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 ةـــمقدم

ناَّومنَّـوذَّباهللَّمنَّشرورَّأنفسـهَّونستغفره،َّونعـدهَّونستعينـدَّهللَّنحمـالحمَّإن َّ

َّله،َّومْنَّيضلْلَّفالَّهاديَّلــيئاتَّأعمالنـس هدَّأنَّـه.َّوأشـا.َّمْنَّيهدهَّاهللَّفالَّمضل 

إل وحـالَّ اهللَّ إالَّ لـهَّ شريكَّ الَّ وأشـدهَّ أن َّـه،َّ عبـمحمََّّهدَّ ورســدًاَّ أرسـدهَّ لهََّّـوله،َّ

َّافرون.َّـهَّولوَّكرهَّالكـدينَّكلـقَّليظهرهَّعلىَّالــودينَّالحَّدىـباله

 . ٍَّّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي يه ُّ

  من    خن   حن    جن   يم   ىم   مم   خم   حم   جم   يل  ىل  مل  خلُّ  
َّ.ٌََّّّ  ٰى   ٰر  ٰذ   يي ىي مي خي  حي  جي  يه  ىه مه  جه ين  ىن

  جت هب   مب    خب   حب   جب   هئ   مئ خئ  حئ  جئ  يي   ىي ُّ 
َّ.ََّّمخ  جخ  مح  جح مج حج مث هت مت  خت حت

َّد،ََّّــاَّبعـأم

يفهذاََّّ وبناتناََّّحثََّّبالكتابَّ موجـهَّألخواتناَّ وهوَّ ــةَّ األم  بنــاءَّ يفَّ المرأةَّ دورَّ

األّمــةََّّ بنــاءَّ يفَّ المهمَّ ودورهّنَّ مكانتهّنَّ عنَّ ويتحدثَّ منظورََّّوزوجاتنا،َّ منَّ

شـالنسفالمي،ََّّـإس الرجـاءَّ أكثر،ََّّالـقائقَّ أوَّ المجتمعَّ نصفَّ وهنَّ اركنََّّـيشو،َّ

المســالرج وعليهّنََّّــالَّ هأؤولية،َّ يتحملنَّ المسؤولية.ــنَّ َّالكتابََّّعرضيوََََّّّّذهَّ

َّ.نماذجَّمنَّالرائداتَّيفَّهذاَّالمجـال

األّمـََّّ بنـاءَّ المرأةَّيفَّ دًاَّيفَّاألوالد،ََّّـجََّّتأثيرهاَّكبير َََّّّدًا،َّوإن َّـةَّكبيرَّجـإّنَّدورَّ

َّالمجتمع،َّوهيَّعمـادَّاألسرة.َّويفَّالزوج،َّو

إلىََّّ الحاجةَّ أشـّدَّ يفَّ اليومَّ السليمونحنَّ البنــاءَّ أمتنـاَّ اََّّـألننالقويم؛ََََّّّّبنــاءَّ

ب قوةضعفناَّ حتىََََّّّّ،عدَّ َّ.. اإلسالمَّ دولةَّ إسقاطَّ علىَّ وعملواَّ الكفرةَّ عليناَّ فعداَّ
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أسقطوهاَّواَّأسـفاهَّ..َّواحتلواَّبالدناَّ..َّواستعبدواَّأبناءنا،َّوعملواَّعلىَّإفسادهمَّ

أسلحتهمـوإدخ منَّ وكانَّ َّ.. دينهمَّ يفَّ عليهمَّ الشبهَّ والعبثََََّّّّالَّ التعليمَّ إفسادَّ

َّلقيم.واإلعالمَّالهابطَّالذيَّيهدمَّاألخالقَّوا..ََّّبمناهجه

يب للمسلمينََّّـولمَّ الحصقَّ إاّلَّاألسـمنَّ المرأةََّّـرة،َّوهنـونَّ ِعَظمَّدورَّ اَّيظهرَّ

َّاءَّأمتها.َّــيفَّبن

قـدَّ الصديقينَّ منازلَّ وأنـزلهَّ لـهَّ وغفرَّ اهللَّ رحمهَّ الوالدَّ سـيديَّ كـانَّ وقــدَّ

ولمَّ األولىَّ الطبـاعةَّ تجـاربَّ وراجـعَّ سـنوات،َّ منَّ للطبـعَّ الكتـابَّ هــذاَّ َّ أعــد 

ة.ََّّفأكملتَّمراجعةَّالكتابَّلَّلينظرَّيفَّتجاربَّالطباعةَّاألخيرَّـُيفسحَّلهَّيفَّاألجَّ

ََّّفقدَََّّّوكذلكََّّة.َّوساعدتنيَّيفَّذلكَّأختيَُّغنيـةَّجزاهاَّاهللَّخيرًا.ََّّـللطباعََّّوتجهيزهَّ

أفدتَّكثيرًاَّيفَّإخراجَّهذاَّالكتابَّمنَّالدكتورَّعمرَّبنَّسليمانَّالحفيانَّالذيَّكانََّّ

َّ.ََّّيقابلَّاستفساريتَّبصدرَّرحبَّوجوابَّشافَّجـزاهَّاهللَّخيراًَّ

رشـنس يلهمناَّ أنَّ علمناََّّـألَّ بماَّ ينفعناَّ وأنَّ الحمدَّهللََّّ..ََّّدناَّ أنَّ دعواناَّ وآخرَّ

َّربَّالعالمين.َّ

َّوصلىَّاهللَّعلىَّسيدناَّمحمدَّوآلـهَّوسلمَّتسليمًاَّكثيرًا.

َّمحمدَّالصّبـاغلطفيَّبنَّكتبهَّ

َّهـ1440ََّّمََّّمحر21ََّّالرياضَّيفَّ

َّم2018َََّّّأيلول30َّالموافقََّّ
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 ـةـــاء األّمـــنـرأة يف بدور املـ

َّدورهََّّـاءَّالمجتمعَّوبنـأنَّيعيَّأبنََّّلألّمــةََّّدمَـّعواملَّالنهضةَّوالتقَََّّّمنَّإن َّ اتهَّكلٌّ

اءَّأمته،َّوليسَّمنَّشكَّيفَّأّنَّمنهمَّمنَّيكونَّتابعًا،َّومنهمَّمنَّيكونَّمتبوعًا،ََّّـيفَّبن

َّدوٍرَّوزنهَّوأثَّ َّمهماَّيكنَّصاحبه،َّولكلِّ َّدور  ره،َّوباجتماعَّهذهَّاألدوارََّّـولكنَّلكلٍّ

َّاءَّاهلل.ـشََّّإنَّّوَّـدفَّالمرجـوتكاملهاَّيتحققَّاله

أّنَّللرجالَّدورًاَّكبيرًاَّيفََّّـوللمرأةَّمنَّحيثَّهيَّدورَّكبيرَّيفَّبن اءَّاألمـة،َّكماَّ

ال هذاَّ يفَّ وسنتكلمَّ المجال.َّ منظورََََّّّّكتـابهذاَّ منَّ البنـاءَّ يفَّ المرأةَّ دورَّ عنَّ

نسـإس منَّ المجـالَّ هذاَّ يفَّ الرائداتَّ منَّ لنماذجَّ ونعرضَّ السلفََّّـالمي،َّ اءَّ

َّالصالح.َّ

اءَّيفَّالحديثَّالذيَّأخرجهَّأحمدََّـّال«َّكماَّجـقائقَّالرجَـّاءَّشـالنسََّّ»إن َََّّّنعم.ََّّ

َّيشاركنَّالرجـفهََََّّّّ(1).مذيَّوالدارميوأبوَّداودَّوالرت نَّأالَّالمسؤولية،َّوعليهّنََّّـن 

صحيحًا وليسَّ المسؤولية.َّ هذهَّ َّيتحملنَّ ويلقينََّّ حملها،َّ عنَّ يتخلينَّ انَّ

َّالمسؤوليةَّعلىَّالرجالَّوحدهم.

كلكمََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصلمسؤوليةَّبنصَّصريحَّيفَّقولهََّّايحّملَّالمرأةَََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّولَّاهللََّّـرسََّّإن َّ

راع،َّوكلكمَّمسؤولَّعنَّرعيته:َّاإلمامَّراعَّومسؤولَّعنَّرعيته،َّوالرجلَّراعَّيفَّ

عنََّّ مسؤولةَّ وهيَّ زوجهاَّ بيتَّ يفَّ راعيةَّ والمرأةَّ رعيته،َّ عنَّ مسؤولَّ وهوَّ أهلهَّ

وكلكمََّّ راعَّ وكلكمَّ رعيته،َّ عنَّ ومسؤولَّ سيدهَّ مالَّ يفَّ راعَّ والخادمَّ رعيتها،َّ

َّ(2).«مسؤولَّعنَّرعيته

 
 .1/195َّ،َّوالدارميَّ(236)،َّوأبوَّداودَّ(113)والرتمذيََّّ،6/256أحمدََّّرواه(1َّ)

ومسلمََّّ(893)البخاريََّّرواهََّّ(2ََّّ) داودََََّّّّ،(1829)،َّ   (،1705َّ)ََّّالرتمذيو،ََّّ(2928)وأبوَّ

 .2/5َّأحمدَّو
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ألنَّإ تحملهاَّ منَّ منهماَّ َّ واحد  ُيْعَفىَّ ولنَّ مسؤوالن،َّ والمرأةَّ فالرجلَّ ذنَّ

اآلخرَّمسؤول،َّإّنَّلكلَّمنهماَّمجااًل،َّرّبماَّالَّيتأتىَّلآلخرَّأنَّيقومَّبه،َّوبالتعاونَّ

َّيكونَّالتكاملَّوالنجاح.َّ

َّأّنَّالمسؤوليةَّتعظمَّكلماَّعظمتَّإمكانياتَّاإلنسانَّوقدراتهَّومنزلتهَّ ومعلوم 

َّيفَّالمجتمع.َّ

دًاَّيفَّاألوالد،َّويفََّّـدًا،َّوإنَّتأثيرهاَّكبيرَّجـلمرأةَّيفَّبنـاءَّاألّمـةَّكبيرَّجاإّنَّدورََّّ

أقررََََّّّّاتَّوالزميالت.َّويؤسفنيَّأنَّْـاتَّوالصديقـرَّمنَّالقريبـالزوج،َّوفيمنَّتعاش

هبذا القيامَّ عنَّ يتخلينَّ النساءَّ بعضَّ َّأّنَّ يكّنَََّّّ أنَّ ألنفسهّنَّ ويرضينَّ الدور،َّ

َّمهمالتَّالَّيسهمنَّيفَّبنـاء.َّ

َّغرسَّالعقيدةَّوتأصيلهاَّوترسيخها،َّويفَّإصالحَّالخللَّالذيََّّإّنَّلهاَّدورًاَّيف

َّقدَّيعروها.

السليمةََّّ اإلسالميةَّ األسسَّ علىَّ حولهاَّ منَّ تربيةَّ الرتبية:َّ يفَّ دورًاَّ لهاَّ وإّنَّ

َّواألخالقَّاإلسالميةَّالفاضلة.

َّلهاَّدورًاَّيفَّاقتصادَّاألسرة،َّالتيَّهيَّاللبنةَّاألولىَّيفَّكيانَّاألم َّ ـة،َّويبدوََّّـوإن 

امرأةَّصالحةَّمدبرةَّمقتصدةَّتجعلَّأسالفرقَّجليًاََّّ بحبوحةَّواكتفاء،ََََّّّّرهتاَّيفـبينَّ

َّةَّوضنك.ـوبينَّامرأةَّمبذرةَّمسرفةَّتجعلَّزوجهاَّوأسرهتاَّيفَّفاق

واضحََََّّّّوإن َّ جلّيَّ الدورَّ وهذاَّ واإلصالح.َّ والتقويمَّ التوجيهَّ يفَّ دورًاَّ لهاَّ

أّمـهََّّ منَّ وفكرهَّ وقيمهَّ األولية،َّ معلوماتهَّ الطفلَّ يتلقىَّ إذَّ لألوالدَّ ماَّوأبالنسبةَّ لَّ

يتلقى،َّوسنخّصَّهذاَّالجانبَّبشيءَّمنَّالتفصيلَّفيماَّنستقبلَّإنَّشاءَّاهللَّتعالى.َّ

وكذلكَّفإّنَّلهاَّدورًاَّيفَّكثيرَّمنَّاألحيانَّيفَّإصالحَّالزوجَّوإسعادهَّإنَّكانتَّمنَّ

َّالصالحات.َّ

اءَّعلىَّضعفهّنَّيغلبنَّالرجلَّالعاقلَّـأّنَّالنسََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّاهللََّّـولقدَّذكرَّسيدناَّرس
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يق اللّب.َّ الرجلَََّّّ...»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصولََّّـذاَّ للّبَّ أذهبَّ ودينَّ عقلَّ ناقصاتَّ منَّ رأيتَّ ماَّ

أغلبَّلذيَّلّبَّ».َّهذهَّروايةَّالبخاري،َّويفَّروايةَّمسلم:ََّّ(1)«الحازمَّمنَّإحداكن

َّ.«منكنَّّ

المر إّنَّ لهاَّمنََََّّّّ-إذاَّشعرتَّبمسؤوليتهاََََّّّّ-ةَّالصالحةََّّأَّأجلَّ..َّ لتستطيعَّبماَّ

َّاألثرَّالفّعالَّأنَّتغّيرَّسيرةَّزوجهاَّفتجعلهَّمنَّالصالحين.

مجموع َّةأعرفَّ أداءَََّّّ يفَّ التقصيرَّ عليهمَّ يغلبَّ ناسًاَّ كانواَّ الرجالَّ منَّ

الواجبات،َّويقعونَّيفَّبعضَّالمحرماتَّ..َّوهدىَّاهللَّأزواجهمَّبفضلَّاستماعهّنَّ

يفََّّ أّثـرنَّ أنَّ لبثنَّ وماَّ َّ.. الهدىَّ طريقَّ والتزمنَّ حالهّنَّ فتغيرَّ مؤثرة،َّ لمواعظَّ

َّ علىَّ الواجباتَّ يؤدونَّ وأصبحواَّ سيرهتم،َّ فتغيرتَّ وجأزواجهّن،َّ ه،َََّّـّأتّمَّ

يلتزمََّّتبوي الذيَّ اإلسالميَّ الفكرَّ وتبن واَّ تاّمًا،َّ ابتعادًاَّ المحرماتَّ عنَّ عدونَّ

َّبالكتابَّوالسنة،َّوصارواَّيحاكمونَّاألمورَّكلهاَّعلىَّضوئهما.َّ

أح يفَّ نظرناَّ التـولوَّ أن َّـداثَّ لوجدناَّ األحيََّّاريخَّ منَّ كثيرَّ يفَّ دورًاَّـللمرأةَّ انَّ

لىَّالصالحََّّإَّثََّّادـةَّحركتَّاألحـداث:َّإنَّكانتَّصالحـةَّتلكَّاألحـيرًاَّيفَّحركـكب

الفسإَّيئةَّحركتَّاألحداثََّّـير،َّوإنَّكانتَّسـوالخ ببعضََّّـادَّوالشـلىَّ نلمَّ ر.َّوقدَّ

َّاءَّاهلل.ـإنَّشََّّفصولارَّفيماَّنستقبلَّمنَّالـذهَّاألخبـه

للمرأةَّيفَّاإلصَّ - العظيمَّ الدورَّ آثـالحَّوالبنــإّنَّ يتحققَّوُتلمسَّ أنَّ ارهَََّّـّاءَّالَّيمكنَّ

وج إذاَّ الـإالَّ يتقدمنَّ الفضلياتَّ منَّ َّ رائدات  بسلوكهّنََّّفصَّدتَّ ضارباتَّ وفَّ

َّلألمــةَّحّيـةَّللفضيلةَّوالقيمَّالمثلىَّ..َّرائـاهنّنَّأمثلـوبي الَّالمقبلةَّــةَّولألجيـدات 

َّآمّنَّباهللَّعنَّمعرفةَّويقين،َّوقمنَّبماَّأوجبَّاهللَّعليهّنَّمنَّالواجبات،ََّّ ..َّرائدات 

الحجاب منَّ بهَّ اهللَّ أمرهنَّ ماَّ بكلَّ وطاعةَََّّّوالتزمنَّ اللباسَّ يفَّ الشرعيَّ والزّيَّ

 
ومسلمََّّ(304)ََّّيالبخاررواهََّّ(1ََّّ) داوودََّّ(72)،َّ وأبوَّ ماجهََّّ(4679)،َّ وابنَّ َّ،(4003)َّ،ََّّ

 .2/373َََّّّوأحمد(،2613َّ)والرتمذيَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 10 - 

 

اهللََََّّّّالزوج دينَّ الىَّ داعياتَّ بسلوكهّنَّ وكّنَّ اهلل،َّ حّرمَّ عّماَّ والبعدَّ ذلك،َّ ونحوَّ

 والفضيلة.َّ

عمليةَََّّّ - يفَّ المرأةَّ منَّ المطلوبَّ تناقشَّ ومؤلفاتَّ دراساتَّ تظهرَّ أنَّ ألرجوَّ وإينَّ

ومَّباألدلةَّوالرباهين،َّوأنَّتعقدَّــدعـاجعَّيفَّذلكَّبتفصيلَّمــلوبَّالنــاءَّواألســالبن

الموضوعََّّ هذاَّ يفَّ ومحاضراتَّ علىَّـعلندواتَّ الضوءَّ إلقـاءَّ يفَّ يسهمَّ ذلكَّ َّلَّ

 المنهجَّالسليمَّالذيَّينبغيَّسلوكه.َّ

إّنَّحضارةَّالغربَّالماديةَّالكافرةَّالغازيةَّدخلتَّعليناَّفأفسدتَّتصورَّكثيرَّمناََّّ

للكونَّوالحياةَّواإلنسانَّوالعقيدة،َّوأفسدتَّسلوكهم،َّوجعلتَّاللذةَّوالمصلحةََّّ

َّوإناَّهللَّوإناَّاليهَّراجعون..َّكاناَّمنَّطريقَّالحرامَّ.ََّّالماديةَّمطلبينَّمقّدمينَّولو

بَُّ وســوالَّ ملتزم،َّ بفكرَّ تتجّلىَّ إيجابيةَّ بأمورَّ الواقعَّ هذاَّ مواجهةَّ منَّ لوكَّـّدَّ

تحملهَّطالئع الصالحينََََّّّّمنََّّملتزم،َّ والداعيات،َّ الداعينَّ والمؤمنات،َّ المؤمنينَّ

َّوالصالحات.

صورةَّ ماَّ بلٍدَّ علىَّ الوافدَّ للمرءَّ يعطيَّ الذيَّ العنصرَّ هيَّ نظريَّ يفَّ والمـرأةَّ

َّعنَّهذاَّالبلد،َّوهذاَّالمجتمع:َّقةادصأوليةَّ

دّلتَََّّّنَّْإف وفكرهاَّ وخلقهاَّ ومالبسهاَّ وحجاهباَّ زّيهاَّ يفَّ باإلسالمَّ ملتزمةَّ كانتَّ

المجتمعَّ هذاَّ أنَّ علىَّ ودّلتَّ القويم،َّ والخلقَّ بالدينَّ ملتزمَّ البلدَّ هذاَّ أنَّ علىَّ

َّمتماسكَّمتميزَّلمَّيذبَّيفَّالمجتمعَّاألوربي.ََّّ

اهباَّومالبسهاَّوخلقهاَّوفكرهاََّّحجوََّّهايفَّزيَََّّّّمنحرفةًَََّّّمستهرتةًَََّّّوإنَّكانتَّفاسدةًَّ

دَّمنحرف،َّودّلتَّعلىَّأنَّهذاَّالمجتمعَّمنهزمََّّـدَّفاسـدَّبلـدّلتَّعلىَّأنَّهذاَّالبل

َّأمامَّذاكَّالغزوَّالكاسح.ََّّ

َّ بحاجةَّ َّإإنناَّ َّنَّْألىَّ الصالحينَّ المسلمينَّ الرّوادَّ منَّ الطالئعَّ هذهَّ ََّّ،َّنرىَّ

الاليتَّيعتززنَّباإلسالم،َّويعملنَّعلىََّّ وةََّّدعالوالرائداتَّالمسلماتَّالصالحاتَّ

َّل.َّـولَّوالعمـليهَّبالقإ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ
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 دور املثقفات يف دحر خطر املؤمترات اهلدامة واإلعالم الفاسد

َّقضت والمقدرةَََّّّ والذكاء،َّ العلمَّ يفَّ الناسَّ يتفاوتَّ أنَّ سبحانهَّ اهللَّ إرادةَّ

َّواإلدراك،َّوالتأثيرَّيفَّاآلخرين،َّوهذاَّعامَّيفَّالرجالَّوالنساء.َّ

أّهلتهمَّمواهَََّّّفهناك أنَََّّّْم،بهَّفريقَّ إلىَّ قادةََََّّّّيكونواََّّوظروفَّمعّينةَّأحاطتَّهبمَّ

َّفكر،َّوأئمةَّمتبوعين،َّودعاةَّمؤثرين.

لمَُّيؤتواَّمثلَّذلكَّمنَّالمواهب،َّولمَّتتحَّلهمَّمثلَّتلكَّالُظروف،َََّّّفريقوهناكََّّ

َّ وكلٌّ التنفيذ.َّ علىَّ المقدرةَّ أوتواَّ هوَََّّّولكنّهمَّ وجهةَّ ولكلَّ له،َّ خلقَّ لماَّ ميسرَّ

َّموليها.َّ

َّفراللىََّّإتحتاجََََّّّّاءـالبنوعمليةََّّ َََّّّيقينَّ..َّفريق  يعملََََّّّّيخططَّوينظمَّويقود،َّوفريق 

وينصح ويشيرَّ يدركهََََّّّّ؛وينفذ،َّ الخططَّ يفَّ تعديالًَّ يفرضَّ قدَّ العمليَّ الواقعَّ ألنَّ

َّالعاملونَّالمنفذون.

َّأاءَّينبغيََّّـأنَّتقومَّبهَّالمرأةَّيفَّالبنََّّالمطلوبوالدورََّّ نَّيشرتكَّفيهَّالفريقانَّكلٌّ

َّتعداده.ـحسبَّاس

الَََّّّخواتَّاألعلىََََّّّّإن َّ الواجبََّّعيداالمثقفاتَّ لهذاَّ يتقدمنَّ أنَّ المؤثراتَّ اتَّ

َّذاَّشقين:ََّّيكونَّعملهنََّّّمنَّأنََّّْدَّّــالمتعّينَّهبمةَّالَّتعرفَّالكلل،َّوالَّبَُّ

عقيدةََّّـش هدمَّ علىَّ يعملونَّ الذينَّ والجنَّ األنسَّ شياطينَّ فضحَّ يتضمنَّ قَّ

َّ.َّوإنكارَّهذاَّالمنكرَّ،األمـةَّوخلقها

والتوـوش العمليةَّ الرتبيةَّ يفَّ يتمثلَّ إيجابياَّ أمرًاَّ يتضمنَّ جيلَّوإََّّعيةقَّ نشـاءَّ

َّمسلم.

أخٍتَّ منَّكلَّ َّ سيَََّّّّمطلوب  مثقفةوالَّ كانتَّ إذاَّ مستواهاَََّّّماَّ رفعَّ تعملَّعلىَّ أنَّ

العلميَّوالفكريَّوالدعوي،َّوأنَّتستمرَّيفَّتحصيلَّالمزيدَّمنَّالمعرفة،َّوهيَّإنَّ

َّشـاءَّاهللَّبالغةَّكثيرًاَّمماَّتريدَّإنَّهيَّأحسنتَّاإلفادةَّمنَّكلَّدقيقةَّيفَّحياهتا.َّ
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أنَّتش أمتنتهاََّّؤوليـعرَّبمسَـّإنَّعليهاَّ الذيَّيهاجمَّ الداهمَّ الخطرَّ ا:َّخطرَّـأمـامَّ

الجنسـّري،َّواإلباحيـذلَّوالتعـالتب أعـداءََّّـةَّ القضاءَّعلىَّاألسرةَّ..َّفإنَّ ية،َّوخطرَّ

اإللحـادَّ بنشرَّ األسرةَّ هدمَّ إلىَّ للوصولَّ ووسائلهمَّ قواهمَّ كلَّ يجندونَّ اهللَّ

َّواإلباحيةَّيفَّأوساطَّالمسلمين.

اإلباحيةََّّ إلىَّ وصلواَّ بالدهمَّ يفَّ وهمَََّّّسية،الجنإهنمَّ األسرة،َّ مكانةَّ وزلزلواَّ

اَّهذاَّالوباءَّالمدمرَّ..َّلقدَّأدركواَّأّنَّاألسرةَّالمسلمةَّخطرََّّـيريدونَّأنَّينقلواَّإلين

يكونواََّّ أنَّ يمكنَّ الَّ وهؤالءَّ بالدين،َّ ملتزمينَّ ونساءَّ رجااًلَّ تخرجَّ ألهناَّ عليهم؛َّ

الف ذلكَّفهمَّيسخرونَّ ..َّمنَّأجلَّ لهمَّوالَّخدمًاَّيحققونَّمصالحهمَّ نََّّـتابعينَّ

ائلَّاإلعالمَّوالفضائيات،َّوالكتبَّوالنشراتَّوالمؤتمراتََّّـيات،َّووسحرـمسوال

َّدمَّاألسرة.َّـله

الع إنكارَّهذاَّ المرأةَّيفَّ الردَّمنَّكلمةَّـإّنَّكلمةَّقويةَّمحكمةَّمنَّ أبلغَّيفَّ دوانَّ

أهنمَّيعملونَّلمصلحتهاَّ..َّإهناَََّّّعونَّزوراًَّمنَّالرجلَّ..َّألهناَّهيَّالضحية،َّوهمَّيدَّّ

َّفالمجتمع،َّوعندئذَّيكونَّالدمار.َّةرـسهيَّالمعرضةَّاألولىَّللخطرَّثمَّاأل

األسََّّإنَّّ تفكيكَّ منهاَّ يرادَّ مؤتمراتَّ إثرَّ يفَّ تعقدَّ علىََّّـمؤتمراتَّ والقضاءَّ رة،َّ

سةَّالزواج،َّوتركَّالناسَّكالبهائمَّالَّيضبطَّتصرفاهتمَّالجنسيةَّضابط،َّومنََّّـمؤس

الفاحشةَّ وتسودَّ المثلى،َّ والقيمَّ الفضائلَّ علىَّ وُيقضىَّ األمـة،َّ هويةَّ تضيعَّ ثمَّ

و والذيَّالديََّّيحاربوالرذيلة،َّ فسادهم.َّ نشرَّ دونَّ يحولَّ عقبةَّ يعّدونهَّ الذيَّ نَّ

َّيهمناَّمنَّذكرَّهذهَّالمؤتمراتَّأنَّنتنبهَّعلىَّالخطرَّالذيَّيستهدفَّأمتنا.

خطرََََّّّّإنَّّ واهللَّ إنهَّ َّ.. والمرأةَّ الرجلَّ قبلَّ منَّ مواجهتهَّ منَّ ُبّدَّ الَّ الخطرَّ هذاَّ

َّمحققَّيتهددَّوجودناَّكله.ََّّ

هوالنداَّيفَّشهرَّشباطَََّّّايَّمنََّّاله)مؤتمرَّالهاي(َّالذيَّعقدَّيفَََّّّـأألمَّيأتكمَّنب

العامََّّ منَّ وغيرها،1999ََّّ)فرباير(َّ المسلمينَّ بالدَّ منَّ شبابَّ إليهَّ دعيَّ وقدَّ م،َّ
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والثامنةَّعشرة،َّوكانَّ السادسةَّعشرةَّ بينَّ أعمارهمَّ ترتاوحَّ الشبابَّ هؤالءَّ وكانَّ

بابَّالعالمَّفيماَّيخّصَّوثيقةَّمؤتمرَّالسكانَّالذيََّّـالهدفَّاألولَّاستماعَّصوتَّش

َّم.1994امَّدَّيفَّالقاهرةَّعـعق

الدين،َّوقدَّهاجمهاَّعلماءََّّوألخالقََّّلوهذهَّالوثيقةَّمملوءةَّبالخزيَّوالتدميرََّّ

ارَّاألرض،َّوهاجمتهاَّأيضاَّجهاتَّغيرَّإسالميةَّمنَّأتباعَّـالمسلمينَّيفَّجميعَّأقط

عامََّّ يفَّ ثمَّ األخرى.َّ الصين،ََّّعقدََّّم1995ََّّاألديانَّ يفَّ بكينَّ يفَّ المرأة(َّ )مؤتمرَّ

اَّ آالفَّ سبعةَّ المؤتمرَّ هذاَّ رحابَّ منَّ يفَََّّّومعهممرأةََّّوخرجتَّ الشبابَّ بعضَّ

َّصفوفَّمرتاصةَّيطالبونَّبإقرارَّالشذوذَّواإلباحية.َّ

مؤتمرَّالهايَّاألخيرَّتشجيعَّالفتيانَّوالفتياتَّعلىَّتعاطيَََّّّتوصياتوكانَّمنََّّ

وعلىَّ األبوين،َّ الىَّ الرجوعَّ دونَّ الحملَّ منَّ الواقيةَّ الوسائلَّ واتخاذَّ الفاحشةَّ

لحكوماتََّّعوةَّاعلىَّدجهاضَّواإلقدامَّعليهَّدونَّاستئذانَّاألبوين،َّوتشجيعَّاإل

الشذوذََّّ إقرارَّ المؤتمرَّ هذاَّ توصياتَّ ومنَّ إجراءه،َّ وتسّهلَّ الحقَّ هذاَّ تقـّرَّ أنَّ

َّواعتبارهَّأمـرًاَّمسموحاَّبهَّواالعرتافَّبهَّقانونيًا.

مَّمؤتمرَّيفَّنيويوركَّللتصديقَّعلىَّالوثائق1999ََّّسنةََََّّّّ()آذارََّّشهرثمَّعقدَّيفََّّ

مؤتمر أيضًاَّ نيويوركَّ يفَّ ذاتهَّ الشهرَّ يفَّ وعقدَّ حولَّعالمََّّوالتوصيات،َّ العنفَََّّّيَّ

َّ(1).ضدَّالنساءَّيفَّسبيلَّتأجيجَّالعداوةَّبينَّالرجلَّوالمـرأة

َّإّنَّذلكَّعدوانَّعلىَّالفطرةَّالسليمة،َّوالقيمَّالفاضلة،َّوعلىَّحكمَّالدين.

قبلَََّّّانتكاسوإنهََّّ الفاجرَّ النحوَّ هذاَّ علىَّ البشريةَّ عرفتهَّ ماَّ اإلنسانَّ يفَّسلوكَّ

 
جري1) الشــ(َّ األوســدةَّ العـرقَّ رقــطَّ ََّـّددَّ 7384َّمَّ َّـبتَّ هـ29/10/1419ََّّاريخَّ

(15/2/1999َّ رقمَّ العددَّ المجتمعَّ ومجلةَّ 1343َّم(،َّ ََّّ هـ5/12/1419ََّّبتاريخَّ

 م(.23/3/1999َّ)
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َّهذهَّاأليام.َّ

هذاََّّ يبغيََّّـوهََّّالعدوانإّنَّ االنتكاسَّ بالدنا،َََّّّاهللََّّأعداءذاَّ إلىَّ بهَّ يتسللواَّ انَّ

أمتن لتدميرَّ أوالدنا،َّ بينَّ المؤتمراتََّّـوينشروهَّ هذهَّ إّنَّ المسلمون،َّألنَََّّّيرادا.َّ هباَّ

هناك،ََّّ قائمةَّ فاإلباحيةَّ الغرب،َّ بالدَّ محققةَّيفَّ تصدرهاَّ التيَّ التوصياتَّ هذهَّ كلَّ

تدميرََّّ يريدونَّ إهنمَّ َّ.. هناكَّ قائمةَّ اإلجهاضَّ وإباحةَّ هناك،َّ بهَّ معرتفَّ والشذوذَّ

تعالى:ََّّبالقََّّياتناح   مت  زت  رت   يب ُّ ضاءَّعلىَّاألسـرةَّكماَّدمرتَّحياهتمَّقالَّ
ربنََّّ[.89ََّّالنساء:]ََّّ َّىث  نث مثرثزث   يت ىت نت أهنمَّـيخربناَّ اَّ

منََّّ وحذرناَّ مثلهم،َّ نكونَّ لوَّ نسايودونَّ َّ يصونَّـتباعهم.َّ أنَّ سبحانهَّ اهللَّ ألَّ

َّالمسلمينَّمنَّمكرهم،َّوأنَّيردَّكيدهمَّيفَّنحورهم.َّ

أم يقفَّ الذيَّ اـمنَّ العدوانَّ هذاَّ منََّّإالََََّّّّلصارخامَّ والفضلياتَّ الفضالءَّ

َّالمسلمين؟

دوانَّالذيَّيستندَّإلىَّقوىَّخارجية،َّوالَّينفعَّيفَّهذاَّـهذاَّالعََّّافَـّإيقاَّنريدََّّـإنن

أنَّـالمج نريدَّ بلَّ َّ.. مطلوبًاَّ ذلكَّ كلَّ كانَّ وإنَّ فقط،َّ واإلنكارَّ والنقدَّ التألمَّ الَّ

تي تقـيقومَّ إسالميَّ مدروسةََّّـارَّ وخطةَّ منهجَّ علىَّ يقومَّ فاضالت،َّ مؤمناتَّ ودهَّ

فكوع يعيلىَّ أبعرَّ ويدركَّ واتجاهاته،َّ الحاليَّ العصرَّ المطروحة،ََّّـشَّ القضيةَّ ادَّ

بماَّ المتمثلةَّ الهدمَّ عملياتَّ إيقافَّ منَّ بدَّ الَّ وقائمًاَّ محكمًاَّ البناءَّ يكونَّ ولكيَّ

 ذكرناَّونحوه.ََّّوهللَّدرَّالقائل:

َّـدمـإذاَّكنتَّتبنيهَّوغــيركَّيهََّّتىَّيبلغَّالبنيانَّيومًاَّتمــامهَّم

َّ(1)ثمَّألفَّوأعظموألفَّوإلفَََّّّادمـفكيفَّبناءَّخلفهَّألفَّه

َّ

 
 .1/141ََّّ"أقوالَّمأثورةَّوكلماتَّجميلة"(1ََّّ)
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 دور األم يف غرس العقيدة الصحيحة

نَّمولودَّإالَّيولدَّعلىََّّـاَّمـم»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصالَّرسولَّاهللََّّــقال:َّقََّّعنَّأبيَّهريرةََّّ

منََّّ فيهاَّ تجدونَّ هلَّ البهيمة،َّ تنتجونَّ كماَّ وينّصرانه،َّ يهّودانهَّ فأبواهَّ الفطرة.َّ

أنتمَّتجدعوهناـجدع أبوَّهريرة:َّواقرؤوََّّ«اء،َّحتىَّتكونواَّ إنَّْثمَّقالَّ   خت ُّ  شئتمََّّاَّ
َََّّّخص   حص مس خس    جسحس   مخ   جخ  مح جح مج   مثحج  هت مت

َّ.َّويفَّرواية:َّ)ويمجسانه(،ََّّويفَّرواية:َّ)ويشّركانه([.30َّالروم:]

َّ(1).«...َّماَّمنَّمولودَّيولدَّإالَّوهوَّعلىَّالملة»ويفَّروايةَّلمسلم:َّ

منَّ كلَّ بهَّ يقومَّ الذيَّ الدورَّ أهميةَّ يبينَّ مهّمَّ أصلَّ العظيمَّ الحديثَّ هذاَّ

َّوظيفتهمَّالتيَّيجبَّأنَّيقومواَّهبا.الدَّواألوََّّاألبوينَّيفَّرعايةَّعقيدة

تلكَّ يشّوهانَّ اللذانَّ هماَّ األبوينَّ لكنَّ الفطرة،َّ علىَّ يولدَّ مولودَّ كلَّ إنَّ

أوََّّ مشركا،َّ يجعالنهَّ أوَّ يمّجسانه،َّ أوَّ ينّصرانه،َّ أوَّ يهّودانه،َّ اللذانَّ فهماَّ الفطرة،َّ

َّيجعالنهَّملحدًا.َّ

ا غرسَّ علىَّ لألبوينَّ َّ عـون  الفطرةَّ علىَّ يولدَّ إنسانَّ َّ كلِّ كونَّ ةََّّلعقيدَّإنَّ

ويحوطاهناََّّالص الفطرة،َّ هذهَّ ينّميانَّ ألهنماَّ والَّصعوبة،َّ عسرًاَّ يجدانَّ فالَّ حيحةَّ

َّبالوقايةَّوالحمايةَّمنَّجراثيمَّالضاللَّواالنحراف.َّ

دمنـوم يقررَّـاَّ الشريفَّ الحديثَّ فهذاَّ األمـةَّ بنـاءَّ يفَّ المرأةَّ دورَّ عنَّ نتكلمَّ اَّ

هباَّقـومََّّأنَّتََّّحقيقةَّملموسةَّيجبَّأنَّتكونَّمنطلقاَّيفَّالعمليةَّالرتبويةَّالتيَّيجب

َّالمـرأة.َّ

َّعلىَّالمـرأةَّأنَّتدركَّأهميةَّالمهمةَّالتيَّهيَّمكلفةَّهبا.َّإن َّ

 
(1َّ َّ)َّ َّرواهَّ َّ-1358)البخاريَّ َّ1359-َّ َّ1385-َّ َّ4775)َّ ومسلمَّ والرتمذيََّّ(2658)،َّ َّ،

 .481َّ-410-393-346-282-275-2/253َّ،َّوأحمدََّّ(2138)
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الََّّإن َّ هذَّاألساسَّ عليهَّ تقومَّ الحيـاةَّـيَّ إلىَّ ونظرهتاَّ عقيدهتاَّ هوَّ األمـةَّ ويةَّ

العقيدةَّتمثلَّالركنَّاألولَّواألهمَّيفَّهويةَّاإلنسـانَََّّّوالكونَّواإلنسـانَّ..َّأجلَّإن َّ

يعةَّوالسلوكَّ..َّوكذلكَّالتـأريخَّوالتوقيتََّّالشرََّّدَّذلكَّويفَّهويةَّاألمـةَّ..َّوتأيتَّبع

َّواللباسَّوطرازَّالسكنَّ..َّإهناَّجميعًاَّهيَّالعناصرَّالتيَّتمـيزَّأمـةَّعنَّأمـة.ََّّ

وراءَّـف ونبذهتاَّ لشريعتهاَّ وتنكرتَّ عنها،َّ وتخلتَّ عقيدهتاَّ أمـةَّ أضاعتَّ إذاَّ

هبم،َّ وتشبهتَّ أعداءهاَّ وقلدتَّ عنها،َّ المنبثقةَّ السلوكَّ قواعدَّ وخالفتَّ ظهرها،َّ

َّأّرختو طرازََّّبتـأَّ ويفَّ مالبسهمَّ يفَّ وقلدهتمَّ توقيتهم،َّ واستعملتَّ ريخهم،َّ

بالفناء.َّيقولََّّ نفسهاَّ فإهناَّتكونَّقدَّحكمتَّعلىَّ بقومَّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصسكناهم،َّ منَّتشبهَّ

َّ(1).«فهوَّمنهم

َّيجبَّعلىَّاألبوينَّأنَّيعطياَّهذاَّالموضوعَّحقهَّمنَّاالهتمامَّوالرعاية.َّ

الوحداََّّإن َّ منَّ العالَّ وبصفاتهَّ تعالىَّ باهللَّ والرحمة،ََّّوالقدنية،ََّّاإليمانَّ رة،َّ

واإلحيـوالع والرزق،َّ سريعَّـدالة،َّ وأنهَّ والحكمة،َّ والعظمة،َّ واإلماتـة،َّ اء،َّ

َّاإليمانَّبذلكَّيأيتَّيفَّأولياتَّالعقيدة.ََّّاب،َّوأنهَّعزيزَّذوَّانتقام،َّ..َّإن َّـالحس

اإليمانَّباليومَّاآلخرَّ..َّوسائرَّأركانَّاإليمانَّالمعروفةَّمنَّالعقيدةَّالتيََََّّّّوإن َّ

والتيَّيجبَّأنَّنربيَّعليهاَّأوالدناَّومنَّيكونَّتحتَََّّّمسلم،اَّكلََّّيجبَّأنَّيؤمنَّهب

الذيَّنقلَّإليناَّالحوارَّالذيَّجرىََََّّّّأيدينا.ََّّوقدَّجاءَّحديثَّعمرَّبنَّالخطابََّّ

النبيََََّّّّبينَّجربيلََّّ :َّملسو هيلع هللا ىلصالََّّـَـّإذَّقالَّجربيل:َّأخربينَّعنَّاإليمان.َّقََّّملسو هيلع هللا ىلصوبينَّ

تؤم» وأنَّ اآلخرَّ واليومَّ ورسلهَّ وكتبهَّ ومالئكتهَّ باهللَّ تؤمنَّ بالقـأنَّ خيـنَّ رهََّّـدرَّ

َّ(2).«رهَّـوش

 
 .َّ(َّوهوَّحديثَّصحيح4031)داودََّّوأبرواهَّ(1ََّّ)

 ،َّوغيرهم.8/27َّ(،َّوأحمد261ََّّ(،َّوالرتمذيَّ)4695(،َّوأبوَّداودَّ)8َّرواهَّمسلمَّ)(2َّ)
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َّالطفَلَّيفَّأولَّمراحلَّوعيـيج هَّوإدراكهَّذلكَّكل هَّ..َّويجبَّأنََّّـبَّأنَّتلقنَّاألمُّ

ومرات،ََّّ مراتَّ األمورَّ هذهَّ علىَّ وتلحَّ الطفل،َّ يفهماَّ التيَّ باللغةَّ عليهَّ تلقيهَّ

َّوتوضحهماَّبماَّتستطيعَّمنَّتوضيح.َّ

أنَّْ عليهاَّ فـإّنَّ )اََّّوكذلكَّ مثلَّ يسمعهاَّ التيَّ األذكارَّ معنىَّ لهَّ أتشـرحَّ كرب(َّهللَّ

َّالَّذلك.َّــو)الحمدَّاهلل(َّو)الَّإلهَّإالَّاهللَّمحمدَّرسولَّاهلل(َّوأمث

أن َّ تعـالىَّ اهللَّ الفطرةَََّّّونحمدَّ الفهم،َّتتجاوبَّمعَّ ميسورةَّ العقيدةَّاإلسالميةَّ

هب األّمَّ تقومَّ أنَّ والمهمَّ العقل.َّ ويقبلهاَّ معها،َّ أنََّّـوتتماشىَّ وينبغيَّ المهمة،َّ ذهَّ

َّملَّاآلخـر.ماَّيكلَّمنهيكونَّبينهاَّوبينَّاألبَّتعـاونَّيفَّذلك،َّفك

َّمنَّتلقاهَّمنَّالنساءَّمهماَّكانتََّّوعلىَّالمـرأةَّأنَّتبلَّّ غَّهذهَّالعقيدةَّأيضًاَّكل 

اهللََّّ رسولَّ سيدناَّ قولَّ ولتذكرَّ ومستوياهتّن،َّ وأوضاعهّنَّ بلغواََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصأعمارهّنَّ

َّ(1).«عنيَّولوَّآيـة

بمهمةَّـإنن يقمنَّ اهللَّ إلىَّ الداعياتَّ منَّ عددًاَّ نجـدَّ أنَّ إلىَّ ماسـةَّ بحاجةَّ اَّ

واالتبلي والربيدَّلوسائغ،َّ والهاتفَّ والنشـرَّ الصحفَّ طريقَّ عنَّ ميّسـرةَّ اليومَّ ُلَّ

َّواالنرتنت،َّوالكلمةَّالطيبة،َّولتغتنمَّالزياراتَّوالمناسبات.

يوميًاََّّ وقتًاَّ تخصصَّ وأنَّ باإلسالم،َّ علمًاَّ تزدادَّ أنَّ مثقفةَّ امرأةَّ كّلَّ وعلىَّ

َّتلتزمَّفيهَّبالقراءةَّالمنهجيةَّالهادفة،َّوعليهاَّأنَّتحضرَّمجالسَّالعلم.

َّوع تعليهاَّ ذهنهاََّّأنَّ يفَّ معالمهاَّ تتضحَّ حتىَّ خاصةَّ عنايةَّ بالعقيدةَّ نىَّ

وتستوعبَّقضاياهاَّ..َّإهناَّإذاَّبلغتَّذلكَّكانتَّأقـدرَّعلىَّنقلَّقضاياَّالعقيدةَّإلىََّّ

َّاألخرياتَّبشكلَّمؤثرَّوواضح.

ألنَّّ أفضل؛َّ السنةَّ كتبَّ يفَّ العقيدةَّ تربطَََّّّودراسةَّ الكتبَّ تلكَّ يفَّ قراءهتاَّ

 
 (.3461َّالبخاريَّ)(ََّّرواه1َّ)
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قضـاي تبقىَّ فالَّ بالحيـاة،َّ العالعقيدةَّ بلَّقيدةََّّاَّ َّ.. الذهنَّ يفَّ قائمةَّ مجـردةَّ أمـورًاَّ

َّتكونَّموصولةَّبالحيـاة.َّ

َّولننظرَّإلىَّهذاَّالحديثَّالصحيحَّالجميل:َّ

بضع َّ عنََََّّّّ»اإليمانَّ األذىَّ إماطةَّ وأدناهاَّ اهلل،َّ إالَّ إلهَّ الَّ أعالهاَّ شعبة:َّ وسبعونَّ

َّ(1)الطريق،َّوالحيـاءَّشعبةَّمنَّاإليمان«.َّ

رحََّّـيفَّشََّّأليفَّكتابَّقيمتبََّّ  ـه458اإلمامَّالبيهقيَّالمتوىفَّسنةََََّّّّقاموقدََّّ

وسبقهََََّّّّ.َّوقدَّطبعَّيفَّعشرينَّمجلداًَََّّّ"عبَّاإليمانـامعَّلشـالج"ََّّديثَّوهوَّـهذاَّالح

َّإلىَّهذاَّالموضوعَّبالتأليفَّآخرون.َّ

والناظرَّلعناوينَّأبوابَّاإليمانَّيفَّكتبَّالسنةَّالتيَّعقدتَّلإليمانَّأبوابًاَّيرىَّهذاََّّ

َّالمعنىَّواضحًاَّكلَّالوضوح.

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 
 .َّ(5005(،َّوالنسائيَّ)4676،َّوأبوَّداودَّ)(35)َّمسلماهَّ(ََّّرو1)
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 ن تلم مبا حوهلا أة تثقيف نفسها وأرـعلى امل

أوالدٍَََّّّالمرأةدورََََّّّّإن َّ منَّ حولهاَّ فيمنَّ العقيدةَّ غرسَّ َّوجاراٍتَََّّّوقريباٍتَََّّّيفَّ

كبير،َّوكذلكَّتصحيحَّهذهَّالعقيدةَّوالدفاعَّعنها،َّوهذاَََّّّدور ََّّوصديقاٍتََّّوزميالٍتَّ

َّـة.َّـهوَّالعنصرَّالرئيسيَّيفَّبنـاءَّاألمَّّ

هذهَََّّّأن َََّّّالطبيعيومنََّّ الالمهََّّأداءَّ أنَّْمةَّ يقتضيَّ ملّمةَََّّّعظيمةَّ المـرأةَّ تكونَّ

منَّ يبّلغهَّ أنَّ العقيدةَّ يفَّ أساسيَّ أمـرَّ علىَّ وقفَّ منَّ كّلَّ فعلىَّ العقيدة،َّ بأصولَّ

يحيطَّبهَّأوَّيتصلَّبه.َّوقدَّأشرناَّإلىَّأّنَّالعقيدةَّاإلسالميةَّميسورةَّالفهمَّيستطيعََّّ

َّيدركهاَّبسهولةَّالصغيرَّوالكبير،َّوالمثقفَّواألمي.ََّّأنَّْ

دراس إّنَّ أمـوقلنا:َّ الةَّ ألنَّورَّ ذلكمَّ بالحياة،َّ العقيدةَّ يربطَّ السنةَّ كتبَّ يفَّ عقيدةَّ

مفرداتََّّ بينَّ واالنقطاعَّ الفصامَّ هيَّ المعاصرَّ المجتمعَّ منهاَّ يعاينَّ التيَّ المشكلةَّ

َّالعقيدةَّوبينَّحيـاةَّالناسَّوسلوكهم.َّ

اإليمانَََّّّإن َّ اقرتانَّ تعالىَّ اهللَّ كتابَّ يفَّ لنقرأَّ وإنناَّ بالعمل،َّ مرتبطَّ اإليمانَّ

َّأكثرَّمنَّسبعينَّآيـة.َّيفَّالكريمكتابَّيفَّالبالعمل،َّوتكررَّهذاَّ

بضـواإليم لـهَّ وســانَّ شـعَّ عنََّّـبعونَّ األذىَّ وإماطـةَّ الحيـاءَّ نحوَّ منَّ عبةَّ

َّ(1).الطريقَّ..َّكماَّجاءَّيفَّالحديثَّالصحيح

يكونََََّّّّإن َّ بمنَّ جديرَّ كريمَّ مستوىَّ إلىَّ يرفعهَّ عقيدةَّصحيحةَّ المـرءَّ اتخـاذَّ

قدَّرضيَّلنفسهَّأنَّيكونََّّيكونََّّ،َّإذََّّإنسانًاَّكريمًاَّ..َّوإنسانَّبالَّعقيدةَّإنسانَّتافه

بمنزلةَّالبهيمةَّالتيَّالَّتعقل،َّبلَّيكونَّأضلَّمنها؛َّألنهَّعّطلَّالعقلَّالذيَّوهبـهَّاهللَّ

َّإياه،َّوعّطلَّسمعهَّوبصرهَّاللذينَّهبماَّيتعلمَّاإلنسانَّويزدادَّمعرفةَّوهداية.َّ

 
(1ََّّ)( مسلمَّ )35رواهَّ داودَّ وأبوَّ شعبة(،َّ وسبعونَّ )بضعَّ بلفظَّ ورواه4676ََّّ(َّ وغيرهما.َّ َّ،)

( وانظر9ََّّالبخاريَّ قلت:َّ شعبة(.َّ وستونَّ )بضعَّ بلفظَّ الصحيحة"(َّ لأللباينَََََّّّّّ"السلسلةَّ

 .1769َّ/َّبرقم:4ََّّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 20 - 

 

تعالى:ََّّ  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّ قالَّ
َّ[.179َّاألعراف:َّ]َّ َُّّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي

ََّّكلَّشيءَّيفَّهذاَّالوجودَّيدلَّعلىَّالخالقَّوعلىَّصفاتهَّالكريمة.نَّّإ

َّتدلَّعلىَّأنهَّواحدََّّويفَّكلَّشيءَّلهَّآيـةَّ

َّالَّتعالى:َـّبلَّلوَّتأملَّاإلنسانَّيفَّذاتهَّوأعضائهَّوأجهزتهَّلتبينَّلهَّإحكامَّخلقَّاهللَّق

الََّّـوقََّّ[.21-20الذاريات:ََّّ]  َّيي ىي ميني زي  ري  ٰى ين ىن ننُّ 

ََّّ َّلك خك حك جك مق حق حفخفمف مغجفُّ تعالى:ََّّ

 [.53ََّّلت:صف]

عندماََّّ عليهاَّ إّنَّ َّ.. أمتهاَّ بنـاءَّ يفَّ تسهمَّ أنَّ تريدَّ التيَّ الفاضلةَّ األختَّ علىَّ إّنَّ

َّ.. فيهَّ الذيَّنعيشَّ بالعصرَّ تامةَّ السليمةَّأنَّتكونَّعلىَّمعرفةَّ العقيدةَّ تريدَّتقريرَّ

معاديةََّّ دين،َّ أيَّ للدينَّ متنكرةَّ ماديةَّضخمةَّ فيهَّحضارةَّ تقومَّ الذيَّ العصرَّ هذاَّ

عليهاَّ..َّعاملةَّعلىَّتشويههاَّوهدمهاَّ..َّوهيََََّّّّالناساهللََّّللفطرةَّالسليمةَّالتيَّفطرََّّ

َّالحضارةَّالغربيةَّ..َّوهذاَّالواقعَّخطيرَّألنهَّيمكنَّأنَّيسوقَّاإلنسانيةَّإلىَّالدمـار.

تدميرََّّ يفَّ يومَّ بعدَّ يومًاَّ يمضيَّ الحاليَّ الحياةَّ ]خطَّ المفكرين:َّ أحدَّ يقولَّ

ناحيةََّّ ناحية،َّوإلىَّحيـوانَّمنَّ آلـةَّمنَّ إلىَّ اإلنسانَّوتحويلهَّ ..ََّّأخرىََّّخصائصَّ

ذاَّكانَّهذاَّالخطَّلمَّيصلَّإلىَّهنايتهَّبعد؛َّوإذاَّكانتَّآثـارَّهذهَّالنهايةَّلمَّتتضحََّّوإ

قمـةَّ إلىَّ وصلتَّ التيَّ األممَّ يفَّ اليومَّ حتىَّ منهاَّ ظهرَّ فالذيَّ َّ.. كامالًَّ اتضاحًاَّ

الحضارةَّالمـادية،َّيشـيَّبتناقصَّالخصائصَّاإلنسانيةَّوضمورهاَّوتراجعها.َّبقدرََّّ

اآلليـةََّّ الخصائصَّ بنموَّ يشـيَّ وهذاََََّّّّوانيةَّوالحيماَّ َّ.. وبروزهاَّ وتضخمهاَّ فيهاَّ

خصائصََّّ تدميرَّ يفَّ يومَّ بعدَّ يومًاَّ يمضيَّ الحاليَّ الحيـاةَّ خـطَّ أّنَّ لتقريرَّ يكفيَّ

اإلنسانيةَّالَّيمكنََّّ الحيـاةَّ أنَّ الحََّّ-إذن-اإلنسان،َّولتقريرَّ ََّّـطَّأنَّتمضيَّمعَّهذاَّ

يمن اهللَّ رحمـةَّ يفَّ واألملَّ َّ.. هنائيًاَّ تدميرهاَّ مقررًاَّ يكنَّ لمَّ ماَّ َّ.. هنايتهَّ منَّإلىَّ عَّ
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َّهذاَّالمصيرَّالبائس[.َّتوقعَّ

الحـّلَّ نجدَّ الَّ َّ.. والحاضرَّ الماضيَّ يفَّ حولناَّ منَّ نتلفتَّ ]وحينَّ ويقول:َّ

الحـادة،ََّّ األزمـةَّ هذهَّ منَّ هباَّ وللخروجَّ الدمار،َّ ذلكَّ البشريةَّ لتجنيبَّ المقرتحَّ

احتفاظًاَّناميـًاَََّّّ–ولالحتفاظَّباإلنسانَّعنَّطريقَّاالحتفاظَّبخصائصهَّاإلنسـانيةََّّ

َّ َََّّّ-متجـددًاَّ يفَّ االعقيإالَّ اإلسالميةََّّـدةَّ والحيـاةَّ اإلسالميَّ والمنهجَّ إلسالميةَّ

َّوالمجتمعَّاإلسالمي[.

بالرجوعََّّ إالَّ الخطرَّ هذاَّ منَّ أنهَّالَّخالصَّ والداعيـةَّ الداعيَّ يعلمَّ أنَّ يجبَّ

َّالبنـاء.َّالرجـلَّوالمـرأةَّيفَّإلىَّاهللَّ..َّومنَّهناَّيتبينَّالدورَّالذيَّينبغيَّأنَّيقومَّبه

واألزمــ َّ.. الخلقيَّ االهنيارَّ الروحإّنَّ وةَّ َّ.. ..ََّّيةَّ الماديةَّ النزعةَّ سيطرةَّ

إّنَّذلكَّكلهَّعدوانَّعلىَّفطرةََّّ َّ.. اللذائذَّمنَّأيَّطريقَّكانَّ تتبعَّ واالستغراقَّيفَّ

يتصدىََّّ لمنَّ الكربىَّ المهمةَّ تبدوَّ وهناَّ َّ.. وتدميرهاَّ لمسخهاَّ ومحاولةَّ اإلنسانَّ

َّلإلصالحَّوالبنـاء.

َّالمنقـذهذاَّمنَّناحية.َّوهناكَّهجومَّشرسَّعلىَّاإلسالمَّالذيَّيبدوَّأنـهَّهوََّّ

َّمنَّالصليبيةَّالعالميةَّواليهوديةَّوبذلتاَّجهودًاََّّالوحيد ،َّوقدَّقامتَّهبذاَّالهجومَّكل 

االعتقادََّّ دائرةَّ يفَّ حصرهَّ علىَّ عملتاَّ ثمَّ َّ.. الدينَّ هذاَّ صورةَّ تشويهَّ يفَّ جبارةَّ

والمعامالتََّّ الحيـاةَّ نظـامَّ يفَّ التدّخلَّ منَّ ومنعهَّ التعبدية،َّ والشعائرَّ الوجداينَّ

ومنع واالقتصادية،َّ الاالجتماعيةَّ منَّ اهَّ يفَّسيطرةَّ واقعيَّ نشاطَّ كلَّ علىَّ لكاملةَّ

َّالحيـاة.َّ

وضميره،ََّّ بلسانهَّ موحدًاَّ المسلمَّ يكونَّ أنَّ يفَّ ضيرَّ الَّ ومكر:َّ بخبثَّ وقالواَّ

الجوانبَّاألخرىََّّ أماَّيفَّ َّ.. منهَّ مانعَّ ..َّفهذاَّالَّ للصلواتَّوالنوافلَّكاملةَّ مؤديًاَّ

إلى التحاكمَّ يكونَّ وأنَّ المعاصرة،َّ تمليهاَّ جديدةَّ ألنظمةَّ يخضعَّ أنَّ َّفينبغيَّ

األجالقوان وتنطلقَّينَّ المحرمات،َّ فتباحَّ الشريعة،َّ أحكامَّ تتعطلَّ وبذلكَّ نبيةَّ
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َّالشهوات.َّ

المائدة:ََّّ]  َّجع  مظ حط مض  خض  حض جض مص خصُّ يقـولَّاهللَّتعـالى:ََّّ

[.ََّّوأنكرَّسبحانهَّعلىَّبنيَّإسرائيلَّأنَّيؤمنواَّببعضَّالكتابَّويكفرواَّببعض49ََّّ

 مت  يبرتزت   ىبنب   مب زب رب يئ ىئُّ   ال:ـفق
  لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث  يت ىت نت

َّ[.85البقرة:َّ]  َّ مل  يك  ىك  مك

 ملُّ  ثمَّتلتَّهذهَّالخطواتَّخطواتَّ..َّوقدَّحذرناَّربناَّيفَّأكثرَّمنَّآيـةَّفقال:
 ين ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل

 [.21النور: ] َّجه

المسلم األختَّ تكونَّ أنَّ مهمَّ َّ أمـر  بالواقـعََََّّّّةهــذاَّ علمَّ علىَّ العقيدةَّ تبلغَّ وهيَّ

َّوبخطـطَّاألعداء.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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ة ــة الداعيات املثقفات بغريهن من بنات األمايعن

 وإعدادهن ليكن داعيات بدورهن.

ولتقومَّالمـرأةَّبتبليغَّالعقيدةَّهذهَّالمهمةَّالعظيمةَّعلىَّالوجهَّاألمثلَّينبغيَّأنََّّ

المؤسـسا بإعدادهاَََّّّتتقومَّ وتلفازَّ وإذاعةَّوصحافةَّ ومدرسةَّ بيتَّ منَّ المتعددةَّ

َّاإلعدادَّالعلميَّوالسلوكي.

كان َّلقدَّ الالمجتمَّ يفَّ ومبادئهَّعَّ اإلسالمَّ صوتَّ يصلَّ بأنَّ يسمحَّ ماضيَّ

المجتمعَّيومذاكَّيفَّأصقاعَّالعالمَّاإلسالميَّكّلهَََّّّوأحكامهَّإلىَّالمـرأة؛َّذلكَّألنَّّ

وألنَّّ الحيـاة،َّ جوانبَّ شّتىَّ يفَّ اإلسالميةَّ الشريعةَّ علىَّ قائمًاَّ الشخصيةََََّّّّكانَّ

الثقافةَّاإل َّمنَّفقهََّّسالميةالمسلمةَّكانتَّماَّتزالَّمتماسكةَّوقويةَّومتميزة،َّوألنَّ

تقعَّضمنهََّّ الذيَّ الوحيدَّ الثقايفَّ اإلطارَّ كانتَّ وتفسيرَّوحديثَّوأخالقَّ وتوحيدَّ

طريقََّّ عنَّ متحققًاَّ المـرأةَّ تأّثـرَّ وكانَّ ومثقفين،َّ عامةَّ منَّ جميعًاَّ الناسَّ عقولَّ

طريقََّّ وعنَّ المدارسَّ هيَّ كانتَّ التيَّ الكتاتيبَّ طريقَّ وعنَّ اإلسالميَّ البيتَّ

َّ.ًَّاَّجـداًَّرََّّعظيمالرجلَّأبًاَّكانَّأوَّزوجًا،َّوكانَّهذاَّالتأث

موضوعََّّ يولواَّ أنَّ إلىَّ الماّسـةَّ بالحاجةَّ العلمَّ وأهلَّ الدعاةَّ يشعرَّ لمَّ ثمَّ ومنَّ

هذاََّّ يولواَّ أنَّ إلىَّ َّ.. المهمةَّ هبذهَّ القيامَّ منَّ يمكنهاَّ الذيَّ اإلعدادَّ المرأةَّ إعدادَّ

َّالموضوعَّاألهميةَّالبالغةَّالتيَّنشعرَّبضرورهتاَّاليوم.َّ

َّما:َّوجاءَّهذاَّالعصرَّالحاضرَّفكانَّفيهَّأمرانَّخطيرانَّه

َّمَّمناهجَّالتعليم،َّوتضليلَّأدواتَّالتوجيهَّيفَّكثيرَّمنَّبالدَّالمسلمينََّّميتس

منََََّّّّ • الماضيَّ القرنَّ يفَّ المسلمينَّ بالدَّ معظمَّ يفَّ فقدَّوضعتَّ التعليمَّ مناهجَّ أماَّ

قبلَّأعداءَّاألمـةَّودينهاَّ..َّوضعتَّليتخرجَّهباَّالذكورَّواإلناثَّعلىَّحدَّسواء،َّ

 باهللَّتعالى.ََّّذاوالعيَّضةَّإلىَّمخاطرَّالشكَّوالزيغفأصبحتَّالمرأةَّمعرَّّ

وأماَّأدواتَّالتوجيهَّيفَّكثيرَّمنَّبالدَّالمسلمينَّ..َّهذهَّاألدواتَّالتيَّاستطاعتََََّّّّ •
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فقدََّّ وسط،َّ كلَّ إلىَّ هباَّ وتنفذَّ بيت،َّ كلَّ إلىَّ تأثيرهاَّ توصلَّ أنَّ الحديثةَّ التقنيةَّ

أركانَّ وتزلزلَّ النظيف،َّ اإلسالميَّ الخلقَّ معاولَّهتدمَّصرحَّ معظمهاَّ كانتَّيفَّ

َّهذهَّالفضائيات.غزتناََّّبعدَّأنَّالسيماَّالعرفَّاإلسالميَّالقويم،َّوَّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

أبنـمنََّّإنَّّ منَّ قطاعًاَّ أوجدتَّ اإلعالمَّ وأدواتَّ التعليمَّ المسلمينَّـاهجَّ اءَّ

مَّيفَّالكثيرَّمنَّالبالدَّيجهلونَّكثيرًاَّمنَّأسسَّالعقيدةَّاإلسالميةَّالصحيحةََّّهتوبنا

َّومنَّأحكامَّالدين،َّودخلتَّعليهمَّشبهَّعديدة.َّ

بال أنَّنعرتفَّ نواجهواقعَّوأَّينبغيَّ الحقيقةَّالََّّنَّ التهربَّمنَّ إّنَّ هَّباإلصالح،َّ

َّيصنعَّشيئًا.َّ

وقدَّكانَّللعلماءَّالعاملين،َّوالدعاةَّالمخلصينَّفضلَّيفَّمعالجةَّهذاَّالواقعََّّ

العنايةَّألسبابََّّ هذهَّ عنَّ بمعزلَّ كانتَّ المـرأةَّ ولكنَّ الذكور،َّ إلىَّ بالنسبةَّ األليمَّ

َّعدةَّالَّمجـالَّلتعدادها.

منَّسماعَّصوتَّاإلسالمَََّّّلمسلمينبالدَّاََّّفقدَُّحرمتَّالمرأةَّيفَّبعضََّّوبذلك

تغّير،ََّّ قدَّ المجتمعَّ ألنَّ إليها؛َّ بإيصالهَّ متكفالًَّ الماضيَّ يفَّ المجتمعَّ كانَّ الذيَّ

َّوخضعتَّالمرأةَّيفَّالوقتَّنفسهَّلمؤثراتَّطاغيةَّمنَّالتضليلَّواإلغـواء.

منَّاهتمامَّأهـلَّالعلم،َّفلمَََّّّ-كماَّقلناََََّّّّ–يصبَّالمرأةَّماَّأصابَّالرجلََََّّّّولم

َّذلكَََّّّيفَّالكلياتَّالدينية،َّألنهَّلمَّيكنََّّكنَّتدرس،َّولمَّتتكنَّتحضرَّالمحاضرات

بهَّ..َّبينماَّنجدَّالرجلَّيحضرَّدروسَّالعلمَّوالمحاضرات،َّويدرسَّيفََََّّّّامسموح

َّالكلياتَّالدينيةَّوَّ..َّوَّ..َّ

،َّالحقأفليسَّمنَّالمؤسفَّأنَّيبقىَّنصفَّالمجتمعَّبعيدًاَّعنَّسماعَّصوتََّّ

َّا.ويبقىَّحقالًَّخصبًاَّألعداءَّاإلسالم،َّالَّيجدونَّفيهَّمنافس

أوليسََّّالمـإّنََّّ َّ.. زوجةَّ أوَّ بنتَّ أوَّ أختَّ أوَّ أمَّ مسلمَّ لكلَّ بالنسبةَّ ََّّمنَّرأةَّ
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عليهنَّ يعودَّ فيماَّ بالعنايةَّ وزوجاتناَّ وبناتناَّ وأخواتناَّ أمهاتناَّ تحظىَّ أنَّ الواجبَّ

َّوعلىَّأسرهنَّوأمتهنَّبالخيرَّوالسعادةَّيفَّالدنياَّواالخرة؟َّ

ددةََّّنرىَّأّنَّالمرأةَّأصبحتَّذاتَّتأثيرَّعلىَّالمجتمعَّمنَّجوانبَّمتعََّّونحن

َّتخرَََّّّّيفه رَّعلىَّالرجال،َّوهيَّعمليًاَّتشغلَّكثيرًاَّمنََّّجَّاألجيال،َّوهيَّزوجَّتؤثَّّأم 

َّالمناصبَّوالوظائفَّيفَّالتعليمَّوالطبَّونحوَّذلك.

َّيجـوزَّأنَّنسقطَّمنَّحسـابناَّكـلَّهذهَّالطاقـاتَّنحنَّمعشـرَّالمسلمين؟ََّّفهل

أزمََّّإنَّّ األحيانَّ منَّ كثيرَّ يفَّ يعاينَّ كانَّ المتدينَّ المسلمَّ مستحكمةَّـالشابَّ ََّّةَّ

يجََّّكانََّّعندما يالقيهاََّّـالَّ التيَّ المصاعبَّ علىَّ عونًاَّ لهَّ تكونَّ التيَّ الزوجةَّ دَّ

سلوكََّّ علىَّ عوناَّ لهَّ وتكونَّ ذكر،َّ إنَّ عضدهَّ منَّ وتشدَّ نسيَّ إنَّ تذكرهَّ الرجال،َّ

َّالطريقَّالمستقيمَّمهماَّلقيَّفيهَّمنَّالعقبات.

مآٍسَّ َّ.. الزواجَّ بسببَّ المؤمنينَّ الشبابَّ منَّ كثيرَّ مآسيَّ منَّ سمعناَّ وكمَّ

دائ شقاءَّ يفَّ عندماتجعلهمَّ يجدََّّمَّ تشاركهََََّّّّالَّ التيَّ الحياةَّ شريكةَّ يفََّّأحدهمَّ

َّمنطلقاتهَّالفكريةَّوالَّتعاونهَّعلىَّالخير.َّ

إّنَّكلَّماَّتقّدمَّيوضحَّالحاجةَّالمّلحةَّإلىَّالعنايةَّبالمرأةَّ..َّوعلىَّالعاملينََّّ

أنَّ العناية.َّوعليهمَّ هذهَّ إلىَّ العمليةَّ الوسائلَّ يفكرواَّيفَّ أنَّ اإلسالميةَّ الدعوةَّ يفَّ

َّحديثة.َّقنيةَّاليفيدواَّمنَّثمراتَّالت

والمحاضرةََََّّّّتأيتوهناََّّ الكتابةَّ علىَّ القادراتَّ الصالحاتَّ األخواتَّ مهّمةَّ

عليهنَّّ إّنَّ َّ.. الكافيةَََّّّوالخطابةَّ الوسائلَّ ويعّددنَّ المجال،َّ هذاَّ يفَّ ينشطنَّ أنَّ

َّإلعدادَّالداعياتَّبكلَّاألساليبَّالممكنةَّ..َّوأنَّيشعرنَّبالمسؤوليةَّالضخمة..َّ

ََّّ يسرتشََّّعليهنإن  العلماءَّ الىَّ يرجعنَّ باراأنَّ ..ََّّدنَّ اهللََّّئهمَّ لنحمدَّ وإنناَّ

البشائرَّقدَّأضحتَّحقائقَّواقعة،َّفقدَّقامتَّصحافةَّنسائيةََّّ أّنَّكثيرًاَّمنَّ سبحانهَّ
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فيهاََّّ المسؤولينَّ اهللَّ وفقَّ الكريمَّ للقرانَّ اإلذاعاتَّ وأنشـئتَّ َّ.. باإلسالمَّ ملتزمةَّ

َّالىَّالمزيدَّمنَّالخير..ََّّ

قََّّعنَّطريََّّّيدةَّلمعرفةَّحكمَّاهلل،َّوذلكـأصبحَّالهاتفَّوسيلةَّجََّّفقدوكذلكََّّ

َّالَّبالعلماءَّوسؤالهم.َّاالتص

هذاََََّّّّكلهذلكََََّّّّإنَّّ يكونَّ أنَّ نريدَّ ولكنناَّ اإلسالمية،َّ البالدَّ بعضَّ يفَّ موجودَّ

َّبالدَّالمسلمينَّكلها،َّوأنَّيكونَّذلكَّصادرًاَّعنَّخطةَّمتكاملة.ََّّيفعامًاَّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

ََّّواعيةًَََّّّأنَّتكونَّعارفًةَّعصرها،ََّّ-وهيَّتبلغَّدينَّاهللََََّّّّ-الداعيةََََّّّّالمرأةإّنَّعلىََّّ

المسلمينَّالذيَّفيهَّالجهلَّبالدين،َّوالبعدَّعنَّااللتزامَّبأحكامَّالشريعة،َّيفَّلواقعََّّ

مخططاتَّ وفقَّ وقيمناَّ بأخالقناَّ وفتكهمَّ الكفارَّ لكيدَّ مدركًةَّ البالد،َّ منَّ كثيرَّ

َّمدروسة.ََّّوإناَّهللَّوإناَّإليهَّراجعون.َّ

ماََّّ حفََّّهتتموأولَّ أنَّ الناسَّ وعلىَّ عليناَّ اهللَّ فضلَّ ومنَّ َّ.. العقيدةَّ ظََّّبتبليغهَّ

َّالتوحيدَّكماَّأنزلهاَّسبحانه.َّعقيدةَََّّّعلينا

الفكريََََّّّّالتوحيدإّنَّعقيدةََّّ بناءَّاألمةَّ الخالصَّهيَّاألساسَّالذيَّيقومَّعليهَّ

المجتمعَّاإلسالميَّعنَّغيرهَّمنََّّ التوحيدَّعقيدةَّعظيمةَّتمّيزَّ والتعبدي،َّوعقيدةَّ

عندََّّ إالَّ األرضَّ أممَّ منَّ أمـةَّ يفَّ العقيدةَّ هذهَّ توجدَّ الَّ ألنهَّ ذلكَّ المجتمعات؛َّ

َّن.المسلمي

مجتمعاتَََّّّبينولنت هناكَّ أنَّ نتذكرَّ أنَّ ينبغيَّ التوحيدَّ بعقيدةَّ عليناَّ اهللَّ فضلَّ

َّتقومَّعلىَّعبادةَّاألوثانَّأوَّالبقرَّ..َّأوَّالنجومَّ..َّأوَّماَّالىَّذلك.َّ

تقومَّعلىَّالقوميةَّوالعنصرية،َّوهذهَّالعقيدةَّمجافيةَّللحقََََّّّّمجتمعاتوهناكََّّ

عند يكونَّ الذيَّ والنبوغَّ الخيرَّ هباَّ يؤمنَّ منَّ وتحرمَّ الََّّغيرها.ََّّوالواقع،َّ خيرََّّإّنَّ
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 ىت نت مت زت ُّ   والموهبةَّموزعةَّبينَّالناس،َّواهللَّتبـاركَّوتعـالىَّيقـول:
العقيدةَّالعنصريةَّسببَّالحروبَّوالنزاعَّوالنكباتَّالتيَََََّّّّّ[،13الحجرات:ََّّ]ََّّيت

َّببعيد.ََّّعناعّمتَّالدنيا.َّوماَّنبـأَّالحربَّالعالميةَّالثانيةَّ

الرت وتقديسَّ الوطنيةَّ عقيدةَّ علىَّ تقومَّ مجتمعاتَّ وهذوهناكَّ يفَّاب،َّ هَّ

الذيََّّسق سلمانَّ عنَّ اهللَّ ورضيَّ اهلل،َّ أرضَّ كلهاَّ فاألرضَّ سبقها.َّ ماَّ مثلَّ وطهاَّ

الدرداء أبيَّ إلىَّ أح  كتبَّ تقّدسَّ الَّ األرضَّ )إنَّ المرَءََّّداًَّـ:َّ يقّدسَّ وإنماَّ َّ،

َّام.َّـعمله(َّكتبَّلهَّذلكَّعندماَّدعاهَّلسكنىَّاألرضَّالمقدسةَّيفَّالش

وهذاََّّ االقتصادية،َّ المصلحةَّ علىَّ تقومَّ مجتمعاتَّ أيضوهناكَّ إلىََّّيؤديَّ ًاَّ

يفََّّا االقتصاديةَّ األزماتَّ قيامَّ وإلىَّ المتنافسين،َّ بينَّ الباردةَّ الحربَّ وإلىَّ لنزاعَّ

العالم،َّإذَّتعمدَّبعضَّالقوىَّاالقتصاديةَّإلىَّالقيامَّبعملياتَّهتزَّاقتصادَّاآلخرين،ََّّ

َّكماَّحصلَّمنَّمدةَّقريبةَّيفَّالبالدَّالتيَّيفَّجنوبَّشرقيَّآسيا.

وا االشرتاكيةَّ علىَّ تقومَّ مجتمعاتَّ يشرلشيوعيةََّّوهناكَّ موردََّّوهماَّ منَّ بانَّ

الحقدََّّ علىَّ تقومَّ العقيدةَّ وهذهَّ اهلل،َّ وجودَّ تنكرَّ التيَّ الماديةَّ النزعةَّ وهوَّ واحدَّ

يفََّّ كالدابةَّ وتجعلهَّ اإليمانَّ منَّ الفردَّ تسلخَّ وهيَّ األمة،َّ أبناءَّ منَّ شريحةَّ علىَّ

َّالقطيع.َّ

يرضىََّّاوهن هباَّ ُيؤمُنَّ وَمْنَّ له.َّ والخضوعَّ الفردَّ تقديسَّ علىَّ تقومَّ أنظمةَّ كَّ

بالذ وبالعلنفسهَّ وال،َّ سقوطََّّبوديةَّ وهذاَّ وكرامته،َّ حريتهَّ عنَّ ويتنازلَّ لمهانة،َّ

باإلنسانَّوأيَّسقوط،َّوانحدارَّإلىَّمستوىَّالحيوان،َّواهللَّتباركَّوتعالىَّقدَّكّرمََّّ

أنََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّاهللََََّّّّ[،َّولمَّيرَض70َّاإلسراء:ََّّ] َََّّّلك اك يق ىق ُّ ََّّدمآبنيََّّ

وقال:ََّّ لهَّ آم»ُيسجدَّ كنتَّ أحـلوَّ يسجـرًاَّ أنَّ المرأَّـدَّألحـدًاَّ تسجَّدَّألمرتَّ أنَّ دََّّةَّ
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 (1).«لزوجها

َّم(:1965ََّّ-هـ1384َّقالَّمحمدَّمحمودَّالزبيديَّ)ت:َّ

 وأحيا  كرياًم  فـال  أنحني   سأميض عنيدًا فـال  أنثني  

 كام ارتفعت جبهة املؤمن    وأرفع نحو السام جبهتي   

َّـوق سبحانه:َّ  ُّ  َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ُّالَّ
 زت  رت  يب  ىب   نب مب زب  رب  يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ  ّٰ   ِّ

َّ[.64َّعمران:ََّّآلَّ]ََّّنث  مث زث رث  يت ىت متنت

عقي َّحقًاَّـإّنَّ فمسكين  َّ.. اهللَّ لغيرَّ عبوديةَّ كلَّ منَّ االنسانَّ تحررَّ التوحيدَّ دةَّ

فتنةَّنعوذََّّ ابتغاءَّمنفعةَّكبيرةَّأوَّحقيرةَّ..َّإهناَّ لبشرَّمثلهَّ منَّيرضىَّأنَّيكونَّعبدًاَّ

كقطعََََّّّّبادرواَّباألعمالَّفتنًا»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصباهللَّمنهاَّ..َّإهناَّتنتهيَّبصاحبهاَّإلىَّالنـار.َّقالََّّ

ي المظلم،َّ الرجَّالليلَّ مؤمنًاصبحَّ كافرًاََََّّّّلَّ مؤمنًاَّويصبحَّ ويمسيَّ كافرًا،َّ ويمسيَّ

َّ(2).«يبيعَّدينهَّبعرضَّمنَّالدنيا

ودَّــالًَّمتعاونًاَّعلىَّالربَّوالتقوى،َّتسـدَّتقيمَّمجتمعًاَّفاضــدةَّالتوحيـعقيََّّإن َّ

الع واألخـفيهَّ واإلحسـدالةَّ والحبَّ والكرامــوةَّ قيــانَّ منَّ والتحررَّ الــةَّ ذلََّّــودَّ

َّهوة.ــوالش

اـأم ااَّ اللعقائدَّ لإلنسان،ََّّألخرىَّ اإلنسانَّ ظلمَّ يفَّ سببًاَّ كانتَّ فقدَّ باطلةَّ

األَّ هتددَّ المدنَّوكانتَّ وتدمرَّ األرواح،َّ وتزهقَّ والنسل،ََّّيـمن،َّ الحرثَّ وهتلكَّ ة،َّ

َّاسَّومعاملةَّبعضهمَّلبعض.ـوتؤّصلَّالفسادَّيفَّالن

حي تنـودراسةَّ األرضَّ بقاعَّ مختلفَّ يفَّ اإلسالمَّ قبلَّ الناسَّ مدىََّّباةَّ عنَّ ئَّ

 
 .َّ(3013)الرتمذيَّهَّاَّرو(1ََّّ)

 .523ََّّ-372َّ-2/203ََّّوأحمدَّ(،2195َّ)،َّوالرتمذيَّ(118)لمَّمسَّرواه(2َّ)
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ي الذيَّكانواَّ بَّالشقاءَّ العقائد،َّسواءَّيفَّذلكَّالعربَّيفَّجزيرهتمَّسببَّتلكََّّعانونهَّ

الََّـّأوَّالرومَّيفَّمملكتهم،َّأوَّالفرسَّيفَّبالدهمَّأوَّالهنودَّيفَّديارهم.َّوقدَّبسطَّح

ماذاَّخسرََّّ"هؤالءَّجميعًاَّقبلَّاإلسالمَّاألستاذَّأبوَّالحسنَّالندويَّيفَّكتابهَّالقيم:ََّّ

المسلمين بانحطاطَّ النـاسََّّ"العالمَّ حياةَّ دراسةَّ فانَّ يفَّالمعاصرََّّوكذلكَّ لناَّ ََّّينَّ

من يعاينَّ الذيَّ الشـقاءَّ عنَّ تنبئَّ المعاصرةَّ الكفرَّ أنظمةَّ القلقََََّّّّهظلَّ منَّ الناس،َّ

التعذيبَّواإلبادةََّّ إلىَّ التعرضَّ والجسمية،َّومنَّ النفسيةَّ االمراضَّ المدمر،َّومنَّ

َّيفَّبعضَّالبقاع.َّ

يصل التيَّ البائسةَّ الحياةَّ هذهَّ بينَّ الموازنةَّ الماضيَََّّّىإّنَّ يفَّ الناسَّ نارهاَّ

وبينََّّ الحيوالحاضر،َّ الفاضتلكَّ يفَّاةَّ النـاسَّ بخيراهتاَّ ينعمَّ كانَّ التيَّ السعيدةَّ لةَّ

اإلنسالمجتمعََّّ اهللَّ كرمَّ أنَّ بعدَّ وأقاإلسالمي،َّ باإلسالم،َّ المانيةَّ لمونَّحياهتمَّامَّ

َّعلىَّعقيدتهَّومبادئهَّ..َّإّنَّهذهَّالموازنةَّلتبينَّفضلَّهذهَّالعقيدةَّالعظيمة.َّ

َّول:َّــأقـواتَّفــوأخاطبَّاألخ

َّكبيرًاَّيف هََّّليكنَّنشاطكن  العقيإيصالَّ أكربَّعددَّممنَّحولكّنَّمنََّّذهَّ إلىَّ دةَّ

َّيفَّالدنياَّوتحققنَّلهّنَّالفوزَّبالجنةَّيفَّاآلخرة.ََّّنلتسعدهنَّتَّوأجنبياتباينسـاءَّقر

هباََّّ وتسعدَّ الفطرة،َّ معهاَّ وتتجاوبَّ إليها،َّ ويسرتيحَّ العقلَّ يقبلهاَّ عقيدةَّ إهناَّ

الذيَّهداناََّّ فالحمدَّهللَّ باألمنَّوالطمأنينة،َّ بسببهاَّ كناَََّّّلهذاَّوماالنفس،َّوتستمتعَّ

َّتديَّلوالَّأنَّهداناَّاهلل،َّفلهَّالحمدَّوالمنّـةَّالَّنحصيَّثناءَّعليه،َّتباركَّوتعالى.َّلنه

النـاسَّكلهمَّيقولَّتعالى:ََّّ  ني مي زي ريُّ وهذهَّالعقيدةَّموجهةَّإلىَّ
َّ] َّحئ جئ يي ىي ع158األعراف:َّ ويقولَّ َّزَّّـ[،َّ ََّّ قائل:َّ  ىي ُّ منَّ

إلى28ََّّبأ:ََّّــس] َّهئ  مئ خئ  حئ  جئ  يي َّ موجهة  هيَّ بلَّ َّ.. َّ]

نَّجميعًاَّأنَّيقبلواَّعلىَّالحّق،َّويتأملواَّآياتَّاهللَّالمكلفيََّّ..َّتنادياإلنسَّوالجنََّّ

السمواتََّّ ملكوتَّ يفَّ ينظرواَّ وأنَّ الحق،َّ لهمَّ يتبينَّ حتىَّ أنفسهمَّ ويفَّ اآلفاقَّ يفَّ
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َّواألرضَّوماَّخلقَّمنَّمخلوقاتَّبريةَّوبحرية.

واعلميَّأيتهاَّاألختَّالفاضلةَّأنكَّإنَّقمتَّهبذهَّالمهمةَّواستجابَّلكَّعددََّّ

يهديَّاهللَّبكََََّّّّفواهللَّألنَّْ»:ََّّلعليََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصلََّّمًا.َّيقوابًاَّعظيولوَّواحدةَّأحرزتَّثو

َّ(1).«رجالًَّواحدًاَّخيرَّلكَّمنَّحمرَّالنعم

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 
 .َّ(2406)،َّومسلمَّ(4211َّ-3702)البخاريََّّرواه(1َّ)
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 املرأة عامل أساسي من عوامل اإلصالح

ةَّعلىَّـوىَّمجتمعـاونَّالقـّدَّأنَّتتعـالح،َّوالَّبَُّـةَّإلىَّإصـبحاجَََّّّاـمجتمعاتنإّنََّّ

الرجلَّـردَّوحـدهاَّ..َّوالَّالفـةَّوحـلدوـالذهَّ..َّفالََّّـالحَّهـةَّاإلصـعملي دهَّ..َّوالَّ

دهَّ..َّوالَّالمدرسةَّوحدهاَّ..َّوالَّـدهاَّ..َّوالَّالبيتَّوحـدهَّ..َّوالَّالمـرأةَّوحـوح

دهَّ..َّليسَّواحدَّمنَّهؤالءَّبمفردهَّيستطيعَّأنَّيحققَّـالنظامَّالرسميَّللدولةَّوح

َّاإلصالحَّالمنشودَّأوَّالبنـاء.َّ

أنََّّ ُبّدَّ الَّ المؤسساتََََّّّّتتعاونبلَّ جميعهذهَّ أسسََّّواألفرادَّ إقامةَّ علىَّ همَّ

َّاإلصالحَّورعايتهَّحتىَّيؤيتَّأكله.َّ

ََّّ عامل  ومنََََّّّّأساسيوالمـرأةَّ مثقفة،َّ أوَّ كانتَّ عاديةَّ اإلصالح،َّ عواملَّ منَّ

َّالطبيعيَّأنَّالمسؤوليةَّتعظمَّبقدرَّاإلمكانياتَّوالمواهبَّوالطاقات.

المتدينةََََّّّّإنَّّ الفاضلةَّ الثقاََّّ-المـرأةَّ تتلقىَّنصيبًاَّمنَّ أنَّ لهاَّ يتحَّ لمَّ ََّّ-فةََّّولوَّ

نَّتعملَّالكثيرَّبالتعاونَّمعَّالرجل،َّإنَّهيَّشعرتَّبمسؤوليتهاَّ..َّوكثيرََّّتستطيعَّأ

الثقايفَّ َبنَْتَّشخصياهتمَّأمهاتَّفضلياتَّمستواهنَّ اليومَّ المسلمينَّ منَّرجاالتَّ

َّمحدود.َّ

َّالَّهــرَّجـاألم باقَّمعَّالزمن،َّومعَّاالتجاهاتَّالهدامةََّّـه،َّونحنَّيفَّسـفيَّزلـدٌّ

نواف عليناَّمنَّ تطّلَّ متعددة،َّولمالتيَّأضحتَّ بمنجاةَّمنََََّّّّذَّ نبقيَّ أنَّ نستطيعَّ نعْدَّ

َّتأثيرها.

َّخربهَّالدنياَّكلهاََََّّّّإن َّ الحدثَّالذيَّيقعَّيفَّبقعةَّماَّمنَّهذاَّالعالمَّالفسيحَّيعمُّ

بعدَّثواٍنَّمنَّوقوعـه،َّولمَّيعـْدَّباإلمكانَّفرضَّالعزلةَّعنَّالعالمَّالذيَّنعيشَّفيه،ََّّ

منََّّ فيهَّ يقومَّ ماَّ وبناتناَّ أبنائناَّ أذهانَّ عنَّ ننحيَّ أنَّ فوالَّ ولذاَّ أنَّأفكار،َّ منَّ بدَّ الَّ

َّنحققَّالحصانةَّمنَّتلكَّاألفكار.َّ

بكلَّجرأةَّوتصميم،َّوأنََََّّّّإن َّ المسؤوليةَّ نتقدمَّرجااًلَّونساءَّبحملَّ أنَّ عليناَّ
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الدنياَّكلهاَّهذاَّاإلسالمَّالعظيمَّليكونَّاألساسَََّّّإلىََّّنقدمَّألبنائناَّوبناتناَّأواًل،َّثمَّ

َّة.َّالذيَُّتْبنَىَّعليهَّحياهتمَّالفكريةَّواالجتماعيةَّوالسياسي

ليةَّأمـامَّاهللَّالذيَّالَّيخفىَّعليهَّشيءَّيفَّاألرضَّوالَّيفَّالسماء،َّإنَّالمسؤو

الذيََّّ الواقعَّ نواجهَّ أنَّ عليناَّ إّنَّ َّ.. الصدورَّ تخفيَّ وماَّ األعينَّ خائنةَّ يعلمَّ الذيَّ

يحتـاجَّإلىَّإصـالحَّبالمستوىَّالمطلوب،َّوأنَّنكونَّمندفعينَّيفَّتلكَّالمواجهـةََّّ

َّدنا.مناَّأوَّمنَّأوالكاندفاعناَّيفَّعالجَّمرضَّخطيرَّأصابَّواحدًاََّّ

يجبَّأنَّيكونَّسعيناَّللمحافظةَّعلىَّسالمةَّالعقيدةَّوحمايتهاَّهّمناَّاألولَّالََّّ

لحظةََّّ المطلوبَّ الغرضَّ لتحقيقَّ المفيدةَّ الناجعةَّ الوسائلَّ يفَّ التفكيرَّ يفارقناَّ

َّرَّماَّنخلصَّيفَّهذاَّالسعيَّيتحققَّكثيرَّمماَّنريد.اقدمواحدة،َّوب

بناءَّ..َّيجبَّأالََّّالحَّوعمليةَّالَّإّنَّاإلخالصَّأمـرَّمهّمَّجـدًاَّيفَّمحاولةَّاإلص

ألنفس حـّظَّ عملناَّ يفَّ أبـيكونَّ منََّّـناَّ الَّ َّ.. الناحيـةََّّـنالدًاَّ منَّ والَّ المـاديةَّ احيةَّ

َّالمعنـوية.

األمـور:َّ ..َّالُبّدَّمنَّتحققَّهذهَّ نبذلَّونصرب،َّوأنَّنعملَّونستشيرَّ أنَّ يجبَّ

الحَّكانَّـاةَّاإلصـاإلخالصَّوالعملَّوالبذلَّوالصربَّ..َّإنَّنجـاحَّمنَّنجـحَّمنَّدع

َّدَّاهلل..ـاَّعنـصهمَّيفَّعملهمَّوابتغائهمَّمعَّإلىَّإخالـيرج

عنََّّ والبعدَّ الجهدَّ مضاعفةَّ علىَّ يحملناَّ اهللَّ أمامَّ بمسؤوليتناَّ شعورناَّ إنَّ

التقصيرَّ..َّإنَّالالمباالةَّالتيَّنجدهاَّعندَّنفرَّمنَّالناسَّالطيبينَّسببَّمنَّأسبابَّ

َّال:ــقَّالتخلف.َّعنَّأبيَّبكرَّالصديقَّ

 ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ُّنَّهذهَّاآليةََّّاس.َّإنكمَّلتقرؤوَّـياَّأيهاَّالن 
غيرَّموضعها105َّالمائدة:ََّّ] َّمئ  زئ رئ ّٰ ِّ [َّوإنكمَّتضعوهناَّعلىَّ

اهللََّّ النّ»يقول:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصوإينَّسمعتَّرسولَّ يأخذواَّعلىَّإّنَّ فلمَّ الظالمَّ رأواَّ إذاَّ ـاسَّ

«َّويفَّرواية:َّ»إّنَّالناسَّإذاَّرأواَّالمنكرَّوالََّّيديهَّأوشكَّأنَّيعمهمَّاهللَّبعقابَّمنه
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َََّّّ(1).همَّبعقابه«يغيرونهَّأوشكَّاهللَّأنَّيعم

هَّالخليفةَّاألولَّالصديقَّرضيَّاهللَّعنهَّوأرضاه،َّويبدوَّأنهَّسمعََّّـماَّأعظمَّفق

بالمعروفََّّ األمرَّ وتركَّ الدعوةَّ تركَّ ألنفسهمَّ ويسّوغونَّ اآليةَّ يقرؤونَّ ناسًاَّ

والنهيَّعنَّالمنكر،َّوليسَّلهمَّيفَّاآليةَّحجةَّإذاَّكانَّفعلَّاألمرَّبالمعروفَّوالنهيََّّ

همَّإنَّهمَّلمَّيفعلواَّذلك.َّواآليةََّّدونَّبعقابَّيعمعنَّالمنكرَّممكناَّ..َّبلَّإهنمَّمهد

ويعملواَّ وطاقتهم،َّ بجهدهمَّ الخيرَّ ويفعلواَّ أنفسهم،َّ يصلحواَّ أنَّ المؤمنينَّ تأمرَّ

َََّّّ.األعمالَّالتيَّترضيَّاهللَّثمَّبعدَّذلكَّالَّيضرهمَّانحرافَّالمنحرفين

َّال:َّأتيتَّأباَّثعلبةَّالخشنيَّفقلتَّله:َّـعنَّأبيَّأميـهَّالشعباينَّق

َّية؟َّكيفَّتصنعَّيفَّهذهَّاآلَّ-

 أيةَّآية؟َّفقال:ََّّ-

قولهََََّّّّ-  زئ  رئ  ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ قلت:َّ
 . َّمئ

اهللََََّّّّ- رسولَّ عنهاَّ سألتَّ خبيرًا:َّ عنهاَّ سألتَّ لقدَّ واهللَّ أماَّ ال:َّــفقََّّملسو هيلع هللا ىلصفقال:َّ

نكر،َّحتىَّاذاَّرأيتَّشحًاَّمطاعًا،ََّّمبلَّائتمرواَّبالمعروف،َّوتناهواَّعنَّال»

ود متبعًا،َّ ذيََّّـينوهوىَّ كلَّ وإعجابَّ مؤثرة،َّ برراَّ فعليكأَّأيَّ بخاصةَََّّّيه،َّ

علىََّّسك،ََّّنف القبضَّ مثلَّ فيهنَّ الصربَّ أيامًاَّ ورائكمَّ منَّ فإنَّ العوام،َّ ودعَّ

 «.َّالجمر،َّللعاملَّفيهّنَّمثلَّأجـرَّخمسـينَّرجالًَّيعملونَّكعملكم

َّا؟ََّّـمنهمَّأوَّمنَّنَّرجالًَّيجرَّخمسأويفَّروايةَّ:َّقيل:َّياَّرسولَّاهلل.َّ

َََّّّ(2).«بلَّأجرَّخمسينَّمنكم»ال:َّــق

 
(1ََّّ والرتمذي(4338)داودََََّّّّوأبرواهََّّ(َّ ماجه(3057ََّّ-2168)ََّّ،َّ وابنَّ وأحمدََّّ(،4005ََّّ)ََّّ،َّ

1/5َّ. 

(2( داودَّ أبوَّ رواهَّ ماجهََّّ(3058)َََّّّيالرتمذو(،4341ََّّ(َّ وابنَّ وانظرََّّ(4014)،َّ أحاديثََّّ"،َّ

 قيقنا.َّبتحَّ"القصاص
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عنَّالمنكر،َّفالَّيضركََّّلمعروفَّوهنيتََّّوقالَّسعيدَّبنَّالمسيب:َّ)إذاَّأمرتَّبا

َّ(1).منَّضّلَّإذاَّاهتديت(

التخلفَّوالخللَّ فيهَّعنَّسببَّ إلىَّعالمَّكبيرَّيسألهَّ الخلفاءَّكتاباَّ أرسلَّأحدَّ

َّالطارئَّعلىَّشؤونَّالناسَّوأمورَّالدولة.َّ

ووقعَّ األمر(َّ ولهذاَّ ماليَّ )الجواب:َّ تحته:َّ وكتبَّ الكتابَّ هذاَّ العالمَّ فأخذَّ

َّباسمه.َّ

الغيظ،َّفطلبهَّللمثولَّبينَّيديهَّيفَََّّّ،َّواغتاظَّأعظمفغضبَّالخليفةَّأشّدَّالغضب

الحال،َّفحضرَّوأخذَّالخليفةَّيعاتبهَّمـّرَّالعتابَّويقولَّله:َّأنتَّإمـامَّمنَّأئمةَّ

المسلمينَّوأناَّأسـألَّعنَّسببَّالتخلفَّالواقعَّيفَّاألمـةَّفتتهربَّمنَّالجوابََّّ

َّوتقول:َّواناَّماليَّولهذاَّاالمر.َّوالَّتجيب.

سؤالكمَّأدقَّإجابةَّ..َّإّنَّالسببََّّبتَّعلىََّّبلَّأجََّّيديَّ..ــالم:َّالَّياَّســالَّالعـق

يفَّالتخلفَّوالخللَّهوَّهذهَّالكلمةَّالتيَّأضحتَّواقعًاَّعندَّكثيرَّمنَّالناسَّ..ََّّ

َّالَّيفكرَّالمرءَّإالَّبنفسهَّوذاتهَّومصالحهَّويقول:َّماليَّولآلخرين.

إنَّهذاَّيدعوَّإلىَّتركَّاألمرَّبالمعروفَّوالنهيَّعنَّالمنكر،َّويمّكنَّللفسادَّأنََّّ

عظمتََّّ قدَّ اينمو،َّ وعمتَّ منافعهَّالبليةَّ إلىَّ إنسانَّ كلَّ النصرافَّ لمصيبةَّ

َّالشخصيةَّدونَّمراعاةَّالمنفعةَّالعامة.َّ

َّ.َّوهذاَّهوَّالحق.َّ(2)فسرَّالخليفةَّهبذاَّالجواب

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

 
 المائدة.ََّّسورةَّمن105ََّّاآليةَََّّّ"تفسيرَّابنَّكثيرَّ"(1ََّّ)

 .519َََّّّصللكوثريََّّ"المقاالت"(2ََّّ)
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 على القرآن ة مبنية ــجيب أن تكون حيــاة األمـ

نعََّّإن َّ األَّــمنَّ علىَّ اهللَّ أنَّْـمَّّمَّ األمَََّّّّة،َّ فيهاَّ كاـيقّلتَّ تنةَّحتىَّ أنَّ .دتَّ .ََّّمحيَّ

الرج والنسـفأصبحَّ ُتستعملَّـالَّ أنَّ النعمةَّ هذهَّ شكرَّ ومنَّ ويكتبون،َّ يقرؤونَّ اءَّ

ةَّتعودَّعليهََّّاءفيماَّيرضيَّاهلل،َّفالَّينبغيَّأنَّيقرأَّأحدَّشيئًاَّإالَّإذاَّكانتَّهذهَّالقر

بالنفعَّالماديَّأوَّالمعنوي.َّذلكَّأنَّالعمرَّأثمنَّمنَّأنَّنضيعهَّبالتافهَّمنَّالقراءاتََّّ

بََّّفضلا  تضييعهَّ .عنَّ منهاَّ أوََََّّّّ.الضارَّ الدينَّ أوَّ الجسمَّ يفَّ الضررَّ هذاَّ كانَّ سواءَّ

َّالمالَّأوَّالخلق.َّ

تزيدَّ أنَّ األمـةَّ يفَّ البنـاءَّ لعمليةَّ تتصدىَّ أنَّ تريدَّ التيَّ الفاضلةَّ األختَّ فعلىَّ

الم الهدىَّوالنور،َّوهوَّالحبلَّ الكريم،َّفكتابَّاهللَّهوَّ ين،َّمنََّّتصلتهاَّبكتابَّاهللَّ

وحيزَّ مستقيم،َّ صراطَّ إلىَّ وُهديَّ أفلحَّ بهَّ َّتمّسكَّ السعادةَّ لهَّ الدنيويةََّّتَّ

واألخروية.َّومنَّأعرضَّعنهَّفإّنَّلهَّمعيشةَّضنكا،َّوُيحشرَّيومَّالقيامةَّأعمى.َّقالََّّ

 هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حقُّ تعالى:ََّّ
 جمحم يل ىل مل خل هنجه من خن حن جن مم خم حم جم
َّ[.126َّ-124طـه:ََّّ]  َّىم مم خم

ميةََّّالتالوةَّاليوميةَّللقرآنَّأمـرَّمهمَّيفَّحياةَّالمسلمَّوالمسلمة،َّوهوَّأكثرَّأهََّّإن َّ

حي وحضورَّـالدعاةََّّـيفَّ بالتدبرَّ مقرونةَّ التالوةَّ تكونَّ أنَّ وينبغيَّ والداعيات،َّ اةَّ

وتدبرهََّّ فهمهَّ منَّ َّ فالبد  للناسَّ الكتابَّ هذاَّ أنزلَّ وتعالىَّ تباركَّ اهللَّ ألنَّ القلب،َّ

تعالى:ََّّ قالَّ به.َّ  ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مهُّ للعملَّ
َّ[.44َّالنحل:َّ]َّ َّٰر

َّس.َّنَّويعلمهَّالناآالخيريةَّلمنَّيتعلمَّهذاَّالقرَّملسو هيلع هللا ىلصوقدَّقررَّرسولَّاهللََّّ

عثمـفع َّـنَّ َّانَّ َّأنََّّّ ََّـّرسَّ اهللَّ َّملسو هيلع هللا ىلصولَّ َّــقَّ القرانَّـخي»َّال:َّ تعلمَّ منَّ ركمَّ
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َّ(1).َّ«هــوعلم

دنيـوه متحققةَّيفَّ الخيريةَّ الـذهَّ الواقعَّ الكتابَّشملَّكلَّـهََّّملموس؛َّألنَّّاَّ ذاَّ

صنوفَّالخير،َّوجـاءَّبالعالجَّالناجعَّألمراضَّاإلنسانيةَّالمـاديةَّوالمعنوية.َّفمنََّّ

َّلبتهَّمنَّالسعادةَّالتـامة.ََّّرَّووجدَّفيهَّطَُّازَّصنوفَّالخـيَّتعلمهَّوعلمهَّوعملَّبهَّحـ

إنهَّالَُّيحرمَّمنَّاألجرَّإنََّّـوالقراءةَّنافعةَّبكلَّأنواعهاَّسواءَّتدبرَّمعانيهاَّأمَّال،َّف

الخطوةََّّ هوَّ الذيَّ بالتدبرَّ المقرونةَّ القراءةَّ األنواعَّ هذهَّ أفضلَّ ولكنَّ اهلل،َّ شاءَّ

َّاألولىَّللفهمَّوالعمل.

