن حقيقة 
فقالو�: نعم, فنحن �لآن نعي�ش على بيوت �لنمل بعد �هلل �سبحانه وتعاىل, و�أح�سرو� لنا عينة من 

هذه �حلبوب �لتي ي�ستخرجونها من بيوت �لنمل لإطعام �أنف�سهم و�أطفالهم...

�أعطيناهم جزءً� من ز�دنا يف �ل�سفر من �لتمر, وودعناهم, ولكن �أثناء �لرجوع قررنا �لتاأكد 
باأنف�سنا, وم�ساهدة �لنا�ش, وهم يحفرون بيوت �لنمل و�قعيًا, وفعاًل مننا قريبًا من �ملنطقة, ويف �ل�سباح 
�لباكر �نطلقنا نبحث عنهم للتاأكد من ذلك, مل جند �أحدً� يف �لقرية, بحثنا يينًا وي�سارً�؛ فلم جند �إل 
بيوت منل حمفورة, فاأ�سار �إلينا دليلنا بالتوغل بعيدً� عن �لطريق, فدخلنا عدة كيلو مرت�ت ف�ساهدنا 
فاأ�سبحنا  ن�ساء؛  و�أكرثهم  �قرت�بنا,  �أو  و�سولنا,  مبجرد  يهرب  فالبع�ش  كالأ�سباح,  بعيد  من  �أنا�سًا 

نر�سل �لدليل ملحادثتهم, و�إي�ساح �سبب جميئنا لهم, فاأ�سبحو� يتحدثون معنا بطالقة.

وقد يطول �لكالم يف �لتحدث عما �ساهدناه من و�قع ماأ�ساوي لهوؤلء �لنا�ش, ولكن �أذكر لكم 
ثالثة م�ساهد وقفنا عليها باأنف�سنا, وهي مو�قف موؤثرة:

�ملوقف �لأول:

�مر�أة حامل تقف على بيت �لنمل حتفره ل�ستخر�ج بع�ش حبوب �لكريب, و�أطفالها يقفون 
بيوت  ت�ستخرجونه من  �لذي  تاأكلونه غري هذ�  �سيء  هل عندكم  �شاألناها:  ينتظرون...  بجانبها 
�لنمل؟ قالت: ل, قلنا: منذ متى, و�أنتم على هذه �حلال؟ قالت: من نهاية �خلريف �ملا�سي, �أي 
منذ خم�سة �أ�سهر, ونحن نعي�ش على بيوت �لنمل... قلنا: هل عندكم ما�سية؟ �سحكت م�ستغربة, 
وقالت: من �أين لنا باملا�سية؟! لي�ش عندنا �سيء؛ حتى �لآنية �لتي ن�ستخدمها للطبخ بعتها... قلنا 
�أين: رجالكم؟ قالت: �سافرو� منذ عدة �أ�سهر للبحث عن لقمة �لعي�ش, ثم �أ�سافت تقول: �إنني 
�أحيانًا �أجل�ش �أربع �ساعات ل �أ�ستطيع �حلركة من �جلوع, وقلنا لها: �إذ� �نتهت بيوت �لنمل, فماذ� 
�ستفعلني؟ فاأجابت �إجابة �ق�سعر منها بدين, و�هتز لها قلبي حني قالت: �ألي�ش �هلل ر�زقنا؟!! نعم 

�إنه �لإيان باهلل وكفى!!
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�ملوقف �لثاين:

�مر�أة  هي  فاإذ�  حتفر,  �لنمل  بيت  فوق  جال�سة  �مر�أة  من  �قرتبنا 
يف  و�ل�ستغر�ب  �حلزن  ملوؤها  نظر�ت  �إلينا  تنظر  �لدهر,  عمرها  من  �أكل  م�سنة 

بيوت  من  تاأخذونه  �لذي  هذ�  غري  تاأكلونه  �سيء  عندكم  هل  �شاألناها:  نف�سه..  �لوقت 
�لنمل؟ قالت: لو عندنا �سيء ناأكله, هل تظن �أننا �سنحفر بيوت �لنمل؟! وبعد �حلو�ر معها تبني 

بيوت  يبحثون عن  �لباكر,  �ل�سباح  �أ�سهر؛ حيث يخرجون من  �أنهم على هذه �حلال منذ خم�سة 
للنمل مل حُتفر, وي�ستخرجون من كل بيت ما ي�ستطيعون ت�سفيته, حتى يجتمع لهم مع حلول �مل�ساء 