الواعيـوبالق والمدارســراءةَّ القرََّّةــةَّ كماََََّّّّنآآلياتَّ والرحمةَّ السكينةَّ تتنزلَّ

َّاء.َّـَـّج

o ََّّعنَّأبيَّهريرةََََّّّّماَّاجتمعَّقومَّيفَّبيتَّمنَّبيوتََّّ»ال:ََّّــقََّّملسو هيلع هللا ىلصأّنَّرسولَّاهلل

وغشيتهمَّ السكينةَّ عليهمَّ نزلتَّ إالَّ بينهمَّ ويتدارسونهَّ اهللَّ كتابَّ يتلونَّ اهللَّ

َّ(2).«الرحمةَّوحّفتهمَّالمالئكةَّوذكرهمَّاهللَّفيمنَّعندهَّ

تماعَّعلىَّتالوةَّكتابَّاهلل،َّألنَّيفَّذلكََّّلىَّفائدةَّاالجويفَّهذاَّالحديثَّإشارةَّإَّ

النومََّّ يداهمهَّ وقدَّ وحـده،َّ بقيَّ لوَّ يكسلَّ قدَّ فالمرءَّ الخير،َّ علىَّ وََّّأتعاونًاَّ

ذاََّّـغالَّ..َّأماَّعندماَّيكونَّيفَّجماعةَّفإنهَّيضمنَّاالستمرارَّعلىَّالتالوة.َّهـاالنش

َّال.ـببوقدَّيجـدَّالمرءَّعندَّأخيـهَّمنَّالرأيَّعنـدَّالمدارسـةَّماَّالَّيخطرَّلهَّ

عل أنََّّإّنَّ زحمةََّّنيناَّ يفَّ فهمه،َّ سبلَّ لهمَّ ونيسرَّ بالقرآن،َّ النـاسَّ حيـاةَّ ربطَّ

الن بينَّ تباعدَّ التيَّ والشهواتَّ باإلفـالصوارفَّ وننصحَّ القرآن،َّ وبينَّ منََّّـَـّاسَّ ادةَّ

سبلََّّ تيسـرَّ التيَّ المسجالتَّ وباستعمالَّ كثـير،َّ َّ خـير  ففيهاَّ الكريمَّ القرانَّ إذاعةَّ

القر والقرآنآسـماعَّ وتدبره،َّ وتالوتهَّ الفهمََََّّّّنَّ تعالى:ََّّمّيسرَّ  ين ىن  ُّقالَّ
 

 .َّ(216بنَّماجهَّ)واََّّ(،2908)َّوالرتمذيََّّ(،1452)َّوأبوَّداودَّ(،5027)َّالبخاريهَّاَّرو(1ََّّ)

 .َّ(1455)َّوأبوَّداودََّّ(،2699هَّمسلمَّ)اَّرو(2ََّّ)
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َّ[.17َّالقمر:َّ]َََّّّني مي زي ري ٰى

اسََّّـالقراءةَّالواعيةَّوإدراكَّأنَّهذاَّالكتابَّالكريمَّإنماَّجـاءَّليحكمَّحيـاةَّالنَّإن َّ

َّالدينيةَّوالدنيويةَّمطلبَّمهمَّجـدًاَّيفَّربطَّحيـاةَّالنـاسَّهبذاَّالكتاب.

أنهَّمةَّالقرآنَّيفََّّاسَّالذينَّحصرواَّمهـتصحيحَّالنظرةَّإليهَّعندَّكثيرَّمنَّالنََّّوإن َّ

الدع منَّ مطلوبَّ أمـرَّ المناسباتَّ الموتىَّويفَّ علىَّ ينبهواََّّـيقـرأَّ أنَّ والداعياتَّ اةَّ

َّإليـه.

ومماَّيساعدَّعلىَّالتدبرَّالقراءةَّيفَّالمصاحفَّالتيَّأثبتَّعلىَّهوامشهاَّتفسيرََّّ

فهمَّ عليهَّ استغلقَّ التيَّ اآلياتَّ عندَّ يتوقفَّ أنَّ والقارئةَّ القارئَّ فعلىَّ لآليات،َّ

فليحمدَّاهلل،َّوإنهَّسيشعرَّبلذةََََّّّّ،،َّفإنَّقرأَّوفهماءَّيفَّتفسيرهاــمعناها،َّويقرأَّماَّج

طريقََّّ عنَّ العلماءَّ فليسألَّ الفهمَّ إلىَّ يصلَّ ولمَّ التفسيرَّ قرأَّ وإنَّ كبيرة،َّ للقراءةَّ

الخيرََّّ التسويفَّسيحرمهَّمنَّ لوقتَّآخر،َّألنَّ الفهمَّ الهاتف،َّوالَّيؤجلَّمحاولةَّ

َّوالعلم،َّوسينسىَّالموضعَّالذيَّكانَّبحاجةَّإلىَّفهمه.

عمُلَّثمَّنشـرَّالعلمَّالذيَّوقفَّعليه.َّيقولَّرسولَّاهللَّالعقبَّالفهَمََّّوينبغيَّأنَّي

َّ(1).«بلغواَّعنيَّولوَّآيـة»:َّملسو هيلع هللا ىلص

لهَّ يضمنَّ الذيَّ المستقيمَّ بالطريقَّ يبصرهَّ الدنياَّ يفَّ للمسلمَّ نورَّ والقرآنَّ

ل ويبّينَّ بماََّّـالسعادة،َّ السماءَّ يفَّ لهَّ وذخرَّ الشريعة.َّ وأحكامَّ العقيدةَّ جوانبَّ هَّ

َّوتعليمه.ََّّحصلَّمنَّاألجرَّيفَّتالوتهَّوتعلمه

نََّّآعليكَّبتالوةَّالقر»ال:ََّّــقََّّقال:َّقلت:َّياَّرسولَّاهلل.َّأوصني.ََََّّّّأبيَّذرََّّعنََّّ

َّ(2).«رَّلكَّيفَّالسماءـخذَّهَّنورَّلكَّيفَّاألرضَّوـنـإف

اَّالذينَّيعملونَّأعمااًلَّيدويةَّتمكنهمَّمنَّالسماعَّوالََّّـاَّوأخواتنـوننصحَّإخوانن

 
 .َّ(3461َّهَّالبخاريَّ)اَّرو(1ََّّ)

 .2/78َّنَّهَّابنَّحبـااَّرو(2ََّّ)
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،َّوأنََّّنَّقريبًاَّمنهمتعوقَّعملهمَّأنَّيسمعواَّقراءةَّالقرآنَّمنَّإذاعةَّأوَّمسجلةَّتكو

  يتابعواَّالقارئَّيفَّقراءتهَّبقدرَّماَّيستطيعونَّألنَّللسامعَّأجرا.ََّّفعنَّأبيَّهريرةََّّ

اهلل رسولَّ حسنة ََّّ»ال:ََّّــقََّّملسو هيلع هللا ىلص  أنَّ لهَّ كتبتَّ اهللَّ كتابَّ منَّ آيـةَّ إلىَّ استمعَّ َمْنَّ

َََّّّ(1)«.مضاعفة،َّوَمْنَّتالهاَّكانتَّلهَّنورًاَّيومَّالقيامة

اتَّالقرآنَّمعروفةََّّجـرَّوتكونَّآيوالذيَّيداومَّعلىَّالقراءةَّوالسماعَّيكسبَّاأل

أنََّّـعن استطاعَّ التيَّ معانيهاَّ وتصبحَّ يحفظ،َّ أنَّ أرادَّ لوَّ الحفظَّ عليهَّ ويسهلَّ ده،َّ

َّيتوصلَّإليهاَّحاضرةَّيفَّذهنه.َّ

َّـةَّالمسلمةَّأنَّتبنيَّحياهتاَّعلىَّهذاَّالكتابَّالكريم.ـاءَّاألمــإّنَّأولَّخطوةَّيفَّبن

أخو عليهاَّ تعتمدَّ أنَّ ينبغيَّ التيَّ األسسَّ منَّ وبناتاإّنَّ الداعيتناَّ يفَّناَّ بنـاءَّاتَّ َّ

َّاألمـة:َّدعوةَّالنـاسَّإلىَّكتابَّاهللَّالكريمَّعلمًاَّوعمالً،َّوحكمًاَّواحتكامًا.

تثبيتَّ يفَّ منهجهَّ واستيعاَبَّ الكتابَّ هذاَّ بفهمَّ اإللماَمَّ يقتضيَّ هذاَّ أنَّ وذكرناَّ

العقيدةَّواألحكامَّواألخالق.َّويقتضيَّانَّتعملَّالداعياتَّبمقتضاه.َّوهذهَّخطوةَّ

َّ.َّةــماءَّاألــمهمةَّيفَّبن

أيهاََّّـأجـ يتحقـاألخلَّ أنَّ يفَّ بغيتكنَّ تحققنَّ أنَّ تستطعنَّ الَّ اإلصالحََّّـواتَّ قَّ

َّة.َّـعَّ..َّيفَّأمــعَّ..َّيفَّمجتمـمَّيفَّواقـالمَّالعظيـلَّاإلسـلمَّيتمثَّاـنشودَّمالم

الزمانََََّّّّ-تمعونََّّـاسَّالَّيسـفالن إلىَّعقيدةَّمجّردةَّالَّيرونَََّّّ-والسيماَّيفَّهذاَّ

َّمصداقهاَّالواقعيَّيفَّحيـاةَّمشهودة.

المـإنناَّنتطل ةَّأنَّتعملَّعلىَّإيجـادَّالواقعَّاإلسالميََّّـالمسلمةَّالداعيرأةََّّعَّمنَّ

َّ علىَّ تعملَّ وأنَّ حولها،َّ وفيمنَّ نفسهاَّ يفَّ بضرورةََّّــقنإالفاضلَّ اآلخرينَّ اعَّ

َّاستئنافَّالحيـاةَّالفاضلةَّالتيَّكانتَّقائمـةَّيفَّالعهـدَّاألولَّأيامَّالصحابة.َّ

 
 .2َّ/340َّهَّأحمدَّاَّرو(1ََّّ)
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يفََََّّّّعنصرَّالرغبةََّّوأناَّأعلمَّأّنَّهذاَّمطلبَّليسَّبالسهلَّ..َّولكنّهَّممكنَّ..َّألنَّّ

أنََّّ استطعناَّ لوَّ َّ.. اإلنسانيةَّفطرةَّخيرةَّ فالفطرةَّ َّ.. البشريةَّ النفسَّ الخيرَّأصيلَّيفَّ

نخلصهاَّمماَّرانَّعليهاَّوعطَّّ ..َّوأنَّ الشوائبَّ ننقذهاََّّـننقيهاَّمنَّ لَّوظائفها،َّوأنَّ

سالحهمََّّ وكانَّ والجنَّ اإلنسَّ شياطينَّ بسببَّ عليهاَّ دخلَّ الذيَّ التشويهَّ منَّ

المنشود،َّومماَّيجعلَّهذاَّالمطلبََََّّّّبناَّمنَّهدفناالشهوات.َّلوَّاستطعناَّذلكَّالقرت

المت منَّ اإلنسانيةَّ منهَّ تعاينَّ ماَّ أثبتتََّّـممكنًاَّ وقدَّ َّ.. والمـآسيَّ والمظالمَّ اعبَّ

التجربةَّإخفاقَّاألنظمةَّالبشريةَّيفَّتحقيقَّالسعادةَّلإلنسانَّ..َّولنَّينقذَّاإلنسانيةََّّ

َّمنَّهذاَّكلهَّإالَّاإلسـالم.َّ

بَُّ تسـوالَّ أنَّ منَّ تعملََّّ-تحضرنََّّـّدَّ بنوأنتنَّ علىَّ إعــاألماءََّّـَـّنَّ أوَّ هـةَّ ذاََّّـادةَّ

علىَّاستعدادََََّّّّأنَّتستحضرنَّالصعوباتَّالتيَّتعرتضَّطريقكن،َّوأنَّتكن ََّّ-اءََّّــالبن

امَّالنزعةَّالمـاديةَّالتيَّدعتَّاليهاََّّـومنَّأهمَّهذهَّالعقباتَّقيََّّيها.ََّّلمواجهتهاَّوتخطَِّّ

اإل روحَّ منَّ العلمَّ جردتَّ فلقدَّ َّ.. الغربيةَّ منََّّالحضارةَّ الثقافةَّ وجردتَّ َّ يمان.َّ

ََّّ.. الروحَّ للعلمَّتلكَّ أصبحَّ وقـدَّ باهلل،َّ اإليمانَّ عنَّ بعيدًاَّ وآداهباَّ فنوهناَّ وأقامتَّ

َّسلطانَّضخمَّبسببَّالتقدمَّالتقنيَّالمعاصر.َّ

تلكَّالحضارةَّأفرزتَّنظرياتَّوفلسفاتَّتسّربتَّإلينـاَّ..َّوخدعَّهباَّنفرَّمنَََّّّإن َّ

وبناتنـأبنائن هذهَّـاَّ لمواجهةَّ إيجابيَّ محـددَّ موقفَّ هناكَّ يكونَّ أنَّ ُبّدَّ الَّ َّ.. َّاَّ

إن َّالع إلىََََّّّّقبات.َّ المـرءَّ يعرضَّ قدَّ بلَّ َّ.. الطريقَّ منَّ يزيلهاَّ الَّ العقبةَّ تجاهلَّ

َّوالتوقفَّعنَّمتابعةَّالمسير.ََّّهباَّاالصطدام

تّوفرََََّّّّإن َّ التيَّ العقيدةَّ هذهَّ َّ.. القرآنَّ يعرضهاَّ كماَّ بالعقيدةَّ نتقدمَّ أنَّ عليناَّ

َّلإلنسانَّالكرامة،َّوتحققَّلمجتمعهَّالعدالةَّوالسعادة.َّ

اليومََََّّّّإن َّ اَََّّّظلََّّيفَََّّّ–النـاسَّ ألوانَّمنَّالمهـانةَََّّّ-لكافرةََّّاألنظمةَّ إلىَّ يخضعونَّ

َّوالعبوديةَّلينالواَّبعضَّمطالبهمَّالمـادية.َّ
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العقيدةَّالتيَّتضمنهاَّالقرآنَّتقيمَّنظامًاَّاجتماعيًاَّيحررَّالنـاسَّجميعًاَّمنَََّّّإن َّ

َّوحـده.َّكلَّألوانَّالعبوديةَّلغيرَّاهللَّ..َّذلكَّبعبادةَّاهللَّوحـده،َّوالخضوعَّهللَّ

العقيدةَّاإلسالميةَّكماَّيعرضهاَّالقرآنَّالكريمَّيفََّّنَّتتضحَّمعالمََّّإذنَّالَُّبّدَّمنَّأ

ُبّدَّمنَّأنَّيعرفنَّالواقعَّالمعاصر،َّويعرفنَّحقيقةَّ أذهانَّالداعياتَّالىَّاهللَّ..َّوالَّ

الحضارةَّالقائمةَّوخصائصهاَّ..َّوالَُّبّدَّأيضًاَّمنَّأنَّيعرفنَّكيفَُّيخاطبَّمنَّتأثرَّ

َّ والَّ َّ لإلسالم؟َّ المخالفةَّ وبأفكارهاَّ الحضارةَّ َّهبذهَّ منَّ كذلكَّ تتسـعََُّّبّدَّ أنَّ

اهللََّّ كتابَّ يفَّ نجدهاَّ كماَّ العقيدةَّ هذهَّ مزاياَّ وتبيينَّ المخالفين،َّ لحوارَّ صدورهنَّ

َّالكريمََّّنقيةَّصافيةَّ.َّ

العَّ الواقعَّ أعينكنَّ أمـامَّ تضعنَّ أنَّ جـدًاَّ المفيـدَّ عليهََّّمومنَّ كانَّ الذيَّ ليَّ

الصحابةََّّ هؤالءَّ َّ.. القرآنَّ معَّ تعاملهمَّ كانَّ وكيـفَّ عليهمَّ اهللَّ رضوانَّ الصحابةَّ

هللَّونشـروهَّيفَّالدنياَّالمعمورةَّبكلَّنجاحَّ..َّلقدَّكانواَّيقرؤونََّّنَّحملواَّدينَّاالذي

القرآنَّللعملَّبمقتضاهَّولتنفيذَّأحكامهَّيفَّخاصةَّأنفسهمَّوفيمنَّحولهمَّ..َّكانواََّّ

 جئحئخئ ييُّ تعالى:ََََّّّّيتدبرونَّالقرآنَّ..َّوكانَّتدبرهمَّخطوةَّللعملَّبه.َّقال

 مث هت مت حتخت جت هب مب حبخب جب هئ مئ
َّ[.18َّ-17الزمر:َّ]َّ َّحج

آيـةَّإلىَّأخرىَّحتىَّيعملواَّبماَّفيهاَّفتعلمواَّالعلمَّوالعملََََّّّّالَّيجاوزونواََّّكان

مسعودََّّ ابنَّ عنَّ منََّّجميعًا.َّ الرجلَّ كانَّ لمََّّـقال:َّ آياتَّ عشرَّ تعلمَّ إذاَّ اَّ

َََّّّ(1).يجـاوزهنَّحتىَّيعـرفَّمعانيهنَّوالعمـلَّهبن

ق السلميَّ الرحمنَّ عبدَّ أبيَّ أهنمَّـوعنَّ القرآنَّ يقرئونناَّ كانواَّ الذينَّ ال:َّحدثناَّ

يس النكانواَّ منَّ حتىَََّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّبّيَّتقرئونَّ يخلفوهاَّ لمَّ آياتَّ عشرَّ تعلمواَّ إذاَّ فكانواَّ

 
 طَّشاكر.1/80ََََّّّّ"تفسيرَّالطربي"(1َََّّّ)
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َّ.فتعلمناَّالقرآنَّوالعملَّجميعًاََّّيعملواَّبماَّفيهاَّمنَّالعمل.َّ

شيئًاَََّّّإن ََّّ يقرؤونَّ فالَّ القرآنَّ هذاَّ عنَّ أعرضواَّ زمانناَّ يفَّ المسلمينَّ منَّ كثيرًاَّ

الَََّّّمنـه،َّوإنَّّ َّ النزرَّ إاّلَّ منهَّ يفهمونَّ القرآنَّوالَّ يقرؤونَّ منهمَّ ..َّوالذيَّقليالَّ ََّّيسيرَّ

َّفهموهَّوعرفوهَّيكونَّيفَّوادَّوحياهتمَّيفَّوادَّآخر.َّ

اءَّاألمـةَّأنَّتكونَّهيَّقدوةَّـمهمةَّالمـرأةَّالمسلمةَّالتيَّتريدَّأنَّتتصدىَّلبنََّّإن َّ

إلىَّ تدعوَّ ثمَّ وعمالًَّ فهمًاَّ الكريمَّ الكتابَّ هبذاَّ صلتهاَّ ُتحكمَّ َّ.. ورائدةَّ حسنةَّ

وأ نواهيه،َّ عنَّ واالنتهاءَّ بأوامرهَّ والعملَّ بهَّ النـاساالستمساكَّ تدعوَّ ليقيمواََََّّّّنَّ

 يي ىي مي خي حي جي يه  ُّحياهتمَّعلىَّهداه.َّيقولَّتعالى:ََّّ
[.َّويقولَّسبحانه:1ََّّإبراهيم:ََّّ]َََِّّّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

يونس:ََّّ]ََّّ َّمك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث  زث  ُّ

ويقول:109ََّّ َّ  خن   حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّ [.َّ
 ٰر  ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

َّ[.52الشورى:َّ]َّ َّٰى

الَّ كتابَّيخرجَّ الظلماإنهَّ منَّ ليَُّناسَّ وُأنزلَّ النور،َّ إلىَّ يهديََّّت َّتَّ َّ نور  بع،َّوهوَّ

َّالمؤمنين،َّوُأنزلَّليحكمَّحيـاةَّالناس.َّ

تعالى:ََّّـق  مص  خص حص مس خس حس جس جخمخ جحمحُّ الَّ
َّ[.49َّالمائدة:َّ]َّ َّجع مظ حط مض خض  حض جض

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 ينبغي أن تكون حياة األمة قائمة على السنة أيضًا

المسلمةَّمنَّأنَّيكونَّملمًاَّإلمامًاَّجيدًاََََّّّّةــاءَّاألمَّّــالبدَّلمنَّيتصدىَّلعمليةَّبن

َّوبعلمَّأصولَّالحديثَّونعنيَّبهَّعلمَّمصطلحَّالحديث.ََّّملسو هيلع هللا ىلصنةَّرسولَّاهللَّـبس

المصدرََّّ هيَّ السنّةَّ ألنَّ ذلكَّ الستة،َّ بالكتبَّ اإللمامَّ يعنيَّ بالسنةَّ واإللمامَّ

مَّمنَّالثاينَّللشريعةَّاإلسالمّية،َّولهاَّقـوةَّتشريعّيةَّملزمة،َّوعليهاَّيقومَّجزءَّضخ

ريعة،َّوليسَّللمسلمَّإالَّاتّباعَّأوامرهاَّوالوقوفَّعندَّحدودها.َّونستطيعََّّكيانَّالش

َّأنَّنتبّينَّمكانتهاَّفيماَّيأيت:

ُمبََّّ -1 العظيمََّّـنيالسنةَّ الرسولَّ ُكلفَّ فقدَّ للقرآن:َّ إلىََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصةَّ نزلَّ ماَّ تبيـينَّ بمهمةَّ

تعـالى:ََّّ قـالَّ النحل:َّ]  َّٰر ىيييٰذ مي حيخي جيُّ النـاس.َّ

مـانة،َّوبّلغَّالرسـالة،َّوبـّينَّيام،َّفأّدىَّاألَّهبذهَّالمهمةَّخيرَّقََّّملسو هيلع هللا ىلص[.َّوقدَّقام44ََّّ

َّ.َّلقرآنالمرادَّمنَّآياتَّا

القرَّ -2 ففيَّ القرآن:َّ لمجملَّ مفّصلةَّ أمرًاََّّآوالسنةَّ والزكاةَّ بالصالةَّ تأمرَّ آياتَّ نَّ

 رن مم ام يل ىل مل  ُّ مجمالً،َّمنَّنحوَّقولهَّتعالى:ََّّ
الصلوات56ََّّالنور:]  َّمن  زن عددَّ فتفّصلَّ المطهرةَّ السنةَّ َّ وتأيتَّ َّ.]

هتا،َّوتدّلَّعلىَّشروطهاَّوأركاهنا،َّكماَّتفّصلََّّعاهتا،َّومبطالوأوقاهتا،َّوعددَّرك

الذيَّتجبَّ النصابَّ فيها،َّوتفّصلَّ فيهاَّزكاةَّوالتيَّالَّزكاةَّ التيَّ األموالَّ ذكرَّ

َّفيهَّالزكاةَّومقدارهاَّونسبتها..

َّطبيعي؛َّألنَّّ القرآنَّبالنسبةَّللمسلمينَّالدستورََََّّّّوورودَّآياتَّالقرآنَّمجملةَّأمر 

ّيـةَّوالسـياسـّيةَّوالروحّيـةَّالتيَّيجبَّّيةَّواالجتماعالذيَّيقّررَّلهمَّاألسـسَّالفكـر

القـرآنَّ أّنَّ علىَّ للسـنة.َّ الجزئّيـةَّ التفصيالتَّ ويرتكَّ عليها،َّ مجتمعهمَّ يقيمواَّ أنَّ

حي يفَّ ألهميتهاَّ التفصيالتَّ يذكرَّ الهامـةَّ األمورَّ بعضَّ يفَّ النــالكريمَّ اس:ََّّاةَّ
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. والطالقَّ واللعان،َّ مجكاإلرث،َّ يدعَّ الَّ حتىَّ شاهبها،َّ وماَّ لـ.َّ َّااًلَّ يفََّّلفرقةَّ

ارةَّإلىَّأنَّالسـنّةَّيفَّتفصيلهاَّمجملَّالقرآنَّـتمعَّاالسالمي.َّوالَُّبّدَّمنَّاإلشالمج

َّتسيرَّيفَّهداه،َّوتنطلقَّمنَّمبـادئهَّوأسـسه.َّ

نكاحَََّّّ -3 كتحريمَّ القرآنَّ يفَّ تأتَّ لمَّ المسلمينَّ عليهاَّجمهورَّ أحكامَّ السـنّةَّ ويفَّ

المتفقَّعليه:َّعنَّأ َّأوَّخالتهاَّوذلكَّيفَّالحديثَّ بيَّهريرةََّّالمـرأةَّعلىَّعمتهاَّ

َََََََّّّّّّّّأن اهللَّ المرأةََّّ»ال:ََّّــقََّّملسو هيلع هللا ىلصَّرسولَّ بينَّ والَّ وعمتها،َّ المرأةَّ بينَّ يجمعَّ الَّ

 (1).َّ«وخالتها

السَّ -4 القرآنَّومنَّذلكَّتخصيصَّالحديثََّّـويفَّ الََّّ»نةَّتخصيصَّلعمومَّمحكمَّ

المسلم الكافرَّ والَّ الكافرَّ المسلمَّ ايرثَّ  جم  يل ىل مل ُّآليةََّّ«َّ
 [.12َّالنساء:َّ]َََّّّجن  يم  ىم مم خم حم

يَّ -5 نفسهَّ الكريمَّ السوالقرآنَّ إلىَّ يطيعواََّّنّـردَّ أنَّ المسلمينَّ علىَّ ويوجبَّ ةَّ

 جم  يل ىل مل خل ُّ اعةَّهللَّقالَّتعالى:ََّّـالرسول،َّوَيُعّدَّطاعةَّالرسولَّط

 [.80َّالنساء:َّ]َّ َّحم

نَّالنزولَّعلىَّحكمَّالنبّيَّيفَّكلَّخالف،َّوأقسمَّاهللَّتباركََّّآوأوجبَّاهللَّيفَّالقر

بحكمهََّّ يرضىَّ والَّ يحّكمهَّ الَّ َمْنَّ كّلَّ عنَّ اإليمانَّ نفيَّ علىَّ حتىَّوتعالىَّ

وي َّيحّكمهَّ سبحانه:َّ فقالَّ بحكمهَّ  مس   خس حس جس مخ ُّ رضىَّ
 جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

 [.65َّالنساء:َّ]َّ  َّجف مغ

ماَّرواهَََّّّ -6 الشريعةَّفمنَّذلكَّ السنةَّيفَّ الكثيرةَّتصرحَّبمكانةَّ الثابتةَّ واألحاديثَّ

هريرةََّّ أبيَّ عنَّ اهللََََّّّّأن َََّّّالبخاريَّ يدخلونََّّ»ال:ََّّــقََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّ أمتيَّ كلَّ

 
 .َّ(1408)،َّومسلمَّ(5109َّ)البخاريَّرواهََّّ(1َّ)
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 منَّيأبى؟َََّّّ.َّاهللا:َّياَّرسولَّلوقاََّّ«.ةَّإاّلَّمنَّأبىــالجنّ

َّ(1).«منَّأطاعنيَّدخلَّالجنـة،َّومنَّعصاينَّفقدَّأبى»قال:َّ

اهللَََّّّ -7 رسولَّ أصحابَّ منَّ المثاليَّ الجيلَّ منَّ الصالحَّ السلفَّ كانَّ َّملسو هيلع هللا ىلصَّولقدَّ

للس المكانةَّ هذهَّ وَيُعّدونََّّنّـيفقهونَّ حياهتم،َّ يفَّ ذلكَّ ويحققونَّ الفقه،َّ تمامَّ ةَّ

 لمرءَّمسلمًا.شرطًاَّالَُّبّدَّمنهَّليكونَّاََّّملسو هيلع هللا ىلص  اعَّالنبّيَّــاتب

ََّّرأيتَّعمرَّبنَّالخّطابََّّ»أخرجَّالبخاريَّومسلمَّعنَّعابسَّبنَّربيعةَّقال:ََّّ

يقّبلَّالحجرَّاألسودَّويقول:َّأعلمَّانكَّحجرَّماَّتنفعَّوالَّتضّر،َّولوالَّأينَّرأيتَّ

َّ(2).«يقبلكَّماَّقبلتكَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّاهللَّ

إلىَََّّّ -8 القرآنَّملزمةَّبالرجوعَّ الشريعةَّوتطبيقَّماَّجـاءَّيفَّ وكانتَّضرورةَّتطبيقَّ

يفَّكونَّالسنّةَّمفصلةَّلمجملَّالقرآن،َّويفَّأنَّفيهاَّمنَّاألحكامَّةَّكماَّرأينـاََّّالسنَّّ

 التيَّعليهاَّجمهورَّالمسلمينَّماَّليسَّيفَّالقرآن.

السَّ -9 كانتَّ ابتداءًَّنّـوإذاَّ إماَّ اهللَّ منَّ وحيًاَّ معظمهاَّ يفَّ اهللََََّّّّ،ةَّ منَّ إقرارًاَّ وإماَّ

الشريعة، يفَّ الساميةَّ المكانةَّ هذهَّ للسنّةَّ تكونَّ أنَّ الطبيعيَّ فمنَّ ومنََََّّّّلرسولهَّ

ذلكََّّ وجوبََّّأجلَّ ناحيةَّ منَّ القرآنَّ وبينَّ بينهاَّ فرقَّ الَّ أنهَّ العلماءَّ قـّررَّ فقدَّ

القرآنََّّ كانَّ هناَّ ومنَّ لديهم،َّ ثبتتَّ إذاَّ للمسلمينَّ بالنسبةَّ بمقتضاهاَّ العملَّ

النبيََّّ أقوالَّ يتلقونَّ الذينَّ الصحابةَّ والسنّةَّيفََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّوالسنّةَّيفَّحقَّ القرآنَّ كانَّ

يختلفََّّ بينماَّ االمتثال،َّ الموضوعَّيفحقهمَّسواءَّمنَّحيثَّوجوبَّ َّحـّقَّهذاَّ

اءَّيفَّاألعصرَّالمتأخرةَّمنَّجماهيرَّالمسلمين،َّإذَّأنَّهذهَّاألحاديثَّلمََّّـمنَّج

 أنَّالقرآن.َّـتصلَّإليهمَّكلهاَّعنَّطريقَّمتواترَّيقينيَّالثبوتَّكماَّهوَّش

 
 .َّ(7280َّ)َّيالبخارَّرواه(1ََّّ)

 .َّ(1270)ومسلمََّّ(،1610)البخاريَّرواهَّ(2ََّّ)
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 :"اإلحكام"قالَّابنَّحـزمَّيفَّ -10

ام أّنَّ قـ]ولوَّ نــرًأَّ الَّ مـأخـال:َّ إاّلَّ وجـذَّ بإجمـدنـاَّ كافرًاَّ لكانَّ القرآنَّ يفَّ اعََّّـاَّ

َّ.(1)َّـة[ـاألمَّّ

َّ:َّ(2)"اتقـالمواف"وقالَّالشاطبيَّيفَّ

الكتـاالقتصََّّ]إن َّ علىَّ قـارَّ رأيَّ َخَّـابَّ الَّ السََّّقالـومَّ عنَّ خارجينَّ ..ََّّنَّّـلهمَّ ةَّ

َّلىَّاالنخالعَّعنَّالجماعةَّوتأويلَّالقرآنَّعلىَّغيرَّماَّأنزلَّاهلل[.إَّفأّداهمَّذلكَّ

إلسالميََّّاإللمامَّبعلمَّالمصطلحَّفألّنهَّيتضمنَّشيئًاَّمنَّأصولَّالفكرَّاََّّوأما

يقعَََّّّّعلمـاءََّّاستطاعالتيََّّ أنَّ يقتبسوهاََّّالمسلمينَّ أنَّ غيرَّ منَّ إليهاَّ دوهاَّويتوصلواَّ

َّعنَّاألممَّاألخرى،َّفهيَّتعّبرَّعنَّاألصالةَّاإلسالميةَّالحقيقة.

إّنَّعلمَّأصولَّالفقهَّوعلمَّالمصطلحَّيشّكالنَّالمرتكزاتَّاألساسيةَّلطرائقََّّ

َّالتفكيرَّوالنقدَّواالستنباطَّعندَّالمسلمين.َّ

ينََّّألرجوََّّوإنني الوَّأنَّ والطلقَّ منََّّواعونَّ اإلفادةَّ يفَّ العلمَّ أهلَّ منَّ اعياتَّ

هذينَّالعلمينَّيفَّهذهَّالحقبة،َّوأنَّتنتهيَّتلكَّالحالةَّالشاذةَّالتيَّكانتَّسائدةَّيفََّّ

َّالعصورَّالمتأخرةَّمنَّتعطيلَّلالجتهاد.

أنََّّ تستطيعَّ التيَّ اإلسالميةَّ العقليةَّ تكوينَّ علىَّ يساعدَّ المصطلحَّ علمَّ إّنَّ

لها تجدَّ وأنَّ األحداث،َّ اإلسالََّّتواجهَّ محدودةََّّالحكمَّ النصوصَّ ذلكَّألنَّ مي؛َّ

واالحداثَّغيرَّمحدودة،َّفينبغيَّأنَّتكونَّعندَّاألختَّالداعيةَّالعقليةَّاإلسالميةََّّ

َّالتيَّتجـدَّالجوابَّلمعظمَّاألسئلةَّالتيَّتطرحَّعليها.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

 
 .2َّ/80َّالبنَّحزمَََّّّ"اإلحكام"(1ََّّ)

 .4َّ/17َّللشاطبيََّّ"الموافقات"(2ََّّ)
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َّنّةَّيكونَّيفَّمجالين:َّـالَّيفَّالســاالتصَّن َّأرتَّـذك

َّلَّومراجعَّومختاراتَّوفهارس.منَّأصوَّالسنةَّقَّبكتبـأحدهماَّاالتصالَّالوثي

َّديث.َّــال:َّبكتبَّمصطلحَّالحـوثانيهاَّاالتص

والمسانيدََََّّّّالسنةكتبََََّّّّإن َّ البخاري،َّ كصحيحَّ الجوامعَّ منها:َّ عديدةَّ أنواعَّ

الحاكم،َّ كمستدركَّ والمستدركاتَّ النسائي،َّ كسننَّ والسننَّ أحمد،َّ كمسندَّ

اَّ قيامَّ كجزءَّ واألجزاءَّ عوانه،َّ أبيَّ كمستخرجَّ للمروزي،َّوالمستخرجاتَّ ََّّلليلَّ

كتهذيبََّّ والرجالَّ للمزي،َّ األشرافَّ كتحفةَّ حجر،ََّّواألطرافَّ البنَّ التهذيبَّ

للحافظََّّ الرجالَّ أسماءَّ المزي،َّوالكماَّيفَّ للحافظَّ الكمالَّ والتهذيبَّهوَّهتذيبَّ

المقدسي الغنيَّ األعبدَّ أدلةَّ وكتبَّ المختارات،َّ كتبَّ ومنهاَّ وكتبََّّ،َّ حكام،َّ

َّالفهارس،َّوكتبَّالموضوعاتَّوغيرَّذلك.َّ

َّإن َّ اَّ الداتصالَّ َّألختَّ مهمَّاعيةَّ أمرَّ السّتةَّ كالكتبَّ األمهاتَّ بالمصادرَّ

التدرج،َّذلكَّألنَّتلكََّّ فيهاَّسبيلَّ ُبّدَّمنَّوضعَّخطةَّتسلكَّ وضروريَّولكنَّالَّ

منََّّ اإلفادةَّ تتحققَّ حتىَّ تعرفَّ أنَّ ينبغيَّ وخصائصَّ اصطالحاتَّ لهاَّ الكتبَّ

َّاءَّاهللَّتعالى.َّــالقراءةَّفيها،َّوسنبسطَّهذاَّالكالمَّفيماَّنستقبلَّمنَّأبوابَّإنَّش

األسنََّّويح تبدأَّ القائمةَّأنَّ رأسَّ يفَّ ويأيتَّ المختارات.َّ بكتبَّ الفاضلةَّ ختَّ

النوويََّّ لإلمامَّ الصالحينَّ رياضَّ سنةََّّ)كتابَّ أنهَّ(هـ676المتوىفَّ إلىَّ وأذهبَّ َّ،

فَّ الحديثيةَّ المختاراتَّ الكتابَّعلىَّذوقََّّيأحسنَّكتابَّيفَّ أعلم.َّوقدَّدلَّهذاَّ ماَّ

هذاََّّعلىَّتمّكنهَّمنمؤلفهَّيفَّاختيارَّأدّقَّالرواياتَّوأجمعهاَّلموضوعَّالباب،َّودّلَّ

َّالعلمَّالشريفَّواطالعهَّالواسع.

الكتاب.َّ تأليفهَّ اّتبعهاَّيفَّ التيَّ الخطةَّ إلىَّ المقدمةَّ النوويَّيفَّ اإلمامَّ أشارَّ وقدَّ

َّونستطيعَّأنَّنوجزهاَّفيماَّيأيت:

قّررَّأنهَّلنَّيذكرَّيفَّكتابهَّإاّلَّحديثًاَّصحيحًا،َّوقدَّوىفَّبذلك،َّوإنَّكانَّالعلماءَََّّّ -1
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ا منَّ جدًاَّ قليلَّ عددَّ يفَّ إناقشوهَّ ذهبَّ تصحيحهاَّألحاديثَّ أوَّ تحسينهاَّ لىَّ

.َّوقدَّضّمَّهذاَّالكتابَّماَّيقربَّمنَّألفيَّحديث.َّ)بلغتَّ(1)وخالفوهَّيفَّذلك

ناصرََّّ الشيخَّ طبعةَّ ترقيمَّ حسبَّ ترقيم1905َّاألحاديثَّ حسبَّ وبلغتَّ َّ،

 (.1894ََّّالشيخَّشعيبََّّ

فيـابـكتََّّن َّإول:ََّّــأق هـاَّ العــهَّ األحـذاَّ منَّ الكبيرَّ ينـددَّ الَّ تصحيحََّّـاديثَّ منَّ الَّ

تَُّأمؤلفََّّال أربعنتقنَّ فيـونَّحـدَّ يفَّـديثاَّ بعضَّـاجَّـه.َّوالَّ يرىَّ بأنَّ العلمَّ أَّطالبَّ

أحكامَّالعلماءَّقدَّتختلفََََّّّّلَّمنَّاألحاديث؛َّألن َّـددَّالقليـذاَّالعـدَّهـالعلماءَّينتق

َّيفَّبعضَّاألحاديث،َّفهذاَّأمرَّمتوقع.َّ

إلي انتهىَّ ماَّ بهَّحسبَّ المؤلفَّقدَّوىفَّ ماَّاشرتطهَّ أّنَّ إلىَّ أنَّنطمئّنَّ هَّـونستطيعَّ

َّاء.ــدَّغيرَّاألنبيـلعصمةَّألحوليستَّاَّهاده،اجت

أيضًاَّ -2 المقدمةَّ يفَّ مزيةََََّّّّوذكرَّ وهذهَّ األحاديث،َّ منَّ الواضحاتَّ سيذكرَّ أنهَّ

عظيمة،َّألّنَّيفَّاألحاديثَّبعضَّاألحاديثَّالمشكلةَّالتيَّيصعبَّعلىَّالعاّمةََّّ

مثلَّ الحديثَّ منَّ النوعَّ هذاَّ أحاديثَّ شرحَّ يفَّ مؤلفاتَّ ُأّلفتَّ وقدَّ إدراكها،َّ

للشافعيَََّّّ"تأويلَّمختلفَّالحديث"تابََّّللطحاوي،َّوكََّّ"ارـمشكلَّاآلث"كتابََّّ

 .َّكتـابَّيفَّذلكَّوالبنَّقتيبة

ذهاَّمنها،َّـولَّالتيَّأخَـّوذكرَّأنهَّسيعزوَّاألحاديثَّالتيَّيوردهاَّإلىَّكتبَّاألصَّ -3

دًاَّومزيةَّعظيمةَّتتيحَّلطالبَّالعلمَّإمكانيةَّالرجوعَّإلىََّّـاصةَّمهمةَّجـذهَّخـوه

س منَّ والتحققَّ النقـالمصدرَّ وتـالمةَّ والنسخ،َّ الطمأنينَّلَّ َّةحققَّ لصحةَََّّّ

الحديثَّلدىَّالعامةَّمنَّالقراءَّوالسامعين،َّفإذاَّعلمَّالمسلمَّأنَّالحديثَّمثالًََّّ

 أخرجهَّالبخاريَّأوَّمسلمَّعرفَّيقينًاَّأنهَّصحيح.َّ

 
 ."رياضَّالصالحين"لباينَّلكتابََّّصرَّاألَّ(ََّّانظرَّمقدمةَّالشيخَّنا1)
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كثيرًاَّماَّيذكرَّالمؤلفَّدرجـةَّالحديثَّإنَّكانَّالحديثَّيفَّالكتبَّاألخرىَّغيرَََّّّ -4

 تلكَّالكتبَّفيهاَّالصحيحَّوغيره.َّألنََّّّ؛الصحيحين

ّدرَّمعظمَّاألبوابَّبآياتَّمنَّالقرآنَّـّنَّالمؤلفَّيصابَّأَّهذاَّالكتََّّومنَّخواصَّ -5

الب بموضوعَّ تتعلقَّ وقـالكريمَّ باآليــاب،َّ استشهادهَّ يفَّ يكونَّ تنبيـدَّ لمعنىََّّـةَّ هَّ

 اينَّالدقيقةَّالعميقةَّالتيَّالَّيدركهاَّإاّلَّالراسخونَّمنَّأهـلَّالعلم.َّـمنَّالمع

تاجَّإلىَّشرح،ََّّومنَّخواصَّهذاَّالكتابَّأّنَّالمؤلفَّيشرحَّالكلماتَّالتيَّتحَّ -6

وق ضبط،َّ إلىَّ يحتاجَّ ماَّ الحديثََّّـويضبطَّ معنىَّ شرحَّ إلىَّ أحيانًاَّ يعمدَّ دَّ

 بإيجـاز.َّ

ومنَّخواصَّهذاَّالكتابَّأّنَّمؤلفهَّقدَّيذكرَّبعضَّالفوائدَّالفقهيةَّالمهمةَّكماََّّ -7

علمَّأنَّالغيبةَّتباحَّلغرضَّصحيحََّّإفعلَّيفَّبابَّبيانَّماَُّيباحَّمنَّالغيبةَّفقال:َّ]

إاّلََّّ إليهَّ الوصولَّ يمكنَّ الَّ سشرعيَّ وهوَّ وذكرََََّّّّتةَّـهبا،َّ ذكرهاَّ ثمَّ أسباب...[َّ

 دالئلهاَّمنَّاألحاديثَّالصحيحة.َّ

وهتذيبََّّ -8 الزهدَّ أحاديثَّ بذكرَّ ُعنيَّ مؤلفهَّ أّنَّ الكتابَّ هذاَّ خواصَّ ومنَّ

 األخالقَّورياضاتَّالنفوس.

واإلرشادََّّ التذكيرَّ منَّ النوعَّ هذاَّ إلىَّ العصرَّ هذاَّ يفَّ اإلنسانَّ حاجةَّ أشدَّ وماَّ

اعيًاَّوفكريًاَّوإناَّهللَّوإناََّّمنَّالناسَّاجتمبسببَّطغيانَّالنزعةَّالمادّيةَّعلىَّكثيرََّّ

إليهَّراجعون،َّويؤسفنيَّأنَّأقررَّأنَّعددًاَّمنَّالدراساتَّاإلسالميةَّالحديثةَّقدََّّ

َّتأثرتَّهبذهَّالنزعة.َّ

الدنيـعلينََّّإنَّّ أّنَّ نذكرَّ أنَّ بقَـّاَّ بدارَّ ليستَّ خلـاَّ والَّ اآلخَـّاءَّ وأّنَّ خـيرََّّـودَّ رةَّ

َّوأبقى.

ذلكَََّّّإنَّّـفََّّتيعابَّأحاديثهوصىَّبالرجوعَّإلىَّهذاَّالكتابَّواسَّمنَّأجلَّهذاَّأَُّ
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بالس الوثيقَّ لالتصالَّ أولىَّ ُمعين َّنّـخطوةَّ نفسهَّ الوقتَّ يفَّ وهوَّ ََََّّّّة،َّ أيتهاَّلكن  ياَّ

َّيفَّمتابعةَّالدعوةَّالىَّاهلل.َّاألخواتَّ

بالدع خاصةَّ الوصيةَّ هذهَّ أَُّــوليستَّ بلَّ واألخـواتَّ اإلخـوةَّ منَّ كلََّّاةَّ وصىَّ

ََّّبماَّفيـه.َّانَّالقراءةَّأنَّيرجعاَّإلىَّهذاَّالكتابَّويعمالـمسلمَّومسلمةَّيعرف

*ََََََََََّّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

كن بنـإذاَّ نريدَّ بَُّــاَّ فالَّ اإلسالمَّ مبادئَّ أساسَّ علىَّ المجتمعَّ معرفةََّّـاءَّ منَّ ّدَّ

يقومََّّ اللذينَّ المصدرينَّ التعرفَّعلىَّ إلىَّ يدعوناَّحتمًاَّ الدين،َّوهذاَّ هذاَّ حقيقةَّ

َّعليهماَّشرعَّاهلل،َّوهماَّالكتابَّوالسنة.ََّّ

أّنَّاإللمامَّبسَّ أينبََّّملسو هيلع هللا ىلصنّةَّالمصطفىََّّـوكنتَّذكرتَّ مجالين:َّيفََََّّّّنَّتكونَّيفغيَّ

الذيََّّ المصطلحَّ علمَّ قواعدَّ معرفةَّ ويفَّ منها،َّ مقدارَّ وحفظَّ األحاديثَّ معرفةَّ

ةََّّنّـوضعهَّعلماؤناَّرحمهمَّاهللَّولمَّيأخذوهَّمنَّغيرهم،َّوبفضلَّتطبيقهَّصينتَّالس

ولَّاهللََّّــويَّعنَّرسوُنّقيتَّمنَّالشوائب،َّواستطعناَّبذلكَّانَّنتوثقَّمنَّصحةَّماَّرَُّ

َّ.َّملسو هيلع هللا ىلص

األ الخطوةَّ أنَّ ننصحوذكرتَّ التيَّ بالسََّّولىَّ باالتصالَّ يتعلقَّ فيماَّ هيََّّنّـهباَّ ةَّ

َّ"رياضَّالصالحين"اإللمامَّبطائفةَّمنَّاألحاديثَّالصحيحة،َّوذكرتَّأّنَّكتـابََّّ

النوويََّّ الغََّّ(هـ676ََّّسنةََّّالمتوىف)لألمامَّ هذهَّ كتابََّّـيحققَّ األهميةَّ اية.َّويليهَّيفَّ

والرتهيب" القويََّّ"الرتغيبَّ عبدَّ بنَّ العظيمَّ عبدَّ المنذريَّ الثباإلماََّّ،َّلإلمامَّ تََّّمَّ

وكانَََّّّ،هـ581دَّسنةََّّـإلسالمَّزكيَّالدينَّالمنذريَّالشاميَّثمَّالمصري،َّولشيخَّاَّ

الحديث علمَّ يفَّ النظيرَّ يفََََّّّّ،عديمَّ متبحرًاَّ ومعلوله،َّ وسقيمهَّ بصحيحهَّ عالمًاَّ

مامًاَّحجةَّثبتًاَّورعًاَّمتحريًاَّفيماَّيقوله.َّإمعرفةَّأحكامهَّومعانيهَّومشكله،َّكانََّّ

َّهـ.656َّتويفَّسنةَّ

افعَّجدًا،َّولكنَّاإلمامَّالمنذريَّلمَّيلتزمََّّكتابَّنََّّ"رتهيبَّالرتغيبَّوال"وكتابهََّّ
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والضعيفةََّّ والحسنةَّ الصحيحةَّ األحاديثَّ الكتابَّ هذاَّ ففيَّ الصحيح،َّ بإيرادَّ

أّنَّهذاَّالكتابَّعلىَّصغرَّحجهَّعظيمَّالفائدةََََّّّّ-بحقََََّّّّ–والضعيفةَّجدًا،َّوقدَّذكرََّّ

]وأمليتََّّ يسألهََََّّّّ-فقال:َّ الذيَّ الطالبَّ علىَّ الرتغيبَّأأيَّ يفَّ كتابًاَّ يكتبَّ نَّ

الكتابَّصغيرَّالحجم،َّغزيرَّالعلم،َّحاويًاَّلماَّتفرقَّيفَّغيرهَّمنََّّهذاََََّّّّ-لرتهيبََّّوا

َّالكتب،َّمقتصرًاَّعلىَّماَّوردَّصريحاَّيفَّالرتغيبَّوالرتهيب[.َّ

الكتابَّوالسنة،َّوالتيََّّ التيَّجاءتَّيفَّ الرتبيةَّ والرتغيبَّوالرتهيبَّمنَّوسائلَّ

َّيعتمدهاَّالمربونَّوالمعلمونَّوالوعاظَّوالدعاةَّوالحكامَّوالموجهون.

َّةَّومنهم:َّيَّلعلماءَّيفَّهذاَّالموضوعَّكثيرًاَّمنَّالكتبَّالحديثذاَّفقدَّألفَّالو

َّهـَّ.251َّسنةَََّّّالحافظَّحميدَّبنَّزنجويةَّالنسائيَّالمتوىفَّ

َّهـ.285َّسنةَََّّّومنهمَّالحافظ:َّأبوَّحفصَّعمرَّبنَّشاهينَّالمتوىفَّ

المتوىف الشافعيَّ الرازيَّ أيوبَّ بنَّ سليمَّ الفتحَّ أبوَّ الحافظ:َّ َّومنهمَّ سنةَََّّّ

َّهـ.447َّ

َّهَـ483ََّّّدينيَّالمتوىفأبوَّموسىَّالمَّومنهمَّالحافظ:

القرشي محمدَّ بنَّ إسماعيلَّ القاسمَّ أبوَّ الحافظَّ َّومنمَّ َّالتيميَّ الطلحيَََّّّ

َّهـَّ.535َّسنةَََّّّاألصفهاينَّالمتوىف

وخدموهَّ والحديثَّ القديمَّ يفَّ كبيرةَّ عنايةَّ المنذريَّ بكتابَّ العلماءَّ عنيَّ وقدَّ

المتوىف العسقالينَّ حجرَّ ابنَّ الحافظَّ لخصهَّ فقدَّ جّلىَّ هـ852ََََّّّّسنةََََّّّّخدماتَّ

َّمنَّاالعظمي(ققهَّحبيبَّالرح)وحَّ

الدمشقيََّّ الشافعيَّ محمدَّ بنَّ إبراهيمَّ الدينَّ برهانَّ إسحاقَّ أبوَّ عليهَّ وعلقَّ

المتوىف بالناجيَّ يف900ََّّسنةََََّّّّالمشهورَّ اإلسالميةَّ الجامعةَّ يفَّ )ومخطوطتهَّ هـَّ

َّالمدينة(ََّّ
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الفيوميَّوشرحهَّأيضًا الفاضلَّ المدينََّّــمحمدَّحيََّّوشرحهَّ السنديَّ إبراهيمَّ اةَّبنَّ

َّ.هـ1163َّسنةَََّّّالمتوىف

حمدَّبنَّحجرَّالقاضيَّالشرعيَّيفَّقطر،َّوالشيخََّّأمعاصرينَّالشيخََّّوخدمهَّمنَّال

مَّخدمةَّلهذاَّالكتابَّوالَّيسمحََّّناصرَّاأللباين،َّوبلغنيَّأنَّعددًاَّمنَّالمعاصرينَّقدَّّ

وتقويمهاَّ بتعدادهاَّ أنَََّّّّ،المجالَّ العلمَّ لطالبَّ الكتابَّ هذاَّ يقدمهاَّ التيَّ هَّوالفائدةَّ

يفََّّ األحاديثَّ منَّ كبيرةَّ مجموعةَّ علىَّ الذيََّّيوقفهَّ ألنَََّّّّ؛يهمهالموضوعَّ ََّّذلكَّ

َّالمنذريَّجمعَّفأوعى.

طالب يتمكنَّ ََّّالعلمَََّّّوبذلكَّ الَّ إلىَّ الرجوعَّ األصممنَّ بماَّيصادرَّ مستعينًاَّ لةَّ

َّذكرَّالمؤلفَّمنَّنّصَّالحديثَّومنَّذكرَّراويهَّمنَّالصحابة.

أش المؤلفََّّــوقدَّ الضعيفَّارَّ منَّ الصحيحَّ بتمييزَّ عنيَّ أنهَّ المقدمةَّ يفَّ

القارئَّعلىََّّبعمومها،َّوهذََّّواستعملَّلذلكَّإشاراتَّهيَّمفيدة هَّاإلشاراتَّتدلَّ

َّحكمَّاإلمامَّالمنذريَّعلىَّالحديثَّفقال:

ذكرَّالحديث،َّثمَّأعزوهَّإلىَّمنَّرواهَّمنَّاألئمةَّأصحابَّالكتبَّالمشهورةََّّأ]...َّف

إنَّ بعضهاَّدونَّبعضَّطلبًاَّلالختصار،َّالسيماَّ إلىَّ أعزوهَّ ذكرها،َّوقدَّ يأيتَّ التيَّ

إَّ أشيرَّ ثمَّ أحدهما.َّ يفَّ أوَّ الصحيحينَّ يفَّ إسنادهَّكانَّ أوَّضعفهََََّّّّلىَّصحةَّ وحسنهَّ

أذكرََّّ فالَّ الصحيح،َّ إخراجَّ التزمَّ ممنَّ إليهَّ عزوتهَّ منَّ يكنَّ لمَّ إنَّ ذلك،َّ ونحوَّ

اإلسنادَّكماَّتقدم،َّألنَّالمقصودَّاألعظمَّمنَّذكرهَّإنماَّهوَّمعرفةَّحالهَّمنَّالصحةََّّ

والحسنَّوالضعفَّونحوَّذلك،َّوهذاَّالَّيدركـهَّإاّلَّاألئمـةَّالحفاظَّأولوَّالمعرفةََّّ

ىَّحالهَّأغنىَّعنَّالتطويلَّبإيرادهَّ..[َّإلىَّأنَّقال:َّ]...ََّّفإذاَّأشيرَّإلَََّّّالتامةَّواإلتقان،

وقدَّأشبعناَّالكالمَّعلىَّحالَّكثيرَّمنَّاألحاديثَّالواردةَّيفَّهذاَّالكتاب،َّويفَّغيرهَّ

َّمنَّكتبنا.

إسَّ -1 كانَّ صحيحـفـإذاَّ الحديثَّ بلفظةًََّّانادَّ صّدرتهَّ قارهبماَّ ماَّ أوَّ حسنًاَّ أوَّ َّ
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 )عن(.

إنََّّْ -2 منقطعًاََّّوكذلكَّ أوَّ مرسالًَّ أوََّّكانَّ معضالًَّ أوََََّّّّأوَّ مبهم،َّ راٍوَّ إسـنادهَّ يفَّ

ضعيفَُّوّثق،َّأوَّثقهَُّضّعفَّوبقيةَّرواةَّاإلسـنادَّثقات،َّأوَّفيهمَّكالمَّالَّيضر،ََّّ

أوَُّرويَّمرفوعًاَّوالصحيحَّوقفه،َّأوَّمتصالًَّوالصحيحَّإرساله,َّأوَّكانَّإسنادهَّ

ضعيفًاَّلكنَّحسنهَّأوَّصححهَّبعضَّمنَّخرجهَّأصّدرهَّأيضًاَّبلفظةَّ)عن(َّثمََّّ

إر إلىَّ وانقطاعهأشـيرَّ فأقول:ََََّّّّسالهَّ فيهَّ المختلفَّ الراويَّ ذلكَّ أوَّ أوَّعضلهَّ

 رواهَّفالنَّمنَّروايةَّفالن..[.

ةََّّــّدرتهَّبلفظَّـاعَّ..َّصــذابَّأوَّوضــه:َّكــلَّفيـنادَّمنَّقيــانَّيفَّاإلسـ]..َّوإذاَّكَّ -3

 )روي(..[.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

بن يفَّ العاملةَّ الداعيةَّ األختَّ األمــفعلىَّ المــاءَّ عندهاَّ تكونَّ أنَّ العلميةََّّةَّ لكةَّ

ارَّإلىَّضعفه،َّفإنَّكانَّفيهَّماَّالَّيقبلََّّــلتيَّتجعلهاَّتنظرَّيفَّمتنَّالحديثَّالذيَّأشا

اهتمامهاََّّ يكونَّ أنَّ أفّضلَّ وإينَّ عنه،َّ النظرَّ فلتصرفَّ الشرعيةَّ الناحيةَّ منَّ

 باألحاديثَّالصحيحةَّكثيرًا.َّ

أجَّ الرتغيبَّــنعمَّ مجالَّ يفَّ الضعيفَّ الحديثَّ روايةَّ العلماءَّ جمهورَّ ازَّ

َّيفَّفضائلَّاألعمالَّبشروطَّثالثة:َّزواَّالعملَّبهَّوالرتهيب،َّبلَّأجا

 أاّلَّيكونَّضعفهَّشديدًا.َّ -1

 أنَّيندرجَّتحتَّأصلَّعامَّتدعوَّإليهَّالشريعة.ََّّ -2

 أنَّالَّيعتقدَّمنَّيعملَّبهَّبثبوتهَّعنَّالنبيَّملسو هيلع هللا ىلصَّبلَّيعملَّبهَّلالحتياط.َّ -3

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ
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 القرآن مـرة أخـرى

ا األساسَّ وهيَّ العقيدةَّ تضّمنَّ الكريمَّ الكتابَّ منهذاَّ تنطلقَّ األمورََّّلذيَّ هاَّ

الحي التيَّتقومَّعليهاَّ اةَّاإلسالميةَّيفََّّــاألخرى.َّوتضّمنَّأيضًاَّاألنظمةَّاألساسيةَّ

أس ففيهَّ اإلسالمي،َّ والنظـالمجتمعَّ الروحي،َّ النظامَّ والنظـسَّ األخالقي،َّ امََّّـامَّ

َّياسي.َّـامَّاالقتصاديَّوالسـاالجتماعي،َّوالنظ

لهجريَّالماضيََّّةَّيفَّالقرنَّااتصالَّالمجتمعاتَّاإلسالميةَّبالحضارةَّالغربيََّّن َّإ

َّكثيرًاَّمنَّاألوضاعَّيفَّحياتنا،َّوأحدثَّتشوهًاَّيفَّنظرةََّّ )أيَّالقرنَّالرابعَّعشر(َّهـز 

َّاة.ــورَّالحيـاسَّإلىَّأمــكثيرَّمنَّالن

بَُّ األخََّّ–ّدََّّــوالَّ أيتهاَّ أََّّ-تََّّواياَّ البنـاءَّ إعادةَّ تحاولنَّ هذهََّّوأنتّنَّ تدركنَّ نَّ

المنَّ الهجريَّ عشـرَّ الرابعَّ القرنَّ إّنَّ َّ.. قرنًاالحقيقةَّ كانَّ بتطوراتََّّصرمَّ مملوءًاَّ َّ

ضخمةَّيفَّحيـاةَّالمسلمينَّوفكرهمَّوعاداهتم،َّوكانَّمرتعًاَّبالمـآسيَّوالكوارثََّّ

َّالفظيعة.َّ

كَّيفَّأنَّهذاَّاالهتزازَّيتفاوتَّمنَّبلدَّإلىَّبلد،َّولكنَّلمَّيخلَّمنهَّــوليسَّمنَّش

َّبلد،َّوالتفاوتَّإنماَّكانَّيفَّالوقت،َّفبعضهاَّكانَّسابقًاَّواآلخرَّكانَّالحقًا.َّ

األجيأََّّإن َّ هذهَّ ..َّـالَّ وثقافةَّ تعلمًاَّ الكريمَّ الكتابَّ هذاَّ يفَّ تتخرجَّ كانتَّ مـةَّ

َّوظّلتَّكذلكَّإلىَّوقتَّقريب،َّوبدأَّالتحولَّيفَّالقرنَّالماضي.َّ

لقدَّكانَّالفتىَّأوَّالفتـاةَّإذاَّأرادَّأنَّيتعلمَّالقراءةَّوالكتابةَّكانَّسبيلهَّإلىَّذلكَّأنَّ

َّيتعلمَّالقرآن،َّويدخلَّالُكّتاب.

قائ أوليةَّ مدارسَّ القرآوالكتاتيبَّ علىَّ وكانتََّّمةَّ فحسب،َّ القرآنَّ وعلىَّ نَّ

منتشرةَّيفَّكافةَّأقطارَّالعالمَّاإلسالمي.َّولمـاَّجاءتَّالمدارسَّالحديثةَّتورعَّكثيرََّّ

التصرفََّّ هذاَّ وكانَّ عليها.َّ الكتاتيبَّ وآثرواَّ فيهاَّ أبنائهمَّ إلحـاقَّ منَّ اآلباءَّ منَّ
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الواعـينََّّ اآلباءَّ لهؤالءَّ ينبغيَّ وكانَّ واختفى،َّ توارىَّ أنَّ يلبثَّ لمَّ سلبياَّ أنََّّموقفاَّ

أو المدارسَّيصلحواَّ عليهَّ كانتَّ ماَّ األداءَّ يفَّ لتبلغَّ ويطوروهاَّ الكتاتيبَّ ضاعَّ

َّالحديثةَّمنَّالوسائلَّوالنظام،َّولوَّفعلواَّذلكَّلبقيتَّاألجيالَّمتصلةَّبالقرآن.ََّّ

زاحمتََّّ ثمَّ َّ.. بالقرآنَّ محصورًاَّ الكتاتيبَّ يفَّ والكتابةَّ القراءةَّ تعّلمَّ كانَّ لقدَّ

عليها قضتَّ الكتاتيبَّحتىَّ تلكَّ الحديثةَّ باالنََّّالمدارسَّ قراض.َّوخسرَّوبدأتَّ

َّالناسَّبانقراضهاَّخسارةَّكربى.ََّّ

لقدَّكانَّيفَّالكتاتيبَّعيوب،َّماَّيفَّذلكَّشك،َّفكانَّالمنطقَّيقضيَّأنَّتصلحََّّ

َّعلىَّالكتاتيب.ََّّىهذهَّالعيوب،َّالَّأنَّيقض

يفَّ وهوَّ الطفلَّ نفسَّ يفَّ ينطبعَّ أنَّ الكتاتيبَّ هذهَّ يفَّ التعلمَّ نتائجَّ منَّ كانَّ لقدَّ

قدرَّالذيَّيستطيعَّأنَّيدركهَّالطفل،ََّّومعانيهَّبالََّّمرحلةَّالتكوينَّالثقايفَّهذاَّالقرآن

الذيََّّ اهللَّ كالمَّ وأنهَّ األول،َّ الثقافةَّ مصدرَّ هوَّ القرآنَّ أنَّ تصورهَّ يفَّ يكونَّ وأنَّ

َّيستحقَّالتعظيم.

نتائـوك منَّ تيسـانَّ أنَّ فيهاَّ التعلمَّ القرـجَّ يالزمَّ أنَّ يريدَّ الذيَّ للمسلمَّ نََّّآرَّ

َّوهَّ..َّتيسرَّلهَّبغيتهَّوماَّيريد.ـويتل

ّين،َّوكانَّكثيرَّمنَّالنـاسَّيفَّهذاَّالمجتمعَّمًاَّعلىَّالتدولمـاَّكانَّالمجتمعَّقائ

راغبينَّيفَّتحصيلَّالثوابَّكانَّمنَّاألمرَّالمعتـادَّأنَّيقومَّالرجلَّيفَّالصباحَّويقرأََّّ

وكذلكَّالمرأةَّالتيَّتعرفَّالقراءة.َّوقدَّأدركتَّجديتَّرحمهاَّاهللَََّّّ،جزءًاَّمنَّالقرآن

القرآ منَّ بقراءةَّجزءَّ تلتزمَّ كانتَّ تكتبَّ تقرأَّوالَّ كانتَّ فالالتيَّ يوميًاَّ ينقضيََََّّّّنَّ

القرآنَّ تختمَّ كانتَّ التيَّ اهللَّ أميَّرحمهاَّ كانتَّ القرآن،َّوكذلكَّ تختمَّ شهرَّحتىَّ

َّكلَّأسبوعَّوهيَّأيضاَّكانتَّتقرأَّوالَّتكتب.َّ

القرآنَّ منَّ مقدارَّ بقراءةَّ يومهمَّ يستقبلونَّ أسواقهمَّ يفَّ التجارَّ ترىَّ وكنتَّ
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غَّمنََّّفرضوهَّعلىَّأنفسهمَّ..َّويعمدونَّإلىَّالمصحفَّيقرؤونََّّكلماَّأتيحَّلهمَّتفر

يفعلونَّذلكَّوهمَّناسَّعاديون،َّوكانَّالواحدَّمنهمَّيختمَّالقرآنَّمـرةَّيفََّّالعمل.ََّّ

منََّّ عددَّ اليومَّيفَّ القرآنَّ معَّ السلوكَّ هذاَّ مثلَّ نجدَّ بينماَّالَّ َّ.. األقلَّ علىَّ الشهرَّ

نتائجَََّّّمنالشبابَّوالشاباتَّالذينَّيزعمونَّأهنمَّدعاةَّإلىَّاهللَّوأهنمَّمثقفون.َّوكانََّّ

سـ إذاَّ العاديَّ الرجلَّ ترىَّ أنكَّ يكملهَّذلكَّ آيةَّ موضوعََّّمعَّ يفَّ تحـدثَّ وإذاَّ ا،َّ

استشهدَّبآياتَّمنَّالقـرآن؛َّذلكَّألنهَّيقـرأَّالقـرآنَّكلَّيومَّ..َّوهبذاَّيرتفعَّمسـتوىََّّ

َّعامـةَّالنـاس.

الحـالَّقدَّتغـيرَّ،َّلقدَّأضحىَّالمسلمونَّالََََّّّّفَّبأنَّّرتأمـاَّاآلنَّفالَُّبّدَّمنَّأنَّنع

الصحابةََّّ منهجَّ القرآنَّوفـقَّ آنفًاََّّيتلقونَّ عنهَّ يََّّالذيَّتحدثناَّ كانَّ عنيَّوالذيَّ

الوحيدَّالذيََّّ النبعَّ القرآنية.َّولمَّيعدَّالقرآنَّهوَّ الفوريَّلمضمونَّاآلياتَّ التنفيذَّ

التيَّيكونَّتعلمَّالقراءةَّمنَّخاللهاَّكماَّكانََّّ يستقونَّمنه،َّولمَّيعدَّالقرآنَّالمـادةَّ

َّالوضعَّيفَّالكتاتيب.

عرضتَّبشيءَّمنَّالتفصيلَّهذاَّالواقعَّليكونَّذلكَّالوضعَّيفَّتصوركّنَّوأنتّنََّّ

َّـة،َّوألنتهيَّإلىَّتقريرَّحقيقةَّمهمةَّجدًاَّوهي:َّــاءَّاألمـنادةَّبــلنَّإعتحاو

الوالدانََََّّّّن َّإ يقومَّ بأنَّ إماَّ الوضعَّ هذاَّ بتاليفَّ األسرةَّ تقومَّ أنَّ الضروريَّ منَّ

بتخصيصَّحصةَّللقرآنَّيفَّالبيتَّتالوةَّإنَّكاناَّيحسنانَّالتالوةَّولديهماَّالفراغََّّ

ابَّ أوَّ ابنهاَّ األسرةَّ تلحقَّ بأنَّ وإماَّ الحصة،َّ هذهَّ حلقةلمـلءَّ يفَّ حلقاتَََّّّنتهاَّ منَّ

الذينََّّ الرجالَّ اهللَّ وجزىَّ اإلسالمية،َّ البالدَّ بعضَّ يفَّ اآلنَّ الموجودةَّ القرآنَّ

طيبـة.ََّّ مساعداتَّ لهمَّ وقدمواَّ للعملَّ مجااًلَّ القرآنَّ تحفيظَّ لجمعياتَّ أتاحواَّ

َّوكانَّمنَّثمراتَّذلكَّكثرةَّالحافظينَّوالحافظاتَّلكتابَّاهللَّتعالى.

نَّهذهَّالجمعيات،َّوأنَّيقومََّّلىَّاإلفادةَّممماَّيتصلَّبعمليةَّالبنـاءَّأنَّندعوَّإَََّّّإن َّ

َّالبيتَّبواجبهَّيفَّمتابعةَّاألوالدَّبنينَّوبناتَّيفَّالحفظَّوالتالوةَّاليومية.َّ
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َّاء؟ــُنلّحَّعلىَّأنَّنجعلَّالقرآنَّاألساسَّيفَّعمليةَّالبنَّلماذا

البديهياتََََّّّّوابـوالج منَّ بديهيةَّ أساسًاَّ القرآنَّ اعتبارناَّ أنَّ السؤالَّ ذلكَّ عنَّ

اسَّاإلسالم.ََّّـاءَّعلىَّأسـومَّبعمليةَّالبنـنريدَّأنَّنقاََّّـإذاَّكناتََّّّلمـةَّمنَّالُمسـوُمًسل م

ه نقررَّ البديهيـوماَّ أمـذهَّ الطريقَّ معالمَّ لتتضحَّ إاّلَّ البانيـةَّ والمدعواتََّّـامَّ ات،َّ

أيضًاَّ..َّذلكَّألّنَّللقرآنَّرصيدًاَّعظيمًاَّجدًاَّيفَّنفوسَّالمسلمينَّعلىَّالرغمَّمنََّّ

ولكنَّ َّ.. أحكامهَّ عنَّ منهمَّ كثيرَّ وبعدَّ منهمَّ كثيرَّ اََّّغفلةَّ لهذاَّ حرمتهَّيبقىَّ لقرآنَّ

َّوتعظيمهَّيفَّنفوسَّهؤالءَّالمدعوين.

َّإنك القرآن،ََّّ منَّ آياتَّ علىَّ معتمدًةَّ بالدعوةَّ تقومينَّ عندماَّ األختَّ أيتهاَّ

يفَّ كانَّ إنَّ المطلوبةَّ االستجابةَّ تجدينَّ المسلمات،َّ منَّ تلقينَّ منَّ هباَّ وتواجهينَّ

كمنَّ معهنَّ الشأنَّ وليسَّ َّ.. َّ تأتٍّ وُحسنَّ وتلطفَّ حكمة َّ وأسلوبكَّ عرضكَّ

قررهاَّفالنَّوفالنَّمهماَّكانَّوزنَّهؤالءَّمنَّالشهرةَّوالمعرفةََّّنَّإلىَّمبادئََّّيدعوه

َّ..َّألهنمَّبشـرَّيخطئونَّويصيبون،َّأماَّالقرآنَّفهوَّكالمَّربَّالعالمين.َّ

َّدأَّأسمىَّمنَّهذاَّالقرآن.َّـوأيَّكتابَّأوَّمب

اإلنس خالقَّ تعالىَّ اهللَّ كـالمَّ هوَّ اهللَّـالقرآنَّ كالمَّ َّ.. يصلحهَّ بماَّ والعالِمَّ انَّ

ا مالمعجزَّووحيـهَّ ..ََّّـحملمنـزلَّعلىَّ اهللَّوأشرفَّرسلهَّ اهللَّخيرَّخلقَّ بنَّعبدَّ دَّ

قلبهََّّ علىَّ األمينَّ الروحَّ بهَّ المتعبدََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّنزلَّ الكتابَّ وهوَّ مبين،َّ عربيَّ بلسانَّ

منـه،َّ أوثقَّ كتـابَّ هناكَّ وليسَّ َّ.. عنَّجيلَّ بالتواترَّجيالَّ إليناَّ والمنقولَّ بتالوته،َّ

 رن مم ام يلُّ وليسَّذلكَّغريبًاَّماَّدامَّاهللَّقدَّتكفلَّبحفظه.َّقالَّتعالى:ََّّ
َّ[.9َّالحجر:ََّّ]  َّنن من زن

َّفيهَّوصفَّرائعَّللقرآن،َّولكنَّهـذاَّالحديثَّضعيفَّوسببَّ ويعجبنيَّحديث 

فيه:ََّّ بنَّعبدَّاهللَّاألعـورَّيفَّسندهَّفقدَّجاءَّ الحـارثَّ فيهََّّ»ضعفهَّوجـودَّ اهللَّ كتابَّ
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نبـأَّماَّقبلكم،َّوخربَّماَّبعدكم،َّوحكمَّماَّبينكم،َّهوَّالفصلَّليسَّبالهزل،َّمنَّتركهََّّ

الهدىَّيفَّغيرهَّأضلهَّاهلل،َّوهوَّحبـلَّاهللَّالمتين،ََّّ،َّومنَّابتغىََّّارَّقصمهَّاهللََّّـمنَّجب

واء،َّوالََّّــوهوَّالذكرَّالحكيم،َّوهوَّالصراطَّالمستقيم،َّوهوَّالذيَّالَّتزيغََّّبهَّاأله

األلس بهَّ تشــتلتبسَّ والَّ يخلــنة،َّ والَّ العلماء،َّ منهَّ كَّــبعَّ علىَّ الـقَّ والََّّـثرةَّ رد،َّ

 ىل مل خل ُّ لوا:ََّّاـمعتهَّحتىَّقـوَّالذيَّلمَّتنتـهَّالجـنَّإذَّسـه،َّوهـائبـتنقضيَّعج
َّ  َّىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

ق2-1الجـن:ََّّ] َمْنَّ ومنََّّـ[،َّ َعَدل،َّ بهَّ َحَكمَّ وَمْنَّ ُأجر،َّ بهَّ عملَّ ومنَّ بهَّصدق،َّ الَّ

َّ(1).«ُدعيَّإليهَُّهديَّإلىَّصراطَّمستقيم

الكبـير:ََّّ باألجـرَّ للمؤمنينَّ وبشـارةَّ َّ.. الهـدايةَّ سـببَّ هـوَّ  ين ىنُّ والقـرآنَّ
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه
َّ[.9َّاإلسراء:ََّّ]َّ َّ ٌّ

َّ للمؤمنينَّ ورحمـةَّ شـفاءَّ  مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ وهوَّ
َّ[.82َّاإلسراء:ََّّ]َّ َّهب  مب خب حب جب هئ

كنوزهَّ يمنحَّ والَّ للمؤمنين،َّ ورحمـةَّ شـفاءَّ القرآنَّ هذاَّ أنَّ تقررَّ اآليةَّ وهذهَّ

ومزاياهَّإالَّلمنَُّيقبلَّعليهَّباإليمانَّوالعملَّالصالح،َّأمـاَّالظالمونَّوالكافرونَّفالََّّ

ايزيده هذاَّ سماعَّ وهذاََّّمَّ وكفـرًاَّ وتكذيبًاَّ الحقَّ عنَّ وبعدًاَّ خسارًاَّ إالَّ لقرآنَّ

سبحانه:َّ قولهَّ منهاَّ عدة،َّ آياتَّ يفَّ القرآنَّ يفَّ وردَّ اآليةَّ هـذهَّ تقررهَّ الذيَّ المعنىَّ

 جف  مغ جغ مع جع  مظ حط  مض حضخض جض  مص خص حص مس ُّ
وتعالى:44َّفصلت:ََّّ]ََّّ َّحك  جك مق  حق مف حفخف تباركَّ وقولهَّ َّ،]

 َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىهُّ 
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 
 .4/52َّالهنديةََّّ"تحفةَّاالحوذي" طبعةََّّ(2906)َّ،َّوالرتمذي2/435الدارميََّّرواه(1ََّّ)
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َّ[.125َّ-124التوبة:َّ]َّ َّمت زت رت يب ىب نب

 يئ ىئ نئ مئ زئ ُّوهوَّالسبيلَّالمؤديةَّالىَّالسعادةَّوالتذكرةَّلخشيةَّاهللََّّ
 رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب
َّ[.5ََّّ-1طـه:َّ]َّ َّىف يث ىث نث  مث زث

اإلبالغََّّ علىَّ قادراتَّ ليكّنَّ يقرأنَّ ماَّ يتدبرنَّ أنَّ الداعياتَّ األخواتَّ فعلىَّ

َّطبوالتوجيه،َّوالتدبرَّلماَّيَُّ يعيَّيفَّكلَّكتابَّيريدَّقارئهَّاالنتفاعَّمنهَّ..َّفإذاَّقرأَّأمـر 

يف كتابًاَّ يقرأَّ إنسانَّ يفََّّكانَّ أوَّ فائدةََََّّّّالطّبَّ ماَّ َّ.. شيئًاَّ منهَّ يفهمَّ ولمَّ الحسابَّ

َّقراءتهَّإذاَّلمَّيفهمه،َّوإذاَّلمَّيطلبَّشرحًاَّلمـاََّعُسـرَّفهمهَّعليهَّيفَّهذاَّالكتاب؟َّ

َّغيرَّطبيعي نـاسَّالعـادية.َّفماََّّيفَّحيـاةَّالَّإنَّقراءةَّشيءَّوعدمَّمحاولةَّفهمهَّأمـر 

منََّّ بهَّ النـاسَّ ليخرجَّ أنزلهَّ العالمين،َّ ربَّ اهللَّ منَّ الكتابَّ هذاَّ كانَّ إذاَّ القولَّ

َّالظلماتَّإلىَّالنـور،َّوليحققَّلهمَّالسـعادةَّيفَّالدنيـاَّواآلخـرة.

ق تعالىَّ اهللَّ أّنَّ ]وذلكَّ تيمية:َّ ابنَّ اإلسالمَّ شيخَّ  رئ ّٰ ُِّّ ال:ََّّـقالَّ

[82ََّّ:ََّّالنساء]ََََّّّّنب مب زب ُّ ال:ََّّـَـّوقََّّ[،29ََّّص:ََّّ]َََّّّنئ مئ زئ

[،َّوتدبرَّالكالمَّبدون68ََّّالمؤمنون:]  َّني مي زيُّ ال:ََّّـَـّ[،َّوق24محمد:ََّّ]و

معانيـفه يمكن،ََََّّّّةـمَّ قَـّوكََّّالَّ تعالى:ََّّـذلكَّ  حب  جب هئ مئ خئُّ الَّ
َّوعقلَّالكالمَّمتضمنَّلفهمه.َّ،[2يوسف:َّ]َّ َّخب

ومنَّالمعلومَّأّنَّكّلَّكالمَّفالمقصودَّمنهَّفهمَّمعانيهَّدونَّمجّردَّألفاظهَّفالقرآنََّّ

ب كالطبَّذلك.َّوأيضًاََّّأولىَّ العلمَّ منَّ فنَّ كتابًاَّيفَّ قومَّ يقـرأَّ أنَّ تمنعَّ َّ فالعـادةَّ

وبهَّ عصمتهمَّ هـوَّ الـذيَّ تعالىَّ اهللَّ لكالمَّ فكيفَّ يستشرحوه.َّ والَّ والحسـابَّ

َّنجـاهتمَّوسـعادهتمَّوقيـامَّدينهمَّودنياهم[َّانتهى.

وهذاَّكالمَّنفيسَّوهذاَّيقودناَّإلىَّتحـديدَّالطريقةَّيفَّهذاَّالتدبرَّوذكرَّالمراجعََّّ
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َّذلك.ََّّتيَّتعينناَّيفال

َّفماَّالطريقةَّالتيَّتساعدَّعلىَّتدبرَّالقرآن؟َّ

والَّ العربي،َّ البيانَّ قمةَّ يفَّ وهوَّ أسلوبه،َّ يفَّ معجزَّ القرآنَّ أنَّ المعروفَّ منَّ

والبالغ الفصاحةَّ يفَّ كــيتقّدمهَّ َََََّّّّّالم َّــةَّ نفسهَّسهل  الوقتَّ يفَّ اإلطالق،َّوهوَّ علىَّ

َّ[.17َّالقمر:َّ]  َّني مي زي ري ٰى ين ىن ُّ يقولَّتعالى:ََََّّّّميّسر.

قَّأنزلوقدََّّ اهللَّ تعالى:هَّ فقالَّ عربيًاَّ  حب  جب هئ مئ خئُّ   رآنًاَّ
للغةََََََّّّّّّ.[2يوسف:ََّّ]َََّّّخب عارفًاَّ يكونَّ أنَّ منَّ وتدبرهَّ فهمهَّ يريدَّ لمنَّ ُبّدَّ فالَّ

َّالعربية،َّوأنَّيكونَّملمًاَّإلمـامًاَّجيدًاَّبعلومَّاللغةَّالعربية.

َّأّنَّهذهَّالعلـومَّلمَّتوجـدَّإاّلَّلخدمـومعل َّةَّالكتابَّوالسـنة.َّــوم 

َّلإلسالم،َّوليسَّيفَّاألرضَّلغةَّيوجهَّاليومَّلَّإّنَّالكيدَّالذيََّّ لعربيةَّإنماَّهوَّكيد 

هتاجمَّوُيكادَّلهاَّغيرَّهذهَّاللغةَّالشريفة.َّلمـاذا؟َّالجواب:َّألهناَّمرتبطةَّباإلسالمََّّ

يتبعهَّ أفريقياَّ منَّ بقاعَّ يفَّ العربيةَّ اللغةَّ انتشارَّ أّنَّ بلغنيَّ وقدَّ عضويًا،َّ ارتباطًاَّ

َّم.َّبيةَّيفَّاإلسالمباشرةَّدخولَّهؤالءَّالذينَّصارواَّيتكلمونَّالعر

اللغةََّّ هذهَّ عنَّ األمـةَّ هذهَّ إبعـادَّ يفَّ نجحواَّ إنَّ أهنمَّ اإلسالمَّ أعداءَّ ويحسبَّ

أنَّ ثمَّ والسنة،َّ الكتابَّ وهماَّ شريعتهاَّ مصدريَّ فهمَّ عنَّ يقطعوهاَّ أنَّ استطاعواَّ

َّيبعدوهاَّعنَّدينها.

َّواع:ََّّـالمَّأنــداءَّاإلســوأع

إخراجهم • علىَّ يعملَّ أنَّ يريدَّ بأنهَّ المسلمينَّصراحةَّ يواجهَّ منَّ منَََّّّفمنهمَّ

 هاجمَّاإلسالمَّبإسفافَّووقاحة.َّدينهمَّوي

ومنهمَّمنَّيهاجمَّالمسلمينَّبالقوةَّالعسكريةَّويحملهمَّعلىَّتركَّدينهمَّوإنَّ •

 لمَّيفعلواَّتعرضواَّللقتلَّأوَّالنفي.َّ
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منّوعةََّّ • بخططَّ اليهمَّ يأيتَّ بلَّ ذلكَّ منَّ بشيءَّ المسلمينَّ يواجهَّ الَّ منَّ ومنهمَّ

 ليسَّفيهاَّالهجومَّالصريحَّعلىَّالدين.َّ

ا يهاجمَّ أنَّ ذلكَّ العربيةَّومنَّ عنََََّّّّللغةَّ والعجزَّ والتخّلفَّ بالجمودَّ ويصفهاَّ

َّ.. لهاَّ قواعدَّ ووضعَّ وبتطويرهاَّ العاميةَّ باستعمالَّ ويناديَّ الحيـاة،َّ مسايرةَّ

تصبحََّّ حتىَّ طويلَّ َّ وقتَّ يمضيَّ الَّ إذَّ َّ.. الكارثةَّ لكانتَّ وقعَّ ذلكَّ أنَّ ولوَّ

هذهَّاللغةَّالعاميةَّبعيدةَّعنَّالعربيةَُّبعدَّاللغةَّالفرنسيةَّعنَّاللغةَّالالتينيةَّالتيََّّ

ويومئٍذَّالَّيستطيعَّأبناءَّهذهَّاألّمـةَّأنَّيقرؤواَّكتابَّاهلل،َّوالَّأنَّانحدرتَّمنهاََّّ

أنََّّ بحرارةَّوإلحاحَّ ..َّوإينَّألنصحَّ دعوةَّهدامةَّخطيرةَّجدًاَّ إهناَّ َّ.. يتدبروهَّ

كتابََّّ األمـةَّ بنـاءَّ يفَّ العامالتَّ الداعياتَّ العاميةََّّ"تقرأَّ إلىَّ الدعوةَّ تاريخَّ

الدكتورةََّّ"وآثارهاَّيفَّمصر الفاضلةَّ فهوََََّّّّنفوسةَّزكرياََّّلألستاذةَّ اهلل،َّ رحمهاَّ

َّكتابَّنفيسَّيفَّبابهَّيبينَّمدىَّخطورةَّهذهَّالدعوة.َّ

ومنهمَّمنَّيدعوَّإلىَّنبذَّالحرفَّالعربيَّواستخدامَّالحرفَّالالتيني،َّفيتحققََّّ •

ذلكََََّّّّ-لألعداءََّّ كانَّ العلميَََّّّ-لوَّ تراثهاَّ وبينَّ األمـةَّ هذهَّ بينَّ يحولواَّ أنَّ

بعمائةَّسنةَّتراثَّألفَّوأروالفكريَّالغنيَّالذيَّتعتزَّبهَّأيةَّأمـةَّيكونَّلهاَّ..ََّّ

أمتـهَّعنَّاالتصالَّبكتابَّ الذيَّقطعَّ أتاتوركَّ ..َّيريدونَّأنَّيفعلواَّكماَّفعلَّ

 اهلل،َّوقطعهاَّعنَّاالتصالَّبرتاثهاَّوفكرهاَّالمكتوبَّبلغتهاَّوبالحرفَّالعربي.َّ

النحوََّّ • هذاَّ واإلصالحَّ التجديدَّ بدعوىَّ النحوَّ ينسفَّ أنَّ يحاولَّ منَّ ومنهمَّ

 عالية.َّالذيَّبلغَّمنَّالدقةَّواإلتقانَّمنزلةَّ

حَّخطورهتاََّّوذهَّالمحاوالتَّالهدامةَّتتفاوتَّيفَّوضـكَّيفَّأنَّهـمنَّشوليسََّّ

أّنَّلغةَّمنََّّلغاتَّ ولكنهاَّجميعًاَّتلتقيَّيفَّالكيدَّللغةَّالعربية.َّ)وأناَّالَّأعلمَّ

الهجوم منَّ تلقىَّ األرضَّ وتفسيرَََّّّوالكيدََّّأهلَّ الشريفة.َّ اللغةَّ هذهَّ تلقاهَّ ماَّ

َّذلكَّهوَّماَّقدمناَّمنَّالكيدَّلإلسالم.(
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علماء يََّّإّنَّ إحيحاواللغاتَّ اآلنَّ ويحاولونَّــلونَّ الميتـة،َّ اللغاتَّ بعضَّ اءَّ

معاجمَّ اللغاتَّ لتلكَّ ويضعونَّ اآلثار،َّ علىَّ بقيتَّ التيَّ النقوشَّ قراءةَّ

َّلمفرداهتاَّويحاولونَّاكتشافَّطرائقَّالتعبيرَّفيهاَّويضعونَّلذلكَّالقواعد.َّ

إلمـامًاعلىََّّإّنََّّ َّ ُتلم  أنَّ أمتهاَّ بنـاءَّ اإلسهامَّيفَّ تريدَّ التيَّ الداعيةَّ َّجيدًاََّّاألختَّ

مَّاللغةَّالعربيةَّوغيرهاَّمنَّالعلومَّالتيَّسنذكرهاَّإنَّشاءَّاهللَّتعـالىَّمهماَّكانََّّبعلو

تخصصهاَّاألصلي؛َّذلكَّألنهَّالَّيمكنَّأنَّيفهمَّالقرآنَّحقَّالفهمَّدونَّدرايةَّهبذهَّ

وإنماََّّ َّ.. الَّ المفصل.َّ المتعمقَّ البحثَّ بهَّ نريدَّ الَّ اإللمـامَّ نقولَّ وعندماَّ العلوم.َّ

مل األختَّ لدىَّ تكونَّ أنَّ أنَّنريدَّ تستطيعَّ تعرفََََّّّّكةَّ وأنَّ سليمةَّ قراءةَّ تقرأَّ

المصطلحاتَّالنحويةَّوالصرفيةَّالتيَّيطالعهاَّالمرءَّيفَّكتبَّالتفسيرَّ..َّبلَّيفَّكلَّ

َّكتبَّالرتاث،َّإذَّالَّيخلوَّكتابَّمنَّتلكَّالكتبَّمنَّإشارةَّإلىَّهذهَّالمصطلحات.َّ

لفهمَّأوَّّ المفرداتَّضروريةَّ معاينَّ فمعرفةَّ اللغة،َّ مفرداتَّ علمَّ العلومَّ هذهَّ لَّ

اَّـذهَّالضرورةَّبمـامَّالراغبَّاألصفهاينَّهــّبهَّاإلمـدقيقًا،َّوقدَّشةَّفهمًاََّّـآليمعنىَّا

َّال:َّــيأيتَّفق

القرآنَّيفَّكونهـتحصيلَّمعف] ألفاظَّ مفرداتَّ يريدَََّّّمنَََّّّاينَّ لمنَّ الُمعاونَّ أوائلَّ

بِِنَّيفَّكونهَّمنَّأولَّالمعاونَّيفَّبن اءَّماَّيريدَّأنَّيبنيه[ََّّـأنَّيدركَّمعانيهَّكتحصيلَّالل 

الدارََّّ أنَّ فكماَّ إالََّّأيَّ تبنىَّ معاينَّالَّ إدراكَّ فكذلكَّ اللبِن،َّ الباينَّ لدىَّ يتوافرَّ بأنَّ

َّاآلياتَّالَّيتحققَّإالَّبإدراكَّمعاينَّالمفردات.َّ

َّوأهمَّالمراجعَّيفَّهذاَّالموضوعَّالكتبَّاآلتيـة:ََّّ

ألفََّّ"المفردات"ابََّّــكت .1 شرحَّ يفَّ قيمَّ كتابَّ وهوَّ األصبهاينَّ اظَّـللراغبَّ

 القرآنَّ.

الصحاح" .2 َّ"مختارَّ المنير"وَّ َّ"المصباحَّ وأيَّ المع،َّ منَّ جماتَّمعجمَّ

 الموثوقة.َّ
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 لحسنينَّمحمدَّمخلوف.َّ"كلماتَّالقرآن" .3

إّنَّعليكَّأيتهاَّاألختَّأنَّترجعيَّإلىَّالمعجمَّدائمًاَّلتتأكديَّمنَّمعنىَّالكلمةََّّ

َّيفَّاآليةَّحتىَّولوَّكنتَّتظنينَّأنكَّتعرفينَّمعناها.َّ

يؤسفنيَّأّنَّكثيرًاَّمنَّالشبابَّالدعاةَّوالشاباتَّالداعياتَّالَّيوجدَّيفَّمكتباهتمََّّ

َّلناهمَّعنَّمعجمَّإنجليزيَّلوجدناهَّعندَّأكثرهم.َّبينماَّلوَّسأَّمعجم،

هذاَّوإّنَّعليناَّانَّنحييَّالكلماتَّالقرآنيةَّباستعماالتناَّلهاَّيفَّالكتابةَّوالكالم،ََّّ

َّكالمَّالعربَّوزبدتهَّوواسطتهََََّّّّ-كماَّيقولَّالراغبََََّّّّ–ذلكَّألّنَّألفاظَّالقرآنََّّ ]لبُّ

َّوكرائمة[.َّ

)األث كلمةَّ نستعملَّ الَّ لماذاَّ مثالً:َّ كلموأضربَّ وهيَّ يفََّّقال(َّ وردتَّ قرآنيةَّ ةَّ

َّ َّيم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ قولهَّتعالى:ََّّ

َّبدلَّكلمةَّ)العفش(.َّفالكلمةَّالقرآنيةَّأجملَّوألطف.َّ[7َّالنحل:َّ]

اإلسـالمََّّإن َّ أسـاسَّ علىَّ األمـةَّ بنـاءَّ ذكرناََََّّّّ–تقتضيََََّّّّعمليـةَّ أنَّ سبقَّ َّ–كماَّ

َّاالعتمادَّعلىَّالكتابَّوالسنة.ََّّ

إلى الداعيةَّ لألختَّ ُبّدَّ الَّ أنََََّّّّنعم.َّ منَّ فهمًاََّّاهللَّ كلهَّ الكريمَّ بالكتابَّ تمـّرَّ

َّواستيعابًاَّلمعـاينَّآياتـه.َّ

األولىََّّ الخطوةَّ أنَّ وذكرناَّ العربية،َّ اللغةَّ معرفةَّ يقتضيَّ هذاَّ أنَّ ذكرناَّ وقدَّ

معرفةَّمعاينَّالمفردات،َّونودَّأنَّنضيفَّأنهَّالَُّبّدَّمنَّتذوقَّماَّتقرؤهَّاألختَّمنَّ

َّابَّالمعجز.َّبهَّآياتَّالكتاآلياتَّ..َّتذوقَّجمالَّالنّصَّالبياينَّالذيَّاتصفتَّ

ه إلىَّ المرءَّ عـوليصلَّ يقرأَّ أنَّ ينبغيَّ المستوىَّ النصوصََّّـذاَّ منَّ كبيرًاَّ ددًاَّ

َّالبليغةَّ..َّوماَّأكثرهاَّيفَّلغتناَّالجميلة.َّ

فعليكَّأيتهاَّاألختَّالداعيةَّأنَّتخصصيَّجزءًاَّمنَّدراستكَّلدراسـةَّقـدرَّمنََّّ
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َّمنها.َّالنصوصَّالشـعريةَّوالنثـريةَّدراسـةَّأدبيـة،َّوأنَّتحفظيَّمقـداراًَّ

َّأسَّيفَّأنَّتبدئيَّبقراءةَّماَّكتبهَّالكّتابَّالمجيدونَّمنَّالمعاصرين.والَّب

منََّّ كلَّ فليسَّ المجيدون،َّ أقول:َّ المعاصرون.َّ المجيدونَّ الشعراءَّ نظمهَّ وماَّ

َّنظمَّشاعرًا.

ثمَّتتدرجينَّبقراءةَّماَّكتبهَّالكّتابَّالمتقدمونَّمنَّأمثالَّابنَّالمقفعَّوالجاحظَّ

المتق الشعراءَّ نظمهَّ وماَّ الزمانَّ أمثاَّوبديعَّ منَّ العتاهيةََّّدمونَّ وأبيَّ تمامَّ أبيَّ لَّ

َّوالبحرتيَّوالمتنبي.َّ

لمؤلفينََّّ مختـاراتَّ وهنـاكَّ قدامى،َّ لمؤلفينَّ المختـاراتَّ كتبَّ وهناكَّ

َّمتأخرين.

كت أجودَّ المختاراتََّّـومنَّ الحماس"بَّ وََّّ"ةـديوانَّ تمامَّ َّ"المفضليات"ألبيَّ

َّلألصمعي.ََّّ"األصمعيات"للمفضلَّالضّبيَّو

وتذوقه بالنصوصَّ االهتمامَّ هذاَّ ينبومعَّ وحفظهاَّ النصيحةََّّاَّ تراعيَّ أنَّ غيَّ

َّتيةَّوهيَّذاتَّشقين:ََّّاآل

تقعرََّّ غيرَّ منَّ الفصحىَّ َّ.. بالفصحىَّ تتكلميَّ أنَّ علىَّ تحرصيَّ أنَّ أولهماَّ

وز أوالدكَّ تكلميَّ الَّ واحرصيََّّووإغراب.َّ بالفصحى،َّ إاّلَّ تعاشرينَّ ومنَّ جكَّ

َّعلىَّاستعمالَّالمفرداتَّالقرآنيةَّيفَّكالمكَّماَّاستطعتَّإلىَّذلكَّسبيالًَّ.َّ

و تجربةَّ الَّوهناكَّ فقدَّ بالفصحىَّاقعيةَّ إالَّ ابنهماَّ أمامَّ يتكلماَّ أاّلَّ زوجانَّ تزمَّ

َّالمعربة،َّفنشـأَّهذاَّالطفلَّيتكلمَّوالَّيقعَّيفَّلحنَّأبدًا.َّ

وثانيهماَّأنَّتكتبيَّكلَّيومَّموضوعًاَّوتحاوليَّأنَّيكونَّبلغةَّمتينةَّجميلة،َّوإنَّ

وبماَّ األحداثَّ منَّ معكَّ حصلَّ بماَّ مذكرةَّ فاكتبيَّ الموضوعاتَّ عليكَّ ضاقتَّ

َّأفكار.َّخطرَّببالكَّمنَّ
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ع • غنىََّّومنَّ فالَّ والصرف،َّ النحوَّ علمَّ هباَّ اإللمـامَّ منَّ ُبّدَّ الَّ التيَّ العربيةَّ لومَّ

َّلمنَّيريدَّأنَّيفهمَّالقرآنَّمنَّالعنايةَّبدراسةَّهذينَّالعلمين.

أتمَّتوضيح،َّومنَّ المعنىَّ الفهمَّاإلعراب،َّفاإلعرابَّيوضحَّ ومماَّيعينَّعلىَّ

َّقرآن.َّابَّالبإعرَّ–علىَّمدىَّالعصورََّّ–أجلَّذلكَّاهتّمَّعلماؤناَّرحمهمَّاهللَّ

القرآن،َّوهناكَّكتبَّلمؤلفينَّمحدثينََّّف هناكَّكتبَّلمؤلفينَّقدامىَّيفَّإعرابَّ

َّيفَّذلك.َّ

علىَّ ويعينَّ القرآن،َّ قراءةَّ يفَّ الغلطَّ منَّ اللسانَّ يعصمَّ العلمَّ هبذاَّ اإللمـامَّ إنَّ

َّالفهمَّالتـامَّلمعنىَّاآليـة.َّ

وبديـع،ََّّ • وبيـانَّ معـانَّ منَّ بفروعـهَّ البـالغةَّ علمَّ المهّمـةَّ العربيةَّ علـومَّ ومنَّ

التصويرَّالفنيَّيفََّّ"كتابََّّللباقالين،َّوََّّ"إعجـازَّالقرآن"ةَّكتـابََّّأنصـحَّبدراسـو

َّ"القرآن ََّّ الجرجـاين:َّ القـاهرَّ عبدَّ وكتـابيَّ قطب،َّ اإلعجـاز"لسيدَّ َّ"دالئلَّ

 .َّ"أسـرارَّالبالغة"و

العلمَّمنَّ • القرآن(،َّذلكَّألّنَّهذاَّ الفاضلةَّبعلمَّ)علومَّ ُتلمَّاألختَّ أنَّ وينبغيَّ

 مَّكتابَّاهلل:أهّمَّاألدواتَّالتيَّتعينَّعلىَّفه

الدقيق،ََّّ • الصحيحَّ الفهمَّ اآلياتَّ النزولَّتساعدَّكثيرًاَّعلىَّفهمَّ أسبابَّ فمعرفةَّ

فيها،َّ تقعَّ أنَّ المحتملَّ منَّ كانَّ أغالطَّ يفَّ الوقوعَّ الداعيةَّ األختَّ وتجنبَّ

أنََّّ المجالَّوهيَّ هذاَّ المهمةَّيفَّ األصوليةَّ بالقاعدةَّ هناَّ نذّكرَّ أنَّ يجبَّ ولكنَّ

الرواياتَّيفَّالَّنقبلَّمنََََّّّّالعربةَّبعمومَّالنّصَّالَّبخصوصَّالسبب،َّويجبَّأن

 .َّأسبابَّالنزولَّإالَّماَّصّحَّمنها

وكذلكَّفإّنَّمعرفةَّالناسخَّوالمنسوخَّلهاَّأهميتهاَّيفَّالفهمَّالدقيقَّلآلياتَّالتيََّّ •

 تقررَّحكمينَّمختلفينَّيفَّموضوعَّواحد.
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المتدبرَّلكتابَّاهللَّيتخلصَّمنَّ • المحكمَّوالمتشابهَّتجعلَّ وكذلكَّفانَّمعرفةَّ

ولَّالراسخينَّيفَّالعلم:َّآمنّـاَّبهَّكلَّبه،َّويرددَّقعنـاءَّالدخولَّيفَّمتاهاتَّالمتشا

 حكمَّوالعملَّبهَّوالدعوةَّله.َّممنَّعندَّربناَّ..َّويصرفَّجهدهَّوطاقتهَّيفَّفهمَّال

 وهكذاَّبقيةَّأبوابَّعلومَّالقرآن.َّ •

• َّ كتابَّ القرآنَّ علومَّ كتبَّ أجمعَّ القرآناإلتق"ومنَّ علومَّ يفَّ َّ"انَّ لألمامَََّّّ

تَّفيهَّأنََّّيهاَّإذاَّقرأالسيوطي،َّولكنَّيجبَّأنَّننبهَّاألختَّالفاضلةَّإلىَّأنَّعل

السيوطيََّّ ألنَّ ذلكَّ فيه،َّ ماَّ كّلَّ تقبلَّ الَّ وأنَّ بحذر،َّ هذاََََّّّّتقرأَّ يفَّ جمعَّ

الكتابَّكلَّماَّوقفَّعليهَّمنَّكالمَّالعلماء،َّففيـهَّالغثَّوالسمين،َّوفيـهَّالقولََّّ

لمتقدمينََّّ العلمَّ هذاَّ يفَّ عدةَّ كتبَّ وهناكَّ َّ الضعيف.َّ والقولَّ الصحيحَّ

َّومحدثين.