َنُع به �لطعام لهم ولأطفالهم. ملء �لكف, �أو يزيد قلياًل, حيث ُيْطَحُن, وُي�ساف له �ملاء, وُي�سْ

�ملوقف �لثالث:

�لطفل  تقريبًا, وهذ�  �سنو�ت  للنمل, ويقف بجو�رها طفلها, وعمره �ست  بيًتا  �مر�أة حتفر 
حيث  تقريبًا,  �سباحًا  �لعا�سرة  �ل�ساعة  يف  وهذ�  �أ�سهر,  �أربعة  عمره  ر�سيعًا  ظهره  خلف  يحمل 
��ستدت �ل�سم�ش, و�لطفل �لر�سيع غطى ر�أ�سه �لعرق من حر�رة �ل�سم�ش... بعد �حلو�ر معها كانت 
�إجاباتها نف�ش �إجابات �لن�ساء �لالتي �سبق لنا �سوؤ�لهن.. �إنها على هذه �حلال منذ خم�سة �أ�سهر, 
وزوجها ذهب لطلب لقمة �لعي�ش, وتبد�أ يف حفر بيوت �لنمل من �ل�سباح �إىل �مل�ساء للح�سول على 
وجبة طعام لها ولأطفالها, وعندما و�سعُت يف فم �لر�سيع مترة �أخذ يتذوقها بل�سانه, وعندما �أح�ش 

بحالوة �لتمرة �أخذ ي�سحك, وكاأنه لأول مرة يتذوق �لطعم �حللو.

وبعد هذه �مل�شاهد�ت �حلية تو�شلنا �إىل عدة �أمور نوجزها يف �لنقاط �لتالية:

ماأ�ساة . 1 وهذه  �أ�سهر,  خم�سة  منذ  �لنمل  بيوت  على  يعي�سون  �ملناطق  هذه  �سكان  �إن 
حقيقية.

�لرزق, . 2 لطلب  �أغلبهم  �سافر  �لرجال  لأن  وعجائز؛  و�أطفال,  ن�ساء,  �أكرثهم:  �إن 
و�ل�ستعد�د ملو�سم �خلريف �لقادم.

و�لذي ل يلك . 3 متتاليتني,  �سنتني  ملدة  �أ�سابهم  �لذي  �ملاأ�ساة هو �جلفاف  �سبب هذه 
مو��سي تكون حالته �سعبة جدً�, ولي�ش له بعد �هلل �إل بيوت �لنمل !
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�أ�سهر . 4 خم�سة  بعد  �لقادم  �خلريف  �إىل  �حلال  هذ�  على  بقاءهم  �إن 
ُيْعترب كارثة؛ �إن مل ُيَتَد�َرُك �لأمُر.

يوؤهلها . 5 �لذي  �مل�ستوى  على  لي�ست  �ل�ساحة  يف  �ملوجودة  و�ملوؤ�س�سات  �لدولة  �إن 
لتغطية هذه �مل�ساحات �ل�سا�سعة �ملنكوبة, و�لو�سع يف طريقه �إىل �لتفاقم �إن مل ُيتد�رك.

حول . 6 �لتي  �لنمل  بيوت  نب�سو�  لأنهم  �لنهار؛  يف  قر�هم  من  قريبني  جتدهم  ل  �لنا�ش 
َفْر!! �لقرية؛ فاأ�سبحو� يذهبون مل�سافات بعيدة بحثًا عن بيوت منل مل حُتْ

�لو�جب علينا �أن نقف مع �إخو�ننا يدً� بيد, قبل �أن ي�سبقنا �إليهم �أعد�وؤنا من �لرو�ف�ش . 7
و�ملن�سرين.
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ند�ء موؤمل
ت�ستمر  حيث  �لنطاق,  و��سعة  كبرية  مباأ�ساة  �ل�سومايل  �ل�سعب  ير 

�لهجرة �جلماعية منذ �سنو�ت عديدة هربًا من رحى �حلرب �لقبلية �لتي تدور على 
�أر�ش �ل�سومال, ويقدر عدد �لالجئني �ل�سوماليني يف �لأر��سي �لكينية بحو�يل �أربعمائة 

�ألف ن�سمة, ويف �لإح�ساء�ت �لر�سمية �لكينية بلغ عدد �لالجئني يوميًا 550 �سخ�سًا.