وهيََََّّّّوينبغي • الداعيةَّ األختَّ تكونَّ كتابََّّأنَّ بعلمَّتتدبرَّ تامةَّ معرفةَّ علىَّ اهللَّ

اإلسالميةَّويتضّمنََّّ العقيدةَّ يتضمنَّ الكريمَّ الكتابَّ التوحيد،َّوذلكَّألنَّهذاَّ

نظرةَّجديدةَّإلىَّالكونَّوالحيـاةَّواإلنسانَّمتمثلةَّيفَّالعقيدةَّاإلسالميةَّفإدراكََّّ

أصولَّالعقيدةَّيساعدَّمساعدةَّتامةَّيفَّفهمَّآياتَّالعقيدة،َّوماَّأكثرهاَّيفَّالقرآنََّّ

 .المكي

تَّالداعيةَّأنَّترجعَّإلىَّكتبَّالحديثَّوهيَّتتدبرَّكتابَّاهللَّلرتىََّّاألخََّّوعلى •

أعلمَّالناسَّبكالمَََّّّملسو هيلع هللا ىلصيفَّتفسيرَّاآليةَّحديث،َّفهوََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصهلَّنقلَّعنَّرسولَّاهللََّّ

سبحانه: فقالَّ بذلكَّ وتعالىَّ تباركَّ اهللَّ كلفهَّ وقدَّ  خي حي جيُّ   اهلل،َّ
كتاب44ََّّالنحل:ََّّ]ََّّ َّٰر ٰذ يي ىي مي البخاريَّ صحيحَّ يفَّ فهناكَّ َّ]

الت عنَّ أوردََّّواسعَّ ورتبهاَََّّّفسيرَّ القرآنَّ تفسيرَّ يفَّ الواردةَّ األحاديثَّ فيهَّ

 علىَّترتيبَّالمصحفَّبادئًاَّبسورةَّالفاتحةَّمنتهيًاَّبسورةَّالناس.
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وعلىَّاألختَّالداعيةَّأنَّتكونَّمستحضرةَّأحداثَّالسيرة،َّذلكَّألّنَّكثيرًاَّمنََّّ •

 أحداثَّالسيرةَّقدَّوردتَّيفَّالقرآن.

هاَّطبيعةَّالقصة،َّوالقصةََّّألّنَّطبيعتََّّوإتقانَّالسيرةَّأمـرَّمهمَّللداعياتَّإلىَّاهلل،

كلهمَّ اهللَّ خلقَّ بخيرَّ متعلقةَّ القصةَّ كانتَّ فإذاَّ عامَّ بشكلَّ الناسَّ عندَّ محببةَّ

َّومتابعتهمَّلهاَّأشـد.َّلهاَّوبأشرفَّاألنبياءَّكانَّإصغاءَّالنـاس

َّمكانةَّعظمةَّيفَّنفوسَّالمسلمين.ََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّولرسولَّاهلل

العلومََََّّّّلمَّمنَّأعظمومماَّيعينَّعلىَّالتدبرَّاإللمـامَّبعلمَّأصولَّالفقه،َّوهذاَّالع •

التيَّوضعهاَّالمسلمونَّولمَّيأخذوهاَّعنَّغيرهم،َّوكانَّمنَّأكثرَّالعلومَّفائدة،ََّّ

النّص،ََّّ منَّ األحكامَّ استنباطَّ االستنباط:َّ كيفيةَّ نعرفَّ أنَّ نستطيعَّ العلمَّ وهبذاَّ

واألدلةََّّ بالقواعدَّ العلمَّ بأنهَّ العلماءَّ ويعرفهَّ األحكام،َّ علىَّ االستداللَّ ووجهَّ

 لفقه.َّاستنباطَّاََّّاإلجماليةَّالتيَّيتوصلَّهباَّإلى

وإينَّأقول:َّإّنَّهذاَّالعلمَّوعلمَّأصولَّالحديثَّعلمانَّتحتاجَّإليهماَّالداعيةََّّ

العلميةَّوعلىََّّ الملكةَّ اهللَّأعظمَّاالحتياج،َّألهنماَّيساعدانَّعلىَّتكوينَّ إلىَّ

عندََّّ فيهاَّ نّصَّ الَّ التيَّ الطارئةَّ لألمورَّ تنظرَّ التيَّ اإلسالميةَّ العقليةَّ تكوينَّ

أن فتستطيعَّ إسالمية،َّ نظرةَّ الجواََّّالفقهاءَّ هذهََّّتجدَّ منَّ كثيرَّ عنَّ السديدَّ بَّ

المسلم فكرَّ وينظمانَّ اهلل.َّ بعونَّ الضرورةََََّّّّ،األمورَّ منَّ أرىَّ فإينَّ ولذلكَّ

بمكانَّأنَّيدرسَّالدعاةَّوالداعياتَّإلىَّاهللَّهذينَّالعلمينَّوأنَّيفيداَّمنهماَّيفَّ

َّتكوينَّشخصيةَّالداعيَّوالداعية.َّ

عندهاََّّومما • يكونَّ أنَّ التدبرَّ علىَّ اهللَّ إلىَّ الداعيةَّ األختَّ عامََََّّّّيعينَّ تصورَّ

المكتسبةََّّ العمليةَّ الشرعيةَّ باألحكامَّ العلمَّ بأّنُهَّ العلماءَّ الفقه،َّويعرفهَّ لمسائلَّ

 منَّأدلتهاَّالتفصيلية.َّأوَّهوَّهذهَّاألحكامَّنفسها.َّ

باالحاطةوالََّّ الداعيةَّ األختَّ أمرََََّّّّتطالبَّ فهذاَّ الشرعية،َّ األحكامَّ بجميعَّ
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َّيتصلَّبحياةَّجملةَّمنهاَّوالَّسيماَّماَّيتعلقَّبماََََّّّّتقفَّعلىمتعذر،َّبلَّيكفيَّأنََّّ

الفردَّمنَّأحكامَّالعبادةَّوالمعاملة.َّومنَّالمفيدَّأنَّتتقنَّاألختَّدراسةَّمتنَّمنََّّ

َّالمتـونَّالموجـزة،َّثمَّبعدَّذلكَّتتوسعَّبدراسةَّكتبَّأدلـةَّاألحكام.

أصولََََّّّّومما • علمَّ علىَّ وقوفهاَّ التدبرَّ علىَّ اهللَّ إلىَّ الداعيةَّ األختَّ يعينَّ

شيخََّّ المتقدمينَّ منَّ افردوهَّ الذينَّ أشهرَّ ومنَّ ابالتفسير،َّ تيمياإلسالمَّ ةََّّــنَّ

طبََّّ رسـالةَّخاصـةَّ بعنوانَََّّـّيفَّ التفسير"عتَّ أصولَّ يفَّ ذكرََََّّّّ"مقدمةَّ وقدَّ

العـالمةََّّ المتـأخرينَّ منَّ بالتأليفَّ وأفردهَّ تفسيره.َّ مقدمةَّ يفَّ كثيرَّ ابنَّ معظمهاَّ

عنواهناَّ موجزةَّ رسالةَّ وتركَّ الهنـدَّ علماءَّ منَّ الفراهيَّ الحميدَّ عبدَّ الشيخَّ

التـأويل" أصولَّ يفَّ هذا"التكميلَّ ويفَّ قواََّّ.َّ الوقوفََّّالعلمَّ ينبغيَّ مهّمةَّ عـدَّ

 عليهاَّمنَّنحوَّذكرَّالخطواتَّيفَّالتفسيرَّالتيَّتتـدرجَّكماَّيأيت.ََّّ

فيجبَّعلىَّالمتدبرَّأواًلَّأنَّينظرَّيفَّتفسيرَّاآليـةَّإلىَّماَّوردَّيفَّموضعَّآخـرَّمنَّ

بالقرآن.َّألنناَّنجدَّماَُّأجملَّيفََّّكتابَّاهللََّّ القرآنَّ ،َّوهذاَّماَّيدعونهَّتفسـيرَّ

يف لَّ ُفصِّ قدَّ آخـرََّّموضعَّ أنواعََّّموضعَّ أشرفَّ أنَّ علىَّ العلماءَّ أجمعَّ وقدَّ َّ،

بم أعلمَّ أحدَّ الَّ إذَّ اهلل؛َّ بكتابَّ اهللَّ كتابَّ تفسيرَّ وأجّلهاَّ اهللََّّالتفسيرَّ عنىَّكالمَّ

تفسرَّ أنَّ بالقرآنَّ القرآنَّ تفسيرَّ يفَّ ويدخلَّ وتعالى،َّ اهللَّسبحانهَّ منَّ جّلَّوعالَّ

تعالى: قـولهَّ العلماءَّعلىَّتفسيرَّ ثابتةَّكماَّأجمعَّ بقراءةَّصحيحةَّ  نث ُّ ََّّقراءةَّ
 ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

اء:َّـالنس]َََّّّريزي ٰى ين ىن  نن من زن رن مم يلام

اإلخََََّّّّ.[12 يفَّ أهناَّ علىَّ أبيََّّـأجمعـواَّ بنَّ سعدَّ قراءةَّ علىَّ معتمدينَّ ألمَّ وةَّ

 وقاصَّ)ولهَّأخَّأوَّأختَّمنَّأم(.

ألنَّالسنةَّهيََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّثمَّيعمدَّالمفسرَّإلىَّتفسيرَّالقرآنَّبماَّثبتَّعنَّرسولَّاهللََّّ

َّالشارحةَّللقرآن.
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المف ينظرَّ قالثمَّ بماَّ منَّسرَّ شاهدواَّ ألهنمَّ عليهم،َّ اهللَّ رضوانَّ الصحابةَّ هَّ

التيَّرافقتَّنزولَّالقرآنَّماَّيجعلَّفهمهمَّأدقَّوأتم،َّوألنَّ القرائنَّواألحوالَّ

المتأخرونََّّ يدركهَّ الَّ ماَّ بالفطرةَّ أسرارهاَّ منَّ يدركونَّ لغتهمَّ هيَّ القرآنَّ لغةَّ

َّبالتعلم.َّ

إ ذهبواَّ فقـدَّ الصحابة،َّ أقـوالَّ منَّ الموقفَّ يفَّ تفصيلَّ القـوللعلماءَّ أنَّ ولََّّلىَّ

باالجتهادَّ إليهَّ يتوصلَّ الَّ مماَّ كانَّ إذاَّ صحيحَّ بإسـنادَّ عنهمَّ المنقـولَّ

َّواالستنباطَّفهوَّملزم،َّألنهَّعندئذَّلهَّحكمَّالحديثَّالمرفوع.َّ

متعلقًاَّ صحيحَّ بإسنادَّ عنهمَّ المنقولَّ القولَّ هذاَّ كانَّ إذاَّ قالواَّ فقدَّ وكذلكَّ

بةََّّقـولَّالصحابأسبابَّالنزولَّأوَّمتعلقًاَّبتفسيرَّلغويَّفانهَّملزم،َّوكذلكَّفإنََّّ

َّملزمَّإذاَّكانَّمماَّاتفقواَّعليهَّولمَّينقلَّعنَّواحدَّمنهمَّخالفه.

أماَّإذاَّنقلَّعنهمَّأقوالَّعـدةَّيفَّتفسيرَّآيـةَّفللعالمَّأنَّيتخيرَّمنهاَّماَّيراهَّأقربََّّ

َّللصواب.َّ

ي • آياتومماَّ تدبرَّ علىَّ بعصرهاََََّّّّعينَّ معرفةَّ علىَّ األختَّ تكونَّ أنَّ القرآنَّ

تكونَّمزودةَّبثقافـةَّعامةََََّّّّـربية،َّوأنوتياراتهَّالفكـريةَّوبخصائصَّالحضـارةَّالغ

وع النفسَّ وعلمَّ كالتاريخَّ االجتماعيةَّ العلومَّ منَّ بعددَّ االجتماع،ََّّلَّتتصلَّ مَّ

 وبالعلومَّالكونيةَّكعلمَّالفلكَّونحوَّذلك.َّ

رًاَّيإنَّكّلَّهذهَّالعلومَّمماَّيساعدَّعلىَّتدبرَّالقرآنَّأواًل،َّثمَّتفسيرهَّللناسَّتفس

َّيتصلَّبحياهتم.

علىََََّّّّومما • الداعيةَّ األختَّ أنََّّيعينَّ تقرأََّّالتدبرَّ وهيَّ القلبَّ حاضرةَّ تكونَّ

ومو بإخالص،َّ الدينيةَّ الواجباتَّ مؤديةَّ تكونَّ وأنَّ اإلخالصََّّالقرآن،َّ ضوعَّ

اآلدابََّّ وملتزمةَّ بخشوع،َّ اهللَّ علىَّ مقبلةَّ تكونَّ وأنَّ جدًا،َّ مهمَّ َّ موضوع  هذاَّ

وأنََّّ جماعة،َّ أوَّ مذهبَّ أوَّ لرأيَّ التعصبَّ عنَّ بعيدةَّ اإلسالمية،َّ واألخالقَّ
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 شـيةَّهللَّتعـالى.َّالخشـديدةَّالهوىََّّنتكونَّمحـررةَّمنَّسلطا

لتدبرَّيحتاجَّإلىَّوقتَّوالتنظيمَّاَََّّّعلىََّّةـنيذهَّالوسائلَّالمعـاهَّمنَّهـإّنَّماَّذكرن

َّبتحقيقَّذلكَّإذاَّصدقتَّالعزيمة.َّ َّكفيل 
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 العلم .. وبنــاء األمـــة 

وعسكري اقتصاديةَّ منَّ المختلفةَّ األمـةَّ مؤسساتَّ تقومَّ أنَّ وإداريةََّّيجبَّ ةَّ

  خك حك جك مق حق مف ُّ   واجتماعيةَّودعويةَّعلىَّالعلمَّقالَّتعالى:

َّ[.9َّالزمر:َّ]ََّّمك لك

وعلىَّاألختَّالداعيةَّأنَّتعيَّهذهَّالحقيقةَّوتنطلقَّمنهاَّوهيَّتحاولَّاإلسهامََّّ

َّيفَّبنـاءَّاألمـة.َّ

الكريمََّّ النبيَّ المبين،َّوأحاديثَّ الكتابَّ آياتَّ التعلمَََّّّملسو هيلع هللا ىلصهذاَّوقدَّدعتَّ إلىَّ

استجا وقـدَّ العلم.َّ المسلمونوتحصيلَّ والصحابياتََََّّّّبَّ الصحابةَّ منَّ األوائلَّ

ومنَّالتابعينَّوالتابعياتَّوتابعيهمَّإلىَّتلكَّالدعوة،َّاستجابواَّلهاَّبحماسةَّوجـّدََّّ

َّودأبَّدائم.

والرتاجمَّ الطبقاتَّ كتبَّ يفَّ عليهَّ نقفَّ الذيَّ التاريخيَّ الواقعَّ إلىَّ نظرناَّ ولوَّ

َّلوجدناَّأنَّالمـرأةَّأسهمتَّبقدرَّوافـرَّيفَّالنشـاطَّالعلميَّوالفكري.َّ

أحوجن اليوماَّ نجـاَّ أنَّ إلىَّ عـومَّ يعملنَّعلىَّـدَّ الملتزماتَّ العالماتَّ ددًاَّمنَّ

أمَّّـبن يفَّهنَّّتاءَّ تتمثلَّ األفقَّ يفَّ ترتاءىَّ البشائرَّ منَّ عـددًاَّ أنَّ اهللَّ ألحمـدَّ وإينَّ َّ،

علومََّّ يفَّ ويتخصصنَّ اهللَّ كتابَّ يحفظنَّ الالئيَّ العالماتَّ العامالتَّ الداعياتَّ

قَّاهللَّعلىَّأيديَّهؤالءََّّـر،َّوأنَّيحقالشريعةَّالمتعددة،َّوأرجوَّأنَّتنموَّهذهَّالبشائ

َّدمَّوالسعادة.ََّّـالداعياتَّماَّنصبوَّإليهَّمنَّالخيرَّوالتق

تعالى:ََّّ قولهَّ العلمَّ فضلَّ علىَّ يدلَّ  يي  ىي  مي خي حي جي  يه ُّ ومماَّ
قالَّاإلمامَّأبوَّحامدََََّّّّ[.18لَّعمران:ََّّآ]ََّّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

َّالغزالي:َّ

بأهل وثّلثَّ بالمالئكةَّ وثنّىَّ بنفسهَّ وتعالىَّ سبحانهَّ بدأَّ كيفَّ ،َّالعلمََّّ]فانظرَّ
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تعالى:ََّّـوقََََّّّّ(1).اهيكَّهبذاَّشرفًاَّوفضالًَّوجالًءَّونبالً[ون  جي ٰه مه ُّ الَّ

تعالى:ََّّـَـّوقََّّ[.11ََّّالمجادلة:ََّّ]َََّّّهئ مئ هي مي خي  حي  جس  ُّالَّ

َّ[.28ََّّفاطر:َّ] َّخص  حص مس خس حس

َّ(2).«اءــةَّاالنبيـاءَّورثـَـّالعلم»:َّملسو هيلع هللا ىلصالَّـوق

الرجال شقائقَّ يكّنَََّّّ(3)،والنساءَّ الذيَّ الوسطَّ مستوىَّ منَّ يرفعَّ وتعليمهنَّ

وأماَّحرماهننََّّفي الناسَّه.َّ تصرفَّ منَّ فهوَّ واألقطارَّ األزمانَّ بعضَّ يفَّ العلمَّ منَّ

َّدة.َّــمتأثرينَّبعاداتَّمحليةَّوتصوراتَّفاس

َّوأحّبَّأنَّاقـررَّحقيقتين:

اإلسالمية المجتمعاتَّ نظراتَّ بينَّ التفريقَّ وجوبَّ فهيَّ أوالهماَّ إلىََََّّّّأماَّ

َّالمـرأةَّوتعليمهاَّويبينَّنظرةَّالدينَّاإلسالميَّالعظيمَّإليها.

َّتعلمَّالمرأةَّ..َّبلَّكانَّيدعوَّإلىَّتعليمها.َََّّّيمانعَّيفَّسالمَّلمإّنَّاإل

يجعَّ )هلَّ بابَّ يفَّ البخاريَّيفَّصحيحهَّ للنسـروىَّ حــلَّ علىَّ يومًاَّ يفَّـاءَّ دٍةَّ

َّالعلم(َّمنَّكتابَّالعلمَّعنَّأبيَّسعيدَّالخدريَّقال:ََّّ

للنبيََّّ النساءَّ نفسك،َّملسو هيلع هللا ىلصقالَّ منَّ يومًاَّ لناَّ فاجعلَّ الرجال،َّ عليكَّ غلبناَّ َّ:

ماَّمنكّنَّامرأةََّّ»مرهّن،َّفكانَّفيماَّقالَّلهّن:َّفيه،َّفوعظهّنَّوأَّفوعدهّنَّيومًا،َّلقيهن َّ

ََّّ«.تقدمَّثالثةَّمنَّولدهاَّإالَّكانَّلهاَّحجابًاَّمنَّالنار

 
 .1/11ََّّ"إحياءَّعلومَّالدين"(1ََّّ)

،َّوأحمد1/98ََّّوالدارميََّّ(،223ََّّ)ََّّهوابنَّماج(،2682ََّّ)والرتمذيََََّّّّ(،3641)داودََََّّّّوأب(2ََّّ)

5/196َّ. 

 .1/195َّ(،َّوالدارمي236ََّّ(،َّوأبوَّداودَّ)117يَّ)،َّوالرتمذ6/256َّ"المسند"انظرَّ(3َّ)
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َّ(1).«واثنين»ََّّفقالتَّامرأة:َّواثنين؟َّفقال:

َّيخصَّالنساءَّبجلسةَّعلميةَّيتحدثَّاليهّنَّويعظهّنَّويحاورنه.َََّّّملسو هيلع هللا ىلصلقدَّكانَّ

َّـقو مسلم»ال:َّ كلَّ علىَّ فريضةَّ العلمَّ َّ«طلبَّ َّرواهََّّ ََّّ وغيرهَّابنَّ ََّّ(2).ماجةَّ

قوله:ََّّ يفَّ مسلم»ويدخلَّ وواعظات،ََّّ«ََّّكلَّ عالماتَّ منهّنَّ وكانَّ أيضا،َّ المسلمةَّ

المؤمنينََّّ كانَّألمهاتَّ فقدَّ والتابعينَّ الصحابةَّ عهدَّ كثيرةَّيفَّ ذلكَّ علىَّ واالمثلةَّ

السنةَّورواي نشرَّ تعليمَّويفَّ يفَّ السيدةَّعائشةََّّتدورَّ المؤمنينَّ للناس،َّوكانَّألمَّ هاَّ

بحديثَََّّّ-اءَّاهللََّّـإنَّشََّّ-ذلكَّوسنخّصهاََََّّّّْدحَّالمعل ىَّيفالصديقةَّبنتَّالصّديقَّالقَِّ

َّواف.

مقصورةَََّّّإن َّ ليستَّ العلمَّ تحصيلَّ علىَّ والحاّضةَّ بالتعلمَّ اآلمرةَّ النصوصَّ

يطلبََّّ ماَّ كلَّ أّنَّ الشرعيةَّ فالقاعدةَّ النساء،َّ دونَّ الرجالَّ الرجالَّعلىَّ منَّ فعلهَّ

ية؛ََّّالنساءَّماَّلمَّيكنَّهناكَّمانعَّمنَّذلكَّتدلَّعليهَّنصوصَّشرعَََّّّمنََّّيطلبَّفعله

لكَّقولهَّذلَّالنساءَّفيـه.َّوكموّجهَّللرجالَّوتدخَََّّّجخ مح ُّ :ََّّفقولهَّتعالى

يشملَّ«ََّّمنَّسلكَّطريقًاَّيلتمسَّفيهَّعلمًاَّسّهلَّاهللَّلهَّبهَّطريقّاَّإلىَّالجنّـة»:ََّّملسو هيلع هللا ىلص

َّالرجالَّوالنساء.َّ

النبيََّّ خطبَّ إلىَّ ويستمعنَّ الخـيرَّ مجالسَّ يحضرنَّ الصحابةَّ نساءَّ وكانتَّ

أمورَّدينهنَّواألمثلةَّملسو هيلع هللا ىلص الحديثََََّّّّعلىَّذلكَّكثيرة،ََّّ،َّوكّنَّيسألنهَّعنَّ فمنَّذلكَّ

عبد زوجةَّ زينبَّ أّنَّ البخاريَّومسلمَّ أخرجهَّ تسألَََّّّالذيَّ مسعودَّجاءتَّ بنَّ اهللَّ

أيتـامَّيفَّحجرهاََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّاهللََّّ إنفاقهاَّعلىَّزوجهاَّوعلىَّ هلَّيكونَََّّّ:عنَّحكمَّ

الصدقة؟ََّّ أجرَّ لهَّ النبيََََّّّّذلكَّ بيتَّ جاءتَّ األنصارَََّّّملسو هيلع هللا ىلصفلماَّ منَّ امرأةَّ وجـدتَّ

 
 .َّ(101)البخاريَّرواهَّ(1ََّّ)

 .َّوهوَّحديثَّصحيح.614برقم:ََّّ."مختصرَّالمقاصدَّالحسنة"(ََّّانظر2َّ)
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َّجاءتَّللغرضَّنفسه.َّ

ّنَّحريصاتَّجـدًاَّعلىَّأنَّيعرفّنَّأمـورَّدينهّنَّحتىََّّنصارَّكنسـاءَّاألََّّويبدوَّأنَّّ

يفََّّ يتفقهنَّ أنَّ الحيـاءَّ يمنعهّنَّ لمَّ األنصارَّ نسـاءَّ نعمَّ عنهّن:َّ عائشةَّ السيدةَّ قالتَّ

ََّّ(1)الدين.

وإن َََّّّإن َّ َّ.. تتعلمَّ أنَّ المساجدََََّّّّلهاَّ إلىَّ تذهبَّ أنَّ لهاَّ وإّنَّ َّ.. تعلمَّ انَّ لهاَّ

دَّأوالدهَّقصةََّّمعَّأحَََّّّبنَّعمرََّّوتصليَّمعَّجماعةَّالمسلمين.َّوقصةَّعبداهلل

بينََّّ التفريقَّ يفَّ جدًاَّ مهمةَّ وهيَّ السنة،َّ كتبَّ منَّ الصحاحَّ يفَّ واردةَّ مشهورةَّ

َّاألعرافَّواألمزجةَّوبينَّالحكمَّالشرعي.ََّّ

َّوردها:واليكمَّالحديثَّالذيَّيَُّ

أّنَّالنبيََََّّّّروىَّأحمدَّيفَّمسندهَّومسلمَّيفَّصحيحهَّعنَّعبداهللَّبنَّعمرََّّ

امرأتهََّّ»قال:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلص أحدكمَّ استأذنتَّ يإذاَّ فالَّ المسجدَّ رواية:ََََّّّّ«منعهاَّإلىَّ الَّ»ويفَّ

قال:َّفقالَّباللَّبنَّعبداهلل:َّواهللَََّّّ«اءَّمنَّالخروجَّإلىَّالمساجدَّبالليلـتمنعواَّالنس

َّلنمنعهن.

قال:َّ قـطَّ مثلهَّ سـّبهَّ سـمعتهَّ ماَّ سـيئًاَّ سـبًاَّ يسـبهَّ اهللَّ عبدَّ عليـهَّ فأقبـلَّ قالَّ

اهللََّّ فقََّّملسو هيلع هللا ىلصأخربكَّعنَّرسولَّ رواية:َّ لنمنعهن.َّويفَّ واهللَّ اهللوتقول:َّ لعبدَّ ابنَّ َّالَّ

بهََّّا يخدعنَّ )أيَّخداعًاَّ دغالَّّ فيتخذنهَّ يخرجّن،َّ ندعهّنَّ الَّ عمر:َّ زواجهن(َّأبنَّ

قالَّ لكَّ أقولَّ وقال:َّ والرّد(َّ القولَّ يفَّ لهَّ وأغلظَّ هنرهَّ )أي:َّ عمرَّ ابنَّ فزبرهَّ قال:َّ

 
،129ََّّ(ََّّرواهَّالبخاريَّمعلقًاَّيفَّعنوانَّالبابَّالذيَّهوَّ)بابَّالحياءَّيفَّالعلم(َّبعدَّالحديث1ََّّ)

الفتحََّّ يفَّ الحافظَّ قلت1/229قالَّ َّ.. مسلمَّ وصلهَّ برقمَّوهوََََّّّّ:َّ صحيحهَّ يفَّ موجودَّ

332َّ. 
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َّ(1).الَّأدعهنَّ:رسولَّاهلل.ََّّوتقول

مق الولـإّنَّ ذاكَّ سـولةَّ التيَّ هيَّ بالـدَّ المسلمينَّ بالدَّ منَّ كثيرَّ يفَّ حجةََّّادتَّ

بهَّوهنره،َّوهي:َّسـّدَّــدَّوالتيَّلمَّيقرهَّعليهاَّأبوه،َّبلَّســاَّالولـأوردههاَّالتيََّّـنفس

َّالذريعة.ََّّ

التفريقَّبينَّماَّتوارثهَّالناسَّمنَّعاداتَّوتقاليد،َّوبينَّماَّج ُبّدَّمنَّ اءَّعنَّــالَّ

منََّّ هوَّ بالمرأةَّ المتصلةَّ واألحكامَّ اآلراءَّ منَّ كثيرًاَّ أنَّ ويؤسفنيَّ ورسوله،َّ اهللَّ

والتقالي الالعاداتَّ ألِفهاَّ التيَّ القواعدََّّدَّ منَّ سـندًاَّ لهاَّ يلتمسونَّ فراحواَّ َّ.. نـاسَّ

الشرعيةَّكقاعدةَّسـّدَّالذرائعَّوقاعدةَّتغيرَّاألحكامَّبتغيرَّاألزمانَّوماَّإلىَّذلكَّ..ََّّ

َّغيرَّصحيح.ََّّاوهذ

ليستََّّ أهناَّ علىَّ ولكنَّ ندرسهاَّ وأنَّ هباَّ ننتفعَّ أنَّ يجبَّ الفقهاءَّ أقوالَّ إّنَّ

إ الثابتةََّّنماَّتكونَّللنصوصََّّنصوصًاَّشرعيةَّملزمةَّ..َّإنَّصفةَّاإللزامَّ الصحيحةَّ

َّيفَّالكتابَّوالسنة.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

البـالدََََّّّّإن َّ والتقاليـدَّيفَّبعضَّ بالعـاداتَّ للتـأثرَّ المـرأةَّخضعَّ تعليمَّ موضـوعَّ

أّلف حّتىَّ بنََّّاإلسـالمية،َّ األلـوسيَََّّّالنعمانَّ سـنةََََّّّّالبغداديَََّّّمحمـودَّ )المتوىفَّ

بعنـوان1317ََّّ رسـالةَّ من"هـ(َّ يفَّ الاإلصـابةَّ منَّ النسـاءَّ شغلََََََّّّّّّ(2)."كتـابةـعَّ وقدَّ

 
 .156ََّّ-143َّ-104َّ-57َّ-9ََّّ-2/7،َّوأحمدََّّ(442)مسلمَّرواهَّ(1َّ)

الباينََّّذكرََّّوقدََّّ(2ََّّ) الرحمنَّ عبدَّ األستاذَّ الرسالةَََّّّليَّ لهذهَّ مخطوطةَّ علىَّ اطلعَّ أنهَّ

محم بنَّ نعمانَّ سعودََّّوبتأليفَّ بنَّ محمدَّ اإلمامَّ جامعةَّ مكتبةَّ يفَّ وهيَّ األلوسي،َّ دَّ

تاذَّوليدَّعتمةَّالخبيرَّبشؤونَّالمكتباتَّوالمخطوطاتََّّاألسََّّوقدَّأوقفنيَّأخيََّّاإلسالمية.

جزاهَّاهللَّالخيرَّعلىَّصورةَّهذهَّالمخطوطةَّوطالعتهاَّفوجدتَّأهناَّجوابَّعنَّسؤالَّوردََّّ

منَّالهند،َّوالرسالةَّمنَّفصلينَّوخاتمة،َّأماَّالفصلَّاألولَّفهيَّأدلةَّالمجوزين،َّوالفصلََّّ

 قين.َّالفريالثاينَّيفَّأدلةَّالمانعينَّوالخاتمةَّيفَّالحكمَّعلىَّأدلةَّ
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علماءَّيفَّالقرنينَّالماضيينَّبينَّمانعَّومجيز،َّفقدََّّالهذاَّالموضوعَّاهتمامَّعددَّمنََّّ

عقودََّّ"الةَّقيمةَّعنواهنا:ََّّـرسََّّ(1)المةَّالمحدثَّشمسَّالحقَّالعظيمَّأباديـأّلـفَّالع

يفََّّوبّينََََّّّّ،هـ1307وكانَّذلكَّيفَّسنةََََّّّّ(2)"الجمانَّيفَّجوازَّتعليمَّالكتابةَّللنسوان

أهذهََّّ تنهالرسالةَّ التيَّ األحاديثَّ تالفـةََََّّّّىّنَّ موضوعةَّ أحاديثَّ المـرأةَّ تعليمَّ عنَّ

َّواهيـة،َّثمَّأوردَّأحـاديثَّصحيحةَّتدلَّعلىَّجوازَّتعليمَّالنساءَّالكتابة.َّ

َّ بعنوانَّ رسالةَّ الهالليَّ الدينَّ تقيَّ الدكتورَّ كتبَّ اإلناثَّ"ثمَّ تعليمَّ

ثَّرّدَّتلكَّاألحاديََّّجرىَّفيهاَّعلىَّماَّجرىَّالشيخَّالعظيمَّأباديَّمنََّّ(3)"وتربيتهنَّّ

َّالباطلة،َّوبّينَّأنَّتعليمهنَّبالشروطَّاإلسالميةَّأمـرَّالَّيمانعَّمنهَّالدينَّبلَّيؤيده.

لتقاليدََّّ استجابةَّ الناسَّ بعضَّ يزعمهَّ مماَّ براءَّ الدينَّ أنَّ وهيَّ حقيقةَّ تلكَّ

براءةَّالعلمَّمنَّكلَّ التنبيهَّعليهاَّوهيَّ وعاداتَّمعينة،َّوهناكَّحقيقةَّأخرىَّيجبَّ

المتشدد أنَّبعضَّ الذينَّيعارضوننقيصة،َّذلكَّ أخبارًاََََّّّّينَّ المـرأةَّيوردونَّ تعليمَّ

التعليم،َّونقولَّتدلَّعلىََّّ انتشارَّهذاَّ النسـاءَّرافقَّ انحرافًاَّوفسادًاَّيفَّصفوفَّ أنَّ

ليسََّّ العلمَّ أّنَّ نقررَّ األخبارَّ هذهَّ يفَّصحةَّ البحثَّ عنَّ النظرَّ بغّضَّ إنناَّ لهؤالء:َّ

هوََّّ إنماَّ صحيحةَّ الدعوىَّ هذهَّ كانتَّ إنَّ عنهَّ المسؤولَّ بلَّ ذلك،َّ عنَّ مسؤواًلَّ

لرتبيةَّوالتوجيهَّيفَّالبيتَّوالمدرسةَّونوعيةَّالمعلماتَّووسائلََّّالمناهجَّوطرائقَّا

َّاالعالم.َّ

َّسـواءَّكانَّالمتعلمَّذكرًاَّأمَّكانَّأنثى.َّإن َّ َّوهدايةَّوخير  َّالعلمَّنور 

إنناَّالَّنستبعدَّوقوعَّبعضَّاالنحرافاتَّعندَّبعضَّالشبابَّوالشابات،َّونرىََّّ

و موضوعية،َّ دراسةَّ الدعوىَّ هذهَّ دراسةَّ ينبغيَّ أسباهباأنهَّ عنَّ القريبةََََّّّّالكشفَّ

 
 .َّ"عونَّالمعبودَّشرحَّسننَّأبيَّداود"(ََّّوهوَّمؤلفَّكتاب1َّ)

 م(.1961هـَّ)1381(ََّّطبعتَّيفَّالمكتبَّاإلسالميَّبدمشقَّسنة2)

 م(.1953َّهـَّ)1373التمدنَّاإلسالميَّبدمشقَّسنةََّّجمعيةَّ(ََّّوهيَّمنَّمطبوعات3)
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َّوالبعيدة.َّ

وضعهاَّ العربيةَّ البالدَّ أكثرَّ يفَّ التعليميةَّ المناهجَّ انَّ نذكرَّ أنَّ ويجبَّ

أبنـاءَّاألمـةَّوبناهتاَّمنسلخينَّ المستعمرونَّالذينَّكانواَّيحرصونَّعلىَّأنَّيتخرجَّ

( كرومرَّ إنَّ المستقيم،َّ والسلوكَّ اإلسالميةَّ القيـمَّ ومنَّ اإليمانَّ -1841منَّ

ُعّينََََّّّّ(1)(1917 االحتاللالذيَّ سنةََّّاإلََّّعقبَّ لمصرَّ وكيال1883ًََّّنكليزيَّ مَّ

قسيسََّّ الىَّ المناهجَّ ووضعَّ التعليمَّ أمرَّ أسـندَّ مصرَّ يفَّ عامًاَّ وقنصالًَّ بريطانيًاَّ

المعارف،َّ لنظارةَّ عامًاَّ سكرتيرًاَّ وعّينهَّ دنلوب(َّ )دوجالسَّ هوَّ خبيثَّ مبشرَّ

المعاينََّّ منَّكلَّ الدراسةَّوتفريغهاَّ معَّكرومرَّيفَّهدمَّ االتفاقَّ بعدَّ دنلوبَّ وشرعَّ

بأاإلس وُكّلفَّ كانتَّالمية،َّ التيَّ الفرنسيةَّ الثقافةَّ محلَّ اإلنكليزيةَّ الثقافةَّ َّ ُيِحل  نَّ

:َّ]ووضعََّّ(2)منَّآثارَّحملةَّنابليونَّعلىَّمصر.َّقـالَّاألستاذَّمحمودَّمحمدَّشاكر

أس المدـ)دنلوب(َّ لطلبةَّ الكاملَّ التفريغَّ منَّاسَّ الطلبةَّ تفريغَّ أيَّ المصرية،َّ رسَّ

الىَّملئهَّبماٍضَّآخرَََّّّواإلسالم،َّومّهدََّّماضيهاَّالمتدفقَّيفَّدمائهاَّمرتبطًاَّبالعربية

بائدَّيفَّالقدمَّوالغموض،َّلمَّيبقَّمنَّثقافتهَّشيءَّالبتة،َّليزاحَمَّهذاَّالماضيَّالفارُغََّّ

..َّويجعلَّأجيالَّطلبةَّالمدارسَّيفَّحيرةَّمدمرةَّبينََََّّّّبقاياَّالماضيَّالمتدفقَّالحّيَّ

أ الواضحةَّيفَّكتبَّ العربيةَّاإلسالميةَّ الثقافةَّ إلىَّ االنتماءَّ بينَّ سالفهم،َّانتماءين،َّ

نتماءَّإلىَّالفرعونيةَّالتيَّبادتَّوبادتَّثقافتها،َّولمَّيبقَّمنهاَّإالَّأطاللَّمنََّّوبينَّاال

يفَّ تتدّفقَّ حيـةَّ ثقافةَّ منَّ فارغةَّ فهيَّ والجاللَّ العظمةَّ يفَّ بلغتَّ مهماَّ الحجارة،َّ

َّالقلوبَّوالعقولَّواأللسنة،َّإنماَّهيَّآثارَّالَّتغنيَّشيئًاَّوالَّتؤيتَّثمرة.َّ

ينش سوفَّ التفريغَّ هذاَّ فإّنَّ تالوأيضًاَّ منَّ أجيااًلَّ تتهتكََّّئَّ المدارسَّ ميذَّ

بثق تربطهاَّ التيَّ حتىَّعالئقهاَّ ولغويًا،َّ وثقافيًاَّ اجتماعيًاَّ اإلسالميةَّ العربيةَّ افتهاَّ

 
 .2/1456ََََّّّّ"الموسوعةَّالعربيةَّالميسرة"(1ََّّ)

 .148َّصََّّ"ايفَّالطريقَّإلىَّثقافتنَّ"(َّرسالة2َّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 77 - 

 

و علومَّ الفراَغَّ هذاَّ َيمألَُّ ثمَّ كّله،َّ ماضيهمَّ منَّ كامالًَّ تفريغًاَّ تفريغهاَّ بََّّادآيتمَّ

الغزاة، علومَّ هيَّ وإنماَّ ضيهم،َّ بماَّ لهاَّ عالقةَّ الَّ وََّّوفنونَّ الغزاة،َّ آدابََّّوتاريخَّ

َّغاتَّالغزاة...[.َّة،َّولاَّالغز

والع الشامَّ بالدَّ يفَّ هذاَّحصلَّ المستعمرونَّومثلَّ عملَّ فلقدَّ وغـيرهماَّ راقَّ

علىَّإحيـاءَّثقافاتَّميتة،َّوعنواَّباآلثارَّالقديمة،َّوأرادواَّأنَّتحـلَّهذهَّالحضاراتََّّ

الوثنيةَّالميتـةَّالقديمةَّمحـلَّالحضارةَّاإلسالميةَّالحيـةَّالغنيةَّالمتأصلةَّيفَّأعماقََّّ

َّ.َّالنفوس

مناهج،َّوتبعَّذلكَّطرحَّكتبَّمدرسيةَّهدامةَّبينَّأيديَّالطلبةََّّهذاَّمنَّجهةَّال

كانَّ فبينماَّ علميًا،َّ الضعفاءَّ والمعلماتَّ المعلمونَّ ذلكَّ بعدَّ وجـاءَّ والطالبات،َّ

المعلمونَّعلماءَّيفَّالعربيةَّوالعلومَّاإلسالمية،َّملتزمينَّبأداءَّالواجباتَّمتخلقينََّّ

والطالحَّ..َّوفيهمََّّيطَّفيهمَّالصالحََّّباألخالقَّاإلسالميةَّالكريمة،َّحـّلَّمحلهمَّخل

المؤمنَّوالملحدَّ..َّفهلَّنستغربَّبعدَّكلَّهذاَّظهورَّانحرافَّيفَّافرادَّمنَّالجيلََّّ

َّهم؟َّيالذيَّيتخرجَّعلىَّأيد

فيهاََّّ الطالبَّ يتلقىَّ )ُكـّتابا(َّ والبعيدَّ القريبَّ ماضيناَّ يفَّ المدرسةَّ كانتَّ لقدَّ

تقلصتَّالدروسَّمبادئَّالقراءةَّوالكتابة،َّوكانتَّمدرسةَّقائمةَّعلىَّالقرآنَّ..َّثمََّّ

َّاعةَّيفَّاألسبوع!!ـدينيةَّيفَّالمدارسَّالعصريةَّيفَّبعضَّالبالدَّإلىَّنصفَّسال

َّإذنَّفالعلمَّمنَّحيثَّهوَّغيرَّمسؤولَّعماَّيذكرون.

علىَََّّّإن َّ األمـةَّ بنـاءَّ يفَّ اإلسهامَّ إلىَّ المدعواتَّ الفاضالتَّ األخواتَّ علىَّ

َّأساسَّاإلسالمَّأنَّيعرفنَّواقعهّنَّوجذورهَّالتيَّصدرَّعنها.

االتعليميَََّّّالمؤسساتََّّإن َّ لتيَّتصوغَّعقليةَّاألجيال،َّوتغرسَّيفَّنفوسهاَّةَّهيَّ

ونسائهاََّّ ورجالهاَّ بمناهجهاَّ المؤسساتَّ هذهَّ تكونَّ أنَّ فيجبَّ العليا،َّ المثلَّ
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َّوطرائقَّالرتبيةَّوالتوجيهَّفيهاَّقائمةَّعلىَّأساسَّمنَّاإلسالم.

معاولَّالهدمَّعاملةَّليلَّهنارَّومنذَّزمنَّبعيد،َّفالَُّبّدَّمنَّإدراكَّهذاَّالواقعََََّّّّإن َّ

َّستطيعَّمنَّالخطر.َّملَّعلىَّدرءَّماَّنوالع

قدَّتقولَّقائلةَّمنَّبعضَّالبـالدَّاإلسالميةَّالتيَّاقتبستَّمناهجَّالتعليمَّفيهاَّمنََّّ

َّمناهـجَّالكفار:َّماذاَّنسـتطيعَّانَّنصنـعَّوالَّحيلةَّلناَّوالَّطول.

أقـول:َّهذاَّصحيحَّبصورةَّعامةَّ..َّولكنَّيمكنَّأنَّيكونَّللبيتَّالمسلمَّدورَّ

َّلمينَّواعيين.ََّّأبوينَّمسومَّعلىَّالذيَّيقالبيتَّبنّـاءَّإيجابي،َّ

لتدريسَّ يتطوعونَّ الذينَّ والعالماتَّ العلماءَّ لحلقاتَّ يكونَّ أنَّ ويمكنَّ

العلومَّاإلسالميةَّالمختلفةَّدورَّفعال.َّوكذلكَّيمكنَّأنَّيكونَّللمسجدَّدورَّهـامََّّ

اإلسالميةََّّ بالمجالتَّ يستعانَّ أنَّ ويمكنَّ فيه،َّ والموعظةَّ العلمَّ حلقاتَّ بإقامةَّ

ا والشرائطَّ الهادفةَّ االنحوالكتيباتَّ تقّومَّ والقيمََّّلتيَّ المبادئَّ وتقررَّ راف،َّ

َّاإلسالميةَّبأسلوبَّجذابَّمعاصر.

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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   عائشـــةني ــأم املؤمن

اّدةَّالتيَّيقّلَّنظيرهاَّيفَّالرجالَّوالنسـاء،َّـةَّالجـالّيَّللمرأةَّالعالمـالنموذجَّالمث

َّالمؤمنينَّعائشُةَّالصديقُةَّبنُتَّالصَّ نـاَّأمُّ هَََّّـّوزوجتَََُّّّملسو هيلع هللا ىلصاهللََََّّّّديقَّحبيبُةَّرسولهيَّأمُّ

َّاَّواآلخرة.َّرضيَّاهللَّعنهاَّوأرضاها.ـيفَّالدني

العلماء الصحابةَّرواية،َّفقدَّذكرَّ أكثرَّ لهاَّعنَّرسولَّأََّّ(1)كانتَّمنَّ ُروَيَّ ّنـهَّ

(َّألفاَّحديثَّومائتاَّحديثَّوعشرةَّأحاديث،َّاتفقَّبخاريَّومسلم2210َّ)َّملسو هيلع هللا ىلصاهللَّ

(54ََّّوخمسينَّ)ََّّالبخاريَّبأربعةََّّ(َّمائةَّوأربعةَّوسبعينَّحديثًا،َّوانفرد174علىَّ)

َّ(.68ومسلمَّبثمانيةَّوستينَّحديثاَّ)

وأحسَنََّّ • الناس،َّ وأعلَمَّ الناس،َّ أفقَهَّ عائشُةَّ كانتَّ رباح:َّ أبيَّ بنَّ عطاءَّ قالَّ

َّ.(2)الناسَّرأيًاَّيفَّالعاّمـة

منَّـوق • بشعرَّ والَّ بطبَّ والَّ بفقهَّ أعلمَّ أحدًاَّ رأيتَّ ماَّ الزبير:َّ بنَّ عروةَّ الَّ

َّ.َّ(3)عائشة

األشعري:ََّّـوق • موسىَّ أبوَّ أالَّ عليناَّ أشكلَّ وجدناَّماَّ إاّلَّ عائشةَّ عنهَّ فسالناَّ َّ مر 

َّ.(4)عندهاَّفيهَّعلمًا

وعلمََّّـوق • المؤمنينَّ أمهاتَّ جميعَّ علمَّ إلىَّ عائشةَّ علُمَّ ُجمعَّ لوَّ الزهري:َّ الَّ

َّجميعَّالنساء؛َّلكانَّعلمَّعائشةَّأفضل.

 
 .201َََّّّ-2/135ََّّ"سيرَّأعالمَّالنبالء"،َّو2/351َّ"هتذيبَّاألسماءَّواللغاتَّ"(1ََّّ)

 .2/185َََّّّ"سيرَّأعالمَّالنبالء"وَّ،4/349ََّّ"اإلصابة"(2َّ)

 .2/182َََّّّ"سيرَّأعالمَّالنبالء"وَّ،4/349ََّّ"اإلصابة"(3َّ)

 .182 -179/ 2" سري أعالم النبالء"، و349/ 4 "اإلصابة"( 4)
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الَّأبوَّالزناد:َّماَّرأيتَّأحدًاَّأروىَّلشعٍرَّمنَّعروة.ََّّفقيلَّلعروة:َّماَّأرواك!!ََّّـق •

ما فيهََّّروايتيَّيفَّروايََّّفقالَّعروة:َّ أنشدتَّ إالَّ َّ ينزلَّهباَّشيء  ماَّكانَّ ةَّعائشة؟َّ

َّشعرًا.َّ

يفََََّّّّوهكذاَّفقدَّاتفقتَّهذهَّالرواياتَّالمتقدمـةَّعلىَّتبّحرَّالسيدةَّعائشةََّّ

العلمَّوتضلعهاَّفيـه،َّوقدرهتاَّعلىَّحلَّالمشكلَّمنَّمسائلهَّبعدَّأنَّيعجزَّعنَّحّلهاََّّ

َّ.َّالرجال،َّكماَّجـاءَّيفَّروايةَّأبيَّموسىَّاألشعريَّ

يلوالذ يفيَّ النظرَّ ابنََََّّّّفتَّ عروةَّ مقولُةَّ التسجيلَّ ويستحقَّ الرواياتَّ هذهَّ

الهائلةََّّأختَّالسيدةَّالمصونََّّ التيَّتشيرَّالىَّكميةَّالمحفوظَّ ،َّهذهَّالمقولةَّ

يفََّّ المناسبةَّ باألشعارَّ واستشهادهاَّ استحضارهاَّ قوةَّ وإلىَّ األشعار،َّ منَّ عندهاَّ

َّرًا.َّالوقتَّالمناسب.َّيقول:َّمـاَّكـانَّينزلَّهباَّشيءَّإالَّأنشدتَّفيهَّشع

آلياتَّالقرانَّالكريم،َّولألحاديثَّالتيَّسمعتهاَّووعتهاَّمنَّرسولََّّإنَّحفَظهاََّّ

وهيَََّّّوتبليَغهاَّللناسَّفضيلة َّمنَّأعظمَّفضائلها،َّوماَّأكثرَّفضائلهاََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصاهللََّّ

ـهَّألمهاتَّالمؤمنين،َّوذلكَّيفَّقولهَّسبحانه:َّ يفَّذلكَّتمتثلَّالتوجيهَّالرّباينَّالموج 

 ىن  نن من رنزن مم  ام يل ىل مل يك ىك  مكُّ 
َّ[.34َّاألحزاب:ََّّ]َّ  َّ ٰى ين

وأّماَّاطالعهاَّعلىَّاألدبَّالعربيَّوروائعَّنصوصه،َّوحفُظهاَّلكثيرَّمنَّعيونََّّ

واستنباطَّ تعالىَّ اهللَّ كالمَّ فهمَّ علىَّ قدرهتاَّ منَّ يزيدَّ مّماَّ فذلكَّ العربَّ أشعارَّ

َّاألحكامَّوالحكمَّالتيَّفيه.َّ

الفاضلةََّّ السيدةَّ هذهَّ كانتَّ إذاَّ يفََََّّّّأقـول:َّ وهيَّ الحقيقة،َّ هذهَّ أدركتَّ

االحتجاجَّبكالمهاَّوكالمَّمعاصريها؛َّلسالمةَََّّّالعربيةَّ..َّعصرََّّعصرَّازدهارَّاللغة

اللغةَّيفَّذاكَّالعصرَّمنَّاللحنَّوالشوائبَّوالدخيل،َّفماَّبالَّالذينَّجـاؤواَّمنَّبعدَّ

ففسدتَّالسالئقَّوكثرَّاللحن؟َّإّنَّيفََّّيفَّالعصورَّالتيَّتلتَّوالتيَّتأثرتَّبالعجمةََّّ
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لدرس وعـذلكَّ الـًاَّ لألخواتَّ نعـداعيـربةَّ َّ.. بََُّـّاتَّ الَّ التمكََّّدَّّــمَّ يفـمنَّ اللغنَّ ةَّــَّ

يريلمََّّهبااوآدََّّةــالعربي يتـنَّ أنَّ جمـدَّ القــذوقَّ ويريـالَّ يغَّــرآنَّ أنَّ يفََّّــدَّ وصَّ

ََََّّّّه.ــوَّلـيدعَّأنََّّدَّــه،َّويريـاقَّمعانيــأعم

َّ:ويحُسنَّبيَّأنَّأوردَّكلمةَّاإلمامَّالنووّيَّيفَّذلكَّقالََّّ

ـاَّبعد،َّفإّنَّلغةَّالعربَّلّمـاَّكانتَّبالمحّلَّاألعلى،َّوالمقام اَُّيعرفََّّاألسنى،َّوهبََّّ]أم 

كتاُبَّربَّالعالمين،َّوسنُةَّخـيرَّاألولينَّواآلخرين،َّوأكرمَّالسابقينَّوالالحقين،ََّّ

وعلىََّّ عليهَّ اهللَّ الدين،ََّّصلواُتَّ يومَّ إلىَّ بإحسانَّ لهمَّ والتابعينَّ النبيين،َّ سائرَّ

اجتهدَُّالوَّالبصائرَّواألنفسَّالزاكيات،َّوالهممَّالمهذبةَّالعاليات،َّيفَّاالعتناءَّهبا،َّ

منََّّ بحوالتمكنَّ منََّّإتقاهنا،َّ ذلكَّ وغيرَّ ونثرهم،َّ وخطبهمَّ العربَّ أشعارَّ فظَّ

الصحـابةََّّ زمـنَّ يفَّ االعتناءَّ هذاَّ وكانَّ ودارًا،َََّّّأمرهم،َّ نسـبًاَّ فصاحتهمَّ معَّ

ومعرفتهمَّباللغـةَّاستظهارًا،َّلكنَّأرادواَّاالستكثارَّمنَّاللغـةَّالتيَّحالهاَّماَّذكرنا،ََّّ

ابُنَّعباسَّوعائشُةَّوغيرهماََّّ قّدمنا،َّوكانَّ ماَّ األحفيََّّومحّلهاَّ منَّ شـعارََّّظونَّ

َّواللغات،َّماَّهوَّمنَّالمعروفاتَّالشائعات.َّ

وابنهََّّـوأم َّ الخطابَّ بنَّ عمرَّ ضربَّ حفظَّ  اَّ يفَّ لتفريطهمَّ أوالدهماَّ

َّة.َّّّالعربيةَّفمنَّالمنقوالتَّالواضحاتَّالجلي

يحصر،ََّّ أنَّ منَّ أكثرَّ فهوَّ ذلكَّ يفَّ بعدهمَّ ومنَّ التابعينَّ عنَّ المنقولَّ وأّماَّ

َّووي:َّوأشهرَّمنَّأنَّيذكر[.ََّّويتابعَّاإلمامَّالن

ثنـ]وأمَّّ اإلمـاَّ ََّّـاءَّ الشافعيِّ إمامناَّ أولََََّّّّامَّ يفَّ العربيةَّ تعلمَّ علىَّ وحثُّـهَّ

َّعليها،َّ رسالتهَّفهوَّمقتضىَّمنصبهَّوِعَظِمَّجاللته.َّوالَّحاجةَّإلىَّاإلطالةَّيفَّالحثِّ

األعظمَّ واإلمامَّ المفتيَّ يفَّ شرطوهاَّ بلَّ إليها،َّ الدعاءَّ علىَّ مجمعونَّ فالعلماءَّ

ع واتفقواَّ الواليات،َّ لصحةَّ تعلمهَّوالقاضيَّ أنَّ فروضََّّلىَّ منَّ وتعليمهاَّ اَّ
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 (1)َّالكفايات[َّانتهىَّكالمه.

 (2).بعدَّالمبعثَّبأربعَّسنينَّأوَّخمسَّولدتَّ •

عائشةََّّ • أّنَّ اسحاقَّ ابنَّ عنَّ تاريخهَّ يفَّ بنَّخيثمةَّ بكرَّ أبوَّ أسلمتََََّّّّوذكرَّ

 (3).صغيرةَّبعدَّثمانيةَّعشرَّإنسانًاَّممنَّأسلم

والََّّالهجرةَّيفَّشوهيَّبنُتَّسّتَّسنين،َّوبنىَّهباَّبعدََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصعقدَّعليهاَّرسولَّاهللََّّ •

وهيَّبنتَّثماينَّعشرةََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصقبضَّرسولَّاهللََّّوََّّسنةَّاثنتينَّوهيَّبنتَّتسعَّسنينَّ

 سنة.َّ

النادر،ََّّ • الذكاءَّ منَّ امرأةَّ يفَّ تجتمعَّ أنَّ قّلَّ كريمًةَّ صفاٍتَّ جمعتَّ وقدَّ

والشخصيةَّالقوية،َّواإليمانَّالصادق،َّوالورعَّالكامل،َّوالنظرَّالبعيد،َّوالكرمََّّ

البليغ،َّوالبديهةَّالحاضرََّّالواسع، اوالبيانَّ الواسع،َّة،َّوالذهنَّ ََّّلجوال،َّوالعلمَّ

ماَّكانََّّ الفكريةَّواالجتماعية،َّوتبليغَّ الحياةَّ والمرحَّوالحيوية،َّوالمشاركةَّيفَّ

 عندهاَّمنَّالعلمَّبأمانةَّوجرأةَّوثقةَّبنفسهاَّورأيها.َّ

ثمانَّوخمسينَّيفَّليلةَّالثالثاءَّلسبعَّعشرةَّخلتَّمنَّرمضان،58َََّّّتوفيتَّسنةََّّ •

َّودفنتَّبالبقيعَّرضيَّاهللَّعنهاَّوأرضاها.َّ

َّالسيدةََّ َّالمؤمنينََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّعائشَةَّالصّديقَةَّبنتَّالصّديقَّزوَجَّالنبيََّّإن  وحبيبَتهَّأم 

َّمنَّالرائداتَّيفَّالتعّلمَّوالتعليمَّويفَّالدعوةَّوالرتبيةَّوالتوجيه.َّ

اءَّــدَّاألنبيـقَّبعـفضلَّالخلأيدناَّأبيَّبكرَّالعظيمََّّـيفَّبيتَّسَََّّّتََّّـأدَّنشـلق

اء،َّبيتَّالطهرَّـلسخداءَّواـالفََّّهَّ..َّبيتَّالصدقَّواالستقامة،َّبيتـوانَّاهللَّعليـرض

 
 .3ََّّ-1/2ََّّ"تَّاللغاهتذيبَّاألسماءَّو"(1ََّّ)

 البنَّحجر.ََّّ"ابةَّـاإلص"(2ََّّ)

 ."هتذيبَّاألسماءَّواللغاتَّ"(3ََّّ)
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ولقَّـبواإل وقـاء،َّ والصدق،َّ البيـانَّ أبيهاَّ منَّ اقتبستَّ الحــدَّ واالســجـوةَّ ة،ََّّـتقامـةَّ

َّبيلَّاهلل.َّـهادَّيفَّســوةَّوالجــدعـرَّالــةَّيفَّنشــوالحماس

النبوةَّوهيَّبنتَّتسعَّسنينَّيفَّوقتَّالتلقيَّواالستعدادَََّّّ ثمَّانتقلتَّإلىَّبيتَّ

وكانتََّّ العلم،َّ وتحصيلَّ ُتحسنََّّالذ  شديدة  للحفظَّ الذهن،َّ متوّقدةَّ كاء،َّ

َّاالستفادةَّمنَّوقتها.َّ

رس أحّبتَّ اهللََّّـلقدَّ اهللََََّّّّوأحّبهاََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّ تدخلَّملسو هيلع هللا ىلصرسـولَّ أنَّ واستطاعتَّ َّ،

اةَّزوجيـةَّسعيدة.َّملتزمةَّبالخلقَّالرضي،ََّّــالسرورَّعليه،َّوأنَّهتيءَّلهَّيفَّبيتهاَّحي

هباََّّؤديةَّماَّيقرقائمةَّبماَّأوجبَّاهللَّعليهاَّمنَّالواجبات،َّمتصفةَّبكريمَّالسجايا،َّم

إلىَّاهللَّمنَّالنوافلَّواألذكارَّالمستحبات،َّلمَّيشغلهاَّذلكَّكلُّهَّعنَّتحصيلَّالعلمََّّ

العظيمةََّّ القدرةَّ تبدوَّ وههناَّ والخطب.َّ واألشعارَّ األخبارَّ عيونَّ وحفِظَّ الشرعيَّ

َّعائشة،َّفالجمعَّبينَّماَّذكرناَّيدلَّعلىَّتلكَّالقدرة.ََّّإلىَّالتيَّوهبهاَّاهلل

لرسول الشديدَّ الحبَّ بينَّ جمعتَّ شظفََّّوبيَََّّّملسو هيلع هللا ىلصاهللََََّّّّوقدَّ علىَّ الصربَّ نَّ

َّالعيش،َّفرسولَّاهللَّسّيُدَّالزاهدين.

تىََّّـابعينَّحــنَّمتتـعيرَّيوميـزَّشـمنَّخبََّّملسو هيلع هللا ىلصدََّّــبعَّآلَّمحمـاَّشـ:َّمولََّّــتق

ََّّ(1)ض.ـقب

محمدََّّ آلَّ شبعَّ ماَّ رواية:َّ ليالََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّويفَّ ثالثَّ الُبرَّ طعامَّ منَّ المدينةَّ قدمَّ منذَّ

َّتباعًاَّحتىَّقبض.ََّّ

نّاَّننظرَّإلىََّّـاَّبنَّأختيَّإنَّكول:َّواهللَّيأهناَّكانتَّتقََّّوعنَّعروةَّعنَّعائشةََّّ

ثالث الهالل:َّ ثمَّ الهالل،َّ ثمَّ أهلـالهالل،َّ ومـةَّ أوقـةَّيفَّشهرين،َّ أبيــاَّ يفَّ اتَّــدَّ

 
 .َّ(2970(،َّومسلمَّ)5416رواهَّالبخاريَّ)(1ََّّ)
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َّار.ـنَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّاهللَّ

َّفماَّكانَّيعيشكم؟َََّّّالة!َّـَـّقلت:َّياَّخَّ

إاّلَّ والمـاء،َّ التمرَّ األسودان:َّ أنَّّقالتَّ قــَّ كــهَّ اهللََّّـدَّ لرسولَّ منََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصانَّ جيرانَّ

)األنصار،َّوكانتََّّ منائحَّ اهللََّّلهمَّ إلىَّرسولَّ يرسلونَّ وكانواَّ ونوق(َّ شياهَّ أيَّ

َََّّّ(1)منَّألباهناَّفيسقينا.َّملسو هيلع هللا ىلص

َّقالت:ََّّوعنَّعائشةَّ

َّرس وُلَّاهللََّّـدأَّبيَّرسـهَّفبـاءهاَّحينَّأمرَّاهللَّأنَُّيخـّيرَّأزواجَّـجََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّاهللََّّـإن 

أبويكََّّ»ال:ََّّـفقََّّملسو هيلع هللا ىلص تستأمريَّ تستعجليَّحتىَّ أنَّ أمرًاَّفالَّعليكَّ َّلكَّ ذاكر  ََّّ–إّنيَّ

أنَّّـوق أبوّيََّّدَّعلمَّ بفراقلمَََّّّ يأمراينَّ قََّّ-هََّّـيكوناَّ اهللَّجَّ»ال:ََّّــثمَّ ثنَّـإنَّ قـّلَّ ال:ََّّــائهَّ

 هتمث  مت خت  حتجت هب  مب  خب حب جب  هئ ُّ

 مص  خص حص  مس خس حس  جس مخ جخ  مح  جح  مج  حج
َََّّّ.«[29-28األحزاب:َّ]  َّحط مض خض حض جض

قلت عائشة:َّ أبوي؟ََََّّّّقالتَّ استأمرَّ هذاَّ أيَّ ففيَّ استأمرََََّّّّ-له:َّ أفيكَّ رواية:َّ ويفَّ

َّة.َّالدارَّاآلخرفإينَّأختـارَّاهللَّورسولهَّوََّّ-أبوي؟

َّ(2).مثلَّماَّفعلتَّملسو هيلع هللا ىلصثمَّفعلَّأزواجَّرسولَّاهللََّّ

الحياةََّّ زهرةَّ بينَّ الموازنةَّ إلىَّ َّ.. االمتحانَّ هذاَّ إلىَّ يتعرضونَّ النـاسَّ كّلَّ

نساًء،ََّّ أمَّ كانواَّرجااًلَّ ..َّسواءَّ األمرينَّ ..َّواإلقدامَّعلىَّأحدَّ اآلخرةَّ الدنياَّوبينَّ

َّر.تجارًاَّأمَّصناعًاَّأمَّموظفينَّ..َّوالسعيدَّمنَّوفقَّيفَّاالختيا

 
 .َّ(2972(،َّومسلمَّ)2567رواهَّالبخاريَّ)(1ََّّ)

(2ََّّ روايتهََّّ(4787ََّّ-4786)ََّّالبخاريرواهََّّ(َّ وروىََّّ(1479ََّّ-1478)ومسلمََََّّّّ،وهذهَّ َّ.

نحوهَّمنَّطريق3/328ََََّّّّألحمدََََّّّّ"المسند"،َّو9208برقم:ََََّّّّ"السننَّالكربىَّ"النسائيَّيفََّّ

 أبيَّالزبيرَّعنَّجابر.َّ
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للدعاةَّوالداعياتَّمنَّأنَّيؤثرواَّمـاَّعندَّاهللَّعلىَّالدارَّالفانيةَّ..َّوقدَََََّّّّّوالَُّبدَّّ

َّجاءتَّالموازنةَّبينَّالدنياَّواآلخرةَّيفَّكتـابَّاهللَّيفَّمواضعَّكثيرة:ََّّ

تعالى:ََّّ • قولهَّ ذلكَّ   مم خم جمحم يل ىل مل خلُّ منَّ
َّ[.46َّالكهف:َّ]َّ َّمن خن حن جن يم ىم

سبحانه:ََّّ • قولهَّ ذلكَّ  يي   ىي ني  مي  زي ري ٰى ُّ ومنَّ
 مبهب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ

 حس  جس  مخ جخ مح جح مج حج مث متهت خت  حت جت
 مع جع مظ حط  مض  خض حض جض مص خص مسحص خس

عمران:ََّّ]ََّّ َّحك جك مق مفحق خف حف  جف مغ جغ آلَّ

14-15َّ.]َّ

قائل:ََّّ • منَّ َّ عز  قولهَّ ذلكَّ  هت  ختمت حت جت هبُّ ومنَّ
 مس  خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث

َّ[.39َّ-38غافر:َّ]َّ َّمص  خص  حص

وتعالى:ََّّ • تباركَّ قولهَّ ذلكَّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ميُّ ومنَّ
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ىثيث نث مث  زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب  نب
 مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف
 يي ىي  ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من  زن رن
َّ[.21-20:َّالحديد]َّ َّ حب جب هئ مئ حئخئ جئ

وهوَّيفََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصأنَُّيخـّيرَّأزواجهَّبينَّالبقاءَّمعَّرسولَّاهللََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصلقدَُّأمرَّرسولَّاهللََّّ

أنََّّصحيحةَّوبينََّّالعيشةَّالتيَّذكرناَّبعضَّسماهتاَّكماَّدلتَّعلىَّذلكَّاألحاديثَّال

ةَّ..َّفلمََّّـاَّوزينتهاَّ..َّوبدأَّبعائشـيسرحهنَّسراحًاَّجميالًَّإنَُّكّنَّيردنَّالحياةَّالدني

اآلخرةََّّ والدارَّ اهللَّ عندَّ ماَّ إيثـارَّ يفَّ العمرَّ مقتبلَّ يفَّ كانتَّ التيَّ الفتاةَّ تلكَّ ترتددَّ
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العظيمََّّ الزاهدَّ الرسولَّ معَّ تنتظرََّّملسو هيلع هللا ىلصوالبقاءَّ أنَّ وأبتَّ أبويهاَّ تستأمرَّ أنَّ وأبتَّ َّ،

األمَّ يفَّ سرعلتفكرَّ بلَّ َّ.. إبطرَّ دونَّ قرارهاَّ أعلنتَّ ماَّ اهللََّّـانَّ أريدَّ بلَّ وقالت:َّ اءَّ

َّورسولهَّوالدارَّاآلخرة.ََّّوهذاَّالموقفَّيدلَّعلىَّسدادَّرأيهاَّوبعدَّنظرها.َّ

فضائلََّّ عائشةَّ المؤمنينَّ أّمَّ السيدةَّ يفَّ اجتمعتَّ تجتمعَّلقدَّ أنَّ َّ قل  وصفاتَّ

واح امرأةَّ يفَّ لقـكلهاَّ َّ.. ووفرةََّّـدةَّ الصادق،َّ اإليمانَّ فيها:َّ اجتمعَّ وبعددَّ َّالعلم،َّ

وجمالَّ الخلق،َّ وكريمَّ العشرة،َّ وحسنَّ العقل،َّ ورجاحةَّ الرأي،َّ وسدادَّ النظر،َّ

البديهة،ََّّ وحضورَّ اللسان،َّ وبالغةَّ النسب،َّ وشرفَّ المنبتَّ وكريمَّ الخلقة،َّ

َّوالسخاءَّوفعلَّالمعروفَّ..َّوغيرَّذلكَّمنَّالفضائل.َّ

َّ.َّملسو هيلع هللا ىلصةَّرسولَّاهللََّّـذاَّكانتَّحبيبــل

َّ:َّملسو هيلع هللا ىلصسـألَّعمروَّبنَّالعاصَّرسولَّاهللَّ

َّاَّ -  ليكَّياَّرسولَّاهلل؟َّأحبَّإلنـاسَّأيُّ

 «.َّعائشة»:َّملسو هيلع هللا ىلصالَّــق -

 ال:َّفمنَّالرجال؟َّـق -

ََّّ.(1)«أبوها»ال:َّــق -

عليهَّ كـانَّ وماَّ الروافض،َّ أنوفَّ رغمَّ علىَّ ثابتَّ خـربَّ ]وهـذاَّ الذهبي:َّ قـالَّ

قـال:ََّّ وقدَّ طيبـًا،َّ إالَّ ليحّبَّ والسـالمَّ هـذهَّ»الصالةَّ منَّ خليـالًَّ متخذًاَّ كنتَّ لوَّ

َّ(2).«اإلسـالمَّأفضلَّولكنَّأخـوةَّاألمـةَّالتخذتَّأباَّبكرَّخليـالً،

 
 .َّ(2384)،َّومسلمَّ(3662َّ)البخاريََّّرواه(1ََّّ)

برقم:2ََّّ) مسلمَّ أخرجهَّ وقدَّ رواياتَّ بعدةَّ وردَّ صحيحَّ الحديثَّ هذاَّ َّ وأحمد2383ََّّ(َّ َّ،

ففيَّروايةَّالبخاري:َّ»لوَّكنتَّمتخذًاَّمنَّأمتيََّّخليال58ًَََّّّ-57-3656والبخاريَّبرقم:ََّّ

التَّ ربيَّ أدونَّ وصاحبي«َّخذتَّ اخيَّ ولكنهَّ خليالًَّ بكرَّ كنتََََّّّّ،باَّ »لوَّ مسلم:َّ روايةَّ ويفَّ

متخذًاَّمنَّأهلَّاألرضَّخليالًَّالتخذتَّابنَّأبيَّقحافةَّخليالًَّولكنَّصاحبكمَّخليلَّاهلل«ََّّ

 .َّ"صحيحَّالجامعَّالصغير"انظرَّ
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أمتَّ منَّ رجلَّ أفضَلَّ حبيبْيََّّـفأحّبَّ أبغضَّ فمنَّ أمتـه،َّ منَّ امـرأٍةَّ وأفضَلَّ ه،َّ

َّأنَّيكونَّبغيضًاَّإلىَّاهللَّورسوله.ََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّاهللَّ َّفهوَّحريٌّ

وحبُّـهَّعليهَّالصالةَّوالسالمَّلعائشةَّكانَّأمرًاَّمستفيضًا،َّأالَّتراهمَّكيفَّكانواَّ

تقربًا يومهاَّ هبداياهمَّ مرضاتهََّّيتحّرونَّ النبّيََّّإلىَّ أزواجَّ فاجتمعتَّ أمََََّّّّملسو هيلع هللا ىلص،َّ إلىَّ

الن َّ إن  لها:َّ وقلّنَّ كماَّـسلمةَّ الخـيرَّ نريدَّ وإّناَّ عائشة،َّ يومَّ هبداياهمَّ يتحّرونَّ اسَّ

الن يأمرَّ اهللَّ لرسولَّ فقوليَّ عائشة،َّ أمََّّـتريدهَّ فذكرتَّ كان.َّ أينماَّ لهَّ ُيهدواَّ أنَّ اسَّ

علي يرّدَّ فلمَّ الثانيةَّ فعادتَّ عليها،َّ يرّدَّ ذلك،َّفسكتَّولمَّ لهَّ فلماَّكاسلمةَّ نتََّّها،َّ

َّال:ــالثالثةَّق

تؤذ» الَّ أمَّسلمة!َّ لحـنيَّيفَّعائشيياَّ وأناَّيفَّ الوحيَّ علّيَّ نزلَّ ماَّ واهللَّ فإنهَّ اِفََّّـة؛َّ

َََّّّ(1).«امرأٍةَّمنكّنَّغيِرها

وهذاَّالجوابَّمنهَّداّلَّعلىَّأنَّفضلَّعائشةَّعلىَّسائرَّأمهاتَّالمؤمنينَّبأمـرَّإلهيََّّ

َّ(2).[تهمتفقَّعلىَّصحوراءَّحّبـهَّلها،َّوأّنَّذلكَّاألمـرَّمنَّأسبابَّحبهَّلها.َّ

أتىَّبصورهتاَّيفََّسَرقةَّمنَّحريرَّوقالََََّّّّجربيلََََّّّّأنَََّّّّومنَّخصائصهاََّّ •

 :َّهذهَّزوجتك.َّملسو هيلع هللا ىلصََّّللنبّيَّ

َّورويَّأنهَّأتىَّبصورهتاَّيفَّراحته.َّ

َّلمَّيتزوجَّبكرًاَّغيرها.َََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّومنَّذلكَّأنَّالنبّيَّ •

َّومنَّذلكَّأنهَّصلواتَّاهللَّوسالمهَّعليهَُّقبضَّورأسهَّيفَّحجرها. •

َّومنَّذلكَّأنهَّدفنَّيفَّبيتها. •

َّعليهَّالوحيَّوهوَّمعهاَّيفَّلحافها.وكانَّينزلَّ •

 
 .َّ(2442َّ-2441)،َّومسلم(3775)البخاريََّّرواه(1َّ)

 .2/142َّ"سيرَّأَّعالمَّالنبالء"(2َّ)
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َّومنَّخصائصهاَّأهناَّنزلتَّبراءهتاَّمنَّالسماء. •

َّوأهناَّبنتَّخليفةَّرسولَّاهللَّوصديقه.َّ •

َّوأهناَّخلقتَّطيبة،َّووعدتَّمغفرةَّورزقًا. •

وأهناَّرأتَّجربيل.َّفقدَّأخرجَّأحمدَّوابنَّسعدَّعنَّعائشةَّأهناَّقالت:َّرأيتكََّّ •

 لبي.ََّّياَّرسولَّاهللَّوأنتَّقائمَّتكلمَّدحيةَّالك

َّقالت:َّنعم.ََّّ«.وقدَّرأيته؟»قال:َّ

َّ«.َّفإنهَّجربيلَّوهوَّيقرئكَّالسالم»قال:َّ

قالت:َّوعليهَّالسالمَّورحمةَّاهلل،َّجزاهَّاهللَّمنَّزائرَّودخيل،َّفنعمَّالصاحبََّّ

َّ.ََّّوالدخيل:َّالضيف.ََّّ(1)ونعمَّالدخيل

يومًا:ََّّ لهاَّ قالَّ أنهَّ البخاريَّ صحيحَّ يفَّ يقرئكََّّ»َّوجاءَّ جربيلَّ هذاَّ عائش؛َّ ياَّ

َّمَّورحمةَّاهللَّوبركاته.ََّّترىَّماَّالَّأرى.َّالسالوعليهََّّفقالت:َّ«.َّالسالم

اذاَّروىَّعنَّعائشةَّقك • حدثتنيَّالصديقةَّبنتَّالصديق،َّحبيبةََََّّّّال:ـانَّمسروقَّ

َّرسولَّاهلل،َّالمربأةَّيفَّالسماء.َّ

الصحيحين • النبيََََّّّّ(2)ويفَّ عنَّ أنسَّ قـال:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصعنَّ علىََّّ..»أنهَّ عائشةَّ فضلَّ َّ.

َّ«.النساءَّكفضلَّالثريدَّعلىَّسائرَّالطعام

أنَّرسوومنَّخصائص • فقدَََّّّملسو هيلع هللا ىلصاهللََّّلََّّهاَّ بيتهاَّ ُيمّرضَّيفَّ أنَّ كانَّحريصًاَّعلىَّ

البخاري اهللََََّّّّ(3)اخرجَّ مرضهََّّملسو هيلع هللا ىلصأّنَّرسولَّ كانَّيفَّ نسائهََََّّّّجعلََّّلماَّ يفَّ يدورَّ

حرصًاَّعلىَّبيتَّعائشة.ََّّقالتَّعائشة:ََََّّّّ«أينَّأناَّغـدًا؟َّأينَّأناَّغـدًا؟»ويقول:ََّّ

َّفلماَّكانَّيوميَّسكن.

 
 .68ََّّ-8َّ/67َََّّّ"طبقاتَّابنَّسعد"،َّو146ََّّ-75َّ-6َّ/74َّدَّأحمرواهََّّ(1َّ)

 .َّ(2446)َّ،َّومسلم(3769َّ)َّالبخاريَّرواهَّ(2َّ)

 .َّ(3774َّ)َّالبخاريَّرواهَّ(3َّ)
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فضائلهاََّّ • فضائلهاََََّّّّ–ومنَّ أكثرَّ كاََّّ–ََّّوماَّ بأهناَّ إذاَّ طيبَََّّّدأتنتَّ بعملَّ

فيماَّأخرجهَّمسلمَّوغيرهََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصلزمتهَّواستمرتَّعليه،َّوقدَّروتَّعنَّرسولَّاهللََّّ

قـال:ََّّ ق»أنهَّ وإنَّ أدومهاَّ اهللَّ إلىَّ األعمالَّ َّـأحـبَّ ََّّ(1).«ل  عائشةَََّّّ ذاَّإوكانتَّ

َّ(2).عملتَّالعملَّلزمته

يجبَّ التيَّ الخصالَّ أكرمَّ منَّ هباَّ متصفةَّ عائشةَّ كانتَّ التيَّ الخصلةَّ وهذهَّ

َّوالداعياتَّإلىَّاهلل،َّوهيَّمهمةَّجـدًاَّيفَّمجـالَّالبنـاء.َّقبلَّالدعاةَّالتحّليَّهباَّمنَّ

َّإنَّّ اهلل.َََّّّ عندَّ صاحبهَّ وينفعَّ النـاس،َّ يفَّ كبيرًاَّ أثرًاَّ يرتكَّ المستمرَّ العملَّ

َّربَّعلىَّذلكَّبعضَّاألمثلةَّللتوضيح.َّولنض

أرادَّفريقَّمنَّالتجارَّوالموظفينَّأنَّيتعلمواَّماَّينفعهمَّيفَّأمورَّدينهم،َّفالتقواََّّ

وج عالم،َّ موعداًَّعلىَّ لهمَّ منََّّعلَّ صفحةَّ نصفَّ عليهَّ يقرؤونَّ أسبوعيًا،َّ َّ

المصحف،َّيضبطَّلهمَّقراءهتم،َّويشرحهاَّلهم،َّويطالبهمَّبحفظها،َّثمَّيفَّاألسبوعَّ

المقبلَّيستمعَّإلىَّحفظهم.َّواشرتطَّعليهمَّاالستمرارَّ..َّواستمروا،َّولمَّتمضيََّّ

وهمََّّ حفظوا،َّ ماَّ تفسيرَّ علىَّ ووقفواَّ القرآنَّ ثلثيَّ حفظواَّ حتىَّ سنواتَّ عليهمَّ

َّن.ماضو

الصنيعَّأفضلَّمنَّأنَّيكلفواَّبحفظَّسبعَّصفحاتَّيفَّاألسبوعَّ..َّإهنمََّّهذاََََّّّّإن َّ

َّجمعهمَّويهربَّمعظمهمَّبعدَّأسبوعين.َّ َّلوَّوافقواَّفسرعانَّماَّينفضُّ

عملهّنََّّو يكونَّ أنَّ األمـةَّ بنـاءَّ يفَّ العامالتَّ اهللَّ إلىَّ الداعياتَّ فعلىَّ هكذاَّ

َّ.اقةطيفَّحـدودَّالَّبأنَّيكونَّهذاَّالعملمستمرًا،َّوالَّيمكنَّأنَّيكونَّمستمرًاَّإاّلَّ

 
برقم:1ََّّ) البخاريَّ أخرجهَّ الحديثَّ هذاَّ لفظَّ وقاربوا،6464ََََّّّّ(َّ »سددواَّ بلفظ:َّ عائشةَّ عنَّ

 قّل«.َّوإنََّّعلمواَّأنهَّلنَّيدخلَّأحدكمَّعملهَّالجنة،َّوإنَّأحبَّاألعمالَّإلىَّاهللَّأدومهااَّو

 .(783َََّّّ-218)ََّّمسلمَّرواه(2ََّّ)
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علىََّّ ويستمرَّ ركعتينَّ أوَّ الليلَّ قيامَّ منَّ ركعاتَّ أربعَّ ليلةَّ كلَّ يصليَّ منَّ إنَّ

َّممنَّصّلىَّالليلَّكلهَّأيامًاَّمعدودةَّثمَّانقطع.َّ َّذلكَّخـير 

ماجهأ ابنَّ علّيََََّّّّ(1)خرجَّ فدخلَّ امرأة،َّ عنديَّ كانتَّ قالت:َّ أهناَّ عائشةَّ عنَّ

َّ َّ«.ـذه؟ـَمـْنَّه»ال:َّــفقَّملسو هيلع هللا ىلصَّالنبيُّ

َََّّّ–الهتاََّّتذكرَّمنَّصَّ-َّقلت:َّفـالنةَّ،َّالَّتنـام

ََّّ«.َمـْه.َّعليكمَّبماَّتطيقون،َّفواهللَّالَّيمّلَّاهللَّحتىَّتملوا»:َّملسو هيلع هللا ىلصفقالَّالنبيَّ

َّقالتَّعائشة:َّوكانَّأحبَّالدينَّإليهَّالذيَّيدومَّعليهَّصاحبه.َّ

َّمنَّهنرَّمقطوع. َّوالعامةَّتقولَّ:َّساقيةَّجاريةَّخير 

تيحتَّلهاَّيفَّالعلمَّمنزلةَّعاليةَّجدًا،َّإذَّأَََُّّّلقدَّبلغتَّأّمَّالمؤمنينَّعائشةََّّ

فَّلمَّتتحَّلكثيٍرَّمنَّنساءَّعصرها،َّوأوتيتَّمواهبَّنادرةَّماَّاجتمعتَّكلهاَّيفََّّظرو

المنزلةََّّ تلكَّ بلوغهاَّ يفَّ سببًاَّ والمواهبَّ الظروفَّ تلكَّ فكانتَّ سواها،َّ امرأةَّ

َّالساميةَّيفَّالعلم.َّ

موسىََّّ أبيَّ حديثَّ بناَّ َّ مـر  ََّّ  فلقدَّ أمـر  عليناَّ أشكلَّ )ماَّ فيه:َّ يقـولَّ الذيَّ

َّفيـهَّعلمًا(َّوكفىَّهباَّشهادةَّعظيمة.َََّّّوجدناَّعندهاَّفسألناَّعنـهَّعائشةَّإاّلَّ

الشيخَّسعيدَّاألفغاينََّّ العاّلمةَّ :َّ]سلخُتَّسنينَّيفَّدراسةََّّيقولَّأستاذناَّ

سبيالً،ََّّالسيدةَّعائشةََّّ إلىَّوصفهاَّ القلمَّ يجـدَّ معجزةَّالَّ حيـالَّ فيهاَّ كنُتَّ َّ،

َّزاخرَّكالبحرَُّبْعَدَّغ َّماَّيبهركَّفيهاَّعلم  اق،ََّّـفور،َّوتالطمَّأمـواج،َّوسـعةَّآـوأخصُّ

ألوان،َّفماَّشالـواخت أوَّحـفَّ فقـٍه،َّ ذاكَّمنَّتمكٍنَّيفَّ إذَّ أوَّـئتَّ تفسير،َّ أوَّ ديث،َّ

أوََّّ طّب،َّ أوَّ مفاخر،َّ أوَّ أنسـاب،َّ أوَّ أخبـار،َّ أوَّ شـعر،َّ أوَّ آداب،َّ أوَّ بشريعة،َّ علمَّ

منََّّ تقضيَّعجبًاَّ ولنَّ السيدة،َّ هذهَّ عندَّ يروعكَّ ماَّ منهَّ واجـدَّ أنتَّ إاّلَّ َّ.. تاريخَّ

 
 .َّ(4238)َّابنَّماجهَّرواه(1ََّّ)
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َّ(1).ة[الثامنةَّعشرَّاضطالعهاَّبكلَّأولئكَّوهيَّالَّتتجاوز

كثيرَّ ُطَلعًةَّ يكوَنَّ أنَّ العلميةَّ الطبيعةَّ ذيَّ المرءَّ خصائصَّ ]منَّ أيضا:َّ وقالَّ

لهَّبالَّحتىَُّيرض لنفسهَّكلَّخفّيَّمماَّيحيطَّتهطمأنينََّّيالسؤال،َّالَّيهدأَّ ،َّويجلوَّ

عائشةََّّ السيدةَّ وكانتَّ منَََّّّبه.َّ بلغتَّ ماَّ بلوغَّ علىَّ ساعدهاَّ الصفة،َّ هبذهَّ

ُربِّيْتَّيفَّحجرَّأبيََّّ أعلِمَّالناسَّبأنسابَّالعربَّوأخبارََّّبكرَّالصّديقََّّالمعرفةَّأهناَّ

قبائلهاَّوميزاتَّبطوهنا،َّفحازتَّمنَّذلكَّعلمًاَّكثيرًا،َّثمَّانتقلتَّإلىَّبيتَّالرسولََّّ

يتيسرََّّ لمَّ ماَّ منهَّ فغرفتَّ العلم،َّ معينَّ منَّ الناسَّ أقربَّ فكانتَّ الوحي،َّ ومهبطَّ

وكلماََّّألحدَّغيرها،َّلمكاهناَّمنهَّزوجة،َّولِماَّتفّردتَّبهَّمنَّذكاءَّنادرَّوفكرَّواسع،ََّّ

الجاهلَّفليسَّبمعنّيََََّّّّعظمَّحظ أماَّ إلىَّماَّفوقه.َّ المعرفةَّكثرَّتطلعهَّ اإلنسانَّمنَّ

أبعدََّّ كانَّ الَعَرِضَّ بطريقَّ ماَّ حظًاَّ المعرفةَّ منَّ أصابَّ فإذاَّ يسأل،َّ أوَّ يبحثَّ أنَّ

َّالناسَّعنَّأنَّتطلبَّنفسهَّمزيدًاَّأوَّتثيرَّلهَّشكوكًاَّأوَّتحدثهَّبسؤالَّيسأله.َّ

يمرَّهباَّمنََََّّّّلَّماَّئلةَّيفَّكمنَّاألسَََّّّملسو هيلع هللا ىلصعلىَّالرسولََََّّّّوقدَّأوردتَّالسيدةََّّ

أمورَّاآلخرةَّ،َّوفيماَّيعرضَّموضوعات:َّيفَّالفقهَّوالقرآنَّواألخبارَّوالمغيباتَّو

َّلهَّمنَّأحداثَّوخطوب،َّوماَّيفدَّعليهَّمنَّوفود.

دَّبلغَّذروةَّاإلحاطةَّوالنضجَّــقََّّكانَّعلمَّعائشةََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصوبعدَّانتقالَّالنبيََّّ

َّتفسيرَّوفقهَّ..َّويفَّكلَّماَّيتصلَّبالدينَّمنَّقرآنَّوحديثََّّ

الوبقي دارَّالحديثَّومنبعَّالعلم،َََّّّ-ألسبابَّأهمهاَّوجودَّعائشةََََّّّّ-مدينةََّّتَّ

اهللََّّ إلىَّأصحابَّرسولَّ يكتبونَّ األمورَّ منَّ َّ أمر  األمصارَّ أهلَّ ُيشكلَّعلىَّ فحينَّ

شيءََََّّّّملسو هيلع هللا ىلص علمَّ فاهتمَّ اذاَّ هؤالءَّ فكانَّ فيه،َّ اهللَّ حكمَّ عنَّ يسألوهنمَّ الحجازَّ يفَّ

ب اهللَّ كعبدَّ وفقههَّ العلمَّ بحملَّ اشتهرواَّ بينهمَّ علماءَّ الىَّ ورجعواَّ عمر،َّ بيَّأنَّ

 
الصحابة"(َّمقدمةَّاألستاذَّسعيدَّاألفغاينَّلكتابه1ََّّ) َََّّّ"اإلجابةَّإليرادَّماَّاستدركنهَّعائشةَّعلىَّ

 .3ص
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هريرة،َّوعبداهللَّبنَّعمرو،َّوعروةَّوعبداهللَّابنْيَّالزبيرَّ..َُّتروىَّعنهمَّاألحاديث،َّ

بينهمَّمقامَّاألستاذَّمنََّّ السيدةَّ الرواد.َّومقامَّ وتنشرَّاألحكامَّحتىَّصارواَّمقصدَّ

النس    تالميذه،َّفكانَّعمرَّبنَّالخطاب أوَّـيحيلَّعليهاَّكلَّماَّتعّلقَّبأحكامَّ اءَّ

النبيََّّ يضارعهاالبيتية،ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصبأحوالَّ الرجالَّوالَّيفََّّالَّ منَّ أحدَّ االختصاصَّ هذاَّ َّ

َّاء.َّـالنس

السيدةََّّ إلىَّمسمعَّ أولئََّّويصلَّ العلمـعنَّ كامَّعلىََّـّاتَّوأحـاءَّروايـكَّ

َّ.َّ.ََّّغيرَّوجهها،َّفتصححَّلهمَّماَّأخطؤواَّفيهَّأوَّخفيَّعليهم،َّحتىَّعرفَّذلكَّعنها

ط هناَّ كبارَّـومنَّ قولهاَّ إلىَّ ورجعَّ العلم،َّ منَّ التمكنَّ يفَّ الصيتَّ ذلكَّ لهاَّ ارَّ

َّ.ََّّ(1)هَّوأبيَّهريرةَّوابنَّعباس[ـبناأبيَّبكرَّوعمرَّوحابةَّكأبيهاَّالص

وقدَّاستدركتَّعلىَّكثيرَّمنَّالصحابةَّماََّّأوردواَّمنَّأحاديثَّ]وكانَّالناسَّ

يقعونَّمنهاَّيفَّكلَّذلكَّعلىَّعلمَّغزير،َّوفهمَّحصيف،َّورأيَّصائب،َّوالَّغروَّ

عائشةََّّ السيدةَّ كانتَّ الخالفَََّّّفقدَّ مسائلَّ إليهَّ ترفعَّ الذيَّ األخيرَّ الملجأَّ

َّكامَّالشريعةَّلتمحيصهاَّوالقضاءَّفيهاَّبالقولَّالفصل.َّالرواياتَّوأحو

بنتَّمجدًاَّباذخًاَّلتاريخَّالمـرأةََََّّّّاةَّالسيدةَّعائشةََّّـومنَّهناَّتوقنَّأنَّحي

َّعبقريتهاَّوحدهاَّكفيلةََّّ ملءَّتاريخَّكاملَّ..َّولتعلمَّبعدَّبالعلميَّيفَّاإلسالم،َّبلَّإن 

تتلمذ اإلسالمَّ صدرَّ يفَّ منهنَّ امـرأةَّ َّ أن  سيداتناَّ َمْشيََََّّّهذاَّ المهاجرينَّعليهاَّ َخُةَّ

َحَّ كلَّ منَّ نقْبَّواألنصارَّ وحدهاَّ وعنهاَّ وراوية،َّ وقارئَّ وفقيهَّ وعالمَّ ربـرَّ عََّّـلَّ

َّ(2).الَّالحاكمَّيفَّالمستدرك[ــالشريعةَّكماَّق

،َّوفضائلهاَّكثيرةَّكثيرة،َّولقدَّعقدََّّرَّلكّنَّمنَّفضائلهاََّّـاينَّأذكـوماَّعس

 
َّ.5َّ-4تاذَّاالفغاينَّصـةَّاألسَـّللزركشي.َّمقدمَّ"ابةـاإلج"(1َّ)

َّ.6َّصغاينَّتاذَّاالفـةَّاألسَـّللزركشي.َّمقدمَّ"ابةـاإلج"(2َّ)
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ال كتابََّّزاإلمامَّ يفَّ استدركته"ركشيَّ ماَّ إليرادَّ اََّّاإلجابةَّ علىَّ َّ"لصحابةعائشةَّ

والرواياتََّّ النبوية،َّ باألحاديثَّ كالمهَّ ووثقَّ لها،َّ فضيلةَّ أربعينَّ فيهَّ ذكرَّ فصالًَّ

َّالتاريخية.َّ

هذاَّوقدَّجمعَّالزركشيَّيفَّهذاَّالكتابَّالمسائلَّالتيَّاستدركتَّفيهاَّعائشةَّ

علىَّالصحابةَّوالذيَّيدرسَّهذاَّالكتابَّالممتعَّالمفيدَّيخرجَّبفكرةَّواضحةَّعنَّ

َّلهاَّالفكريَّوعنَّثقتهاَّبنفسهاَّواعتزازهاَّبآرائها.رةَّعنَّاستقالآرائها،َّوبصورةَّمعبَّّ

إعجابنـإنن معَّ أمنـاَّ بشخصيةَّ الشديدَّ عائشةََّّـاَّ السيدةَّ المؤمنينَّ أّمَّ ،ََّّاَّ

استدرك التيَّ المسائلَّ هذهَّ منَّ كثيرَّ يفَّ رأيهاَّ أهناَّتوبسدادَّ نقررَّ الصحابةَّ علىَّ هاَّ

ألنَّّ معصومةَّ ليستَّألحدََََّّّّليستَّ والجماعةَّ السنةَّ أهلَّ عندَّ الخلقََّّالعصمةَّ منَّ

َّالرسلَّفيماَّيبلغونَّعنَّاهللَّتباركَّوتعالى.َّسوى

وأخواتناَّ لبناتناَّ القدوةَّ لتكونَّ المباركةَّ حياهتاَّ أخبارَّ منَّ طرفًاَّ بسطناَّ وإنماَّ

دويًاَّيفََََّّّّالناهضاتَّالعازماتَّعلىَّبنـاءَّأمتهنَّ..َّلقدَّتركتَّالسيدةَّعائشةََّّ

َّالتاريخَّلمَّترتكهَّمعاصرةَّلها،َّولقدَّنفعَّاهللَّبعلمها.َّ

الذيََّّ مإّنَّ يفَّ منََََّّّّسندينظرَّ أحمد"عائشةَّ يفََََّّّّ"مسندَّ كثيرةَّ أحاديثَّ يجـدَّ

والفرائض،ََّّ والفقه،َّ والتفسير،َّ العقيدة،َّ يفَّ َّ.. الدينَّ أمورَّ منَّ مختلفةَّ شؤونَّ

َّواآلدابَّاالجتماعيةَّالعامة.َّ

َّ:َََّّّملسو هيلع هللا ىلصيئاَّالَّتعرفهَّإاّلَّراجعتَّفيهَّرسولَّاهللََّّــكانتَّالَّتسمعَّش

َّقالت:َََّّّمنَّذلكَّماَّرواهَّالبخاريَّومسلمَّعنهاَّ

فقالت:َّقلت:ََََّّّّ«منَّحوسبَّيومَّالقيامةَُّعّذب»يقول:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصسولَّاهللََّّتَّرسمع

اهللََّّ قالَّ قدَّ  نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ُّ :ََّّأليسَّ
َّ[.8ََّّ-7االنشقاق:َّ]َّ َّىث

ليسَّذاكَّالحساب،َّإنماَّذاكَّالعرض.َّمنَّنوقشَّالحسابَّيومَّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصالََّّــفق
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َّ(1).«القيامةَُّعّذب

اهللََّّ كانَّرسولَّ الفتياََّّملسو هيلع هللا ىلصولقدَّ منَّ الصغيرات:ََّّيكرمهاَّويكرمَّصواحبهاَّ تَّ

ألعُبَّ ُكنُتَّ قالت:َّ أهناَّ عائشةَّ عنَّ سعدَّ وابنَّ وأحمدَّ ومسلمَّ البخاريَّ أخرجَّ

اللَُّعبََََّّّّ–بالبناتََّّ اهللََََّّّّ-تعنيَّ رسولَّ منَّ فينقمعنَّ أيََََّّّّ-ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّفيجيءَّصواحبي،َّ

الس وراءَّ ويدخلنَّ منهَّ رسََّّ–رتََّّـيتغيبنَّ اهللََّّــفيخرجَّ وكانَََّّّملسو هيلع هللا ىلصولَّ علّي،َّ فيدخلنَّ

َّ.(2)ّرهبّنَّإلّيَّفيلعبنَّمعيــُيس

ل يقومَّعلىَّبابَّحجريتَّوالحبشةَّيلعبونَََّّّملسو هيلع هللا ىلصولَّاهللََّّــرسقدَّرأيتََّّوقالت:َّ

م يقفَّ ثمَّ لعبهم،َّ إلىَّ أنظرَّ لكيَّ بردائهَّ ليسرتينَّ وإنهَّ المسجد،َّ يفَّ نَّبالحرابَّ

أجلي،َّحتىَّأكونَّأناَّالتيَّأنصرف.َّفاقدرواَّقدرَّالجاريةَّالحديثةَّالسنَّالتيَّتسمعَّ

َّ.(3)اللهو

منََََّّّّوكانتََّّ - وغيرهَّ ابنَّسعدَّ َّ أخرجَّ فقدَّ دّرةكريمةَّجدًا،َّ أمَّ أهناََََّّّّطريقَّ

أماََّّ لها:َّ فقلتَّ صائمة،َّ يومئذَّ وهيَّ ففرقتها،َّ ألف،َّ بمائةَّ عائشةَّ ُأتيْتَّ قالت:َّ

 استطعتَّفيماَّأنفقتَّأنَّتشرتيَّبدرهمَّلحمًاَّتفطرينَّعليه؟

 فقالت:َّلوَّكنتَّأذكرتنيَّلفعلت.ََّّ

لقدَّجمعتَّإلىَّتلكَّالمزاياَّالمعنويةَّالعظيمةَّأهناَّكانتَّعلىَّدرجةَّعاليةَّمنََّّ -

 هاَّمرة:َّياَّحميراء.ََّّافناددّدَّإليهاَّتويَّملسو هيلع هللا ىلصالجمال،َّوكانَّ

 
َّ.َّ(2876)،َّومسلمَّ(6537َّ-6536)البخاريََّّرواه(1َََّّّ)

َّ.8/61َّ،َّوابنَّسعد6/234َّ،َّوأحمدَّ(2440)َّمسلمَّرواهَّ(2َّ)

البخاري3) رواهَّ َّ المسجدََّّ(454)ََّّ(َّ يفَّ الحرابَّ أصحابَّ بابَّ المساجد:َّ العيدين:ََََّّّّ،يفَّ ويفَّ

برقم:ََّّ العيدَّ يومَّ والدرقَّ الحرابَّ المر950بابَّ نظرَّ بابَّ النكاح:َّ ويفَّ الإةََّّأ،َّ حبشََّّلىَّ

ََّّ-6/84(،َّوأحمد21ََّّ-20-19-18-17)892َّ،َّومسلمَّبرقم:5236َّغيرهمَّبرقم:َّو

َّ.3/195َّ،َّوالنسائي185ََّّ-270َََّّّ-166
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َّللقاري:ََّّ"األسرارَّالمرفوعة"اءَّيفَّــوهناَّفائدةَّعلمية:َّفقدَّج

[608-َّ فهوَََّّّ حميراءَّ ياَّ فيهَّ حديثَّ كلَّ المزي:َّ قالَّ حميراء.َّ ياَّ حديثَّ

ََّّ.موضوع[

وقلتَّيفَّالتعليقَّعلىَّذلك:َّ]يبدوَّأنَّعلىَّهذاَّالقولَّاستدراكًا،َّالسيماَّوأنَّ

اإلجابةََّّ"استثناء.َّفقدَّذكرَّالزركشيَّيفََّّظَّالمزيَّفيهََّّالكالمَّالمرويَّعنَّالحافَّ

الصحابةإل علىَّ عائشةَّ استدركتهَّ ماَّ يأيت:58ََََّّّّصََّّ"يرادَّ حقهاََّّ]ماَّ يفَّ جاءَّ

وسالتَّشيخناَّالحافظَّعمادَّالدينَّابنَّكثيرََََّّّّ«خذواَّشطرَّدينكمَّعنَّالحميراء»

 عنَّذلكَّفقال:ََّّ

ذكرَّيقول:َّكلَّحديثَّفيهََََّّّّكانَّشيخناَّحافظَّالدنياَّأبوَّالحجاجََّّالمزيََّّ

يفََََّّّّالحميراء الصومَّ يفَّ إاّلَّحديثًاَّ النسائيَّ"باطلَّ قلتََّّ"سننَّ َّ ابنَََّّّ–.َّ القائلَّ

قََّّ"النسائي":َّوحديثًاَّآخرَّيفََّّ-ََّّكثير أبيَّسلمةَّقال:َّ ة:ََّّـالتَّعائشـأيضًا:َّعنَّ

فقـدخ يلعبونَّ المسجدَّ الحبشةَّ لي:ََّّــلَّ !ـي»الَّ حميراءَّ تنظريََََََّّّّّّاَّ أنَّ أتحبينَّ

 الحديث،َّوإسنادهَّصحيح.َّ«إليهم؟

الحاكمََّّ النبيََََّّّّ"مستدركه"يفََّّوروىَّ ذكرَّ أمهاتَََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّحديث:َّ بعضَّ خروجَّ

فقال:ََّّ عائشةَّ فضحكتَّ أنت»المؤمنين،َّ تكوينَّ أاّلَّ حميراءَّ ياَّ ََّّ«.انظريَّ ثمَََّّّ

فقال:ََّّ عليَّ إلىَّ هبا»التفتَّ فارفقَّ شيئًاَّ أمرهاَّ منَّ وليتَّ صحيحََََّّّّ«إنَّ وقال:َّ

َّاالسناد[.ََّّ

َّالبخاريَّومسلمًاَّلمَّيخرجاَّلعبدَّالجَّ َّالحاكَمَّبأن  بار،َّقلت:َّوتعقبَّالذهبيُّ

ونقلَّعنَّالبخاريَّأنهَََّّّ(1)"الميزانَّ"جبارَّهوَّابنَّالوردَّترجمَّلهَّالذهبيَّيفََّّوعبدَّال

َّيخالفَّيفَّبعضَّحديثه.َّ

َّالَّأصلَّله،َّإنهََََّّّّ«خـذواَّشـطرَّدينكمَّعنَّالحميراء»إذنَّفقوله:ََّّ قدَََّّّملسو هيلع هللا ىلصباطل 

 
َّ.2/535َّ" ميزانَّاالعتدال"(1ََّّ)
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يتحببَّإلىَّزوجهَّفيذكرَّلهاَّأهناَّجميلة،َّوالنساءَّيعجبهّنَّأنَُّيثنىَّعليهنَّوالسيماََّّ

با يتصلَّ أنبماَّ أماَّ النََّّلحسن،َّ لهم:ََّّـيخاطبَّ ويقولَّ عنََّّ»َّاسَّ دينكمَّ خـذواَّ

َّفهذاَّمستبعدَّحتىَّمنَّالناسَّالعاديين؟َّ«الحميراء

سنةََّّ - رمضانَّ منَّ خلتَّ عشرةَّ لسبعَّ الثالثاءَّ ليلةَّ سنة57ََّّتوفيتَّ وقيلَّ 56ََّّهـَّ

ََّّ،َّوصّلىَّعليهاَّأبوَّهريرة،َّوأمرتَّأنَّتدفنَّبالبقيعَّليالً،َّفدفنت58َّوقيلَّسنةََّّ

 يَّعنهاَّوأرضاها.َّمهاَّاهللَّورضمنَّليلتهاَّبعدَّالوتر.َّرح

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 زينـــة املـــرأة

أي َّ عليكن  َّ والمظلم،ََّّتإن  المشرقَّ بوجهيهَّ أّمتكنَّ واقعَّ تعرفّنَّ أنَّ الداعياتَّ هاَّ

منّاَّوأنَّيفتنوهم،َّوقدَّركّزواََّّ َّأعداءناَّاستطاعواَّأنَّيخدعواَّفريقًاَّ أن  وأنَّتدركّنَّ

جهود منَّ كبيرًاَّ المـرقسمًاَّ علىَّ المـرأةَّهمَّ فسادَّ َّ أن  يعلمونَّ ألهنمَّ المسلمة؛َّ أةَّ

 يقودَّإلىَّفسادَّالمجتمع.َّ

ومنََّّ واجتماعية،َّ ونفسيًةَّ فكريًةَّ عـدًة:َّ وسائَلَّ هذهَّ الهدامةَّ لغايتهمَّ واتخذواَّ

َّذلكَّأهنمَّأغرواَّالمـرأةَّبالمبالغةَّيفَّالزينةَّعلىَّاختالفَّأنواعها.

ويشغل الفكرية،َّ األمورَّ متابعةَّ عنَّ يشغلهاَّ القياموهذاَّ عنَّ الزوجََََّّّّهاَّ بشؤونَّ

َّواألوالد،َّويستنزفَّمالَّاألسرةَّ..َّويسببَّمتاعبَّومشاكلَّأسريةَّالَّحصرَّلها.

تعـالى: قالَّ الزينة.َّ إلىَّ بطبيعتهاَّتميلَّ المـرأةَّ   جئ  يي ىي  ُّ   لقدَّعرفواَّأنَّ

[.َّفالرغبةَّيفَّالزينةَُّخُلقَُّركبَّيف18ََّّالزخرف:ََّّ] َّحب جب  هئ  مئ خئ  حئ

َّ:(1)المـرأةَّكماَّقالَّالشاعر

َّــلَُّـُخَّ َََّّّـبَّــُرّكـََّّق  َّوصغــاراَََّّّـارًاَّــكبَـََّّّفيهــن 

َّمطاُءَّذاُتَّالعقلَّيفَّذاكَّالعذارىََّّـبقَّالشـتس

َّالحسنَّماَّكانَّمعـاراَََّّّتعرنَّالحسنــيس َّشرُّ

ََََّّّّكلـما َّالوقــاراَََّّّنــجانبَّالزينــةََّّيفَََّّّأمعــن 

َّربجَّوهيَّيفَّأهبىَّزينتها.ــوارعَّوالتــروجَّإلىَّالشـثمَّأغـروهاَّبالخ

ّذرَّالمرأةََّّــةَّفكتبتَّكلمةَّتحـيدةَّعالمــذاَّالخطرَّالمدمرَّســْتَّهــسَلمََّوقدََّّ

َّنــأربعيالمسلمةَّمماَّانساقتَّإليهَّمنَّتقليدَّوميوعةَّوذل،َّوكانَّذلكَّمنذَّبضعَّو

 
َّ.19َّصََّّ"مسرحيةَّالعباسة"(ََّّعزيزَّآباطه:1ََّّ)
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َّ،َّقالت:َّ(1)نةــس

يبدوََّّ وهلةََََّّّّ–]ولقدَّ بأعماقََََّّّّ–أولَّ يرتبطَّ الَّ خارجّيَّ َعَرضَّ اإلنساينَّّ الزّيَّ أنَّ

أ منَّ لستَّ أننيَّ غيرَّ الماإلنسان،َّ هذاَّ منََّّنصارَّ مظهرَّ كلَّ َّ بأن  أدينَّ وإنماَّ ذهب،َّ

َّحيـاةَّاإلنسانَّمرتبطَّبصميمَّروحـه.َّ

ويحدثََّّ العقل،َّ يفَّ يؤثرَّ والملبسَّ تجزئتها،َّ يمكنَّ الَّ موحـدةَّ مرتابطةَّ فالحيـاةَّ

تكونَّ أنَّ لنفسهاَّ اليومَّ العربيةَّ المـرأةَّ تختـارَّ وعندماَّ اإلنسـان،َّ روحَّ يفَّ تغييرًاَّ

ذهنهاَّوروحهاَّحكمًاَّقهارًاَّيزّجََََّّّّلكَُّتصدرَّعلىمتربجةَّمبالغةَّيفَّاألناقة،َّفهيَّبذ

َّهباَّيفَّظلماتَّفلسفيةَّوفكريةَّالَّحصرَّلها[.

َّثمَّتعرضتَّإلىَّنقدَّالمجالتَّالنسائيةَّيفَّتلكَّالحقبةَّفقالت:ََّّ

]ولعلَّخيرَّبدايةَّنفتتحَّهباَّدراستناَّلحيـاةَّالمـرأةَّالعربيةَّأنَّننظرَّيفَّالمجالتَّالتيََّّ

َّتسمىَّنفسهاَّنسائية.

فيها؟ أغلََّّفماذاَّسنجدَّ للمرأةَّهدفًاََّّإهناَّيفَّ أزياء،َّالَّتجعلَّ الحاالتَّمجالتَّ بَّ

الحديثةََّّ المـرأةَّ تعاملَّ المجالتَّ وهذهَّ وأحذيتها.َّ وحقائبهاَّ مالبسهاَّ منَّ أبعدَّ

سيديت.ََّّ"معاملةَّجواريَّألفَّليلةَّوليلة،َّفتكتبَّلهنَّأمثالَّهذهَّالعناوينَّالمهينة:ََّّ

بحرية؟ رحلةَّ يفَّ تلبسينَّ الصباح"أوََََّّّّ"ماذاَّ بعتسري"أوََََّّّّ"فساتينَّ للشعرَّ دََّّحاتَّ

.ََّّفماَّتلبسهَّالمـرأةَّيفَّالصباحََّّ"بأيَّمالبسَّتظهرينَّيفَّحفلةَّالعشاء؟"أوََََّّّّ"الظهر

المـرأةََّّ البحرَّمالبسَّخاصةَّ..َّوعلىَّ المسـاءَّ..َّولضفافَّ يختلفَّعماَّيلبسَّيفَّ

منَّ أكثرَّ لهاَّ يكونَّ وأنَّ المناسبات،َّ هذهَّ لكلَّ مالبسَّ لهاَّ تكونَّ أنَّ المتوسطةَّ

َّخاّصَّبهَّوأقراط،َّوأحمرَّشفاهَّولكلَّثوٍبَّعَِّواحدَّلتستطيعَّالتغييرَّوالتبديل،ََّّ قد 

 
يف1َّ) البصرةَّ جامعةَّ يفَّ الكلمةَّ هذاَّ وألقتَّ المالئكةَّ نازكَّ الشاعرةَّ هيَّ السيدةَّ هذهَّ َّ َّ)

مآخذََّّ"بعهاَّمحمدَّعيدَّعباسيَّيفَّدمشقَّبأذنَّمنَّالدكتورةَّبعنوانََّّوقدَّطم5/3/1968ََّّ

َّ.َّ"اجتماعيةَّعلىَّحياةَّالمرأةَّالعربية
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منََّّ أصبحَّ اإلنساينَّ الجمالَّ أّنَّ ذلكَّ معنىَّ إنَّ َّ.. وحقيبةَّ وحذاءَّ معه،َّ ينسجمَّ

وقتلَّ الطاقةَّ وهدرَّ الوقتَّ بتبديدَّ إالَّ تحقيقهَّ يمكنَّ الَّ بحيثَّ والتعقيدَّ التكّلفَّ

بالحرارةََّّ المشتعلةَّ الحمراءَّ للوردةَّ ملكَّ الجمالَّ إنَّ َّ.. المـال(َّ )وإضاعةَّ الروحَّ

والخصوبةوال للفراشةََََّّّّلونَّ ملكَّ الجمالَّ تتأنق.َّ الَّ والوردةَّ اللدن،َّ غصنهاَّ علىَّ

تزججَّحاجبهاََّّ ولمَّ الشفاه،َّ أحمرَّ علىَّشفتيهاَّ ولمَّتضعَّ ألواهنا،َّ اهللَّ وهبهاَّ التيَّ

بالقلمَّاألسود.َّالجمالَّملكَّلفتاهَّذكيةَّالعينينَّبسيطةَّالمظهر،َّيشعَّوجههاَّعطفًاََّّ

َّهاَّالكريمة.َّتغمرهَّبمشاعروحنانًاَّوكأهناَّتريدَّأنَّتحتضنَّالوجودَّكلهَّو

َّزهيدَّالثمن،َّتملكهَّكلَّفتاةَّدونَّأنَّتضيعَّ وهذاَّالجمالَّالمرهفَّالعذبَّمبذول 

وقتهاَّيفَّسوقَّالمالبس،َّوعندَّالخياطةَّالجاهلة.َّإنهَّجمالَّينبعَّمنَّالروحَّالكبيرةََّّ

الخلقَّ جمالَّ وهوَّ الرقيق،َّ النابضَّ والقلبَّ المرن،َّ الحـّرَّ والذهنَّ المستوعبة،َّ

َّاركَّوتعالىَّوالنزاهةَّوكربَّنفس.َّلخشوعَّهللَّتبالكريمَّوالعذوبةَّوا

الجم عالقـوهذاَّ الَّ كريم،َّـالَّ وجهَّ علىَّ يتألقَّ ألنهَّ والحاّلق؛َّ بالمالبسَّ لهَّ ةَّ

الحالقََّّ يهينهَّ الَّ الذيَّ المسرتسلَّ الشعرَّ علىَّ يلمعَّ وهوَّ معطاء.َّ حنونَّ وعيونَّ

قَّهوَّذاللهَّلروحَّاإلنسان!َّ...َّالتأنَّّإبالعبثَّبهَّ..َّوأماَّالتأنقَّفماَّأتفهه!َّوماَّأشـّدََّّ

الفتالجمالََّّ تعتمدَّ أنَّ منَّ فبداًلَّ َّ.. ثقافتها،َّـالمزّيفَّ وسعةَّ ذهنهاَّ مرونةَّ علىَّ اةَّ

الَّروحهاَّ..َّنجدهاَّتعتمدَّعلىَّكثرةَّمالبسهاَّوالتصنعَّيفَّشعرها،َّوبداًلَّمنَََّّـّوجم

آف توسعَّ تلجـأنَّ والعلم،َّ بالمعرفةَّ فكرهاَّ القصيرةََّّـاقَّ والمالبسَّ التربجَّ إلىَّ أَّ

أعضـالضيق تربزَّ التيَّ كـةَّ الجسمَّ أجاءَّ تربزَّ سـسَّماَّ يفَّ الجواريَّ وقَّــامَّ

َّ(1).ين[ــاسـالنخ

 
(1)ََّّ أستاذَّ كالمَّ االسرةََََّّّّةهذاَّ علىَّ الكبيرةَّ مخاطرهَّ لهَّ القائمَّ الوضعَّ هذاَّ أنَّ بينتَّ جامعيةَّ

منََّّ أكثرَّ قبلَّ هذاَّ َّ كانَّ وقدَّ أكثرَََّّّخمسينَّوالمجتمع،َّ اآلنَّ الوضعَّ يكونَّ وربماَّ سنة،َّ

َّوإناَّهللَّوإناَّإليهَّراجعون.َّورًاَّتده
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َّاإلسالمَّالَّيمانعَّمنَّأنَّتتزينَّالمرأةَّلزوجهاَّأوَّللنساءَّالمسلمات،ََّّ أقول:َّإن 

َّولكنَّعلىَّأنَّيكونَّذلكَّضمنَّالحدودَّالشرعيةَّوذلك:

تكـبَّ -1 الزينـأنَّ بعيــونَّ اإلسـةَّ عنَّ والتكــدةَّ لحـرافَّ عمروَّـربَّ بنَّ عبداهللَّ ديثَّ

ققََّّ رسـال:َّ اهللَّالَّ غيرََّّ»ََّّ:ََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّولَّ يفَّ وتصدقواَّ والبسواَّ واشربواَّ كلوَّ

أسامةََّّ«سرفَّوالَّمخيلة ابيَّ بنَّ والحارثَّ الطيالسيَّ اهللََّّ»وزاد:ََََّّّّ(1)رواهَّ َّ فإن 

 (2).ورواهَّالبخاريَّتعليقًاَّ«يحبَّأنَّيرىَّأثرَّنعمتهَّعلىَّعبدهَّ

قال:ََّّ عباسَّ ابنَّ اثنتان:َّ)وعنَّ أخطأتكَّ ماَّ شئت،َّ ماَّ والبسَّ شئت،َّ ماَّ كلَّ

َّيقا.ََّّاريَّتعلالبخَّرواهََّّ(إسرافَّومخيلة

 ةَّعندَّكثيرَّمنَّالنساءَّالَّتخلوَّمنَّالتكربَّواإلسراف.َّـوالواقعَّأّنَّالزين

عنَّحديثََّّ اآليتَّ التعليقَّ البغداديَّ اللطيفَّ عبدَّ الموفقَّ عنَّ ابنَّحجرَّ ونقلَّ

َّابنَّعمرو.َّقـال:َّ

النفسََّّ مصالحَّ تدبيرَّ وفيهَّ نفسه،َّ اإلنسانَّ تدبيرَّ لفضائلَّ الحديثَّجامعَّ ]هذاَّ

واآلخ الدنياَّ يفَّ السروالجسدَّ فإنَّ ويضّرََّّرة،َّ بالجسد،َّ يضّرَّ شيءَّ كلَّ يفَّ فَّ

أكثرََّّ يفَّ للجسدَّ تابعةَّ كانتَّ إذَّ بالنفسَّ ويضرَّ اإلتالف،َّ إلىَّ فيؤديَّ بالمعيشةَّ

َّاألحوال.َّ

العجب،َّوتضرَّباآلخرةَّحيثَّتكسبََّّ والمخيلة:َّتضرَّبالنفسَّحيثَّتكسبهاَّ

َّ(3).اس[ـاإلثم،َّوتضرَّبالدنياَّحيثَّتكسبَّالمقتَّمنَّالن

سب ذلكَّ يفَّ السرفَّ يكونَّ تحميلوقدَّ يفَّ النفقة،ََََّّّّبًاَّ منَّ يطيقَّ الَّ ماَّ الزوجَّ

َّفيحملهَّتأمينَّالمبالغَّالمطلوبةَّعلىَّسلوكَّسبلَّمحرمةَّيفَّتحصيلَّالمـال.

 
َّ.2/607ََّّ"بغيةَّالباحثَّعنَّزوائدَّالحارث"،َّو299يَّصَّسالطيالََّّ(1)

َّ.5783َّقبلَّرقم:ََّّ"صحيحَّالبخاريَّ"ََّّ(2)

َّ.10/253ََّّ"فتحَّالباريَّ"ََّّ(3)
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بأنَُّتجتنبَّالمنهياتَّيفَّالزينةَّكالتنمصَّوهوَّأخـذَّشيءَّمنَّشعرَّالحاجب،ََّّ -2

لحديثَّ والوشمَّ قليالً،َّ بعضَّ عنَّ بعضهاَّ ليتباعدَّ األسنانَّ بردَّ وهوَّ والتفلجَّ

مسعود بنَّ ا»قال:ََََّّّّعبداهللَّ والمتنمصاتَّلعنَّ والمستوشماتَّ الواشماتَّ هللَّ

والمتفلجاتَّللحسنَّالمغيراتَّخلقَّاهللَّ..َّوماَّليَّالَّألعنَّمنَّلعنهََّّرسولَّاهللََّّ

 (1).متفقَّعليهَّ«َّملسو هيلع هللا ىلص

 وبأنَّالَّتكونَّالزينةَّتقليدًاَّللكفارَّأوَّالرجالَّأوَّالساقطاتَّمنَّالنسـاء.َّ -3

يَّ -4 فالَّ مسلمة،َّ امرأًةَّ بالتزيينَّ القائمُةَّ تكونَّ تكشفوبأنَّ أنَّ عنََََّّّّنبغيَّ المرأةَّ

تعالى:ََّّ لقولهَّ الكافرةَّ أمامَّ  ىننن من زن رن مم  ام يل ُّ شعرهاَّ
  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  ميزي ري ٰى ين
 جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب
[.َّأماَّأنَّتكشفَّشعرهاَّووجههاَّأمامَّالرجل31ََّّالنور:ََّّ]َََّّّ مخ جخ مح

 فهذاَّأشـدَّحرمةَّوالعياذَّباهلل.

الزينةَّغايًةَّبحّدَّذاهتا،َََّّّ -5 لهاََّّبحيثَّتشغلَّوقوبأنَّالَّتكونَّ المرأة،َّفالَّيبقىَّ تَّ

وقتَّللقيامَّبواجباهتاَّنحوَّأوالدهاَّوزوجهاَّونحوَّعقلهاَّوقراءهتا،َّونحوَّقلبهاَّ

 منَّصالةَّنفلَّأوَّذكر.َّ

وأنَّيكونَّالتزينَّيفَّالحدودَّالمعروفة،َّفالَّيكونَّمبالغًاَّفيه،َّألنَّالمبالغةَّفيهاََّّ -6

 الشناعة.َََّّّتسيءَّالىَّصاحبتها،َّوتجلبَّلهاَّالمقتَّواالستنكارَّوقدَّتجلب

هذهََّّو تعالجَّ كيفَّ والبنـاءَّ بالدعوةَّ تقمنَّ وأنتنَّ خططكّنَّ يفَّ يكونَّ أنَّ ُبّدَّ الَّ

 الشريحةَّالتيَّانساقتَّيفَّتيارَّالزينةَّالمبالغَّفيه.ََّّ

أنَّّ أعـرتفَّ ألنَََّّّّوأناَّ صعوبة،َّ فيهَّ كماَّـالزينََّّاألمـرَّ المـرأةَّ عندَّ أساسيَّ أمرَّ ةَّ

 
ومسلم(5939)البخاريََََّّّّرواه(1ََّّ) وأب(2125)ََّّ،َّ والرتمذ(4169)داودََََّّّّو،َّ ،ََّّ(2783)ََّّي،َّ

َّ.8َّ/146َّوالنسائيَّ
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َّالواجب.َّعنَّالقيامَّبَّفكيفَّنكفكفَّهذاَّاألمـرَّحتىَّالَّيغدوَّمرضًاَّعائقًاَّذكرنا.َّ

ماَّ أكثرَّ أوَّ نريدَّ ماَّ التـأيتَّيحققَّ المحكمَّواإلخالصَّوحسنَّ التخطيطَّ ولكنَّ

َّنريدَّواهللَّالمستعان.

الزينة،َّوالتربُج،َّوماَّ المبالغُةَّيفَّ الغرب،َّوهيَّ إلينـاَّمنَّ تلكَّتصرفاتَّوفدتَّ

وقدََّّ المتزينة،َّ المتربجةَّ منَّ قصدَّ غيرَّ عنَّ كانَّ ولوَّ الشبابَّ إغواءَّ منَّ ذلكَّ يتبعَّ

السيدةََّّأوردنا النساءَّيفََََّّّّكلمةَّ إليهَّعددَّمنَّ الواقعَّالذيَّانحدرَّ إنكارَّ الجامعيةَّيفَّ

َّبالدناَّمقلداتَّألعدائنا.َّ

لبوسََّّ لبستَّ منحرفةَّ تصرفاتَّ التصرفاتَّ تلكَّ إلىَّ نضيفَّ أنَّ منَّ والُبّدَّ

نسـاءَّ المنحرفاتَّ التصرفاتَّ هبذهَّ انخدعتَّ وقدَّ براء،َّ منهاَّ والدينَّ الدين،َّ

بأ يوهموهننَّ دّجالونَّ يقومَّ إذَّ أعوانكثيرات،َّ لهمَّ عنََّّّنَّ يستطيعونَّ الجـن،َّ منَّ ًاَّ

جسم مرضًاَّ مريضةَّ المـرأةَّ كانتَّ إنَّ العاجلَّ بالشـفاءَّ يأتواَّ أنَّ أوََّّيًاطريقهمَّ َّ

نفسيًا،َّوأنَّيأتواَّكذلكَّعنَّطريقَّهؤالءَّالجـنَّبأسبابَّالحملَّإنَّكانتَّالمـرأةََّّ

َّعاقرًا.َّ

هذاََّّ كانَّ حيثَّ فظيعة،َّ أخالقيةَّ مآسَّ التصرفاتَّ هذاَّ بسببَّ حصلتَّ وقدَّ

الَّيجوزَّأنَّيرى،َّويلمسَّمنهاَّماَّالَّيجوزَّأنَّيلمس،ََََّّّّمنَّالمرأةَّماالدجالَّيرىََّّ

باسمََّّ هذاَّ يكونَّ كيفَّ الكبيرة،َّ الجريمةَّ يفَّ الوقوعَّ الىَّ هباَّ الخلوةَّ تقودَّ وقدَّ

ََّّهذاَّهبتانَّعظيم!!ََََّّّّربيََّّالدين؟!!ََّّسبحانك الَّيخلونَّ»يقول:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصورسولَّاهللَََّّّ

َّ«.َّرجلَّبامرأةَّإالَّكانَّالشيطانَّثالثهما

ءَّالنساءَّبالباطلَّ..َّويقرتفونَّالمنكرات،ََّّنَّأموالَّهؤالوهؤالءَّالدجالونَّيأكلو

وإخراجََّّ الرقيةَّ مهنةَّ أصبحتَّ حتىَّ اهلل.َّ دينَّ ويشوهونَّ األكاذيب،َّ ويشيعونَّ

مواردََّّ عليهَّ ضاقتَّ منَّ كلَّ إليهاَّ يلجأَّ رائجةَّ مهنةَّ الناسَّ جسمَّ منَّ الشياطينَّ

َّالرزق.َّ

َّولنبعدَّعنَّدينَّاهللَّماَّليسَّمنه.ََََّّّّفلنتقَّاهلل،
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عربية بلدةَّ يفَّ رأيتَّ لواََّّوقدَّ زرافمركزًاَّ النساءَّ عليهَّ تفـدَّ هؤالءَّ منَّ اتَّــحدَّ

ويبــووحَّ والوجَََّّّودــدانا،َّ الثراءَّ مظهرَّ منهّنَّ كثيرَّ الدجــعلىَّ هذاَّ يرقيَّ الََّّــاهة،َّ

لق الزيتَّويأخذَّ المـاءَّوقارورةَّأخرىَّمنَّ قارورةَّمنَّ اءَّذلكَّماََّّــالمـرأةَّويعطيهاَّ

َّيدهَّعلىَّمواضعَّمنَّجســيطلبَّمنَّالم الزمنََََّّّّدةَّمنــضيَّمدها،َّوالَّتمــال،َّويمرُّ

 (1).الَّمنَّكبـارَّاألثرياءَّوإناَّهللَّوإناَّإليهَّراجعونـذاَّالدجــحَّهــحتىَّيصب

 *          *         * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
أن1َّّ) ذلكَّ منَّ َّ عليهَّفراشََّّ(َّ فأشارتَّ يعرفَّشيئًاَّ الَّ عيالَّوهوَّجاهلَّ ذاَّ كانَّ المدرسةَّ ًاَّيفَّ

منسوب أنهَّ يعلنَّ أنَّ لهَّ النبّيَّملسو هيلع هللا ىلصََّّقريبةَّ أنََّّيوأنهََََّّّّ،إلىَّ لبثَّ فماَّ الحجب،َّ ويكتبَّ رقيَّ

َّملَّيفَّالمدرسة.َّأصبحَّمقصودًاَّودرتَّعليهَّهذهَّالمهنةَّاألموال،َّفتفرغَّلهاَّوتركَّالع
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 إسهام املرأة يف البناء يقتضي اهتمامها باجلانب الفكري

ـةَّعملَّضخم،َّيجبَّأنَّتتعاونَّعليهَّقوىَّالمجتمعَّكلها،َّويجبََّّـاءَّاألمـبنـَّإن َّ

القوأنَّتس متكامل،َّيكّملَّبعضهاَّبعضًا،َّوينحصرَّحديثناَّيفََّّيرَّهذهَّ ىَّيفَّطريقَّ

َّمهّمَّوذوَّتأثيرَّكبير.َّوأحداثَّالتاريخَّ دورَّالمرأةَّيفَّعمليةَّالبناءَّهذه.َّوإنهَّلدور 

َّالقديمَّوالحديثَّتؤكدَّأهميته.َّ

الفكري،ََّّ المجالَّ منهاَّ األنحاء:َّ متعددةَّ المسلمةَّ للمرأةَّ البناءَّ مجاالتَّ َّ إن 

َّنهاَّالمجالَّاالقتصادي،َّومنهاَّالمجالَّاالجتماعي.َّالرتبوي،َّومَّومنهاَّالمجالَّ

يكونَّ ولنَّ األمـة،َّ بنـاءَّ عليهَّ يقومَّ الذيَّ األساسَّ فإنهَّ الفكريَّ المجالَّ أماَّ

للمرأةَّأنَّتعملَّيفَّهذاَّالمجالَّمالمَّتكنَّقدَّنالتَّمنَّالعلمَّنصيبًاَّكبيرًا،َّوماَّلمَّ

ورَّالعباداتََّّيفَّأكثرَّأمََّّتكنَّعندهاَّالملكةَّالعلميةَّالتيَّتمكنهاَّمنَّمعرفةَّحكمَّاهلل

العلمَّوالَّ إذَّالَّيستغنيَّطالبَّ البحث،َّ القدرةَّعلىَّ أوَّتمكنهاَّمنَّ والمعامالت،َّ

طالبتهَّعنَّالرجوعَّإلىَّالمصادر.ََّّهذاَّوالقدرةَّعلىَّالعثورَّعلىَّالمسألةَّيفَّكتبََّّ

َّالعلمَّأمرَّليسَّسهالًَّوالَّميسورًاَّلكلَّطالبَّعلم.َّ

ال هذاَّ إلىَّ لتصلَّ الداعيةَّ األختَّ علىَّ يوجبَّ تضوهذاَّ أنَّ اعفَّمستوىَّ

الجانبَّ بخدمةَّ للقيامَّ األخواتَّ إحدىَّ تتعّينَّ وقدَّ َّ.. العلمَّ لتحصيلَّ جهدهاَّ

الفكريَّلخلوَّالساحةَّيفَّالوسطَّالذيَّتعيشَّفيه،َّفيجبَّعليهاَّحينئذَّأنَّتستزيدَّ

َّمنَّالعلم.َّ

طريقََّّ عنَّ لألمـةَّ الفكريَّ البنـاءَّ عمليةَّ يفَّ تسهمَّ أنَّ العالمةَّ المـرأةَّ وتستطيعَّ

للن ومحاضراتَّ دروسَّ وعنََّّتنظيمَّ َّ.. الجيـدةََّّساءَّ الشرائطَّ بعضَّ نشـرَّ طريقَّ

والمجاّلتَّ اليوميةَّ الصحفَّ يفَّ الكتابةَّ طريقَّ وعنَّ وتوزيعها،َّ العلماءَّ لبعضَّ

َّيفَّالمجاّلتَّالنسائية.ََّّاألسبوعيةَّوالشهريةَّو

َّوعنَّطريقَّكتابةَّرسائلَّموجزةَّونشرهاَّبينَّالناس.ََّّ
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الرج منهَّ سينتفعَّ وهذاَّ الفكرية.َّ الموضوعاتَّ يفَّ التأليفَّ طريقَّ الََّّوعنَّ

المعاصرونَّوالمقبلون؛َّألنَّالكلمةَّالمكتوبةَّلهاَّتأثيرَّوبقاءَّدائم،َّونفعهاََّّوالنساءََّّ

النقليةََّّ باألدلةَّ المدعومَّ المقنعَّ وباألسلوبَّ المناسبَّ بالشكلَّ قيلتَّ إنَّ مرجّوَّ

َّوالعقلية.َّ

الصحفََّّ إلىَّ الكتابةَّ يفَّ األخـواتَّ منَّ عـددَّ شـرعتَّ أنَّ سـّرينَّ ولقدَّ

اإلسـالميةَّمنََّّالموضوعاتََََّّّّالتـأليفَّيفوالمجـاّلت،َّوقـامتَّأخـواتَّأخـرياتَّب

يزدنََّّ وأنَّ المجالَّ هذاَّ ينطلقنَّيفَّ أنَّ وأرجوَّ وغيرها.َّ والرتبويةَّ التعبديةَّ األمـورَّ

َّدراهتن.َّـمنَّق

والدراساتَّاإلسالميةَّالتيَّتكتبهاَّأخواتناَّوبناتناَّالراغباتَّيفَّبنـاءَّاألمـةَّوالتيََّّ •

دراساتَّناضجةَّعلميًا،َّبحيثَّال أنَّتكونَّ ينبغيَّ إليهاَّ رََّّنتطلعَّ فيهاَّ أيًاَّنرىَّ

ضعيفًاَّأوَّقواًلَّباطالًَّ..َّذلكَّألنناَّيفَّاآلونةَّاألخيرةَّصرناَّنرىَّدراساتَّكتبهاَّ

الحقَّمذمومةَّ..َّوإناَّهللَّوإناَّ أمورًاَّباطلةَّبجرأةَّعلىَّ فيهاَّ قومَّجهلة،َّيقررونَّ

َّإليهَّراجعون.

وهللَّدرََََّّّّالى.ََّّـديَّاهللَّتعـاَّتكتبَّبينَّيــعرَّاألختَّبمسؤوليتهاَّعمَّّــيجبَّأنَّتش

َّائل:ََّّالق

َّويبقىَّالدهرَّماَّكتبتَّيداهَََّّّيبــلىََّّســوفَّلَّكاتبَّوكَََّّّ

َّأنَّتـراهََّّامةَّـيسـركَّيفَّالقيـََّّفالَّتكتبَّبكفكَّغيرَّشيءَََّّّ

اس نحاولَّ الَّ وتعقل،َّ بحكمةَّ الحـقَّ نقولَّ أنَّ والََّـّيجبَّ الطواغيتَّ رتضاءَّ

 مل  خل ُّ   اَّتباركَّوتعالى:ـالَّربنـالكفرةَّ..َّإهنمَّلنَّيرضواَّعنـاَّمهماَّفعلناَّكماَّق
َّ[.120َّ]البقرة:ََّّ  َّىم  مم خم حم  جم يل ىل

َّويجبَّأنَّتكونَّموضوعاتناَّالفكريةَّالمرتقبةَّمتصلةَّبحياةَّالمخاطبين.َّ

تناَّإثارةَّالقضاياَّالخالفيةَّيفَّاألمورَّالفرعيةََّّاوكذلكَّفإننيَّأرىَّأنَّتتجنبَّأخو •
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إنناََّّ الرأي.َّ يفَّ يخالفنناَّ ممنَّ كثيرًاَّ عناَّ ُتبعدَّ إثارهتاَّ ألنَّ ويتحدثن؛َّ يكتبنَّ فيماَّ

إلىََّّ ماسةَّ النـاسََّّبحاجةَّ المستقيم،َّجمعَّ والسلوكَّ الصحيحةَّ العقيدةَّ علىَّ

وإلىَّبيـانَّعظمةَّهذاَّالدينَّالذيَّأكرمناَّاهللَّبه،َّودحضَّماَّيوردهَّأعداؤناَّمنََّّ

خـذَّآافرتاءاتَّوأباطيل،َّإذَّأهنمَّيقلبونَّمحاسنَّاإلسالمَّالعظيمَّإلىَّعيوبَّوم

َّوشبهاتَّقاتلهمَّاهللَّأنىَّيؤفكون.َّ

معر • األفكارَّ هذهَّ تكونَّ أنَّ سلَّوكذلكَّيجبَّ بلغةَّ لحنََّّوضةَّ الَّ يمةَّواضحة،َّ

َّفيهاَّوالَّغموض،َّوالَّتقّعرَّفيهاَّوالَّإغراب.ََّّ

إّنَّالفكرةَّالصحيحةَّعندماَّتعرضَّباألسلوبَّالجميلَّالجّذابَّتجـدَّتجاوبًاََّّ

ذكرناََّّ كماَّ مبادئهَّ ُعرضتَّ فإذاَّ َّ.. الفطرةَّ دينَّ واإلسالمَّ َّ.. المخاطبينَّ قبلَّ منَّ

َّسرعانَّماَّتتقبلهَّالفطرة.ََّّ

ا علىَّ قـدرةَّ للمرأةَّ َّإّنَّ يفَّ َّزميالهتالتـأثيرَّ َّوبناهتاَّ وأبيهاَََّّّ زوجهاَّ وعلىَّ بلَّ

َّمشاهدَّيفَّحوادثَّواقعيةَّجرتَّلبعضَّالسيداتَّوالداعياتََّّ وأخوهتا.َّوهذاَّأمـر 

َّيفَّعصرناَّهذا.َّ

القويم،َّوالَّتكونَّمعتمدةَّ الفكرَّ مبنيةَّعلىَّ التيَّتكونَّ الناجحةَّهيَّ والدعوةَّ

بنـا المهمَّيفَّ الجانبَّ إّنَّ قلنا:َّ هناَّ العاطفةَّفقط.َّومنَّ األمـةَّاإلعلىَّ سالميةَّهوََّّءَّ

َّالجانبَّالفكري.َّ

ََّّ أمـر  األمـةَّ بنـاءَّ عمليةَّ يفَّ المـرأةَّ إسهامَّ يفَّ الفكريَّ المجالَّ علىَّ الرتكيزَّ إّنَّ

أساسيَّمنَّحيثَّالنظرةَّالموضـوعيةَّالمجـردة،َّذلكَّألّنَّأيَّبنـاءَّالَُّبّدَّأنَّيقومََّّ

الذ األساسَّ هوَّ العلياَّ وُمثلهاَّ عقيدهتاَّ يفَّ المتمثلَّ األمـةَّ وفكرَّ أساس،َّ يََّّعلىَّ

َّهَّاألمورَّاألخرى.َّتعتمدَّعلي

ولكنَّاالهتمامَّهبذاَّالمجالَّاآلنَّبعدَّالغزوَّالفكريَّالذيَّتتعرضَّلهَّأمتنـاَّعنَّ

التقنيةََّّ هيأهتاَّ مؤثرةَّ وسائلَّ طريقَّ وعنَّ اإلعالم،َّ وأدواتَّ التعليمَّ مناهجَّ طريقَّ
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الحديثةَّأضحىَّأمـرًاَّالزمًاَّالَُّبّدَّمنـهَّ..َّتلكَّالوسائلَّمنَّالفضائياتَّواإلذاعاتَّ

َّتدخلَّكلَّبيت،َّوالَّينجوَّمنَّتأثيرهاَّإالَّالقليل.َّالتيَّأصبحتَّوغيرها

لقدَّجـربَّالدعـاةَّإلىَّاهللَّالتحـذيرَّمنَّهـذهَّالوسائلَّبالرتغيبَّوالرتهيب،َّفلمَّ

َّيكنَّلهذاَّالتحذيرَّأثرَّكبير.َّ

إذنَّالَُّبّدَّمنَّالتحصـين،َّوهذاَّالذيَّيجـبَّأنَّتقـومَّبهَّاألمَّويشاركهاَّيفَّذلكَّ

َّاألب.َّ

الفك الغزوَّ هذاَّ َّ للإن  يتعرضَّ األخالقَّواستباحةََّّريَّ عقيدةَّعنَّطريقَّتحطيمَّ

َّأنَّاستباحةَّالمحرماتَّكفر.َّ َّالمحرمات،َّومعلوم 

َّواألمَّبماَّآتاهاَّاهللَّمنَّعاطفةَّوحنانَّتستطيعَّأنَّتقـومَّهبذاَّالتحصين.ََّّ

إّنَّأثمنَّماَّتملكَّاألمـةَّعقيدهتا،َّوإذاَّاستطاعَّالغزوَّعنَّطريقَّإثارةَّالشهواتََّّ

َّ.َّمـةَّذاهتاَّتحطيمَّالعقيدةَُّقضيَّعلىَّاأل

َّهذاَّالمعنىَّيجبَّأنَّيعيـهَّالنـاسَّجميعـًا.َّ

التيَّيجبَّعلىََّّ المجاالتَّ الفكريَّمنَّأهـمَّ منَّأجلَّذلكَّرأينـاَّأنَّالمجـالَّ

ناسًاَّ أمَّكانواَّ أبنـاءهاَّ إلىَّمنَّتعيشَّمعهمَّسواءَّكانواَّ بالنسبةَّ بهَّ تقومَّ أنَّ المـرأةَّ

َّآخرين.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 تمامها باجلانب الرتبوياء يقتضي اهـة يف البنأرـسهام املإ

علىََّّ المبنيةَّ واألخالقَّ والسلوكَّ العبادةَّ يتضمنَّ الذيَّ الرتبويَّ الجانبَّ

َّالعقيدة..ََّّ

الجــهََّّإن َّ هـذاَّ الجـانبَّ تسَـّوَّ الذيَّ فيـانبَّ تبليَّ أنَّ المـرأةَّ البـتطيعَّ الءَّـهَّ

البـالحس َّ.. آتـنَّ لمـاَّ وذلكَّ الرجل.َّ عنَّ بهَّ تتميزَّ الذيَّ العاطفةَّـالءَّ منَّ اهللَّ اهاَّ

َّ،َّوالحنان،َّوقـوةَّالتـأثير.َّالفياضة،َّوالصرب

أنََّّ نستطيعَّ األمـةَّ بنـاءَّ يفَّ بهَّ تسهمَّ أنَّ للمرأةَّ يمكنَّ الذيَّ الرتبويَّ والجانبَّ

َّة:ـنذكرَّلهَّمساراتَّعدة.َّمنَّأهمهاَّالمساراتَّالثالثةَّاآلتيَّ

يفَّمجالَّاألطفال،َّسواءَّكانواَّأوالدها،َّأوَّأوالدَّأقارهبا،َّأوَّأوالدََََّّّّالمسار األول:

ومع بجيراهناَّ ونعنيَّ كماَّارفها.َّ الَّ والبناتَّ البنينَّ منَّ اللغةَّ عليهَّ تدلَّ ماَّ األوالدَّ

 يلىل  مل  يك ىكُّ ََّّيستعملهاَّالعامةَّويخصوهناَّبالذكور.َّقالَّاهللَّتعالى:
َّ[.11َّالنساء:َّ]َّ َّزن  رن مم ام

لقدَّأثبتتَّالدراساتَّالرتبويةَّالحديثةَّأّنَّأثرَّاألمَّعلىَّالطفلَّأثرَّكبير،َّيبقىَّيفََّّ

َّأيامَّحياته.ََّّأعماقَّنفسهَّويفَّذهنهَّإلىَّآخرَّ

بيضـالطفلَّصفحََّّن َّإ يملـةَّ هـاءَّ منَّحولها،َّوأولَّ أمـؤهاَّ فهـؤالءَّ يلتقــه،َّ طَّـوَّ

بَّـارف،َّوالنصيــارَّوالمعــةَّاألفكــذهَّالصحيفــشَّيفَّهَـّاينَّوتنقـَـّاتَّوالمعـالكلم

مـاألك يفَّ هــربَّ الصحيفــلءَّ هـذهَّ إنماَّ تقــةَّ التيَّ لألمَّ هبـوَّ المهمـومَّ ..َّــذهَّ ةَّ

َّمَّبكثير.َّـمَّهبـالطَّأبيهـنَّاختـثرَّمـاَّلهمَّأكال،َّومالزمتهــالطهاَّباألطفَّـفاخت

ينضجََََّّّّإن َّ عندماَّ منهاَّ ويأخذَّ والتصرفات،َّ األخـالقَّ أمـهَّ منَّ يقتبسَّ الطفلَّ

َّوعيـهَّالعقيدةَّالتيَّتمألَّنفسه.َّ

لكلمةَّوالنظرةَّوالبسمةَّوالعبوسَّوالحركة..َّإنَّلكلَّذلكَّالتأثيرَّالكبيرَّيفََّّلإّنََّّ

َّنفسيةَّالطفلَّوفكرهَّومزاجه.
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المرأإف كانتَّ فالََّّذاَّ وكلماهتا،َّ تصرفاهتاَّ راقبتَّ العظيمَّ الدورَّ لهذاَّ مدركةَّ ةَّ

بكلمةَّبذيئة،َّوالَّتأيتَّأمامهمَّبأمرَّمكروه،َّوالَّتقرتفَّأمامهمَََّّّاهأوالدََّّتنطقَّأمام

منََّّ ألحدَّ والكراهيةَّ بالغيظَّ صدورهمَّ تمألَّ والَّ والكذب،َّ الغيبةَّ منَّ محرمًاَّ

َّالنـاس.

،َّوالرغبةَّيفََّّملسو هيلع هللا ىلصَّ،َّوحبَّرسولَّاهللوتغرسَّيفَّنفوسهمَّحّبَّاهلل،َّوالخـوفَّمنه

اهللَّللمؤمنينََّّ أعدهاَّ التيَّ الجنـةَّ اتباعه،َّوتحدثهمَّعنَّ المباركةَّويفَّ معرفةَّسيرتهَّ

الذينَّيعملونَّالصالحات،َّوماَّفيهاَّمنَّالثمراتَّواألهنارَّوالجناتَّ..َّوفيهاَّماَّالََّّ

التيََّّ النـارَّ منَّ وتخوفهمَّ بشر،َّ قلبَّ علىَّ خـطرَّ والَّ سمعتَّ أذنَّ والَّ رأتَّ عينَّ

الدينَّفيهاَّأبدًا،َّوللعصاةَّيعذبونَّبسببَّمخالفتهمَّأوامـرََّّللكافرينَّالخأعدهاَّاهلل

َّالشرعَّونواهيه.

لذهنهََّّ تقربَّ وأنَّ الطفل،َّ يفهمهاَّ التيَّ باللغةَّ األمورَّ هذهَّ تعرضَّ أنَّ ويجبَّ

َّله،َّوذلكَّبضربَّاألمثـالَّمنَّواقعـهَّالذيَّيحيـاه.َّهامسائلَّالعقيدةَّوتبسط

ثَّاأنَّتعرضَّأحدمقاصد،َّوعليهاََّّوللسيرةَّالنبويةَّدورَّعظيمَّيفَّتحقيقَّهذهَّال

سماعَّ يحبونَّ األطفالَّ ألنَّ الممتع؛َّ القصةَّ بأسلوبَّ َّ.. مشوقَّ بأسلوبَّ السيرةَّ

كانَّ السـيرةَّ أحـداثَّ عرضَّ يفَّ بارعـةَّ اهللَّ إلىَّ الداعيةَّ كانتَّ وكلماَّ القصص،َّ

َّتأثيرهاَّيفَّاألطفالَّأكرب.

سيرةََّّ يفَّ يوميةَّ أعقدَّألطفاليَّجلسةَّ كنتَّ فقدَّ ذلك،َّ يفَّ تجربةَّشخصيةَّ وليَّ

َّالنبّيَّ َّملسو هيلع هللا ىلصَّ عليهمَّ َّأقّصَّ الجلسة،َََّّّ هبذهَّ فتعلقواَّ يفهمون،َّ التيَّ باللغةَّ أحداثهاَّ

وصارواَّينتظرونَّميعادهاَّبلهفةَّوتشوقَّوتطلع.َّحتىَّكانتَّعقوبةَّالمذنبَّمنهمَّ

الحاّر،ََّّ البكاءَّ يبكيَّ المحرومَّ الطفلَّ وكانَّ الجلسة،َّ هذهَّ حضورَّ منَّ حرمانهَّ

الذنب،لويع ارتكابَّ إلىَّ أنهَّلنَّيعودَّ المواثيقَّ أمـهََّّنَّتوبته،َّويعطيَّ َّويطلبَّمنَّ

َّأنَّتشفعَّلهَّلحضورَّالجلسة.
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الحمدَّواَّ أثرهاَّيفَّنفوسهمَّكبيرًاَّجـدًاَّوهللَّ التجربةَّناجحةَّجـدًا،َّوكانَّ كانتَّ

َّلمنـه.

َّهَّوهبذ ملتزمين،َََّّّ مسلمينَّ قصاصينَّ إلىَّ حاجتناَّ أشـّدَّ ماَّ أقول:َّ المناسبةَّ

َّيسخرونَّالقصةَّلخدمـةَّالفكرةَّاإلسالمية.َّ

حينَّوالشاباتَّلبابَّالصالميدانَّعندَّالشَّوإينَّألرجوَّأنَّتربزَّمواهبَّيفَّهذاَّا

َّالصالحات.ََّّ

القصةَََّّّإنَّّ يريدَّكاتبَّ التيَّ الفكرةَّ يتبنىَّ قارئهاَّ الناجحةَّتجعلَّ المؤثرةَّ القصةَّ

َّأنَّيوصلهاَّإلىَّالقراء.َّ

أقررََّّ أنَّ ليؤسفنيَّ وأنهَّ َّ.. اهللَّ جندَّ منَّ جنـدَّ القصةَّ فيها:َّ يقولَّ كلمةَّ وللجنيدَّ

المـ الفنَّ أنَّهذاَّ المـؤلمةَّوهيَّ المـرةَّ الذينالحقيقةَّ أكثرَّ الََََّّّّؤثرَّ قومَّ فيهَّ يكتبونَّ

قصصَّقائمةَّعلىََََّّّّ–يفَّالغالبََََّّّّ–يقيمونَّللدينَّوالَّللفضيلةَّوزناَّ..َّوقصصهمََّّ

َّالحبَّوالغرامَّوتزيينَّالمعصيةَّللقراء.

يشجعواَّ أنَّ عليهمَّ إّنَّ َّ.. الصالحينَّ واألدباءَّ والعلماءَّ المربينَّ مسؤوليةَّ إهناَّ

بأيديَّ ويأخذواَّ ويوجهوها،َّ ويقوموهاَّ الشـابةَّ هذالطاقاتَّ يفَّ لتعملَّ الميدانَّهاَّ اَّ

َّالمهمَّبعدَّأنَّيكونواَّاستكملواَّوسائلَّاتقانَّهذاَّالفن.َّ

َّإنَّموضوعَّقصصَّاألطفالَّيدخلَّيفَّالمجالين:َّالفكريَّوالرتبوي.َََّّّ

الثاين علىََّّوالمسار  َّ كن  منَّ هبّنَّ نعنيَّ والَّ التلميذات،َّ مجالَّ يفَّ العملَّ هوَّ َّ:

مقاعد علىَّ الالئيَّ فالطالباتَّ َّ.. الَّ َّ.. فقطَّ الدراسةَّ داخالََّّمقاعدَّ تَّالدراسةَّ

علىَّ يرتددَّ منَّ كلَّ الكلمةَّ هذهَّ مفهومَّ يفَّ أيضًاَّ يدخلَّ ولكنَّ التلميذات،َّ ضمنَّ

َّاألختَّالداعيةَّمنَّالشـاباتَّسواءَّكّنَّطالباتَّأوَّموظفاتَّأوَّرباتَّبيوت.

وتبدأَّ َّ.. القادراتَّ الداعياتَّ علىَّ والفتياتَّواجبَّ الناشئاتَّ هؤالءَّ تربيةَّ إّنَّ

الف الرتبيةَّكماَّهوَّمعلومَّباإلقناعَّ العقيدةَّوماَّيجبَّكريَّثمَّبالتعليهذهَّ م،َّتعليمَّ

َّعلىَّالمكلفَّفعلهَّثمَّالتوجيهَّفالمتابعة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 111 - 

 

َّوليسَّمنَّشكَّيفَّأنَّالقدوةَّلهاَّأثرَّكبيرَّيفَّعمليةَّالرتبية.

:َّهوَّالعملَّيفَّمجـالَّأفرادَّاألسرةَّالكبارَّمنَّإخـوةَّوأخـواتََّّوالمسار الثالث

ََّّوخـاالتَّوعماتَّوزوجَّوأبَّوكذلكَّالعملَّيفَّمجـالَّالصديقات.

اعيةَّعندماَّتكونَّقويةَّالشخصية،َّوافرةَّالعلمَّتستطيعَّبماَّأوتيتََّّإنَّاألختَّالدَّ

تحملهمََّّ وأنَّ أفكار،َّ منَّ ترىَّ بماَّ حولهاَّ منَّ تقنعَّ أنَّ والبيـانَّ الحكمةَّ منَّ

َّوتحملهّنَّعلىَّالعملَّبمقتضاها.َّ

منََّّ الداعيةَّ الواعيةَّ الفاضلةَّ المـرأةَّ تقدمَّ التيَّ العظمىَّ المهمةَّ يمثلَّ ذلكَّ إنَّ

َّمتها..َّليلةَّلدينهاَّوأخاللهاَّالخدمةَّالج

إنَّعلىَّالداعياتَّأنَّيتقدمنَّإلىَّحملَّهذهَّالمسؤوليةَّفقدَّيكونَّفيمنَّيربينََّّ

منَّالبنينَّوالبناتَّمنَّيحققَّاهللَّعلىَّيديهَّاآلمالَّالكبيرةَّألمـةَّاإلسالمَّالمنكوبةََّّ

َّيفَّهذاَّالزمان.

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 الق ـــــــخاأل

األمَـّأمنََََّّّّإن َّ مقوماتَّ والعظمَّ األخالق،َّ تكنَّةَّ لمَّ ماَّ قائمةَّ أمـةَّ أليةَّ تقومَّ َّ

َّمتصفةَّباألخالقَّالكريمة،َّوهللَّدرَّالقائل:ََّّ

َّفإنَّهموَّذهبتَّأخالقهمَّذهبواََََّّّّوإنماَّاألممَّاألخالقَّماَّبقيتَّ

شهدْتَّ إنناََََّّّّولقدَّ َّ.. والحديثَّ القديمَّ التاريخَّ أحداثَّ الحقيقةَّ هذهَّ بصحةَّ

إن فاندنوسياَّ َّ.. المعمورةَّ الدنياَّ فتحناَّ اإلسبأخالقناَّ بسببَّمشاهدةََّّماَّدخلهاَّ المَّ

بقصدََّّ البالدَّ تلكَّ إلىَّ جاؤواَّ الذينَّ المسلمين،َّ الحضارمةَّ التجارَّ أخالقَّ أهلهاَّ

َّالتجارة.َّ

إــنعةََّّــذهَّالحقيقــدلَّعلىَّهـداثَّكثيرةَّتـاكَّأحــوهن النّـكثيََّّن َّمَّ..َّ اسَّــرًاَّمنَّ

اإلســيدخل يفَّ عندمــونَّ المَُّـالمَّ يرونَّ العليــثاَّ الخلقيــلَّ محققـاَّ هََّّةــةَّ ؤالءَّــيفَّ

َّد.ـمرقنـحَّســةَّفتــدةَّيفَّذلك.َّإهناَّقصــادثةَّواحـأذكرَّلكّنَّحـلمين،َّوسـلمسا

النّــدينَّأنَّيدعـالبَّالمجاهـالمَّيطــومَّأنَّاإلسـإنَّمنَّالمعل ـاسَّأواًلَّإلىََّّـواَّ

فــاإلس خيـالم،َّ أبواَّ دفـإنَّ بينَّ الجــروهمَّ والخضـعَّ لنظـزيةَّ الــوعَّ ةََّّــدولـامَّ

َّال.ــةَّأوَّالقتـالميــاإلس

المسدوََّّـويب عنـأنَّ فتحـلمينَّ يدعـمرقنـواَّسـدماَّ لمَّ أهلهـَـّدَّ إلىَّاإلسـواَّ المََّّــاَّ

دََّّـنَّعمرَّبنَّعبـرَّالمؤمنيـواًلَّإلىَّأميَّــربَّرسـلَّكاهنهمَّاألكــأرسـروهم.َّفـولمَّيخي

َّه.َـّالــةَّورجـكوَّقتيبـالعزيزَّيش

َّ

َّ
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الخليفةَّوش إلىَّ الرسولَّ إليـوذهبَّ قتيبـكاَّ منََّّـغََّّوأنهَّدخـلَّسمرقندََََّّّّ(1)ةـهَّ درًاَّ

َّرَّدعوةَّإلىَّاإلسالمَّوالَّمنابذةَّوالَّإعالن.َّغي

لن أجـازهَّ والَّ بالظلمَّ نبيناَّ أمرناَّ ماَّ واهللَّ الخليفة:َّ عليناََّّــفقالَّ أوجبَّ اهللَّ وإنَّ ا،َّ

للرسول:َّ وقالَّ وختمهاَّ رسالةَّ فكتبَّ َّ.. المسلمينَّ وغيرَّ المسلمينَّ يفَّ العدلَّ

َّخذهاَّإلىَّعاملَّالبلد.

ليفةَّبأنَُّينصبَّقاٍضَّيحتكمَّاَّفيهَّأمرَّالخفحملَّالكتابَّمختومًاَّإلىَّالعامل،َّفإذ

َّإليهَّكهنةَّسمرقندَّوقتيبة،َّفماَّقضىَّبهَّنفذَّقضاؤهَّ..ََّّ

العـوأط البـاعَّ حاضرَّ بنَّ جميعَّ قاضيًاَّ لهمَّ ونصبَّ موعـاملَّ وعينَّ دَََّّـّاجي،َّ

الموعـالمحاكم اليومَّ وجـاءَّ واحتشـة،َّ أهـود،َّ منهاَّـدَّ قاٍصَّ كلَّ منَّ سمرقندَّ لَّ

َّوداٍنَّ..َّوكانتَّالمحكمةَّيفَّالمسجد.َّ

الكهنةََّّ تخفقََّّوجـاءَّ القلوبَّ كانتَّ َّ.. قتيبةَّ خـلفَّ الذيَّ الفاتحَّ القـائدَّ وجـاءَّ َّ..

ارتقابًاَّألعجبَّمحاكمةَّسمعتَّهباَّأذناَّالتاريخَّ..َّوكانتَّاألبصارَّشاخصةَّإلىََّّ

أمـانةََّّ أعظمَّ عنقهَّ الذيَّوضعتَّيفَّ الفردَّ القاضيَّ منهَّ يدخلَّ الذيَّ المسجدَّ بابَّ

الرحى، حجريَّ بينَّ ُألقيَّ والذيَّ قاض،َّ عنقَّ يفَّ مصلحةََّّوضعتَّ أمتـه،ََََّّّّفهاهناَّ

 
اخرَّالعرب.َّوليَّالريَّيفَّأيامَّعبدَّالملك،ََّّمنَّمفََّّ(:َّفاتحهـ96ََّّ-هـ49ََّّ(ََّّقتيبةَّبنَّمسلمَّ)1)

وخراسانَّيفَّأيامَّالوليد،َّغزاَّماَّوراءَّالنهرَّوافتتحَّكثيرًاَّمنَّالمدائنَّكخوارزمَّوسجستانََّّ

عشرةَّ ثالثَّ واليتهَّ واستمرتَّ الجزية.َّ عليهاَّ الصـينَّوضربَّ أطرافَّ وغزاَّ وسمرقند،َّ

األ دمثَّ بطولتهَّ معَّ كانَّ الجانب.َّ مرهوبَّ المكانةَّ عظيمَّ وهوَّ دسنة،َّ روايةََّّخالقَّ اهيةَّ

َّللشعرَّعالمـًاَّبه.

بماَّيفَّيده،َّ قتيبةَّاالستقاللَّ قتيبة،َّفأرادَّ الوليدَّواستخلفَّسليمانَّوكانَّهذاَّيكرهَّ ماتَّ

بفرغانة.َّ التميميَّ بنَّحسانَّ فقتلهَّوكيعَّ قادةَّجيشهَّ عليهَّ واختلفَّ الطاعة،َّ بنزعَّ ََّّوجاهرَّ

فيناََّّ كانَّ لوَّ وواهللَّ قتيبةَّ قتلتمَّ العربَّ معشرَّ ياَّ األعاجم:َّ أحدَّ تابوتَّلجعلناقالَّ يفَّ هَّ

َّواستفتحناَّبهَّغزونا.َّ
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َّوسيادةَّدولتهَّ..َّوهناكَّالحـق.

ةَّبنََّّـدَّالمبجلَّقتيبـائـال:َّإنَّالقـوتكّلمَّالقاضيَّ..َّفقالَّللكاهن:َّماَّتقول؟ََّّق

َّدَّدخـلَّبلدناَّغدرًاَّمنَّغيرَّمنابذةَّوالَّدعوةَّإلىَّاإلسالم.ََّّــلمَّقـمس

 قالَّالقاضيَّلألمير:َّماَّتقول؟ -

ظيمَّقدَّأنقذهَّاهللَّة،َّوهذاَّبلدَّعال:َّأصلحَّاهللَّالقاضي.َّإنَّالحربَّخـدعــق -

 بناَّمنَّالكفرَّوأورثهَّالمسلمين.

 قالَّالقاضي:َّأدعوتمَّأهلهَّإلىَّاإلسالم،َّثمَّإلىَّالجزية،َّثمَّإلىَّالقتـال؟َّ -

 ال:َّال.ــق -

قال:َّإنكَّقـدَّأقررت.َّوإّنَّاهللَّماَّنصرَّهذهَّاألمـةَّإالَّباتباعَّالدينَّواجتنابَّ -

جه إالَّ بيوتناَّ منَّ خرجناَّ ماَّ واهللَّ وإناَّ سبيلََّّالغدر.َّ يفَّ خرجناََّّادًاَّ ماَّ اهلل.َّ

بأنَّيخـرجَّالمسلمونَََّّّلنملكَّاألرض،َّوالَّلنعلوَّفيهاَّبغيرَّالحق.َّحكمُتَّ

ويعلنواَّ وينابذوهمَّ اإلسالمَّ إلىَّ يدعوهمَّ ثمَّ أهله،َّ إلىَّ ويردوهَّ البلد،َّ منَّ

 الحربَّعليهم.َّ

الكهنةََّّ أهـلَّسمرقندَّوسمعوا،َّولكنّهمَّكّذبواَّعيوهنمَّوآذاهنم،َّوظنواَّوورأىَّ

،َّحتىَّأنَّأكثرهمَّلمَّيلحظَّأنَّالمحاكمةَّقدَّانتهتَّولبثواَّشاخصينأهنمَّيفَّحلم،ََّّ

 وأنَّالقاضيَّواألميرَّقدَّانصرفا.

ومرتَّساعات،َّواذاَّالجـّوَّيموجَّبصليلَّاألبواق،َّويرتجفَّمنَّإرعادَّالطبولََّّ

َّونظرواَّفإذاَّالراياتَّتلوحَّعلىَّحواشيَّاألفـقَّالقريب،َّفسألَّالناس:َّماَّهذا؟َّ

َّيش.ََّّقالوا:َّلقدَّنفذَّالحكمَّوانسحبَّالج

شَّالذيَّلمَّيقفَّيفَّوجههَّشيءَّمنَّمدينةَّيثربَّإلىَّسمرقند،َّوالذيََّّهذاَّالجي

الصوت،َّ خـافتَّ شيـخَّ منَّ كلمةَّ ردتهَّ وخاقان،َّ وقيصرَّ كسرىَّ جيوشَّ اكتسحَّ

إلىََّّ إاّلَّدقائق،َّولكنهَّسينذرَّوسيعودَّ إاّلَّغالم،َّبعدَّمحاكمةَّلمَّتستمّرَّ ليسَّمعهَّ

َّالقتـال.
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لهم:َّأشهدَّأنَّالََّّالمَّويقولَّقائفلماَّرأىَّالنـاسَّذلكَّشرعواَّيدخلونَّيفَّاإلس

ََّّ.. الشهادتينَّ كلمةَّ أيضًاَّ الكاهنَّ وقالَّ ورسوله.َّ عبدهَّ محمدًاَّ وأنَّ اهللَّ إالَّ إلهَّ

الجميعََّّ وصارَّ َّ.. المسلمَّ البلدَّ إلىَّ الجيشَّ ويعودَّ َّ.. بالتكبيرَّ سمرقندَّ وتتزلزلَّ

إخوانًاَّيفَّاهلل،َّالَّفضلَّلعربيَّعلىَّعجمي،َّوالَّلقويَّعلىَّضعيف،َّإالَّبالتقوىََّّ

وخال ودخلوالصالحَّ الخير.َّ منهَّلَّ تخرجَّ فلنَّ اإلسالمَّ يفَّ كلهاَّ سمرقندَّ تَّ

َّ.(1)أبداًَّ

لقدَّكانَّلهذاَّالحكمَّالعادلَّيفَّخروجَّالجيشَّالمنتصرَّمنَّالبلدَّالمفتوحَّاألثرََّّ

َّالكبيرَّيفَّدخولَّالناسَّيفَّدينَّاهللَّأفواجـا.

َّإّنَّالغدرَّخـلقَّالَّيعرفهَّاإلسالمَّيفَّأبنـائه،َّوالَّيرتضيَّأنَّيكونَّيفَّمجتمعه.ََّّ

َّ كانَّ الحكلقدَّ العهذاَّ واالنضباطَّمَّ القاضي،َّ منَّ الحـقَّ يفَّ والجرأةَّ ادلَّ

والسمعَّوالطاعة،َّوالمسارعةَّالىَّتنفيذَّحكمَّالقاضيَّمنَّالعاملَّ..َّلقدَّكانَّذلكََّّ

َّكلهَّسـببًاَّلتعلقَّأهلَّسمرَّقندَّباإلسالمَّوالمسلمين.ََّّ

ََّّ.أيتهاَّاالخواتَّالفاضالت

َّيفَّهذاَََّّّواقعَّبحـاجةَّإلىَّإصالحَّ..َّوللمرأةَّدور َََّّّاألمـةعََّّــإنَّواق اإلصالحََََّّّّكبير 

أبنـائهاَّوبنـاهتاَّالقيمَّاألخالقيةَّالتيَّجاءَّهباََََّّّّيفَّنفوسَََّّّالمنشودَّ..َّفهيَّالتيَّترسخَّ

َّالقرآن،َّذلكَّألنَّالطفلَّينطبعَّيفَّنفسهَّماَّيرىَّحولهَّوماَّيسمعَّممنَّحـوله.ََّّ

إننـاَّبحاجةَّإلىَّاألمَّالتيَّتكونَّقدوةَّصالحةَّيفَّتصرفاهتا،َّوأنَّيكونَّلساهناَّالَّ

بخ إالَّ عنينطقَّ إهناَّ َّ.. الرجالََّّيرَّ نفوسَّ تبنيَّ وأنَّ الكثيرَّ تصنعَّ أنَّ تستطيعَّ دئذَّ

َّالذينَّتحتاجَّأمتنـاَّإليهم.

فإنََّّ باألسلوبَََّّّسلوكهاوكذلكَّ الحقَّ يقولَّ الذيَّ ولساهناَّ اهلل،َّ بدينَّ الملتزمَّ

َّالمحببَّدعوةَّإلىَّالتزامَّالخلقَّالكريم.َّ

 

203َّ-197لعليَّالطنطاويَّمنَّصََّّ"قصصَّمنَّالتاريخ"(ََّّمنَّكتاب1َّ)
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المصاعبَّ مواجهةَّ يفَّ تصمدَّ أنَّ تستطيعَّ الَّ ُخلقيًاَّ المنهارةَّ األممَّ إنَّ

نَّتقفَّيفَّوجـهَّالعـدوَّالغاشمَّتصّدهَّعنَّحماهاَّ..َّبلَّسرعانَّماََّّلنكبات،َّوالَّأوا

يعرتيهاَّالضعفَّوالتخاذل،َّوتحـلَّهباَّالهزيمة،َّويؤولَّأمرهاَّإلىَّالذلَّوالسقوطََّّ

َّوالفنـاء.َّ

:ًَّاوالَّنريدَّباألخالقَّالجانبَّالمعنويَّمنهاَّفحسب،َّبلَّنريدَّهباَّالجانبينَّمع

واالسالمعن فالصـدق،َّ والمـادي.َّ والـوويَّ واإليثـار،ََّّـتقامة،َّ والحـلم،َّ رع،َّ

َّواألمـانة،َّوالوفـاء،َّكلَّذلكَّمطلوبَّمنَّالمسلمَّالمكلفَّأنَّيتصفَّبه.َّ

َّ فإنَّ َّإتقـانوكذلكَّ والبعَّ وضبطََّّــالعمل،َّ الواجب،َّ وأداءَّ الغش،َّ عنَّ دَّ

َّالمكلفَّأنَّيتصفَّهبذهَّاألخالق.َّالمسلمالمواعيـدَّمطلوبَّمنَّ

كانت اإلسالمَّ يفَّعصرَّصدرَّ اإلسالمَّ أّمـةَّ متماسكةََّّإنَّ بالحـق،ََََّّّّأمـةَّ ملتزمةَّ

استطاعتَّبسببَّذلكَّوغيرهَّمنَّاألسبابََّّ متصفةَّبمكارمَّاألخالقَّولذلكَّفقدَّ

َّأنَّتفتحَّالعالمَّالمعمورَّيفَّذاكَّالوقتَّيفَّمدةَّوجيزة.َّ

منَّنورَّوفخارَّمواقفَّالمسلمينَّيفَّفتوحاهتمَّالتيََََّّّّبحروفلقدَّسجلَّالتاريخََّّ

عرفَّالتاريخَّنظيرًاَّوادًاَّ..َّلمَّيتتصفَّبالرحمةَّوالعدلَّواألمانة،َّفكانواَّيفَّذلكَّر

قفَّاَّالمولهمَّالَّيفَّالعصورَّالتيَّسبقت،َّوالَّيفَّالعصورَّالتيَّتلتَّ..َّفكانتَّهذهََّّ

َّهيَّالمفتاحَّالذيَّفتحَّمغاليقَّقلوبَّالناسَّالىَّالحـق،َّوقادهمَّإلىَّاإلسالم.ََّّ

ومنَّذلكَّأّنَّالمسلمينَّالفاتحينَّفتحـواَّمدينةَّحمصَّيفَّالسنةَّالسابعةَّعشرةََّّ

ذواَّمنَّأهلهاَّمنَّالمـالَّماَّيقضيََّّــظامَّاإلسالمي،َّوأخقواَّفيهاَّالنمنَّالهجرةَّوطب

بهَّذاكَّالنظامَّالعادل،َّولكنهمَّعندماَّعلمواَّأنَّهرقلَّأقبـلَّبجيوشهَّعليهمَّلقتالهمََّّ

اليرموك،ََّّ الرومَّيفَّ لمالقـاةَّجيوشَّ البلدةَّ منَّ الخروجَّ إلىَّ اليرموك،َّاضطرواَّ يفَّ

ردَُّّ ذاكَّ منوعندَّ أخذواَّ كانواَّ ماَّ أهـلَّحمصَّ الخراجواَّعلىَّ منَّ دََّّــقََّّوقالوا:ََّّهمَّ
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عنكمَّوعنَّنصرتكمَّإذاَّحّلَّبكمَّمكروه،َّفابقواَّأنتمَّعلىَّأمركمََّّالدفاعُشغلناَّعنََّّ

َّونحنَّخارجون.َّ

أهلََّّ لوَِّحمصفقالَّ وعدلَُّيتَُّاَلَّ:َّ الظلمَّكمَّ منَّ فيهَّ كناَّ مماَّ إلينـاَّ أحبَّ كمَّ

َّ.َّ(1)والَغْشم،َّولندفعّنَّجنـدَّهرقلَّعنَّالمدينةَّمعَّعاملكم

َّمَّوحسنَّمعاملتهم.َّنَّعدلهالَّماَّرأواَّمإنَّهذاَّماَّكانَّليكونَّلو

أمراءَّالجيوشَّوالسراياَّبتقوىَّاهلل.َّومنَّالتقوىَّأالََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصلقدَّأوصىَّرسولَّاهللََّّ

َّمنَّالنـاس.َّ َُّيظلمَّأحد 

َّأنهَّقال:َََّّّأخرجَّمسلمَّيفَّصحيحهَّوأبوَّداودَّعنَّبريدةَّ

إذاَّأّمـرَّأمـيرًاَّعلىَّجيشَّاوَّسرّيةَّأوصاهَّيفَّخاصتهَّبتقوىَََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّكانَّرسولَّاهللََّّ

َََّّّال:ــلمسلمينَّخيرًاَّثمَّقومنَّمعهَّمنَّااهللَّ

لَّاهلل.َّقاتلواَّمنَّكفرَّباهلل.َّأغزواَّوالَّتغلُّواَّوالَّتغدرواََّّأغزواَّباسمَّاهللَّيفَّسبي»

وليداًَّ تقتلواَّ والَّ تمثلواَّ وقتلََََّّّّ(2)«والَّ بالقتلى،َّ والتمثيلَّ الغدرَّ عنَّ هناهمَّ فقدَّ

َّاألطفال.

دَّبيَّسفيانَّقائقالَّيوصيَّيزيدَّبنَّأََّّأنَّأباَّبكرََََّّّّ"الموطأ"يفََََّّّّمالكَّوأخرجََّّ

أهنمَّ قومًاَّزعمواَّ )إّنكَّستجدَّ قال:َّ أيامَّخالفته.َّ الشامَّ إلىَّ الذيَّوجههَّ الجيشَّ

موصيكَّ وإينَّ َّ.. لهَّ انفسهمَّ حبسواَّ أهنمَّ زعمواَّ وماَّ فذرهمَّ هلل،َّ أنفسهمَّ حبسواَّ

امرأة،َّوالَّصبيًا،َّوالَّكبيرًاَّهرمًا،َّوالَّتقطعّنَّشجرًاَّمثمرًا،َّوالََّّ َتقتَلّنَّ بعشر:َّالَّ

والَّبعيرًاَّإالَّلمأكلة،َّوالَّتحرقّنَّنخالً،َّوالَّتفرقنه،ََّّتعقرنَّشاة،ََّّتخربّنَّعامرًا،َّوال

 
(1ََّّ الشام"(َّ سنة1/127ََََََّّّّّّ"خططَّ األولىَّ الطبعةَّ )1342منَّ عنََّّم(1925ََّّهـَّ فتوحَّ"نقالًَّ

صََّّللبالذريََّّ"البلدانَّ فيهَّ مذكورةَّ والحادثةَّ رضوان143َََّّّ،َّ حققهاَّ التيَّ الطبعةَّ منَّ

َّ.َّمحمدَّرضوان

َّ.َّ(2613)داودَََّّّو،َّوأب(1731)مسلمََّّرواهَّ(2َّ)
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َّ(1).َّوالَّتغللَّوالََّتْجُبن(

الداعياتَّأنَّيكونَّسلوكهنَّدعوًةَّحيـةَّمتحركًة،َّوأنَّيكّنََّّأخواتناإنناَّنريدَّمنَّ

داعياتَّبلسانَّالحالَّقبلَّأنَّيكّنَّداعياتَّبالمقال،َّوأنَّيعددنَّمنَّاسرتعاهّنَّاهللَّ

ال اإلعدادَّ أنإياهمَّ وأفعـالهمَََّّّصالح،َّعسىَّ بتصرفاهتمَّ اهللَّ إلىَّ دعـاةَّ فيهمَّ يكونَّ

َّومعـامالهتمَّوأقوالهم.َّ

األمـةََّّ عليهاََََّّّّ-أّنَّ األعداءَّ وتكالبَّ دينهاَّ عنَّ بعدهاَّ يفَّ المتمثلةَّ أزمتهاَّ ََّّ-يفَّ

الق األكفاءَّ الرجالَّ يصلحـتنتظرَّ الذينَّ الموهوبينَّ فسـادرينَّ ماَّ منََّّــونَّ دَّ

َّأوضاعها.ََّّ

يفََّّ اهللَّ سنةَّ سأنََّّأمتنـاومنَّ يبعهَّ الحـينََّّبحانهَّ بينَّ للدينَّ مجددينَّ فيهاَّ ثَّ

َّوالحـين،َّوكلماَّاشتدَّظالمَّالليلَّتوقعَّالنـاسَّانبالجَّالفجر.

َّقدَّآذنَّليلكَّبالبلجََََّّّّزمةَّتنفرجيََّّأاشتديَّ

َّقالَّإبراهيمَّالصولي:َّ

َّ(2)فرجتَّوكنتَّأظنهاَّالَّتفرجََّّضاقتَّفلماَّاستحكمتَّحلقاهتاَّ

المَّــإنَّالمستقبلَّلإلسفقَّتناديَّ..ََّّللمتأملَّيفَّجوانبَّاألََّّلترتاءىالبشائرََََّّّّوإن َّ

..َََّّّنساءًَّااًلَّكانواَّأوََّّــلمينَّرجـعَّعلىَّالواعينَّمنَّالمسـَـّؤوليةَّتقـك،َّالمســدونَّش

ََّّسيماَّالمجـال،َّوالََّّاذــالَّيفَّهــومَّبدورَّفعَّّـتطيعَّأنَّتقـوإينَّالحسبَّأّنَّالمرأةَّتس

َّؤثرة.ـمَّةـالـائلَّفعـيفَّنطاقَّاألسرةَّالتيَّيخططَّأعداءَّاهللَّلهدمهاَّعنَّطريقَّوس

َّهاَّاألمهاتَّ..َّأيهاَّاإلباء.أيت

أنََّّ يفََََّّّّهؤالءاعلمواَّ أمانةَّ إياهمَّ اهللَّ اسرتعاكمَّ الذينَّ وبناتَّ بنينَّ منَّ األوالدَّ

 
َّ.2/448َََّّّ"ـأالموطـ"(1ََّّ)

َّ.95َََّّّ-1َّ/94َََّّّ"أقوالَّمأثورة"(2ََّّ)
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منََََّّّّ-إنَّأحسنتمَّترتيبهمََََّّّّ-عناقكمَّ..َّوإنكمَّمسؤولونَّعنهمَّ..َّفقدَّيكونَّفيهمََّّأ

َّيحققَّآمالَّاألمـةَّيفَّالنهضةَّوالسيادةَّوالعـزةَّونشرَّدينَّاهلل.

َّلقدَّكانونالمصلحومنَّهمََّّ أتيحَّلهمَّمنَّْ؟َّ ََّّيربيهمََّّاَّيفَّأولَّأمرهمَّأطفااًلَّ..َّ

أصحابَّ وكانواَّ اإلسالم،َّ رسالةَّ وتبنيَّ رسولهَّ ومحبةَّ اهللَّ دينَّ علىَّ وينشئهمَّ

َّمواهبَّوطاقاتَّفكانَّمنهمَّماَّكان.َّ

تيميةَََََّّّّّالشافعيإّنََّّ وابنَّ الدينَّ وصالحَّ الشهيدَّ الدينَّ نورَّ وإنَّ َّ.. وأحمدَّ

أطفا كانواَّ العصورَّ مّرَّ علىَّ لموأمثالهمَّ ثمَّ َّ.. اهللََّّاًلَّ نفعَّ أبطاالَّ أصبحواَّ كربواَّ ـاَّ

َّهبم،َّوأحدثواَّهنضةَّيفَّاألمـة.

..َّوماَّيدريكَّياَّأخيَّ..َّأنَّيكونَّهذاَّالطفلَّالصغيرَّالذيََََّّّّأختيماَّيدريكَّياََّّ

َّالدعاةَّالمصلحين؟َََّّّأكرمكَّاهللَّبهَّيفَّالغدَّمن

األوضاعَّ إصالحَّ َّ.. باإلصالحَّ مطالباتَّ إنكّنَّ الفاضالتَّ األخواتَّ أيتهاَّ

دامتََََّّّّالفاسدة ماَّ يكونََّّ..َّ إنماَّ األمـةَّ صالحَّ وإنَّ قائمةَّ األمـةَّ بنـاءَّ يفَّ رغبتكّنَّ

َّبصالحَّأفرادها،ََّّكماَّقالَّذاكَّالقائل:َّ

َّماَّلمَّتكنَّتصلحَّيفَّأفرادها.َََّّّحَّاألمةَّيفَّمجموعهاَّلالَّتص

وتأثيرَّاألمَّالمسلمةَّالواعيةَّيفَّاإلصالحَّعلىَّطفلهاَّتأثيرَّكبير؛َّألنهَّيرضعَّمعَّ

الخ يرضعَّ ثديهاَّ منَّ واَّاللبنَّ الزكي،َّ السللقَّ واللغةَّ األبي،َّ والمشاعرََّّيلطبعَّ مة،َّ

َّالنبيلة،َّوالقيمَّالعليا.َّ

َّعكسَّذلكَّإنَّكانتَّاألمَّغيرَّواعيةَّوالَّملتزمة.ََّّىواألمرَّعل

بمسؤوليته شعرتَّ أّمَّ كلَّ أّنَّ وقامتََّّولوَّ وبنات،َّ بنينَّ أوالدهاَّ تربيةَّ يفَّ اَّ

مح وحّلتَّ الفساد،َّ مظاهرَّ محتَّ الَّ والرعاية،َّ الرتبيةَّ تلكَّ يفَّ القيمَّبواجبهاَّ ّلهاَّ

وألدَّّا الكريمة،َّ واألخالقَّ َّىَّلفاضلةَّ وعزهتا،ََّّ األمـةَّ سيادةَّ إلىَّ األمرَّ هذاَّ

َّوتحريرهاَّمنَّآثارَّالذّلَّوالمهانةَّوتسّلطَّاألعداءَّعليها.
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َّضخمةَّ..َّوأمـانةَّثقيلة.ََّّمهمةإّنهاَّواهللَّ

أنََّّ بنـاًءَّمحكمًا،َََّّّأشـيروأودَّ الطفلَّ تبنيَّشخصيةَّ التيَّ األمورَّ أمرينَّمنَّ إلىَّ

ولية،َّوالقيامَّباإلصالحَّالمنشود،َّوأعنيَّبالطفلَّجنسَََّّّلحملَّالمسؤوتجعلهَّأهالًَّ

َّالطفل،َّفيدخلَّيفَّذلكَّالذكرَّواألنثى.َّ

أولهما المطّهرَّرّتبَّأحكامًاَّسّوىََََّّّّاحرتام:َّفهوََّّأما  الطفل،َّوالشرعَّ شخصيةَّ

منَّجهةَّ،وبينَّالرجلَّالكبيرَّوالمرأةَّالكبيرةَّوالطفلَّيفََّّ(1)فيهاَّبينَّالطفلَّوالطفلة

الطفلَّوالطفلةَّمثلََََّّّّبَّأوَّاألمَّإنالميراثَّمنَّاأل كانواَّإخوة،َّوكذلكَّجعلَّديةَّ

َّديةَّالكبيرَّمنَّجهةَّثانية.ََّّ

فالتوّددََّّ السخرية.َّ وبينَّ والمداعبة،َّ التوّددَّ بينَّ يخلطونَّ النـاسَّ منَّ كثيرًاَّ إّنَّ

مطلوب،ََّّ أمـرَّ معََََّّّّومداعبةَّللطفلَّ ولكنَّ َّ.. أيضًاَّ مطلوبَّ أمـرَّ حرتامََّّااألطفالَّ

َّشخصيةَّالطفل.َّ

م كثيرًاَّ ألّنَّ يظنذلكَّ النـاسَّ منََّّنَّ كثيرًاَّ يفهمَّ الَّ الصغيرَّ الطفلَّ أّنَّ ونَّ

وإنََََّّّّالتيالتصرفاتََّّ كثيرةَّ أمورًاَّ يدركَّ إنهَّ َّ.. محضَّ وهذاَّخطأَّ َّ.. أمامهَّ تجريَّ

يفََّّ الكثيرةَّ البحوُثَّ الحقيقةَّ هذهَّ أوضحْتَّ وقدَّ عنها،َّ اإلفصاحَّ يستطيعَّ الَّ كانَّ

َّاستيعابًا.لية.َّفكلماَّتقدمَّبهَّالعمرَّكانَّأكثرَّإدراكًاَّومعلمَّالنفسَّوالتجاربَّالع

الطفلََّّإ ويشعرهَََّّّإنسانّنَّ ينميَّشخصيته،َّ المشاعرَّ هذهَّ واحرتامَّ مشاعره،َّ لهَّ

الََّّ وأنَّ به،َّ تستهزئيَّ والَّ منهَّ تسخريَّ الَّ بأنَّ الطفلَّ احرتامَّ ويتجلىَّ بإنسانيته،َّ

تسمحيَّألحدَّبأنَّيسخرَّمنه،َّوأنَّتصدقيَّمعهَّإذاَّوعدته،َّوأنَّتصغيَّلحديثهَّإذاََّّ

تافهة،َّإذَّهيَّيفَّنظرَّالطفلََََّّّّهذهَّاألسئلةََّّتكلم،َّوأنَّتجيبيهَّعلىَّأسئلتةَّمهماَّكانت

َّمهمةَّجدًا.ََّّ

 
االنباري:َّويكونَّالطفلَّبلفظَّواحدَّللمذكرَّوالمؤنثََََّّّّابنَََّّّ]قالََّّ(َّجاءَّيفَّالمصباحَّالمنير:1)

تعالى:ََّّ ويجوزَّالمطابقةَََََّّّّّحف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّ والجمع.َّقالَّ

َّ.:َّطفلةَّوأطفالَّوطفالت[فيقالَّيفَّالتثنيةَّوالجمعَّوالتأنيث،
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الوّدََََّّّّن َّإ يؤكدَّ االحرتامَّ ويجعلََََّّّّوالحّبَّهذاَّ يحرتمه،َّ منَّ وبينَّ الطفلَّ بينَّ

أبويهَّعليهَّ تأثيرَّ بمقتضاه،َّوعندئذَّسيكونَّ التوجيهَّوالعملَّ لقبولَّ الطفلَّمستعدًاَّ

َّكبيرًا.َّ

يفََََّّّّئلَّاإلسالميةَّإذنَّفاحرتامَّالطفلَّوسيلةَّناجحةَّلغرسَّالمثلَّالعليا،َّوالفضا

نفسهَّبيسرَّوسهولةَّ..َّوحينئذَّيشعرَّبأنَّتبنيهَّلهذهَّالمثلَّوالفضائلَّكانَّعنَّاختيارَّ

دفاعًاََّّ وأكثرَّ هبا،َّ تمسكًاَّ أكثرَّ سيكونَّ هبذاَّ وهوَّ فرضًا.َّ عليهَّ تفرضَّ ولمَّ منه،َّ

َّعنها،َّوأشـّدَّحماسًةَّللدعوةَّإليها.َّ

ثانيهما أيضًاََّّفهو:ََّّوأما  واألبَّ خاصة،َّ َّ األمُّ تكونَّ أنَّ علىَّ قدوةََّّالحرصَّ َّ،

له،َّفالَّيرىَّالطفلَّمنَّأبويهَّإالَّالمعاملةَّالحسنةَّمعه،َّومعَّاآلخرينَّالذينََََّّّّحسنة

يحيونَّمعهم،َّأوَّمعَّالذينَّيراهمَّيرتددونَّعلىَّأهله،َّوالَّيرىَّمنهماَّالكذبَّعلىََّّ

،َّوالََّّبالفحشأحد،َّوالَّيسمعَّمنهماَّإالَّالكالمَّالجميل،َّفالَّيكذبانَّوالَّينطقانََّّ

والََّّ النـاس،َّ منَّ أحدًاَّ والََّّيشتمانَّ والجيرانََّّيغتابانَّ األقاربَّ منَّ أحدًاَّ يحتقرانَّ

َّواألصدقاء.

الرفُقَّيفَّدعوهتمَّإلىَّالعملَّبماَّيأمرَّبهَّالدين،َّوسلوُكََََّّّّالحسنةَّومنَّالمعاملةََّّ

َّسبيلَّاإلقناع.ََّّ

 ىف  يث ىث  ُّ تجعلَّالعدّوَّصديقًا.َّقالَّتعالى:ََََّّّّالحسنةالمعاملةََََّّّّإن َّ
 زن  رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يقىق  يف

َّ[.34فصلت:َّ]َّ َّ

اَّبالنسـبةَّإلىَّمنَّبينكَّوبينهَّعداوة،َّفماَّالقولَّإذاَّكانَّالذيََّّهذَََّّّكاناََّّ:َّإذأقول

َّالَِّحط اُنَّبنَّالمعّلى:ـبنكَّأوَّبنتكَّوهماَّبمثابةَّفلذةَّكبدكَّكماَّقاتحسنَّإليهَّ

َّأكبادناَّتمشيَّعلىَّاألرضَََََّّّّّـاَّـَـّبيننــَََّّّأوالدنـــاََََّّّّـاــوإنمـَـّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 122 - 

 

     (1)غمضتمتنعَّالعـينَّمنَّالَََََّّّّّإنَّهبتَّالريحَّعلىَّبعضهم

أنََّّو ُبّدَّ يكـونَّيفَََّّّيكـونالَّ أنَّ ينبغيَّ الذيَّ الحـزمَّ الحسـنةَّ المعاملةَّ هـذهَّ مـعَّ

َّمحلـه.ََّّ

تحتـاجَّإلىَّهذهَّالتوعيةَّهبذينَّاألمرينَّمنَّقبلكّن:َّاحرتامََََّّّّاألسرَّكثيرًاَّمنََََّّّّإن َّ

َّ،َّوأنَّيكونَّأهلهَّالقدوةَّالحسنة.َّطفولته

هناكََّّ منتصـََّّبيوتأوليسَّ بعـدَّ إالَّ األسـرةَّ رّبَّ يأيتَّ فـالالَّ الليل،َّ يرىَّفَّ َّ

َّأوالدهَّوالَّيرونـه،َّويكـونَّيومَّاإلجـازةَّمملـوءًاَّبالمواعيدَّواالرتباطات؟

هناكََّّ منهوكةََََّّّّبيوتَّأوليسَّ ترجعَّ عندماَّ وترجعَّ النهار،َّ سحابةَّ األمَّ تعملَّ

السريرَّتأخذَّ إلىَّ القوى،َّالَّتقوىَّعلىَّعملَّشيءَّبلَّوالَّعلىَّالكالم،َّوتسارعَّ

َّاتَّتذهبَّإليهاَّبعدَّصحوها.َّاعيدَّأوَّزيارقسطهاَّمنَّالراحة.َّوقدَّتكونَّعندهاَّموَّ

بالرعايةَّأينََّّ النـاسَّ أولىَّ إنَّ وبناتنا؟َّ أبنائناَّ إلىَّ فيهَّ ننصرفَّ الذيَّ الوقتَّ

تعالى:ََّّ قالَّ أكبادنا.َّ فلذاتَّ طه:َّ] َّمت خت حت جت هب ُّ والعنايةَّهمَّ

َّ[.214َّالشعراء:َّ]َّ َّزت  رت يب ُّ [.َّوقالَّسبحانه:132َّ

المتماسََّّإن َّ األسرَّ بنـاءَّ منَّ ينطلقَّ األمـةَّ الملتزمةََّّبنـاءَّ والسنةََّّكةَّ بالكتابَّ

جميعًاَّ وإننـاَّ أمـانةَّ فإهناَّ ذلك،َّ تحقيقَّ علىَّ العملَّ فإلىَّ َّ.. الكريمةَّ وباألخالقَّ

َّلمسؤولون.

بالطفلََّّاََّّإن َّ والجمعََّّ-الهتمامَّ الذكرَّواألنثىَّوالمفردَّ يطلقَّعلىَّ ََّّ-ََّّوالطفلَّ

َّ ََّّورعايَتُه،َّومتابعَةَّهذاَّاالهتمامَّوتلكَّالرعايةَّيفَّكلَّمراحلَّنشأتهَّوصباهَّواجب 

الوالدي الذينََّّعلىَّ اهللَّ إلىَّ الدعاةَّ منَّ كالهماَّ أوَّ أحدهماَّ كانَّ إنَّ والسيماَّ ن،َّ

بن إعادةَّ علىَّ يحرصونَّ والذينَّ أمتهمَّ شأنَّ أسـيهمهمَّ علىَّ األمةَّ هذهَّ اسَّــاءَّ

دََّّـبعََّّهَـّبََّّاناـة،َّوأغنـدَّذلـالمَّالذيَّأعزناَّاهللَّبهَّبعــالم،َّهذاَّاإلســودةَّالىَّاإلسـالع

 
َّطَّعسيالن.87ََّّرقمَّالمقطوعة1/167َََّّّ"الحماسة"(1ََّّ)
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المؤمنينََّّ أميرَّ عنَّ اهللَّ ورضيَّ بنفقر.َّ عمرَّ كََّّسيدناَّ الذيَّ يقـالخطابَّ ول:ََّّـانَّ

َّ)نحنَّالعربَّقـومَّأعزناَّاهللَّباإلسالم،َّفمهماَّابتغيناَّالعزةَّبغيرهَّأذلنـاَّاهلل(.

وسلوكهم،ََّّ • وعبادهتمَّ بعقيدهتمَّ االهتمامَّ بأطفالناَّ االهتمامَّ مظاهرَّ أهمَّ ومنَّ

يفهمهََّّ الذيَّ باألسلوبَّ والسلوكَّ والعبادةَّ العقيدةَّ قضاياَّ تعرضَّ أنَّ ويجبَّ

 ّربَّلهَّالمسائلَّوتبسطَّحتىَّيعيهاَّتمامَّالوعي.ََّّوعبه،َّوأنَّتقالطفلَّويست

ذلكََََّّّّ–ويجبََّّ • جانبَّ ماَََّّّ–إلىَّ واقعهَّ يفَّ الطفلَّ يرىَّ أالَّ علىَّ نحرصَّ أنَّ

أمَّيفَّالخـارج.َّوإذاَّرأىَّشيئًاََّّ يخـالفَّماَّرّبينـاهَّعليه،َّسواءَّكـانَّيفَّمحيطناَّ

ـارَّيتضمنَّإنكََّّعليهََّّيخالفَّماَّعلمناهَّخارجَّنطاقناَّفيجبَّأنَّيكونَّمناَّتعليق

َّيفَّجهنم.َّيومَّالقيامةَّء،َّوتقريرَّأنَّفاعلهَّمخطئَّوسيلقىَّجزاءَّعملهشيهذاَّال

ومنَّاألمورَّالتيَّيجبَّأنَّتغرسَّيفَّقلبَّالطفلَّوهوَّيفَّالمرحلةَّاألولىَّمنََّّ •

،َّوذلكَّبأنَّنبّينَّللطفلَّأّنَّهذهَّالنعمَّالكثـيرةَّالتيَّنتقّلبَّوعيـهَّحبَّاهللََّّ

ويسـقينا،ََّّ يطعمناَّ الذيَّ فهوَّ اهلل،َّ منَّ هيَّ ففيهاَّ مرضناَّ يشفينا،َّوإذاَّ الذيَّ هوَّ

وهوَّالذيَّيحميناَّويمدناَّبالخيراتَّ..َّوأنهَّسبحانهَّجديرَّبأنَّنحبهَّحبًاَّجمًا.ََّّ

تعالى:ََّّ ََّّ َّهن من خن حن جن مم خمحم جم هل  مل خل حل ُّ قالَّ

َّ[.53َّالنحل:َّ]

  مل  خل حل جل مك لك خكحك  جك مق حق مف  خفُّ وقالَّسبحانه:َّ

َّ[.3َّفاطر:َّ]  َّجه  هن منخن  حن جن مم خمحم  جم هل

تب وتعالى:ـوقالَّ  حن  جن يم ىم مم خم حم جم  يل ىل مل خل  ُّ   اركَّ
َّ[.20َّلقمان:َّ]َّ َّجه  ين ىن من  خن

تعالى:  مظحط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس ُّ   وقالَّ
 خك حك جك مق حق مفخف حف جف  مغ جغ مع جع
 ىل مل خل  خم حم جم هل مل خلحل جل مك  لك
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َّ[.34َّ-32إبراهيم:َّ]  َّحن جن  يم ىم مم خم حمجم يل

حـّبَّ • أوالدهمَّ قلوبَّ يفَّ يغرساَّ أنَّ األبوينَّ علىَّ الواجبَّ منَّ فإنَّ وكذلكَّ

اهللََّّ ويكونََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّ عنََّّ،َّ باألسلوبَََّّّطريقََّّذلكَّ الشريفةَّ سيرتهَّ عرضَّ

َّ.َّملسو هيلع هللا ىلصالمفهوم،َّوبيـانَّفضلهَّعليناَّوعلىَّاإلنسانية،َّوعرضَّشمائلهَّالكريمةَّ

ونفعهَّنفعََََّّّّ،العنايةَّبالسيرةَّالنبويةَّيفَّبيوتناَّمعَّأوالدناَّأمـرَّيفَّغايةَّاألهميةََّّإن َّ

َّمحقق.