�لكينية,  �ملدن  من  عديدة  مو�قع  يف  �لالجئني  مو�قع  �إىل  بزيارة  �هلل  بتي�سري  قمت  وقد 
�أي�سًا يف �لأر��سي �لأثيوبية خميمي:  و�إيفو, وليبوي. كما زرت  مثل: مندير�, وعيلو�ق, وباني�سا, 
�سوفتو, ودولو, وزرت د�خل �لأر��سي �ل�سومالية مدينة حو�ء, فر�أيت يف هذه �ملخيمات ما يجل 
عن �لو�سف, ويعجز �لقلم عن ذكره: ع�سر�ت من �لأطفال يت�ساقطون يوميًا ب�سبب �جلوع, و�سوء 
تنهدُّ  ماأ�ساة  �أ�سرة حتمل  فكل  �ملر�ش و�حلزن..  �أهلكهن  و�لعجزة  �لن�ساء  وع�سر�ت من  �لتغذية, 
لها �جلبال, و�إذ� فاحتت �أحد �لالجئني عن حاله �سرد لك حكاية طويلة من �ملاآ�سي و�لعنت. فهذ� 
�أحدهم يحدثني عن �أ�سرته باأنها كانت قبل �سهرين ع�سرة �أفر�د, و�أما �ليوم مل ي�سبحو� �إل �أربعة. 
ته, وحدثوين �أنه حافظ  وطفل �آخر مل يبلغ �لعا�سرة من عمره ر�أيته ملقى على �لأر�ش ينتظر منيِّ
وماآ�ٍش كثرية يطول ذكرها, وي�سعب  �سو�ه..  �أحد  �أ�سرته  يبق من  و )تبارك( ومل  ْز�أي )عم(  جِلُ

ح�سرها.

ويف مدينة )مندير�( مات �أثناء وجودنا فيها �أكرث من ثالثني طفاًل ب�سبب �جلوع و�ملر�ش, 
ور�أينا عددً� غري قليل من �لأطفال و�لن�ساء يف حالة �لحت�سار, ومن �ملحزن �أن 80% تقريبًا من 
�لن�ساء �حلو�مل ينت �أثناء �لولدة لعدم وجود �لرعاية و�لعناية بهن, ولهذ� ��ستحدث �لنا�ش بجو�ر 
كل خميم مقربة جديدة.. ويف عدد من �لأماكن �لتي نذهب �إليها كان �لنا�ش يقولون لنا: ل نريد 

منكم طعامًا, ول �سر�بًا, ولكن نريد منكم �أكفانًا نكرم بها موتانا!!

بني  خا�سة  طبيعية  ظاهرة  �أ�سبح  فالعري  بع�سهم,  عند  يتوفر  ل  �لأحياء  لبا�ش  حتى  بل 
�لأطفال, وكم من �مر�أة ل ت�ستطيع �أن تخرج من كوخها لأنها ل جتد ما ت�سترت به! وقد ر�أيت يف 
خميم – �أيفو – وهو �أحد �ملخيمات �لقليلة �لتي وزعت فيها �خليام – ينـزعون �لبطانة �لد�خلية 

خليامهم, ويلب�سونها �لن�ساء و�لأطفال لعدم توفر �لك�ساء.

�ملجاورة  �لكينية  �لأر��سي  �أ�ساب  �لذي  �ل�سديد  �جلفاف  ق�سوة  �سوءً�  �لأمر  ز�د  ومما 
�أدى �إىل موت �ملو��سي و�حليو�نات �لتي هي م�سدر �لرزق �لوحيد لعامة �لنا�ش,  لل�سومال؛ مما 
وهذ� �أدىَّ �إىل هجرة جماعية لأهايل �لبادية �لكينية, وقد زرت مدينة وجري �لكينية فوجدتها �أكرث 
�لأطفال  و�حد مات حو�يل 20% من  �ل�سوماليني. ففي خميم  �لالجئني  بع�ش مناطق  �سوءً� من 
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حتت �سن خم�ش �سنو�ت خالل �سهر, وهم كلهم م�سلمون...!