ََّّسنة.َّقالَّاهللوعليناَّأنَّنتبعَّذلكَّبالدعوةَّإلىَّاّتبـاعهَّفهوَّالقدوةَّواألسوةَّالح

وتعالى:ََّّ  حل جل مك لك  خك  حك جك  مق  حق  مف خف حف  جف  ُّ تباركَّ
َّ[.21َّاألحزاب:َّ]ََّّ جم هل مل خل

األطفالَََّّّإن َّ ألنَّ ذلكَّ مهم؛َّ َّ أمـر  والتوجيهَّ الرتبيةَّ عمليةَّ يفَّ القصةَّ استخدامَّ

عندهمَّ الرغبةَّ هذهَّ َّ ُتسَتغل  أنَّ فينبغيَّ شديدة،َّ رغبةَّ القصصَّ سماعَّ يفَّ يرغبونَّ

عليهاَّ..َّإنناَّنستطيعَّأنَّنصلَّإلىََََّّّّدوهاَّوينشؤوالتأصيلَّالمعاينَّالتيَّنريدَّأنَّيعتق

كلَّماَّنريدَّأوَّإلىَّأكثرَّماَّنريدَّعنَّطريقَّالقصةَّبشكلَّغيرَّمباشرَّودونَّأنَّيشعرَّ

َّاألطفالَّأنَّشيئًاَّيملىَّعليهم.َّ

إلىََّّ التشويقَّ القصةَّويفَّ إيرادَّأحداثَّ بارعةَّيفَّ الداعيةَّ وكّلماَّكانتَّاألختَّ

إذَّأّنَّمنَّالمعروفَّأّنَّيفَّكّلَََّّّ،أكـربثيرهاَّكانَّتأيَّيفَّالقصةَّتَّةَّالعقدالالمعرفةَّحـّلَّ

َّ.َّقصةَّعقدة

الذيَّنريدَّتقريرهََّّ المعنىَّ القصةَّومغزاهاَّيثّبتَّ الطفلَّمعَّأحداثَّ َّتفاعلَّ إن 

وسي نفسه،َّ دونَّحيفَّ بنفسهَّ المعنىَّ هذاَّ إلىَّ هوَّ وصلَّ قدَّ أنهَّ الطفلَّ هذاَّ سبَّ

فنيـًاََََّّّّالهادفةََّّتدخلَّمنا،َّوهذاَّشيءَّمهمَّجدًاَّيفَّالدعوةَّ..َّأجلَّإنَّالقصةَّالناجحة

يًاَّتجعلَّقارئهاَّوسامعهاَّيتبنىَّالفكرةَّالتيَّتدورَّأحداثَّالقصةَّحولهاَّدونَّفكرو
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َّأنَّيصرحَّالكاتبَّهبا.َّ

والشاباتََّّ الدعاةَّ الشبابَّ عندَّ المجـالَّ هذَّ يفَّ مواهبَّ تربزَّ أنَّ ألرجوَّ وإينَّ

ََّّ الفن  هـذاَّ يسّخرونَّ باإلسـالمَّ ملتزمينَّ قصاصـينَّ إلىَّ أحوجنـاَّ فماَّ الداعياتَّ

َّوةَّإليه.َّلدعواَّلخـدمةَّاإلسالم

ََّّمنَّجنـدَّاهللَُّيقّويَّهباَّ(1)كلمةَّيقولَّفيهاََّّوللجنيدََّّ :َّ)الحكاياُتَّجنـد 

فقال:ََّّ شاهدًاَّ ذلكَّ علىَّ فسئلَّ المريدين(،َّ  ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ قلوبَّ
َّ[.120َّهود:َّ]َّ َّىئ نئ مئ زئ رئ

وإنهَّليحزننيَّأنَّيكونَّأكثرَّالذينَّيكتبونَّالقصصَّيفَّهذهَّاأليامَّمنَّالذينَّالََّّ

للقضيَّ والَّ للدينَّ فيقيمونَّ َّ.. وزناَّ تحتََّّةَّ قصصهمَّ يفَّ الرذيلةَّ يشيعونَّ رتاهمَّ

َّليهَّراجعون.إناَّإناَّهللَّوإلىَّذلكَّوإعنوانَّالحبَّوالفنَّوماَّ

علىَّالعلماءَّوالدعاةَّوالمفكرينَّأنَّيواجهواَّهذهَّالمشكلةَّوهي:َّحاجتناََََّّّّإن َّ

هادف َقَصٍصَّ إنَََّّّّانضعهََّّةإلىَّ َّ.. الناشـئةَّ أيديَّ الخطةََََّّّّبينَّ يضعواَّ أنَّ عليهمَّ

النق هذاَّ ألنَّّلمعالجةَّ المجال،ََّّأعدََّّص،َّ هذاَّ يفَّ وضعفناَّ إهمالناَّ يستغلونَّ اءناَّ

َّام.ويمضونَّيفَّطريقهمَّالهدَّّ

ونح ذكرهاَّ المفيدَّ منَّ تجـربةَّ صـهناكَّ يفَّ القصـنَّ مكانةَّ تقويمَّ ةََّّـددَّ

التوجي يفَّ والرتبيـوضرورهتاَّ المنحرفينََّّــهَّ منَّ نفـرَّ قـامَّ نحََّّ–ة:َّ خمسَّــمنَّ ينَّـوَّ

بأنشََّّ–نةََّّـس متدينَّ إسالميَّ بلدَّ مكتبةَََّّـّيفَّ الاءَّ طرفَّ يرتجمونََّّبليفَّ وشرعواَّ د،َّ

القصصَّعنَّاللغةَّالروسيةَّأيامَّحكمَّالشيوعيةَّويطبعوهناَّوينشروهناَّبثمنَّبخس،َّ

أهـُلَّالعلمَّوالدعـاة،َّونظرواَّإلىَّعملهمَّنظرةَّازدراءَََّّّفريقَّمنََّّفهّونَّمنَّصنيعهم

لهَّوالَّأثرَّ..َّولكنَّلمَّيمضَّزمنَّطويلَّحتىَّاستطاعتَّهذهَّ وأّنهَّشيءَّالَّقيمةَّ

 
َّ.2َّ/265ََّّ"طبقاتَّالشافعية"(َّانظر1َّ)
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َّنحرفَّوتجعلَّلهَّأتباعًاَّتكاثرواَّيومًاَّبعدَّيوم.نَّللفكرَّالمَّالقصصَّأنَّتمك

َّدــاألسََّّلةـمقََّّإّنَّالبعوضةَّتدميََََّّّّالَّتحقرنَّصغيرًاَّيفَّمخاصمة

َّالَّآخر:ــوق

َّالحوادثَّمبداهاَّمنَّالنظرَِّ َّومعظمَّالنارَّمنَّمستصغرَّالشررََََِّّّّكلُّ

الةََّّإّنَّعلىَّالداعياتَّوالدعاةَّأنَّيعيشواَّعصرهم،َّوأنَّيستخدمواَّكلَّأداةَّفعَّّ

َّتَّالتأثير،َّوالقصةَّمنَّأدواتَّالتأثيرَّكماَّرأينا.منَّأدوا

مْنََّّ المعركةَّ هذهَّ يفَّ والفائزَّ والباطل،َّ الحقَّ فيهاَّ يصطرعَّ معركةَّ الحيـاةَّ إّنَّ

َّالع  ىك  مك لك  اك يق ىق ُّ دةَّوصربَّوصابر.َّقالَّتعالى:ََّّـأعـد 
 زئ  رئ ّٰ ِّ ُُّّ الَّسبحانه:ََّّــ[.َّوق217البقرة:ََّّ]َََّّّىل  مل يك

 يت  ىت   نت مت  زترت يب  ىب نب  مب زب  رب   يئ  ىئ نئمئ 
ال:َّـاالنف]  َّ مح جح مج حج مث هتُّ الَّتعالى:َََّّـّقو[.76ََّّلنساء:ََّّاَّ] َّ رث

60ََّّ.]َّ

القتالََّّ ألوانَّ منَّ والفكرَّ واالقتصادَّ اإلعالمَّ أضحىَّ ولقدَّ ألوان،َّ والقتالَّ

َّالمتعددة.َّواهللَّغالبَّعلىَّأمرهَّولكنَّأكثرَّالناسَّالَّيعلمون.َّ

األخ َّ الداعيـإن  تسـتَّ تقَّـةَّ أنَّ هبـتطيعَّ نحـومَّ العظيمَّ الواجبَّ وهتاََّّـإخَّوََّّـذاَّ

إنَّكانـوأخ منهاَّسـواهناَّالسيماَّ أمهاَّوأبيها،َّـواَّأصغرَّ نًا،َّوتستطيعَّأنَّتؤثرَّعلىَّ

َّارًاَّسـارةَّكثيرًةَّعنَّتأثيرَّبعضَّالبنـاتَّعلىَّوالديهن.ـدَّسمعتَّأخبـولق

أنَّّ ماَّسمعتَّ أحدثَّ أنَََّّّومنَّ بعدَّ اإلسالم،َّ والتزمتَّطريقَّ اهللَّ هداهاَّ فتـاةَّ

عليه اهللَّ أوجبَّ ماَّ أداءَّ يفَّ مقتصرةَّ هذكانتَّ فدرستَّ الفتا.َّ الدين،َّـهَّ أحكامَّ اةَّ

يفَّ بالحزمَّ نفسهاَّ وأخذتَّ رسوله،َّ سنةَّ ومنَّ اهللَّ كتابَّ منَّ شيئًاَّ وحفظتَّ

تتلوََّّ زالتَّ ..َّوماَّ اهللَّ إلىَّ تدعوهاَّ أمهاَّ إلىَّ اتجهتَّ ثمَّ اهلل،َّ االستقامةَّعلىَّشرعَّ
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ََّّاديثَّالنبّيَّـددًاَّمنَّأحــرأَّعـابَّاهللَّفيهاَّترغيبَّوترهيب،َّوتقَّـاتَّمنَّكتـهاَّآيَّيعل

امَّبجميعَّـهتا،َّوبالقياقنعهاَّبضرورةَّأداءَّالصلواتَّيفَّأوقانَّتََّّستطاعتحتىَّاََّّملسو هيلع هللا ىلص

ادَّعنَّالمحظوراتَّ..َّثمَّاتجهتَّإلىَّأبيهاَّتنصحهَّوترغبهَّيفََّّـالواجبات،َّواالبتع

..َّحتىَّاستجابََّّـاالس اهللَّ فيماَّيسخطَّ الوقوعَّ تقامةَّعلىَّشرعَّاهلل،َّوتخـوفهَّمنَّ

َّلها.

الموسي سماعَّ برتكَّ وأمهاَّ أباهاَّ تنصحَّ زالتَّ موماَّ وكاناَّ أشـّدَّقى،َّ هباَّ تعلقينَّ

المخالفاتَّ علىَّ قائمَّ بيتَّ منَّ البيتَّ وتحّولَّ ذلك.َّ يفَّ نجحتَّ حتىَّ التعلقَّ

عنهََّّ جـاءَّ بماَّ االلتزامَّ فيهَّ ويسودَّ سبحانهَّ اهللَّ طـاعةَّ فيهَّ تسودَّ بيتَّ إلىَّ الشرعيةَّ

َّ.ََّّملسو هيلع هللا ىلصسبحانهَّوعنَّالرسولَّ

َّر.ََّّثكانتَّقويةَّالشخصيةَّتستطيعَّأنَّتقومَّهبذاَّكلهَّوأكَّاةَّالصالحةَّإذاالفتَّإنَّّ

ـقَّالنـاسَّبنصحناَّوتقويمناَّأقرباؤناَّسواءَّكانواَّآباًءَّأمَّأمهاتَّأمَّأبنـاءَّأمََّّإّنَّأح

اهللَّ يقولَّ أمَّخاالت.َّ أخوااًلَّ أمَّ عماتَّ أمَّ أعمامًاَّ أمَّ أخـواتَّ أمَّ أخـوةَّ أمَّ بنـاٍتَّ

 جس جخمخ مح مججح حج مث متهت خت  حت جت هب ُّ تعالى:ََّّ
َّ]  َّحس 132َّطه:َّ سبحانه:َّ ويقولَّ  نت زتمت  رت يب ُّ [.َّ

َّ[.215َّ-214:َّالشعراء]َّ َّمث زث رث يت ىت

أوسجـمََّّإن َّ مجـالَّ الداعيةَّ المرأةَّ أطفالهنََّّـالَّ مقصورًاَّعلىَّ يكونَّ أنَّ منَّ عَّ

َّـهَّمجـوأقارهبنَّ..َّإن َّيتناولَّالمجتمعَّبأسـره.َّـال 

لهجمةََّّ تتعرضَّ التيَّ الناشئةَّ علىَّ َّ.. المقبلَّ الجيـلَّ علىَّ معقودَّ األملَّ إّنَّ

ا إليهَّ وصلَّ ماَّ أحدثَّ الهجمةَّ هذهَّ يفَّ يستخدمونَّ اهلل،َّ أعداءَّ منَّ لعلمَّشرسةَّ

وهم30َّاألنفال:ََّّ]  َّري ٰى ين ىننن  من زن ُّ ية،ََّّوالتقن َّ.]

لونَّذلكَّألهنمَّيريدونَّأنَّيزيلواَّبذلكََّّمعندماَّيحاربونَّاإلسالمَّوالخلقَّإنماَّيع
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الثروةََّّ ومصادرَّ المسلمينَّ بالدَّ علىَّ سيطرهتمَّ دونَّ تقفَّ التيَّ الصامدةَّ العقبةَّ

َّعندهم.َّ

األمـةَّج بناءَّ إعادةَّ عليهَّيفَّ اآلمالَّ نعقدَّ الذيَّ الجيـلَّ ميلَّمستوهذاَّ نََّّهدفَّ

التأثيرَّوالسيطرةَّ..َّوعلىَّ قبلَّهؤالءَّاألعداءَّالذينَّيملكونَّماَّذكرناَّمنَّأدواتَّ

َّالدعاةَّوالداعياتَّإلىَّاهللَّأنَّيواجهواَّهذاَّالواقعَّالقائمَّالمؤلم.َّ

عملي البنـإّنَّ المرجـةَّ إنمــاءَّ تتطلـوةَّ هـاَّ إلىَّ النـعَّ والنـؤالءَّ ..ََّّـاشئينَّ اشئاتَّ

َّه.ََّّائَـّدَّونسـلغالَّاَـّفتيانَّاليومَّوفتياتهَّورج

َّإّنَّالعملَّيفَّصفوفهمَّيتحققَّيفَّنطاقين:ََّّ

َّمهمَّوأصيلَّوهوَّنطاقَّاألسرةَّوهوَّماَّأشرناَّإليهَّآنفًا.َََّّّنطاق

وبناتهََََّّّّونطاق المجتمعَّ أبنـاءَّ ألّنَّ ذلكَّ التعليم؛َّ طريقَّ عنَّ يتحققَّ أوسعَّ

الصالحينََّّ علىَّ كانَّ هناَّ ومنَّ َّ.. حتميَّ بشكلَّ المدارسَّ سيدخلونَّ جميعًاَّ

َّمَّعلىَّأيةَّمهنةَّأخرى.َّمهنةَّالتعليوالصالحاتَّأنَّيؤثرواَّ

إهناَّمهنةَّليستَّسهلة،َّولكنهاَّمهنةَّشريفةَّ..َّوهيَّمنَّأكثرَّالوسائلَّتحقيقًاََّّ

َّالصالحينَّمنَّالدعاةَّوالداعيات.آلمـالَّ

قلبهاََّّإ جوانبَّ مألتَّ قضيةَّ لهاَّ والتيَّ كبيرة،َّ رسالةَّ لهاَّ التيَّ المعلمةَّ ّنَّ

َّتستطيعَّأنَّترتكَّأثرًاَّعظيمًاَّفيمنَّتعلمهن.ََّّ

ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّالمهنَّويكفيناَّيفَّالداللةَّعلىَّذلكَّأنَّرسولَّاهللََّّرفََّّيمَّمنَّأشَّّنَّالتعلإ

َّ.(1)«اَّبعثتَّمعلمًاــإنم»ال:َّــق

َّ(2).«اهللَّلمَّيبعثنيَّمعنفًاَّولكنَّبعثنيَّمعلمًاَّميسراًََّّإنَّّ»:َّملسو هيلع هللا ىلصالَّــوق

 
َّ.َّ(229)ابنَّماجهََّّرواه(1َّ)

َّ.3َّ/328ََّّأحمدَّرواهَّ(2َّ)
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معلمًاَّرفيقًاَّبمنَّيعلمهمَّرؤوفًاَّرحيمًاَّهبمَّكماَّوصفهَّربهََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصدَّكانََّّــوق

 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّ سبحانه:ََّّ
ََّّ[.128وبة:ََّّـالت]  َّجح مج حج مث بنََّّ معاويةَّ وكماَّوصفهَّ

السلميََّّ اهللََََّّّّالحكمَّ رسولَّ معَّ أصليَّ أناَّ بيناَّ منََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصقال:َّ َّ رجل  عطسَّ إذَّ

َّالقوم،َّفقلت:َّيرحمكَّاهلل.َّفرماينَّالقومَّبأبصارهم.

َّفقلت:َّواَّثكلَّأميـاه!!ََّّماَّشأنكمَّتنظرونَّإلي؟َّ

.يضربونَّبأيديهمَّعلىَّأفخاذهم،َّفلّماَّرأيتهمَّيصمتفجعلواَّ َََّّّوننيَّسكتُّ

،َّفبأبيَّهوَّوأمي،َّماَّرأيتَّمعلمًاَّقبلهَّوالَّبعدهَّأحسنََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصفلماَّصلىَّرسولَّاهللََّّ

َّتعليمًاَّمنه،َّفواهللَّماَّكهرينَّوالَّضربنيَّوالَّشتمني.ََّّ

التسبيحََّّ»ال:ََّّـــق هوَّ إنماَّ النـاس.َّ كالمَّ منَّ شيءَّ فيهاَّ يصحَّ الَّ الصالةَّ هذهَّ إّنَّ

َََّّّ(1).خرَّالحديثآلىَّإَّ«ن..آوقراءةَّالقر

اهللََّّيعرََّّالجميلََّّالحديثََّّاذـه ورسولَّ َّ.. الدعوةَّ يفَّ المثلىَّ الطريقةَّ لناَّ ضَّ

األَََّّّملسو هيلع هللا ىلص للمؤمنين.هوَّ الحسنةَّ تعالى:ََّّ  سوةَّ   جك  مق حق مف خف حف جف ُّ قالَّ

ََّّ َّجم هل مل خل حل جل مك لك خك حك [.21َّاألحزاب:ََّّ]ََّّ

َّيحُبَّالرفقَّيفَّاألمرَّكّله»:َّملسو هيلع هللا ىلصولَّرسـولَّاهللَّـويقَّ َّ(2).«إّنَّاهللَّرفيـق 

 َّ(3).«اَّالَّيعطيَّعلىَّالعنفعلىَّالرفقَّمإّنَّاهللَّيحُبَّالرفقَّويعطيَّ»ول:َّـويقَّ

َّ(4).«إّنَّالرفقَّالَّيكونَّيفَّشيءَّإالَّزانهَّوالَّينزعَّمنَّشيءَّإالَّشـانه»ويقول:َّ

 
له،َّوأبََّّ(537)ََّّ(َّرواهَّمسلم1) ،3/14ََّّ،َّوالنسائيََّّ(1510)،َّوالدارميَّ(930)داودََّّوواللفظَّ

َّ.448َّ-5/447وأحمدَّ

َّ.َّ(2165)َّ،َّومسلم(6927)بخاريَّالَّواهر(2َّ)

َّ.َّ(2593)مسلمََّّرواه(3َّ)

َّ.َّ(2594)مسلمََّّرواه(4َّ)
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ََّّ(1).«منَُّيحرمَّالرفقَُّيحرمَّالخيرَّكّله»ويقول:َّ

َّ(2).«تعسراَّوبشرواَّوالَّتنفرواالَّيسرواَّو»َّويقول:َّ

يدعون،ََّّقواَّبمنََّّرتففيََّّملسو هيلع هللا ىلصعلىَّالدعاةَّوالداعياتَّأنَّيقتدواَّبسـيدَّالدعاةََََّّّّإن َّ

ماََّّ لهمَّ وتحققَّ األجرَّ فكسبواَّ لدعوهتم،َّ النـاسَّ استجابَّ ذلكَّ فعلواَّ انَّ إهنمَّ

َّيريدون.َّ

الرسولََّّ بنَّالحكمََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصلقدَّكانَّموقفَّ الرفيقَّمنَّمعاويةَّ الذيََََّّّّموقفهَّ

الكالمَّيفَّالصالةَّقدََّّ إباحةَّ أّنَّ أنهَّلمَّيكنَّقدَّعلمَّ أخطأَّوتكلمَّيفَّالصالةَّويبدوَّ

وهوَََّّّملسو هيلع هللا ىلصكنّاَّنسّلمَّعلىَّرسولَّاهللََّّقال:ََََّّّّهللََّّنسخت،َّفقدَّروىَّمسلمَّعنَّعبدَّا

َّ(3).يفَّالصالةَّفيرّدَّعلينا،َّفلماَّرجعناَّمنَّالحبشةَّسّلمناَّفلمَّيرّدَّعلينا

والرتم داودَّ وأبوَّ ومسلمَّ البخاريَّ والنسـوروىَّ زيـذيَّ عنَّ أرقـائيَّ بنَّ مَّـدَّ

كنــق الصَـّال:َّ يفَّ نتكلمَّ الرجـاَّ يكلمَّ صاحبـالةَّ وهـلَّ جنبـهَّ إلىَّ الصــوَّ يفَّ الةَّــهَّ

نََّّـاَّعـهينكوتَّونَُّـاَّبالسـنرـمَّفأَََُّّّ[.238ََّّالبقرة:ََّّ]َََّّّمم خم حم  ُّ ََّّىَّنزلتَّحت

َّ(4)الم.ــالك

فلماَّعطسَّرجلَّمنَّالقومَّوشّمتهَّمعاويةَّأي:َّقالَّله:َّيرحمكَّاهلل،َّفماَّكانََّّ

رموهَّبأبصارهم،َّونظرواَّإليهَّنظرةَّملؤهاَّاإلنكار،َّولمَّيعرفَََّّّمنَّالصحابةَّإالَّأنَّْ

إلّيَّ تنظرونَّ شأنكمَّ ماَّ لهم:َّ فقالَّ يفخطأه.َّ فزادواَّ يضربونَّ،َّ وصارواَّ اإلنكار،َّ َّ

َّبأيديهمَّعلىَّأفخاذهم،َّفتعجبَّمنَّصنيعهم،َّولماَّرأىَّأهنمَّيسكتونهَّسكت.

الرسولََّّـولمَّّ عليهَّ أقبلَّ الصالةَّ انتهتَّ رفََّّملسو هيلع هللا ىلصاَّ وقَـّبكلَّ »إنَّّـقَّ له:َّ هذهََََّّّّالَّ

 
َّ.َّ(4809)َّداودَّأبو،َّو(2592)مسلمََّّرواه(1َّ)

َّ.َّ(1734)،َّومسلمَّ(69)َّالبخاريَّرواه(2َّ)

َّ.َّ(538)مسلمََّّرواه(3َّ)

َّ.َّ(539)مسلمَّ(،َّو4534)َّخاريالبَّرواه(4َّ)
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َّالصالةَّالَّيصلحَّفيهاَّشيءَّمنَّكالمَّالنـاس،َّإنماَّهوَّالتسبيحَّوقراءةَّالقرآن«.

َّيةَّأحسنَّاألثر،َّيصورَّذلكَّقوُله:يفَّنفسَّمعاوفرتكَّهذاَّالتصرفَّ

ماَّ فواهللَّ منه.َّ تعليمًاَّ أحسنَّ بعدهَّ والَّ قبلهَّ معلمًاَّ رأيتَّ ماَّ وأمي.َّ هوَّ بأبيَّ

َّرينَّوالَّضربنيَّوالَّشتمني.هك

ََّّ والحب  تدعوهن،َّ منَّ علىَّ اإلشفاقَّ قلبهاَّ يفَّ تحملَّ أنَّ ينبغيَّ الداعيةَّ إّنَّ

عللهنََّّالخالص للشيطانَّ عونًاَّ تكونَّ أنَّ لهاَّ ينبغيَّ والَّ أوََّّ،َّ أختهاَّ منََّّىَّ بنتهاَّ

َّالمسلمات.

مسلم رواهَّ الذيَّ الحديثَّ هذاَّ إلىَّ األخواتَّ أيتهاَّ ياَّ وغيره.ََََّّّّ(1)وانظرنَّ

نــلَّأوقَـّلَّرجـ:َّ»مثليَّومثلكمَّكمثملسو هيلع هللا ىلصولََّّــيق الجنـارًا،َّفجعـدَّ ادبَّوالفراشََّّـلَّ

الن عنَّ بحجزكمَّ آخذَّ وأناَّ عنها،َّ يذهبّنَّ وهوَّ فيها،َّ منَّــيقعنَّ تفلتونَّ وأنتمَّ ارَّ

َّيدي«.

رائ فنيةَّ علصورةَّ تعتمدَّ كلََّّعةَّ ويرونهَّ القومَّ حياةَّ يفَّ كثيرًاَّ يتكررَّ مشهدَّ ىَّ

ومخالفةَّأمرَّاهللََََّّّّمساء،َّوهوَّيفَّعمقهَّودقتهَّفاقَّحّدَّالتصور،َّفالمعاصيَّوالشرك

والرسولََّّ تعي،َّ الَّ وجنادبَّ لها،َّ عقولَّ الَّ فراشَّ عليهاَّ والمقبلونَّ محرقة،َّ َّ نار 

يفََّّ ماضونَّ وهمَّ الهالكَّ يفَّ يقعواَّ كيالَّ ويشدهمَّ الناسَّ يدفعَّ النارََّّالعظيمَّ تقحمَّ

َّوالوقوعَّفيها.َّإنهَّمشفقَّعلىَّهؤالءَّالقومَّيريدَّلهمَّالخير.َّ

امَّالداعياتَّمجالَّواسعَّللدعوةََّّـلَّالمسلم،َّوأمـإّنَّالتعليمَّأداةَّإلنشـاءَّالجي

َّوالتأثيرَّ..َّ

يشَّ أنَّ المعلماتَّ علىَّ بالمسـإّنَّ فيهاََّّـعرنَّ وضعهنَّ التيَّ العظيمةَّ ؤوليةَّ

ق يمتلكنَّ أنَّ األخواتَّ هؤالءَّ علىَّ إّنَّ َّ.. الطالباعملهنَّ باإلخالصَّيفَّلوبَّ ت،َّ

إلىََّّ بحاجةَّ كّنَّ إذاَّ وبمساعدهتنَّ سألن،َّ إذاَّ معهّنَّ وبالتلطفَّ تدريسهن،َّ

أوَّ نفسيةَّ أوَّ عائليةَّ أوَّ دراسيةَّ مشاكلَّ منَّ يعانينَّ لماَّ الحلولَّ المساعدة،وبتقديمَّ

 
َّ.َّ(2285)مسلمََّّرواه(1َّ)
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غرسََّّ علىَّ الداعياتَّ المعلماتَّ لهؤالءَّ معينًاَّ السلوكَّ ذلكَّ وسيكونَّ مادية.َّ

ََّّقلوبَّطالباهتّنَّوسلوكهّن.َّميَّالزكيَّيفالعقيدةَّالصافية،َّوالخلقَّاإلسال

ق األخـتَّ أيتهاَّ ياَّ اهللََّّــولتذكريَّ رسولَّ رجالًََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّ بكَّ اهللَّ يهديَّ »ألنَّ َّ:

َّ(1)واحـدًاَّخـيرَّلكَّمنَّحمـرَّالنعم«.

المدرسـيةََّّ الواجبـاتَّ ببعضَّ بالقيـامَّ بنتهَّ يوصيَّ كانَّ أنهَّ اآلباءَّ أحدَّ ذكرَّ

تباطـؤًاَّوتلكـؤًاََّّ فيهاَّ يرىَّ فكانَّ التََّّسالًَّوتكاواإلسـالمية،َّ استجابتَّيفَّ نفيذ،َّوإذاَّ

ال:َّلقدَّأعياينَّأمرها،َّولكنيَّفوجئتَّبعدََّّـبداَّعليهاَّأهناَّتؤديَّماَّتؤديَّمكرهة.َّوق

بحرارةَّ بهَّ أوصيهاَّ كنتَّ ماَّ وتنفيذهاَّ وسلوكهاَّ تفكيرهاَّ يفَّ تامَّ بانقالبَّ حينَّ

واندفاعَّدونَّأنَّأقولَّلهاَّشيئًا،َّوعرفتَّأنَّالفضلَّيفَّهذاَّالتغيرَّيعودَّإلىَّمدرسةََّّ

رستهاَّ..َّفاستطاعتَّأنَّتبلغَّمنَّالتـأثيرَّيفَّنفسَّبنتيَّوالبنـاتَّّينتَّيفَّمدفاضلةَّعَُّ

َّاألخرياتَّماَّعجزتَّأناَّعنه.

وقدَّبلغَّتأثيرَّبعضَّالمعلماتَّالصالحاتَّأنَّجعلتَّمنَّبناتَّاألسرَّالتيَّلمَّ

يفَّ ويعملنَّ القرآنَّ يحفظنَّ صالحاتَّ محجباتَّ بناتَّ الدينَّ شأنَّ يهمهاَّ يكنَّ

َّالدعوةَّإلىَّاهلل.َّ

بوبةَّلهاَّتأثيرَّالسحرَّيفَّنفسَّالطالبة،َّوإّنَّالنظرةََّّلمعلمةَّالمحَّإّنَّالكلمةَّمنَّا

الحانيـةَّواالبتسامةَّالمشرقةَّمنَّالمعلمةَّلهاَّالتأثيرَّالكبير،َّوإّنَّجلسةَّمعَّطالبةَّيفََّّ

َّأثناءَّالفسحةَّتشرحَّلهاَّمادةَّعلميةَّلهاَّتأثيرَّكبيرَّعلىَّتغيرَّفكرَّالفتاةَّوسلوكها.

تناقش بيتهاَّ يفَّ للطالبةَّ زيارةَّ فإنَّ معَََّّّوكذلكَّ يفََّّالمعلمةَّ تخلفهاَّ سببَّ هاَّ

مستعدةَّلقبولَّالنصحَّوااللتزامََََّّّّطالبةَّدرس،َّوتحاولَّأنَّتأخذَّبيدهاَّتجعلَّهذهَّال

َّباإلسالمَّوالدعوة.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

 
َّ(.3661(،َّوأبوَّداودَّ)2406ومسلمَّ)(،3701َّرواهَّالبخاريَّ)َّ(1َّ)
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 املــرأة والتعليم

بنََّّإن َّ يفَّ المـرأةَّ األمـة،ََّّـدورَّ نصفَّ يعدلنَّ النساءَّ ألنَّ عظيم،َّ دورَّ األمـةَّ ـاءَّ

يفَّكثيرَّمنَّاألحيانََََّّّّ–المرأةََََّّّّجال،َّوألنَّّشقائقَّالرََّّ-كماَّجاءَّيفَّالحديثََََّّّّ-وهّنََّّ

التأثيرَّعلىَّالرجالَّكماَّجََّّ- ماَّمعناه:َّ»ماَّرأيتَََّّّملسو هيلع هللا ىلصاءَّيفَّالحديثَّيقولَََّّـّتملكَّ

َّأغلبَّللرجلَّذيَّاللبَّمنَّإحداكّن«.

أنََّّ األّمـةَّ بنـاءَّ يفَّ المـرأةَّ دورَّ عنَّ بحديثناَّ يتصلَّ فمّماَّ كذلكَّ ذلكَّ كانَّ إذاَّ

الم التيَّتستطيعَّ المجاالتَّ أنبحثَّعنَّ فيهاَّ بنصيبَّوافـرَّيفَّعمليةََّّـرأةَّ نَّتسهمَّ

َّالبنـاءَّالمذكورة.ََّّ

إنىَّألقّررَّجازمًاَّأنَّالمجالَّالواسعَّلعملَّالمرأةَّالداعيةَّيفَّالبنـاءَّهوَّالتعليمَّ

سبيلَّالسويَّمنَّخاللَّقيامهاَّبالتعليم،َّذلكَّألنَّبناتَّالوتربيةَّبنـاتَّاألمـةَّعلىََّّ

َّاألمـةَّكلهنَّسيدخلنَّالمدارسَّللتعلم.َّ

أذك أنَّ الصفاوأحبَّ أهمَّ أنََّّرَّ المعلماتَّ منَّ الداعيةَّ األختَّ علىَّ التيَّ تَّ

َّتتصفَّهبا:

الداعيـةَّاإلخـالصَّيفَّعملها،َّوأنَّتقصدََّّ -1 المعلمةَّ بهَّ أنَّتّتصفَّ ينبغيَّ ماَّ أولَّ

 خص  حص مس خس حس جس مخ ُّ   بدعوهتاَّرضاَّاهللَّسبحانه.َّقالَّتعالى:
َّ[.5ة:َّـالبين]  َّجض مص

َّعليه.َََّّّمتفقَّ.نوى«َّ:َّ»إنماَّاألعمالَّبالنيات،َّوإنماَّلكلَّامرئَّماملسو هيلع هللا ىلصالَّــوق

َّه.ــدرَّنيتــالمرءَّعلىَّقَّىوقالَّابنَّعباس:َّإنماَّيعط

دونَّ تعالىَّ اهللَّ إلىَّ التقربَّ يعملهَّ الذيَّ بعملهَّ المرءَّ يريدَّ أنَّ واإلخالصَّ

اس،َّأوَّمحبـةَّمنَّالخلق،َّأوَّمدحَّممنََّّــدَّالن ـدةَّعنشيءَّآخرَّمنَّاكتسابَّمحمََّ

َّيرىَّعملهَّمنَّالمسؤولينَّعنهَّيفَّعمله.َّ
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ََّمْنَّأخلصَّعملهَّهللَّينجحَّيفَّعملهَّنجاحًاََّّالمشاهدةَّأََّّومنَّتجاربَّالحياةَّ ن 

َّاسَّعليه،َّدونَّأنَّيتطلعَّهوَّإلىَّذلك.َّــمنقطعَّالنظير،َّويثنيَّالن 

الَّتنتظريَّيفَّعملكَّالدعويَّوالتعليميَّمكافأةَّمنََّّ..ََّّأيتهاَّاألختَّالفاضلةََّّ

َّاألجرَّالمجزي.ََّّ-واهللَّ–أحـد،َّبلَّتطّلعيَّإلىَّأنَّيكونَّأجركَّعلىَّاهلل،َّوهوََّّ

ةَّالتيَّتستطيعينَّأنَّتصليَّهباَّإلىَّقلوبَّطالباتك،َّواستفيديَََّّّالطريقيَّيففكر

َّمنَّخرباتَّاآلخرينَّواألخريات.َّ

منََّّ غرضَّ إلىَّ توصالًَّ عملهاَّ يفَّ الفاضلةَّ األختَّ تقصدَّ الَّ أنَّ وينبغيَّ

َّأغراضَّالدنياَّمنَّمالَّأوَّوجاهةَّأوَّرياسةَّأوَّتميزَّعنَّقريناهتاَّوزميالهتا.َّ

هريرةََّّ أبيَّ قَََّّّفعنَّ اــقال:َّ رسولَّ »َمنَّْملسو هيلع هللا ىلصهللََّّالَّ بهَّ:َّ ُيبَتغيَّ علمًاَّ تعّلمَّ َّ

يومََّّ الجنةَّ َعْرفَّ يجـْدَّ لمَّ الدنياَّ منَّ غرضًاَّ بهَّ ليصيبَّ إالَّ يتعّلمهَّ الَّ اهللَّ وجـُهَّ

َّ(1).القيامة«

قلوبََّّ إلىَّ الهدايةَّ وصولَّ يتحققَّ أنَّ علىَّ حرصهاَّ يكونَّ أنَّ عليهاَّ إّنَّ

َّالطالباتَّسواءَّكانَّذاكَّعنَّطريقهاَّأوَّعنَّطريقَّداعيةَّأخرى.

م الحذرَّ كلَّ رولتحذرَّ تكونَّ أنَّ هيََّّنَّ طريقهاَّ عنَّ ذلكَّ يكونَّ أنَّ غبتهاَّ

الداعياتََّّ أنَّترتفعَّعنهاَّ التيَّيجبَّ األثرةَّ إنَّوجدَّفهوَّمنَّ فإنَّذلكَّ وحدها،َّ

المخلصات،َّوقدَّيكونَّذلكَّأمارةَّعلىَّوجـودَّشـائبةَّيفَّنيتها،َّوإنماَّاألعمالََّّ

َّبالنياتَّواهللَّأعلمَّبحقيقةَّالحـال.َّ

اإلَّ عنَّ الشافعيََّّفقدَّصّحَّ قََّّمامَّ )وددـأنهَّ اال:َّ أّنَّ هذاََّّلخلُتَّ تعلمواَّ قَّ

والَّينسبَّإلّيَّحـرفَّمنـه(.َّوهذاَّمستوىَّرفيعَّيجبَّأنََََّّّّ-يعنيَّعلمهََََّّّّ–العلمََّّ

َّنضعهَّأمامَّأعينناَّونسعىَّإليـه.َّ

والتلميذات،ََّّ التالمذةَّ كسبَّ علىَّ والداعياتَّ الدعاةَّ بينَّ التسابقَّ إنَّ

 
َّ.َّ(َّبإسنادَّصحيح3664)داودََّّرواهَّأبو(1َّ)
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التابعينَّوالتابعاتَّأمرَّيؤذيَّالدعوة،َّويسببَّالعداوةَّوالحقدََّّ واالستكثارَّمنَّ

َّ.َّينَّالمسلمينب

البدَّمنَّكفكفةَّسلطانَّالهـوىَّوسيطرةَّالنفسَّاألمـارةَّبالسـوء.َّإنَّالتعـاونََّّ

َّهوَّالذيَّينبغيَّأنَّيكونَّمحلَّالتسـابق.

والحلمََّّ -2 السخاءَّ منَّ الحميدةَّ بالخصالَّ تتخّلقَّ أنَّ المعلمةَّ األختَّ وعلىَّ

والخشوعََّّ الورعَّ ومالزمةَّ مبالغة،َّ غيرَّ منَّ الوجـهَّ وطالقةَّ والتواضعَّ والصربَّ

والظهورَّبالمظهرَّالحسن،َّمنَّاختيارَّالمالبسَّالتيَّجمعتَََّّّةَّوالوقـار،والسكين

بينَّشروطَّاللباسَّالشرعيَّوبينَّاللباسَّالجميل،َّومنَّالعنايةَّبشعرهاَّوكلَّماََّّ

َمْنَّكاَنَّيفَّقلبهَّمثقالَّملسو هيلع هللا ىلصيتصلَّبمظهرها.َّيقولَّرسولَّاهللََّّ :َّ»الَّيدخلَّالجنةَّ

َّذّرٍةَّمنَّكرب«.

َّسنة.َّنًاَّونعلهَّحَّقالَّرجل:َّإّنَّالرجلَّيحبَّأنَّيكونَّثوبهَّحس

َّ(1).:َّ»إنَّاهللَّجميلَّيحبَّالجمال.َّالكربَّبطرَّالحقَّوغمطَّالناس«ملسو هيلع هللا ىلصالَّــق

ا أبوَّ االمامَّ ].لقالَّ الجوزي:َّ ابنَّ الثيـابَّ.فرجَّ يلبسونَّ السلفَّ كانَّ وقدَّ َّ.

والعيـدَّ للجمعةَّ أجـودهاَّ ويتخيرونَّ الـدون،َّ والَّ المـرتفعةَّ الَّ المتـوسطة،َّ

َّ.َّعندهمَّقبيحًاوللقـاءَّاالخوان،َّولمَّيكنَّتخـّيرَّاألجودَّ

الفقر،َّ الزهد،َّوإظهارَّ إظهارَّ فإنهَّيتضّمنَّ الذيَّيزريَّبصاحبهَّ اللباسَّ وأماَّ

الالبس.َّوكلَّذلكَّمكروهَّووكأنهَّلسانَّشكوىَّمنَّاهللَّتعالى،َّوي جبَّاحتقارَّ

َّمنهّيَّعنـه.

وتّزينَّ بمجاهدهتا،َّ ُأمرناَّ وقدَّ النفس،َّ هوىَّ اللبـاسَّ تجويدَّ قائل:َّ قالَّ فإنَّ

ََّّللخلق.َّلناَّهللَّالاعللخلق،َّوقدَُّأمرناَّأنَّتكونَّأف

 
ََّّ،َّوأحمد4/181َََََّّّّّلحاكمَّاَّ،َّوَّ(1999َّ)ََّّ،َّوالرتمذي(4091)ََّّداودََّّأبو،َّو(91)مسلمََََّّّّرواه(1ََّّ)

َّ.427َّو1/385َََّّّ
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فالجواب:َّليسَّكلَّماَّهتواهَّالنفسَُّيذّم،َّوليسَّكلَّماَُّيتزينَّبهَّللنـاسَّيكره،ََّّ

بابَّ يفَّ الرياءَّ وجـهَّ علىَّ أوَّ عنه،َّ هنىَّ قدَّ الشرعَّ كانَّ إذاَّ ذلكَّ عنَّ ُينهىَّ وإنماَّ

َّالدين.ََّّ

فيه[. ُيالمَّ الَّ للنفسَّ حظَّ وذلكَّ جميالً،َّ ُيرىَّ أنَّ يحبَّ اإلنسانَّ َََّّّ(1)فإنَّ

َّزي.َّانتهىَّكالمَّابنَّالجو

توسعتَّشيئًاَّماَّيفَّهذهَّالجزئيةَّألنَّهناكَّبعضَّالنـاسَّقدَّيغررَّهبمَََّّّوأناَّقد

َّفيقـالَّلهمَّغيرَّالحـقَّيفَّهذاَّالموضوع.ََّّ

علىَّاألختَّالمعلمةَّأنَّتحـذرَّمنَّالعجبَّبالتوفيقَّتحرزه،َّفالعجبَّيجـرَّإلىَََّّّ -3

عليهََّّ استولياَّ لمنَّ وليسَّ الرذائل،َّ ويكسبانَّ الفضائل،َّ يسلبانَّ وهماَّ التكربَّ

لن قبوإصغاءَّ والَّ المتعلمين،ََّّصح،َّ رتبـةَّ عنَّ نفسهَّ ُيجـّلَّ فالمتكربَّ لتـأديب،َّ لَّ

َّوالمعجبَّيستكثرَّفضلهَّعنَّاستزادةَّالمتـأدبين.َّ

إهنماَّيقطعانَّعليهاَُّسبلَّالتقدمَّوالتنويعَّوالتجديدَّيفَّأداءَّالواجب،َّوعندئذََّّ

تصبحَّحركاهتاَّرتيبة،َّومقوالهتاَّمتكررةَّالَّجديدَّفيهاَّ..َّوماَّتزالَّكذلكَّحتىََّّ

َّخفاق.لعجبَّإلىَّاإليجرهاَّا

عنََّّ ويصدَّ الذم،َّ ويكسبَّ المساوئ،َّ ويظهرَّ المحاسن،َّ ُيخفيَّ العجبَّ إنَّ

َّالفضائل،َّوقدَّقيل:َّإنَّالعجبَّليـأكلَّالحسناتَّكماَّتأكلَّالنـارَّالحطب.ََّّ

الذيَّالَُّيرحمََّّ التواضع،َّوالبالءَّ التيَّالَُّيحسدَّصاحبهاَّعليهاَّ النعمةَّ وقيل:َّ

َّصاحبهَّمنهَّالعجب.َّقالَّالشاعر:

َّوالَّشـيُبََّّبطــوهنُمَّاسَّفيماَّيفَّلوَّفكـرَّالنــ َّماَّاستشعرَّالكربََّشـّبان 

َّوهوَّبخمسَّمنَّاألقذارَّمضروُبََّّهلَّيفَّابنَّآدمَّمثُلَّالرأسَّمكرمًةََّّ

 
َّ.7/197َّ"تفسيرَّالقرطبيَّ"ََّّ(1)
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َّ َّوالعـينَّمرفضةَّوالثغـرَّملعــوُبََّّأنـفَّيسـيل،َّوأذنَّريهـاســهك 

َّأقصرَّفإنكَّمأكــولَّومشــروُبََّّياَّبنَّالرتابَّومأكولَّالرتابَّغدًاََّّ

المعل علىَّ الموفقةََّّإّنَّ وتعملََّّمةَّ لطالباهتا،َّ وتتواضعَّ وفقها،َّ أنَّ اهللَّ تشكرَّ أنَّ

َّعلىَّأنَّتحكمَّخططها.َّوتجـددَّيفَّأساليبها.

ذلكََََّّّّ-4 فإنَّ أمَّطالبات،َّ كّنَّزميالتَّ وانتقادَّاألخرياتَّسواءَّ الغيبةَّ ولتحذرَّمنَّ

َّيفسـدَّعملهاَّويحرمهاَّمنَّاألجـر،َّويوقعَّالعداوةَّبينَّالمسلمات.َّ

نَّعليها،َّفقدَّجـاءَّيفَّجامعَّالرتمذيَّوسننََّّاتَّإذاَّأقبلوعليهاَّأنَّترحبَّبالطالبََّّ-5

َّال:ـابنَّماجهَّأنَّأباَّهارونَّالعبديَّق

الخدريََّّ سعيدَّ أباَّ نأيتَّ اهللََََّّّّكنّاَّ رسولَّ بوصيةَّ مرحبًاَّ إّنَََّّّملسو هيلع هللا ىلصفيقول:َّ

النـاسَّلكمَّتبــقََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّالنبّيَّ ع،َّوإّنَّرجـااًلَّيأتونكمَّمنَّأقطارَّاألرض،َّـال:َّ»إّنَّ

َّ(1).فإذاَّأتوكمَّفاستوصواَّهبمَّخيرًا«

أن قلبهاَََّّّعليهاَّ منَّ صادقًاَّ اهتمامًاَّ ببناهتا،َّ اهتمامهاَّ الطالباتَّ هبؤالءَّ هتتمَّ

يفَّ جاءَّ فقدَّ الخير،َّ لهّنَّ وترغبَّ عليهن،َّ فتشفقَّ تصرفاهتا،َّ علىَّ آثارهَّ وتظهرَّ

ألخيهَّماََََّّّّيحّبَََّّّال:َّ»الَّيؤمنَّأحدكمَّحتىــأنهَّقََّّملسو هيلع هللا ىلصالصحيحينَّعنَّرسولَّاهللََّّ

َّ(2).لنفسه«َّيحّبَّ

عباسََّّ ابنَّ )أكرََّّوعنَّ قال:َّ عأنهَّ النـاسَّ يتخّطىََُّّمَّ الذيَّ جليسيَّ لّيَّ

لفعلت(.ََّّ الذبابَّعلىَّوجههَّ يقعَّ أنَّالَّ استطعتَّ لوَّ إلّي.َّ النـاسَّحتىَّيجلسَّ

َّويفَّرواية:َّ)إّنَّالذبابَّليقعَّعليهَّفيؤذيني(.َّ

إّنَّهذاَّالشعورَّالداخليَّنحوَّالطالبةَّيجعلَّتصرفاتَّالمعلمةَّمحببةَّمقبولة،ََّّ

 
َّ.،َّوقالَّاأللباين:َّضعيف(249)،َّوابنَّماجهَّ(2650)الرتمذيََّّرواه(1َّ)

َّ.َّ(45)،َّومسلمَّ(13)البخاريَّرواهَّ(2َّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 138 - 

 

َّويمّكنَّلهاَّمنَّالنجاح.

يقضيَّعليهنَّبأنَّيبذلنَّقصارىَّجهدهنََّّبَّالمعلماتََّّليسَّمنَّشكَّيفَّأّنَّواجََّّ-6

بناهت عقولَّ إلىَّ المعلوماتَّ إيصالَّ المادةََّّيفَّ يستوعبنَّ أنَّ علىَّ والعملَّ ن،َّ

العلميةَّويهضمنها،َّولكنَّينبغيَّأنَّيعلمنَّأيضًاَّأّنَّمنَّواجبهّنَّمنَّبابَّأولىَّ

بأيديهنََّّ المرضية.َّوأنَّيأخذنَّ الكريمةَّوالشيمَّ أنَّيغرسنَّيفَّنفوسهّنَّاآلدابَّ

مراقبَّليبلغنََّّ مطلعََّّمنزلةَّ إليهنَّ ناظرَّ اهللَّ أّنَّ دائمًاَّ فيتذكرنَّ أعمالهن،َّ يفَّ اهللَّ ةَّ

عليهنَّعالمَّبدخائلَّنفوسهنَّيعلمَّالسرَّوأخفى،َّيعلمَّخائنةَّاألعينَّوماَّتخفيَّ

َّالصدورَّوأنهَّسبحانهَّسيحاسبهن.

وينبغيَّياَّأيتهاَّاألخواتَّأنَّتقررنَّلهنَّأنَّالمعاصيَّتحجبَّالقلوبَّعنَّنورَََّّّ -7

أنَّّ لهنَّ وتذكرنَّ الالعلم،َّ الواقعَّ فأكثرَََّّّ الكالم،َّ هذاَّ يؤيدَّ المشاهدَّ ملموسَّ

والحمدََّّ والمتديناتَّ المتدينينَّ منَّ المسلمينَّ بالدَّ يفَّ والمتفوقاتَّ المتفوقينَّ

هلل،َّوتقررنَّلهنَّأّنَّالطائعَّهللَّتتفجرَّمنَّقلبهَّينابيعَّالحكمةَّعلىَّلسـانهَّوأّنَّاهللََّّ

َّيرزقهَّالقبولَّعندَّالنـاس.

واالس الخيرَّ يفَّ يرغبَّ الذيَّ ساهللََََّّّّييسرََّّتقامةـإّنَّ قـلهَّ ذلك.َّ تعــبيلَّ الى:َّـَـّالَّ

َََّّّخئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰىُّ 

َّ[.69َّالعنكبوت:َّ]

الليل:ََّّ]َّ َّ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت ُّ وقالَّتعالى:َّ

5-7َّ.]َّ

ذلك.ََّّ لهَّ اهللَّ وسييسرَّ الحق،َّ سبيلَّ سلوكَّ يفَّ بصدقَّ يبدأَّ أنَّ العبدَّ علىَّ َّ إن 

 حئ جئ ييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رنُّ ويقول:ََّّ

الطالق:َّ]ََّّ َّمج حج مث هت مت خت حتجت هب  مب خب حبجب هئ مئ خئ

2-3َّ.]َّ
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أنََّّ -8 طالباتكنَّ صفوفَّ يفَّ اهللَّ إلىَّ الدعوةَّ يفَّ نجاحكنَّ علىَّ يساعدكنَّ ومماَّ

 توثقنَّصلتكّنَّباهللَّتعالى،َّوذلكَّباالستكثارَّمنَّالطاعات.

َّفمنَّذلكَّالمحافظةَّعلىَّقيامَّالليل،َّفصالةَّالقيامَّأفضلَّالنوافل.َّ

شهرََََّّّّمَّبعدَّرمضان:َّ»أفضلَّالصياملسو هيلع هللا ىلصالَّرسولَّاهللََّّــقال:َّقََّّعنَّأبيَّهريرةََّّ

َّ(1).اهللَّالمحرم،َّوأفضلَّالصالةَّبعدَّالفريضةَّصالةَّالليل«

ََّّملسو هيلع هللا ىلصقال:َّ)أوصاينَّخليليََََّّّّوالمحافظةَّعلىَّصالةَّالضحىَّفعنَّأبيَّهريرةََّّ

َّ.(2)بصيامَّثالثةَّأيامَّمنَّكلَّشهر،َّوركعتيَّالضحى،َّوأنَّأوترَّقبلَّأنَّأرقد(

الصحيحةََّّوكذلكَّالرواتبَّبعدَّالصلواتَّوقبلهاَّكماَّجاءتَّبذلكَّاألحاديثََّّ

اهللََّّعنََّّ عََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّ الشيخانَّ أخرجَّ فقدَّ اهلل.َّ ذكرَّ علىَّ النبّيَّـوالمحافظةَّ ََّّنَّ

َّال:َّــهَّقـأنَّملسو هيلع هللا ىلص

الرحمنَّسبحانَّ إلىَّ الميزانَّحبيبتانَّ اللسانَّثقيلتانَّيفَّ »كلمتانَّخفيفتانَّعلىَّ

َّ(3).اهللَّوبحمده،َّسبحانَّاهللَّالعظيم«

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

األمَّّ بنـاءَّ يفَّ اإلسهامَّ مــإّنَّ مهمةَّ منََّّـةَّ مسلمةَّكّلَّطلوبةَّ وكلَّ واٍعَّ مسلمَّ َّ

يق َّ.. منهماَّ كٍلَّ ثقافةَّ درجةَّ كانتَّ مهماَّ آية»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصولََّّـواعية،َّ ولوَّ عنيَّ َّ«،َّبلغوَّ

المس الطـؤوليةَّعلىَّقـولكنَّ ةَّـاقَّـلطةَّأوَّطـة؛َّفمنَّكانَّيملكَّسـةَّوالموهبـاقـدرَّ

ةََّّـاقـةَّأوَّالطـلطـهَّأكربَّممنَّالَّيملكَّالسـؤوليتـرةَّكانتَّمسـؤثـةَّأوَّآداةَّمـأوَّموهب

َّرة.ـؤثـةَّأوَّاآلداةَّالمَـّأوَّالموهب

 
َّ.َّ(1163)مسلمََّّرواه(1َّ)

َّ.(1432)داودََّّأبو،َّو(721)،َّومسلمَّ(1981)البخاريََّّرواه(2َّ)

َّ.َّ(2694)،َّومسلم(7563)َّالبخاريَّرواه(3َّ)
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زالَّحديثنـوم أحسـاَّ الذيَّ التعليمَّ عنَّ مستمرًاَّ أوسـاَّ منَّ أنهَّ مجاالتََّّـبَّ عَّ

َّالعملَّيفَّبنـاءَّاألمـةَّأوَّإعادةَّبنائهاَّعلىَّأساسَّاإلسالم.َّ

َّاضالتـواتَّالفـأيتهاَّاألخ

المؤثراتََّّ الصالحاتَّ عددَّ وليكثرَّ كبيرًا،َّ التعليمَّ علىَّ فليكنَّحرصكّنَّ أالَّ

حَّماَّيتطلعنَّإليهَّعلىَّنطاقَّواسعَّ..َّإنهَّنهَّيحققَّللراغباتَّبالخيرَّواإلصالفيه،َّأل

َّيساعدكّنَّعلىَّبنـاءَّنفوسَّمسلمةَّملتزمةَّباإلسالمَّمساعدةَّكربى.ََّّ

ذلكَّألّنَّعلماءَّالرتبيـةَّيقررونَّأّنَّهناكَّأزمةَّيفَّالتعليمَّالمعاصرَّ..َّوقدَّبدأََّّ

لتدينَّمستوىَّالتعليم،َّوتدينَّكثـيرَّمنَّالنـاسَّالعاديينَّيحّسـونَّهبذهَّاألزمـةَّنتيجةََّّ

ينادونَّمستو بالرتبيةَّ المختصونَّ شرعَّ هناَّ ومنَّ َّ.. المتعلمينَّ منَّ الخريجينَّ ىَّ

بضرورةَّإعادةَّالنظرَّيفَّالعمليةَّالرتبويةَّوإصالحهاَّحتىَّيمكنَّتحقيقَّالمطلوبَّ

َّمنهاَّنوعًاَّقبلَّالتوسعَّهباَّكمًا.َّومنَّهناَّيربزَّدوركّنَّاإليجابيَّالفّعال.

ت األزمةَّ هذهَّ إّنَّ بأجلَّ الخطيرةَّ آثارهاَّ زيابدوَّ يفَّ عندََّّوضوحَّ الشرَّ نوازعَّ دةَّ

َّوهذاََّّب الخلقي.َّ والتحللَّ العنفَّ إلىَّ منهمَّ كثيرَّ المتعلمين،َّوميلَّ الشبابَّ عضَّ

واضحَّبالنسبةَّإلىَّالبلدانَّاألوربيةَّواألمريكيةَّ..َّوليسَّمنَّشكَّيفَّأّنَّذلكَّيؤثرَّ

فقدَّيكونَّيفَّبعضَّاأل متفاوتًا،َّ تأثيرًاَّ المسلمينَّ صقاعَّكبيرًا،ََّّعلىَّكثيرَّمنَّبالدَّ

َّاآلخرَّأقلَّتأثيرًا.وقدَّيكونَّيفَّبعضهاَّ

الطالبََّّ إليهاَّ يسعىَّ التيَّ الغايةَّ هوَّ الشهادة(َّ )أوَّ المؤهلَّ علىَّ الحصولَّ إّنَّ

والطالباتَّيفَّكّلَّمراحلَّالتعليم،َّوليسَّالحصولَّعلىَّالعلم.َّوهذاَّأمرَّمالحظََّّ

العلمية،َّأل المعرفةَّ منَّ الشهادةَّخلوًاَّ منَّحامليَّ كثيرًاَّ ترىَّ إنكَّ َّ.. هنمََّّملموسَّ

إلىَّالوظيفةََََّّّّ–أباحـواَّألنفسهمََّّحفظواَّأشياءَّمنَّغـيرَّفهم،َّو الوصولَّ أنََََّّّّ–بعدَّ

يكونواَّ لمَّ إنَّ هذاَّ َّ.. وحفظهاَّ دراستهاَّ علىَّ ُحملواَّ التيَّ المعلوماتَّ هذهَّ ينسواَّ

َّملواَّتلكَّالشهاداتَّعنَّطريقَّأساليبَّالغشَّالمحرمةَّيفَّاالمتحانات.ح

المستوىَّ تدينَّ يفَّ المتمثلةَّ األزمـةَّ هذهَّ يفَّ التحللََََّّّّوالسببَّ ويفَّ العلميَّ
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بَُّ الناشئةَّعلىَّاألخالقََّّالخلقيَّهوَّ الروحيةَّوعنَّترويضَّ الرتبيةَّ التعليمَّعنَّ ْعـُدَّ

َّالكريمة.َّ

يتسربََّّ بدأَّ الذيَّ التعليميَّ الواقعَّ لهذاَّ الفاضلةَّ المعلمةَّ األختَّ إدراكَّ إّنَّ

الفاضالتَّعلىَّ يزيدَّويضاعفَّمنَّعزمَّاألخواتَّ أنَّ المسلمينَّيجبَّ إلىَّبالدَّ

َّاء.ــليمَّوعلىَّالنشاطَّيفَّعمليةَّالبناالنخراطَّيفَّسلكَّالتع

ُبدَّأنَّيكونَّهؤالءَّاألطفالَّ اليومَّهمَّأملَّاألمـةَّيفَّمستقبلها،َّفالَّ إّنَّأطفالَّ

بقيامَّ مرهونَّ أيامهاَّ مقبلَّ يفَّ األّمـةَّ صالحَّ إّنَّ َّ.. األولَّ والداعياتَّ الدعـاةَّ هّمَّ

هوََّّالجيلَّالمقبلَّباإلصالح،َّوالَّيمكنهَّأداءَّهذاَّالواجبَّإالَّبعدَّأنَّيكونَّقدَُّبنيََّّ

الصالح، علىَّ التكوينَّ مرحلةَّ تربزَََّّّيفَّ وهناَّ َّ.. يعطيهَّ الَّ الشيءَّ فاقدَّ ألّنَّ ذلكَّ

َّالمهمةَّالعظمىَّللمعلمينَّوالمعلمات.َّ

معواًلََّّ أضحىَّ اإلسالميةَّ واألخالقَّ الدينية،َّ الروحَّ منَّ تجردَّ إنَّ العلمَّ إّنَّ

هّدامًاَّيفَّبنـاءَّاألمـةَّ..َّوأوضحَّمثالَّعلىَّذلكَّماَّنراهَّيفَّديارَّالغربَّمنَّظهورَّ

المتعلمينالنزع الشبابَّ عندَّ الشريرةَّ علىَّاتَّ الحرصَّ منَّ عنهَّ ونقرأَّ نراهَّ وماَّ َّ،

وذريةََّّ وهيدروجينيةَّ وجرثوميةَّ كيمائيةَّ منَّ المدمرةَّ األسلحةَّ منَّ االستكثارَّ

ونحوهاَّمنَّأسلحةَّالدمـارَّالشاملَّالتيَّتتسابقَّالدولَّالكربىَّوالصغرى،َّوالغنيةََّّ

َّوالفقيرةَّعلىَّامتالكها.

ذل علىَّ األمثلةَّ منَّ فإّنَّ وزيادةوكذلكَّ المجرمين،َّ عددَّ زيادةَّ َّكَّ دََّّعدَّ

حوادثَّ زيادةَّ منَّ بهَّ ونسمعَّ نراهَّ ماَّ وكذلكَّ َّ.. النفسيةَّ باألمراضَّ المصابينَّ

َّالطالقَّالتيَّتتفاقمَّيومًاَّبعدَّيوم.

ََّّـإلقََّّإن َّ ناس  شؤونهَّ يصّرفَّ الذيَّ اليوم،َّ العالمَّ واقعَّ علىَّ متأملةَّ نظرةَّ اءَّ

َّلقَّ..َّمتعلمونَّدونَّشكَّيؤكدَّخطرَّالعلمَّإنَّلمَّيقرتنَّبالدينَّوالخ

يف قامتَّ التيَّ الحروبَّ منَّ سمعناََََّّّّكمَّ والتيَّ المعاصرةَّ الحقبةَّ يفَّ العالمَّ
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وقرأناَّأنباءهاَّالمروعةَّ..َّماليينَُّأبيدتَّوتبـادَّباألسلحةَّالتيَّاخرتعهاَّالعلم.ََّّألمَّ

مليونَّإنسان،َّوخلفت55ََََّّّّيأتكمَّنبـأَّالحربَّالعالميةَّالثانيةَّالتيَّحصدتَّأرواحََّّ

َّمشوهينَّوالمقعدين.عددًاَّأكربَّمنَّذلكَّمنَّالمعوقينَّوال

ا يفَّ فمآسيهاََّّوالحـروبَّ اليومَّ أماَّ فقط،َّ المحاربينَّ تستهدفَّ كانتَّ لماضيَّ

َّونكباهتاَّموجهةَّإلىَّالنـاسَّعامـةَّمنَّالمقاتلينَّومنَّالعزلَّالمقيمينَّيفَّبيوهتم.َّ

منََّّ الحاضرَّ العصرَّ عرفهمَّ الذينَّ الطواغيتَّ منَّ عددَّ تنكيلَّ فإنَّ وكذلكَّ

ءََّّلمخالفينَّلهمَّمنَّأبناءَّشعوهبمَّشيأمثالَّستالينَّوهتلرَّوموسولينيَّتنكيلهمَّبا

منََّّ كانتَّ التيَّ والوسائلَّ واألسلحةَّ المخرتعاتَّ يستخدمونَّ كانواَّ إذَّ َّ.. رهيبَّ

ثمراتَّالتقنيةَّيفَّتعذيبَّالماليينَّوقتلهم،َّوماَّيزالَّالمستضعفونَّيتعرضونَّإلىََّّ

َّذلك،َّوماَّأحداثَّالبوسنةَّوكوسوفاَّوالشيشانَّعنّاَّببعيدة.

،َّوإنَّتجردََّّاهللَّواليومَّاآلخرَّوالخوفَّمنَّاهللإّنَّالعلمَّإنَّتجّردَّمنَّاإليمانَّب

َّمنَّاألخالقَّالكريمةَّكانَّوسيلةَّللشرَّوالفتكَّوالشقاء.َّ

َّأيتهاَّاألخواتَّالمعلماتَّ

إّنَّمهمتكّنَّومهمةَّإخوانكّنَّمنَّالمعلمينَّإنقاذَّاألجيالَّمنَّالوقوعَّيفَّبراثنََّّ

ونَّإدراكهََّّهذاَّالواقعَّالمؤلمَّ..َّالَُّبّدَّمنَّإدراكَّهذاَّالواقع،َّولكنَّالَّيجوزَّأنَّيك

وتقا يأسـناَّ يفَّ العملَّسـببًاَّ علىَّ لنـاَّ حافـزًاَّ إدراكهَّ يكونَّ أنَّ يجبَّ بلَّ َّ.. عسناَّ

َّالجـاّدَّالمخطط.َّ

األرضَّ أممَّ عنَّ بهَّ تميزتَّ الذيَّ التعليميَّ بنظامهاَّ اإلسالمَّ أمـةَّ أمتكّنَّ إّنَّ

َّكانتَّرائدةَّالتقدمَّالذيَّيحصدَّالبشرَّثمارهَّاليوم.ََّّ

َّلذيَّيسودَّيفَّبالدَّأورباَّوأمريكا،واألملَّمعقودَّعلىَّتغييرَّالنظامَّالتعليميَّا

بأنَّ الذينَّأحسواَّ البالدَّ ..َّيفَّتلكَّ المختصينَّ أفواهَّ تنطلقَّمنَّ النذرَّ قامتَّ ولقدَّ

الخطرَّيداهمَّأمتهمَّبسببَّالنقصَّيفَّالتعليم،َّفشكلتَّيفَّالوالياتَّالمتحدةَّلجنـةََّّ
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بدراسةََّّ وكلفتَّ والعلمية،َّ الرتبويةَّ الشخصياتَّ منَّ مرموقينَّ أعالمًاَّ ضّمتَّ

المتحدَّوسائلَّتحقيقَّا الوالياتَّ األمريكية،َّواستغرقَّعملهاَّلتفوقَّوالسبقَّيفَّ ةَّ

عامََّّ يفَّ تقريرهاَّ أصدرتَّ ثمَّ المتواصل،َّ العملَّ منَّ شهرًاَّ عشرَّ م،1983ََّّثمانيةَّ

َّ(1).وقدَّنقلَّالىَّاللغةَّالعربيةَّ"أمـةَّمعرضةَّللخطر"التقرير:َّهذاَّوكانَّعنوانَّ

التعليمَّماَّتستحقهَّمن المسلمينَّبأنَّنوليَّقضيةَّ االهتمام،ََََّّّّماَّأجـدرناَّنحنَّ

التعليمَّعنَّاإلسالمَّالعظيم،َّوخلقهَّالقويم،ََّّوإنناَّلنرىَّأنَّالخطرََّّ الداهمَّيفَُّبعـدَّ

واآلباءَّ والمعلمات،َّ والمعلمينَّ األمر،َّ وأوليَّ العلماءَّ بينَّ َّ مشرتكة  والمسؤوليُةَّ

َّواألمهات.

َّيقولَّاإلمـامَّالغزالي:َّ

منَّكلََََّّّّ]الصبيَّأمـانةَّعندَّوالديه،َّوقلبهَّالطاهرَّجوهرةَّنفيسةَّساذجةَّخالية

َّلك َدََّّنقشَّوصـورة،َّوهوَّقابل  لَّماَّنقش،َّومائلَّإلىَّكلَّماَّيمالَّبهَّإليـه،َّفإنَُّعـوِّ

وكّلَّ أبواهَّ ثوابهَّ يفَّ وشاركهَّ واآلخـرة،َّ الدنياَّ يفَّ وسـعدَّ عليه،َّ نشـأَّ وُعلِّمهَّ الخـيرَّ

وكانَّ وهلك،َّ شقيَّ البهائمَّ إهمـالَّ وأهمـلَّ الشـّرَّ َدَّ ُعـوِّ وإنَّ ومؤدب،َّ لـهَّ معلمَّ

الق رقبـةَّ لـهَّوقالوزرَّيفَّ والواليَّ عليهَّ قـيمَّ اـدَّ  جس مخ جخ محُّ :ََّّهللََّّالَّ
 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس
[.َّومهماَّكانَّاألبَّيصونهَّعن6ََّّالتحريم:ََّّ] َّحف جف مغ جغ مع جع مظ

يؤدبهَّويهذبهَّويعلمهَّ بأنَّ أولى.َّوصيانتهَّ اآلخرةَّ نارَّ يصـونهَّعنَّ فبأنَّ الدنيـا،َّ نارَّ

تنّعم،َّوالَّيحّببَّإليـهَّمحـاسنَّاألخالق،َّويحفظهَّمنَّالقرناءَّالسوء،َّوالَّيعّودهَّال

و بلَّالزينةَّ األبد،َّ فيهلكَّهالكَّ كـرب،َّ إذاَّ فيضيعَّعمرهَّيفَّطلبهاَّ الرفاهية،َّ أسبابَّ

   (2).ينبغيَّأنَّيراقبهَّمنَّأولَّأمرهَّ..[

 
َّ(ََّّنشرهَّمكتبَّالرتبيةَّالعربيَّلدولَّالخليج.1)

َّ.79َّ-3/69ََّّ"إحياءَّعلومَّالدينَّ"(2ََّّ)
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َّوهذاَّالتوجيهَّالقويمَّيشملَّالمعلمينَّوالمعلمات.ََّّ

َّويقولَّابنَّالقيم:َّ

بأمـرََّّ االعتناءَّ االحتياجَّ غـايةَّ الطفلَّ إليـهَّ يحتاجَّ ومماَّ ينشـأََّّ]..َّ فإنهَّ ُخُلِقه؛َّ

عـوَّّ ماَّ أخالُقهم،َّعلىَّ منحرفًةَّ النـاسَّ أكثرَّ تجـدَّ ولهذاَّ َّ.. صغرهَّ يفَّ المرّبيَّ دهَّ

رأيتََّّ األوالدَّ يفَّ الفسادَّ اعتربتَّ وإذاَّ َّ... عليهاَّ نشـأَّ التيَّ الرتبيةَّ قَِبلَّ منَّ وذلكَّ

َّ(1).عامتهَّمنَّقبلَّاآلباء[

َّوهذاَّالتوجيهَّيشملَّكذلكَّاألمهات،َّوالمعلمينَّوالمعلمات.َّ

َّظامهاَّالتعليميَّالعظيم.َّالمَّكانتَّرائدةَّالتقدمَّبنـةَّاإلسإّنَّأمَّّ

يقررَّالمنصفونَّمنَّرجالَّالرتبيةَّوتاريخَّالحضارةَّأّنَّدخولَّأفكارَّابنَّرشـدََّّ

الفقيهَّالفيلسوفَّالطبيبَّاألوساطَّالفكريةَّيفَّالغربَّيفَّمطلعَّالقرنَّالثالثَّعشرََّّ

غَّعصرَّالنهضةََّّالميالديَّفتحَّصفحةَّجديدةَّيفَّتاريخَّالفكرَّاألوربي،َّومّهـدَّلبزو

عشَّ الخامسَّ القرنَّ الناحيةََّّيفَّ منَّ الحديثةَّ العصورَّ بدايةَّ يمثلَّ الذيَّ الميالديَّ رَّ

َّيفََّّ َّمميـز  الفكريةَّبالنسبةَّألوربا،َّوكانَّلفلسفةَّابنَّرشـدَّالتيَّانتشرتَّيفَّأورباَّدور 

َّ(2).بزوغَّالعقالنيةَّالحديثـةَّيفَّالفكرَّاألوربي

التجريب المنهجَّ حملتَّ التيَّ هيَّ اإلسالمَّ أّمـةَّ منََّّوإّنَّ فكانَّ أورباَّ إلىَّ يَّ

َّهَّكلَّهذاَّالتقدمَّالعلميَّوالتقنيَّالذيَّظهرَّيفَّالغرب.َّثمراتَّتطبيق

إّنَّالدنياَّكلهاَّبحاجةَّإلىَّهذاَّاإلسالمَّالعظيمَّالذيَّأكرمناَّاهللَّبأنَّنكـونَّمنََّّ

أتبـاعهَّوشـّرفناَّبذلك،َّوأودَّأنَّأبشـركّنَّبماَّأعـّدَّاهللَّللداعياتَّالالئيَّيستطعنَّأنََّّ

إلى طالباهتّنَّ الخـيَََّّّّيهدينَّ طريقهاَّ وسلوكَّ الحـقَّ لهّنََّّعقيدةَّ اهللَّ أعـّدَّ لقدَّ َّ.. رَّ

 
ال"(1َََّّّ) طبعةَّحاكمَّقطرَّالسابقَّالشيخَّعليَّبنَّعبد142ََََّّّّصََََّّّّ."مولودتحفةَّالودودَّبأحكامَّ

َّم(.1961هـَّ)1380اهللَّآلَّثاين،َّالمطبعةَّالهنديةَّببمبايَّالهندَّسنةَّ

(َّانظرَّبحثَّماجدَّفخريَّعنَّدورَّابنَّرشـدَّيفَّبزوغَّالعقالنيةَّالحديثةَّيفَّالفكرَّاألوربي،2ََّّ)

َّوقدَّنشرتهَّجريدةَّالحياة.َّ
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َّالثـوابَّالعظيم.َّ

أبيَّمسعودَّعقبةَّبنَّعمروَّاألنصاريََّّ • اهللََََّّّّعنَّ :ََّّملسو هيلع هللا ىلصأنهَّقال:َّقالَّرسولَّ

َّ(1).َّ«َمْنَّدّلَّعلىَّخـيرَّفلهَّمثلَّأجـرَّفاعله»

هريرةََّّ • أبيَّ اهللََََّّّّوعنَّ منََّّ»َّقال:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصأّنَّرسولَّ لهَّ كانَّ إلىَّهدىَّ دعاَّ َمْنَّ

أ مثلَّ أجواألجـرَّ منَّ ذلكَّ ينقصَّ تبعهَّالَّ منَّ إلىََّّجـورَّ دعاَّ وَمْنَّ شيئًا،َّ رهمَّ

َّ(2).«ضاللةَّكانَّلهَّمنَّاإلثمَّمثلَّآثامَّمنَّتبعهَّالَّينقصَّذلكَّمنَّآثامهمَّشيئًا

ألعطينَّ»قالَّيومَّخيـرب:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصأّنَّرسولَّاهللََََّّّّوعنَّسهلَّبنَّسعدَّالساعديََّّ •

ويح ورسوله،َّ اهللَّ َّ يحبُّ يديه،َّ علىَّ اهللَّ يفتحَّ رجالًَّ غدًاَّ الرايةَّ اهللَّهذهَّ بهَّ

النََّّ«.لهوورس يــفباتَّ أيُّهمََّّاسَّ ليلتهم:َّ ويتحدثون(َّ يخوضونَّ )أي:َّ دوكونَّ

 يعطاها؟ََّّ

اهللََّّ رسولَّ علىَّ غدواَّ الناسَّ أصبحَّ فقـال:َََّّّملسو هيلع هللا ىلصفلماَّ يعطاهاَّ أنَّ يرجوَّ كلهمَّ

ََّّ«أينَّابنَّأبيَّطالب؟»

َّفقيـل:َّياَّرسـولَّاهلل.َّهوَّيشتكيَّعينـه.

َّ«فأرسـلواَّإليـه»قــال:َّ

اهللََّّ رسولَّ فبصقَّ به،َّ كأنََّّملسو هيلع هللا ىلصفأيتَّ حتىَّ فربئَّ له،َّ ودعـاَّ عينيهَّ بهَََّّّيفَّ يكنَّ لمَّ

َّوجع،َّفأعطاهَّالراية.

َّ:َّياَّرسولَّاهللَّأقاتلهمَّحتىَّيكونواَّمثلنا؟قالَّعليَّ

اإلسـالم،ََّّ»اقفــال:ََّّ إلىَّ ادعهمَّ ثمَّ بساحتهم،َّ تنزلَّ حتىَّ رسلكَّ علىَّ ْنُفـْذَّ

بكََّّ اهللَّ يهديَّ فواهللَّألنَّ فيـه.َّ تعالىَّ اهللَّ منَّحـقَّ عليهمَّ يجبَّ بماَّ وأخربهمَّ

 
َّ.َّ(1893)مسلمََّّرواه(1ََّّ)

َّ.َّ(2674)سلمَّمَّرواه(2ََّّ)
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َّلكَّمنَّحمرَّالنعمرجالًَّ َّ(1).«واحدًاَّخـير 

الدنيـا،َّوماَّعنذاََّّـهَّ لذهتاَّيفَّ دَّاهللَّخيرََّّـوستغمركّنَّسـعادةَّكـربىَّتجـدنَّ

َّوأبقى.

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

إذاَُّقّدرَّإلحداكّنَّأنَّتكونَّمعلمةَّفلتعلمَّأّنَّاهللَّتبـاركَّوتعالىَّقدَّفتحَّلهاَّبابًاَّ

إلىَّاهلل النََّّ،واسعًاَّللدعوةَّ النفوسَّ الولبنـاءَّ ونَّعظيم.َّوقدَّيكاشئةَّعلىَّاإلسالمَّ

الط أوَّأكثرَّمنَّهؤالءَّ الواقعََّّالواحدةَّ يغّيرَّ ماَّ لباتَّمنَّاألثرَّيفَّاإلصالحَّوالبنـاءَّ

َّالمـؤلم.

البن المؤثرةَّ اءةَّأنَّتقولَّاألختَّكلمةَّطيبـةَّثمَّـوليسَّيكفيَّيفَّمجالَّالدعـوةَّ

َّتمضيَّ..َّ

التأثيرََّّولكّنَّاألحسنَّواألكملَّللوصوََّّ،أمرَّحسنََّّ–لوفعلتهََََّّّّ–إّنَّهذاََّّ لَّإلىَّ

ت أنَّ الطََّّشـفعالفّعـالَّ إلىَّ الدقيقَّ بالتعّرفَّ الطيبـةَّ الكلمةَّ بوجوهّنََّّاتلكَّ لباتَّ

واال واالقتصاديةَّ األسريةَّ وأوضاعهّنَّ وبلداهنّنَّ وقبائلهّنَّ جتماعيةََّّوأسمائهّنَّ

النفسيةَّ..َّعليهاَّأنَّتبحثَّبطريقةَّلبقةَّهلَّهناكَّطالبةَّتعاينَّ والسيماَّأوضاعهنَّ

نَّشوائبَّالحيـاةَّالجديدةََّّكثيرًاَّمَََّّّذلكَّألنَََّّّّ،ضاعَّالعائليةمنَّأزمـٍةَّمـاَّبسببَّاألو

أوجدتَّيفَّمجتمعاتناَّـبيالغر والفضائياتَّ اإلعالمَّ التيَّغزتناَّبسبَّوسائلَّ ةَّعناَّ

ويفَّأساليبناَّالرتبوية.َّوألنَّهناكََََّّّّ،ويفَّعواطفناََّّ،كثيرًاَّمنَّالهزاتَّيفَّنظرتناَّللحياة

م يفَّ القسـوةَّ الجهلَّ إلىَّ جمعواَّ واألمهاتَّ اآلباءَّ بنينََّّبعضَّ أوالدهمَّ عاملةَّ

إلىََّّفيكوََّّ،وبنـات بهَّ تنتهيَّ قدَّ نفسيةَّ بعقدَّ الطفلَّ يصابَّ أنَّ يفَّ سببًاَّ ذلكَّ نَّ

َّالمرض.

 
َّ.َّ(2406)،َّومسلمَّ(2942َّ)البخاريََّّرواه(1ََّّ)
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المع موقفَّ كانَّ الداعيةلوربماَّ َّ،َّمةَّ الحـانيةََّّ َّ،بنظرهتاَّ المشرقـةَّ ََّّ،َّوبسمتهاَّ

هذاَّ موقفهاَّ كانَّ ربماَّ َّ.. والرحمةَّ الوّدَّ عواطفَّ بأنداءَّ المبللَّ اللطيفَّ وكالمهاَّ

َّنَّخطيرةَّ.َّمـةَّالتيَّكانَّيمكنَّأنَّتتطورَّلتكوسببًاَّيفَّزوالَّتلكَّاألز

هؤالءَّالطالباتَّعندماَّيلقينَّمنَّمعلمتهّنَّهذاَّاالهتمامََّيقَبلَنَّكّلَّماَّيصدرََََّّّّإنَّّ

َّعنَّهذهَّالمعلمةَّمنَّرأيَّوفكر.

بنـا يهتّمَّ كانَّ الذيَّ باألسـتاذَّ تعلقناَّ طالبًاَّ كنّـاَّ أنَّ يومَّ أذكرَّ لهَََّّّ،وأناَّ وحبناَّ

َّنكادَّنطـيرَّفرحًاَّهبا.َّوتأثرناَّبه،َّوكنّاَّنعـّدَّذلكَّمزيةَّ

هؤالءَّوالمعلمةََّّ تصرفاتَّ فهمَّ علىَّ أقـدرَّ تكونَّ لطالباهتاَّ عارفًةَّ تكونَّ التيَّ

لباتَّيفَّتعاملهاَّمعهّنَّويكونَّذلكَّمعينًاَّلهاَّعلىَّأنَّتقفَّالموقفَّالحسنََّّاالط

ومنَّناحيـةَّأخرىَّفإنَّمعرفةَّالداعياتََََّّّّ،المرتعَّبالشفقةَّوالمحبـة.َّهذاَّمنَّناحيـة

َّ لطالباهتّنَّ اهللَّ مدإلىَّ تجعلهّنَّ الدقيقهَّ المعرفةَّ كلَّهـذهَّ الستعداداتَّ ركاتَّ

وإمكاناهتا العلميةََََّّّّ،واحـدةَّ المهـامَّ ببعضَّ طالبةَّ كلَّ تكّلفَّ أنَّ يمكنَّ وعندئذَّ

َّستعدادتَّواإلمكانات.مَّمعَّتلكَّاالءوالدعويةَّالتيَّتتال

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 ئلة  ــــاألس

أنََّّ المعلماتَّ منَّ الداعياتَّ األخواتَّ علىَّ لألسئلةََّّإّنَّ صدورهّنَّ تتسـعَّ

إليهنَّّالكثـيرةََّّ توجهَّ الطالباتََّّالتيَّ بعضهاَّسخيفًاََّّمنَّ يكونَّ بارداًَََّّّ،وقـدَّ أوَََّّّ،أوَّ

َّأوَّمحرجًا.َّ،َّمضجراًَّ

عنهَّ وتجيبَّ الحسن،َّ المحملَّ علىَّ وتحملهَّ السؤالَّ تسمعَّ أنَّ عليهاَّ إّنَّ

فيماَّ المسيئةَّ السائلةَّ تنّبـهَّ بأنَّ بأسَّ والَّ علمها.َّ يفَّحدودَّ مادامَّ المناسبةَّ اإلجابةَّ

َّمناسبَّوتبّينَّلهاَّالغلطَّيفَّإلقاءَّهذاَّالسؤال.َََّّّينهاَّوبينها،َّإذاَّكانَّالسؤالَّغيرب

العلماءَّاألجاّلءَّكانواَُّيسألونَّأسئلةَّسخيفة،َّفماَّكانواَََّّّوأناَّأعرفَّعدداًَّ منَّ

ال السائل،َّوإنماَّكانواَّيجيبونَّعنَّ أّنَّسـيعنفونَّ إلىَّ السائلَّ ينبهونَّ ثّمَّ أواًل،َّ ؤالَّ

ـائالًَّاتصلَّبهََّّمنَّصربَّبعضهمَّوحسنَّاحتمالهَّأّنَّسهذاَّالسؤالَّالَّيليق،َّولقدَّبلغَّ

بعدَّالثانيـةَّمنَّمنتصفَّالليل،َّفاسـتيقظَّالشـيخَّفإذاَّالسـائلَّمنَّأمريكاَّيسـألهَّعنََّّ

العـذرََََّّّّ،تأويلَّرؤياَّرآهاَّ..َّفأجابهَّعنَّسـؤالهَّولمَّيعنّفـهَّولمَّيلمـه لهَّ التمسَّ بلَّ

َّبأنهَّماَّكانَّيعرفَّاختـالفَّالتوقيت.َّ

ُبدَّّ الَّ الصربَّصفةَّ األختإّنَّ هباَّ تتحلىَّ أنَّ الََََّّّّ يفََّّالداعيةَّ النجاحَّ علىَّ عازمةَّ

َّدعوهتا،َّوهذاَّالذيَّذكرناَّمنَّأهونَّحاالتَّالصرب.

تعلم الَّ عّماَّ تجيبَّ أنَّالَّ يفَّ الجـرأةَّ الداعيـةَّ األختَّ لدىَّ تكونَّ أنَّ ََّّ،َّوينبغيَّ

وتعرتفَّبأهناَّالَّتعلم.َّوهذاَّشـأنَّالعلماءَّاألئمة،َّكانَّأحدهمَّإذاَّسئلَّعنَّأمرَّالََّّ

َّأعلم.يعرفهَّقال:َّالَّ

ةَُّ َّ(1).َّفإذاَّأخطأهاَّأصيبتَّمقاتله[َّ"الَّأدري"َّالعالمَّقالَّاإلمامَّمالك:َّ]ُجنـ 

ةَّالتيَّتقيَّالعالمَّمنَّالفضيحةَّيفَّالدنياَّواألثمَّيومَّالقيامةََّّـايـ:َّالوقيقولََّّ

 
َّ.151َّالبنَّأبيَّزيدَّالقيرواينَّصََّّ"الجامعَّ"(1ََّّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 149 - 

 

أماَّإذاَّلمَّيستعملهاَّوكانَّجريئًاَّعلىَّالفتوىَّبماََََّّّّ،أنَّيقولَّهذهَّالكلمةَّ)الَّأدري(

َّبتَّمقاتله.َّلمَّيعلمَّوقعَّيفَّاألثمَّوأصي

َّماَّيسألونهَّفهوَّمجنون:َّ)مََّوقالَّابنَّعباسَّ َّ(1)(.ْنَّأجاَبَّالناَسَّيفَّكلِّ

جملةَّقريبةَّمنَّقولَّابنَّعباسََََّّّّونسبَّابنَّرجبَّالحنبليَّإلىَّابنَّمسعودََّّ

مسعودََّّ ابنَّ وعنَّ يستفتونهَََّّّفقال:َّ ماَّ كلَّ يفَّ الناسَّ يفتيَّ الذيَّ )إّنَّ قال:َّ أنهَّ

َّ(2)(.لمجنون

مَّ اإلذاعـةَّرجالًَّ كبـارَّعلماءَّوقدَّسمعتَّيفَّ يقولََّّ(3)نَّ العصرَّ يفَََََّّّّّهذاَّ

:َّهذهَّالمسألةَّالَّيحضرينَّفيهاَّقول،َّوسأراجعهاَّولعلناَّنوايفَّعنَّمسألةََّّجوابَّله

َّ،َّفزادَّإجالاًلَّواحرتامًاَّيفَّنظري.َّيفَّاألسبوعَّالمقبلَّاالسائلَّعنه

تسألَّ التيَّ العلمَّ مسائلَّ منَّ تعرفهَّ مالمَّ تستدركَّ أنَّ الداعيةَّ لألختَّ ويمكنَّ

با باالجتهادَّ عنعنهاَّ تكونَّ أنَّ ويجبَّ والتعلم،َّ والََّّلدراسةَّ مسعفة.َّ مكتبةَّ دهاَّ

أيََّّ أوَّ أوَّشهرةَّ أونسبَّ التعلمَّممنَّهوَّدوهناَّيفَّسـنَّ أنَّتستنكفَّمنَّ لهاَّ ينبغيَّ

َّاعتبارَّآخر.َّ

َّ(4).عنَّمجـاهـد:َّ]الَّيتعلمَّالعلمَّمستحَّوالَّمستكرب[

ََّّاءَّأنَّيتفقهنَّــارَّلمَّيمنعهّنَّالحيــاءَّاألنصـاءَّنسـالنسََّّ:َّ)نعمََّوعنَّعائشـةََّّ

َّ(5)(.دينـيفَّال

 
َّ.151َّالبنَّأبيَّزيدَّالقيرواينَّصََّّ"الجامعَّ"(1ََّّ)

البنَّعبدََََّّّّ"جامعَّبيانَّالعلمَّوفضله"(َّشرحَّحديثَّ»ماَّذئبانَّ..«َّالمنشورَّيفَّهامشَّكتاب2ََّّ)

َّ.1/177َّالربَّ

َّ.ازَّزَّبنَّب(َّوهوَّالشيخَّعبدَّالعزي3)

َّ.1/55َّللنوويََّّ"شرحَّالمهذبَّ"(4َّ)

َّ.1/55َّللنوويََّّ"شرحَّالمهذبَّ"(5َّ)
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أّنهَّوقالَّسعيدَّبنَّحب العلمَّوظنَّ فإذاَّتركَّ الرجلَّعالمًاَّماَّتعلم،َّ ير:َّالَّيزالَّ

َّ(1)قـدَّاستغنىَّواكتفىَّبماَّعندهَّفهوَّأجهلَّماَّيكون.

:َّ]وإذاَّسئلَّعنَّشيءَّالَّيعرفه،َّأوَّعرضَّيفَّالدرسَّماََّّ(2)قالَّاإلمامَّالنووي

عنَّذلك،َّفمنَّعلمَّالعالمَّالَّيعرفهَّفليقل:َّالَّأعرفه،َّأوَّالَّأتحققه،َّوالَّيستنكفََّّ

يقولََّّ مسعودََّّأنَّ ابنَّ قالَّ فقدَّ أعلم،َّ اهللَّ أوَّ أعلم،َّ الَّ يعلم:َّ الَّ أيهاََّّفيماَّ )ياَّ َّ:

اهللَّأعلم(َّ..َّوليعلمَّأّنَّمعتقدََََّّّّ:الناسَّمنَّعلمَّشيئًاَّفليقلَّبه،َّومنَّلمَّيعلمَّفليقل

العالمََّّ قولَّ أّنَّ أدري)المحققينَّ عظيمَّ(الَّ علىَّ دليـلَّ هوَّ بلَّ منزلتـه،َّ يضـعَّ الَّ َّ،

معرفتهَّمسائلَّمعدودة،ََََّّّّمكنَّالَّيضرهَّعدتقواه،َّوكمالَّمعرفته،َّألّنَّالمتممحلهَّو

يمتنعَّمنَّ فتواه،َّوإّنماَّ تقواه،َّوأّنـهَّالَّيجازفَّيفَّ أدريَّعلىَّ بقوله:َّالَّ ََّّبلَّيستدلَّ

يخافَََّّّقول ألنهَّ تقواه،َّ وضعفتَّ معرفته،َّ وقصرتَّ علمه،َّ قّلَّ منَّ أدري(َّ )الَّ

ف منه،َّ جهلَّ وهذاَّ الحاضرين،َّ أعينَّ منَّ يسقطَّ أنَّ علىَّلقصورهَّ بإقدامهَّ إنهَّ

َّيعلمهَّيبـوءَّباإلثمَّالعظيم[.َّالجوابَّفيماَّالَّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 
َّ.63َّ-1/62للنوويََّّ"شرحَّالمهذبَّ"(1َّ)

َّ.63َّ-1/62للنوويََّّ"شرحَّالمهذبَّ"(2َّ)
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 ــدوةــــــالق

دعاََّّ التيَّ بالمحاسنَّ تتخلقَّ أنَّ تنجحَّيفَّعملهاَّ أنَّ أرادتَّ إنَّ للداعيةَّ ينبغيَّ

بالداعيةَّوإنَّكانتَّ الشرعَّوحّثَّعليها،َّوأنَّترتفعَّعنَّاألمورَّالتيَّالَّتليقَّ إليهاَّ

َّمخالفِةَّماَّتأمُرَّبهَّاألخريات.َّواهللَّوعَّيفـذرَّمنَّالوقـ.َّوعليهاَّأنَّتحتاـمنَّالمباح

 مي  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رنُّ   تباركَّوتعالىَّيقول:
َّ[.3-2الصف:َّ]ََّّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

فقال:َّ يفعلونهَّ الَّ وهمَّ بالربَّ الناسَّ يأمرونَّ قومَّ علىَّ سبحانهَّ اهللَّ   ونعىَّ

   َّخب حب هئجب مئ خئ  حئ  جئ يي  ىي  نيُّ 

 [. 44البقرة: ]

ت اهللَّ لساويقولَّ  مغ جغ مع  جع مظ حط ُّ   :نَّشعيبََّّعالىَّعلىَّ
َّ[.88َّهود:َّ]  َّحف جف

َّيفَّالرتبيةَّوالدعوةََّّ َّله،َّوالَُّبد  إّنَّالتعليمَّبالقدوةَّمساٍوَّللتعليمَّباللسانَّومعادل 

منََّّ مطلوبَّ وهذاَّ متضادين.َّ الَّ متكاملينَّ متعاونينَّ يكوناَّ أنَّ علىَّ النوعينَّ منَّ

َّالواعظينَّومنَّاآلباءَّواألمهاتَّوالمعلمينَّوالمعلمات.

ًةَّإاّلَّإذاَّكانتَّمحبوبًة،َّأماَّالتيَّتجعلَّمنَّنفسهاَّالَّتكونَّمت بعَّللداعيةَّدوةقـوال

بال ُتّتبعَّإالَّ رَّواإلكراه،َّوالَّيكونَّهذاََّّـسققدوةَّوتكونَّمبغوضًةَّمفروضًةَّفإهناَّالَّ

َّاتباعًاَّبالمعنىَّالصحيح.َّ

وقدَّثبتَّيفَّبحوثَّأجراهاَّالمختصونَّيفَّعلمَّالنفسَّأّنَّالناسَّيندفعونَّإلىََّّ

َّهونَّهبمَّدونَّأنَّيشعروا.باألشخاصَّالذينَّيحبوهنمَّ..َّيتشبَّالتشّبه

كبيرَّ أستاذَّ منَّ سمعتَّ اآلتيـالقصََّّ(1)وقدَّ مدرَّّــةَّ ُكنتَّ قال:َّ مدرسةََّّسة.َّ يفَّ ًاَّ

 

َّ.َّوأستاذهَّالذيَّأثرَّفيهَّهوَّالشيخَّعبدَّالقادرَّالمبارك.َّ(َّهوَّاألستاذَّعليَّالطنطاوي1َّ)
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اءَّالدروسَّأمامنا،ََّّـثانويةَّفاستأذنناَّفريقَّمنَّالطاّلبَّيفَّأنَّيقلدواَّأساتذهتمَّيفَّإلق

َّالطاّلبَّيحاولَّتقليديََّّفأذن اَّلهمَّوجلسناَّنشاهدَّصنيعهمَّ..َّقال:َّفلماَّشرعَّأحدَُّ

أنَّأشعر:َّهذاَّأستاذناَّ..َّفالنَّ..َّوقال:َّفعرفتَّأننيَّلّماَُّأعجبتَّهبذاََََّّّّصحُتَّدون

أتكلفهاَّوالَّ األُستاذَّوأحببتهَّصارتَّطريقتهَّيفَّاإللقاءَّسجّيًةَّمنطبعًةَّيفَّنفسيَّالَّ

َّأتصنّعها،َّوماَّكنتَّأدريَّذلكَّقبلَّأنَّأشاهدَّصنيعَّهذاَّالطالب.

َّةَّ..ََّّفَّالناشئبالنسبةَّللداعيةَّيفَّصفوَّمنَّهناَّتبدوَّقيمةَّالقدوة

َّإن َّ ََّّ َّكل  نفوسََّّ يفَّ الكبيرَّ األثرَّ ترتكَّ الفاضلةَّ األختَّ أيتهاَّ تقولينهاَّ كلمةَّ

ويفَّ الطالبات،َّ سلوكَّ يفَّ األثرَّ أكربَّ لهَّ تتصرفينهَّ تصرفَّ كلَّ وإنَّ الطالبات،َّ

تق َّ.. األمورَّ علىَّ واحـحكمهنَّ أسـولَّ أناَّسمعتَّ منهن:َّ تقـدةَّ كـتاذيتَّ يفََّّـولَّ ذاَّ

أوَّتقول:َّأناَّرأيتهاَّتتصرفَّالتصرفََََّّّّه.ـاللَّالَّشيءَّفيـالينَّفهوَّإذنَّحـرَّالفـاألم

الفالينَّفهوَّإذنَّحاللَّالَّشيءَّفيه،َّولوَّكانَّحرامًاَّأوَّمكروهًاَّماَّفعلتهَّأبدًاَّ...ََّّ

َّوهكذا.

الََّّ الاليتَّ أنفسهنَّ علىَّ المسرفاتَّ المعلماتَّ وجودَّ خطورُةَّ تتبينَّ هناَّ ومنَّ

م وأوضحَّ َّ.. وسلوكهّنَّ ألفاظهنَّ يفَّ اهللَّ هؤالءََّّيتقينَّ موقفَّ ذلكَّ علىَّ ثالَّ

المستهرتََََّّّّالمعلمات االختالطَّ ومنَّ التربجَّ ومنَّ التدخينَّ ومنَّ الحجاب.َّ منَّ

َّونحوَّذلك.َّ

مهن حـإّنَّ يفَّ التعليمَّ أكملََّّـةَّ علىَّ والمعّلمةَّ المعّلمَّ يكونَّ أنَّ توجبَّ ذاهتاَّ ّدَّ

دونََّّ والطالباتَّ التالمذةَّ إلىَّ المعلمةَّ وصفاتَّ المعلمَّ صفاتَّ تنقلَّ إذَّ َّ.. حالَّ

َّشعورَّمنهم.

الََّّوتقودنا الحديثهذهَّ إلىَّ المفزعةَّ يفَََّّّحقيقةَّ يرونَّ بماَّ الناشئةَّ تأثرَّ عنَّ

َّة.َّـاءَّاألمـاألفالمَّوالتمثيليات.َّوهذاَّداخلَّيفَّموضوعَّالرتبيةَّالسليمةَّوبن

السرقةََّّ علىَّ كاإلقدامَّ باإلجرامَّ ُتغريَّ والتمثيلياتَّ األفالمَّ هذهَّ منَّ كثيرًاَّ إّنَّ
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رتكابَّالفواحش.َّوالسطوَّعلىَّالبيوتَّوقتلَّاآلمنينَّوشربَّالخمرَّوالدخانَّوا

لينَّيؤدونَّالدورَّالذيَّيقومونَّبهَّبشكلَُّيثيرَّإعجابَّهؤالءَّذلكَّأنَّبعضَّالممث

َّالشبابَّوالشاباتَّ..َّوقدَّيقودهمَّهذاَّاإلعجابَّإلىَّتقليدَّذاكَّالممثل.َّ

ومثلَّاألفالمَّوالتمثيلياتَّالقصُصَّالغرامّيةَّوالبوليسّيُةَّالخسيسُةَّالتيَّتعرضَّ

ع تستحوذَّ مثيرةَّ بطريقةَّ القصةَّ فيعجبََّّأحداثَّ الشاب،َّ القارئَّ إعجابَّ لىَّ

وبش تقليدهَّ إلىَّ اإلعجابَّ هذاَّ يقودهَّ وقدَّ القصـةَّ شخصياتَّ منَّ بينهََّّلوََّّخصيةَّ

وبينَّنفسهَّيفَّخلوةَّ..َّفرتاهَّيرددَّالجملةَّالتيَّقالهاَّذاكَّالرجلَّ..َّوقدَّيقدمَّعلىََّّ

َّارتكابَّالعملَّالمشينَّبالفعل.

عل قامتَّ الدراسةَّ وهذهَّ ميدانية،َّ بدراسةَّ قامَّ باحثًاَّ أّنَّ وّجههََّّوأذكرَّ سؤالَّ ىَّ

َّيفَّبلدَّعربي،َّوهذاَّالسؤالَّهو:ََّّإلىَّمئةَّشابَّوشابةَّ

َّهلَّتحاولَّأنَّتقومَّبالدورَّالذيَّأعجبكَّمنَّممثلَّشاهدتهَّيفَّتمثيليةَّرأيتها؟

َّمنَّالذينَّسألهم.ََّّ%80فكانتَّنسبةَّالذينَّأجابواَّبـ)نعم(َّتزيدَّعلىَّ

يقافَّإّنَّطلبةَّالعلمَّوالدعاةَّوالموجهينَّالَّيستطيعونَّمنعَّالفضائيات،َّوالَّإ

يستطيعو ولكنهمَّ واألمهاتالتمثيليات.َّ اآلباءَّ معَّ بالتعاونَّ يقومواَّ أنَّ َّ،نَّ

والمعلمات َّ،والمعلمينَّ بالتوعيةَََّّّ يقومواَّ أنَّ َّ.. الجمعةَّ وخطباءَّ والوعاظَّ

َّوالتحصينَّبأساليبَّمقنعة.َّ

الجراثيمَّمنَّقيامهاََََّّّّإنَّّ منعَّ بالجراثيمَّالَّيستطيعَّ بيئةَّموبوءةَّ الذيَّيكونَّيفَّ

يس ولكنهَّ الهدام،َّ ببعملهاَّ أوَّ باللقاحَّ نفسهَّ يحّصنَّ أنَّ وسائلَّتطيعَّ منَّ وسيلةَّ

َّالوقاية.َّ

والَّيعنيَّكالمناَّهذاَّأاّلَّنفيدَّمنَّالتقدمَّالعلميَّوالتقنيَّالذيَّأفرزتهَّحضـارةَّ

َّهبا. َّالغربَّ..َّالَّ..َّإّنَّالحكمةَّضـالةَّالمؤمـنَّأينماَّوجـدهاَّأخـذهاَّوهـوَّأحـقُّ

دنيـاناَّأوََّّاََّّــماَّيضرناَّيفَّديننولكنَّعليناَّأنََّنْحـَذَرَّمّماَّأفرزتهَّهـذهَّالحضارةَّم
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منََّّ لخلقَّ مخالفًاَّ أوَّسلوكًاَّ ديننا،َّ أصولَّ منَّ فكرًاَّمخالفًاَّألصلَّ كانَّ ..َّسواءَّ

أخالقناَّاإلسالمية،َّأوَّكانَّاتجاهًاَّأدبيًاَُّيعارضَّقيمناَّومثلنا،َّأوَّكانَّأداةَّمخرتعةََّّ

َّتستعملَّيفَّهدمَّكياننا.

س اــوقدَّ باإلنسانيةَّ تلحقَّ كارثةَّ أعظمَّ إنَّ قلت:َّ أْنَّ التقّدمََّّبقَّ هذاَّ أّنَّ ليومَّ

للمعرفةََّّالتقنيَّحصل أساسًاَّ يكونَّ أنَّ وتأبىَّ للدينَّ تتنّكرَّ ولمَََّّّ،يفَّظّلَّحضارةَّ

َّّلَّحضارةَّإسالميةَّومجتمعَّإسالميَّوإناَّهللَّوإناَّإليهَّراجعون.ـتحصلَّيفَّظ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 155 - 

 

  نيــة أّم املؤمنـــخدجي

جَّمنَّكملَّيفَّالدعوةَّوالبنـاءَّعرضَّنماذإّنَّمماَّيعينَّعلىَّبلوغَّالمستوىَّاأل

هيَّخيرَّأمـةََََّّّّالتيَََّّّالرائداتَّالصالحاتَّالمؤمناتَّالقانتات،َّوهذهَّاألمـةَّالعظيمة

الكثير،َّوسنعرضََّّ الكثيرَّ النماذجَّ قدَّعرفتَّمنَّهذهَّ للنـاسَّ إنَّشاءَََّّّ–أخرجتَّ

َّإليرادَّبعضهاَّفيماَّنستقبلَّمنَّكلمات.ََّّ–اهللَّ

است األمـةَّ أّنَّعطـاءَّهذهَّ أذكرَّ أنَّ إلىَّعصرناَّهذا،َّفكمَّهناكَّمنََّّوأحبَّ مرَّ

وإعدادََّّا اإلصالحَّ يفَّ الكبيرَّ األثرَّ لهّنَّ كانَّ الاليتَّ الداعياتَّ الفاضالتَّ لسيداتَّ

َّالرجالَّالدعاةَّالمصلحين.َّ

المؤمنينَّخديجةََّّ أّمَّ أّمناَّ اآلنَّبعرضَّطرفَّمنَّسيرةَّ أنَّأسعدَّمعكنَّ وأودَّ

َّ.بنتَّخويلدَّ

الرشيد،َّوالقلبَّالكبير،ََََّّّّإهناَّالمرأةَّالعاقلةَّذاتَّالرأيَّالسديد،َّوالنظرَّالبعيد

َّالزكي،َّوالدينَّالقوي.والخلقَّ

المواقفَّالعظيمةَّالتيَّسجلهاَّلهـاَّالتـاريخَّبحـروفَّمنَََّّّلقدَّكانَّلهـاََّّ

العظيمََّّ للرسولَّ العـونَّ كانتَّ فقـدَّ َّ.. وإكبـارَّ وبمالهاَّملسو هيلع هللا ىلصنورَّ برأيهاَّ أعانتـهَّ َّ،

َّوبعاطفتها،َّوكانَّيجـدَّيفَّالركونَّإليهاَّاألنسَّوالودَّوالنصحَّوالتثبت.