و�ملياه �إحدى �مل�سكالت �لأ�سا�سية �لتي تعاين منها �ملنطقة, حيث ل 
تتوفر �لآبار ب�سكٍل كاٍف, ففي مدينة وجري �لكينية على �سبيل �ملثال يوجد �سبعة 
وقد و�سل �حلال  بئرً� فقط,  �سبعة ع�سر  �إل  �لآن  يعمل منها  �إرتو�زية, ل  بئرً�  و�أربعون 
ببع�ش �لنا�ش �أنهم ي�سريون �أكرث من خم�سني كيلومرتً� بحثًا عن �ملاء, ويف بع�ش مو�قع �لالجئني 
ر�أيت �لنا�ش ي�سطفون �إىل منت�سف �لنهار؛ لكي يح�سلو� على �إناء من �ملاء ل يكفيهم ليوم و�حد..!!

وب�سبب �نعد�م �أب�سط �ملتطلبات �لب�سرية؛ �نت�سرت �لأمر��ش �نت�سار �لنار يف �له�سيم, ومن 
�أبرز �لأمر��ش �لتي ر�أيتها:

�أمر��ش �سوء �لتغذية, حتى �إنك ل ترى �إل هياكل عظمية, ل تقوى على �لوقوف, �أو �حلركة . 1
�. وقد ر�أيت يف خميم )عيلو�ق( طفاًل مل يتجاوز �خلام�سة  من �سدة �لإعياء ب�سكل كبري جدًّ

من عمره قد �نتفخ وجهه, وبطنه؛ و�أ�سبح كاأنه من عامل �آخر..!

�أ�سكاًل . 2 �لإثيوبي  )دولو(  خميم  يف  ر�أيت  حتى  �ملختلفة,  باأنو�عها  �جللدية  �لأمر��ش 
عجيبة تقرحت جلودهم, وتغريت مالمح وجوههم.

كما �نت�سرت بينهم �أمر��ش: �ل�سل, و�ملالريا, و�حل�سبة, و�لإ�سهال.. 3

�أما �لأحو�ل يف د�خل �ل�سومال فهي �أ�سد مر�رة, وق�سوة, حيث مار�ست �لقبائل �ملتناحرة 
دورها بكل �سلف وفو�سوية, ُتغري, وتقتل, وحترق �لأخ�سر و�لياب�ش.. و�لنا�ش يفرون من �أر�ش �إىل 
ور, ففي مدن )جلب(, و  �أر�ش بحثًا عن �لأمن.. وقد بلغ �لو�سع بالنا�ش �إىل حاٍل �سديدٍة ل ُتَت�سْ

)مركة( و )ُقربويل( بد�أ �لنا�ش يطبخون جلود �حليو�نات, وياأكلونها لأنهم مل يجدو� غريها..!!

�لتنظيمات  �أن  �إل   ,  %100 م�سلمون  كينيا  يف  �ل�سوماليني  �لالجئني  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�أ�سبحت باأيدي �لنا�ش, وقد  �, فالن�سر�ت �لتن�سرية  �لتن�سرية غزت �ل�ساحة ب�سورٍة مذهلة جدًّ
�أن �مل�سيح هو �ملخل�ش  ر�أيت بنف�سي بيد �أحد �لأطفال ق�سة م�سورة باللغة �ل�سومالية حمتو�ها 
للمت�سررين,  غذ�ئية  م�ساعد�ت  تقدم  بريطانية  رًة  من�سِّ )وجري(  خميم  يف  ور�أيت  و�ملنقذ..! 
نف�سها  �سمت  �سفوفهم  يف  توؤثر  �أن  ت�ستطيع  ولكي  �لق�ش..  من  منازلهم  بناء  يف  وت�ساعدهم 

)عائ�سه(..!!
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ومن �أبرز �ملنظمات �لتن�شريية �لعاملة يف �مليد�ن:

منظمة �ل�سليب �لأحمر.. 1

منظمة كري Care �لكاثوليكية �لربيطانية.. 2

منظمة �أطباء بال حدود MSF �لهولندية.. 3

منظمة �أطباء بال حدود �لفرن�سية.. 4

منظمة �أوك�سفام �لربيطانية لالإغاثة.. 5

منظمة �لعون �لأمريكي.. 6

منظمة �لروؤيا �لعاملية.. 7

منظمة جي تي زت �لأملانية.. وغريها.. 8

و�لعجيب �أن هذه �ملنظمات �لتن�سريية تريد �أن حتتكر �لعمل باأكمله, وت�سيِّق على �ملنظمات 
�ملتحدة  لالأمم  �لتابعة  �لالجئني  غوث  منظمة  مع  فبالتن�سيق  �مليد�ن,  يف  �لعاملة  �لإ�سالمية 
منظمة  �حتكرت  كما  �لغذ�ئية,  �ملو�د  توزيع  �لكاثوليكية  كري  منظمة  �حتكرت   )UNHCR(
�أن تعيق �أعمال �لهيئات �لإ�سالمية,  )MSF( �لفرن�سية �لأعمال �لطبية, وحتاول هذه �ملنظمات 

وتعرقلها, ولكن ياأبى �هلل ذلك.

فعلى �لرغم من هذ� �لزخم �لتن�سريي �ملتلب�ش بلبا�ش �لإغاثة, �إل �أن �لنا�ش – بحمد �هلل 
تعاىل – ل ز�لو� ي�سعرون بهويتهم �لإ�سالمية – ويفرحون فرحًا �سديدً� �إذ� ر�أو� رجاًل م�سلمًا. ومن 
�ملو�قف �لتي �أ�سعدتني يف خميم )عيلو�ق( �أن �لنا�ش �جتمعو� حولنا, وملا �أردت �خلروج من بينهم 
دفع �أحد �لأطفال �أخته �ل�سغرية قائاًل لها: �بتعدي عن طريقه �أتظنني �أنه ن�سر�ين؛ �إنه م�سلم! 
فاأظهرت ��ستب�ساري بذلك لأحد �لعامة, فقال يل, و�لأ�سى1 يع�سر قلبه؛ لقد كنا يف بادية �ل�سومال 
ن�ساأل �هلل – عز وجل – �أل ُيَرينا كافرً�. وكان �لنا�ش ل ي�سربون يف �لإناء �لذي �سِرب فيه �لكافر 
�إل بعد غ�سله بالرت�ب! ثم قال: و�أما �لآن فاأ�سبحنا نفرح مب�ساهدتهم, وجنري ور�ءهم؛ لنبحث 

عن لقمة �لعي�ش �لتي مل جندها �إل منهم, ثم ذرفت عيناه, وهو يقول: فاأين �أنتم يا م�سلمون..؟!!
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بالنقاط  لالجئني  �لعاجلة  �لحتياجات  و�أُجمل 
�لتالية:

�ملو�د �لغذ�ئية مبختلف �أنو�عها, وخا�سة حليب �لأطفال �ملجفف �لذي ل يتوفر . 1
يف كينيا.

�ملياه �لنقية وهذ� يتطلب حفر �آبار �إرتو�زية عديدة.. 2

توفري �لأدوية لالأطباء.. 3

توفري �ملالب�ش و�خليام.. 4

و�أخريً�...
ر�خهم, با�سم  هذ� ند�ء عاجل �أبعثه با�سم  �ليتامى �لذين فقدو� �آباءهم؛ فال ت�سمع �إل �سُ
�لثكاىل �لالتي �أنهكهن �ملر�ش؛ فال ترى �إل دموعهن, با�سم �ل�سيوخ و�لعجزة �لذين �أ�سقطهم �جلوع 
فال ت�سمع �إل نحيبهم.. با�سم م�سلمي �ل�سومال �لذين يوتون يف كل �ساعة وما من جميب للند�ء!!

�أبعثه �إىل كل موؤمن باهلل تعاىل يهمه �أمر �مل�سلمني.

�إىل كل موؤمن م�شدق بقول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »�للهم �أعط منفقًا خلفًا..«)1( وبقوله 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ما نق�ص مال من �شدقة«)2(.

�للهم هل بلغت.. �للهم فا�شهد.. �للهم هل بلغت.. �للهم فا�شهد..

)1(  �أخرجه �لبخاري برقم )1351( وم�سلم برقم )1678(.
)2(  �أخرجه م�سلم برقم )4689(.
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 عندما عرفت قدر نف�شي
كنت يف رحلة دعوية �إىل �حلدود �لربية بني دولتي �ل�سنغال وموريتانيا, 

حيث يوجد عدد كبري من �لالجئني �لنازحني من موريتانيا.

كان �لطريق وعرً� موح�سًا؛ �أ�سابنا فيه �سدة وتعب, قطعنا فيه �ملفازة بعد �ملفازة, ول 
لعه �إىل �لنهاية, ل ن�سل �إىل قرية  نرى �أمامنا �إل �أمو�جًا من �ل�سر�ب, تزيد من َهمِّ �لإن�سان وَتطُّ
اع �لطرق, ول�سو�ش �ل�سحر�ء, ت�سع  من �لقرى �ملتناثرة هنا وهناك �إل وجند من يحذرنا من: ُقطَّ
�ساعات مرت وكاأنها ل تريد �أن تنتهي, ثم ي�سر �هلل لنا �لو�سول �إىل مو�قع �لالجئني, وقد �أ�سدل 

�لليل ظالمه.

�أجمله  ما  ولكن  لنومي,  هياأه  باليًا  فر��سًا  فيها  وو�سع  لنا خيمة,  �أعد  قد  �ساحبي  وجدت 
ا �ل�سفر ما هّد. �ألقيت بنف�سي ب�سيء من �لعتز�ز و�لفخر, بل �أح�س�ست  من فر��ش بعد �أن هدَّ ِمنَّ
باُلعْجب و�ل�ستعالء! فمن ذ� �لذي �سبقني �إىل هذ� �ملكان؟! ومن ذ� �لذي ي�سنع ما �سنعت؟! ومن 
ذ� ي�ستطيع �أن يتحمل هذه �ملتاعب؟! وما ز�ل �ل�سيطان ينفخ يف قلبي حتى كدت �أتيه ِكربً� وغرورً� 

عميق. �سبات  يف  �أغط  ورحت  عيني,  فنامت  رحمني  �هلل  �أن  – �إل  باهلل  – و�لعياذ 

خرجنا يف �ل�سباح �لباكر نتجول يف �أنحاء �ملنطقة, حتى و�سلنا �إىل بئٍر يبعد حو�يل كيلومرت 
و�حد عن منازل �لالجئني يرتوي منه �لنا�ش, وي�ستقون, فر�أيت جمموعة من �لن�ساء يحملن على 
روؤو�سهن قدور �ملاء, ولفت �نتباهي �مر�أة بي�ساء من بني �أولئك �لن�سوة, كنت �أظنها –بادي �لر�أي– 
باأنها  �لنا�ش هناك, لكني فوجئت  و�حدة من ن�ساء �لالجئني م�سابًة باجُلذ�م �ملنت�سر بني بع�ش 

رٌة �سابة يف �لثالثينيات من عمرها من �أقا�سي �سمال �أوربا, من �لرنويج!! ُمَن�سِّ

قال يل مر�فقي: منذ �ستة �أ�سهر وهي مع ن�سائنا, تلب�ش لبا�سنا, وتاأكل طعامنا, وتر�فقنا يف 
, وبع�ش عاد�تنا. �أعمالنا, جاءت �إلينا وهي تعرف لغتنا �لَقبَليةَّ

يف بع�ش نهارها تد�وي �ملر�سى من �لن�ساء و�لأطفال, �ساحبتها تعلمهن �خلياطة, وبع�ش 
�لأعمال �ليدوية, ويف �أول �لليل جتتمع مع بع�ش �لفتيات يتجاذبن معها �أطر�ف �حلديث, وتعلمهن 
كبارً�  �لنا�ش  �أحبها  �لرق�ش,  لتعليم  �لليايل  بع�ش  لهن  خ�س�ست  وقد  و�لكتابة,  �لقر�ءة  قو�عد 
و�سغارً� لتو��سعها, وخدماتها �لتي ل تنقطع؛ فكم من يتيم م�سحت ر�أ�سه! وكم من مري�ش د�وت 

�أمله!
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عجبت – و�هلل – �أ�سد �لعجب من هذه �ملر�أة, فما �لذي دعاها 
دفعها  �لذي  وما  �شاللها؟!  على  وهي  �لنائية  �لقفار  هذه  �إىل 
على  عزمها  قوى  �لذي  وما  �خل�شر�ء؟!  ومروجها  �أوربا  ح�شارة  لترتك 

�لبقاء مع هوؤلء �لعجزة �ملحاويج, وهي يف قمة �شبابها؟!