َّّمىَّذاكَّالعامَّعـامَّاألحـزان.ندماَّفقدهاَّوفقدَّعمهَّأباَّطالبَّسعو

إهناَّسيدةَّنسـاءَّالعالمين،َّإهناَّخديجةَّبنتَّخويلدَّبنَّأسدَّبنَّعبدَّالعّزىَّبنََّّ

أّمَّأوالدَّرسولَّاهللََّّ قصيَّبنَّكـالب،َّالقرشيةَّاألسـدية.َّوكنيتهاَّأمَّالقاسم،َّوهيَّ

َّ.َّملسو هيلع هللا ىلص

الطاهرة.َّوأمهاَّفاطمةَََّّّقالَّالزبيرَّبنَّبكار:َّكانتَّخديجةَّتدعىَّيفَّالجاهلية

َّالعامرية.ََّّبنتَّزائدة
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عليهاَّ خلفَّ ثّمَّ زرارة،َّ بنَّ النباشَّ بنَّ هالةَّ أبيَّ زوجةَّ أوالَّ خديجةَّ وكانتَّ

ولهََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصبعدهَّعتيقَّبنَّعابدَّبنَّعبدَّاهللَّبنَّعمرَّبنَّمخزوم،َّثمَّتزوجهاَّرسولَّاهللََّّ

األربعين يفَّ هيَّ وكانتَّ سنةَّ وعشرونَّ ََّّ(1).خمسَّ بعدَََّّّ الصحيحَّ علىَّ وماتتَّ

عشرينَّسنةَّوكانَّالتعارفَّينَّيفَّرمضان،َّفأقامتَّمعهَّخمسًاَّوالمبعثَّبعشرَّسنَّ

َّبينهماَّقبلَّالزواجَّكماَّيأيت:َّ

الَّابنَّاسحاق:َّوكانتَّخديجةَّبنتَّخويلدَّامرأةَّتاجرة،َّذاتَّشرفَّومالََّّـق

تستأجرَّالرجالَّيفَّمالهاَّوتضارهبمَّإياه،َّبشيءَّتجعلهَّلهم.َّ)أيَّتجعلَّلهمَّجزءًاََّّ

قو َّ قريش  وكانتَّ تعبهم(.َّ مقابلَّ الربحَّ تجَّمنَّ رسولـمًاَّ عنَّ بلغهاَّ فلماَّ اهللََََّّّّارًا،َّ

ماَّبلغها،َّمنَّصدقَّحديثه،َّوعظمَّأمانته،َّوكرمَّأخالقه،َّبعثتَّإليه،َّفعرضتََََّّّّملسو هيلع هللا ىلص

عليهَّأنَّيخرجَّيفَّماٍلَّلهاَّإلىَّالشامَّتاجرًا،َّوتعطيهَّأفضلَّماَّكانتَّتعطيَّغيرهَّمنََّّ

اهللََّّغـالتجار،َّمعََّّ فقبلهَّرسولَّ لهَّميسرة،َّ يقالَّ لهاَّ مالهاََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصالمَّ منها،َّوخرجَّيفَّ

َّ(2)قدمَّالشام.َّ]انتهىَّكالمَّابنَّاسحاق[.ميسرةَّحتىَّذلك،َّوخرجَّمعهَّغالمهاَّ

فرأىَّميسرةَّمنَّأمانةَّهذاَّالرجلَّومنَّفضائلهَّماَّرأى،َّواطّلعَّعلىَّمزاياَّفيه،َّ

ماَّكانَّلهَّأنَّيطلعَّعليهاَّلوالَّالسفرَّومعاملةَّاآلخرينَّبالبيعَّوالشراء.َّوباعَّرسولََّّ

مكة.َََّّّرادَّأنَّيشرتي،َّثمَّأقبلَّقافالَّإلىالبضاعةَّالتيَّخرجَّهباَّواشرتىَّماَّأَّملسو هيلع هللا ىلصاهللََّّ

مََّ منََّّومعهَّ رأىَّ وماَّ الرحلةَّ هذهَّ أخبارَّ وأخربهاَّ خديجةَّ إلىَّ ذهبَّ الذيَّ يسرةَّ

التيَّالَّيمكنَّأنَّتجتمعَّيفَّإنسانَّآخر.َّواهللَّأعلمَََّّّملسو هيلع هللا ىلصالشمائلَّالشريفةَّلمحمدََّّ

َّحيثَّيجعلَّرسالته.َّ

اهللََََّّّّأةَّحازمةَّشريفةَّلبيبة،َّمعَّماَّأرادَّر]وكانتَّخديجةَّامَََّّّيقولَّابنَّاسحاق:

 
النبالء"(1ََّّ) أعالمَّ الباريفت"يفََّّاءََّّـجو،2/111ََََّّّّ"سيرَّ يف7/134َََََّّّّّ"حَّ هالةَّ أبوَّ ]وماتَّ

َّالجاهلية،َّوكانتَّخديجةَّقبلهَّعندَّعتيقَّبنَّعائذَّالمخزومي[.َّ

َّ.1/199َََّّّ"سيرةَّابنَّهشـام"انظرََّّ(2َّ)
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فقالتََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصيسرةَّبماَّأخربهاَّبهَّبعثتَّإلىَّرسولَّاهللََّّاَّمََّه،َّفلماَّأخربهتهباَّمنَّكرام

وحسنَََّّّله: وأمانتكَّ قومك،َّ يفَّ وشرفكَّ لقرابتكَّ فيكَّ رغبتَّ قدَّ إينَّ َّ! عمَّ يابنَّ

َّخلقك،َّوصدقَّحديثك،َّثمَّعرضتَّعليهَّنفسها.َّ

،ََّّاءَّقريشَّنسبًا،َّوأعظمهّنَّشرفًا،َّوأكثرهّنَّماالًَّـوكانتَّخديجةَّيومئٍذَّأوسطَّنس

َّ(1).[منهاَّلوَّيقدرَّعليهكلَّقومهاَّكانَّحريصًاَّعلىَّذلكََّّ

َّ اهللَّ لرسولَّ ذلكَّ قالتَّ َّملسو هيلع هللا ىلصفلماَّ أهلهاََّّ علىَّ ودخلواَّ ألعمامه،َّ ذلكَّ ذكرَّ

َّوخطبوها.َّويقال:َّأّنَّأباَّطالبَّألقىَّخطبةَّذكرَّفيهاَّفضلَّابنَّأخيه.

يتزوجَّعليهاَّغيرهاَّ امرأةَّتزوجها،َّولمَّ أولَّ المهر،َّوكانتَّ َّ اهللَّ وأصدقهاَّرسولَّ

َّ.َّتَّحتىَّمات

أشهَّيومَّجوصّدقهَّقبلَّكلَّأحد،َّوثبتتََََّّّّأولَّمنَّآمنَّبهََّّكانتَّخديجةََّّ

أنَّعادَّإليهاَّمنَّحراءَّبعدَّأنَّجاءهَّالوحي،َّوهذاَّالموقفَّموقفَّعظيمَّسنتحدثََّّ

َّعنهَّبالتفصيلَّإنَّشاءَّاهللَّوسنقفَّأمامهَّمتأملينَّبقدرَّماَّتستطيع.َّ

م لهَّ إعانتهاَّ منَّ الوحيَّ يومَّ قبلَّ موقفهاَّ اآلنَّ أذكرَّ أنَّ أريدَّ هّمََّّوالذيَّ نَّ

الها،َّوكانتَّهتيءَّلهَّماَّكانَّيريدَّمنَّالخلوةَّوالصفاءَّالكسب،َّفلقدَّكانتَّتمّدهَّبم

َّوالجوَّالمريح.َّ

ُتعَِّ كانتَّ يأخذهَّــفقدَّ الذيَّ الزادَّ لهَّ َّ يتحنثَََّّّمعهََّّدُّ كانَّ غـارَّحراءَّحيثَّ إلىَّ

العدد،َّوتبقىَّخديجةََّّ ذواتَّ اللياليَّ لمَََّّّهناكَّ مطمئنة،َّ راضيةَّ أوالدهاَّ معَّ

ولم العيال،َّ هبمومَّ تطََّّتشغلهَّ ولمَّ وحيدة،َّ تركهاَّ علىَّ عنََّّتعاتبهَّ بالكّفَّ البهَّ

َّستهَّلها.َّنوةَّبغارَّحراءَّوبالبقاءَّمعهاَّومؤاالذهابَّللخل

َّ

 
َّ.201ََّّ-1/200ََّّ"سيرةَّابنَّهشـام"انظرََّّ(1َّ)
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وح هذاَّ شََّّأمـر َََّّّدهَّـإّنَّ ولهَّــلهَّ أواًل،َّ السعيدةالمتماسكةَّ األسرةَّ حيـاةَّ يفَّ أنهَّ

َّشأنهَّيفَّحيـاةَّالدعاةَّإلىَّاهلل.

ذانَّزوجاتَّوايتَّأنَّتتسعَّصدورهنَّألهمسَّهمسةَّيفَّآخـوأينَّألرجوَّمنَّأ

َّةَّمنَّموقفَّأمَّالمؤمنينَّهذا.َّالدعاةَّإلىَّاهللَّمنطلق

الس موقفَّ يكونَّ أنَّ ينبغيَّ العظيمــإنهَّ خديجـيدةَّ موقفهاهذاََّّةََّّـةَّ َّ..

وأنََّّ اهلل،َّ إلىَّ الدعاةَّ أزواجهنَّ معونةَّ يفَّ لهّنَّ قدوةَّ يكونَّ أنَّ عنهَّ نتحدثَّ الذيَّ

َّيرضينَّبالتنازلَّعنَّبعضَّحقوقهّنَّالزوجية.َّ

واَّللوصولَّإلىََّّتعاونضيَّمنَّالدعاةَّوأزواجهمَّأنَّيإّنَّعمليةَّبنـاءَّاألمـةَّتقت

أجلََّّ منَّ حقوقهاَّ بعضَّ عنَّ التنازلَّ إلىَّ َّ مدعّوة  فالزوجةَّ َّ.. المقصودَّ الهدفَّ

َّأيضًاَّإلىَّالتنازلَّعنَّبعضَّحقوقهَّإنَّكانتََّّ الدعوةَّ..َّوكذلكَّفإنَّالزوجَّمدعوٌّ

َّالزوجةَّقائمةَّبالدعوةَّإلىَّاهلل.

ه ويفَّ معهاَّ حياتهَّ يفَّ يلقىَّ َّ اهللَّ رسولَّ يكنَّ الحنانَّلمَّ إاّلَّ الحقبةَّخاصةَّ ذهَّ

ارَّـدَّاهللَّيفَّغـوالصربَّعلىَّمفارقةَّالحبيبَّتلكَّاللياليَّذواتَّالعددَّيتعبََّّ،ونوالع

َّحراءَّويتأملَّيفَّآياتَّاهللَّالكونية.َّ

َّفرضيَّاهللَّعنهاَّوأرضاها.

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

خديجةََّّ المؤمنينَّ ُاّمَّ الفاضلةَّ السيدةَّ واإليمانَََّّّإنَّ الدعوةَّ يفَّ رائدةَّ

فضلهََّّوالبناء. يفَّ جـاءَّ ماَّ نوردَّ أنَّ َّ الصحيونودُّ األحاديثَّ منَّ يفََّّحَّاَّ نتأملَّ وأنَّ ةَّ

ََّّهَّهذهَّاألحاديثَّراجينَّأنَّيكونَّيفَّذلكَّماَّيدعوَّأخواتناَّوبناتناَّإلىَّاالقتداءَّهبذ

َّالقمةَّمنَّالفضلَّواالستقامةَّوالتقوى.ََّّ
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 َّ(1).«وخيرنسائهاَّخديجةََّّ،خـيرَّنسائهاَّمريم»:َّملسو هيلع هللا ىلصفمنَّذلكَّقولهَّ •

لكنَّيفسرهَّالحالَََّّّ،ىَّغيرَّمذكوريفَّ)نسائها(َّعائدَّعلََّّقالَّالقرطبي:َّ]الضمير

َّ(2).المشاهد,َّيعنيَّبهَّالدنيا[

هذهَّ نسـاءَّ وخيرَّ مريم،َّ هيَّ مريمَّ زمنَّ يفَّ نسـاءالدنياَّ خـيرَّ الحديث:َّ فمعنىَّ

َّاألمـةَّخديجـة.َّ

خديجةَََّّّلقدَُّفّضَلْتَّ»وروىَّالبّزارَّوالطرباينَّمنَّحديثَّعمارَّبنَّياسرَّرفعه:ََّّ

يثَّحسنَّوهذاَّالحدََّّ«.مَّعلىَّنساءَّالعالمينعلىَّنساءَّأمتيَّكماَّفضلتَّمري

َّالحافظَّابنَّحجرَّ.َّاإلسنادَّكماَّقالَّ

مرفوعًا:ََّّ عباسَّ ابنَّ عنَّ بإسنادَّصحيحَّ النسائيَّ أخرجَّ فقدَّ أفضلََّّ»وكذلكَّ

الجنة:َّخديجةَّبنتَّخويلد ومريمَّبنتََََّّّّ،َّملسو هيلع هللا ىلصوفاطمةَّبنتَّمحمدََََّّّّ،نساءَّأهلَّ

ََّّ(3).«وآسيةَّبنتَّمزاحمَّامرأةَّفرعونَّ،عمران

َّكانَّيفَّعصرهاَّمنَّيفضلها.َّفماََّّ،دنياَّالواقعْتَّآثارهاَّيفَّالخيريةَُّلِمَسََّّهَّذـوه

 الذيَّقال:ََّّماَّراوهَّأبوَّهريرةََََّّّّذلكومنَّ •

ال:َّياَّرسولَّاهلل!َّهذهَّخديجةَّقدَّأتتَّمعهاَّإناءَّفيهََّّــفقََّّملسو هيلع هللا ىلصََََّّّّّّأتىَّجربيُلَّالنبي

ومنيَّ رهباَّ منَّ السالمَّ عليهاَّ فاقرأَّ أتتكَّ هيَّ فإذاَّ شراب,َّ أوَّ طعامَّ أوَّ ََّّ،َّإدامَّ

َّ(4)الصخبَّفيهَّوالَّنصب.َّ،نَّقصبوبشرهاَّببيتَّيفَّالجنةَّم

َّيةَّجميلةَّيفَّهذاَّالحديثَّنوردَّبعضهاَّفيماَّيأيت:للعلماءَّوقفاتَّتأمول

 
َّ.(3877)،َّوالرتمذي(2430)،َّومسلمَّ(3815َّ)البخاريََّّرواهَّ(1َّ)

َّ.7/135َََّّّ"فتحَّالباريَّ"ََّّ(2)

(3َّ َّالسننَّ"(َّ َّ"الكربىََّّ ََّّ 5/95َََّّّللنسائيَّ حجر:8364ََّّبرقم:َّ ابنَّ وقالَّ صحيح.ََّّإ.َّ سنادهَّ

َّ.2/497للحاكمََّّ"المستدرك"و

َّ.َّ(2430)،َّومسلمَّ(3820َّ)البخاريََّّرواهَّ(4َّ)
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يفََّّ - اإلسكافَّ بكرَّ ُابوَّ األخبار"قالَّ ماََّّ"فوائدَّ علىَّ زائدَّ بيتَّ بهَّ المرادَّ َّ:

 (1).أعّدَّاهللَّلهاَّمنَّثوابَّعملها

قبلََّّ - بيتَّ ربةَّ كانتَّ ألهناَّ لطيف؛َّ معنىَّ البيتَّ لذكرَّ السهيلي:َّ وقالَّ

فلمَّيكنَّعلىَّوجـهََََّّّّ،نفردةَّبهثمَّصارتَّربةَّبيتَّيفَّاإلسالمَّمََّّ،ثالمبع

النبّيَّ بعثَّ يومَّ أولَّ ماََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّاألرضَّيفَّ بيتهاَّوهيَّفضيلةَّ إالَّ إسالمَّ بيُتَّ

 (2).شاركهاَّفيهاَّغيرها

ــالَّت ــقـــــ   يق ىق يف ىف يث ىث نثمث  زثُّ الى:َّعـــــ

َّ[.33األحزاب:ََّّ]َّ َّ اك

يفَّأهلَََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبيتفسيرَّهذهَّاالية:َّ]وهذاَّنّصَّيفَّدخولَّازواجَّالنَّيفقالَّابنَّكثيرَّ

اَّوحده،ََّّـزولَّاآلية،َّوسببَّالنزولَّداخلَّفيهَّقواًلَّواحدًاَّإمالبيت؛َّألهنّنَّسببَّن

النبيََّّ نساءَّ يفَّ )نزلتَّ عباس:َّ ابنَّ قولَّ أوردَّ ثمَّ الصحيح[.َّ علىَّ غيرهَّ معَّ أوَّ

النبّيَّ أزواجَّ نزلتَّيفَّ أهناَّ باهلتهَّ (َّوسياقََّّخاصة(.َّوأوردَّقولَّعكرمة:َّ)منَّشاءَّ

َّنَّأنَّنوردَّاآليةَّكاملة.َّيحسوََّّاآليةَّيؤيدَّدخولَّأزواجَّالنبّيَّ

 ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه ُّ 
 مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 نث  مث  زث يترث ىت نت مت زت رت  يب نبىب
 مل  يك ىك  مك لك اك   يق ىق يف ىف يث ىث

األحزاب:ََّّ] َّٰى  ين ىن  نن  من رنزن مم  ام  يل ىل

البيتَّأعّمَّمنَّأنَّيكونَّمحصورًاََََّّّّ[.32-34 أّنَّالمرادَّبأهلَّ ََّّالنبّيَََّّّبأزواجوالحقَّ

و بفاطمةَّ وولديهَّأوَّ الزوجهاَّ يعمَّ المرادَّ بلَّ علىََّّا،َّ الكثيرةَّ األدلةَّ لورودَّ جميعَّ

 
َّ.7/138ََّّ"فتحَّالباريَّ"(1َّ)

َّ.7َّ/138َََّّّ"فتحَّالباري"(2َّ)
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َّذلكَّواهللَّأعلم.

المذكورةَّوهي:َّ)فاقرأَّعليهاَّالسالمَّمنَّرهباَّومنى(َّزادََََّّّّالروايةزادَّالطرباينَّيفََّّ

َّماَّيأيت:َّفقالت:َّهوَّالسالم،َّومنهَّالسالمَّ،َّوعلىَّجربيلَّالسالم.َّ

َّ منَّ َّحديثَّوللنسائيَّ قَّ َّـأنس:َّ اهللَّ إّنَّ جربيل:َّ السالم،َّالَّ خديجةَّ يقرئَّ

فق اهللََّّفأخَبرها،َّ رسولَّ ياَّ وعليكَّ السالمَّ وعلىَّجربيلَّ السالم،َّ هوَّ اهللَّ إّنَّ الت:َّ

َّورحمةَّاهللَّوبركاته.َّ

َّمنَّوجهَّآخرَّأهناَّقالت:َّوعلىَّمنَّسمعَّإالَّالشيطان.ََّّالسنيوزادَّابنَّ

هذاََّّ يفَّ العلماء:َّ تقل:ََََّّّّالردَّّقالَّ لمَّ ألهناَّ فقهها؛َّ وفورَّ علىَّ دليلَّ خديجةَّ منَّ

السال كانوعليهَّ الصحابةَّحيثَّ لبعضَّ وقعَّ كماَّ السالمََّّم،َّ التشهد:َّ يفَّ يقولونَّ واَّ

َّ.َّ«إّنَّاهللَّهوَّالسالم.َّفقولوا:َّالتحياتَّهلل»وقال:َََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّعلىَّاهلل،َّفنهاهمَّالنبّيَّ

َّاهللَّالَّيردَّعليهَّالسالمَّكماَّيردَّعلىََََّّّّلقدَّعرفتَّخديجةََّّ لصحةَّفهمهاَّأن 

اءَّبالسالمة،َّوكالهماََّّـعالسالمَّاسمَّمنَّأسماءَّاهلل،َّوهوَّأيضًاَّدََّّالمخلوقين،َّألنَّّ

يص السالم،ََّّلحََّّالَّ عليهَّ أقول:َّ كيفَّ قالت:َّ فكأهناَّ اهلل،َّ علىَّ بهَّ ُيردَّ ََّّوالسالمَّأنَّ

َّاسمه،َّومنهَّيطلب،َّومنهَّيحصل؟َّ

السالمََّّ رّدَّ مكانَّ فجعلتَّ عليه،َّ الثنـاءَّ إاّلَّ تعالىَّ باهللَّ يليقَّ الَّ أنهَّ منهَّ فيستفادَّ

بغيره،َّفقالت:َّوعلىَّجربيلََََّّّّعليهَّالثنـاءَّعليه،َّثمَّغايرتَّبينَّماَّيليقَّباهللَّوماَّيليق

َّم،َّثمَّقالت:َّوعليكَّالسالمَّياَّرسولَّاهلل.ََّّالسال

قالَّالعلماء:َّويستفادَّمنَّهذاَّالحديثَّرّدَّالسالمَّعلىَّمنَّأرسلَّالسالمَّوعلىَّ

َّمنَّبّلغه.َّ

ةَّتأمليهَّجميلةَّيفَّتأويلَّقولهَّ)بيتَّمنَّقصب(َّسنوردهاَّبعدَّأنَّفـوللعلماءَّوق
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َّولغيرهَّأيضًا.َّ(1)خاريللحديثَّيفَّصحيحَّالبََّّأخرىنذكرَّروايةَّ

ماَّغرتَّعلىَّخديجة،ََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّامرأةَّللنبّيَََّّّعلى:َّ)ماَّغرتََّّقالتََّّعنَّعائشةََّّ

هلكتَّقبلَّأنَّيتزوجني،َّلمـاَّكنتَّأسمعهَّيذكرها،َّوأمرهَّاهللَّأنَّيبشرهاَّببيتَّمنََّّ

َّ.قصب،َّوإنَّكانَّليذبحَّالشاةَّفيهديَّيفَّخالئلهاَّماَّيسعهن(

رأةَّماَّغرتَّعلىَّخديجةَّتقول:َّ)ماَّغرتَّعلىَّامَّ(2)ويفَّروايةَّأخرىَّللبخاري

ََّّهَّقالت:َّوتزوجنيَّبعدهاَّبثالثَّسنين،َّوأمرََّّا.ََّّـاهـإيََّّملسو هيلع هللا ىلصَّرَّرسولَّاهللََّّمنَّكثرةَّذك

َّأنَّيبشرهاَّببيتَّيفَّالجنةَّمنَّقصب(.َََّّّربهَّ

َّوقال:َّإنماَّيعنيَّبهَّقصبَّاللؤلؤ.َّ(3)ورواهَّالرتمذي

ياََََّّّّ"االوسط"يفََََّّّّالطرباينوأخرجََّّ قالت:َّقلت:َّ اهلل!ََََّّّّرسولمنَّحديثَّفاطمةَّ

َّديجة؟َّأينَّأميَّخ

َّمنَّقصب«.َّبيتقـال:َّ»يفَّ

َّ؟القصبت:َّأمنَّهذاَّقل

َّالمنظومَّبالدرَّوالياقوت«.ََّّالقصبقـال:َّ»ال.َّمنَّ

يفَّقوله:َّ)منَّالقصب(َّولمَّيقل:َّ)منَّلؤلؤ(َّأنَّيفَّلفظََََّّّّالنكتةقالَّالسهيلي:َّ

السبق قصبَّ أحرزتَّ لكوهناَّ مناسبةَّ دونََََّّّّ(4))القصب(َّ اإليمانَّ إلىَّ بمبادرهتاَّ

َّيفَّجميعَّالفاظَّهذاَّالحديث.غيرها.َّولذاَّوقعتَّالمناسبةَّ

 
َّ.َّ(3816)البخاريَََّّّواهرَّ(1َّ)

َّ.َّ(3817َّ)البخاريََّّواهرَّ(2َّ)

َّ.َّ(3876)الرتمذيََّّواهرَّ(3َّ)

:َّ]وقولهمَّأحرزَّقصبَّالسبقَّأصلهَّأهنمَّكانواَّينصبونَّيفَّحلبةَّالسباقََّّ"المصباحَّ"(َّجاءَّيف4ََّّ)

قصبةَّفمنَّسبقَّاقتلعهاَّوأخذهاَّليعلمَّأنهَّالسابقَّمنَّغيرَّنزاع،َّثمَّكثرَّحتىَّأطلقَّعلىََّّ

َّالمربزَّوالمشمر[.
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أنابيبه،ََّّوقالََّّ أكثرَّ استواءَّ جهةَّ منَّ أخرىَّ مناسبةَّ القصبَّ ويفَّ حجر:َّ ابنَّ

وكذاَّكانَّلخديجةَّمنَّاالستواءَّماَّليسَّلغيرها،َّإذَّكانتَّحريصةَّعلىَّرضاهَّبكلََّّ

 غيرها.ََّّمنَّممكن،َّولمَّيصدرَّمنهاَّماَّيغضبهَّقطَّكماَّوقع

َّوقولهَّ)الََّّصخبَّفيهَّوالَّنصب(

مناسَّ السهيلي:َّ الصفقالَّ هاتينَّ نفيَّ أنهََّّبةَّ اإلسالمََََّّّّلمـاََّّملسو هيلع هللا ىلصتينَّ إلىَّ دعاَّ

أجابتَّخديجةَّطوعًا،َّفلمَّتحوجهَّإلىَّرفعَّصوتَّوالَّمنازعةَّوالَّتعبَّيفَّذلك.ََّّ

بلَّأزالتَّعنهَّكلَّنصب،َّوآنستهَّمنَّكلَّوحشة،َّوهونتَّعليهَّكلَّعسير،َّفناسبَّ

َّأنَّيكونَّمنزلهاَّالذيَّبشرهاَّبهَّرهباَّبالصفةَّالمقابلةَّلفعلها.ََّّ

دَّمنَّنساءَّالنبيَّماَّغرتََّّأهناَّقالت:َّماَّغرتَّعلىَّأحـََّّ(1)ريالبخاويفَّروايةََّّ

النبّيَّ ثمَََّّّاةـالشيكثرَّذكرها،َّوربماَّذبحََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّعلىَّخديجةَّوماَّرأيتها،َّولكنَّكانَّ

نَّلمَّيكنَّيفَّالدنياَّـأَّيقطعهاَّأعضاء،َّثمَّيبعثهاَّيفَّصدائقَّخديجة،َّفربماَّقلتَّله:َّك

َّ«.إاّلَّخديجة.َّفيقول:َّ»إهناَّكانت،َّوكانت،َّوكانَّليَّمنهاَّولد

ال:َّ»آمنتَّبيَّــقََّّملسو هيلع هللا ىلصهََّّـأنََََّّّّعائشةََّّعنََّّمسروقمدَّمنَّروايةََّّوأخرجَّأح

إذَّكفرَّبيَّالناس،َّوصدقتنيَّإذَّكّذبنيَّالناس،َّوواستنيَّبمالهاَّإذَّحرمنيَّالنـاس،َّ

َّورزقنيَّاهللَّولدهاَّإذَّحرمنيَّأوالدَّالنساء«.

وأهناَّغيرَّمستنكرَّوقوعهاَّمنََََّّّّيفَّالنسـاءََّّالغيرةََّّوتبثََّّيدلَّعلىََََّّّّذاَّالحديثـه

َّارَّعلىَّنساءَّالنبّيَّـكانتَّتغََّّشةََّّالنساءَّفضالَّعمنَّدوهنن،َّوأنَّعائََّّفاضالت

النبّيَََّّّملسو هيلع هللا ىلص أكثر،َّلكثرةَّذكرَّ إياها،َّوثنائهَّعليهاََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّلكنَّكانتَّتغارَّعلىَّخديجةَّ

َّاهللَّبّشرهاَّببيتَّيفَّالجنـة.ََّّومدحها،َّوألن َّ

لكانتَّ موجودةَّ كانتَّ لوَّ أهناَّ ذلكَّ منَّ ويفهمَّ موجودة،َّ غيرَّ وخديجةَّ هذاَّ

 
ََّّ.َّ(3818َّ)البخاريََّّواهرَّ(1َّ)
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َّـد.َّـغيرهتاَّأش

نصنفََّّمكوي أنَّ كََّّأسـبابنَّ عائشةَّ ثالثةََّّغيرةَّ يفَّ الرواياتَّ هذهَّ يفَّ جـاءَّ ماَّ

َّأسـباب:

َّكثرةَّذكرهَّلهاَّوثنـائهَّعليهاَّومدحها.ََّّ (1

 ألنَّاهللَّتعالىَّأمرهَّأنَّيبشرهاَّببيتَّيفَّالجنـة. (2

وألنهَّكانَّيكرمَّصديقاهتا،َّوذلكَّيشعرَّباستمرارَّحبهَّلهاَّحتىَّكانَّيتعهـدَّ (3

 صواحبها.َّ

َّ:َّالنوويقالَّ

،َّورعايةَّحرمةَّالصاحبَّداللةَّلحسنَّالعهد،َّوحفظَّالودَََّّّّيثاالحاديفَّهذهََّّ

َّوالمعاشرَّحيًاَّوميتًا،َّوإكرامَّمعارفَّذلكَّالصاحب.

اهللََََّّّّقـأحقلت:َّومنََّّ التيَّهيََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصمنَّسيدناَّرسولَّ الشمائلَّ بالتحّليَّهبذهَّ

اهللََّّ أنَّيقتديَّبرسولَّ بالمسلمَّ فيذكرََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصمنَّمكارمَّاألخالق.َّوجديرَّ يفَّذلك،َّ

َّهَّيفَّحياتهَّوبعدَّفراقه.َّكلَّمنَّالزوجينَّمحاسنَّصاحب

َّالمتقون.َّخالءاالوكذاَّ

يفعلهََّّ ماَّ زوجََّّبعضهمأماَّ سمعةَّ تشويهَّ بعدََّّتـمنَّ التهمَّاةَّ وإلصاقَّ لطالقَّ

َّنيع،َّوهوَّمنَّالمحرمات.ـالباطلةَّبصاحبتهَّفهذاَّمنَّاللؤمَّالش

موقفهاََّّ نفسََََّّّّبدءيومََََّّّّإّنَّ يفَّ األثرَّ أكربَّ لهَّ كانَّ َّ عظيم  َّ موقف  الوحيَّ

وأعرََّّملسو هيلع هللا ىلصالرسولََّّ َّ.. تثبيتهَّ حديثويفَّ يفَّ جاءَّ كماَّ الذيََََُّّّّضهَّ أخرجهََّّعائشةَّ

البخاريَّومسلمَّوغيرهماَّثمَّنقفَّمعهَّبعضَّالوقفاتَّالنافعةَّإنَّشاءَّاهللَّبماَّفيهاََّّ

َّمنَّدروسَّوعرب.َّ
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َّأهناَّقالت:ََّّالمؤمنينََّّعنَّعائشةَّأّمََّّ

منَّالوحيَّالرؤياَّالصادقُةَّيفَّالنوم،َّفكانَََّّّملسو هيلع هللا ىلص)كانَّأوَلَّماَُّبدئَّبهَّرسولَّاهللََّّ

إليهَّالالَّيرىَّرؤياَّإالَّجاءتََّّ خـالء،َّوكانَّيخلوَّبغارََّّمثلَّفلقَّالصبح،َّثمَُّحّببَّ

فيهََّّ فيتحنّثَّ التعبدََََّّّّ–حراء،َّ أهلهََََّّّّ–وهوَّ إلىَّ ينزعَّ أنَّ قبلَّ العدد،َّ ذواتَّ اللياليَّ

رواية:ََّّ )ويفَّ جـاءهَّ حتىَّ لمثلها،َّ فيتزودَّ خديجةَّ إلىَّ يرجعَّ ثمَّ لذلك،َّ ويتزودَّ

َّ.َََّّّارَّحراء،َّفجاءهَّالملكَّفيهَّفقال:َّاقرأـ(َّالحـقَّوهوَّيفَّغـهََُّفِجئََّ

بقارئ»قـال:ََّّ أناَّ قـال:«ماَّ الجهد»ََّّ.َّ منيَّ بلغَّ حتىَّ فغطنيَّ ثمََّّ(1)فأخذينَّ َّ،

َّرأ.ََّّـال:َّاقـفق.ََََّّّّأرسلني«

.َََََّّّّّاَّبقارئ،َّفاخذينَّفغطنيَّالثانيةَّحتىَّبلغَّمنيَّالجهد،َّثمَّأرسلني«َـّاَّأنـ»قلت:َّم

َّرأ.ََّّـفقال:َّاق

َّ.َّ»فقلت:َّماَّأناَّبقارئ،َّفأخذينَّفغطنيَّالثالثة،َّثمَّأرسلني«

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّ ََّّال:ـفق
َّ.ََّّ«َّ[5-1العلق:َّ]ََّّجب هئ مئ خئ ييجئحئ ىي زيميني

بوادره(،َّفدخلَّعلىَََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّفرجعَّرسولَّاهللََّّ فؤادهَّ)ويفَّرواية:َّترجفَّ يرجفَّ

َّخديجةَّبنتَّخويلدَّفقال:َّ»زّملوينَّزّملوين«َّفزّملوهَّحتىَّذهبَّعنهَّالروع.َّ

َّال:َّ»لقدَّخشيتَّعلىَّنفسي«.َّـوقَّ،الخربَّوأخربهاالَّلخديجة:َّ»مالي؟«َّـفق

لهََّّ فواخديجةفقالتَّ أبشرَّ كاّل،َّ لتصلََّّ:َّ إنكَّ فواهللَّ أبدًا،َّ اهللَّ يخزيكَّ ماَّ هللَّ

الضيف،ََّّ وتقريَّ المعدوم،َّ وتكسبَّ الكّل،َّ وتحملَّ الحديث،َّ وتصدقَّ الرحم،َّ

َّوتعينَّعلىَّنوائبَّالحـق.َّ

 
النوويَََّّّ (1) الجيم2/199ََّّقالَّ فتحَّ فيجوزَّ الجهدَّ ]وأماَّ الغايةََََّّّّوضمها،:َّ وهوَّ لغتان،َّ

وعلىََّّ الجهَد،َّ منيَّ جربيلَّ بلغَّ النصب:َّ فعلىَّ ورفعها،َّ الدالَّ نصبَّ ويجـوزَّ والمشقة،َّ

َّالرفع:َّبلغَّالجهُدَّمنيَّمبلغهَّوغايته[.
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بهََّّ بنََََّّّّخديجةفانطلقتَّ العّزىَّ عبدَّ بنَّ أسدَّ بنَّ نوفلَّ بنَّ ورقةَّ بهَّ أتتَّ حتىَّ

انَّيكتبََّّوكانَّامرًأَّتنصرَّيفَّالجاهلية،َّوكقصي،َّوهوَّابنَّعمَّخديجةَّأخيَّأبيها،ََّّ

العربيََّّ الكتابَّ رواية:َّ )ويفَّ بالعربانيةَّ اإلنجيلَّ منَّ فيكتبَّ العرباين،َّ الكتابَّ

َّويكتبَّمنَّاإلنجيلَّبالعربية(َّماَّشـاءَّاهللَّأنَّيكتب،َّوكانَّشيخًاَّكبيرًاَّقدَّعمي.َّ

َّسمعَّمنَّابنَّأخيك.َّاعم.ََّّابنفقالتَّلهَّخديجة:َّياَّ

َّماذاَّترى؟َّفقالَّلهَّورقة:َّياَّابنَّأخي.َّ

َّماَّرأى.َََّّّربخـَّملسو هيلع هللا ىلصفأخربهَّرسولَّاهللَّ

فيهاَّجذعًا،َّ ياليتنيَّ موسى.َّ علىَّ اهللَّ لَّ نز  الذيَّ الناموسَّ هذاَّ ورقة:َّ لهَّ فقالَّ

َّ.َّقومكليتنيَّأكونَّحيًاَّإذَّيخرجكََّّ

َّ«.أوَّمخرجيَّهم؟»:َّملسو هيلع هللا ىلصاهللََّّرسولفقالَّ

أوذي(َّ رواية:َّ )ويفَّ إالَّعوديَّ بهَّ ماَّجئتَّ بمثلَّ قطَّ يأتَّرجلَّ لمَّ نعم.َّ قال:َّ

َّيومكَّأنصركَّنصرًاَّمؤزرًا.َََّّّيدركنيوإنَّ

َّ(1).ينشبَّورقةَّانَّتويف.َّوفرتَّالوحيَّثمَّلم

لعائشةََّّالحديثيفَّهذاََّّ الوحي    الجميلَّكالمَّ بدءَّ   ،َّوكالمَّلخديجةَّعنَّ

لورق وكالمَّ َّةــ،َّ الرسولَّ بينَّ جرىَّ الذيَّ الحوارَّ وفيهَّ َّملسو هيلع هللا ىلص،َّ والملك،َََّّّ

الرسولََّّ بينَّ جرىَّ الذيَّ ورقةََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصوالحوارَّ بينَّ كانَّ الذيَّ والحوارَّ وخديجة،َّ

َّوشاركتَّفيهَّخديجةَّأيضًا.ََّّملسو هيلع هللا ىلصسولََّّوالر

وسيرتهَّوسلوكهَّقبلَّالنبوةََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَََّّّانَّلطرفَّمنَّأخالقَّالنبّيَّـويفَّهذاَّالحديثَّبي

 
،َّومسلم6982ََََّّّّ-4957ََّّ-4956ََّّ-4955ََّّ-4953ََّّ-3393ََّّ-3392)(َّرواهَّالبخاري1ََّّ)

والرتمذيََّّ(160) أوله،ََّّ(3632)،َّ روىَّ والطي6َّ/153وأحمدََََّّّّوقدَّ ،ََّّ(1467)السيََّّ،َّ

َّ.2/197َّلنوويَّلَّ"مسلمشرحََّّ"،َّو1/22ََّّ"الفتح"وانظرَّ
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َّ.ََّّخديجةقررتهَّالسيدةَّ

والتكذيبَّ باإليذاءَّ يقابلونَّ أهنمَّ اهللَّ أنبياءَّ يفَّ مضتَّ لسنّةَّ ورقةَّ تقريرَّ وفيهَّ

َّان.ََّّـوالعداوة،َّثمَّاإلخراجَّمنَّاألوط

علىََّّ يدلَّ ماَّ الحديثَّ هذاَّ خديجةََّّويفَّ عقلَّ المطلقةَّسعةَّ وثقتهاَّ َّ،ََّّ

َّوحدهباَّعلىَّزوجها،َّوإدراكهاَّلسننَّاهللَّالكونية.َََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبرسولَّ

نتبّينــنريََّّذيـالذاََّّــوه أنَّ تأملنـدَّ منَّ لهَّــهَّ لقــاَّ الحديث.َّ كــذاَّ موقَـّدَّ فََّّـَـّانَّ

الحنـفـوقـمََّّةََّّــديجـخ الزوجَّ أّنهاَّ علىَّ دّلَّ عظيمًا،َّ العـًاَّ التيََّّـاقلـون،َّ ة،َّ

َّر.ـدَّالنظــفَّببعـتتص

جهاَّعلىَّتلقيَّهذاَّالحدثَّالعظيم،َّفهّدأتَّمنََّّلقدَّكانَّموقفهاَّهذاَّعونًاَّلزو

َّروعه،َّوخّففْتَّمنَّألمه،َّوصحبتهَّإلىَّمشيرَّناصح.

طرقََّّ منَّ بطريقةَّ عبادهَّ منَّ واحدًاَّ اهللَّ تكليمَّ وهوَّ الوحي،َّ هوَّ الحدثَّ هذاَّ

َّالوحي،َّوقدَّذكرَّالعلماءَّأنَّطرقهَّعديدة:َّ

الس ذكرهتاَّ وقدَّ الصادقة،َّ الرؤياَّ عائشـةََّّفمنهاَّ الحديثَََّّّيدةَّ هـذاَّ يفَّ

لت:َّفكانَّالَّيرىَّرؤياَّإالَّجاءتَّمثلَّفلقَّالصبح،َّوفلقَّالصبحَّضياؤه،َّوهذاََّّفقا

َّالَّإالَّيفَّالشيءَّالواضحَّالبّين.َّـتعبيرَّالَّيق

معَّسيدناَّ ذلكَّ كانَّ منَّوراءَّحجابَّكماَّ مباشرةَّولكنَّ نبيهَّ اهللَّ تكليمَّ ومنهاَّ

َََّّّ.موسىَّ

َّ.ََّّومنهاَّتكليمَّاهللَّنبيـهَّبوساطةَّجربيلََّّ

استنبطَّالعلماءَّفوائدَّعديدةَّمنهَّسنذكرهاََّّفقدََََّّّّولنعدَّإلىَّحديثَّعائشـةََّّ

الذيََّّ المنصفَّ الموضوعيَّ الموقفَّ إنهَّ َّ.. أمرًاَّلفتَّنظريَّ أذكرَّ انَّ قريبا،َّوأودَّ

بدتَّفيهَّعائشةَّراويةَّهذاَّالحديثَّ..َّموقفهاَّمنَّخديجةَّوموقفهاَّالعظيمَّ..َّوقدََّّ
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عََّّالغيرة،َّمعَّأهنماَّلمَّتجتمعا،َّومََّّأشرناَّيفَّماَّسبقَّإلىَّأهناَّكانتَّتغارَّمنهاَّأعظم

َّذلكَّفقدَّذكرتَّيفَّهذاَّالحديثَّفضلهاَّوعظيمَّعقلها.َّ

تعّدَّ الكريم،َّ بالرسولَّ االهتمامَّ أعظمَّ مهتمةَّ خديجةَّ الحديثَّ هذاَّ يصورَّ

َّقضيتهَّقضيتهاَّ..َّولقـدَّكانتَّأولَّمنَّآمنَّباهللَّورسولهَّوصّدقتَّبماَّجـاءَّبه.َّ

نهاَّالتثبيتَّوالمواساة.َّقالَّابنََّّوكانَّيرجعَّإليهاَّيقّصَّعليهاَّماَّيلقى،َّفيلقىَّم

حجر:َّ]فكانَّالَّيسمعَّشيئًاَّيكرههَّمنَّالرّدَّعليهَّفيرجعَّإليهاَّإالَّتثبتهَّوهتونَّعليهَّ

َّ(1).أمرَّالنـاس[

َّفرضيَّاهللَّعنهاَّوأرضاهاَّوجزاهاَّعنَّاإلسالمَّخيرًا.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

رأين الوحيََّّخديجةََََّّّّموقفاََّّـلقدَّ بدءَّ عائشةََّّ،يومَّ حديثَّ يفَّ جـاءَّ َّكماَّ

التجاََّّ مدىَّ ورأيناَّ عليهَّ النبّيَّالمتفقَّ مـعَّ اليومَّ ذاكَّ يفَّ تجلىَّ الذيَّ ََّّوبَّ

َّوالمسـارعةَّإلىَّتزميلهَّومـؤانسته.ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّوتثبيتَّفـؤادَّالنبّيََّّ،ودعـوته

بلَّاقرتحتَّعليهَّأْنَّيذهباَّإلىَّعالمَّمنََََّّّّ،لمَّتقتصرَّعلىَّذلكََّّأهناََََّّّّرأيناو

الوثنيةَّوتنّصر أنهَّكانَّعلىَّنصرانيةََََّّّّ،أقارهباَّتركَّ التيََّّويبدوَّ الشوائبَّ بعيدةَّعنَّ

ماَّجرىَّمعهَّطمأنهََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّولمـاَّقّصَّعليهَّالرسولََََّّّّ،لمذاهبَّالنصرانيةيفَّادخلتََّّ

ه جاءهَّ الذيَّ هذاَّ أنَّ لهَّ وذكرَّ بالنبـوةَّ الذيََََّّّّوَّجربيلََّّـوبشـرهَّ الوحيَّ أمينَّ

ولذاَّفهوَّمعدودَّيفَّالصحابةََََّّّّ،ينزلَّبالوحيَّعلىَّاألنبيـاء,َّوَّآمنَّورقةَّبرسولَّاهلل

.َّ

 

َّ.4/273ََّّ"اإلصابة"(1َّ)
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]ق النووي:َّ منََّّلاــقـالَّ إسـالــابنَّ يفَّ واختلفواَّ الحديثََّّـوهََّّ(1)،مَّورقةده:َّ ذاَّ

هََّّـظاهرَّيفَّإسالمهَّواّتبـاعََّّ-المتفقَّعليهََََّّّّيريدَّحديثَّعائشةََََّّّّ–الذيَّذكرتهََّّ

َّ(2).ه[ــوتصديق

النبّيَّ علىَّ الطمأنينةَّ إدخالَّ يفَّ َّ كبير  َّ أثر  لكالمهَّ كانَّ إلىََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّوقدَّ أشـرناَّ كماَّ

َّ.َّفاضلةَّخديجةَّذلكَّآنفـًاَّوَّكانَّهذاَّمنَّبركةَّرأيَّالسيدةَّال

اةَّــدعـعَّأزواجهنََّّالــاتَّمــاَّالداعيــلدرسًاَّبليغًاَّألخواتنََّّإّنَّيفَّموقفهاََّّ

َّبالعقباتَّو..َّذلكَّألّنَّطري َّمفعم  َّالمصاعبَّوالمتـاعبَّ..َّقَّالدعوةَّطريق 

بالمكارهَّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّرسولَّاهللََّّــيق الجنـةَّ الدعــ.ََّّطريقَّيتعرضَّفي«حّفتَّ اةَّــهَّ

وطانَّوالقتلَّ..َّواإلخراجَّمنَّاألََّّ،ذيبَّوالتعذيبلتكواََّّ،إلىَّاالستهزاءَّواإليذاء

تذكرهَّ وأنَّ زوجهاَّ قلبَّ تثبيتَّ موقفَّ الصالحةَّ الزوجةَّ موقفَّ يكونَّ أنَّ فينبغيَّ

باآلياتَّالتيَّتدعوَّإلىَّالصربَّوَتِعدَّالدعاةَّبالنصرَّوالثوابَّمنَّنحوَّقولهَّتعالى:ََّّ

ََّّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ 

[َّ لقََََّّّّ[.51ََّّغافر:َّ لسـانَّ علىَّ تعـالىَّ   خض  حض جض  مص ُّ مـان:ََّّوقـولهَّ

لقمان:ََّّ]ََّّ َّجك  مق حق  مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض

 ىن من خن ُّ قوله:ََّّلدعوةَّ.َّو[.ََّّفقدَّوردَّاألمرَّبالصربَّبعدَّاألمرَّبا17
ََّّ[.3العصر:َّ]َّ َّ ين

بأنهََّّ تبشرهَّ أنَّ هللََََّّّّ–وعليهاَّ عملهَّ وأخلصَّ الصالحاتَّ وعملَّ استقامَّ َّ–إنَّ

 
قالَّيف1ََّّ) الصحابة"اإلصابة"(َّ السكنَّوغيرهمَّيفَّ نافعَّوابنَّ الطربيَّوالبغويَّوابنَّ ذكرهَّ َّ:،ََّّ

بإسالمه القولَّ تدعمَّ أحاديثَّعدةَّ وأوردَّ إسالمهَّ القولينَّيفَّ ابنَّحجرَّ أوردَّ َّ،َّهذاَّوقدَّ

( قالَّ أنَّ ]ويف(3َّ/597بعدَّ قالهَََّّّ:َّ ماَّ األصحَّ والقولَّ قلت:َّ نظر[.َّ لهَّ الصحبةَّ أثباتَّ

َّواهللَّأعلم.َََّّّ.عَّوصدقبتَّّاَّالنوويَّمنَّأنهَّأسلمَّوَّ

َّ.2/144َََّّّ"هتذيبَّاألسماءَّواللغاتَّ"(2َّ)
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 هب مب حبخب جب هئ  مئ خئ حئ ُّ منصورَّمؤيد.َّقالَّتعالى:ََّّ
وقال128َّاألعراف:ََّّ]ََّّ َّجح مج حجمث هت مت خت حت جت َّ.]

َّ[.132َّطـه:َّ]ََّّ َّحس جس ُّ الى:َّتع

َّقالَّمحمدَّبنَّبشير:َّ

َّاَّفالصربَّيفتقَّمنهاَّكلَّماَّارتتجـَََََّّّّّاَّـَـّانســّدتَّمسالكهََّّإذاََّّإنَّاألمــور

َّإذاَّاستعنتَّبصربٍَّأنَّترىَّفـرجاَََََّّّّّـةَّــَـّمطالبـَّطـــالتََّّوإنََّّالَّتيـأسـنَّ

 (1)ومدمنَّالقرعَّلألبوابَّأنَّيلجـاََََََََّّّّّّّّبذيَّالصربَّأنَّيحظىَّبحاجتهأخلقَََّّّ

األخوات خديجةََّّ..ََََّّّّأيتهاَّ المؤمنينَّ أّمَّ كلماتَّ تكونَََّّّإّنَّ أنَّ ينبغيَّ

َّ.(كاّلَّواهللَّالَّيخزيكَّاهللَّأبداًَّ)حَّاألملَّأمامكّنَّـحاضرةَّيفَّقلوبكّنَّلينفس

الدنياَّ فهوَّيفَّ أبدًا،َّ اهللَّ يخـزيهَّ للصالحاتَّالَّ العاملَّ الداعيَّ المـؤمنَّ إّنَّ أجلَّ

يق.َّوإماَّأنَّيحـوزَّالثوابَّالجزيلََّّحسنيينَّإماَّأنَّيلقىَّالنصرَّوالتوفَّبينَّإحدىَّال

علىَّصربهَّعلىَّماَّيتعرضَّلهَّمنَّاألذىَّيفَّسبيلَّالدعوة.َّوالخزيَّعلىَّالكافرينَّ

المهـاد.َّ وبئسَّ جهنمَّ إلىَّ اآلخرةَّ يفَّ يقادونَّ لمنَّ الحقيقيَّ فالخزيَّ والفاسقين،َّ

المائدة:ََّّ]ََّّ َّ جم هل مل خل حل مكجل لك  خك حك ُّ ََّّقالَّتعالى:

َّ[.192َّمران:َّآلَّع]َّ َّجت  هب مب خب حب جب هئ ُّ وقـال:ََّّ[.41َّ

التيَّنقفَّعليهاَّمنَّتأملناَّيفَّهذاَّالحديثَّضرورةَّالتعاونَّبينََََّّّّالدروسومنََّّ

هوََّّ بينهماَّ التعاونَّ إّنَّ َّ.. أعمالهمَّ يفَّ الدعاةَّ لينجحَّ والتقوىَّ الـربَّ علىَّ الزوجينَّ

بالسعادة،َّ يحسَّ الزوجينَّ منَّ كالَّ ويجعلَّ السعادةَّ طعمَّ الحيـاةَّ يعطيَّ الذيَّ

إلىَّتحقيقَّماَّيطلعَّعليهَّ..َّأماَّإذاَّغابََّّالداعيَّمنهماَّعلىَّالحق،َّويدفعهََََّّّّويثبت

الزوجيةَّ..َّوهذاَّموتَّحقيقي.َّ الكـآبةَّوالتعاسةَّتسيطرانَّعلىَّبيتَّ التعاونَّفانَّ

 
َّ.1/34ََّّ"أقوالَّمأثورة"،َّو2/33ََّّ"الحماسة"(1ََّّ)
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َََّّّ(1)وهللَّدرَّالقائل

َّإنماَّالميـتَّميـتَّاالحيـاءََّّليسَّمنَّماتَّفاسرتاحَّبميت

َّيلَّالرجــاءَّقلهََّـّفاَّبالَـّكاسـََّّإنماَّالميـتَّمنَّيعـيشَّكئيبـــا

يجـدَّالعونَّوالحنـانَّواالستعدادَّمنَّزوجتهَّلمشاركتهَّفيماََََّّّّإّنَّالزوجَّالذيَّال

َّهوَّفيـهَّيؤلمهَّهذاَّالموقفَّويزيدهَّألمـّاَّفوقَّألم.َّ

أجلَّإنهَّليؤلمهَّأنَُّيحّسَّأنهَّيفَّوادَّوأنَّزوجتهَّشريكتهَّيفَّالحيـاةَّيفَّوادَّآخر،َّ

َّمعَّأهناَّأقربَّالنـاسَّإليـه.

اَّ هذاَّ عليهَّ يؤثرَّ يفوقدَّ يضعفَّ فيجعلهَّ العقََّّلوضعَّ يفَّمواجهةَّ ويخفقَّ باتَّ

األلم:ََّّ عليهَّ ويضاعفَّ عزمه،َّ يوهنَّ بالتفردَّ اإلنسـانَّ إحساسَّ ألنَّ ذلكَّ عمله،َّ

يتألمَّمنَّقسوةَّاألزمـة،َّويتألمَّمرةَّأخرىَّلخذالنَّمنَّكانَّيرجوَّنصرتهَّولرتكهمََّّ

َّإياهَّوحيدًاَّيواجهَّماَّيواجه.ََّّ

عندما زوجهاَّ بمساعدةَّ الناسَّ أولىَّ هيَّ الزوجةَّ معه،ََََّّّّإّنَّ تقفَّ أزمـة،َّ يفَّ يقعَّ

الرأيَّوالمشورة،َّوتبذلَّلهَّمالها،َّوتضعَّتحتَّتصرفهَّإمكاناهتاَّوتقيهَّمنَّوتمدهَّب

أحقََّّ والداعياتَّ اهللَّ إلىَّ والدعاةَّ َّ.. العاديينَّ النـاسَّ إلىَّ بالنسبةَّ هذاَّ َّ.. الناسَّ

َّالنـاسَّأنَّيكونواَّكذلك.ََّّ

المثاليةَّيفَّكلَّحينَّ..َّوقدَّرََّّولقدَّكانتَّخديجةََّّ أينـاََّّالزوجةَّالصالحةَّ

َّماَّواجهَّيفَّغـارَّحراء.َّملسو هيلع هللا ىلصَّموقفهاَّعنـدماَّواجهَّالرسولَّ

إّنَّالخـيرَّماَّيزالَّموجودًاَّيفَّهذهَّاألمـةَّوهللَّالحمـدَّوالمنـة،َّوإنكّنَّياَّأخوايتََّّ

منََّّ أساسَّ علىَّ األمـةَّ بنـاءَّ يفَّ ولإلسهامَّ المسؤوليةَّ لحملَّ مدعواتَّ بنايتَّ وياَّ

 
الغساين1) الرعالءَّ بنَّ عديَّ هوَّ َّ جاهلي(َّ شاعرَّ وهوَّ أمـهَّ اسمَّ والرعالء:َّ وانظرََّّ،َّ شرحََّّ"،َّ

َّ.2/335ََّّ"أقوالَّمأثورة"،َّو3/197ََّّ"المغنيأبياتَّ
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وهذا َّ.. آخـرَّ أمرَّ أيَّ علىَّ ذلكَّ لتقديمَّ مدعواتَّ َّ.. شرفََََّّّّاإلسالمَّ فهوَّ تّمَّ إنَّ

َّلكّن.َّ

أعـد يإّنَّ اهللَّ حقيقةَّماءَّ هذهَّ َّ.. المـكرَّ صنوفَّ بشتىَّ اإلسالمَّ بأمـةَّ كرونَّ

علىَّ حرصًاَّ أكثرَّ الحقيقةَّ لهذهَّ إدراكناَّ يجعلناَّ أنَّ ويجبَّ َّ.. مكشوفةَّ أضحتَّ

المضيَّيفَّطريقَّالدعوةَّواإلصالحَّوالبنـاء،َّوقدَّوعدَّاهللَّأوليـاءهَّبالنصرَّإنَّهمََّّ

وأخ الصالحاتَّ وعملواَّ اهللََّّآمنواَّ وجهَّ يريدونَّ هللَّ عملهمَّ يريدونَّلصواَّ والَّ

َّعرضًاَّمنَّالحيـاةَّالدنيـا.

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 حرص الصحابيات على مشاركة الرجال

أخرجَّالرتمذيَّوحّسـنةَّمنَّطريقَّعكرمـةَّعنَّأمَّعمارةَّاألنصـاريةَّأهناَّأتتَّ

الَََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّالنبيََّّ نساءَّيذكرنَّبشـيء.ََّّفقـالت:َّماَّأرىَّكلَّشيءَّإالَّللرجال،َّوماَّأرىَّ

ت قـولهَّ  جئ   يي زيمينيىيُّ ََّّعـالى:فنـزلَّ
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 مت   خت حت جت هب  مب
 جس  مخ  جخ  مح جح  مج  حج مث هت

َّ(1).[35]األحزاب:َّ  َّ خس حس

أمََّّ • عنَّ والطرباينَّ المستدركَّ يفَّ والحاكمَّ الكربىَّ يفَّ والنسائيَّ أحمدَّ وأخرجَّ

النبّيَّ زوجَّ للنبّيَََّّّتقول:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَََّّّسلمةَّ مالنملسو هيلع هللا ىلصََّّقلتَّ كماَّـ:َّ القرآنَّ يفَّ نذكرَّ الَّ اَّ

َّذكرَّالرجال؟َّي

منه يرعنيَّ فلمَّ أسّرحَََّّّقالت:َّ وأناَّ قالت:َّ المنرب.َّ علىَّ ونداؤهَّ إالَّ يومَّ ذاتَّ

شعريَّفلففتَّشعري،َّثمَّخرجتَّإلىَّحجرةَّبيتي،َّفجعلتَّسمعيَّعندَّالجريدََّّ

المنرب:ََّّ عندَّ يقولَّ هوَّ الن»فإذاَّ أيهاَّ يقول:ـياَّ اهللَّ إّنَّ  مي  زيُّ   اس.َّ
اآليـة:إَََََّّّّّيي ىي ني آخـرَّ  جس مخ جخ مح ََُّّّلىَّ

 (2).«َّخس حس

 
وَّ(3211)الرتمذيََََّّّّرواه(1ََّّ) الرتمذيَّ"،َّ والطرباينَّيفََّّ(2565)لأللباينََََّّّّ"صحيحَّ ََّّ"الكبيرَّ"،َّ

َّ.53َََّّّ-51/حديث25َّ

ر2) يف6/305ََّّأحمدََّّواهََّّ(َّ والنسائيَّ الكربى"،َّ يف6َّ/431ََََّّّّ"السننَّ والطرباينَّ ََّّ"الكبير"،َّ

 خم حم جم يلُّ كم:َّ)وأنزلََّّدَّالحاوزا2/416َََََّّّّّ"المستدرك"،َّوالحاكمَّيف23/294ََّّ
ووافقهَََّّّخن حن جن  يم ىم مم الشيخين،َّ شرطَّ علىَّ حديثَّصحيحَّ هذاَّ وقال:َّ َّ)

َّالذهبي.َّ
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َّقال:ََّّ  يرَّوالطرباينَّعنَّابنَّعباسابنَّجروأخرجَّ •

َّ للنبّيَّ النسـاءَّ يذكرََّّملسو هيلع هللا ىلصقالتَّ والَّ المؤمنـينَّ يذكرَّ لـهَّ ماَّ اهلل.َّ يارسـولَّ َّ:

َّ.ََّّيي نيىيزيميََُّّّالمؤمنـات؟َّفانـزلَّاهلل

النبيَّ أزواجَّ ُذكرَّ لمـاَّ قال:َّ قتادةَّ عنَّ سعدَّ ابنَّ لوََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّوأخرجَّ النساء:َّ قالتَّ

ف لذكرنا.َّ خـيرَّ فينـاَّ اهللأكـانَّ  ىي  ني مي زيُّ  نزلَّ
َّ.َّيي

َّعلىَّنسـادةَّقال:َّدخلَّنسـويفَّروايةَّعنَّقت فقلن:َّقدَّذكركّنَّاهللََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّاءَّالنبّيَّـاء 

َّيفَّالقرآن،َّولمَُّنذكرَّبشيء،َّأماَّفينـاَّماَُّيذكر؟ََّّ

َّ(1).َّيي ىي ني مي زيُّ  نزلَّاهللَّأف

عَّالنسـاءَّمنَّالصحابياتَّأنَّيذكرنَّيفَّالقرآن،َّوأنَّيوضحَّأهنّنَّتطلَََّّّّنَّّإأقول:ََّّ

ال مشاركةَّ عنَّ ليكشفَّ الرجالَّ والروحيشقائقَّ العلميةَّ الحياةَّ يفَّ وعنََّّمـرأةَّ ة،َّ

َّحماستهاَّللدين.ََّّ

اهللَّعنهنَّعلىَّمشاركةَّ الصحابياتَّرضيَّ تدّلَّهذهَّاألحاديثَّعلىَّحرصَّ

..َّوهذهََّّ أمَّسلمةَّ المؤمنينَّ أمَّ فهذهَّ َّ.. لهنَّ اهللَّ بذكرَّ والشرفَّ الفخرَّ يفَّ الرجالَّ

إلى يتطلعنَّ جميعًاَّ كّنَّ َّ.. النساءَّ منَّ وعددَّ َّ.. عمارةَّ أمَّ الجليلةَّ أنَََّّّالصحابيةَّ

رواياتَّالتيَّأوردهتاَّماَّيدلَّعلىَّالتنافسَّيفَّالخيرََّّيذكرنَّيفَّالقرآن،َّويفَّبعضَّال

..َّفهنَّيتهمّنَّأنفسهّن،َََّّّيًابينَّالنساءَّالصحابياتَّ..َّوعلىَّأهنّنَّبلغنَّمستوىَّعال

اهللََّّ رسولَّ علىَّ تنزلتَّ آياتَّ سمعنَّ عندماَّ أمهاتََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصوذلكَّ فيهاَّ وذكرتَّ

:َُّترىََّّنَّفيناَّخيرَّلُذكرناَّ..َّثمَّتساءلنالمؤمنين،َّفقلن:َّيبدوَّأننـاَّمقصرات،َّفلوَّكا

َّأماَّفيناَّماَّيذكر؟ََّّفأنزلَّاهللَّتباركَّوتعالىَّهذهَّاآلية.َّ

 
َّ.35ََّّاآليةَََّّّسورةَّاألحزابَََّّّ"تفسيرَّابنَّكثير"(ََّّانظر1َّ)
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يقمََّّ مالمَّ النساءَّ فيهَّ الرجالَّيدخلَّ إلىَّ أنَّكلَّخطابَّيوجهَّ المعلومَّ أنَّ معَّ

تعالى:َّ اهللَّ فقولَّ التغليب.َّ بابَّ منَّ وهذاَّ بالرجال.َّ األمرَّ اختصاصَّ علىَّ دليلَّ

 يل ىل مل خلُّ اهللَّتعالى:ََََّّّّيدخلَّفيهَّالنساء.َّوقولََّّ َّجخ محُّ 
والنساءَََّّّ[12ََّّالحجرات:ََّّ]  َّجن يم ىم مم خم حم جم للرجالَّ موجهَّ

َّوهكذا.ََّّ

هذهَّ وتعالىَّ تباركَّ أنزلَّ فقدَّ بخلقه،َّ اهللَّ رحمةَّ عنَّ تعربَّ األحاديثَّ هذهَّ إّنَّ

أنَّّ ليبينَّ َّاآليةَّ القيامََّّ يفَّ والتكليفَّ المسؤوليةَّ حيثَّ منَّ والمـرأةَّ الرجلَّ

ال ويفَّ المحرمات،َّ عنَّ واالبتعادَّ َّبالواجبات،َّ َّ.. والعقوبةَّ َّأنَّّمكافاةَّ الرجلََّّ

َّلمـرأةَّيفَّذلكَّسواء.ََّّوا

بأولئكَّ تقتديَّ منَّ المعاصراتَّ منَّ وبنـايتَّ أخوايتَّ أنَّيكونَّيفَّ وإينَّألرجوَّ

الخـيرَّوالدعـوةَّواإلصـالح،َّوعلىَّ المشـاركةَّيفَّ الصحابياتَّمنَّالحـرصَّعلىَّ

وعلىَّ العظيم،َّ الدينَّ لهذاَّ والحماسةَّ والروحيةَّ العلميةَّ الحيـاةَّ يفَّ ََّّالمشاركةَّ

َّجزيلَّواألجرَّالعظيم.َّالرغبةَّيفَّالحصولَّعلىَّالثوابَّال

إينَّألرجوَّأنَّيكونَّيفَّالمؤمناتَّالداعياتَّالمعاصراتَّمنَّيسعىَّلبلوغَّذاكََّّ

َّالمستوىَّالساميَّالذيَّكانَّعليهَّنسـاءَّالصحابةَّيفَّذاكَّالعصرَّاألغر.ََّّ

َّإّنَّالبيتَّالمسلمَّ..َّوإّنَّالمجتمعَّالمسلمَّالَّيمكنَّأنَّتوَطدَّأركاهنماَّإالَّبأنَّ

َّيَّيفَّالرتبيـةَّوالتوجيـهَّوغرسَّالعقيدةَّ.َّيكونَّللمرأةَّالمسلمةَّموقفَّإيجاب

إنَّكثيرًاَّمنَّالدعـاةَّإلىَّاهللَّالعاملينَّمدينونَّيفَّاتجاههمَّوقيامهمَّبالواجباتََّّ

الدينيةَّمدينونَّإلىَّنشأهتمَّيفَّبيتَّمسلمَّكانَّللمرأةَّفيهَّالنصيبَّاألكربَّمنَّالرعايةََّّ

َّوبنـاءَّالنفوس.َّ

كبيرةََََّّّّوإن َّ ونسـبةَّ المجرمينَّ والملحديمنَّ بيوتََّّالمنحرفينَّ يفَّ نشؤواَّ نَّ
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َّبعيدةَّعنَّاإلسالمَّيسـودَّفيهاَّالكذبَّوالفجورَّوالمعاصي.

الحيـاةََّّ هذهَّ يفَّ الكربىَّ ومهمتهاَّ األولَّ همهاَّ تجعلَّ أنَّ مسلمةَّ كلَّ علىَّ إّنَّ

كلَّبحسـبَّاستطاعتها،َّوأنَّتكونََََّّّّ،فهمَّاإلسالمَّوالعملَّبأحكامهَّوالدعوةَّإليـه

َّتَّإلىَّذلكَّسبيال.َّعلىَّأنَّتفيدَّمنَّحياهتاَّماَّاستطاعيفَّذلكَّمتحمسةَّحريصةَّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*ََََََََََّّّّّّّّّّ*َّ
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 اءـــة و البنــاملعلم

مجــمجََّّإنَّّ المعلمةَّ األختَّ بنـــالَّ يفَّ مهمَّ رحبَّ فالطالبةَََّّـّالَّ النفوس.َّ اءَّ

َّتكونَّيفَّمرحلةَّالتعلمَّمحالًَّللتلقيَّمنَّاألستاذة.َّيقولَّشوقي:َّ

ًَّاَّوَّعقوالَّيبنيَّوينشىءَّأنفسَََََََّّّّّّّمنَّالذيَّمتَّأشرفَّأوَّأجّلَّلأعََََّّّّ

أثرَّعظيم.َّإنََََّّّّذاَّفإنَّّـولََّّ،الطالبةَّترىَّاألستاذةَّقدوةََّّإنَّّ الطالباتَّ أثرهاَّعلىَّ

والتعليقَّاليسيرَّ..َّإنَّذلكَّكلهَّيرتكَّيفَّنفسََََّّّّ،والنظرةََّّ،ارةـواإلشََّّ،الكلمةَّالعابرة

َّالطالبةَّأثرًاَّالَّينسىَّوالَّيكادَّيمحي.َّ

سيكََّّـؤالءهََّّإنَّّ المستقالطالباتَّ يفَّ َّ أمهن  القريبَّ .ـبلَّ الماتَّ واألمَّ ةَّفـقث.َّ

آثارهاَّمدىَّالحياةََََّّّّىالمتدينةَّتبنيَّأسـرةَّ..َّإنَّاألمَّهيَّالمدرسةَّاألولىَّالتيَّتبق

َّدرَّالقائل:َََّّّ..َّوهلل

َّأعددتَّشعبًاَّطيبَّاألعراقََّّاألمَّمدرسةَّإذاَّأعددهتاََّّ

فيها،َّويفَّنفسهاَّعنَّأثرَّأمّهاََََّّّّ–هاَّاألخواتََّّتياَّأيَََّّّ-ولتسألَّكلَّواحدةَّمنكنََّّ

تصورَّكثيرًاَّمنَّالحقائقَّاالجتماعيةَّمثلَّمعناه:َّالبنتَّستكونَّعاميةَّالتيَّاألمثالَّال

َّنسخةَّطبقَّاألصلَّعنَّأمها.

اهللََّّإنَّّ مخافةَّ أوالدهاَّ نفوسَّ يفَّ تغرسَّ التيَّ ثوابهََّّ،األمَّ يفَّ تقومَََّّّ،والرغبةَّ

ََّّ،َّدـاةَّأحـذلكَّألنَّالذيَّيخافَّاهللَّالَّيعتديَّعلىَّحيََّّ،بعملَّيحتاجَّإليهَّالمجتمع

يتحققَّاألمنََََّّّّ،َّفيتحققَّبذلكَّاألمنَّيفَّالمجتمعََّّ،يؤذيَّأحدًاَّيفَّمالهَّأوَّعرضهََّّالو

ولوَّكانَّالمرءَّبعيدًاَّعنَّأنظارَّالشرطةَّوعيونَّالنـاس.َّألنَّالذيَّيخافَّاهللَّيعلمََّّ

إليه ناظرَّ اهللَّ عليهََّّ،أّنَّ أليم.َََّّّ،مطلعَّ عذابَّ لهَّ اهللَّ يتعدىَّحدودَّ الذيَّ أّنَّ ويعتقدَّ

فهوَّيواسيََََّّّّ،يقصرَّيفَّالقيامَّبمساعدةَّاآلخرينوألنَّالذيَّيرغبَّيفَّثوابَّاهللَّالََّّ

لوَّلمَّتتحَّلهَّهذهَّالرتبيةَّلكانَّمنَّالمحتملَّويعينَّالضعفاءَّبقوته.َّوََّّ،الفقراءَّبماله

َّأنَّيكونَّمجرمًا.ََّّقـالَّشوقي:
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َّسـماَّوحمىَّالمســومةَّالعــراباَََََّّّّّعلمــوهََّّفـربَّصغـيرَّقــومَََّّّ

َّوعــاباََّّأذىََّّانَّـكـَّوهَّـتركـَّولوََََََّّّّّّوفخــراًَََّّّوكــانَّلقـومهَّنفعـًاَّ

َّاباَّـدثَّالعجبَّالعجـسيأيتَّيحَََََّّّّّلعلَّجيـالًَََّّّماَّاستطعتَّفعّلم

 (1)ـباباـالشَََّّّرتمـيخـََّّـأســفـإنَّاليًََّّاوالَّترهقَّشبابَّالحيَّيأس

َّال:َّأيَّاألعمالَّأفضل؟َّــفقَّلَّأبوَّذرَّـأس

َّ«.اإليمانَّباهللَّوالجهادَّيفَّسبيلَّاهلل»:َّملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّاهللَّ

َّضل؟َّ:َّأيَّالرقابَّأفقالَّأبوَّذرَّقلت

َّ«.هاَّعندَّأهلهاَّوأكثرهاَّثمنًاأنفس»:َّملسو هيلع هللا ىلصقالَّ

َّنَّلمَّأفعل؟َّإـقلت:َّف

ََّّ«.تعينَّصانعًاَّأوَّتصنعَّألخرق»قـال:َّ

َّاَّرسولَّاهلل.َّأرأيتَّإنَّضعفتَّعنَّبعضَّالعمل؟َّـوقلت:َّيَّ

َّ(2).«تكّفَّشّركَّعنَّالناس،َّفإهناَّصدقةَّمنكَّعلىَّنفسك»قـال:َّ

وابَّسؤالَّأبيَّذر:َّـ،َّكـانَّيفَّج«تعينَّصانعًاَّأوَّتصنعَّألخرق»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصولهََّّـفق

والعتق.ََّّ والجهادَّ اإليمانَّ بعدَّ العملَّ هذاَّ جـاءَّ وقدَّ أفضل؟(َّ االعمالَّ )أيَّ

َّوليتضحَّمعنىَّالحديثَّنقررَّأنَّالنـاسَّنوعان:َّ

الصانع،َّوهوَّالذيَّيتقنَّالعملَّالذيَّيقومَّبه،َّوالَّيعجزَََّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّاهَّالنبّيَّـدعََّّنوع  

ينجزَّ فهوَّ إليها،َّ يحتاجَّ التيَّ منَّاألعمالَّ أيَّعملَّ منََََّّّّعنَّ يكتسبَّ الذيَّ العملَّ

ادرَّعلىَّالطبخ،َّوقادرَّعلىَّإصالحَّماَّيفسدَّمنََّّــهَّأيماَّإتقـان،َّوهوَّقـقنتيورائهَّوَّ

َّأدواتَّالمنـزلَّ..َّفإذاَّأعنتـهَّأيهاَّاإلنسانَّكانتَّإعانتكَّمنَّأفضلَّاألعمال.ََّّ

 
َّ.1َّ/70َّ:َّ"الشوقياتََّّ"(1ََّّ)

َّ(.34(،َّومسلمَّ)2518)َّالبخاريَّرواه(2ََّّ)
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تقنَّماََّّاألخـرق،َّوهوَّالذيَّالَّيحسنَّصنعَّشيء،َّوالَّيََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّدعـاهَّالنبّيَََّّّونوع  

يصنعَّلـه،َّألنهَّالَّيستطيعَّ..َّقَّيحتـاجَّحتمًاَّإلىَّمنََّّرـاألخََّّاذــيحـاولَّفعلهَّ..َّه

َّفإذاَّصنعتَّلهَّأيهاَّاإلنسـانَّكانَّصنعكَّلهَّمنَّأفضلَّاألعمال.

أّنَّالخوفَّمنَّاهللَّوالرغبةَّيفَّثوابهَّيحققانَّيفَّالمجتمعَّاألمنََّّ وهكذاَّيتبينَّ

يفَََّّّوالتكافلَّوالتعاونَّ..َّوإذاَّتحققَّيفَّالمجتمعَّاألمـنَّوالتكافلَّكـانَّذلكَّخطوة

َّالذيَّتستطيعَّأنَّتقومَّبهَّالمرأة.بنـائهَّالبنـاءَّالحكم،َّوهوَّ

األخواتَّ منََََّّّّ..ََّّأيتهاَّ لسببَّ التعليمَّ سـلكَّ يفَّ َّ يكن  أنَّ َّ بعَضُكن  فـاتَّ إنَّ

أنَّتبّصرنَّالمعلماتَّالاليتَّتجتمعنَّهبنَّبالمهمةَّالعظمىََََّّّّأولا األسبابَّفعليكّنََّّ

حمل التيَّ بالمسؤوليةَّ تشعرهننَّ وأنَّ إليهن،َّ وكلتَّ .نالتيَّ إهنهاَّ بينَّ.َّ مسؤوليةَّ اَّ

َّاركَّوتعالى.يديَّاهللَّتب

أنَََّّّثانيًاوعليكنََّّ علىَّ جامعياتَّصالحاتَّ منَّ بكنَّ يّتصلَّ منَّ تشجعّنَّ أنَّ

أصحابَّ والصالحاتَّ الصالحينَّ منَّ كثيرًاَّ أّنَّ ليؤسفنيَّ وإنهَّ َّ.. معلماتَّ يكّنَّ

البنينَّوالبناتَّيتجهونَّإلىَّالمهنَّاألخرىََّّ المواهبَّوالطاقاتَّواإلمكاناتَّمنَّ

إلىََّّ فيذهبونَّ َّ..َّ. والهندسةَّ والصيدلةَّ الطبَّ يكونَّكلياتَّ أنَّ ليؤسفنيَّ وإنهَّ َّ.

االختيارَّ هذاَّ أنَّ يتصورونَّ ألهنمَّ أواًلَّ ماديًا.َّ دافعًاَّ االختيارَّ هـذاَّ إلىَّ الدافعَّ

َّسيضمنَّلهمَّدخالًَّماليًاَّكبيرًا.َّ

النّ إلىََّّـودافعًاَّاجتماعيًاَّثانيًاَّألهنمَّيتصورونَّأنَّ اسَّينظرونَّبعينَّاإلكبارَّ

َّ.َّــأدافعينَّخطالَّالماَّينظرونَّإلىَّالمعلم.َّوكَِّالطبيبَّوالمهندسَّأكثرَّم

يفَّسباقَّمعَّاآلخرين،َّفالَّينبغيَّألهلَّالشرََََّّّّ-المسلمينَّالموحدينََََّّّّ-نحنََّّ

َّواإللحـاد،َّوالفسقَّوالفسادَّأنَّيسيطرواَّعلىَّهذهَّالمهنةَّالشريفة.ََّّ

َّإّنَّالمستقبلَّللفكرةَّالتيَّيتبناهاَّأكربَّعددَّمنَّالمعلمينَّوالمعلمات.َّ

بعملهذاَّوالصالحونَّوالصا يريدونَّ علوًاَّيفَّاألرضََّّهمَّودعوهتمََّّلحاتَّالَّ
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والَّفسـادًا،َّوالَّمصلحةَّذاتيةَّوالَّمنفعةَّماديةَّ..َّوإنماَّيريدونَّأنَّينقذواَّأمتهمَّمنَّ

أجراًَّـالش يريدونَّ القيامة،َّوالَّ يومَّ النـارَّ منَّ الدنيا،َّوينقذوهاَّ والمهانةَّيفَّ منََََّّّّقاءَّ

وهؤالءَّرسلَّاهللَّكانَََّّّمَّ..سيرهتَََّّّيسيرَََّّّاءَّومنـأحـدَّإالَّمنَّاهلل.َّوهذاَّسبيلَّاألنبي

 َّهئ  مئ هي مي خي حي ٰهجي مه جه  هن من ُّ   كلَّواحدَّمنهم:ََّّيقول

َّ[.109ََّّالشعراء:َّ]

قالهاَّنوحَّوهودَّوصالحَّولوطَّوشعيبَّوغيرهمَّمنَّأنبيـاءَّاهللَّصلواتَّاهللَّعليهمََّّ

َّأجمعين.

علىَّالداعياتَّالعامالتَّعلىَّبنـاءَّاألمـةَّأنَّيعتمدنَّيفَّكالمهنَّعلىَّكتابََّّ

َّوالحسن،َّوذلكَّيغني.َََّّّوحديثَّرسولهَّالصحيح

ََََََََّّّّّّّّ*ََّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 املـــــرأة والدعـــــوة

والمرأ الرجلَّ اهللََّّإّنَّ ألّنَّ ذلكَّ سواء،َّ وتبليغهاَّ الدعوةَّ تلقيَّ حيثَّ منَّ ةَّ

أرس رســسبحانهَّ محمدًاََّّــلَّ اإلسََّّملسو هيلع هللا ىلصَّولهَّ ليبلــبدعوةَّ النـالمَّ جميعًا،َّــغَّ اسَّ

اهلل قالَّ ونساءهم.َّ ورجالهمَّ وعجمهم،َّ  ني مي ريزيُّ   تعالى:ََّّعرهبمَّ
َّ[.158َّألعراف:َّاَّ]  َّ حئ جئ يي ىي

َّ اهللَّ رسولَّ سيدناَّ كانَّ َّملسو هيلع هللا ىلصَّولقدَّ بموعظةَََّّّ النساءَّ َّ ويخصُّ الرجال،َّ يعظَّ

َّخاصة.َّ

الخدريََّّ سعيدَّ أبيَّ عليكََََّّّّعنَّ غلبناَّ اهللَّ رسـولَّ ياَّ النساء:َّ قالتَّ قال:َّ

أيماَّامرأةَّمنكنَّقّدمتََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّالرجال،َّفعدناَّموعدًا،َّفوعدهّن،ََّّفقالَّرسولَّاهللََّّ

قالتَّامرأة:َّياَّرسولَّاهللَّأناَّقدمتَََّّّ«.نـارنَّولدهاَّكانواَّلهاَّحجابًاَّمنَّالثالثًاَّم

َّ(1).«واثنين»اثنين.َّقال:َّ

النساء،َّوجعلَّلهنَّحصة،َّوكانَّمماَّقالهَّلهنََّّ الرسولَّلطلبَّ لقدَّاستجابَّ

َّماَّسبقَّأنَّذكرهَّأبوَّسعيدَّالخدري.َّ

للنس فعلَّــإنَّ اهلل،َّ دينَّ يعرفنَّ أنَّ ويفَّ الموعظة،َّ يستمعنَّ أنَّ يفَّ حقًاَّ ىََّّاءَّ

َّاَّالواجبَّماَّاستطعنَّإلىَّذلكَّسبيالً.ََّّاألخواتَّالداعياتَّأنَّيقمنَّهبذ

َّأنهَّقال:َّوقدَّروىَّالبخاريَّومسلمَّوغيرهماَّعنَّجابرَّ

النبّيََّّــق الة،َّثمَّخطب،َّفلماَّفرعَّنزل،ََّّـدأَّبالصــيومَّالفطرَّفصلى،َّفبََّّملسو هيلع هللا ىلصامَّ

َّباسطَّثوبهَّيلقيَّفيـوكأَّعلىَّيـوَّيتـفأتىَّالنساءَّفذّكرهّنَّوه هَّالنسـاءََّّـدَّبالل،َّوبالل 

َّة.ََّّــدقـالص

 
للنساءََّّ(101)البخاريََََّّّّرواه(1ََّّ) له.َّ)هلَّيجعلَّ العلم؟(،َّوأحمديومَّعََّّوترجمَّ َََّّّلىَّحدةَّيفَّ

3/72َّ.َّ
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َّقائلَّابنَّجريجَّأحدَّرواةَّالحديث(َّلعطاء:َّزكاةَّيومَّالفطر؟ََّّقلتَّ)ال

َفَتَخهاَّ)والَفَتُخ:َّالخواتيمَّالعظامََّّ قال:َّال،َّولكنَّصدقًةَّيتصدقنَّحينئٍذ،َّتلقيَّ

َّكانتَّيفَّالجاهلية(َّويلقين.ََّّ

َّقلت:َّأترىَّحقًاَّعلىَّاإلمامَّذلكَّيذكرهّن؟ََّّ

َّعليهم.َّوماَّ  (1)لهمَّالَّيفعلونه؟قال:َّإنهَّلحـقٌّ

:َّقلتَّلعطاء:َّأحقًاَّعلىَّاإلمامَّاآلنَّأنَّيأيتَّالنساءَّحينََّّ(2)سلمويفَّروايةَّم

َّيفرغَّفيذكرهن؟ََّّ

َّقال:َّإيَّلعمريَّإّنَّذلكَّلحقَّعليهم.ََّّوماَّلهمَّالَّيفعلونَّذلك.ََّّ

ابنَّحجر النوويََّّ(3)قالَّ وأماَّ َّ.. ذلكَّ يرىَّوجوبَّ كانَّ عطاءَّ أّنَّ ]ظاهرهَّ َّ:

الََّّ وقال:َّ االستحبابَّ علىَّ يرتتبََّّفحملهَّ لمَّ إذاَّ بهَّ القولَّ منَّ ذلكََّّمانعَّ علىَّ

َّمفسدة.[

فقال:ََّّ وذكرهّنَّ )فوعظهّنَّ قال:َّ للحديث:َّ لمسلمَّ روايةَّ فإّنَّ»َّويفَّ تصدقنَّ

َََّّّ«.أكثركّنَّحطبَّجهنم

حمرةََّّ الخدينَّ حمراءَّ )أيَّ الخدينَّ سفعاءَّ النساءَّ سـطةَّ منَّ امرأةَّ فقامتَّ

َّتقربَّمنَّالسواد(َّفقالت:َّلمَّياَّرسولَّاهلل؟َّ

َّتكثرنَّال»قـال:َّ ََّّ«.شيرشكاة،َّوتكفرنَّالعألنكن 

ف أقراطهنَّقـال:َّ منَّ باللَّ ثوبَّ يفَّ يلقينَّ حليهنَّ منَّ يتصدقنَّ جعلنَّ

َّوخواتمهن.َّوالُقْرط:َّماَّيعلقَّيفَّشحمةَّاألذن.َّ

عباسََّّ ابنَّ عنَّ البخاريَّومسلمَّ النبّيَََّّّوروىَّ معَّ الفطرَّ ََّّقال:َّشهدتَّ

 
َّ.َّ(978)البخاريََّّرواه(1ََّّ)

َّ.َّ(885)مسلمََّّرواه(2ََّّ)

َّ.2/467ََّّ"فتحَّالباريَّ"(3ََّّ)
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وعثمانََََّّّّملسو هيلع هللا ىلص بكرَّوعمرَّ بعد،َّخـرجَََّّّوأبيَّ ُيخطبَّ ثمَّ الخطبة،َّ قبلَّ يصلوهناَّ

إليهَُّيتجلِّسَّالرجالـأكََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّالنبّيَّ بيده،َّثمَّأقبلَّيشقهم،َّحتىَّأتىَّالنسـاءَََّّّينَّأنظرَّ

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ معهَّباللَّفقال:ََّّ
 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

ََّّ َّنئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي

َّ[.12َّالممتحنة:َّ]

َََّّّ«.أنتّنَّعلىَّذلك؟»ثمَّقالَّحينَّفرغَّمنها:َّ

ََّّ–ََّّالَّيدريَّحسنَّمنَّهيََّّ-يرها:َّنعم.ََّّفقالتَّامرأةَّواحدةَّمنهنَّلمَّيجبهَّغ

َّ)وحسنَّهوَّابنَّمسلمَّراويَّالحديث(َّ

َّفدىَّأبيَّوأمي.َّفيلقينََََّّّّ«.فتصدقن»قال:ََّّ ،َّلكن  فبسطَّباللَّثوبهَّثمَّقال:َّهلم 

َّالَفَتخَّوالخواتيمَّيفَّثوبَّبالل.

أّنََّّ وفيهَّ للدعوة،َّ النسـاءَّ تلقيَّ علىَّضرورةَّ يدلَّ الصحيحَّ الحديثَّ هذاَّ إّنَّ

ليذكرهن،َّوذهبَّغيرهَّمنًََََّّّّاَّعلىَّاإلمـامَّأنَّيأيتَّالنسـاءعطاًءَّيرىَّأنَّحقًاَّواجب

عليهّنَّ يجبَّ بماَّ وتذكيُرهّنَّ النسـاءَّ فوعُظَّ َّ.. مستحبَّ ذلكَّ أنَّ إلىَّ العلماءَّ

َّحـثُّهّنَّعلىَّالصـدقة،ََّّ وتعليمهّنَّأحكاَمَّاإلسالمَّمنَّاألمورَّالمستحّبة،َّويستحبُّ

َّوتخصيُصهّنَّبذلكَّيفَّمجلسَّمنفرد.َّ

ا هذاَّ فوائدَّ منَّ العلماءَّ ووذكرَّ باألبَّ التفديةَّ جـوازَّ وجـوازَّاأللحديثَّ م،َّ

َّصدقةَّالمرأةََّّمنَّمالهـاَّمنَّغيرَّتوقفَّعلىَّإذنَّزوجها.َّ

الصدقةََّّ أنَّ فوائدهَّ منَّ وذكرواَّ المـالية.َّ استقاللَّشخصيتهاَّ علىَّ يدلَّ وهذاَّ

ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّتدفعَّالعذاب.َّوهوَّيدلَّعلىَّحرصَّنسـاءَّالصحابةَّعلىَّامتثالَّأمـرَّالرسولَّ

َّيتصدقنَّبحليهنَّوبماَّمعهن.َّوعلىَّتأثرَّالمـرأةَّبالموعظة.َّفكن

َّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 184 - 

 

المهمة،ََّّإنن العلماءَّوالعالمات،َّوالدعاةَّوالداعياتَّأنَّيقومواَّهبذهَّ أناشدَّ يَّ

العلم،َّ أهلَّ منَّ َّ كثير  فيهاَّ قصرَّ التيَّ المهمةَّ هذهَّ َّ.. للنساءَّ اهللَّ دينَّ تبليغَّ مهمةَّ

فاشتغلواَّبوعظَّالرجالَّوتعليمهمَّوتذكيرهم،َّونسـواَّالمـرأةَّالتيَّلهاَّدورَّكبيرَّيفَّ

ا فيمابنـاءَّ لهمَّعـذرَّ أنَّنرتكََََّّّّلمجتمع.َّوقدَّيكونَّ اآلن.َّفالَّيجوزَّ ..َّوأماَّ مضىَّ

الهدامةََّّ لدعواهتمَّ ومجـااًلَّ واإلباحيين،َّ المالحدةَّ منَّ اهللَّ ألعداءَّ هـدفًاَّ المـرأةَّ

مزالقََّّ إلىَّ ويجروهناَّ دينها،َّ عليهاَّ يفسدونَّ أحـد،َّ المجالَّ هذاَّ يفَّ الينافسهمَّ

َّالسلوكَّالمنحرف.ََّّ

يتفقهّنَّيفَّيَّوالخير،َّويتلقينَّالعلمَّالشرعَََّّّلقدَّكانتَّالنساءَّيحضرنَّمجالس

كتبََّّ ذلكَّ علىَّ تدلَّ كماَّ وداعيات.َّ ومحدثاتَّ عالماتَّ منهنَّ ونبغَّ الدين،َّ

بسببَّمعرفتهنَّبأحكامَّالدينََََّّّّ-الرتاجمَّوكتبَّطبقاتَّالمحدثينَّوالفقهاء،َّوكّنََّّ

إنَََّّّ– بالواجباتَّ ويذكرّنَّ اهلل،َّ شرعَّ وفقَّ العملَّ علىَّ وأوالدهنَّ أزواجهنَّ َّ ُيعـن 

َّاعسَّيفَّأدائها.َّكانَّهناكَّتق

ومس أمـانةَّ بماََّّإهناَّ والتبليغَّ هباَّ القيـامَّ ثمَّ أواًل،َّ هباَّ الشعورَّ منَّ ُبّدَّ الَّ ؤولية،َّ

َّ(1)«.بلغـواَّعنيَّولوَّآيـة»تعلمن.َّوأذكرنَّدائمًاَّقـولَّالرسـولَّالعظيم:َّ

أودَّأنَّأذكرَّصفحةَّمنَّتاريخَّالدعوةَّالقريبَّالذيَّأدركهَّجيلناَّوالذيَّنجنيََّّ

َّ.َّ(2)«رتينالَّيلدغَّالمؤمنَّمنَّحجرَّم»يقول:ََّّملسو هيلع هللا ىلصآثـارهَّاليومَّفرسولَّاهللََّّ

الحضارةََّّ غزوَّ واجهواَّ عندماَّ الدينَّ علىَّ والغيرةَّ والدعوةَّ العلمَّ أهلَّ إّنَّ

قامواََّّ وفكريًاَّ واقتصاديًاَّ عسكريًاَّ المسلمينَّ لبالدَّ الكافرةَّ جزاهمَََّّّ-األوروبيةَّ

كامََّّنونَّللناسَّأحيبإمكاناهتمَّالمتـاحةَّلهمَّحينذاكَّيدعونَّإلىَّاهلل،َّويبََّّ-اهللَّخيرًاَّ

 
قال:َّ»بلغوَّعنيََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّعبدَّاهللَّبنَّعمروَّأنَّالنبيََََّّّّ(3461)ََّّأخرجَّالبخاريَّيفَّصحيحهََّّ(1ََّّ)

دهَّمنََّّوأَّمقعولوَّآيـة،َّوحدثواَّعنَّبنيَّاسرائيلَّوالَّحرج،َّومنَّكذبَّعليَّمتعمدًاَّفليتب

َّالنار«.ََّّ

َّ،َّوغيرهم.َّ(4862)داودََّّأبو،َّو(2998)،َّومسلمَّ(6133َّ)البخاريََّّرواهَّ(2َّ)
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وكانَّاهتمامهمَّموجهًاَّإلىَّالرجلَّوحده،َّولمَّيلتفتواَّسائلهمَّالتقليدية،ََّّالدينَّبو

إلىَّالمـرأةَّبالمقدارَّالذيَّينبغيَّأنَّيكون،َّوربماَّكانَّذلكَّألهنمَّرأواَّأنَّالرجلَّ

ب،َّورأواَّأّنَّالنساءَّبعيداتَّعنَّذاكََّّيهوَّالذيَّيتعرضَّمباشرةَّإلىَّذاكَّالغزوَّالرهَّ

االجتماعيََّّ النظامَّ بحكمَّ كالغزوَّ فلقدَّ َّ.. الزمانَّ ذاكَّ يفَّ يفََّّالقائمَّ المسلمونَّ انَّ

القرنَّالثالثَّعشرَّالهجريَّوماَّقبلهَّيحيونَّحيـاةَّقائمةَّيفَّكثيرَّمنَّجوانبهاَّعلىََّّ

عزاًلََّّ بعضَّ عنَّ بعضهاَّ معزولةَّ كانتَّ المجتمعاتَّ ألنَّ وقيمه؛َّ اإلسالمَّ مظاهرَّ

َّمنَّأحكامهَّيصالنََََّّّّ-أيًاَّكانَّمستواهََََّّّّ–تامـًاَّ..َّفكانَّصوُتَّاإلسالمََّّ إلىَّوكثير 

والجـد األبَّ طريقَّ عنَّ الكبيراتََََّّّّالمرأةَّ النساءَّ طريقَّ وعنَّ واألخ،َّ والزوجَّ

َّوغيرهم.َّولكنَّاألمرَّلمَّيبقَّعلىَّماَّكان.

ظهرتََّّ فقدَّ َّ.. ممكنةَّ العزلةَّ تلكَّ تعدَّ لمَّ الهجريَّ عشرَّ الرابعَّ القرنَّ ففيَّ

ويفََّّ بيوهتمَّ يفَّ النـاسَّ علىَّ تدخلَّ المختلفةَّ اإلذاعاتَّ فأضحتَّ اإلذاعة،َّ

طلقَّمنَّأصقاعَّقريبةَّوباديتهم،َّويفَّمدهنمَّوقراهم،َّتنمضاجعهم،َّويفَّحاضرهتمََّّ

وبعيدة،َّتبثَّالربامجَّالتيَّتميلَّإليهاَّالنفسَّمنَّالغنـاءَّالماجـن،َّوالتمثيلَّالهابط،َّ

دََّّـوالتوجيهَّالمسموم،َّوالموسيقىَّالمطربة.َّومعلومَّأّنَّالشهواتَّطريقَّالنـار،َّفق

َّ(1).«واتالشهارَّبــحفتَّالجنةَّبالمكاره،َّوحفتَّالن»:َّملسو هيلع هللا ىلصالَّرسولَّاهللَّـقـ

الرا أيَّ القرنَّ ويسرتََّّويفَّ البعيد،َّ قربتَّ التيَّ الطائراتَّ اخرتعتَّ عشرَّ بعَّ

ثمَّ وأخالقنا.َّ قيمناَّ عنَّ الغريبةَّ االوربيةَّ بالحياةَّ االتصالَّ ووسائلَّ االنتقالَّ سبلَّ

،َّيمكنَّأنَّتستعملَّيفَّالخـيرًَّّداهمناَّالتلفزيونَّوهوَّأداةَّممتعةَّجدًاَّوجذابةَّجدا

الشـّر،َّولكنهَّك أفتكَّووأنَّتستعملَّيفَّ الشيطانََّّماَّجاءناَّمنَّهناكَّكانَّمنَّ سائلَّ

َّالتيَّهتدمَّالخلقَّوالحيـاةَّاالجتماعيةَّبتقاليدهاَّاإلسالمية.

بأيٍدَّ أكثرهاَّ الرابعَّعشرَّظهرتَّالصحفَّوالمجالتَّوقدَّكانَّ القرنَّ ويفَّهذاَّ

 
َّ(.2822َّ(،َّومسلمَّ)6487)َّالبخاريَّرواه(1َّ)
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أنَّالدين،َّأوَّبأيٍدَّنصرانية،َّأوَّبأيٍدَّملحدةَّتعملَّعلىَّاستئصالَّكّلَّأثرَّـَـّالَّيهمهاَّش

كَّالوسائلَّنقلتَّماََّّيـ..َّوكلَّهاتفيهَّظهرتَّوسائلَّأخرىَّذاتَّتأثيرََّّللدينَّ..َّو

َّيفَّالمجتمعاتَّالجاهليةَّإلىَّكثيرَّمنَّمجتمعاتَّالمسلمين.

وقدَّتوافرتَّلكثيرَّمنَّالناسَّبحبوحةَّماديةَّمكنتهمَّمنَّالسفرَّإلىَّديارَّالكفرَّ

َّيتخذهاَّدارَّإقامةَّله.َََّّّهميقضونَّفيهاَّإجازاهتم،َّوبعض

هَََّّـّاَّتعرضَّلـكمَّفـزوَّالحضاريَّاألجنبيَّالعنيـللغرأةَّـاَّتعرضتَّالمـنَّهنـوم

التوعيـالرج لذلكَّ ووجبَّ َّ.. مَّــلَّ وهماَّ والتحصين،َّ الداعيـةَّ واجبَّ يفَّـنَّ اتَّ

َّام.َّـذهَّاأليــه

يفََّّ االجتماعية،َّ واألعرافَّ األخالقية،َّ والُمـثلَّ الفكرية،َّ القيمَّ كانتَّ لقدَّ

لكَّيمثلَّمناعةََّّفكانَّذََّّ-كماَّأشـرناَّإلىَّذلكَّآنفاََََّّّّ-مجتمعاتناَّقائمةَّعلىَّالدينََّّ

والر للمرأةَّ وأبنائنطيبةَّ ديارناَّ إلىَّ نقلتَّ أنَّ بعدَّ أماَّ غريبة،َّــجل،َّ قيمَّ وبناتناَّ اَّ

يفََّّ تبقىَّ ماَّ علىَّ تعتمدَّ أنَّ يجـوزَّ يعدَّ فلمَّ كافرة،َّ ومقوالتَّ هجينة،َّ وأعرافَّ

يعالجَّ موقفَّ اتخاذَّ منَّ بلَّ َّ.. واألخالقيةَّ اإلسالميةَّ القيمَّ تلكَّ منَّ مجتمعاتناَّ

َّالواقعَّالجديد.َّ

سبعينََّّ نحوَّ يمنَّ يكنَّ لمَّ تدرسـنةَّ أنَّ للمرأةَّ الكلياتَّسمحَّ يفَّ الشريعةَّ سَّ

الجامعاتََّّ أبوابَّ ولكنَّ َّ.. المسلمينَّ بالدَّ أكثرَّ يفَّ العلميةَّ والمؤسساتَّ الدينيةَّ

المختلطةَّكانتَّمفّتحةَّلهاَّ..َّولمَّيتحَّلهاَّأنَّتدرسَّيفَّالكلياتَّالشرعيةَّإالَّمنََّّ

الوقتَّالذيََّّتمنعَّمنَّدخولَّالمساجدَّ..َّيفََََّّّّ-وماَّتزالََََّّّّ–مدةَّيسيرة.َّلقدَّكانتََّّ

ورَّالسينماَّوالمالهي،َّويفَّالوقتَّالذيَّكانتَّالبالجاتَّكانَّيسمحَّلهاَّدخولَّد

َّعلىَّالشواطئَّمفتوحةَّلهاَّعلىَّمصرعيها.

عنََّّ يعرفّنَّ الَّ المسلمينَّ بناتَّ منَّ قليلَّ غيرَّ عددًاَّ جعلَّ الواقعَّ هـذاَّ إّنَّ

َّاإلسالمَّإالَّالقليل،َّوالَّيلتزمّنَّبأحكامه.َّ

َّواَّهذاَّالتقصيرَّوذاكَّالخلل.إّنَّعلىَّالدعاةَّوالداعياتَّأنَّيتدارك
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هنََّّوما عقبـتزالَّ وجـهََّّــاكَّ يفَّ تقومَّ الموعظــسإاتَّ المرأةَّ وتعلمهاََّّــماعَّ ةَّ

الشرعيــالعل الجمعــومَّ فالرجلَّيصليَّ َّ المسلمين.َّ بالدَّ منَّ كثيرَّ معََّّـةَّويسَّــةَّيفَّ

وقــالخطب يســة،َّ الموعظــدَّ أوقــمعَّ يفَّ أخــةَّ فقـاتَّ تكــر،َّ بعضَّــدَّ يفَّ ونَّ

احَّللمرأةَّـَـّال،َّوالَّيتــالرجددَّمنََّّــدَّالصلواتَّويحضرهاَّعــعاجدَّدروسَّبَّــالمس

َّشيءَّمنَّذلك.َّ

َّ(1).«الَّتمنعواَّإمـاءَّاهللَّمساجدَّاهلل»:َّملسو هيلع هللا ىلصولَّاهللَّــولَّرســيق

فلماذاَّالَّتكـونَّهناكَّداعياتَّيقمنَّبالدعوةَّالىَّاهللَّسواءَّكنَّمتطوعاتَّأوََّّ

أهلية أوَّ حكوميةَّ كانتَّ سواءَّ واإلرشادَّ للدعوةَّ بمؤسساتَّ السيماَّمرتبطاتَّ َّ.