ت�سابقت هذه �لأ�سئلة �إىل خاطري, ثم تذكرت ما كنت �أفكر فيه ليلتي �ل�سابقة, لقد �سعرت 
بالتعاظم, و�لُعْجب لليلة و�حدة ق�سيتها يف هذ� �ملكان, �أما �لآن – وبعد �أن ر�أيت هذه �ملن�سرة – 
لَِّلة تقدم كل هذ� �لعمل بكل َجَلٍد  ت�ساغرت نف�سي, و�أح�س�ست مبهانتي و�سعفي؛ فهذه �ملن�سرة �مل�سَ
و�سرب, وهي على �لباطل, و�أما �أنا ف�سرعان ما �نتف�ست لعمل ي�سري ل �أدري: �أيكتب يف �ل�ساحلني �أم 
ل؟! ول �أقول هذ� �إعجابًا بهذه �ملر�أة, �أو �أنها حمل قدوة –عياًذ� باهلل– لكنني �أَعَجُب كيف ي�سرب 

هوؤلء على ن�سر باطلهم, ويعجز بع�سنا, �أو ت�سيبه �ل�ساآمة و�مللل منذ بد�ية �لطريق؟!

�ساللهم,  لن�سر  الل  �ل�سُّ هوؤلء  ي�سحي  كم  ور�أيت  عظيمًا,   � هزًّ �ملوقف  هذ�  هزين  لقد 
و�أيقنت باأننا – معا�سر �لدعاة – �أحوج ما نكون �إىل �لإخال�ش و�لحت�ساب.

�أحوج ما نكون �إىل �لبذل و�لت�سحية, وبقدر �نت�سارنا على �أنف�سنا و�إح�سا�سنا مب�سوؤوليتنا 
�لدعوية, فاإن �هلل - تعاىل - �شيبارك يف �أعمالنا قال �هلل تعاىل: زب  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ                 ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  رب )�لن�ساء: 104(.
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حممد  نبينا  على  و�ل�شالم  و�ل�شالة  �ل�شاحلات,  تتم  بنعمته  �لذي  هلل  �حلمد 

�أزكى �شالم, و�أمت �شالة.. وبعد.
حثيثة يف  بخطى  �ل�سري  �لد�عية  وعلى  �لإن�سان,  هذ�  لإ�سالح  �لإ�سالم جاءت  ر�سالة  فاإنَّ 
�إىل  به, وحمله  و�لعمل  قبوله,  ثم  وتذوق �خلري, ومن  �لباطل,  ترك  �إىل  ودعوتهم  �لنا�ش,  هد�ية 

�لآخرين.
ول�سك �أن مما يعينه على ذلك ُجملُة و�سائل, لعل من �أبرزها:

�لتعلق باهلل, و�للجوء �إليه, و�لتربوؤ من �حلول و�لقوة �مل�ستمدة من غريه.. 1
�ل�سر�عة �إىل �هلل يف كل �سغرية وكبرية )فالدعاء هو �لعبادة()1(.. 2
ڭ  . 3 ڭڭ   ۓ   ۓ   زب  �لزمن   طال  مهما  �ل�ستعجال  وعدم  �ل�سرب, 

ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ رب )�لبقرة: 45(.

�إر�ساد �لنا�ش �إىل �لتوبة, و�لقرب من �هلل يف �ل�سر�ء �أو �ل�سر�ء.. 4
و�لرقية  بالقر�آن  و�ل�ست�سفاء  ماء زمزم  و�ل�سرب من  و�لعمرة  منا�سك �حلج  �أد�ء  و�إن يف 
�ل�سرعية, و�سائَل ناجحة يف حتقيق �ملرغوب, وحتريك �لإيان يف قلب �ملدعو �ملحبوب.

عدم �حتقار �خلري مهما قل! بذلً, وزر�عة: . 5
زب ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ رب )�لزلزلة: 7(.

�ملبادرة, و�لقيادة و�سيلتان هامتان لكل د�عية �سادق.. 6
لبد من جتاوز �لعقبات, و�لأزمات: . 7

زب ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   رب 
)�آل عمر�ن: 200(.

�للهم �جعلنا �ساكرين لنعمتك مثنني بها عليك, قابليها.
�للهم ��ستعملنا يف طاعتك و�ح�سرنا حتت لو�ء خليلك حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني.
          �ملوؤلف

)1(  رو�ه �بو د�وود و�لن�سائي و�بن ماجة
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