يف تخرجَّ الشريعةَّ بالدََّّوكلياتَّ منَّ كثيٍرَّ يفَّ الداعياتَّ النسـاءَّ منَّ عددًاَّ عامَّ كلَّ َّ

َّالمسلمين.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 
َّ.َّ(566)داودََّّأبو،َّو(442)،َّومسلمَّ(900)البخاريَّرواهَّ(1َّ)
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 الرفـــق واحلكمــــة

إّنَّالتزامَّسبيلَّالرفقَّوالتيسيرَّوالتبشيرَّوالبعـدَّعنَّالتشـديدَّعلىَّالمدعواتََّّ

الد التزامَّ األهمية،َّوكذلكَّ غايةَّ بالحكمةَّوالموعظأمرَّيفَّ الحسنـعوةَّ يقولَّةــةَّ َّ.

 هب  مب خب جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّ :ََّّاهللََّّ
النحل:ََّّ]َََّّّ َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت جتحت

125َّ.]َّ

وقدَّأحاطتَّبهَّرحمةَََّّّ،واألسوةَّالحسنةََّّ،هوَّالقدوةَّالمثلىََّّملسو هيلع هللا ىلصورسولَّاهللََّّ

الجـانب لينَّ فكانَّ المعاشرةََّّ،اهللَّ والصـربََّّ،كريمَّ االحتمالَّ فاستجابتَََّّّ،عظيمَّ

ا وأوامرََّّ،لقلوبلدعوتهَّ لتعاليمهَّ تعالى:ََّّوانقادتَّ قالَّ والنساء.َّ الرجالَّ  ىم ُّ هَّ
 يي  ىي   خيمي حي  جي يه ىه مه  جه ين منىن خن حن جن يم

آلَّ]ََّّ َّرب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

َّ[.159ََّّعمران:ََّّ

َّالدينََّّ وعلىَّاألخواتَّالداعياتَّأنَّيستحضرنَّدائمًاَّوهنَّيقمنَّبالدعوةَّأن 

البقرة:َّ]َّ َّمخ   جخ مح جح مج حج مث هتُّ يسـرَّيقـولَّاهللَّتعـالى:َّ

185ََّّ.]َّ

العسريرََّّفاهللََّّ هبمَّ يريدَّ والَّ اليسرَّ بعبادةَّ الَََّّّ،َّيدَّ بماَّ يكلفهمَّ لمَّ ولذاَّ

َّيطيقون.ََّّ

َّ[.2َّ-1طه:َّ]َّ َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ ويقولَّتعالى:َّ

َّالَّلنشقى.َََّّّ،وأنزلَّتبـاركَّوتعـالىَّالقرآنَّلنسعدَّبالعملَّبهَّيفَّالدنيـاَّواآلخـرة

تعالى:ََّّ  ىث  نث مث زث  رث  يت  ىت نت  مت ُّ ويقولَّ
َّ[.6َّالمائدة:َّ] َّاك يق ىق يف ىف  يث

ع قائل:ويقولَّ منَّ  هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ُّ   ّزَّ
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َّ[.78ََّّالحج:َّ]  َّجت هب مب خب حب  جب

النبّيَّ توجيهاتَّ يستحضرنَّ أنَّ فيهاَََّّّملسو هيلع هللا ىلصَََّّّوعليهنَّ المسلمينَّ يوصيَّ التيَّ

بالتيسيرَّوالتبشيرــوالدع منهمَّخاصةَّ اإلمََّّ،اةَّ امَّأحمدَّوالبخاري:َّعنََّّـفقدَّروىَّ

َّهذاَّالديَنَّولنَّيشـََّّ،إّنَّالدينَُّيْسـر»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّولَّاهللــالَّرســقال:َّقََّّأبيَّهريرةََّّ اد 

َّإاّلَّغلبـأح ةَّوشيءَّــدوةَّوالروحــتيعنواَّبالغـاربواَّوأبشروا،َّواسـددواَّوقَّــفسََّّ،هــد 

َّ(1)«ةــمنَّالدَّلج

البخاري يفَّ للحديثَّ روايةَّ َّ(2)ويفَّ قـأنَّ َّـَـّهَّ واغدواَّ»ال:َّ وقاربوا،َّ سددواَّ

َّ«.َّوروحوا،َّوشيئًاَّمنَّالدلجة،َّوالقصدَّالقصدَّتبلغوا

الرفَقَّوالبعَدَّعنَّالتشددََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّهَّالرسوُلََّّـضَّفيوالحديثَّفيهَّتمثيلَّرائعَّيعر

افرَّالحـاذقَّالذيَّيختـارَّاألوقاتَّالتيَّيكونَّفيهاَّـسممنَّخاللَّضربَّالمثلَّبال

يكونَّ أنَّ ينبغيَّ وكذلكَّ المقصود،َّ إلىَّ فيصلَّ لسفرهَّ يختارهاَّ نشيطًاَّ المـرءَّ

بنفَّ يرفقَّ الخيرَّ وفعلَّ والدعوةَّ العبـادةَّ يفَّ ويختـارََّّاإلنسانَّ يدعو،َّ وبمنَّ سهَّ

اَّ فعليناَّالظروفَّ يسر.َّ الدينَّ هذاَّ فانَّ بيسرَّ غايتـهَّ إلىَّ الوصولَّ لهَّ تضمنَّ لتيَّ

َّالقصدَّأي:َّأنَّنعتدلَّيفَّأمـورَّالعبـادةَّوالدعوة.َّ

الدعاةََّّ عنايةَّ محـلَّ همَّ عليهمَّ اهللَّ أوجبَّ ماَّ أداءَّ يفَّ والمقصرينَّ العصاةَّ إنَّ

ا عنايةَّ إنَّ الطبيب،َّ إلىَّ بالنسبةَّ كالمرضىَّ إهنمَّ أكثروشغلهم،َّ توجـهَّ ماَََّّّلطبيبَّ

إلىََّّ لها،َّتوجـهَّ قريبةَّ علىَّ المشفقةَّ موقفَّ الداعياتَّ موقفَّ فليكنَّ َّ المرضى.َّ

ولنتلطفَّبدعوةَّمنَّندعوَّكيَّالَّينفرواَّمنا.َّفقدَّروىَّالبخاريَّومسلمَّعنَّأنسََّّ

 
غدوة:ََّّوالَََّّّ.5/69أحمدََّّ،َّويفَّ)بابَّالدينَّيسر(َّمنَّ)كتابَّاإليمان(ََّّ(36َّ)ََّّالبخاريرواهََّّ(1ََّّ)

َّالسيرَّأولَّالنهار.َّوالروحة:َّآخرَّالنهار.َّوَّالدلجة:َّآخرَّالليل.

َّ.َّ(6463)البخاريَّرواهَّ(2َّ)
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ََّّ(1).«يسرواَّوالَّتعسروا،َّوسكنواَّوالَّتنفروا»قال:َََّّّملسو هيلع هللا ىلصبنَّمالكَّأنَّرسولَّاهللََّّ

ماَّإلىََّّقـالَّلمعـاذَّوأبيَّموسىَّحينَّبعثهََّّملسو هيلع هللا ىلصويفَّالصحيحينَّأّنَّرسولَّاهللََّّ

ََّّ(2).«بّشـراَّوالَّتنّفرا،َّويّسـراَّوالَّتعّسرا،َّوتطاوعاَّوالَّتختلفا»اليمن:َّ

ويفَّهذهَّالروايةَّإشـارةَّإلىَّضرورةَّأنَّيتطـاوعَّالدعـاةَّوأنَّالَّيختلفوا؛َّألّنََّّ

َّاختالفهمَّيزهدَّالنـاسَّيفَّدعوهتم.َّ

اإلنسانََّّ علىَّ الخـيرَّ طريقَّ يقطعَّ التشـددَّ فوقََّّإّنَّ نفسهَّ حّملَّ إذاَّ نفسـهَّ

التشدد.َّوهنطاقتها ذاكَّ يفَّ يستمرَّطويالًَّ أنَّ يستطيعَّ الَّ إذَّ مثلَّعربّيَّجميلََّّ،َّ اكَّ

األ كتبَّ َّـمثأوردتهَّ ومنهاَّ األمث"الَّ َّ"الـمجمعَّ َّ(3)للميداينَّ )إّنََّّ قولهم:َّ وهوَّ

القوم،ََّّ حيـاةَّ منَّ منتزعةَّ والمثلَّصورةَّ َّ أبقى(.َّ والَّظهرًاَّ قطعَّ أرضًاَّ الَّ المنبتَّ

تيَّماَّزالَّيسوقهاَّويضرهباَّيقَّبسببَّشدتهَّعلىَّفرسهَّالَّالطرنقطعَّيفاهذاَّرجلََّّف

فماتتَّ بسرعة،َّ مقصدهَّ إلىَّ يصلَّ أنَّ يريدَّ عنيفًاَّ حمالًَّ العدوَّ علىَّ ويحملهاَّ

دابةََّّ أبقىَّ هوَّ فالَّ الطريق،َّ أولَّ يفَّ يزالَّ وماَّ منقطعًاَّ األرضَّ علىَّ وبقيَّ الفرس،َّ

أنهَّسلكَّسبيلَّالقصدَّلوصلَّإ َّولوَّ لىََّّتحمله،َّوالَّهوَّقطعَّمسافةَّمنَّاألرض.َّ

َّسـهَّمعـه.َّالمكانَّالذيَّيقصده،َّوبقيتَّفر

البزار رواهَّ المثلَّ بلفظ:ََََّّّّوهذاَّ يرفعهَّ جابرَّ عنَّ متـين،ََّّ»َّحديثاَّ الدينَّ هذاَّ إنَّ

أبقى ظهرًاَّ والَّ قطعَّ أرضًاَّ الَّ المنبتَّ فإنَّ برفـق،َّ فيهَّ ضعيفَّفأوغـلَّ وهوَّ َّ.»

 
َّ.َّ(1734)،َّومسلمَّ(6125ََّّ-69)البخاريََّّرواه(1َّ)

َّ.َّ(1733)،َّومسلمَّ(4344)البخاريَّرواهَّ(2َّ)

األمثال"(3ََّّ) وانظر1َّ/7ََّّبََّّ"مجمعَّ النبويةَّ"،َّ صََََّّّّ"المجازاتَّ الرضيَّ .195ََّّللشريفَّ

َّ.لمنقطعوالمنبت:َّهوَّاَّ
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َّ:(2)"فيضَّالقدير"وقالَّالمناويَّيفَََّّّ(1).داًَّــج

البيهقيَّيفََّّ الً،ََّّ،َّوفيهَّاضطراب،َّورويَّموصواًلَّومرسمنَّطرقََّّ"السنن"]ورواهَّ

ومرفوعًاَّوموقوفًا،َّواضطربَّيفَّالصحابي:َّأهوَّجابرَّأوَّعمرَّأوَّعائشة،َّورّجحََّّ

َّإرساله.[ََّّ"التاريخ"البخاريَّيفَّ

وهو:ََّّ منهَّ األولَّ الشطرَّ األلباينَّ أوردَّ فيهََّّ»وقدَّ فأوغلواَّ يسـرَّ الدينَّ هذاَّ إّنَّ

َّ«برفق ََّّ الصغير"يفَّ الجامعَّ َّ"صحيحَّ ََّّ ح2246ََّّبرقم:َّ أوردَّوقال:َّ وقـدَّ سن،َّ

َّوقال:َّضعيف.2022ََّّبرقم:ََّّ"ضعيفَّالجامع"الحديثَّبتمامهَّيفَّ

أّنَّعبدَّاهللَّبنَّالمبـاركَّأوردَّيفَّكتابَّ)الزهد(َََّّّ(3)"الفتح"وذكرَّابنَّحجرَّيفََّّ

عبد موقوفًا:ََََّّّّحديثَّ عمروَّ بنَّ والََّّ»اهللَّ برفق،َّ فيهَّ فأوغلواَّ متينَّ الدينَّ هذاَّ إّنَّ

َّ.«الَّأرضًاَّقطعَّوالَّظهرًاَّأبقىتبغضواَّإلىَّأنفسكمَّعبادةَّاهلل،َّفإنَّالمنبتَّ

اَّوإّنَّالتشددَّينفرَّالنـاسَّمنَّالحـقَّويبعدهمَّعنَّسلوكَّالسبيلَّالسوّي،ََّّهـذ

واهللَّ بذلكَّ نكلفهمَّ وكيفَّ وينفرون.َّ يفرونَّ يطيقونَّ الَّ بماَّ يكفلونَّ عندماَّ ألهنمَّ

[.َّوالرسول282ََّّالبقرة:ََّّ]  َّجخ مح جح مج  حج مث ُّ تبـاركَّوتعـالىَّيقـول:ََّّ

َََّّّ(4).«انهــيءَّإالَّشانه،َّوالَّينزعَّمنَّشونَّيفَّشيءَّإالَّزإّنَّالرفقَّالَّيك»يقول:ََّّملسو هيلع هللا ىلص

يفَََّّّ.َّوإياكمَّوالغلّوَّيفَّالدين،َّفإّنماَّأهلكَّمنَّكانَّقبلكمَّالغلوَّّ.»:َّملسو هيلع هللا ىلصولَّـويقَّ

َّ(5).رواهَّالنسائيَّ«الدين

 
َّ:َّ]وفيهَّيحيَّبنَّالمتوكلَّوهوَّكذاب[.1/62ََّّ"مجمعَّالزوائدَّ"(َّبلَّقالَّالهيثميَّيف1َّ)

َّ.2/544ََّّ"فيضَّالقدير"(2َّ)

َّ.11/297ََّّ"فتحَّالباريَّ"(3َّ)

َّ.َّ(2594)مسلمََّّرواه(4َّ)

وانظر5/268ََّّالنسائيََّّرواهََّّ(5ََّّ) النسائي"،َّ برقم:ََََّّّّ"صحيحَّ ماجه2863ََّّلأللباينَّ وابنَّ َّ،

وَّ(3029) ابنَّخزيمة"،َّ ابنَّحبانَّ"،َّو2867َّبرقم:ََََّّّّ"صحيحَّ ،3029ََّّبرقم:ََََّّّّ"صحيحَّ

َّ.1/466للحاكمََّّ"ركالمستد"و
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 ضرورة اإلفادة من اآلالت احلديثة

أس َّ أمـر  اإلسالمَّ إلىَّ الدعوةَّ ألنَّّإّنَّ ذلكَّ األمـة،َّ بنـاءَّ يفَّ ركينَّ وركنَّ ََّّاسيَّ

يعودََّّـودوج أمـة،َّ واستمرارناَّ أمـةَّ اإلسالمََّّناَّ ولوالَّ اإلسـالم،َّ إلىَّ فيـهَّ الفضلَّ

األخرى األممَّ أجيالنـاَّيفَّ لذابتَّ الكريمَّ ََّّ.وكتـابهَّ لغتنَّ أجلََّّــوالنقرضتَّ ا.َّومنَّ

 اك  يق ىقُّ ََّّالى:ـالَّتعــذلكَّفإّنَّأعداءَّاهللَّأرادواَّانَّيردوناَّعنَّديننا.َّق
المؤامر217َّالبقرة:ََّّ]َََّّّىل مل يك ىك مك لك فقامتَّ تلوَّ[.َّ اتَّ

َّعسكريًاَّوفكريًاَّوأخالقيًا.تكيدَّلهذاَّالدينَََّّّالمؤامرات

دَّعنَّأذهانناَّ..َّتلكَّالحروبَّالتيَّاستمرتََّّـربَّالحروبَّالصلبيةَّببعيـوماَّخ

المسلمينَّ..َّولكنّهمَّلمَّ مائتيَّعامَّ..َّثمَّاستيقظتَّهذهَّاألمـةَّفطردهتمَّمنَّبالدَّ

أدركواَّحالةَّضعفََّّ وعندماَّ يلقواَّسالحهم،َّ ولمَّ عنّـا،َّ المسلمينَّيكفواَّ أصابتَّ

ال بالدَّ علىَّ ويهلكونََّّانقضواَّ فيهاَّ يعيثـونَّ االستعماريةَّ الحمالتَّ يفَّ مسلمينَّ

طريقََّّ عنَّ بغيتهمَّ إلىَّ يصلواَّ أنَّ يمكنَّ الَّ أنهَّ أدركـواَّ إهنمَّ ثمَّ والنسل،َّ الحرثَّ

واإل الهدامةَّ األفكارَّ بنشرَّ الناشئةَّ عقولَّ إفسـادَّ إلىَّ فعمدواَّ فقط،َّ حـاد،ََّّلالقوةَّ

والم والخمورَّ الفاحشةَّ أقامواََّّوإشـاعةَّ أنَّ مكرهمَّ آخـرَّ وكانَّ دولةََّّخدرات،َّ

بالدناََّّ  يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ لليهودَّيفَّقلبَّ
َّ[.32التوبة:َّ]َّ َّ ىن من خن حن جن

َّإّنَّالمـرأةَّتستطيعَّأنَّتحققَّيفَّمجـالَّالدعوةَّإلىَّاهللَّالشيءَّالكثير.ََّّ

أوصاناََّّ ولقدَّ المجتمع،َّ لنصفَّ َّ إهمـال  وتوعيتهنَّ النساءَّ دعوةَّ إهمـالَّ إّنَّ

َّ«.توصواَّبالنسـاءَّخـيراًَّاس»:َّملسو هيلع هللا ىلصبالنسـاءَّخـيرًاَّفقالََّّملسو هيلع هللا ىلصَّهللَّسـيدناَّرسولَّا

منََّّ ضروراهتاَّ وتأمينَّ معاملتهاَّ حسـنَّ علىَّ مقصورةَّ هذهَّ الوصيةَّ وليستَّ

وتبصيرهاََّّ دينها،َّ تعليمهاَّ تشملَّ أنَّ يجبَّ الوصيةَّ إّنَّ بلَّ ولبـاس،َّ طعامَّوشرابَّ
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َّبواقعها،َّوتذكيرهاَّبواجبها،َّوتحميلهاَّمسؤوليتها.َّ

التََّّ-كماَّتعلمنََََّّّّ–والمـرأةََّّ المجتمعاتَّمنََََّّّّـأثر،َّفإنَّتركناهاَّلمـاسريعةَّ يفَّ

ادَّتأثرتَّبسرعة،َّوالتـأثرَّدرجات.َّوإْنَّنحنَّقمناَّبواجبناََّّـواءَّواإلفسـعواملَّاالغ

علىََّّ اهللَّ يحققَّ وقدَّ َّ.. كبيرًاَّ تأثرًاَّ بسرعةَّ تأثرتَّ الحـقَّ ودينـهَّ اهللَّ إلىَّ دعوهتاَّ يفَّ

َّيديهاَّالخـيرَّالكثير.َّ

قدمتََّّ المـاديةَّ الحضارةَّ هذهَّ الإّنَّ تفيدَّ أنَّ يمكنَّ ومخرتعاتَّ ةََّّدعاَّوسائلَّ

َّوالداعياتَّإلىَّاهللَّإْنَّهمَّأحسنواَّاستخدامها.َّ

للخير تسخرَّ أنَّ يمكنَّ أداةَّ علىََََّّّّ،فالهـاتفَّ للحصولَّ يستعملَّ بأنَّ وذلكَّ

َّد.َّدوالمعرفة,َّوللنصحَّالموجزَّبلطفَّوت

واجهكََّّ األختََََّّّّ–فإذاَّ إلىََََّّّّ–أيتهاَّ فافزعيَّ فيهَّ اهللَّ حكمَّ تعريفَّ لمَّ َّ أمـر 

والسؤالَّعنَّطريقَّالهاتفَّيزيلََََّّّّيَّالعالمَّالذيَّتثقينَّبعلمهَّودينـه.الهاتفَّواسـأل

ََّّ،َّالحرجَّيفَّقضاياَّالَّتقوىَّالسائلةَّعلىَّالتصريحَّهباَّيفَّحـالَّالمواجهةَّالمباشـرة

والهـاتفَّيوفرَّعليكَّوقتكَّ..َّإنكَّبدقائقَّمعـدودةَّتأخـذينَّخالصـةَّمعرفـةَّهذاََّّ

َّل.َّوقدَّقيـل:َّالعلمَّخزائنَّومفاتيحهاَّالسـؤاَّ،العـالم

الهـاتفَّيفَّنصـحَّمنَّت الزميالتَّوالصديقاتَّواستعمليَّ ريدينَّنصحهاَّمنَّ

َّوالجـاراتَّباألسـلوبَّالحسـن.

الصوتََّّونوميكروفََّّ– منَّتاتَّ محاضراهتمَّ يلقواَّ أنَّ منَّ الرجـالَّ الدعاةَّ مكنَّ

َّمكانَّبعيـدَّعنَّالنسـاء,َّويجيبواَّعنَّأسئلتهّن.َّ

تَّيمكنَّاالستفادةََّّدواكَّأئَّواإلذاعاتَّوالتلفـازَّوالمحطـاتَّالفضائيـةَّكلَّأولََّّ–

َّالدعوةَّعلىَّنطاقَّواسع.َّمنهاَّيفَّمجـال

إذاََّّ مؤثرةَّ تكونَّ وَّ َّ.. اهللَّ إلىَّ الدعوةَّ وسائلَّ أفضلَّ منَّ المؤثرةَّ الكلمةَّ إّنَّ
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علم عنَّ صادرةَّ َّ،كانتَّ القلبَّ منَّ َّ،وصادرةَّ الحسـنةَََّّّ بالحكمةَّ ومتصفـةَّ

:ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّومصحوبةَّبابتسامةَّمشرقةَّووجهَّطليق.َّيقولَّرسولَّاهللََََّّّّ،َّواألسلوبَّاللين

الرفقََّّإنَّّ» َّ يحبُّ رفيـقَّ عَََّّّ،َّاهللَّ العنفويعطيَّ علىَّ يعطيَّ الَّ ماَّ الرفقَّ الَََّّّ،لىَّ وماَّ

َّ(1)«.يعطيَّعلىَّماَّسـواهَّ

الداعية األختَّ الطيبـةََّّ..َََّّّأيتهاَّ الكلمةَّ شـأنَّ منَّ هتّوينَّ سلطانَََّّّ،الَّ فللكلمةَّ

تعالى:َّ اهللَّ يقـولَّ المناسبَّ والوقتَّ المناسبَّ باألسلوبَّ قيلتَّ إنَّ عظيمَّ

سبحانه:63ََّّالنساء:ََّّ] َّري ٰى ين  ىن  نن  من زنُّ  ويقولَّ َّ.]

عز 55َّلذاريات:ََّّ]اَّ َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّ  ويقولَّ  مض خض ُّ شأنه:ََََّّّّ[.َّ
َََّّّ[.9األعلى:َّ]َّ َّمظ حط

َّوأختَّوزوجةَّوبنت أم  وهيَّهبذهََََّّّّ،والمـرأةَّمعلمةَّوطبيبةَّوكاتبةََّّ،والمـرأةَّ

ألهناَّمالزمةََََّّّّ،االعتباراتَّالمتعددةَّذاتَّأثرَّكبير.ََّّفاألمَّذاتَّأثرَّكبيرَّعلىَّولدها

حو تفّتحَّ وقتَّ يفَّ ملهَّ يتلقىَّ فهوَّ ومداركه.َّ ومشاعرهَّ والحنـان،َّناسهَّ الغـذاءَّ هاَّ

منَّ علىَّ تأثيرَّ الفاضلةَّ ولألختَّ والطبـاع.َّ واألخـالقَّ والقيمَّ اللغةَّ منهاَّ ويتلقىَّ

َّكـانَّأصغرَّمنهاَّسـنًا.َّ

وكذلكَّشـأنَّالزوجةَّالصالحة،َّفإهناَّتعينَّزوجهاَّعلىَّطاعةَّاهلل،َّوتشـدَّمنََّّ

وتذكر الحـق،َّ طريقَّ يفَّ المضّيَّ علىَّ منَّعزيمتهَّ وكمَّ َّ.. تقاعسَّ أوَّ نسيَّ إنَّ هَّ

صالحـةَّكانتَّسببًاَّيفَّهدايِةَّزوجهاَّوَحْملِهَّعلىَّسلوكَّسبيلَّاالسـتقامةََّّزوجةََّّ

َّعلىَّالحـق.َّواألمثلةَّمنَّدنيـاَّالواقعَّالتيَّوقفنـاَّعليهاَّكثـيره.

َّوقدَّتحـدثناَّطـويالًَّعنَّأثرَّالمعلمةَّيفَّتلميذاهتا.َّ

إمك تملكَّ فإهناَّ الداعيةَّ المسلمةَّ الطبيبةَّ علىََّّوأماَّ التأثيرَّ يفَّ كبيرةَّ اناتَّ

 
َّ.َّ(2593)مسلمََّّرواه(1َّ)
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يفََّّالمراجع الطبَّ منَّ االستفادةَّ إلىَّ الضالةَّ الدياناتَّ أتبـاعَّ سبقناَّ ولقدَّ ات،َّ

الدعوةَّإلىَّديانتهم،َّإّنَّالمريضَّوالمريضةَّيكونانَّيفَّحالةَّاستعدادَّلسماعَّكلمةََّّ

العنـايَةَّواالهتماَمَّوالخدمـةَّالطبيةَّالالزمـةََّّ الخـيرَّوتنفيذها.َّفإذاَّلقيتَّالمريضـةَّ

َّالةَّمنَّالتقبلَّللنصحَّوالتوجيه.لتـوددَّواالحرتامَّفإهناَّتكونَّيفَّحـمعَّا

َّأفيجـوزَّأنَّهتـدرَّهذهَّالطـاقاتَّكلهاَّبسـببَّإهمـالَّالدعوةَّيفَّوسـطَّالنسـاء.

تعتمدَّ أنَّ يجبَّ فيها؛َّ تسهمَّ أنَّ المـرأةَّ منَّ ُينتظرَّ التيَّ األمـةَّ بنـاءَّ عمليةَّ إّنَّ

بَّأنَّتعتمدَّعلىَّمعـرفةَّعلىَّقدراتَّعالية،َّوإمكاناتَّكبيرةَّومواهبَّفـذة.َّويج

بعـدَّيوم،َّوأسلوبَّحسـنَّيفَّالخطابَّوالمعاملةَّوتخطيطَّمحكم.َّفإذاَّتنموَّيومًاَّ

اجتمعَّذلكَّكلهَّكانَّالخـيرَّوالتوفيقَّوتحققَّالمطلوب.َّأماَّالقدراتَّواإلمكاناتََّّ

فتلكَّهبـةَّمنَّاهللَّيهبهاَّلنفرَّمنَّعبـادهَّوإمـائه،َّالَّيدَّلإلنسانَّيفَّتحصيلها.َّوعلىََّّ

َّـيرَّوالحـق.صقلهاَّبالعلمَّويوظفهاَّيفَّخدمـةَّالخالموهوبَّأنَّي

معاملةََّّ الحسـنَّيفَّ المعرفـة،َّوالتـزامَّسلـوكَّاألسـلوبَّ الحصوُلَّعلىَّ وأمـاَّ

بالرتبيةََّّ اإلنسـانَّ عليهاَّ يحصلَّ كسـبيةَّ أمورَّ فهذهَّ والتخطيط؛َّ ودعوهتم،َّ الناسَّ

َّوالجـدَّوالدأبَّوالصربَّوالتواضع.

الداعََّّالمعرفةو األختَّ يفَّ توفرهاَّ نريدَّ تتصلََّّالتيَّ معرفةَّ شاملة:َّ معرفةَّ يةَّ

وفيماََّّابالكت العبـاداتَّ يفَّ األسـاسيةَّ واألحكـامَّ العقيـدةَّ وأصـولَّ والسـنةَّ بَّ

َّتتعرضَّإليـهَّالنسـاءَّمنَّالمعامالت.َّ

َّمعرفةو السلبيةَََّّّ والجوانبَّ السائدةَّ الفكريةَّ واتجاهاتهَّ بالعصرَّ تتصلَّ

تت الَّ المعرفةَّ وهذهَّ االجتماعية.َّ باالتجاهاتَّ َّ وُتلمُّ إالََّّوااليجابية،َّ لإلنسانَّ وفرَّ

َّنَّدراساتَّومقاالت.بمتابعةَّماَّيصدرَّم

الحسن و أوردناَََّّّاألسلوب  وقـدَّ طويالً،َّ عنهَّ تحدثناَّ الذيَّ هوَّ الدعوةَّ يفَّ
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ّضَّعلىَّالرفقَّوالدعوةَّبالحكمةَّوالموعظةََّّحالنصوصَّمنَّالكتابَّوالسنةَّالتيَّت

َّالحسنة.َّ

علىََّّ القسـوةَّ عنَّ والبعدَّ التعـالي،َّ عنَّ البعـدَّ الحسـنَّ األسلوبَّ ومنَّ

َّخاطبين.ََّّالم

جداًَََّّّالتخطيطو مهّمَّ َّ منََََّّّّأمـر  كثيرًاَّ أّنَّ ذلكَّ والبنـاء؛َّ اإلصالحَّ عمليةَّ يفَّ

اآل يستعملهَّ كانَّ الذيَّ األسلوبَّ يستعملَّ والداعياتَّ إّنَّالدعـاةَّ واألجـداد.َّ باءَّ

َّالتخطيطَّيعلمناَّبماذاَّنبدأ؟ََّّومتى؟ََّّوكيف؟ََّّ

العـارفونَّ الدعوةَّ أمـورَّ يفَّ المختصونَّ التخطيطَّ علىَّ يتعاونَّ أنَّ َّوينبغيَّ

َّه.لطبيعـةَّالمجتمعَّوعـاداتهَّوأعـراف

حسـنةَّ قـدوةَّ يجعلكّنَّ الذيَّ المستوىَّ إلىَّ بأنفسكّنَّ ترتفعنَّ أنَّ عليكّنَّ إّنَّ

االجتماعي الكاتباتَّ منكّنَّ يكونَّ أنَّ يجبَّ َّ.. المجتمعَّ يفَّ كبيرًاَّ تأثيرًاَّ َّاتترتكَّ

كثيرةََّّئالال اجتماعيةَّ مشكالتَّ لديناَّ فإنَّ َّ.. الجذابَّ المؤثرَّ األسلوبَّ يملكّنَّ يَّ

نسـبةَّالطالقَّوغيرَّذلك،َّفماَّأحوجناَََّّّمـرأةَّكانتشـارَّالعنوسـة،َّوارتفـاعتتعلقَّبال

نظرََّّ وجهـةَّ منَّ المشكالتَّ هذهَّ تعالجَّ مقتـدرةَّ نسـائيةَّ أقـالمًاَّ نرىَّ أنَّ إلىَّ

َّإسـالمية.َّ

إلىَّ القارئاتَّ تقودَّ التيَّ المؤثرةَّ للقصةَّ كاتباتَّ منكّنَّ يكونَّ أنَّ ويجبَّ

إلىَّتقريرها.َّوالقصةَّاليومَّسالحََّّاالقتنـاعَّبالمعاينَّاإلسالميةَّالتيَّهتدفَّالكاتبةََّّ

منََّّمب ينطلقونَّ الَّ قومَّ بأيديَّ السالحَّ هـذاَّ أرىَّ أنَّ ويؤسفنيَّ اتجاه،َّ لكلَّ ذولَّ

َّمنطلقاتَّإسالميةَّوالَّمنَّمنطلقاتَّأخـالقية.َّ

المبـادئََّّ لنشرَّ األداةَّ هـذهَّ منَّ يستفدنَّ صحفياتَّ منكّنَّ يكونَّ أنَّ يجبَّ

و َّ.. المستقيمَّ الرصينَّ والفكرَّ الكريمةَّ واألخالقَّ يدعوهناََّّاإلسالميةَّ الصحافةَّ
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الرا السلطةَّ مكوناتََََّّّّ،بعةاليومَّ منَّ وهيَّ مكابر،َّ أوَّ جاهلَّ إالَّ تأثيرهاَّ ينكـرَّ والَّ

َّالرأيَّالعـامَّيفَّاألمـة.َّ

ينبغيَّأنَّيكـونَّالمنطلـقَّيفَّكلَّهـذهَّالوسـائلَّهـوَّتقـوىَّاهلل،َّواالستمساكََّّ

البدع عنَّ والبعدَّ الفتن،َّ عنَّ والبعدَّ والسنة،َّ سيدناَََّّّ،َّبالكتابَّ بذلكَّ أوصىَّ فلقدَّ

الذيَّيقول:َّصّلىَّبنـاَّرسولَّاهللََََّّّّاريةََّّعرباضَّبنَّسسولَّاهللَّكماَّيفَّحديثَّالر

يومََّّملسو هيلع هللا ىلص ذاتَّ العيونَََّّّ،الصبحَّ منهاَّ ذرفتَّ بليغًةَّ موعظًةَّ فوعظناَّ علينـاَّ أقبـلَّ ََّّ،َّثّمَّ

َّووجلتَّالقلوب.َّ

َّفقالَّقائل:َّياَّرسولَّاهللَّكأّنهاَّموعظةَّمودعَّفأوصنا.ََّّ

رَّعليكمَّعبدَّحبشي؛َّفإنهَّأوصيكمَّبتقوىَّاهللَّوالسمعَّوالطاعةَّوإنَّتأم»قال:ََّّ

منك يعشَّ كثيراًَّمنَّ اختالفًاَّ فسيرىَّ الراشدينََََّّّّ،مَّ الخلفـاءَّ وسـنةَّ بسنتيَّ فعليكمَّ

وإياكمَّومحدثاتَّاألمور؛َّفإّنَّكلَََّّّ،وعّضواَّعليهاَّبالنواجذََّّ،المهديينَّتمسكواَّهبا

ََّّ(1).«محـدثةَّبدعـة,َّوكلَّبدعةَّضاللة

علىَّأسـاسَّاإلسـالمَّالعظيمَََّّّإنَّعليناَّيفَّأعمالناَّكلهاَّالتيَّنريدَّهباَّبنـاءَّاألمـة

نتق تعـالى:ََّّأنَّ قـالَّ والنجاح.َّ الفالحَّ أساسَّ فهيَّ سبحانهَّ اهللَّ  نب مبُّ يَّ
[.َّواهللَّمعَّالمتقينَّقال29َّاألنفال:ََّّ]َََّّّىت نت مت زت  رت يب ىب

َّ[.128َّالنحل:َّ]  َّ خن حن جن مم خم حم جم هل ُّ تعالى:َّ

َّإن َّ والغزوَََّّّ الفتـنَّ ودعـاةَّ اإلنسَّ وشياطينَّ والشهواتَّ والنفسَّ الشيطانَّ

المسلََّّالفكري متعاونةَّعلىَّصرفَّ الحـقََّّصوارفَّتعملَّ مَّوالمسلمةَّعنَّطريقَّ

َّوالهـدى,َّوتسلكَّبهَّطريقَّالغوايةََّّالذيَّيوردهَّالنـارَّوبئسَّالـوردَّالمـورود.ََّّ

 
والرتمذيََّّ(4607)داودََََّّّّوأبََّّرواه(1ََّّ) ماجهََّّ(2676)،َّ وابنَّ والدارميََّّ(43)،َّ َّ،1/44ََّّ،

َّ.1/97َّللحاكمَََّّّ"المستدرك"،َّو4/126َّوأحمدَّ
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 ٍّ ٌّ ٰى ُّ منَّأجـلَّذلكَّالَّبدَّمنَّتعاهدَّالنـاسَّبالتذكير.َّقالَّتعالى:َّ
َََّّّ[.55الذاريات:َّ]َّ َُّّ َّ

الدعوةََّّ يفَّ َّ أساسي  َّ أمـر  التذكيرَّ هذاَّ البنـاءإنَّ عمليةَّ علىَََّّّ،ويفَّ يتعّينَّ ََّّوقدَّ

َّالقادرةَّيفَّبعضَّالظروفَّفيضحيَّواجبًاَّالَّبدَّمنَّأنَّتقومَّبه.

تتعهدَّ أنَّ فعليهاَّ الواسعَّ بمعناهَّ التذكـيرَّ علىَّ قـادرةَّ األختَّ تكنَّ لمَّ وإنَّ

تكونَّ أنَّ الداعيـةَّ األختَّ منَّ المطلوبَّ وليسَّ العلم.َّ وطلبَّ بالدراسـةَّ نفسهاَّ

واقفـ الشرعيـة،َّ العلومَّ يفَّ والكمتضلعةَّ الجـزئياتَّ علىَّ ..ال..ََّّلةَّ هذاََّّلياتَّ يسَّ

اهللََّّمطلوبًاََّّ رسولَّ يقولَّ أخت.َّ كلَّ منَّ فمطلـوبَّ الميسـورَّ بمعناهَّ التذكيرَّ وأماَّ

آية»ملسو هيلع هللا ىلص:ََّّ ولوَّ عنيَّ أمـرَََّّّ«.َّبلغواَّ وغيرهَّ العلمَّ يفَّ الكمالَّ وبلوغَّ البخاري،َّ رواهَّ

َّمستحيل.ََّّ

واَّ التشددَّ عنَّ بعيدًاَّ مقبـواًلَّ سـائغًاَّ التذكيرَّ هـذاَّ يكـونَّ أنَّ لمبالغةََّّوينبغيَّ

َّوالتشـنج.ََّّ

ةَّمهمَّجـدًاَّيفَّالدعـوة،َّويكونَّيفَّبعضَّاألحيانَّدورًاَّرئيسيًا،ََّّإّنَّدورَّالمـرأَّ

منََّّ األمـةَّ يقيَّ الذيَّ الدرعَّ هيَّ المـرأةَّ إّنَّ َّ.. مساعدًاَّ يكـونَّ أخرىَّ أحيـانَّ ويفَّ

َّعواملَّالسقوطَّواالهنيارَّ..َّقـالَّأحـدَّالمفكرينَّالمعاصرين:

يبينََّّيفَّأوروبا،َّكذلكَّكانتَّتجـربةَّالصلََّّ]..َّفكماَّكانتَّتجـربةَّاليهودَّاألولى

المجتمعَّعنَّطريقََّّ إفسـادَّ إنهَّمهماَّحاولواَّ العـالمَّاإلسـالمي:َّ يفَّعـددَّمنَّبالدَّ

إفسـادَّالرجلَّوحده،َّفإنهَّيفَّالنهايةَّالَّيفسد،َّأوَّالَّيفسدَّبالدرجةَّالتيَّيرغبوهنا،ََّّ

كانت ولوَّ متدينة،َّ أمَّ كانتَّ طالمـاَّ أنهَّ ذلكَّ يرغبوهنا.َّ التيَّ بالسرعةَّ جاهلةَََّّّوالَّ

والعلوم، والكتابةَّ ..َََّّّبالقراءةَّ َّ أطفال  بعُدَّ وهمَّ العقيدةَّ بذورَّ أبنائهاَّ يفَّ تبذرَّ فإهناَّ

فالَّ أمهمَّيفَّطفولتهم،َّ إياهَّ لقنتهمَّ ماَّ إلىَّ يعودونَّ فإهنمَّ فسدواَّيفَّشباهبمَّ فمهماَّ
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المجتمع،ََّّ إفسـادَّ إفسـادَّاألمَّلضمانَّ ُبّدَّمنَّ المطلوب.َّ..َّوإنهَّالَّ الفسادَّ يحدثَّ

إفسـاده ُبّدَّمنَّ أّمـًا،َّحوالَّ أّمـًاَّيفَّيومََّّاَّوهيَّفتـاةَّقبلَّأنَّتصبحَّ إذاَّأصبحتَّ تىَّ

األخالقَّ والَّ أبنـائها،َّ قلوبَّ يفَّ تبـذرهاَّ التيَّ العقيدةَّ لـديهاَّ تكنَّ لمَّ األيامَّ منَّ

َّ(1)َّ.الدينيةَّالتيَّتطبعَّهباَّسلوكهمَّوهمَّيفَّسـنَّالتكوين[

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 
َّ.249صَََّّّ"واقعناَّالمعاصر"(1َّ)
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األصول اإلسالمية  بالناشئة والتأكيد على العناية

 دتهم وسلوكهمقط يف بناء عقيف

علىََّّ نؤكـدَّ أنَّ األمـةَّ هـذهَّ يفَّ المؤمنَّ الجيلَّ بأعدادَّ نقومَّ ونحنَّ عليناَّ إّنَّ

المستقاةَّمنَّالكتابَّوالسنّة،َّوأنَّنحرصَّعلىَّأنَّالَّيكونَّ األصـولَّاإلسـالميةَّ

هذَّ إّنَّ اهللَّ ولعمرَّ والسلوك.َّ االعتقادَّ يفَّ الجاهليةَّ نحوَّ ينحوَّ آخـرَّ مصدرَّ اََّّهناكَّ

َّأساسَّمتينَّمنَّأسسَّبنـاءَّاألمـة.ََّّ

اهللََّّ رسولَّ الخّطـابََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّإّنَّ بنَّ عمرَّ رأىَّ أْنَّ يومَّ إلىََََّّّّغضبَّ يرجعَّ

َّ.َّ«واهللَّلوَّكانَّموسىَّحّيـًاَّماَّوسعهَّإالَّاتباعي»التوراةَّوقـالَّله:َّ

أحمد مسندَّ النبّيََََّّّّ(1)جـاءَّيفَّ أتىَّ الخطابَّ بنَّ عمرَّ أّنَّ عبداهللَّ بنَّ عنَّجابرَّ

الكََّّملسو هيلع هللا ىلص أهلَّ بعضَّ منَّ أصابهَّ النبيََّّبكتابَّ علىَّ فقرأهَّ فقال:ََّّملسو هيلع هللا ىلصتاب،َّ ََّّفغضبَّ

موسىََََّّّّ(2)أمتهوكون» أّنَّ لوَّ بيدهَّ نفسيَّ والذيَّ الخطاب؟َّ ابنَّ ياَّ كانَََّّّفيهاَّ

َََّّّ.(3)«حيـًاَّماَّوسـعهَّإالَّأنَّيتبعنيَّ

طرقًاَّعـدةَّلهـذاَّالحديثَّثمَّقالَّبعدها:ََََّّّّ(4)"الفتح"وقدَّأوردَّابنَّحجرَّيفَََّّّ

ماََّّ فيهاَّ يكنَّ لمَّ وإنَّ وهيَّ الحديث،َّ هذاَّ طرقَّ جميعَّ لكّنََّّوهذهَّ بهَّ يحتجَّ

 
َّ.3/387َّأحمدََّّرواه(1َّ)

حيرونَّأنتمَّيفَّدينكم؟َّوجاءَّيفَّالقاموس:َّالتهوك:َّالتهورَّوالوقوعَّيفَّالشيءَّبغيرََّّي:َّأمت(َّأ2)

َّمباالة.

َّبسندَّأحمد.1/115َََّّّالدارميََّّرواه(3َّ)

َّ.13/525َّالبنَّحجرََّّ"فتحَّالباريَّ"(4َّ)
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َّ(1).اَّأصالًَّمجموعهاَّيقتضيَّأّنَّله

فالََََّّّّإن َّ الصافية،َّ اإلسالميةَّ األصولَّ علىَّ تركزَّ أنَّ ينبغيَّ اإلعدادَّ مرحلةَّ

َّنشوشَّأذهانَّأوالدناَّبذكرَّالشبهاتَّثمَّإزالتها.

الباحثينَّاإلسالميين،َّفحوىَّهذاَّاالتجـاهَّ اليومَّعندَّبعضَّ يقومَّ اتجاهًاَّ إّنَّ

المسـتشـ آراءَّ إلىَّ يعمـدونَّ يحـاأهنمَّ ثمَّ فيقرروهنا،َّ والملحدينَّ أنََّّرقينَّ ولونَّ

نشـرواََّّ هذاَّ بعملهمَّ فيكونونَّ رّدهمَّضعيفًاَّ يكونَّ وقـدَّ عليها.َّ ويردواَّ ينقضوهاَّ

َّاالنحرافَّوأذاعـوه.

يكونََّّ أنَّ يجبَّ بلَّ َّ.. للعامةَّ والَّ للمبتدئينَّ يكونَّ أنَّ ينبغيَّ الَّ هـذاَّ إّنَّ

َّمقصورًاَّعلىَّالخـاصةَّالقليلة:

هب يسمعَّ ولمَّ عمرهَّ المـرءَّ يعيشَّ إلقدَّ هباَّ نأيتَّ فلماذاَّ الضالالت،َّ َّيهذهَّ

َّونسمعهَّإياهاَّثمَّنردها.ََّّ

ليظهرََّّ النـاسَّ بعضَّ عليهَّ يتهافتَّ مماَّ الخاطئةَّ الطريقةَّ هذهَّ أصبحتَّ لقـدَّ

َّأمـامَّالسامعينَّأنهَّواسعَّالمعرفة،َّمطلعَّعلىَّنتاجَّاألجانب.َّ

وقدَّيعمدَّبعضهمَّإلىَّهذاَّالمسلكَّوهوَّالَّيعرفَّلغةَّالمستشرقَّالذيَّيردََّّ

ة.َّـيدريَّإنَّكانتَّالرتجمةَّدقيقََّّعليهَّمنَّخاللَّالنصَّالمرتجم،َّوماعليه،َّفهوَّيردَُّّ

مـح أنَّّـدثَّ أهـرجََّّرةَّ منَّ سـالًَّ العلمَّ اإلنجليزيةـلَّ باللغـةَّ متخصصًاَّ عنَََّّّ(2)ألَّ

َّاءَّيفَّالكتابَّالفالينَّالمرتجم؟َّـال:َّهلَّصحيحَّماَّجالةَّفقكتابَّكانتَّفيهَّآراءَّض

 
العلم"انظرََََّّّّ(1ََّّ) بيانَّ المصابيح"،َّو2/42َََّّّ"جامعَّ األلباين:177ََّّ/برقم:1ََََّّّّ"مشكاةَّ وقالَّ َّ،

َّلهَّطرقًاَّكثيرةَّعنَّااللكائيَّوالهرويَّوغيرهماَّوانظرََّّديَّألنَّّولكنَّالحديثَّحسنَّعنَّ

َّ.160َّتعليقناَّعلىَّالحديثَّيفَّكتابَّالقصاصَّوالمذكرينَّبتحقيقناَّص

َّ.َّهوَّاألستاذَّمحمدَّقطبَّ(2َّ)
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ءَّالضالةَّالتيَّفيه،َّفالذيَّيقرأََّّفقالَّالمتخّصص:َّإنَّالمرتجمَّخّففَّكثيرًاَّمنَّاآلرا

َّتابَّبلغتهَّاألصليةَّيرىَّأضعافَّماَّيفَّالكتابَّالمرتجم.َّالك

العقليَّ التكوينَّ مرحلةَّ أّنَّ األخرىَّ الدياناتَّ أتباعَّ منَّ اآلخرونَّ أدركَّ وقدَّ

للطفلَّتقضيَّأْنَُّيلقىَّيفَّروعَّالطفلَّأّنهَّالَّيوجـدَّمنََّيدينَّبغيرَّدينـهَّويحرصونَّ

الحرص َّ أشد  ذلكَّ يؤكـََّّ،علىَّ ذلكومماَّ وقوعَّ كََّّدَّ منَّ مسؤواًلَّ رجالًَّ بـارََّّأّنَّ

فلمَّيجـدَََّّّ،حدثنيَّأنهَّزارَّمدرسةَّخاصةَّللنصارىََّّ(1)رجـالَّالتعليمَّيفَّبلدَّعربي

فيهاَّمدرسًاَّواحـدًاَّمنَّالمسلمينَّمعَّأنَّالبلدَّأكثريتهَّمسلمون.َّولّمـاَّبحثَّوجـدََّّ

َّأهنمَّيريدونَّأنَّالَّيسمعَّالطالبَّبوجودَّأحـدَّالَّيدينَّبدينهم.َّ

أنََّّ أبناإّنَّعليناَّ بالقرآننوثقَّصلةَّ نعََّّ،ئنـاَّ أنهَّسبحانهَّجعلَّومنَّ اهللَّعليناَّ مةَّ

تعالى:ََّّ يقولَّ العربية.َّ يتكلمَّ لمنَّ ميسرًاَّالسيماَّ  ري ٰى ين ىنُّ القرآنَّ
َّ[.17َّالقمر:َّ]َّ َّ ني مي زي

إليهمَّ يطلبَّ التيَّ اآلياتَّ معاينَّ لهمَّ تشرحَّ أنَّ بالقرآنَّ الصلةَّ توثيقَّ ومنَّ

َّ،آلياتَّالواردةَّيفَّسـورةَّلقمانويحسنَّأنَّتختـارَّلهمَّاآلياتَّالسهلة؛َّكاََّّ،حفظها

اإلسراءواآل سـورةَّ يفَّ الواردةَّ َّ،ياتَّ الحجراتَََّّّ سـورةَّ يفَّ الواردةَّ واآلياتَّ

َّونحوها.َّ

غيرها قبلَّ هباَّ يبـدأَّ الفاتحـةَََّّّ،وأنَّ حفظواَّ قدَّ األطفالَّ يكونَّ أنَّ بعدَّ وهذاَّ

َّوعددًاَّمنَّقصـارَّالسورَّمنَّأجـلَّالصالة.َّ

ا واألختَّ والداعيةَّ والمعلمةَّ الوالدةَّ مهمةَّ تعاونََّّإهناَّ منَّ ُبّدَّ ..َّوالَّ لكربىَّ

َّـةَّعلىَّالقرآن..َّأَّأبنـاءَّاألمـالمدرسة.َّلينشوالبيتَّ

 

الباشاََََّّّّهوَّالدكتورَّعبدََّّ(1َّ) وكانَّيشغلَّمنصبَّالمفتشَّاألولََّّ،ََّّالرحمنَّرأفتَّ

َّيفَّسورياَّيفَّاللغةَّالعربية.َّ
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التيََّّ الجاهليةَّ مؤثراتَّ كلَّ منَّ والتكوينَّ الحضانةَّ فرتةَّ يفَّ نتجردَّ أْنَّ ُبّدَّ الَّ

تسـودَّمعظمَّأنحـاءَّالعـالمَّ..َّالَُّبّدَّأنَّنرجعَّابتداءَّإلىَّالقرآنَّإلىَّالنبعَّالخالصََّّ

ونشرواَََّّّ،دنيافسادواَّالََّّ،..َّرجاُلَّالسلفَّالصالحََّّالذيَّاستمّدَّمنهَّأولئكَّالرجاُلَّ

التـامة السعادةَّ للناسَّ وحققواَّ التوحيدَّ ..ََََّّّّ،عقيدةَّ المصونةَّ الكرامةَّ لهمَّ ووفرواَّ

منهََّّ نستمدَّ إليهَّ نرجعَّ شائبة،َّ تشبهَّ ولمَّ يختلطَّ لمَّ أنهَّ المضمونَّ النبعَّ إلىَّ نرجعَّ

واإلنسان للكونَّ وََّّ،تصورناَّ الحيـاة.َّ يفَّ تكونَّ التيَّ االرتباطاتَّ بماَّولكافةَّ نلتزمَّ

َّفيهَّأمرًاَّوهنيًا.ََّّ

حتىَّولوَّلمَّيستوعبَّالسامعَّمعاينَّماَّيقـرأَََّّّ،رآنَّإيقـاعَّيؤثرَّيفَّالقلوبوللق

َّومازالَّملموسـًاَّحتىَّاآلن.َََّّّ،عليه،َّكانَّهذاَّملموسًاَّأولَّأيامَّالدعوةَّاإلسالمية

فقدَّذكرتَّكتبَّالسيرةَّأنهَّكانَّألبيَّبكرَّمسجدَّعندَّبابَّداره،َّفكانَّيصليَّ

رجـالًَّ وكانَّ استبكىفيه،َّ القرآنَّ قـرأَّ إذاَّ رقيقًا،َّ والعبيـدََّّ الصبيانَّ عليهَّ فيقفَّ َّ،

قريشًا،َّ ذلكَّ فأفـزعَّ مدامعهم،َّ وتسـيلَّ قلوهبمَّ وترقَّ ويتأثرونَّ يعجبونَّ والنسـاءَّ

وكانَّأبوَّبكرَّحينذاكَّيفَّجوارَّابنَّالدغنةَّوحمايته،َّفمشىَّرجالَّمنَّقريشَّإلىََّّ

الرجلَّليؤذينا،َّإنهَّرجلَّإذاَََّّّابنَّالدغنةَّفقالواَّله:َّياَّابنَّالدغنة؛َّإنكَّلمَّتجـرَّهذا

ونسـائناََّّصّلىََّّ صبيانناَّ علىَّ نتخوفَّ فنحنَّ ويبكيَّ يرقَّ محمـدَّ بهَّ جـاءَّ ماَّ وقـرأَّ

ابنََّّ فمشىَّ شـاء.َّ ماَّ فيهَّ فليصنعَّ بيتهَّ يدخـلَّ أنَّ فمرهَّ فـأتـهَّ يفتنهم،َّ أنَّ وضعفتناَّ

الدغنةَّإلىَّأبيَّبكرَّوطلبَّمنهَّذلك،َّفأبىَّاالستجابةَّوقال:َّأوَّأرّدَّعليكَّجواركََّّ

َّ(1).اهلل.َّوكانَّذلكَّوأرضىَّبجوار

أن مـرةَّ الكبارََّّوقرأتَّ العلماءَّ البـاخرة،ََََّّّّ(2)أحـدَّ يفَّ أمريكاَّ إلىَّ مسافرًاَّ كانَّ

 
َّ.141َّصََّّ"رةتقريبَّالسي"(1ََّّ)

َّ.(ََّّإنهَّالشيخَّسيدَّقطب2َّ)
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العالمَّ هذاَّ فقـامَّ الجمعة،َّ لصالةَّ المسلمونَّ الركابَّ فتنادىَّ الجمعـةَّ يومَّ وجـاءَّ

ولكنهمَّ العربية،َّ يعرفونَّ الَّ أعاجمَّ كفارَّ ركابَّ معهمَّ وكانَّ أّمهم.َّ ثمَّ وخطبهمَّ

القرآ آياتَّ لسماعَّ وسدهشواَّ الصالةَّ عقبَّ بعضهمَّ إليهَّ وتقدمَّ هذاََّّن،َّ ماَّ الوا:َّ

الذيَّكنتَّتقرأَّ..َّإننـاَّالَّنعرفَّاللغةَّالعربيةَّولكنناَّعندماَّسمعناكَّتتلوهَّلمَّنملكََّّ

َّأثر.َّــأنفسناَّمنَّالت

َّفأجاهبم:َّإنـهَّالقرآنَّكـالمَّاهلل.

القصةَّواألطفالَّخاصةََّّ بسماعَّ مولعَّ القرآنَّقصصَّجميلة،َّواإلنسـانَّ ويفَّ

هذهَّ فلنعرضَّ نتلوََّّ..َّ ثمَّ بلغتناَّ أطفالناَّ علىَّ يفَََّّّالقصصَّ كماَّ القصةَّ نّصَّ عليهمَّ

عليهاَّ التعليقَّ معَّ عليهمَّ فلنقّصهاَّ َّ.. رائعةَّ قصصَّ أيضًاَّ الحديثَّ ويفَّ القرآن.َّ

لهمَّ فقراءهتاَّ البشرية.َّ عرفتهَّ إنسـانَّ أعظمَّ قصةَّ نفسهاَّ النبويةَّ والسيرةَّ والتوجيه،َّ

َّباألسلوبَّالجذابَّذاتَّأثرَّكبيرَّعليهم.َّ

ََََََّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*ََََّّّّ*َّ

كونَّمقتصرةَّعلىَّاألصولَّاإلسالمية.َّوعلىََّّإّنَّمرحلةَّالتكوينَّينبغيَّأنَّت

وهيََّّ الكتاتيبَّ يفَّ والكتابةَّ القراءةَّ يتلقونَّ كانواَّ إذَّ أمتنـاَّ أجيـالَّ درجتَّ هـذاَّ

مدارسَّقائمةَّعلىَّالقرآنَّفحسب،َّويبدوَّأّنَّذلكَّكانَّسببًاَّيفَّاسـتقرارَّاإلسـالمََّّ

َّيرهمَّمنَّمنطلقاتَّإسـالمية.َّيفَّالنفوس،َّوصدورَّالنـاسَّيفَّمعاشهمَّوتفك

لتل العقليََّّإّنَّ التكوينَّ كبـيرًاَّيفَّ أثـرًاَّ الكتاتيبَّ القراءةَّوالكتابةَّيفَّ مبـادئَّ قيَّ

والنفسيَّألجيالنا.َّإّنَّالطالبَّكانَّالَّيسمعَّوالَّيلهجَّإالَّبالقرآنَّمـدةَّوجودهَّيفََّّ

الكتاتيب بعضَّ يفَّ العيوبَّ بعضَّ هناكَّ أنَّ يفَّ شكَّ منَّ وليسَّ فكانَََّّّ،المدرسة.َّ

لىَّالمدرسةَّاإلسالمية.َّالَّأنََّّعيوبَّواإلبقـاءَّعقلَّيقضيَّبإصالحَّالالمنطقَّوالع

َّنقضيَّعليهاَّوننحيهاَّمنَّمجتمعنا.َّ

الكَُّ دراستيَّيفَّ أثـرَّ أذكرَّ بماَّـومازلتَّ ذكرياتَّجميلةَّ إهناَّ َّ.. اآلنَّ ت ابَّحتىَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 205 - 

 

حابةََّّــونقضيَّسََّّ،اكرــاحَّالبـةَّيفَّالصبــذهبَّإلىَّالمدرسـاَّنــهاَّ..َّكنـاَّعليَـّاَّومـله

وإذاَََّّّ،لَّالمغربــاَّإالَّقبيــوتنـودَّإلىَّبيـنعه،َّوالَّـماعَّلـَـّرآنَّوسـراءةَّللقـقَّاَّيفـنـيوم

القـالبَّقــأتّمَّالط لَّالمدرسةََّّـفتتعطََّّ،دثــذاَّالحَّـيرَّهبـالَّكبـــامَّاحتفـرآنَّيقـراءةَّ

بقهمََّّــالب،َّويســبَّإلىَّدارَّالطـوكبَّمهيـتاذَّبمــالبَّومعهمَّاألســذهبَّالطـوي

يخ بـالبشـيرَّ ختـقََّّنهمابََّّأنَّّـربهمَّ القــدَّ ويـمَّ الـأخَـّـرآنَّ وتقــبشذَّ الهــرى.َّ اَّـدايـدمَّ

الط الــإلىَّ ختـالبَّ القــذيَّ قبـمَّ منَّ أقـربــرآنَّ وتزغردََّّـوتنصََّّ،هـائـلَّ الموائدَّ بَّ

َّ(1).النسـاءَّويعمَّالفرحَّالحّيَّكله

هَّيرتكَّاآلثارَّالعميقةَّيفَّنفسَّالطالبَّويفَّنقوسَّزمالئهَّاآلخرينََّـّذاَّكلــهََّّإنَّّ

إنن إـ..َّ ندعوَّ يكاَّ أنَّ الىَّ األساسَّ والسنةَّ الكتابَّ مرحلةََّّونَّ يفَّ الوحيدَّ لتعليميَّ

َّالتكوين.َّ

المجتمع.َّ مثيالهتاَّ ومنَّ منهاَّ يتكونَّ التيَّ األساسَّ اللبنةَّ هيَّ األسـرةَّ إّنَّ

وسيادةََََّّّّ،َّوسالمةَّاألسـرةَّمنَّالظلمَّوالقلقَّوالتمزقَّتحقيقَّألمنَّاألمـةَّوسعادهتا

َّمهمَّلتتمَّعمليهَّالبناءَّفيهاَّ َّعلىَّأسسَّصحيحة.ََّّاألمنَّيفَّاألمـةَّمطلب 

أنف نصارحَّ أنَّ مضجعََّّويجبَّ تقّضَّ التيَّ المشكالتَّ منَّ عددَّ بوجودَّ سناَّ

وينسحبَّهذاَّالوضعَّعلىَََّّّ،وتجعلَّحيـاةَّأفرادهاَّجحيمًاََّّ،األسـرةَّوتنكدَّعيشها

َّاألمـةَّتخّلفًاَّوضعفًا.ََّّ

بن يفَّ اإلسهامَّ الراغباتَّ الداعياتَّ األخـواتَّ علىَّ بنـاًءَّــوينبغيَّ أمتهنَّ اءَّ

 
واللؤلؤ1ََّّ) األلماسَّ َّ عقودَّ عليهَّ وضعَّ طربوشًاَّ ألبستَّ القرآنَّ ختمتَّ أنَّ يومَّ أنهَّ أذكرَّ َّ َّ)

ثوبًاَّجديدًا,َّوأقامَّوالديََّّ المدرسةَّوأعطىَّكلََََّّّّوألبستَّ وليمةَّكربىَّلكلَّطالبَّ

وال والتهاينَّ أسبوع,َّ مدةَّ بيتناَّ يفَّ األفراحَّ وكانتَّ المـال،َّ منَّ مبلغًاَّ هداياََّّطالبَّ

انكليزيةَّوثبتتهاَّعلىَّجبهتي.ََّّ) بليرةَّذهبيةَّ النقوطات(،َّوأذكرَّأنَّأحدىَّأخوايتَّجاءتَّ

َّوأماَّأميَّوجديتَّفكانَّفرحهماَّيفوقَّالتصور.
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اإلس هديَّ علىَّ األجيـاسليمًاَّ يربينَّ أنَّ عليهنَّ العظيمَّ البنـاتَّالمَّ منَّ الناشئةَّ لَّ

منََّّ أخواهتنَّ حبَّ قلوهبنَّ يفَّ تغرسَّ التيَّ السـليمةَّ اإلسـالميةَّ األسسَّ علىَّ

وتذكيرهنََّّ منهنَّ الكبارَّ توعيةَّ علىَّ يعملنَّ أنَّ أيضًاَّ وعليهنَّ المسلمات.َّ

العديدةهونص المشكالتَّ بشـأنَّ الكنََّّّ،َّحنَّ مشكلةَّ منََّّـومنهاَّ وغيرهاَّ والحماةَّ ةَّ

َّت.َّالمشكال

والثقـة المحبـةَّ تفقـدَّ الراحـةََّّعنـدماَّ تفقـدَّ متعايشينَّ السرورََّّ،بينَّ َّ،ويفقـدَّ

َّوتسيطرَّروحَّالمخاصمة.ََّّ،ويعّمَّالحزنَّ،ويسودَّالقلقَّ،ويغيبَّالتفاهم

وبنات أبنائناَّ تربيةَّ منَّ ُبّدَّ الَّ عليهنـأمرانَّ والثقـةمَّاَّ المحبـةَّ وهما:َّ وأحـدَََّّّ،اَّ

َّاألمرينَّمبنيَّعلىَّاآلخـر.ََّّ

اهللََََّّّّإنَّّ تؤم»يقول:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّ حتىَّ الجنـةَّ تدخلواَّ حتىََََّّّّ،نواالَّ تؤمنواَّ والَّ

َّ.َّ«َأوالَّأدلكمَّعلىَّشيءَّإذاَّفعلتموهَّتحاببتم:َّأفشواَّالسالمَّبنيكمَّ،تحـابّوا

َّ.«منَّأوثقَّعرىَّاإليمانَّالحبَّيفَّاهللَّوالبغضَّيفَّاهلل»:َّملسو هيلع هللا ىلصويقولَّ

توافرََّّ منَّ ُبّدَّ الَّ أجلَّ َّ.. باإليمانَّ المسلمينَّ بينَّ المحبـةَّ ربطَّ يتبينَّ وهكذاَّ

اإلسالم أمـةَّ أفرادَّ بينَّ وجـودهاََّّيََّّ،المحبـةَّ علىَّ ويرتتبَّ َّ.. بعضًاَّ بعضهمَّ حبَّ

َّوجـودَّالثقةَّبينهم.

بينَّ مطلوبًاَّ فكونهَّ عامـةَّ األمـةَّ أبنـاءَّ بينَّ يكونَّ أنَّ يفَّ مطلوبًاَّ هذاَّ كانَّ إذاَّ

أفرادَّاألسرةَّأولىَّوأوجب.َّفلماذاَّنفقدَّهذهَّالخصلةَّيفَّكثيرَّمنَّاألسر؟ََّّإنَّهذاََّّ

َّاطئة.ََّّعائدَّإلىَّالرتبيةَّالخ

ب إلىَّ الصغيرةَّ الزوجـةَّ محمومًاتأيتَّ جـّوًاَّ فتجـدَّ الزوجيـةَّ تالحقهاَََّّّ،يتَّ

التعليماتوََّّ،النظرات العملَََّّّ،تقرعهاَّ إلىَّ مضطرةَّ نفسهاَّ تجـدَّ أنَّ تلبثَّ فالَّ

نفسها ..َّكلََََّّّّ،للدفاعَّعنَّ إلىَّأرضَّمعركةَّ البيتَّ ينقلبَّ ..َّوهناَّ بالهجـومَّ فتبدأَّ
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ه ووقودَّ َّ.. باألخرىَّ ترتبصَّ والحماةَّ الكنـةَّ واألطفال.َّمنَّ الزوجَّ المعركةَّ ذهَّ

م هناكََّّإهنمَّ َّ.. فإنهَّيفَّصراعَّوحيرةَّ الرجلَّ أماَّ يصنعون.َّ ماَّ يدرونَّ ..َّالَّ ساكينَّ

وسهرتَّعلىَّتربيتهَّيومًاَّبعدَّيومََََّّّّ،وأرضعتهَّمنَّثديهاََّّ،أمـهَّالتيَّحملتهَّيفَّبطنها

ولهاَّعليهَّحقوق،َّوهناكَّزوجتهَّالتيَّتركتَّأهلهاَّوجاءتَّإلىََََّّّّ،حّتىَّرأتهَّرجالًَّ

بلَّجاءتَّلتلتمسَََّّّ،يهاَّخاسرالرابحَّفََّّ،الَّلتخوضَّمعاركَّمتواصلةََّّبيتَّالزوجيةَّ

َّولهاَّعليهَّحقـوق.ََّّ،ماَّيلتمسهَّزوجهاَّمنَّالمـودةَّوالرحمـةَّوالسكن

يهـإن المواقفََّّـهَّمسكينَّالَّ إلىَّ يلجأَّ ..َّوقـدَّ يفعلَّ ماَّ يدريَّ ..َّالَّ بالَّ لهَّ دأَّ

َّالسليبةَّفيسكتَّألنهَّيخشىَّأنَّيقعَّيفَّالعقوقَّأوَّالظلمَّلزوجته.َّ

َّبيتَّالخصوماتَّوالمناقشاتََّّهمَّالضحيةَّ..َّإهنمَّينشؤونَّيفطفالَّفوأماَّاأل

وإذاَّشـبواَّيفَّهذاَّالجـّوَّالبائسَّالبغيضَّفقدََََّّّّ،والبكاءَّواآلهاتَّ..َّفتتعّقدَّنفوسهم

اإلجرام إلىَّ هذاَّ يقودَّ وقدَّ والمخدراتَّ المسكراتَّ إلىَّ األمـةََََّّّّ،يفـرونَّ وتخسرَّ

َّاإلبداع.ََّّبذلكَّأفرادًاَّكانَّيمكنَّأنَّيكونواَّمنَّرجالَّاإلصالحَّوَّ

ف َّ هـذا؟َّ عنَّ المسـؤولَّ الواقعََّّمنَّ وواجهنَّ َّ.. أنفسكنَّ وصارحنَّ َّ.. كِرّنَّ

َّالمـّر.

الفكرَّوالتوجيهَّوالعلمَّوالدعاةََّّــإنن قـادةَّ اَّجميعًاَّمسؤولونَّ..َّوكذلكَّفإنَّ

َّمنَّالرجالَّوالنساءَّهمَّمسؤولونَّأيضًا.َّ

أبنـاءناَّوبناتنـاَّعلىَّحبَّاآلخرينَّوالتماسَّاألعذارَّلمن يقعَََّّّلمـاذاَّالَّنربيَّ

َّ.(1)همَّعلىَّأحسنَّالوجوهَّمنهَّخطـأَّمنهم؟ََّّوتفسيرَّأقوال

يفََّّ التلطفَّ وعلىَّ بالواجب,َّ القيـامَّ علىَّ الحرصَّ علىَّ نربيهمَّ الَّ لمـاذاَّ

 

:َّالَّيحّلَّالمرئَّمسلمَّسمعَّمنَّأخيهَّكلمةَّأنَّيظّنَّهباَّقالَّسيدناَّعمرَّبنَّالخطابََّّ(1َََّّّ)

 .3/248َََّّّ"ورةأقوالَّمأث"سوءًاَّوهوَّيجدَّلهاَّيفَّشيءَّمنَّالخيرَّمخرجًا.َّ
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َّالمطالبةََّّبالحقوق؟

أنََّّ يجبَّ األوالدَّ نفوسَّ يفَّ التعقيدَّ تورثَّ ذميمةَّ متفسخةَّ عاداتَّ هناكَّ إّنَّ

َّنتخلصَّمنها.َّ

ومَّأنَّكنتَّزوجةَّصغيرةَّـلظلمَّياة.َّأالَّتذكرينَّمـاَّحـّلَّبكَّمنَّاـأيتهاَّالحم

َّماذاَّتعمدينَّإلىَّالظلم؟..َّفل

ويتمثلَّهذاَّالظلمَّبإيغارَّصدرأبنكَّعلىَّزوجتهَّوتفسيرَّكالمهاَّعلىَّالوجـهَّ

مرارةََّّ ذقتَّ إنكَّ َّ.. الخصوماتَّ وافتعالَّ مساوئ،َّ إلىَّ محاسنهاَّ وقلبَّ السيئ,َّ

واهللَّ الظالمينَّ زمرةَّ منَّ تكوينَّ أنَّ ترضينَّ فكيفَّ النفسَّ يفَّ أثرهَّ وتعرفينَّ ََّّالظلمَّ

َّ[.57َّآلَّعمران:َّ]َّ َّمن زن رن مم ُّ يقول:َّ

ياَّعباديَّإينَّحرمتَّالظلمَّعلىَّنفسيَّوجعلتهَّ»ولَّيفَّالحديثَّالقدسي:َّـويقَّ

أنكَّتسيئينَّهبذاَّإلىَّنفسـكَََّّّ–ياَّسيديتََََّّّّ–أالَّتعلمينََّّ«.ََّّبينكمَّمحرمًاَّفالَّتظالموا

َّأواًلَّعنـدماَّترتكبينَّالظلم.

َّـاته.َّكَّعندماَّتنغصينَّحيـدَّوتسيئينَّثانيًاَّإلىَّفلـذةَّكب

َّيمكنَّأنَّتتخذيهاَّبنتًاَّلك.َََّّّوتسيئينَّثالثًاَّإلىَّفتاةَّكان

الحيـاةَّ..َّالصغيرَّيكربَّ..َّوالكنةَّستصبحَّحمـاةَّيفَّيـومََّّ ياَّسيديت.َّهذهَّسنةَّ

الغـيرةَّالتيَّتحرقَّنيراهناَّأمنَّاأليام.َّينبغيَّأنَّنحملَّأنفسناَّعلىََّّ نَّنتخلصَّمنَّ

َّأفرادَّاألسـرةَّجميعًا.ََّّ

الغـيرةَّالذيَّيضطرمَّيفََّّياَّسـيديتَّإنَّعليكَّأنَّتقاومي ؛َّألنهََّّصدركشـعورَّ

ََّّ.. العقوقَّ إلىَّ تصرفكَّ يضطرهَّ عنـدماَّ وذلكَّ َّ.. ابنتكَّحقًاَّ أوَّ ابنكَّ يفقدكَّ قـدَّ

َّتخسرينَّمحبتـهَّوخدمتـهَّوتجعلينهَّيقـعَّيفَّسـخطَّاهللَّعندماَّيعمدَّإلىَّعقوقك.َّ
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إّنَّولدكَّياَّسـيديتَّإذاَّعـاشَّسـعيدًاَّفليسَّمعنىَّهذاَّأنهَّضـاعَّمنكَّوأخـذتهَّ

َّالَّياَّسـيديت.َّليسَّهـذاَّصحيحًا.ََّّةَّصغيرةَّبعـدماَّتعبتَّيفَّتربيتـهَّ..فتـا

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

لك،ََّّ أّمـًاَّ زوجكَّ أّمَّ تتخذيَّ أنَّ عليكَّ إّنَّ َّ.. الجـديدةَّ الزوجـةَّ أيتهاَّ وأنتَّ

بنتيَّأنََّّ ياَّ ..َّواعلميَّ وتذكريَّفضلهاَّعليـهَّومعاناهتاَّيفَّتربيتـهَّحتىَّصـارَّرجالًَّ

ب مرهونَّ ومستقبلهَّ عـّقَّمستقبلكَّ إذاَّ ألنهَّ ذلكَّ عنـه،َّ والدتهَّ منََّّرضىَّ والدتهَّ َّ

ذكرََّّ فلقدَّ َّ أوالدك.َّ همَّ الذينَّ أوالدهَّ وعلىَّ عليكَّ وأثرهَّ العقـوقَّ عـادَّ أجلكَّ

َّالعلماءَّأّنَّالعقـوقَُّتعّجلَّعقوبتـهَّيفَّالدنياَّقبلَّاآلخرة.َّوالواقعَّيؤيدَّذلك.َّ

الحديثَّوالدماثةَّوجمـالََّّ الذكاءَّوالكرمَّوحسنَّ أعرفَّرجـالًَّكانَّغايةَّيفَّ

فيـه،َّتاجـرَّفخسـرَّيفَّصورةَّ..َّومعَّذلكَّفقـدَّكانَّالَّيسلكََّّال مسلكًاَّإالَّأخفـقَّ

تجـارته،َّوتزوجَّأكثرَّمنَّمرةَّفلمَّينجحَّيفَّزواجه،َّوجـاءهَّبنونَّوبنـاتَّفعقوهَّولمََّّ

يبقواَّمعه.َّوعاشَّمقرتًاَّعليهَّبالرزقَّحتىَّمات.ََّّولمـاَّبحثتَّحالهَّعرفتَّأنهَّكانَّ

َّعـاقًاَّلوالديه.َّ

.َّوأكرميهاَّوهيئيََّّونَّبارًاَّبأمـهجكَّفاحرصيَّعلىَّأنَّيكفإذاَّكنِتَّتحبـينَّزو

َّالجـوَّالذيَّيسعدهاَّويسعدكَّويسعدَّزوجكَّوأوالدك.

َّيقومَّعليهَّبنـاءَّاألمـةَّ..َّفلنحرصَّعلىَّإقامته.َّوإهناََّّ إّنَّالبيتَّالسعيدَّأساس 

َّاَّإلىَّماَّيرضيه.َّـقنفلمسؤوليهَّعظمى.ََّّنسألَّاهللَّأنَّيو

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

الَّوهوَّالدين.ََّّويقولَّعمرََّّبماَّصلحَّبهَّأولهاَّأََّّـذهَّاألمـةَّإالالَّيصلحَّآخـرَّه

:َّ)نحنَّالعربَّقومَّأعزناَّاهللَّباإلسالم،َّفمهماَّابتغيناَّالعـّزةَّبغيرهَّبنَّالخطابََّّ

َّأذلنـاَّاهلل(.َّ
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ةََّّــماءَّاألــالَُّبّدَّمنَّالعودةَّإلىَّاهللَّ..َّالَُّبّدَّمنَّاتخـاذَّالدينَّأساساَّيفَّعمليةَّبن

المؤلم،َّول التيَّكتبهاََّّلنصلحَّواقعناَّ العزةَّ الىَّ ةَّيقولَّتعالى:َّــمهَّاألاهللَّلهذنصلَّ

ََّّ[.8َّالمنافقون:ََّّ] َّزن رن مم  ام يل ىل مل يكُّ 

وأمرتََّّ اإليمانَّ حّقَّ باهللَّ َّ آمنتَّ أنَّ يومَّ أمتنـاَّ بلغتهاَّ التيَّ والخـيريةَّ العـّزةَّ

  يه ىه مه جه  ين ىن منُّ بالمعروفَّوهنتَّعنَّالمنكر:ََّّ

َّ[.110َّآلَّعمران:َّ]  َّىي مي خي  حي جي

َّ.َّالقديمَّوالحديثاَّأحـداثَّالتـاريخَّأجـلَّهذهَّحقيقةَّأكدهت

وبصالحهاََّّ المجتمع،َّ لبناتَّ منَّ لبنةَّ تمثلَّ األسـرةَّ أّنَّ يفَّ شـكَّ منَّ وليسَّ

وصالحَّمثيالهتاَّتصلحَّاألمـةَّ..َّوالزواجَّيمثلَّالبدايةَّيفَّتكوينَّاألسـرةَّ..َّوهبذاَّ

فإّنَّالزواجَّقدَّيكونَّوسـيلةَّمنَّوسـائلَّاإلصالح،َّوقدَّيكونَّوسيلةَّمنَّوسائلََّّ

َّ..َّوإليكّنَّالبيـان:َّاإلفسـادَّ

َّأثير:َّــوةَّالتـوةَّالشخصيةَّوقـاسَّيتفاوتونَّيفَّقــّنَّالنمنَّالمعلومَّأ

فإذاَّكانَّالرجلَّأقوىَّشخصيًةَّوأبلغَّتأثيرًاَّمنَّالمرأةَّقادهاَّبعدَّالزواجَّإلىَّماَّ •

َّيريد.َّ

 فإنَّكانَّمستقيمًاَّصالحًاَّقادهاَّإلىَّاالستقامةَّوالصالح. -

َّنحـرافَّوالسـوء.الوإنَّكانَّمنحرفًاَّسـيئًاَّقادهاَّإلىَّاَّ -

أقوىَّشخصيًةَّوأبلغَّتأثيرًاَّمنَّالرجلَّقـادتهَّبعدَّالزواجَّإلىََََّّّّوإنَّكانتَّالمرأة •

َّماَّتريد.

وتصلحهاََّّ - زوجهاَّ أوضاعَّ تغـيرَّ أنَّ استطاعتَّ متدينةَّ صالحةَّ كانتَّ فإنَّ

 وتجعلهَّصالحًاَّمستمسكاَّبالخيرَّوالحق.َّ

يفََّّ - ليتابعهاَّ زوجهاَّ علىَّ ضغطهاَّ مارستَّ مستهرتةَّ عاصيةَّ كانتَّ وإنَّ

َّافَّالمعاصيَّوفيماَّترىَّمنَّالسلوك.َّاقرت
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يفََّّ سواءَّ الزواجَّ يفَّ عنهاَّ ُيبحثَّ أنَّ ينبغيَّ التيَّ األولىَّ الصفةَّ كانتَّ هناَّ ومنَّ

اهللََّّ يقولَّرسولَّ الدين:َّ المرأةَّهيَّ اوَّ دينهَّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصالرجلَّ ترضونَّ منَّ إذاَّجاءكمَّ

َّ(1).«وخلقهَّفزوجوه.َّإالَّتفعلواَّتكنَّفتنـةَّيفَّاألرضَّوفسادَّكبير

اهللـويقَّ رسولَّ وَّالمََّّتنكح»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّولَّ وجمالها،َّ لمالها،َّ ألربع:َّ حسبها،ََّّرأةَّ

َّ(2).«ودينها،َّفاظفرَّبذاتَّالدينَّتربتَّيداك

يتأثرََّّ الصديقَّ إّنَّ َّ.. فيهماَّ أثرًاَّ ترتكَّ أنَّ ُبّدَّ الَّ اثنينَّ بينَّ المشرتكةَّ والحياةَّ

مجالسةََّّ يشبهَّ الذيَّ الصحيحَّ الحديثَّ ذلكَّ علىَّ دلَّ كماَّ صديقهَّ بمصاحبةَّ

جالسةَّالجليسَّالسيءَّبمجالسةََّّالجليسَّالصالحَّبمجالسةَّبائعَّالمسك،َّويشبهَّم

َّالحداد الكيرَّ ينفخَّ مـدةََّّ(3)الذيَّ منَّ أقـلَّ الصديقينَّ بينَّ المعايشةَّ ومدةَّ َّ..

َّالمعايشةَّبينَّالزوجين.

عمرهََََّّّّ–انََّّــواإلنس كانَّ بَََُّّّ–أيًاَّ يتـالَّ أنَّ يجَّـّدَّ بمنَّ وقََّـّأثرَّ ويصادق،َّ دَََّّّــالسَّ

قصََّّّصَّـق الكريمَّ القرآنَّ الرجــعليناَّ الـةَّ ندمـلَّ يعلنَّ القيــذيَّ يومَّ امة،َّويتمنىَّــهَّ

 رن مم ام يل ُّ الَّتعالى:ََّّـقََّّاَّفالنًاَّخليالً.ََّّـيفَّالدنيََّّذـوَّأنهَّلمَّيكنَّاتخـل
 جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن
ََّّ َّ هت مت خت حت  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

َّ[.29َّ-27]الفرقان:

 
(1ََّّ َّ)( الرتمذيَّ )1085رواهَّ ماجهَّ وابنَّ والحاكم1967ََّّ(،َّ هريرة،2/165ََّّ(،َّ أبيَّ عنَّ َّ،

( الرتمذيَّ حسن1085ََّّوأخرجهَّ حديثَّ هذاَّ الرتمذي:َّ قالَّ المزين.َّ حاتمَّ أبيَّ عنَّ َّ)

 غيرَّهذاَّالحديث.َََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّغريب.َّوأبوَّحاتمَّالمزينَّلهَّصحبةَّوالَّيعرفَّلهَّعنَّالنبّيَّ

 (.1086َّ)َّ(،َّوالرتمذي1466رواهَّمسلمَّ)(2ََّّ)

 (.2628َّ(،َّومسلمَّ)2101رواهَّالبخاريَّ)َّ(3َّ)
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ََّّ(1).«يخاللَّالمرءَّعلىَّدينَّخليلهَّفلينظرَّأحدكمَّمن»:َّملسو هيلع هللا ىلصَّويقولَّرسولَّاهلل

َّ(2).«قيوالَّيأكلَّطعامكَّإالَّتالَّتصاحبَّإالَّمؤمنًاَّ»ويقول:َّ

األخواتََََّّّّ–ََّّوهكذا أيتهاَّ إنشـاؤهاََََّّّّ-ياَّ ُيرادَّ التيَّ األسـرةَّ وهذاََََّّّّ–فإنَّصالحَّ

األمـةََّّ بنـاءَّ مقاصدَّ أهمَّ الرجلََََّّّّ–منَّ اختيارَّ االختيار:َّ حسنَّ علىَّ يتوقفَّ إنماَّ

َّالدّينَّصاحبَّالخلقَّالزكي،َّواختيارَّالمرأةَّذاتَّالدين.َّ

ءَّلَّإلىَّالوضعَّالصحيحَّالسليمَّيفَّبنـاإنَّقيـامَّاألَُسـرَّالمسلمةَّضمانَّللوصو

َّاألمـة.َّ

السعادةََّّ تتحققَّ اإلسالمَّ توجيهاتَّ وفقَّ الفاضلةَّ األسرةَّ هذهَّ تقومَّ وعندماَّ

وبنات..َّ بنينَّ منَّ األسرةَّ هذهَّ عنَّ ينتجَّ ماَّ السعادةَّشاملةَّ تكونَّ ثمَّ َّ.. للزوجينَّ

والعدالةََّّ الخيرَّ محققةَّ ستكونَّ ألوالدهماَّ المسلمينَّ األبوينَّ تربيةَّ ألنَّ

َّلدين.ستمساكَّباواال

عينهمَّعلىَّحيـاةَّإسالميةَّنظيفةَّملتزمةَّحدودََّّأنََّّسرةَّسيفتحوإّنَّأوالدَّهذهَّاألَّ

َّاهللَّعاملةَّللخيرَّيروهناَّيفَّسلوكَّوالديهم.

العقيدةَّالصحيحةََّّ الوالدينَّتتمثلَّيفَّغرسَّ وسيحظونَّبرتبيةَّدقيقةَّواعيةَّمنَّ

قنـاعََّّيفَّنفوسَّأوالدهمَّثمَّيدعواهنمَّإلىَّالقيامَّبماَّأوجبَّاهللَّعليهمَّعنَّطريقَّاإل

تضيَّالموقفَّذلك.َّويراقبانَّسلوكهمَّمراقبةَّدقيقة،ََّّوالرتغيبَّوالحـزمَّعندَّماَّيق

ويختارانَّاألصدقاءَّالصالحينَّلهم؛َّألنَّتأثيرَّالصديقَّكبيرَّجدًاَّكماَّذكرناَّذلكَّ

َّآنفا،َّوهللَّدرَّالقائل:ََّّ

َّديـارنَّيقتـفكلَّقرينَّبالمقََََََّّّّّّعنَّالمرءَّالَّتسألَّوسلَّعنَّقرينه

 
 (.2378َّ(،َّوالرتمذيَّ)4833رواهَّأبوَّداودَّ)َّ(1َّ)

 (.2395َّ(،َّوالرتمذيَّ)4832رواهَّأبوَّداودَّ)َّ(2َّ)
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الدينَّوالخلق،َّوالَّخيرََّّباإلضافةَّإلىََّّبوانَّبالعقلَّوالحكمةََّّوالَُّبّدَّأنَّيتصفَّاأل

النفعََّّ لهاَّمنَّ يتوقعَّ يفَّصحبةَّاألحمق،َّألنَّصحبتهَّالَّتدوم،َّوقدَّتضرَّأكثرَّمماَّ

َّومماَّيروىَّيفَّذلك:َّ

َّــاهــوإيـَََََّّّّّوإيـــاكََّّفالَّتصحبَّأخاَّالجهلَّ

َّاهـحليماَّحـينَّآخَـََّّّـاهلَّأردىـمنَّجََّّفكم

َّاهَّـالمرءَّماشَّإذاَّماََّّـرءََّّـبالمََّّالمـرءَََّّّيقـــاس

َّــباهــواشََّّمقاييسََّّيءَّـالشـََّّنـمَّـيءَّـوللش

َّـاهــيلقََّّدليـلَّحينََّّلبََّـّـلبَّعلىَّالقـَـّوللق

ََّّ.. الفاضالتَّ األخواتَّ واألمـة،ََّّأيتهاَّ الفردَّ حيـاةَّ مهمةَّيفَّ مرحلةَّ الزواجَّ إّنَّ

الزوجينَّاالختيارَّوفقَّماَّذكرناَّقّدماَّخدمةَّمهمةَّيفَّإصالحََّّ َّمنَّ وإذاَّأحسنَّكل 

َّوأسهماَّيفَّالبنـاءَّالمتينَّلألمـة.ََّّأوضاعنا

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*ََََََََََّّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 االهتمام بالعناية الصحية

أوالدََّّ منَّ تربيتهّنَّ علىَّ تقومَّ أوَّ تدعوهّنَّ منَّ ترعىَّ أنَّ الداعيةَّ مهمةَّ إّنَّ

الفكرية،َّوالسلوكية،َّ الجوانب:َّ أنَّترعاهّنَّمنَّكلَّ وأخـوةَّوأخـواتَّوتلميذاتَّ

َّوالصحية.ََّّ

اَّ متكاملومنهجَّاإلسالمَّيفَّ التيََّّ،َّالَّيغفلَّجانبَـّلرتبيةَّمنهجَّ الجوانبَّ ًاَّمنَّ

َّتقومَّعليهاَّحيـاةَّاإلنسان.َّ

ُتعن متكاملةَّ تربيـةَّ األجيـالَّ وتربيةَّ الجوانبَّ هبذهَّ االهتمامَّ الواجبَّ ََّّىَّومنَّ

َّبفكرهمَّوسلوكهمَّوصحتهم.َّ

وآبـاءََّّ دعـاًةَّ منـاَّ المطلوبةَّ الصحيةَّ العنـايةَّ رفيقًاَّ لمسـًاَّ نلمسَّ أنَّ وأودَّ

والطبيبـات،َّوإّنـاَّلنرجـوَّمنََََّّّّاَّموضوعَُّيحسنَّالكالمَّفيهَّاألطبـاءوأمهاتَّ..َّوهذ

أخواتنـاَّالطبيباتَّالداعيـاتَّاالهتمامَّهبذاَّالجانبَّالمهمَّجـدًا.َّفالعقلَّالسليمَّيفََّّ

أةََّّـالجسمَّالسليم،َّواألمـةَّالتيَّتعنىَّبصحةَّأوالدهاَّأمـةَّتكونَّعزيزةَّالجانب،َّمهي

َّمقدساهتاَّوبالدها.َّبداع،َّقادرةَّعلىَّالدفاعَّعنَّحرماهتاَّولإل

أمورَّضارةَّ منَّخطرهاَََّّّهناكَّ الداعياتَّ األخـواُتَّ تحـّذرَّ أنَّ يجبَّ بالصحةَّ

وأثرها.َّأنَّتحـذرَّهؤالءَّاألخواُتَّأبنـاَءَّاألمـةَّوبناتِهاَّواآلبـاَءَّواألمهاِتَّبمختلِِفََّّ

َّالوسائلَّالممكنة،َّبأسلوبَّعلميَّمقنعَّمعتمدَّعلىَّالحقائقَّواإلحصائيات.ََّّ

ََّّالفّعالةَّللوقايةَّمنها.ويجبَّأنَّتتخذَّاألساليبَّ

األم والدخـانَّوهذهَّ والمسكراتَّ كالمخدراتَّ َّ.. متنّوعةَّ كثيرةَّ ورَّ

َّلىَّذلك.ََّّإوالفواحشَّوماَّ

األمــوه لـذهَّ الثابتـةَّيفَّتحريمهاَّــورَّمحـرمةَّشـرعًاَّ الدينيـةَّ النصوصَّ ورودَّ

العقـل وتتلفَّ الجسـم،َّ هتدمَّ وهيَّ والفسادَّ..َّ الفتاكةَّ األمـراضَّ وتجلبَّ َّ،
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وي َّ.. االوالضياعَّ يفَّ آخـذةَّ أهناَّ نقررَّ أنَّ بينََّّؤسـفناَّ والسيماَّ الناس،َّ بينَّ نتشارَّ

َّالناشئينَّوالناشئات.ََّّ

َّإنَّّ تشعرَََّّّ وأنَّ َّ.. الخبيثةَّ اآلفاتَّ هذهَّ لخطرَّ واعيةَّ تكونَّ أنَّ األّمَّ علىَّ

َّبمسؤوليتهاَّالعظمىَّيفَّذلك.

أوالدهاََّّ مراقبـةَّ ضرورةَّ إلىَّ تنتبـهَّ أنَّ أّمَّ كّلَّ علىَّ المراهقةََّّيفََّّإّنَّ مرحلةَّ

َّب.ََّّبالتعاونَّمعَّاأل

أصدقاءَّأوالدهاَّمنَّبنينَّوبنـات،َّوأنَّتنظرَََّّّإّنَّعلىَّكلَّأمَّأنَّتعرفَّحقيقة

المنكراتََّّ منَّ شيءَّ تعاطيَّ منَّ يريبهاَّ ماَّ رأتَّ فإنَّ َّ.. وأحوالهمَّ تصرفاهتمَّ إلىَّ

َّسارعتَّإلىَّمعالجـةَّالوضعَّقبلَّأنَّيتفاقم.َّ

إلىََّّ تقـودَّ وإهناَّ َّ.. الشهواتَّ منَّ والمخدراتَّ والمسكراتَّ الفواحشَّ إّنَّ

فـإذاَّتمكنتَََّّّ«نـارَّبالشـهواتحفتَّالجنـةَّبالمكـارهَّوحفتَّال»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصالنـار.َّيقـولََّّ

َّهـذهَّالمنكراتَّمنَّنفـوسَّاألوالدَّصعبَّالعالج.َّ

َّوقـدَّقيـل:َّدرهمَّوقـايةَّخـيرَّمنَّقنطـارَّعالج.َّ

ومنَّالوقايةَّأنَّتعملَّاألخواتَّالداعياتَّعلىَّالوصولَّبدعوهتّنَّإلىَّإقنـاعَّ

ب ويرعـينَّ يوجهنَّ حََّّنَّّأمنَّ التيَّ المحرماتَّ يجبََّّهذهَّ أمـورَّ اهللَّ اجتناهباََّّرمهاَّ

بعدَّعنها،َّامتثااًلَّألمـرَّاهلل،َّوسعيًاَّيفَّابتغـاءَّرضوانه،َّورغبًةَّيفَّالثـوابَّالعظيمََّّوال

لمنَّالَّيقربوهنا،َّوخـوفًاَّمنَّعذابَّاهللَّالشديدَّالذيَّأعـدهَّلمنَّيقرتفَّشيئًاَّمنََّّ

َّهذهَّالمحرمات.

الحماي كانتَّ بذلك،َّ وإقتناعهنَّ إقناعهمَّ إلىَّ وصلناَّ إذاَّ منََّّأجلَّ داخليةَّ ةَّ

َّالوقاية.َّأعماقَّالنفس،َّوتحققتَّ

علىََّّ الكثيرةَّ المحرماتَّ هذهَّ أضرارَّ معرفةَّ بضررهاَّ االقتناعَّ يؤكدَّ ومماَّ
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الطبيـةََّّ البحوثَّ أثبتتَّ وقـدَّ الدنيا.َّ يفَّ وسمعتهَّ وعقلـهَّ وبدنـهَّ مالـهَّ يفَّ اإلنسانَّ

المسـلماتَّ..َّفالفواحشَّتأيتَّبمرضَّفقـدََّّ المحققَّ..َّوأصبحَّذلكَّمنَّ ضررهاَّ

( والمخدراتََّّالمنـاعةَّ قاتل،َّ مرضَّ وهوَّ وكـذاََّّاإليدز(َّ والجسم،َّ العقلَّ تتلفَّ

منََّّ وغـيرهَّ السرطانَّ يسببَّ والدخانَّ َّ.. كثيرةَّ أمراضًاَّ تسببَّ التيَّ المسكراتَّ

َّاألمراضَّالفتـاكة.َّ

َّقلتَّمـرةَّلشابَّيزعمَّأنـهَّمتدينَّوهوَّيدخن:َّكيفَّتدخنَّوالتدخينَّحرام؟ََّّ

َّقـال:َّوماَّالدليلَّعلىَّتحريمه؟

َّ:َّ»الَّضررَّوالَّضرار«.َّملسو هيلع هللا ىلصقلت:َّقـالَّرسولَّاهللَّ

َّويشـاءَّاهللََََّّّّ،هـفأعرضتَّعنََّّ،اَّأنـاَّفالدخانَّالَّيضرين.ََّّقالَّذلكَّعناداًَّقـالَّ:َّأمـ

وإذاَّالطبيبَّيقولَّلـه:َّإّنَّكلَّسيجارةَََّّّ،فيصـابَّبأزمـةَّقلبيةَّحـادةََّّ،أنَّيريـهَّخطـأهَّ

َّتدخنهاَّتقودكَّإلىَّالقـربَّذراعًا.َّوُيقلعَّالشـابَّعنَّالتدخـينَّخوفـًاَّمنَّالموت.َّ

إهو المطّهـرَّ الشرعَّ دعاَّ َّ أمـور  اإلنسانَّناكَّ تصونَّصحةَّ وهيَّ هباَّ القيـامَّ لىَّ

ََّّ،َّوهيَّكثيرةَّجداًَََّّّ،وتيسرَّلهَّأسبابَّاالنتفاعَّواالستمتاعَّبقواهَّوصحتهَّمدةَّحياته

يذكَّّ أنَّ الفاضالتَّ باألخواتَّ المثـال:ََّّوجديرَّ سبيلَّ علىَّ منهاَّ هبا.َّ الفتياتَّ رنَّ

َّ،السواك َّ،والطهارةَّ الثوبَّ َّ،ونظافةَّ واَّ المبكرواالغتسالَّ َّ،لنومَّ منَََّّّ واإلقاللَّ

َّالطعام.

َّوقدَّنأيتَّعلىَّالنصوصَّالثابتةَّالصريحةَّالتيَّتدعوَّإليها.

قـويةَّ نسـاءَّذويَّأجسامَّصحيحةَّ أفرادهاَّمنَّرجـالَّوَّ التيَّيكونَّ األمـةَّ إّنَّ

أتمَّوج بأعبائهاَّعلىَّ الرسالةَّوالقيـامَّ قـادرةَّعلىَّحمـلَّ َّ اهللَََّّـّأمـة  َّيقولَّرسولَّ ه.َّ

وََّّملسو هيلع هللا ىلص َّ خير  القويَّ »المؤمنَّ المؤمَّ:َّ منَّ اهللَّ إلىَّ َّ الضعيفََّّأحبُّ خـير.ََّّنَّ كلَّ ويفَّ

ينفعك ماَّ لوَََّّّ،إحرصَّعلىَّ أصابكَّشيءَّفالَّتقل:َّ باهللَّوالَّتعجز.َّوإنَّ واستعنَّ

فعل شـاءَّ ماَّ وَّ اهللَّ قـّدرَّ قل:َّ ولكنَّ كذا.َّ كانَّ كذاَّ فعلتَّ عملََََّّّّ،أينَّ تفتحَّ لوَّ فإّنَّ
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ََّّ(1).«الشيطان

تكو أنَّ يقتضيَّ المحكمَّ البنـاءَّ األمـةَّ بنـاءَّ عمليةَّ إّنَّ أبنائهاََّّقلناَّ أجسامَّ نَّ

قـ الجميلََّّوبناهتاَّصحيحةَّ الصحيحَّ الحديثَّ وأوردناَّ ََّّ»وية،َّ خير  َّ القويُّ المؤمنَّ

خـير كلَّ ويفَّ الضعيفَّ المؤمنَّ منَّ اهللَّ إلىَّ َّ المطهرََََّّّّ«.ََّّوأحبُّ الشرعَّ أّنَّ وذكرناَّ

َّهناناَّعنَّأمـورَّضـارةَّبالصحة،َّوأمرناَّبأمـورَّنافعةَّلألجسام.

منهاََّّ ذكرناَّ الضارةَّ األمـورَّ ذكرناَّ والدخانَّوعندماَّ والمسكراتَّ المخدراتَّ

َّوأنفعَّمنَّالعالج.ََّّوالفو َّاحش،َّوقلنا:َّإنَّالوقايةَّخير 

كثيرًاََّّ أنَّ ذلكَّ وبنات،َّ بنينَّ منَّ األوالدَّ أصدقاءَّ اختيارَّ بالوقايةَّ يتصلَّ ومماَّ

َّمنَّهذهَّالمنكراتَّتنتقلَّإلىَّالشبابَّعنَّطريقَّأصدقاءَّالسـوء.

قرأتََّّ حينََََّّّّ–وقدَّ المََّّ–منذَّ هذهَّ انتشـارَّ أنَّ الصحفَّ بعضَّ يفَّيفَّ وبقاتَّ

نَّطالبَّالمدارسَّوالطالباتَّيفَّمرحلةَّالمراهقة.ََّّييكثرَّببعضَّالبـالدَّاإلسـالميةََّّ

َّعظيمَّنعوذَّباهللَّمنَّذلك.َّ َّوهـذاَّبالء 

ل بنـينَّوبنـاتَّأنَّنختـارَّلهمَّاألصدقاءََّّنإذنَّيجبَّ حفظَّأجسـامَّأوالدناَّمنَّ

الََّّالصالحينَّوالصديقاتَّالصالحاتَّ..َّوإينَّألعرتفَّأنَّذلكَّليسَّأمـرًاَّهينـًاَّو

خطيطَّوالدأبَّوالصـربَّيكونَّممكنًاَّإنَّشـاءَّاهلل،َّميسورًا،َّولكنهَّباالجتهادَّوالت

َّلَّإليـه.َّوويستطيعَّاألبوانَّالوص

َّعليناَّأنَّنعملَّماَّبوسعناَّلحمايةَّأوالدناَّمنَّأصدقاءَّالسـوء.ََّّإن َّ

أوالدناَّواتصاالهتمَّومكاتباهتمَّوتحركاهتمَّالسيماَّيفَّهذهََّّ نراقبَّ أنَّ وعليناَّ

َّ:َّمرحلةَّالمراهقة.َّالمرحلةَّالخطرة

 
َّعنَّأبيَّهريرة.ََّّ(2664)َّ(ََّّرواهَّمسلم1)
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ا أنَّتكونَّ لمراقبةَّخفيةَّذكيةَّالَّتزعجَّاألوالدَّوالَّتضايقهم،َّوذلكََّّويجبَّ

واللباقـةََّّ بالحكمةَّ تكونَّ َََّّّجف  مغ جغ   مع  جع مظ حط  ُّ بأنَّ

تأثيرَّالصديقَّعلىَّصديقهَّيفوقَّتأثيرَّالوالدينَّيفَّمرحلةَََّّّ،َّذلكَّألنَّّ[269البقرة:ََّّ]

َّالمراهقةَّوماَّبعدها.َّ

بيـدَّالوالدينَّيفَّأولَّاألَّ راقبةَّكانَّمنََّّلممر،َّأماَّإذاَّأهمالَّاالختيارَّواواألمرَّ

َّالصعبَّعليهماَّإنقاذَّالولدَّمنَّمخاطرَّأصدقاءَّالسوء.َّ

الَّيجوزَّأليةَّأمَّأنَّتشغلهاَّأيةَّشواغلَّعنَّالعنـايةَّبأوالدها،َّسواءَّكانتَّهذهَّ

الشواغلَّمتصلةَّبالكسبَّوالعمل،َّأوَّمتصلةَّبالعالقاتَّاالجتماعيةَّمنَّزياراتََّّ

َّمتصلةَّبأمورَّالدعوةَّالىَّاهلل.ََّّوسهراتَّورحالت،َّأوَّكانت

والفيديوَََّّّنَّّأل األصدقـاءَّ الىَّ ينصرفونَّ عندئذَّ سيجعلهمَّ عنهمَّ االنشـغالَّ

والتلف واألفالمَّ والصحفَّ الفضائيةَّ ويعضونََّّــوالقنواتَّ أهلهمَّ از.َّوسيخسرهمَّ

َّأناملهمَّحسـرةَّوألمـًا،َّويندمونَّأنَّفرطواَّوالتَّساعةَّمندمَّ..ََّّ

صفوفََّّ بينَّ المخدراتَّ انتشـارَّ إنَّ بعضََّّأجلَّ يفَّ يكونَّ والفتياتَّ الفتيانَّ

هَّأوَّكثيرَّمنَّصورهَّعنَّطريقَّأصدقاءَّالسوءَّ..َّوهذاَّأمرَّمشاهدَّملموسَّ..ََّّصور

الفجورَّواإلجرام،َّومنَّهناَّحذرناَّ إلىَّطريقَّ تقودانَّ والمسكراتَّ والمخدراتَّ

َّمنَّأصدقاءَّالسوءَّ.َّملسو هيلع هللا ىلصَّالنبيَّ

أبيَّسعيدَّالخدريََّّ قََّّعنَّ الَّتصاحبَّإالََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصالَّرسولَّاهللََّّــأنهَّقال:َّ

َّ(1).«عامكَّإالَّتقيمنًاَّوالَّيأكلَّطمؤ

 خم حم جم يل ىل مل خلُّ ذاَّيتفقَّوالتوجيهَّالقرآينََّّـوه

 
بإسنادَّال370ََََّّّّصََََّّّّ"رياضَّالصالحينَّ"،َّوَّ(2397)،َّوالرتمذيََّّ(4832)داودََََّّّّوأبرواهََّّ(1ََّّ)

َّ.ََّّ-لَّالنوويََّّكماَّيقوَّ–سَّبهَّأب
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 خي حي جي ىهيه  مه جه ين ىن من خن حن يمجن ىم  مم
َّ[.28ََّّالكهف:َّ]َّ ََّّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

منََّّ المرءَّ وتحفظَّ اإلسالم،َّ طريقَّ سلوكَّ علىَّ تعينَّ المؤمنَّ فمصاحبةَّ

الدعو أنَّ إلىَّ الكريمَّ الرسولَّ ونّبـهَّ المخالفات.َّ يفَّ توثقَّالوقوعَّ الطعامَّ إلىَّ ةَّ

أنَّيأكلَّطعامَّالمسلمَّإالَّتقي،َََّّّملسو هيلع هللا ىلصدةَّبينَّالنـاسَّولذلكَّفقدَّهنىََّّالمحبـةَّوالمـو

إلىَّ بمودهتمَّ يقودونهَّ قدَّ الذينَّ لألشقياءَّ مـودةَّ المؤمنَّ قلبَّ يفَّ يكونَّ لكيالَّ

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّالشـقاءَّوالهالك.ََّّقالَّتعالى:ََّّ
 خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم
 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 يت ىت نت زتمت رت يب نبىب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ
َّ[.22ََّّالمجادلة:َّ]َّ َّمث زث رث

اهللََّّ رسولَّ ضربَّ كانََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّوقدَّ أيًاَّ بالصديقَّ اإلنسانَّ تأثرَّ يفَّ رائعًاَّ مثالًَّ

وإنَّكانتَّنسبةَّالتأثرَّتزدادَّكلماَََّّّ،عمره،َّإنهَّالَُّبّدَّأنَّيتـأثرَّبمنَّيجالسَّويصادق

َّكانَّاإلنسانَّأصغرَّسنًا.ََّّ

َّال:ََّّـقَّملسو هيلع هللا ىلصنبيََّّالََّّأنَّعنَّأبيَّموسىَّاألشعريََّّ

الجليَّ مثلَّ الكير.ََّّ»إنماَّ ونافخَّ المسكَّ كحاملَّ السوءَّ وجليسَّ الصالحَّ سَّ

َّهفحاملَّالمسكَّإماَّأنَّيحذيكَّ)أي:َّيعطيك(،َّوإماَّأنَّتبتاعَّمنه,َّوإماَّأنَّتجـدَّمن

َّ.َّ(1)«ريحـًاَّطيبـة،َّونافخَّالكيرَّإماَّأنَّيحرقَّثيابك,َّوإماَّأنَّتجـدَّمنهَّريحـًاَّمنتنة

َّمجالسةَّالصديقَّالصا وسَّعندَّبائعَّومثلهاَّمثلَّالجلََّّ،لحَّنافعةَّدونَّشكإن 

وإماََََّّّّ،فإماَّأنَّيعطيكَّهذاَّالبائعَّقارورةَّعطرَّأوَّأنَّيضعَّعلىَّيدكَّعطراًَََّّّ،المسك

منه تشرتيَّ الرائحةَََّّّ،أنَّ تشمَّ عندهَّ إقامتكَّ مدةَّ فإنكَّ ذاكَّ والَّ هذاَّ يكنَّ لمَّ وإنَّ

 
َّبلفظَّمقارب.َّ(2101)وهذاَّلفظه،َّوالبخاريَََّّّ(2628)مسلمََّّرواه(1ََّّ)
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َّالطيبةَّالمنعشة.ََّّ

محققة خسارةَّ يفَّ فيهاَّ فالمرءَّ السيءَّ الرجلَّ مجالسةَّ َّ،أماَّ مثلَّمثوَّ لهاَّ

فإماَّأنَّيطيرَّشيءَّمنَّالشررَّعلىَّثوبََََّّّّ،ينفحَّيفَّكيرهَََّّّالجلوسَّعندَّالحدادَّالذي

وإنَّلمَّيكنَّذلكَّفإنهََََّّّّ،المرءَّفيحرقَّثوبهَّوقدَّيتعرضَّجسمهَّلألذىَّواالحرتاق

َّيجدَّمنهَّالرائحةَّالخبيثة.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ
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َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 العنــاية بالصحــة

َّ يعتمدَّ األمـةَّ بنـاءَّ عإّنَّ أسسَّ والمادـعلىَّ الفكريَّ منهاَّ كالعقيدةََّّدة.َّ ي،َّ

القوي،ََّّ المتين،َّوالجيشَّ الحسن،َّواالقتصادَّ السليمة،َّوالخلقَّ ومنهاَّالصحيحةَّ

االلتزامَّبأحكامَّالشريعةَّالغراء،َّومنهاَّالمعرفةَّوالعلمَّوالعملَّعلىَّالتفوقَّفيهما،َّ

َّويمكنَّأنَّنضيفَّإلىَّهذهَّاألسسَّالعنايةَّبالصحة.َّ

األفراَّ أجسامَّ لألّمـةََّّإّنَّصحـةَّ قويةَّ دعامةَّ ولدَّ إّنََّّالناهضة،َّ يقولون:َّ كانواَّ ذاَّ

عليها،َّ وتقضيَّ األمـةَّ كيانَّ يفَّ تنخرَّ التيَّ اآلفاتَّ هيَّ والفقرَّ والجهلَّ المرضَّ

الجسمَّ يفَّ السليمَّ العقلَّ أّنَّ بحقَّ المقّررَّ ومنَّ لألعداء.َّ سائغةَّ لقمةَّ وتجعلهاَّ

َّالسليم.

َّ لألسرةَّ بالنسبةَّ جـدًاَّ ومهمَّ ضروريَّ أمـرَّ الصحيةَّ الثقافـةَّ المسلمةََّّإّنَّ

ويح َّ.. الداعياتَّ وعلىََّّولألخواتَّ بيت،َّ كلَّ يفَّ وكتبهاَّ مادهتاَّ تتوافرَّ أنَّ سنَّ

منََّّ تعرضهَّ َّ وأنَّ األمرَّ هبذاَّ تقومَّ أنَّ وتلفـازَّ وإذاعـةَّ منَّصحافةَّ االعالمَّ وسائلَّ

َّسالمية.َّإوجهةَّنظـرَّ

  ذاءـــالغ

أمَّـوالعن تتناولَّ الصحيةَّ العنـايةَّ منهاَّ كثيرة،َّ المهماتَّــالغبايةََّّـورًاَّ فماَّ ذاء.َّ

َّل؟ذاَّالمجـاــهطلوبةَّمنَّالمـرأةَّيفَّالم

العن بالغــإّنَّ طعــايةَّ منَّ وشــذاءَّ بنـامَّ يفَّ مهمَّ أمـرَّ وقوهتا.ََّّــرابَّ األجسادَّ اءَّ

التيَّتعدَّالطعامَّمباشرةَّأوََََّّّّ-يفَّالغالبََََّّّّ–وللمرأةَّدورَّكبيرَّيفَّذلكَّ..َّألهناَّهيََّّ

َّتشرفَّعلىَّإعداده،َّوهيَّالتيَّتقرتحَّأنواعه.

واعهَّماَّيحققََّّأنََّّوعيته،َّوطريقةَّصنعه.َّفتختارَّمنولذلكَّفالَُّبّدَّمنَّأنَُّتعنىَّبن

تضمنَّ التيَّ طبخهَّ يفَّ الجيدةَّ الطريقةَّ وتختارَّ متوازنًا،َّ قويًاَّ بنـاًءَّ الجسمَّ بنـاءَّ
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اإلبقاءَّعلىَّالعناصرَّالمفيدةَّفيه.َّوهيَّهبذاَّأعرفَّمنَّالرجلَّالسيماَّإذاَّاعتمدتََّّ

م عددَّ إلىَّ اإلنسانَّ حاجةَّ تبّينَّ التيَّ الحديثةَّ العلميةَّ الدراساتَّ منََّّعلىَّ عينَّ

َّموادَّالغذائيةَّمنَّهذهَّالحريرات.الحريراتَّوتبينَّماَّتقدمَّال

الع منَّ تتحررَّ أنَّ المورـوعليهاَّ ضررهاََّّواداتَّ ثبتَّ إذاَّ الطعامَّ إعدادَّ يفَّ ثةَّ

كالقليَّمثالً،َّوكذلكَّفإنَّعليهاَّأنَّتقللَّمنَّالموادَّالتيَّفائدهتاَّقليلةَّكالدهنياتََّّ

ا النهجَّ هذاَّ ينتهجنَّ أنَّ فعلىَّاألمهاتَّ َّ.. إلىَّذلكَّ بناهتنَّوماَّ ُيعّلمنُْهَّ لسليمَّوأنَّ

َّدهنّنَّعليهَّحتىَّإذاَّأصبحنَّرّباتَّبيوتَّسرنَّوفقَّهذاَّالنهجَّالسوّي.َّويعو

الغداءَّاالعتدالَّيفَّالطعامَّوالشراب،َّفلقدَّ المطلوبَّمراعاهتاَّيفَّ ومنَّاألمورَّ

َّكثرةَّاألكل:ََّّملسو هيلع هللا ىلصكرهَّرسولَّاهللَّ

َّألَّآـماَّم»يقول:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّفعنَّالمقـدامَّبنَّمعديكربَّقال:َّسمعتَّرسولَّاهللََّّ ََّّدميٌّ

شــوع بحسَّـاًءَّ بطن.َّ منَّ محالة:ََّّّرًاَّ الَّ كانَّ فإنَّ صلبه،َّ ُيقمنَّ َّ ُأُكالت  آدمَّ ابنَّ بَّ

َّلنََفِسهَِّ َّلشرابه،َّوثلث  َّلطعامه،َّوثلث  َّ(1).«فثلث 

ونفسهَّ المائدةَّ عنَّ يقومَّ أنَّ المرءَّ وعلىَّ َّ.. النفسَّ مخالفةَّ منَّ ُبّدَّ الَّ َّ.. أجلَّ

َّتطلبَّالطعامَّوعليهَّأنَّالَّيستجيبَّلها.

الصحي الحديثَّ هذاَّ يرعإّنَّ الَّ عظيم،َّ توجيهَّ منََّّحَّ َّ كثير  فيقعونََّّاهَّ النـاس،َّ

أكلََّّ إذاَّ أنهَّ بعضهمَّ ليَّ ذكرَّ وقدَّ َّ.. األمراضَّ منَّ عددَّ يفَّ المخالفةَّ هذهَّ بسببَّ

إلىََّّ جالسًاَّ يبقىَّ بلَّ َّ.. مستلقيًاَّ فراشهَّ يفَّ ينـامَّ أنَّ الليلةَّ تلكَّ يستطعَّ لمَّ وأكثرَّ

بهَّ..ََّّالصباحَّ..َّلماذاَّيعذبَّنفسهَّهذاَّالعذاب؟َّوقدَّكانَّيكفيهَّلقيماتَّيقمنَّصل

َكَلَدة بنَّ الحارثَّ الداء،َََّّّويروىَّعنَّ بيتَّ )المعدةَّ قال:َّ أنهَّ العربَّ الثقفيَّطبيبَّ

 
الرتمذي1ََّّ) رواهَّ ماجةََََّّّّ(،2380)(َّ وابنَّ صحيح،َّ حسنَّ حديثَّ ولفظه:ََََّّّّ(3349)وقال:َّ

َّنفُسهَّفثلث...«. َّيقمنَّصلبه،َّفإنَّغلبتَّاآلدمي   »حسُبَّاآلدميَُّلقيمات 
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.َّوهوَّكالمَّجميـل،َّوبعضَّالعـامةَّيحسبونَّهذاَّالقولََّّ(1)سَّالدواء(أوالحميةَّر

المحكمَََّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّولَّالرسولَّــحديثـًاَّوليسَّكذلك.َّويكفيناَّيفَّتقريرَّهذهَّالحقيقةَّق

َّ.َّالذيَّأوردناهَّآنفـًا

منَّالوهن،َّفنهىََّّعلىَّصيانةَّأجسامَّأتباعهََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصاألعظمََّّولقدَّحرصَّالرسولََّّ

الطويلَّالذيََََّّّّعنَّصيامَّالدهرَّوذلكَّيفَّحديثَّعبداهللَّبنَّعمروَّبنَّالعاصََّّ

كماَّجاءَّيفَّروايةَّلمسلمََََّّّّ–ََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّومسلمَّوغيرهما.َّوفيهَّيقول( 2)أخرجهَّالبخاري

َّ:َّ-للحديث

َّ(3).«ألبدامَّاَّـامَّاألبد،َّالَّصـامَّمنَّصـامَّاألبد،َّالَّصـامَّمنَّصـالَّصـامَّمنَّص»

كََّّيفإنَّلعين»ويقول:ََََّّّّ«فإنَّلجسدكَّعليكَّحقًا»ََّّ:ملسو هيلع هللا ىلصَّويفَّهذاَّالحديثَّيقولََّّ

َّ«.َّحظًاهلكَّحظًا،َّولنفسكَّحظًا،َّوأل

قـالَّاإلََّّملسو هيلع هللا ىلصوهنىََّّ الوصـالَّيفَّالصـوم.َّ الوصعنَّ الَّومنََّّـمامَّالبخـاري:َّبابَّ

اهللََّّ لقولَّ الليلَّصيامَّ ليسَّيفَّ البقرة:َّ]ََّّ َّىت  نت  مت زت رت ُّ :ََّّقالَّ

النبّيَََّّّ[.187ََّّ وأخََّّنهعَََّّّملسو هيلع هللا ىلصَََّّّوهنىَّ عليهم،َّ وإبقـاءَّ هبمَّ البابََّّرحمـةَّ هذاَّ يفَّ رجَّ

وروىَّالبخاريَّومسلمَّعنَّابنََََّّّّ(4).«الَّتواصلوا»أنهَّقال:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصحديثَّأنسَّعنهََّّ

 
انظر1ََّّ) َّ الحسنة"(َّ وا389َّصََََّّّّ"المقاصدَّ ولد،َّ ملسو هيلع هللا ىلصََََّّّّلحارثَّ الرسولَّ وأدركَّ اإلسالمَّ قبلَّ

 للزركلي.ََّّ"األعالم"واختلفَّيفَّإسالمه،َّوانظرَّ

.َّوالشاهدَّتجدهَّيف1131ََّّ(َّأوردهَّالبخاريَّيفَّمواضعَّعدةَّانظرَّأرقامهاَّعندَّالحديثَّرقم:2ََّّ)

 .1976َّالحديثَّرقم:َّ

 .َّ(1159)مسلمََّّرواه(3ََّّ)

 .َّ(1961َّ)البخاريََّّرواه(4ََّّ)
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هريرةََّّ وأبيَّ نفسهََّّعمرَّ بالمعنىَّ :ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصوقالََََّّّّ(1).الحديثَّ مسلمَّ روايةَّ يفَّ

َّ«.اقةَـّفاكلفواَّمالكمَّبهَّط»

الرسولََّّ علىَّحرصَّ يدلَّ أنََّّملسو هيلع هللا ىلصومماَّ المسلمَّ بصحةَّ العنايةَّ الربَّعلىَّ نفىَّ هَّ

ال:َّكانَّرسولَّـقََّّفعنَّجابرَّبنَّعبدَّاهللََََّّّّأضّرَّبالصائم.ََََّّّّإذاََّّعنَّالصيامَّبالسفر

َََّّّ«ماَّهذا؟»فقـال:َّ،ََّّفرأىَّزحامًاَّورجالًََّّقدَّظللَّعليهََّّ،يفَّسفرَّملسو هيلع هللا ىلصاهللَّ

َّفقالوا:َّصـائم.ََّّ

َّ(2).«ليسَّمنَّالربَّالصومَّيفَّالسفر»فقـال:َّ

َّ الرسـولَّ َّملسو هيلع هللا ىلصإّنَّ سـَّ ربهَّ وصفـهَّ كماَّ بالمـؤمنينَّ َّالرؤوفَّ  جب  ُّبحانهَّ
  حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب
يريدَّمنَّالمسلمَّأنَّيراعيَّحقَّالجسمَّوحقََََََّّّّّّ[.128التوبة:ََّّ]ََّّ َّ جح مج

يعطيَّجسمهََّّ وأنَّ ذيَّحقَّحقه،َّ لكلَّ ويعطيَّ األهل،َّ النفسَّوحقَّ العينَّوحقَّ

الراحة بالعبادةَّكماَّجـاءَّيفَّحديثََََّّّّ،حظهَّمنَّ بالسهرَّحتىَّولوَّ فالَّيرهقَّجسمهَّ

وذلكََََّّّّ،ولَّاهللالثالثةَّالذينَّسألواَّعنَّعبادةَّرسابنَّعمروَّالسابقَّوكماَّيفَّحديثََّّ

ََّّ«.أماَّأناَّفأنامَّوأقوم»يفَّقوله:َّ

)كانََّّ قال:َّ ومسلمَّ البخاريَّ رواهَّ الذيَّ برزةَّ أبيَّ حديثَّ يفَّ يكرهَََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّوجاءَّ

َّ(3).النومَّقبلَّالعشاءَّوالحديثَّبعدها(

َّفالَّينبغيَّالتساهلَّيفَّأمـرَّصحتهم.ََّّ،إّنَّأوالدناَّأمـانةَّيفَّأعناقنا

 
 .(1103ََّّ-1102)َّ،َّومسلم(1966َّ-1962)البخاريََّّرواه(1َّ)

لمنَّظللَّعليهَّواشتدَّالحر:َّليسَّمنَّالربََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّيفَّبابَّقولَّالنبّيَََّّّ(1946)هَّالبخاريََّّرواَّ(2ََّّ)

 وأخرجهَّمسلمََّّوأحمدََّّوأبوَّداودََّّوالنسائي.ََّّ،َّالصيامَّيفَّالسفر

 .َّ(237َّ-647)ومسلمَّ(،568ََّّ)البخاريَّرواهَّ(3ََّّ)
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أوهبمََّّارعََّّـسنَُّإننـاََّّ المستشفىَّ أوَّ المستوصفَّ الخاصةََََّّّّإلىَّ الطبيبَّيفَّعيادتهَّ

يسيرة كانتَّ مهماَّ وعكةَّ بأحدهمَّ ألمتَّ طعامَََّّّ،إذاَّ بنوعَّ يهتمَّ الَّ مناَّ كثيرًاَّ ولكنَّ

بكميته والَّ ذلكَََّّّ،الطفلَّ وكلَّ وغيره.َّ التلفـازَّ علىَّ الطويلَّ سهرهَّ عنَّ ويتغاضىَّ

َّويدعوَّإلىَّزيارةَّالطبيبَّمنَّجديد.َََّّّ،يؤذيه

هي وَّ بالصحةَّ التيََّّالعنايةَّ األسسَّ منَّ تتواََّّأساسَّ أنَّ بنـاءَّيجبَّ ليكونَّ فرَّ

َّاألمـةَّبنـاءَّمحكمًاَّمتينا.ََّّ

عليناََّّ اهللَّ نعمَّ منَّ المسلمينََََّّّّ-إّنَّ بالدَّ نعيشَّيفَّ منََََّّّّ-ونحنَّ المحّرماتَّ أنَّ

َّاألطعمةَّغيرَّموجودةَّكلحمَّالخنزيرَّونحوَّذلك.َّ

التيََّّ المأكوالتَّ حرمةَّ الداعياتَّ األخواتَّ تؤكدَّ أنَّ ينبغيَّ فإنهَّ ذلكَّ ومعَّ

ونحوحّرمهاََّّ الخنزيرَّ ولحمَّ كالميتـةَّ الكريمة:ََََّّّّاهللَّ اآليةَّ يفَّ مذكورةَّ وهيَّ ذلك.َّ

 خن  حن جن  يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ 
 يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

َّ[.3َّالمائدة:َّ]َّ ٍَّّ  ٌّ ٰرٰى  ٰذ

إنهَّينبغيَّأنَّنغرسَّيفَّنفوسَّأبنائناَّوبناتناَّاالشمئزازَّمنهاَّوالنفورَّمنها,َّحتىَّإذاََّّ

ََّّماَّكانتَّالظروف.هكلَّشيئًاَّمنهاَّمشّبَّأحدهمَّواغرتبَّلمَّيقبلَّأنَّيأ

هذهََّّ اآلخرة,َّوعاقبةَّ الرباينَّيفَّ النهيَّ ذلكَّ مخالفةَّ لهمَّعقوبةَّ نبـّينَّ أنَّ ويجبَّ

آثارََّّ منَّ تكونَّ أهناَّ ثبتَّ التيَّ الفظيعةَّ باألمراضَّ إصابتهَّ منَّ الدنيـاَّ يفَّ المخالفةَّ

َّأكلها.ََََََََََّّّّّّّّّّ

بالنسبةََّّ الموقفَّ هذاَّ مثلَّ الفاضالتَّ األخواتَّ منَّ يكونَّ أنَّ وينبغيَّ

وبيـانَّماََََّّّّ،مَّالخمرَّمهماَّتعددتَّأسماؤهامشروباتَّ..َّفعليهنَّأنَّيؤكدنَّتحريلل

َّأعـّدَّاهللَّلمنَّيشرهباَّمنَّالعقوبة.َّ
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ق والمجتمعَّ الفردَّ بصحةَّ اإلسالمَّ عنـايةَّ منَّ الخمـرَّ تحـريمَّ تعالى:َّـإنَّ الَّ

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف  حف جف ُّ 
َّ] َّمل  خل حل وبقول90َّالمائدة:َّ الكتابَّ بنّصَّ حرامَّ فهيَّ َّ.]

الالرسولَّوبإ المسلمين،َّوقدَّثبتَّضررهاَّ الذيَّهداناََّّجماعَّ فالحمدَّهللَّ محقق.َّ

َّهتديَّلوالَّأنَّهداناَّاهلل.ََّّنلهذاَّوماَّكنّاَّل

هريرةََّّ أبيَّ اهللََََّّّّوعنَّ رسولَّ قالَّ حينََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصقال:َّ الخمرَّ يشربَّ والَّ َّ...

َّ(1).«يشرهباَّوهوَّمؤمن

عمرََّّ ابنَّ اهللََََّّّّوعنَّ رسـولَّ قـالَّ وشـارهباَّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصقـال:َّ الخمرَّ اهللَّ لعنَّ

َّ(2).«رهاَّوحاملهاَّوالمحمولةَّإليهومبتاعهاَّوبائعهاَّوعاصرهاَّومعتصَّوسـاقيها

وكلَّمسكرَََّّّ،كلَّمسكرَّخمر»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصقال:َّقالَّرسولَّاهللََََّّّّوعنَّابنَّعمرََّّ

َّ.ََّّ(3)«آلخرةاَّمنهاَّلمَّيشرهباَّيفدفماتَّوهوَّيَّ،خمرَّالدنياومنَّشربََّّ،حرام

الخب اآلفـةَّ هذهَّ منَّ ُينّفـرَّ ماَّ األخواتَّ تذكرَّ أنَّ بذكريويحسنَّ وذلكَّ ماََََّّّّثـة،َّ

منََّّ الجسَّتخلفـهَّ أعّدتََّّةََّّـيماألمراضَّ التيَّ الدراساتَّ متوافرَّيفَّ والعقلية،َّوهذاَّ

َّعنَّأضرارَّالخمر.ََّّ

المخّدراتَّوالدخان.َّويجبََّّ الطعامَّوالشراب:َّ بالمحرّماتَّمنَّ ومماَّيتصلَّ

َّالتحذيرَّمنهما،َّفهماَّوباءانَّخطيرانَّينتشرانَّيفَّبالدَّالمسلمينَّواَّأسـفاه.ََّّ عليكن 

اَّأوَّيقرتفَّأحدهماَّيقعَّبيـانَّتحريمهما،َّوأّنَّمنَّيقرتفهمويكونَّالتحذيرَّمنهماَّب

إلىَّعقوبته،َّويصابَّباألمراضَّالجسيفَّسخطَّاهللََّّ ةَّوالعقليةَّـيم،َّويتعرضَّ

 
 (.3936ََّّنَّماجهَّ)ب،َّواَّ(4689)،َّوأبوَّداودَّ(57)،َّومسلمَّ(2475َّ)(ََّّرواهَّالبخاري1َّ)

 .َّ(3380)واللفظَّله،َّوابنَّماجهََّّ(3674)داودََّّوأبَّرواه(2ََّّ)

 .َّ(1861)،َّوالرتمذيَّ(3679)،َّوأبوَّداودَّ(2009)،َّومسلمَّ(5575)(َّرواهَّالبخاري3َّ)
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َّواالجتماعية.َّ

منََّّ كثيرًاَّ أنَّ ذلكَّ َّ.. وتحريمهَّ خطرهَّ إلىَّ ألنبـهَّ التدخينَّ عندَّ قليالًَّ وأتوقفَّ

طيه،َّوالَّيجدونَّيفَّذلكََّّالنـاسَّيتهاونونَّفيـه،َّفرتىَّالمصابينَّبهَّيجاهرونَّيفَّتعاَّ

الَّضررَّوالَّ»يقول:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصأنهَّمحّرمَّلثبوتَّضرره،َّوسيدناَّرسولَّاهللََََّّّّحرجًا،َّمع

َّفكلَّماَّيضرَّاإلنسانَّيحرمَّتعاطيه.َََّّّ«ضرار

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

وذلكََّّ بالوقاية.َّ المطهرَّ الشرِعَّ َأْمـُرَّ والشرابَّ الطعامَّ بموضوعَّ يتصلَّ ومماَّ

نسانَّمنََّّطَّقَِرِبَّالمـاء،َّوأاّلَّيشربَّاإلبالحرصَّعلىَّتغطيةَّاألواين،َّوإحكامَّرب

َّفمَّالسـقاء.َّ

واَّصبيانكم،َّفإّنَّ»قال:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصأّنَّرسولَّاهللَََّّّعنَّجابرََّّ إذاَّكانَّجنحَّالليلَّفكفُّ

..َّوأغلقواَّاألبوابَّواذكرواَّاسمَّاهلل،َّفإّنَّالشيطانَّالَّيفتحَََّّّذٍَّـئنَّنَّتنتشرَّحييطاالشي

واَّآنينكمَّواذكرواَّاسمَّاهللَّولوََّّبابًاَّمغلقًا،َّوأوكواَّقَِربكمَّواذكرواَّاسمَّاهلل،َّوخّمر

َّ(1).«أنَّتعرضواَّعليهاَّشيئًا

ومنََّّ والجراثيمَّ الحشراتَّ ومنَّ الشيطانَّ منَّ للوقايةَّ دعوةَّ ذلكَّ يفَّ إّنَّ

َّاللصوص.َّ

أو تغطيةَّ إلىَّ الدعوةَّ اإلسالمََّّاَّإّنَّ منَّ َّ عظيم  َّ سـبق  األسقيةَّ وإيكاءَّ الطعامَّ ينَّ

ال يحملهاَّ التيَّ للجراثيمَّ معّرضَّ مكشوفَّ طعاٍمَّ أكلَّ منَّ والذباُبَّللتحذيرَّ َّ جـوُّ

َّوالحشراُتَّالسـاّمُة.ََّّالنـاقُلَّلألمراض

 
،َّوابنَّماجهَّبرقم:ََّّ(3731)،َّوأبوَّداودََّّ(2012)ََّّ-97ََّّ،َّومسلم(5623)(ََّّرواهَّالبخاري1ََّّ)

 .3َّ/319َّ،َّواحمد3410َّ
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المحكمة،ََّّ الثاّلجاتَّ وجـودَّ منَّ الرغمَّ علىَّ واردًاَّ التحذيرَّ هذاَّ يزالَّ وماَّ

َّوخزائنَّالطعام.َّ

منََّّ كثيرًاَّ ألنَّ ذلكَّ مراعاته،َّ وينبغيَّ األهميةَّ غايةَّ يفَّ يبقىَّ األمرَّ هـذاَّ إّنَّ نعمَّ

ت التيَّ أماكنهاَّ يفَّ الطعامَّ أواينَّ وضعَّ ينسونَّ تدخلََّّالنـاسَّ وقدَّ الحفظ.َّ لهاَّ وفرَّ

الح الوسيلةََّّبعضَّ األواينَّ هذهَّ تغطيةَّ تبقىَّ وعندئذَّ األماكن،َّ هذهَّ إلىَّ شراتَّ

َّالوقائيةَّالوحيدةَّالتيَّتدفعَّعنَّملتزمهاَّالضررَّوالخطر.َّ

المصلحة،َّ وتفرضهَّ الدين،َّ بهَّ يأمرَّ أمـرَّ المتوقعةَّ األضرارَّ منَّ الوقايةَّ إّنَّ

الكريمََّّ النبيَّ بهَّ أوصىَّ ماَّ وهذاَّ العقل،َّ بهَّ الجميلَّويقضيَّ الحديثَّ هذاَّ يفَّ

َّواتَّاهللَّوسالمهَّعليه.َّالصحيح.َّصل

انَّجنحَّالليلَّفكّفواَّصبيانكم؛ََّّـإذاَّك»قـال:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصأّنَّرسـولَّاهللََََّّّّابرََّّـعنَّج

حي تنتشرَّ الشياطينَّ يفتََّّذٍََّـّئنـفإنَّ الَّ الشيطانَّ فإنَّ األبواب،َّ وأغلقواَّ بابًاَّـ..َّ حَّ

آنيتكمََّّ اهلل،َّوخّمرواَّ اسمَّ قَِربكم،َّواذكرواَّ نَّتعرضواَّعليهاََّّأولوََّّمغلقًا،َّوأوكواَّ

َّ.«اـشيئ

منَّالبديهياتَّيفَّالمحافظةَّعلىَّالطعامَّالسليمَّالصحيحَّأنَّنجتنبَّكشفَََّّّنَّّإ

َّيعرضهاَّللجراثيمَّويكونَّسببًاَّيفََّّ األواينَّالتيَّتكونَّفيها،َّألنَّكشـفَّاألطعمةَّ

َّحدوثَّكثيرَّمنَّاألمراض.ََّّ

من ُبّدَّ والَّ مكشوف،َّ طعـامَّ أكلَّ منَّ وأوالدناَّ أنفسناَّ تحذيرَّ منَّ ُبّدَّ أنَََّّّفالَّ

الطعام أواينَّ تغطيةَّ علىَّ دونَََّّّنحرصَّ الطعامَّ فيهاَّ يرتكَّ التيَّ المـدةَّ كانتَّ مهماَّ

َّغطاء.َّ

اهللََّّ رسـولَّ أوصاناَّ فقدَّ فقـال:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصولذلكَّ الوصيةَّ قِربكم،ََّّ»َّهبذهَّ وأوكواَّ

َََّّّ«.وخّمرواَّآنيتكمَّولوَّأنَّتضعواَّعليهاََّّشيئًا
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األواينََّّوالعملَّهبذاَّالتوجيهَّالنبويَّالكريمَّيصونَّالصحةَّإنَّشـاءَّاهلل.َّوتغطيةََّّ

فكثير َّ جدًا،َّ ميسورةَّ وكذلكََّّأضحتَّ هبا،َّ متصلةَّ أغطيةَّ لهاَّ الطعامَّ أواينَّ منَّ َّ

َّالقدورَّكلها،َّوهناكَّلفافاتَّتحيطَّبآنيةَّالطعامَّالتيَّالَّغطاءَّلهاَّفتحفظهاَّ.ََّّ

البيـوتَّالَّتخلـوَّمنَّالصراصـيرَّوالهـوامَّوالحشـراتَّوالحيواناتََََّّّّوأنَّّ أكـثرَّ

َّق.ـرناَّبشكلَّمحقيعرضهاَّلمـاَّذكةَّتلكَّاألواينَّـيانَّتغطيـاألليفـة،َّفنس

هنىََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصمنَّاألمورَّالمتصلةَّبالتوجيهاتَّالنبـويةَّيفَّأمـرَّالطعامَّوالشرابَّأّنهََّّو

أّنهَّقال:ََََّّّّعنَّالشربَّمنَّفمَّالسـقاء،َّفماَّيدريَّالمـرءَّماَّفيه،َّفعنَّأبيَّهريرةََّّ

َّ(1).عنَّالشربَّمنَّفمَّالقربةَّأوَّالسـقاء(َّملسو هيلع هللا ىلص)هنىَّرسولَّاهللََّّ

َّ(3).وابنَّعباسََّّ(2).سعيدَّالخدريََّّيأبََّّالبخاريَّعنَّوروىَّنحوهَّ

اهللََّّ رسـولَّ )أّنَّ هريرةَّ أبيَّ عنَّ الحاكمَّ يفََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصوأخرجَّ منَّ يشربَّ أنَّ هنىَّ

َّ(4).ة(ـالسـقاء،َّفأنبئُتَّأّنَّرجالًَّشربَّمنَّيفَّالسقاءَّفخرجتَّحي

رجل أنََََّّّّ(5)وقدَّحدثنيَّ دونَّ مباشرةَّ فمهَّ منَّ فشربَّ إبريقَّ إلىَّ مرةَّ عمدَّ أنهَّ

ف يفَّ وكانَّ كـأس،َّ يفَّ شرابَّ منَّ فيهَّ ماَّ شفتهَّيصبَّ يفَّ فلسعهَّ زنبورَّ اإلبريقَّ مَّ

عارفيه،ََّّلسع علىَّ معالمـهَّ ضاعتَّ حتىَّ وجههَّ تورمَّ أنَّ لبثَّ وماَّ مؤلمـة،َّ اتَّ

َّال:َّفتلثمتَّحتىَّالَّأفجعَّأهليَّبمنظري.َّـوق

ُشـرب إناءَّ منَّ يشربَّ أنَّ يتقّززَّ النـاسَّ منَّ وكثيرَّ نفسهَََّّّمنََّّهذاَّ فتعافَّ فمه،َّ

 
 .َّ(5627َّ)اريَّرواهَّالبخ(1ََّّ)

 .َّ(2023)،َّومسلمَّ(5625)(َّرواهَّالبخاري2َّ)

 (.51َّ-3/50ََّّ"والرتهيبََّّالرتغيب"وانظرََّّ(.5629)(ََّّرواهَّالبخاري3َّ)

 (.3/51ََّّ"والرتهيبََّّالرتغيب" وَّانظرَََّّّ.(ََّّرواهَّالحاكمَّوقال:َّصحيحَّعلىَّشرطَّالبخاري4)

َّ.َّ(ََّّإنهَّصديقناَّاألستاذَّعبدَّالرؤوفَّالحناوي5َّ)
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َّالشربَّولوَّكانَّبحاجةَّإليـه.

ربَّاألولََّّسببًاَّيفَّنقلَّالعدوىَّإذاَّكانَّالشاََّّءفمَّالسقادَّيكونَّالشربَّمنََّّـوق

التيفوئيدَّبسببَّشـربهَّمنََََّّّّحامالًَّلجرثومةََّمَرضية.َّوأعرفَّرجالًَّ أصيبَّبمرضَّ

ق كانَّ هذاََّّـإنـاءَّ كانَّ أنَّ يومَّ ذلكَّ وكانَّ َّ.. مصابَّ شخصَّ مباشرةَّ منهَّ شربَّ دَّ

ذيََّّـذاَّالـالمرضَّخطيرًاَّقبلَّأنَّتكتشفَّاألدويةَّالفعالةَّيفَّالقضاءَّعليه.َّفيكونَّه

السمََّّربـش فمَّ وـنَّ آخرين،َّ إلىَّ أسـاءَّ الشقاءَّ الثــيكونَّ قـاربَّ إلىََّّـاينَّ أسـاءَّ دَّ

َّنفسه.َّ

والذوقَّ يتفقَّ الَّ السقاءَّ فمَّ منَّ الشـربَّ فإنَّ محذورَّ أيَّ يحدثَّ لمَّ ولوَّ هذاَّ

السليمَّ..َّمنَّأجلَّهذاَّفيسـّنَّللمرءَّإذاَّأرادَّأنَّيشـربَّمنَّقربةَّأوَّإناءَّأنَّيصبَّ

إنَّشاءََّّ آمنًاَّ يشربهَّ ثمَّ يريدَّشربهَّيفَّكأسَّ منََّّماَّ النـاسَّ يتداولهَّ ماَّ وأمـاَّ أنََّّاهلل.َّ

فهذاَّغيرَّصحيح،َّوهذاَّالقولَّليسََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصسـؤرَّالمؤمنَّشـفاءَّوينسبونهَّإلىَّالنبيََّّ

َّبحديثَّأبدًا.

النبوية،َّوتشكلَّمعَّجزئيـاتَّمماثلةََّّ الصحيةَّ الرتبيةَّ نأيتََّّ–هذهَّجـزئيةَّمنَّ قدَّ

أتبـاعهَََّّّملسو هيلع هللا ىلصَََّّّمنهجًاَّمتكامالًَّيفَّالرتبيـةَّالصحيـةَّالنبوية،َّأرشدَّإليهاََّّ–علىَّبعضهاََّّ

وعقولهمََّّ أجسامهمَّ وحملَّلتكونَّ األمـانة،َّ أداءَّ علىَّ قادرينَّ وليكونواَّ قـوية،َّ

َّرسالةَّاإلسالمَّإلىَّالدنيـا.َّ

الطعامََّّ الضاّرةَّيفَّ األمورَّ منَّ الحـذرَّ بنينَّوبنـاتَّعلىَّ أوالدناَّ نربيَّ أنَّ يجبَّ

هذاََّّ يبقىَّ أنَّ الشخصية،َّعلىَّ التصرفاتَّ األدوات،َّويفَّ استعمالَّ والشراب،َّويفَّ

يفََّّ درجالحـذرَّ يبلغَّ الَّ بحيثَّ المعقولةَّ معََّّالحـدودَّ يتناىفَّ الَّ وهذاَّ الوسوسة.َّ ةَّ

التوكلَّعلىَّاهلل،َّفاألخـذَّباألسـبابَّمطلوبَّشرعًاَّ..َّثمَّبعدَّذلكَّيتوكلَّالمؤمنَّ

َّعلىَّاهلل،َّويرضىَّبقضاءَّاهللَّوقدره.َّ
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الصحيةََّّ الرتبيةَّ يفَّ تدخلَّ التيَّ التوجيهاتَّ منَّ آخـرَّ نبويًاَّ توجيهًاَّ ولنتأملَّ

ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّنان،َّفقدَّشرعَّرسـولَّاهللََّّيـهَّالمتعلقَّبالعنايةَّبتنظيفَّاألسـالنبويةَّوهوَّالتوج

َّالسواك،َّوأمـرَّبهَّأمـرًاَّمؤكدًا.

اهللََّّ رسولَّ قالَّ قال:َّ هريرةَّ أبيَّ ألمرهتمََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصعنَّ أمتيَّ علىَّ َّ أشـق  أنَّ لوالَّ

ََّّ(1).«بالسواكَّمعَّكلَّصالة

َّ.ََّّ«...معَّكلَّوضوءَّ»ويفَّروايةَّالطرباين:َّ

عائشةََّّ النبّيَََّّّوعنَّ للربلا»ال:ََّّــقََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّأّنَّ مرضاةَّ للفمَّ مطهرةَّ ََّّ«َّسـواكَّ

َّهَّالنسائيَّوابنَّخزيمةَّوابنَّحبان.َّروا

المنذري المجزومةَّ(2)قـالَّ وتعليقاتهَّ مجزومًا،َّ معلقًاَّ البخاريَّ ]ورواهَّ َّ:

منَّحديثَّابنَّعباسَّوزادَّفيه:ََّّ"الكبير"وَّ"االوسط"صحيحة.َّورواهَّالطرباينَّيفَّ

َّ[.«..ومجـالةَّللبصر»

إهمـال منَّ تنشـأَّ األمراضَّ منَّ َّوكثيرَّ مجمعًاَََّّّ فتكونَّ باألسنان،َّ العنايةَّ

رائحةَّل للفمَّ وتكونَّ األجهزة،َّ منَّ وغيرهَّ الهضميَّ الجهازَّ علىَّ وتؤثرَّ لجراثيم،َّ

َّكريهة.َّ

نفا:َّ)عندَّآدة:َّمنهاَّماَّوردَّذكرهََّّــالسواكَّيفَّحاالتَّعََّّملسو هيلع هللا ىلصوقدَّسـّنَّالرسولََّّ

َّوَّ)عندَّالوضوء(.َّالصالة(

هانئََّّ بنَّ شريحَّ عنَّ منه.َّ خروجهَّ وعندَّ البيت،َّ دخولَّ عندَّ قلتَّومنهاَّ قال:َّ

 
 .َّ(252)،َّومسلمَّ(887)البخاريَّ(َّرواه1َّ)

 .1َّ/82َََّّّ" الرتغيبَّوالرتهيب"(2َّ)
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َّ(1).إذاَّدخلَّبيته؟َّقالت:َّبالسواكَّملسو هيلع هللا ىلصدأَّالنبيََّّــة:َّبأيَّشيءَّكانَّيبــلعائش

قال:َّماَّكانَّرسولَّاهللَّيخرجَّمنَّبيتهَّلشيءَّمنَََّّّوعنَّزيدَّبنَّخالدَّالجهنيََّّ

َّسنادَّالَّباسَّبهَّ.إالصالةَّحتىَّيستاك.َّقالَّالمنذري:َّرواه:َّرواهَّالطرباينَّبَّ

َّومنهاَّعندَّقيامهَّمنَّالنومَّيفَّالليل:ََّّ

ينصرفَّالليلَّركعتينَّركعتينَّثمََّّقـال:َّكـانَّرسولَّيصليَّبََّّعباسََّّابنََّّفعنََّّ

َّ(2).فيستاك.َّرواهَّابنَّماجهَّوالنسائيَّورواتهَّثقات

،َّوالتيَّينبغيََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصالرتبيةَّالصحيةَّالنبويةَّالتيَّأرشدناَّإليهاَّسيدناَّرسولَّاهللََََّّّّن َّإ

َّأنَّتكونَّيفَّاهتمامناَّونحنَّنحاولَّبنـاءَّأمتناَّعلىَّأساسَّاإلسالمَّالعظيم.ََّّ

لألمـة قـوةَّ المجتمعَّ أفرادَّ اهللََّّإّنَّصحةَّ ورسولَّ القوةََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّ،َّ إلىَّ داعيًاَّ يقولَّ

َّوأحّبَّإلىَّاهللَّمنَّالمؤمنََّّ»مرغبًاَّيفَّالحصولَّعلىَّأسباهبا:ََّّ المؤمنَّالقويَّخـير 

َّ«.الضعيف،َّويفَّكٍلَّخـير

وقدَّتحدثناَّيفَّعددَّمنَّاألمـورَّالمتصلةَّهبذهَّالرتبيةَّالصحية،َّوكانَّحديثناَّاألخيرََّّ

َّاديثَّالتيَّتذكرَّفضلَّالسواك.َّتنظيفَّاألسـنان،َّوأوردناَّبعضَّاألحـعنَّالوصيةَّب

السنة،ََّّ هباَّ تنظفَّاألسنانَّتحصلَّ أداةَّ أيَّ أنَّ قـررواَّ العلماءَّ أّنَّ أذكرَّ أنَّ وأودَّ

المختصينََّّ األطباءَّ منَّ عددَّ قامَّ وقدَّ أفضل.َّ األراكَّ بعودَّ االستياكَّ كانَّ وإنَّ

ال عنَّ تميـزهَّ خصائصَّ لهَّ أّنَّ فوجدواَّ األراك،َّ عودَّ خصائصَّ فرشاةََّّبدراسةَّ

لمـوادَّالتيَّتشرتكَّيفَّتركيبَّاألراكَّخصائصَّمفيدةََّّالمستعملة.َّووجـدواَّأّنَّيفَّا

َّلألسنان.َّوكتبواَّيفَّذلكَّبحوثًاَّيفَّاللغةَّالعربية.َّ

 
 .1/83َّوانظرَّالرتغيبَّوالرتهيبََّّ.وغيرهَّ(،51وأبوَّداودَّ)َّ،(252)(َّرواهَّمسلم1َّ)

 .1َّ/83َََّّّ"الرتغيبَّوالرتهيب"(2َّ)
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أوصىَّأنَََّّّملسو هيلع هللا ىلصعلىَّنظافةَّالفمَّواألسنانَّأّنهََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصومّمـاَّيتصلَّبحرصَّالرسولََّّ

وآثا الطعامَّ بقاياَّ يتخلصَّ الطعـامَّحتىَّ بعدَّ المضمضةَّ إلىَّ اإلنسانَّ التيَّيعمدَّ رهَّ

اإل عقدَّ وقدَّ باألسنان.َّ البخاريََّّتعلقَّ )بابَََّّّمامَّ بعنوان:َّ بابًاَّ يفَّصحيحهَّ

النعمانََّّ بنَّ فيـهَّحديثَّسويدَّ أوردَّ الطعام(َّ بعدَّ قال:َّخرجناَّمعَََّّّالمضمضةَّ

وهيَّموضعَّقريبَّمنَّخيرب،َّقالََََّّّّ–إلىَّخـيرب،َّفلماَّكناَّبالصهباءََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّاهللََّّ

روحةََّّ منَّخيربَّعلىَّ الحديث:َّوهيَّ رواةَّ أحدَّ ََّّ-يحيىَّ إالَََّّّ أيتَّ فماَّ بطعام،َّ دعاَّ

ََّّ(1).فأكلناَّفقامَّإلىَّالصالةَّفتمضمضَّومضمضناَّبسـويق،

ََّّ(2)وجاءَّيفَّالفتحََّّ–كماَّيفَّالمصباحََََّّّّ-والسويقَّطعامَّيعملَّمنَّالحنطةَّوالشعيرَّ

ماَّيأيت:َّ]قالَّالداودي:َّهوَّدقيقَّالشعيرَّأوَّالسلتَّالمقلي.َّوقالَّغيره:َّويكونَّمنَّ

عـدة فقال:َّ أعرابيَّ وصفهَّ وقدَّ َّالقمح.َّ وبلغةََّّ العجالن،َّ وطعامَّ المسافر،َّ

َّمريض[.ال

أثرًاَّطيبًاَّيفَّصيانةََّّ للمضمضةَّ أنَّ األسنانَّ أطباءَّ منَّ كبيرَّ ليَّطبيبَّ ذكرَّ وقدَّ

األسنان،َّونرىَّالفرقَّواضحًاَّبينَّالمسلمَّالملتزمَّوبينَّغيرهَّممنَّالَّيتوضأَّوالََّّ

أسنانهَّ بذلكَّ يصونَّ مراتَّ عـدةَّ اليومَّ يفَّ يتوضأَّ الذيَّ المسلمَّ إنَّ وقال:َّ يصلي،َّ

َّحـدَّما.َّإلىَّ

أ ويبقيَّ يتوضأَّ الَّ الذيَّ ألمراضََّّأماَّ أسـنانهَّ يعرضَّ فـإنهَّ فمهَّ يفَّ الطعامَّ ثـرَّ

َّالتسوس.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

 
 .َّ(5454َّ)رواهَّالبخاريَََّّّ(1)

 .1َّ/312ََّّ" فتحَّالباري"َّ(2َّ)
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 العنــاية بالنظـافـــة

يتصـومم األمـاَّ بإعـدادَّ إعـلَّ العنَّـــةَّ سليمًاَّ بالنظافـايَّـدادًاَّصحيًاَّ بصـةَّ ورةَّـةَّ

وق َّ.. بالدعـعامـةَّ اإلسـالمَّ عنيَّ النظافةـدَّ إلىَّ العنََّّوةَّ أتبـاعهََّّـأعظمَّ وحّضَّ اية،َّ

َّاَّبالنظـافةَّالحسـيةَّوالمعنـوية.ََّّعلىَّأنَّيتصفو

َّ(1).«يمانالطهورَّشطرَّاإل»:َّملسو هيلع هللا ىلصيقولَّرسـولَّاهللَّ

ج وقدَّ نصفه،َّ الشيءَّ النظافة،َّوشطرَّ للرتمذي:ََّّـوالطهور:َّ روايةَّ والطهورَّ»اءَّيفَّ

َّ(2).«مانينصفَّاإل

َّجدًاَّيعدلَّنصفَّأجـرَّاإليمإأيََّّ ان،َّوذلكَّيدلَّعلىَّعلوََّّّنَّأجـرَّالنظافةَّكبير 

اإل يفَّ النظافةَّ الرسولََّّشـأنَّ إّنَّ َّ.. ويجعلهاََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصسالمَّ َّ.. باإليمانَّ النظافةَّ يقرنَّ

َّمساويةَّلنصفَّاإليمان.

فلقدََّّ النظافة.َّ علىَّ أبنـائهَّ تعويدَّ يفَّ المتعددةَّ اإلسالمَّ أحكامَّ أسهمتَّ ولقدَّ

عليهمَّ افرتضهاَّ التيَّ الصالةَّ َّ.. الصالةَّ يفَّصحةَّ الطهارةَّ المطّهرَّ الشرعَّ اشرتطَّ

طهارةََّّخ اشرتطَّ َّ.. والليلةَّ اليومَّ يفَّ مراتَّ الذيََّّمسَّ والمكانَّ والثوبَّ البدنَّ

علىََّّ تكونَّ التيَّ األعضاءَّ يغسلَّ بأنَّ الوضوءَّ يفَّ مطالبَّ فالمسلمَّ فيه.َّ يصليَّ

إنهَّ َّ.. والرجالنَّ والرأسَّ واليدانَّ الوجـهَّ وهيَّ الخارجي:َّ بالعالمَّ مباشرَّ اتصالَّ

ذلكَّألنَّّ َّ.. اليومَّ يفَّ مراتَّ عدةَّ األعضاءَّ هذهَّ بغسـلَّ يقبلَّصالةََََّّّّمطالبَّ اهللَّالَّ

تع يقولَّ بطهورَّ إالَّ  خم  حم جم يل  ىل مل خل ُّ الى:ََّّامرئَّ
 ين  ىن  من خن حن  جن  يم ىم  مم

 
مسلمََََََّّّّّّ(1) والرتمذيََّّ(223)رواهَّ واب(3517)،َّ ماجهََّّ،َّ والدارميََّّ(280)نَّ َّ،1/167ََّّ،

 .5/342،َّوأحمد5َّ/5َّوالنسائيَّ

 .َّ(3519)الرتمذيَّرواهَََّّّ(2)
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َّ[.6َّالمائدة:َّ]َّ َّحي جي يه ىه جهمه

مستواهَّ كانَّ ومهماَّ عمله،َّ كانَّ مهماَّ نظيفَّ باإلسالمَّ الملتزمَّ المسلمَّ إّنَّ

َّاالجتماعيَّوالمـادّي.َّ

بةَّ..َّوأوجبَّومعلومَّأّنَّاإلسالمَّأوجـبَّعلىَّالرجلَّوالمرأةَّاالغتسالَّمنَّالجنا

الحي منَّ تغتسلَّ أنَّ المـرأةَّ منََّّعلىَّ بنّصَّ واجبـةَّ أغسـالَّ وهذهَّ َّ.. والنفاسَّ ضَّ

َّالكتابَّوالسنةَّوإجماعَّالمسلمين.

أّنَّالمسلمَّوالمسلمةَّملزمانَّباالغتسالَّحينًاَّبعدََّّ ولوَّتأملَّالمرءَّفيهاَّلوجدَّ

َّحينَّعلىَّحكمَّالوجوب.

الجمعة غسلَّ أهمها:َّ منَّ مسنونةَّ أغسالَّ يذهبََََّّّّ(1)وهناكَّ أهلََّّالذيَّ َّ بعضَّ

أخال مكّلفَّ كلَّ علىَّ وجوبهَّ إلىَّ الخدريََّّعلمَّ أبيَّسعيدَّ بظاهرَّحديثَّ ََّّـذًاَّ

َََّّّ(2).«غسلَّيومَّالجمعةَّواجبَّعلىَّكلَّمحتلم»َّ:َّملسو هيلع هللا ىلصقال:َّقالَّرسـولَّاهللَّ

عمرََّّ ابنَّ قََّّولحديثَّ اهللََّّــقال:َّ رسولَّ إلىََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصالَّ أحدكمَّ جـاءَّ إذاَّ

ََّّ(3).«الجمعةَّفليغتسل

َّ:ََّّملسو هيلع هللا ىلصهللَّالَّرسولَّاــقَّ:الـقَّبيَّهريرةَّأولحديثَّ

 
-2/357َّ"يفتحَّالبار"وََّّ"توجيهاتَّقرآنيةَّيفَّتربيةَّاألمة"(َّانظرَّيفَّ)غسلَّالجمعة(َّكتابنا1َّ)

َّفقدَّجمعَّوأوعى.364َََّّّ

البخاري2ََّّ) رواهَّ ومسلمََّّ(880ََّّ-879ََّّ-858)(َّ داودََّّ(846)،َّ وأبوَّ وابنََّّ(341)،َّ ماجهََّّ،َّ

والنسائيََّّ(1089) والدارمي3/92ََّّ،َّ وأحمد1/361ََّّ،َّ يف3/6ََّّ،َّ ومالكَّ ََّّ" أالموط" ،َّ

1/102ََّّ.َّ

ومسلمََّّ(894)البخاريََّّرواهََّّ(3ََّّ) ماجهََّّ(844)،َّ وابنَّ الجمعةََََّّّّ(1088)،َّ أتىَّ »منَّ بلفظ:َّ

َّفليغتسل«.ََّّ
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كــح» علىَّ َّ مسَـّـق  يغتســلَّ أنَّ كلـــلمَّ أيـسَََّّّلَّيفَّ يغسـبعةَّ يومًا،َّ رأسـَـّامَّ فيهَّ ََّّهـَـّلَّ

َََّّّ(1).«وجسـده

مسلمََّّ كلَّ يدعوَّ الحديثَّ هذاَّ الدعوةََََّّّّ-إّنَّ هذهَّ يفَّ المسلمةَّ أنََََّّّّ–وتدخلَّ

االغتسالََّّ إلىَّ الحديثَّ هذاَّ يفَّ الدعوةَّ هذهَّ تقيدَّ ولمَّ َّ.. مرةَّ األسبوعَّ يفَّ يغتسلَّ

الد كانتَّ بلَّ معين،َّ غيربيومَّ الغسلَّ وهـذاَّ مطلقة.َّ االغتسـالَّ إلىَّ األغسـالََََّّّّعوةَّ

َّ.َّالتيَّأوجبهاَّالشرعَّعلىَّوجـهَّاإللزام

الصحابةََّّ منَّ عـددَّ عنَّ الجمعةَّ يومَّ الغسلَّ بوجوبَّ القولَّ العلماءَّ وحكىَّ

األئمةََّّ منَّ عـددَّ وعنَّ وغيرهم،َّ هريرةَّ وأبيَّ ياسرَّ بنَّ وعمارَّ الخطابَّ بنَّ كعمرَّ

البصريََّّ الظاهر،َّوروكالحسنَّ أهلَّ ابنَّحجرَّوالشوكاين.َّمالكَّوهوَّقولَّ ّجحةَّ

َّجـدًا.ََّّبَّآخرونَّإلىَّأوذه َّنهَّمسـنونَّسـنةَّمؤكدة 

اهللََّّ إليهاَّرسولَّ التيَّأرشدناَّ النبويةَّ الصحيةَّ الرتبيةَّ أنََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصمنَّ ،َّوالتيَّيجبَّ

نقيمَّعليهاَّبنـاءَّأمتناَّوأنَّنعملَّهباَّأواًلَّونوصىَّهباَّأوالدناَّوأهلينا،َّالحرصَّعلىََّّ

َّالنظافةَّبكلَّمظاهرهاَّ..ََّّ

العرق،َّوينشـطََّّـررَّملموس،َّفهوَّيذهبَّبالدرنَّولالغتسالَّمقَََّّّواألثرَّالصحي

وقدََّّ والمخالطين.َّ للمجالسينَّ مؤذية َّ لألمراض،َّ مجلبـة َّ واألوسـاخَّ اإلنسان،َّ

َّجعلهَّرسولَّاهللَّحقاَّعلىَّكلَّمسلمَّأنَّيكونَّالغسلَّمرةَّيفَّاألسبوع.َّ

إليهَّاإلسالمَّالعظيمَّمنَّدينََّّ الذيَّيدعوَّ النظافةَّ الرفيعَّمنَّ المستوىَّ أينَّهذاَّ

تعالى،َّفقدَّافتخرَّواحدَّمنَّأتبـاعَََّّّاطلَّيجعلَّتركَّاالغتسالَّمنَّالتقربَّإلىَّاهللب

يكونَّ جيفةَّ أيَّ تصورواَّ المـاء.َّ جلدهَّ يمّسَّ لمَّ سنةَّ منَّخمسينَّ أنهَّ الدينَّ ذلكَّ

َّهذاَّاإلنسان؟َّ

 
َّ.ََّّ(849)،َّومسلمَّ(897)(َّرواهَّالبخاري1َّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 237 - 

 

كتابََّّ عنَّ نقالًَّ الكّهان(َّ )عجائبَّ فصلَّ يفَّ الندويَّ الحسنَّ أبوَّ األستاذَّ قالَّ

أوربا" أخالقَّ ]وكََّّ"تاريخَّ ليكي:َّ لنقـاءَّتأليفَّ منافيـةَّ الجسمَّ طهارةَّ يعّدونَّ انواَّ

لروح،َّويتأثمونَّعنَّغسلَّاألعضاء،َّوأزهدَّالناسَّعندهمَّوأتقـاهمَّأبعدهمَّعنََّّا

الراهبََّّ إّنَّ اهتينس:َّ الراهبَّ يقـولَّ والدنس.َّ النجاسـاتَّ يفَّ وأوغلهمَّ الطهارةَّ

أنتـوينَّلمَّيقـرتفَّإثمَّغسـلَّالرجلينَّطـولَّعمره،َّوكـانَّالراهبَّإبراهامَّلمَّيمّسَّ

ََّّ(1).هَّوالَّرجلـهَّالمـاءَّخمسـينَّسـنة[وجهَـّ

قلبهَّغالًََََّّّّإنَّّ الدينَّنظيفَّيفَّداخلهَّفالَّيحملَّيفَّ بأحكامَّهذاَّ الملتزمَّ المسلمَّ

يكـذبََّّ يشتمَّوالَّ فالَّ نظيفَّ ولسـانهَّ المسلمين،َّ منَّ والَّحقدًاَّوالَّحسدًاَّألحدَّ

الحسـن،َّوجسد اهللَّوبالقـولَّ بذكرَّ بلَّترىَّلسـانهَّرطبًاَّ أحدًاَّبسـوء،َّ َّهَّوالَّيذكرَّ

أسـنانهَّنظيفة،َّفالحمدَّهللَّالذيََّّوثوبهَّنظيف،َّوبيتهَّنظيف،َّوفمهَّنظيف،َّوََّّيف،نظ

َّهداناَّلهذاَّوماَّكناَّلنهتديَّلوالَّأنَّهداناَّاهلل.َّ

وقدَّكنتَّمنَّعهدَّبعيدَّقرأتَّبحثًاَّقيمًاَّللدكتورَّعبداهللَّباسالمةَّيقّررَّفيهَّأنهَّ

السرطاين المرضَّ حدوثَّ إلىَّ عـادةَّ المـؤديةَّ العواملَّ توافرَّ منَّ الرغمَّ يفََّّعلىَّ َّ

َّأّنَّاإلحصاءاتَّقـدَّأثبتتَّأّنَّهناكَّندرةََّّعنقَّالرحمَّبينَّالسيداتَّالمسلماتَّ]إاّلَّ

الندرةََّّ هذهَّ الرحم،َّ عنقَّ بسرطانَّ المسلماتَّ السيداتَّ هؤالءَّ إصابةَّ يفَّ نسبيةَّ

أهمَّ ذكرَّ ثمَّ َّ أجريت[.َّ التيَّ البحوثَّ بعضَّ عليهاَّ دلتَّ علميةَّ حقيقةَّ أصبحتَّ

َّ]وأهمَّهذهَّالعوامل:ََّّالعواملَّالتيَّجعلتَّحدوثَّهذاَّالمرضَّنادرًاَّفقال:

رَّيفَّالمجتمعَّاإلسالميَّعـادةَّوتقليدَّمبنيَّعلىَّتعاليمَّالختـان:َّفختانَّالذكو (1

 دينية.َّ

 االمتناعَّعنَّالعالقةَّالجنسيةَّيفَّأثنـاءَّالحيض.َّ (2

 الغسلَّوالطهارةَّبعدَّالجمـاع. (3

 
َّ.185ََّّصَّ"ماذاَّخسرَّالعالمَّبانحطاطَّالمسلمينَّ"(1َّ)
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 وإزالةَّشعرَّالعانة.َّ (4

َّأيَّمراعاةَّوسائلَّالنظافةَّوالصحةَّالموضعية[.َّ

السرطان مجلةَّ ]نشرتَّ عامََّّوقال:َّ منطقةََّّبحثًا1963ََّّالربيطانيةَّ يفَّ أجريَّ َّ

تلكََّّ يفَّ المسلماتَّ وغيرَّ المسلماتَّ السيداتَّ بينَّ بيوغسالفياَّ )ماسيدونا(َّ

المنطقةَّلمعرفةَّماَّإذاَّكانَّهناكَّفرقَّبينهنَّيفَّنسبةَّاإلصابةَّبسرطانَّعنقَّالرحمَّ

فالمسل الفئتين؟َّ التعاليمََّّمبينَّ علىَّ يحافظونَّ المنطقةَّ هذهَّ يفَّ عامـةَّ ونَّ

همَّشريعتهم،َّفهمَّيختنونََّّيطبقـونَّالقواعـدَّالخـاصةَّالتيَّتمليهاَّعلياإلسـالمية،َّو

أطفالهمَّبعدَّوالدهتم،َّويمتنعَّاألزواجَّعنَّالمعاشرةَّخاللَّفرتةَّالطمث،َّويعتنونََّّ

الفئاتََّّ يفَّ تطبقَّ الَّ العاداتَّ تلكَّ بينماَّ ذلك،َّ وغيرَّ الموضعيةَّ والنظافةَّ بالغسلَّ

َّالمسيحيةَّيفَّتلكَّالمنطقة.َّ

لمة،َّوالباقيَّمنََّّسيدةَّمس1078ََّّسيدة،َّمنهن3633ََََّّّّوقدَُّأجريَّالبحثَّعلىََّّ

غيرَّالمسلمات،َّولقـدَّقـامَّالبحثَّعلىَّالوسائلَّالحديثةَّالتيَّتؤديَّإلىَّتشخيصََّّ

َّواكتشافَّالمرضَّمّماَّكفلَّللبحثَّقيمتهَّالعلمية.ََّّ

وقدَّأسفرَّالبحثَّعلىَّأّنَّهناكَّفرقًاَّواضحًاَّومقبواًلَّعلميًاَّيفَّنسبةَّاإلصابةََّّ

ف الفئتين؛َّ بينَّ السرطانَّ كلََّّبمرضَّ منَّ واحدًةَّ أّنَّ ُوجـدَّ مسلم400َََّّّقـدَّ ةََّّسيدةَّ

تصابَّبسرطانَّعنقَّالرحم،َّبينماَّتصلَّاإلصابةَّهبذاَّالمرضَّيفَّغيرَّالمسلماتَّ

َّسيدة.90ََّّإلىَّواحدةَّيفَّكلَّ

غيرََّّ الرجالَّ يفَّ حدوثًاَّ أكثرَّ القضيبَّ سرطانَّ أنَّ أيضًاَّ بالذكرَّ والجديرَّ

َََّّّ(1).المختونين[.ََّّانتهىَّكالمَّالدكتورَّعبداهللَّباسالمة

َّليَّمالحظتينَّعلىَّماَّتقدم:َََّّّفإنََّّّوبعد،

 
َّ.237َّ-236صـَّ"م(1974هـَّ)1394لجامعةَّالرياضََّّ"لموسمَّالثقايفَّمحاضراتَّاَّ"(1َّ)
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الكريم،َّأماَّأوالَّ • الرسولَّ نبـّوةَّهذاَّ العلميةَّمنَّأدلةَّ الحقائقَّ أّنَّهذهَّ هماَّفهيَّ

منَّ عليهَّ وقفواَّ بماَّ السابقونَّ علماؤناَّ خدمـهَّ موضوعَّ النبّوةَّ أدلةَّ وموضوعَّ

عليهََّّ أنزلَّ ماَّ اهللَّوسالمهََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصتحقِقَّ بهَّصلواتَّ أخربَّ ماَّ وتحقِقَّ القرآنَّ منَّ

َّعليه.

العلم َّفكونَّ ََّّ َّالتجريبيَّ بالواجباتَّ االلتزامَّ جدوىَّ منََُّّيثبتَّ اإلسالميةَّ

النظافـةََّّ وجدوىَّ المحيض،َّ يفَّ النساءَّ واعتزالَّ الجنابة،َّ وغسلَّ الختـان،َّ

الموضعيـة،َّمماَّيقومَّبهَّالمسلمونَّامتثـااًلَّألوامرَّالشرعَّونواهيه..َّكونَّالعلمَّ

نبـوَّّ أدلةَّ منَّ دليلَّ الصحةَّ صيانةَّ يفَّ وأهميتهَّ ذلكَّ جدوىَّ يثبتَّ تهَّالتجريبيَّ

َّ.َّملسو هيلع هللا ىلص

 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني زيمي ري ٰى ُّ الَّتعالى:ََّّـق
 مح  جح  مج مثحج  هت مت خت حت  جت هب  خبمب حب جب هئ

َّ[.222َّالبقرة:َّ]َّ َّ جس مخ جخ

وأماَّثانيتهاَّفهيَّأنَّنزدادَّحرصًاَّعلىَّالنظافـةَّيفَّأنفسناَّويفَّتعليمَّمنَّحولناَّ •

َّعلىَّالنظافةَّ..َّ

المتفقَّعليَّوهوَّ الفصلَّعنَّاالغتسالَّيفَّظاللَّالحديثَّ كانَّحديثناَّيفَّهذاَّ

َّعلىَّكّلَّمسلمَّأنَّيغتسلَّيفَّكّلَّسبع»ملسو هيلع هللا ىلص:ََّّقولهََّّ ةَّأيامَّيومًاَّيغسلَّفيهَّرأسـهَّحق 

َََّّّ«.وجسدهَّ

إلىَّ نلقـاهَّ منَّ كلَّ ودعوتناَّ النظافـةَّ علىَّ أوالدناَّ وتربيتنـاَّ ذكرناَّ بماَّ والتزامناَّ

َّااللتزامَّهباَّإسـهامَّجيدَّيفَّبنـاءَّأمتنـاَّعلىَّتعاليمَّاإلسالمَّالعظيم.ََّّ

يانةَّالجسمَّمنَّاألمراضَّوعنَّأثرهاَّيفََّّونتابعَّحديثناَّعنَّأهميةَّالنظافةَّيفَّص

َّالقـوةَّوالحيـويةَّالبنّـاءةَّيفَّالمجتمع.ََّّتحقيق

َّ
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َّفقدَّذكرناَّيفَّفصلَّسابق:َّ

 الغسلَّمنَّالجنـابة.ََّّ (1

 والغسلَّمنَّالحيضَّوالنفاس. (2

 والغسلَّيومَّالجمعةَّأوَّكّلَّسبعةَّأيام.َّ (3

النبّيَّ (4 ترغيبَّ هناَّ منَََّّّونذكرَّ الثوبَّ وإيجـابَّطهارةَّ الوسخة،َّ الثيابَّ بغسلَّ ملسو هيلع هللا ىلصَّ

الََّّالن الصالةَّ ألنَّ ترى؛َّ تكنَّ لمَّ ولوَّ حتىَّ فقدََّّجاساتَّ النجس.َّ بالثوبَّ تصحَّ

عبداهللََّّأ بنَّ جابرَّ عنَّ سننهَّ يفَّ داودَّ أبوَّ فرأىََََّّّّخرجَّ اهللَّملسو هيلع هللا ىلصَّ رسولَّ أتاناَّ قال:َّ

فق تفّرقَّشعرهَّ قدَّ شعثًاَّ بهَّشعره؟»ال:ََّّــرجالًَّ يسّكنَّ ماَّ هذاَّ يجـدَّ كانَّ ََّّ(1).«أماَّ

رج ثيـورأىَّ وعليهَّ آخرَّ وسَـّالًَّ فقـابَّ هذ»ال:ََّّـخةَّ كانَّ ماءأماَّ يجـدَّ بهَََّّّاَّ يغسلَّ

 «.َّثوبه؟

َّال:ََّّـعطاءَّبنَّيسارَّقَّوأخرجَّمالكَّعن

ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّكانَّرسولَّاهللَّيفَّالمسجد،َّفدخلَّثائرَّالرأسَّواللحية،َّفأشـارَّإليهَّرسولَّاهللََّّ

بيدهَّأنَّاخرج،َّكأنهَّيعنيَّإصالحَّشعرَّرأسهَّولحيته،َّففعلَّالرجلَّثمَّرجعَّفقالَّ

ََّّ(2).«الرأسَّكأنهَّشيطانأليسَّهذاَّخيرًاَّمنَّأنَّيأيتَّأحدكمَّثائرََّّ»ََّّ:ملسو هيلع هللا ىلصرسولَّاهللََّّ

َّمرسل.وإسنادهَّصحيحَّلكنهَّ

وكذلكَّفيجبَّأنَّتتوافرَّطهارةَّالمكانَّالذيَّيقفَّعليهَّالمصلي؛َّألنَّالصالةَّالََّّ (5

َّتصحَّبالمكانَّالنجس.َّوهذاَّيوجبَّعلىَّالمسلمَّأنَّيكونَّبيتهَّنظيفًاَّطاهرًا.َّ

 
:َّوهذاَّسند493ََََّّّّبرقم:ََََّّّّ"السلسلةَّالصحيحة"،َّوقالَّاأللباينَّيفََّّ(4060)داودََََّّّّرواهَّأبوََّّ(1ََّّ)

يفََّّ البيهقيَّ وأخرجهَّ الذهبي.َّ ووافقهَّ الحاكمَّ قالَّ كماَّ الشيخينَّ شرطَّ علىَّ صحيحَّ

َّ.5813َّبرقم:11/191َََّّّ"يمانشعبَّاإل"

َّ.2/949َََّّّ"لموطـأاَّ"(2َّ)
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يوفرَّصيانةَّصحيةَّللرجل،َّ (6 الذكور،َّوهذاَّ الشرعَّختانَّ التيَّأوجبهاَّ ومنَّاألمورَّ

تغطي]و الجلدَّ منَّ قطعةَّ إزالةَّ هوَّ شرعا:َّ يتخلصََََّّّّالختانَّ وبذلكَّ الحشفة،َّ

الكريهة.ََّّ الجسـمَّمنَّمخبـأَّلألوسـاخَّوالجراثيمَّوالفطرياتَّوالنجاسةَّوالرائحةَّ

الذكورََّّ يفَّ البوليَّ الجهازَّ التهاباتَّ أّنَّ الطبّيةَّ الدراساتَّ منَّ عديدَّ يفَّ ثبتَّ وقدَّ

ال غيرَّ يفَّ ملحوظةَّ زيادةَّ نسبتهاَّ تزدادَّ وكبارًاَّ عدوىََّّصغارًاَّ وأنَّ مختونين،َّ

المنقـولةَّجنسـ اإليدزََّّاألمراضَّ مرضَّ الخصوصَّ وعلىَّ والسيالنَّ كالزهريَّ يًاَّ

تكونَّيفَّغيرَّالمختونينَّأكربَّبكثيرَّمنهاَّيفَّالمختونين،َّهذاَّفضالًَّعّماَّهوَّمعروفََّّ

منذَّزمنَّبعيدَّمنَّأّنَّختانَّالذكورَّيقللَّمنَّحـدوثَّسرطانَّالجهازَّالتناسليَّيفََّّ

َّ الرحمَّ عنقَّ وسرطانَّ غيرََّّالرجال،َّ منَّ كثيرًاَّ وجدناَّ هناَّ ومنَّ زوجاهتم،َّ يفَّ

تلكَّ منَّ لهمَّ يحققهَّ لمـاَّ األختتان،َّ علىَّ يقدمونَّ وأمريكاَّ أورباَّ يفَّ المسلمينَّ

 (1).المصالح[

واألوساخَّ (7 للجراثيمَّ مخبأَّ كانتَّ طالتَّ إذاَّ األظافرَّ أّنَّ وذلكَّ األظافر:َّ وقصَّ

وازالـ والشـرابَّ الطعامَّ يفَّ يدهَّ استخدامَّ منَّ لإلنسانَّ ُبّدَّ الَّ أنهَّ األمـورَّومعلومَّ ةَّ

الجراثيم هذهَّ فتنقلَّ منََََّّّّالمسـتقذرة،َّ ومواضعَّ وشرابهَّ طعامهَّ إلىَّ واألوساخَّ

لألمراض،َّهذاَّغيرَّالمنظرَّالقبيحَّالذيَّيبدوَََّّّجسده،َّويكونَّطولَّاألظافرَّجالبًا

 بهَّصاحبَّاألظافر.

وقدَّرأيتَّبعضَّاألطباءَّإذاَّجاءهمَّمريضَّورأواَّأظافرهَّطويلةَّطلبواَّإليهَّتقليمهاََّّ

َّىَّصحته.َّلزامًاَّحفاظًاَّعل

اَّ منَّ كثيرَّ بينَّ شـاعَّ ماَّ المؤلمَّ ذلكََّّومنَّ واعتبارَّ األظافرَّ إطالةَّ منَّ اليومَّ لنساءَّ

َّمظهرًاَّمنَّمظاهرَّالزينة..ََّّ

 
َّبتأليفنا.َّ"رسالةَّالحكمَّالشرعيَّيفَّختانَّالذكورَّواالناثَّ"(َّانظر1َّ)
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إلىَّحـدَّيمنعَّمنَّوصولَّالمـاءَّإلىََََّّّّ-أي:َّالوسـخََََّّّّ–قـالَّابنَّحجـر:َّ]وقدَّينتهيََّّ

فقطعََّّ وجهين:َّ فيهَّ الشافعيَّ أصحابَّ حكىَّ وقدَّ الطهارة.َّ يفَّ غسلهَّ يجبَّ ماَّ

ال الغزاليَّيفََّّوضوءَّحيالمتوليَّبأنَّ بأنهَّيعفىَّعنَََّّّ"اءـيحاإل"نئذَّالَّيصح،َّوقطعَّ

بالظفرَّإذاَّطالَّالنجوَّلمنَّاستنجىَّبالمـاء،َّولمَََّّّمثلَّذلك...[َّثمَّقال:َّ]قدَّيعلق

ََّّ(1).يمعنَّغسله،َّفيكونَّإذاَّصلىَّحامالًَّللنجاسـة[

ونتفََّّ األظفـارَّ وتقليمَّ الشـاربَّ قّصَّ يفَّ لنـاَّ ُوقِّـَتَّ أنس:َّ عنَّ مسلمَّ أخرجَّ وقدَّ

َّنَّيومًا.ََّّطَّوحلقَّالعـانةَّأنَّالَّيرتكَّأكثـرَّمنَّأربعياإلب

:َّذكرَّاألربعينَّتحديدَّألكثرَّالمـدةَّوالَّيمنعَّتفقدَّذلكََّّ"المفهم"]قالَّالقرطبيَّيفَّ

اج.َّوكذاَّقـالَّالنووي:َّالمختـارََّّيلىَّالجمعـةَّوالضابطَّيفَّذلكَّاالحتمنَّالجمعـةَّإ

َّ(2).أنَّذلكَّكلهَّيضبطَّبالحاجـة[

هريرةََّّ أبيَّ النبيََََّّّّعنَّ واالستحداد»قال:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصعنَّ الختان،َّ خمس:َّ ،ََّّالفطرةَّ

َّ(3).رواهَّالبخاريَّومسلمَّ«.ونتفَّاإلبط،َّوتقليمَّاألظفار،َّوقصَّالشارب

منهاََّّ بالتتبع،َّ تدركَّ ودنيويةَّ دينيةَّ مصالحَّ الخصالَّ هبذهَّ ]ويتعلقَّ ابنَّحجر:َّ قالَّ

للطهارتين،َّ واالحتياطَّ وتفصيالً،َّ جملةَّ البـدنَّ وتنظيفَّ الهيئـة،َّ تحسـينَّ

ال إلىَّ بهَّمنَّرائحةواإلحسانَّ يتأذىَّ ماَّ كريهة،َّومخالفةَََّّّمخالطَّوالمقارنَّبكفَّ

أمـرََّّ وامتثـالَّ األوثان،َّ وعّبـادَّ والنصارىَّ واليهودَّ المجوسَّ منَّ الكفارَّ شـعارَّ

ق إليـهَّ أشـارَّ مـاَّ علىَّ والمحافظةَّ تعـولـالشـارع،َّ  ري  ٰى ُّ الى:ََّّـهَّ
بةَّذلك،ََّّـالَّمنَّمناسـذهَّالخصـةَّعلىَّهـ[.َّلمـاَّيفَّالمحافظ64غافر:ََّّ] َّزي

 
َّ.10/345ََّّالبنَّحجرََّّ"فتحَّالباريَّ"(1َّ)

َّ.10/346ََّّالبنَّحجرََّّ"فتحَّالباريَّ"(2َّ)

َّ.ََّّ(257)،َّومسلمَّ(5889)البحاريَّرواهَّ(3َّ)
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قيـنَّأوك حّسَّـهَّ قدَّ تشـوهوهاــل:َّ فالَّ صوركمَّ ماََََّّّّنتَّ علىَّ وحافظواَّ يقبحها،َّ بماَّ

َّيستمرَّبهَّحسنها.ََّّ

ألنََّّ المطلوب؛َّ التـآلفَّ وعلىَّ المروءة،َّ علىَّ محافظةَّ عليهاَّ المحافظةَّ ويفَّ

ر فيقبلَّ إليهَّ النفسَّ النبساطَّ أدعىَّ كانَّ الجميلةَّ الهيئـةَّ يفَّ بداَّ إذاَّ يه،َّأاإلنسـانَّ

َّ(1).َّوالعكسَّبالعكس[

النبوأتابـعَّعرضََّّ بالرتبيالوصاياَّ المتصلهَّ الكريمةَّ التيََّّويةَّ السليمةَّ الصحيةَّ ةَّ

َّ.تحتاجَّإليهاَّاألمـةَّيفَّطـورَّالبنـاء

النبـويةَّأمـرهََّّ -1 العـانةَّونتفَّاإلبطَّفقدَّقالََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصفمنَّهـذهَّالوصاياَّ :َّملسو هيلع هللا ىلصبحلقَّ

الختـان» الفطرة:َّ منَّ اإلبطََّّ،واالستحدادََّّ،خمسَّ األظفارََّّ،ونتفَّ ََّّ،َّوتقليمَّ

َّ(2)«.وقّصَّالشارب

ََّّ،َّ،َّواالستحدادَّمنَّالحديدَّرَّعنَّحلقَّالعانةَّبلفظَّ)االستحداد(التعبيََّّوقدَّجاء

الشعر حلقَّ يفَّ الموسىَّ استعمالَّ بهَّ يكونَََّّّ،والمرادَّ الذيَّ الشعرَّ و)العانة(:َّ

وإنَّكانََََّّّّ،فوقَّالفرجَّوحواليه،َّوتحصلَّالسـنّةَّبإزالةَّالشعرَّبأيةَّطريقةَّكانت

َّاألولىَّالحلق.َّ

أصلَّالسنةَّبالحلقَّأيضًاَّوالََّّأدىََّّويتََّّ،وأماَّبالنسبةَّإلىَّاإلبطَّفاألولىَّالنتف

عنَّيونسَََّّّ"مناقبَّالشافعي"يؤلمهَّالنتف.َّأخرجَّابنَّأبيَّحاتمَّيفََّّسيماَّمنََّّ

بنَّعبدَّاألعلىَّقال:َّدخلُتَّعلىَّالشافعيَّورجلَّيحلقَّإبطهَّفقال:َّإينَّعلمتََّّ

والحلقََّّ الغزالي:َّ اإلمامَّ وقالَّ الوجع.َّ علىَّ أقوىَّ الَّ ولكنَّ النتفَّ السـنةَّ أّنَّ

 
َّ.10/339ََّّالبنَّحجرََّّ"فتحَّالباريَّ"(1َّ)

َّ.ََّّ(257)،َّومسلمَّ(5891)(َّرواهَّالبخاري2َّ)
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النظافة المقصودَّ ألنَّ الََّّ(1)كافَّ منَّ الموضعينَّ هذينَّ يفَّ الشعرَّ ََّّ،َّسنةوإزالةَّ

وقدَّذهبَّالقاضيَّأبوَّبكرَّبنَّالعربيَّإلىَّأنَّهذهَّالخصالَّواجبةَّوقالَّأيضًا:َّ

َّ(2).الوسخَّشعرَّالعانةَّأولىَّالشعورَّباإلزالةَّألنهَّيكثـفَّويتلبدَّفيه

ويفَّمراعاةَّالمرأةَّهذهَّالسـنةَّإحسانَّللزوجَّواهتمامَّبهَّفقدَّثبتَّيفَّالصحيحََّّ

ِعَثةَُّالنهيَّعنَّ .ََّّفقدَّأخرجََّّالُمِغيَيةَُّوتستحّدََّّطروقَّالنساءَّليالًَّحتىَّتمتشطَّالش 

ذهبناَّلندخلََََّّّّ-أيَّالمدينةََََّّّّ–قال:َّفلماَّقدمناََََّّّّعنَّجابرََََّّّّالبخاريَّومسلم

ليالًََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصفقالََّّ تدخلواَّ حتىَّ عشاءََََّّّّ–امهلواَّ الشعثةََََّّّّ–أيَّ تمتشطَّ لكيَّ

َّ(3).«وتستحدَّالمُغيبـة

لقل وتغيرَّ شعرهاَّ تلبدَّ التيَّ بالدهن،ََّّوالشعثة:َّ تعهدهَّ ولقلةَّ امتشاطهاَّ ةَّ

َّوهيَّغالبًاَّتكونَّتاركةَّأسبابَّالزينة.َََّّّ،غيبة:َّالتيَّغابَّعنهاَّزوجهاموال

مسلم النبّيَََّّّ(4)وأخرجَّ أنَّ أنسَّ حديثَّ يطرقََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّمنَّ الَّ ليالًَََّّّ(5)كانَّ أهلهَّ

  (6).َّوكانَّيأتيهمَّغدوةَّأوَّعشية

َّمنَّالنـاس لقونَّماََّّيحَّإذَّ،أقـول:َّومنَّمجافاةَّالفطرةَّواالنتكاسَّماَّيفعلهَّكثير 

 
َّ.10/344َََّّّ"فتحَّالباريَّ"ََّّ(1)

َّ.10/339َََّّّ"فتحَّالباريَّ"(2ََّّ)

َّيفَّكتابَّاإلمارةَّبابَّكراهيةَّالطروق.َََّّّ(715)،َّومسلمَّ(5247َّ)البخاريَّرواهَّ(3ََّّ)

َّ.َّ(1928)مسلمَّرواهَّ(4ََّّ)

النبي5ََّّ) منََََّّّّملسو هيلع هللا ىلص(ََّّالطروق:َّالمجئَّليالًَّمنَّسفرَّأوَّغيرهَّعلىَّغفلة.َّوعنَّابنَّعمرَّقالَّقدمَّ

تطر »الَّ فقال:َّ النساغزوةَّ قادمقواَّ أهنمَّ الناسَّ يؤذنَّ منَّ وأرسلَّ الباريَّوء«َّ )فتحَّ نَّ

أبيَّجمرة9/340 ابنَّ قالَّ أهلهَّعلىَّغرةَّمنَّ(َّ المسافرَّ النهيَّعنَّطروقَّ فيهَّ ماََََّّّّ:َّ غيرَّ

َّ.َّتقدم:َّأيَّإعالمَّمنهَّلهمَّبقدومه

َّ.10/340َََّّّ"فتحَّالباري"(6ََّّ)
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هذ ويرتكونَّ بتوفيرهَّ إنََُّّأمرواَّ والتيَّ بحلقهاَّ أمرواَّ التيَّ المؤذيةَّ الشعورَّ هَّ

تركتَّكانتَّمكانًاَّتتجمعَّفبهَّالجراثيمَّوتنتشرَّمنهَّالروائحَّالكريهة.َّوقدَّذكرََّّ

العانةََّّ لحلقَّ أنَّ فيماَّسـبقَّ منهاَّ أوردناَّطرفًاَّ التيَّ كلمتهَّ باسالمةَّيفَّ الدكتورَّ

َّلرحمَّللمرأة.َّدورًاَّيفَّالوقايةَّمنَّسرطانَّعنقَّاَّ

متصلةَّبالرتبيةَّالصحيةَّالسليمةَّالتيَّتحتاجَّإليهاَّاألمـةََّّومنَّالوصاياَّالنبويةَّالَّ -2

وأاّلَّيلقيَّاإلنسـانَّيفَّالطريقَّماَّيؤذيَّ،ََّّوهيَّيفَّمرحلةَّالبنـاءَّنظـافةَّالطرقات

اهللََّّ رسولَّ جعلَّ فلقدَّ عنََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصالمسلمين.َّ األذىَّ منََّّالإماطةَّ شعبةَّ طريقَّ

َّالداللةَّعلىَّأهميةَّالنظافة.َََّّّشعبَّاإليمان،َّويفَّذلكَّماَّفيهَّمن

اإليمانَّبضعَّوسبعونَّشعبة:َّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصالَّرسولَّاهللََّّــال:َّقـقََّّهريرةََّّعنَّأبيََّّ

الطريق,َّوالحيـاءَّشعبة ََّّ إماطـةَّاألذىَّعنَّ اهلل،َّوأدناهاَّ إالَّ إلهَّ فأفضلهاَّقولَّالَّ

ََّّ(1).متفقَّعليهَّ«منَّاإليمان

َّ:َّملسو هيلع هللا ىلصالَّرسولَّاهللَّــقال:ََّّقََّّوعنهَّ

يفََّّ» يتقلبَّ رجالًَّ رأيتَّ منََّّلقدَّ قطعهاَّ شجرةَّ يفَّ كالجنـةَّ الطريقَّ انتَّظهرَّ

َّرواهَّمسلم.ََّّ(2).«تؤذيَّالمسلمين

ق قال:َّ روايةَّ فقال:َّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصالََّّــويفَّ طريقَّ ظهرَّ علىَّ شجرةَّ بغصنَّ َّ رجـل  مـّرَّ

َََّّّ.«واهللَّألنحيّنَّهذاَّعنَّالمسلمينَّالَّيؤذيهمَّفأدخلَّالجنةَّ

لهما:ََّّ روايةَّ ي»ويفَّ رجلَّ الطريقََّّمبينماَّ علىَّ شوكَّ غصنَّ وجدَّ بطريقَّ شيَّ

َّ(3).«فشكرَّاهللَّلهَّفغفرَّلهََّّ،ّرهَّفاخ

 
َََّّّ."الحياةَّاالجتماعيةَّيفَّضوءَّالسنة"(ََّّانظرَّتخريجهَّبتوسعَّيفَّكتابنا1َّ)

َّ(.1914ََّّاهَّمسلمَّ)(ََّّرو2)

َََّّّ(.1914(،َّومسلمَّ)652)َّاريخالبرواهَّ(3ََّّ)
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ومنَّهذهَّالحقوقَََّّّ،اعاهتاللطريقَّحقوقًاَّيجبَّمرََّّملسو هيلع هللا ىلصجعلَّرسولَّاهللََّّولقدََّّ

َّكّفَّاألذى،َّوذلكَّيفَّالحديثَّالمتفقَّعليهَّاآليت:ََّّ

َّال:ََّّـقَّملسو هيلع هللا ىلصََّّعنَّالنبّيَََّّّعنَّأبيَّسعيدَّالخدريَّ

ََّّ«إياكمَّوالجلوسَّيفَّالطرقات»

َّنت َّحدثَّفيها.َّفقالوا:َّياَّرسولَّاهللَّمالنـاَّمنَّمجالسناَُّبدٌّ

ََّّ«.لمجلسَّفأعطواَّالطريقَّحقهفإذاَّأبيتمَّإالَّا»:َّملسو هيلع هللا ىلصفقالَّ

َّقالوا:َّوماَّحقَّالطريقَّياَّرسولَّاهلل؟ََّّ

َّالبصر»قال:ََّّ َّاألذىََّّ،َّغضُّ نََّّعَّواألمرَّبالمعروفَّوالنهيََََّّّّ،ورّدَّالسالمََّّ،َّوكفُّ

َّ(1)«.المنكر

يلقـول أنَّ يجوزَّ فالَّ يؤذيََََّّّّىذاَّ فذلكَّ والقمامةَّ القاذوراتَّ النـاسَّ طريقَّ يفَّ

بصحتهمََّّالمسلمين َََّّّ،ويضـّرَّ التيَّ البيئـةَّ فيهاويلّوثَّ ويخـدشََََّّّّ،يعيشـونَّ

َّالذوقَّالسليم.َّ

َّونظافةَّالطرقَّيفَّمدينةَّأوَّقريةَّدليلَّعلىَّتقدمَّأهلهاَّوتحضرهم.ََّّ

المكسورة الزجاجاتَّ إلقـاءَّ كذلكَّ يجـوزَّ إنسـانََََّّّّ،والَّ يطأهاَّ أنَّ يخشىَّ إذَّ

فتتعطلََّّ،فتجرحـه سـيارةَّ فوقهاَّ تمـرَّ تلَََّّّ،أوَّ أنَّ يجـوزَّ فالَّ بقـاياََّّوكذلكَّ قيَّ

فربماَّداسَّإنسانَّعلىَّقشرةَّموزَّفوقعَّفأصابهَََّّّ،عامَّيفَّالطرقاتالفواكهَّوالط

َّأذيَّقدَّيكونَّكبيرًا.َّ

اهللَََّّّ -3 رسولَّ النََّّملسو هيلع هللا ىلصَّوهنىَّ جلوسَّ أماكـنَّ يفَّ التغـوطَّ أوَّ التبـولَّ اس.ََّّعنَّ

الن ]بابَّ النووي:َّ اإلمامَّ الناسَّوظلهمَّومواردَّهقالَّ التغوطَّيفَّطريقَّ يَّعنَّ

 ىك  مك لك اكُّ ََّّالكريمة:ََّّالمـاءَّونحوها[َّثمَّأوردَّاآلية
 

َّ.3/35ََّّ(،َّوأحمد4815َّ(،َّوأبوَّداودَّ)2121(،َّومسلمَّ)2465)َّاريخالبرواهَّ(1ََّّ)
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[.َّثم58َّاألحزاب:ََّّ]ََّّ َّزن رن مم ام يل  ىل مل يك

هريرةََّّ أبيَّ عنَّ اآليت:َّ الحديثَّ اهللََََّّّّأوردَّ رسولَّ اتقواَّ»قال:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصأنَّ

َََّّّ–مرينَّللعنَّأيَّاآلَّ–َّ«الالعنين

َّان؟ََّّـقالوا:َّوماَّالالعن

ََّّ(1).«الذيَّيتخليَّيفَّطريقَّالناسَّأوَّظلهم»قال:َّ

َّ(2)الراكـد.لَّيفَّالمـاءَّهنيَّأنَّيبـاَّملسو هيلع هللا ىلصأنَّرسـولَّاهللََّّوعنَّجـابرَّ

العنايةَّ -4 تقريرهََََّّّّومنَّ المجتمعَّ الصحي.َََّّّملسو هيلع هللا ىلصبصحةَّ بالحجرَّ اآلنَّ يعرفَّ َََّّّماَّ

إذاَّسمعتمَّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصيقولََََّّّّ(3)ففيَّالحديثَّالصحيحَّالذيَّرواهَّالبخاريَّومسلم

 .«وإذاَّوقعَّبأرضَّوأنتمَّهباَّفالَّتخرجواَّمنهاَّ،الطاعونَّبأرضَّفالَّتدخلوها

ما بنَّ الكبيرَّعنَّسعدَّ الطرباينَّيفَّ قالوا:َّملكَّوخزيوأخرجَّ بنَّزيدَّ ةَّوأسامةَّ

فإذاََََّّّّ،بَّبهَّقـومإنَّهذاَّالطاعونَّرجـزَّوبقيـةَّعذابَّعذَّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّاهللََََّّّّالــق

ب ووقعَّ منها،َّ تخرجواَّ فالَّ هباَّ وأنتمَّ فالَّأرضَّ فيهاَّ ولستمَّ هباَّ وقعَّ إذاَّ

َّ(4).«تدخلوها

ّضَّعلىَّالنظافةَّالتيَّتقيَّمنَّحـيثَّكثيرةَّمختلفةَّالدرجاتَّكلهاَّتهناكَّأحاد

و باألمراضَّ فيهاستوردَّ كانَّ إنَّ وَّ األحاديثَّ هذهَّ سبضعـََّّعضَّ علىَّ يلَّفَّ

والحديثَّالضعيفَّيعملَّبهَّعندَّالجمهورَّيفَّفضائلَّاألعمالَّإذاَّلمََََّّّّ،االستئناس

ولمََّّ الشريعة،َّ إليهَّ تدعوَّ عـامَّ أصلَّ تحتَّ مندرجًاَّ وكانَّ الضعف،َّ شديدَّ يكنَّ

 
َّ.2/372ََّّ(،َّوأحمد25َّ(،َّوأبوَّداودَّ)269)مسلمَّرواهَّ(1ََّّ)

َّ.3/349ََّّ(،َّوأحمد343َّ(،َّوابنَّماجهَّ)281)مسلمَّرواهَّ(2ََّّ)

َّ.ََّّ(2218)،َّومسلمَّ(5728َّ-3473)اريَّالبخرواهَّ(3ََّّ)

َّ.3745ََّّبرقم:3/90ََّّ(ََّّالكبيرَّللطرباين4َّ)
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َّوإنماَّيعملَّبهَّلالحتياط.ََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّيعتقدَّمنَّيعملَّبهَّثبوتهَّعنَّالنبّيَّ

إنَّاهللَّطيبَّيحبََّّ»سيبََّّمذيَّوضعفه،َّقالَّسعيدَّبنَّالمأخرجهَّالرتومنها:َّماََّّ

النظافََّّ،الطيب يحبَّ الكرمََّّ،ةـنظيفَّ يحبَّ الجََّّ،كريمَّ يحبَّ فنظفواََََّّّّ،ودـجوادَّ

َّ(1).«أفنيتكمَّوالَّتشبهواَّباليهود

أبيََّّ بنَّ بنَّسعدَّ عامرَّ فقـال:َّحدثنيهَّ َّ مسمارَّ بنَّ لمهاجرَّ ذلكَّ فذكرتَّ قـال:َّ

َّ.َّ«نظفواَّآنيتكم»أنـهَّقال:َّملسو هيلع هللا ىلصَّمثلهَّإاّلَََّّّوقاصَّعنَّأبيهَّعنَّالنبّيَّ

َّاسَّيضعف.َّـوخالدَّبنَّإليَّ،ذي:َّهذاَّحديثَّغريبقالَّالرتمَّ

اهللََّّ عنَّرسولَّ عمرَّ ابنَّ رواهَّ ماَّ ذلكَّ قال:ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّومنَّ المؤمنََّّ»ََََّّّّأنهَّ كرامةَّ منَّ

وَّفيهَّبعضَّمنََََّّّّيفَّالكبير،َََّّّرواهَّالطرباينََّّ(2).«ورضاهَّباليسيرََّّ،هَـّوبثـعلىَّاهللَّنقـاءََّّ

َّ.تكلمَّفيهم

عائشةََّّو روتهَّ ماَّ قََّّمنهاَّ اهللََّّــقالت:َّ رسولَّ نظَّ»ََّّ:ملسو هيلع هللا ىلصالَّ يفَّاإلسالمَّ

نظيفََّّ،َّفتنظفوا إالَّ الجنـةَّ يدخلَّ الَّ يفََََّّّّ«.فإنـهَّ الطرباينَّ وفيهََََّّّّ"األوسط"رواهَّ

َّ(3).ضعف

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 
َّ.ََّّ(2799)الرتمذيَّرواهَّ(1ََّّ)

َََّّّ.13458برقم12/395ََََّّّّ"المعجمَّالكبيرَّ"(2ََّّ)

َّ.5/132َََََّّّّّ" األوسطَّمعجالم"(3ََّّ)
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 العنــاية باألطفــــال

َّإن َّ األمََّّّ ببنـاءَّ يتصلَّ َّـمماَّ ونفسياهتمَّ أوالدهاَّ صحةَّ االتصالَّ أوثقَّ بنـاًءََّّـةَّ

البنــهدأََّّـيبََّّ،متماسكًا الطفولةَّ..ََّّـذاَّ اللحظاتَّاألولىَّبعـاءَّمنَّمرحلةَّ دَّـبلَّمنَّ

َّالوالدة.َّ

ذَّأنَّيكونواَّصغارًاَّيكسبهمَّعناصرَّالقوةَّوالسالمةَََّّـّعنايتناَّبصحةَّأطفالناَّمنََّّإن َّ

َّوالصحة.َّ

بذلكََّّ-1 اإلسالمَّ ُعنيَّ فقدََََّّّّ،ولقدَّ والسنة.َّ الكتابَّ نصوصَّ ذلكَّ علىَّ ودلتَّ

ََّّيفَّكتابَّاهللََّّذاَّاألمرَّمفصالًَّوجـاءَّتنظيمَّهََّّ،عنيَّاإلسالمَّبرضاعَّالطفل

تعالى:ََّّعلىََّّ قولهَّ فيهَّ نقرأَّ ماَّ  خبمب حب  جب هئ مئ  ُّ نحوَّ
 حس  جس جخمخ مح  جح مج حج مث متهت خت حت جت هب

  حفخف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض  جض مص حصخص مس خس

 حم  جم هل  مل حلخل جل مك لك خك حك جك مق حق مف
 مئ  هي مي خي حي جي مهٰه جه  هن من خن حن جن مم خم

لمتصلةَّبعمليةََّّ[.َّوقدَّبّينَّتعالىَّاألمورَّالمـاديةَّا233البقرة:ََّّ]َََّّّمب  هئ

َّالرضاعة.َّ

ََّّ،َّأّنَّرضاعةَّالطفلَّمنَّأمهَّذوَّفائدةَّعظيمةَّللطفلَّوألمهَّأيضًاَّوقدَّثبتَّاآلن

أماَّالطفلَّفإنَّرضاعهَّمنَّأمهَّيضمنَّلهَّأنَّيتناولَّغذاءَّيتناسبَّمعَّعمره.َّإذََّّ

بلَّتختلفَّنسبَّالعناصرَََّّّ،أّنَّتركيبَّحليبَّاألمَّالَّيكونَّعلىَّحالةَّواحدة

فيهَّبينَّوقتَّووقت الطفليتدوََََّّّّ،الموجودةَّ ذاَّـوهََّّ،رجَّاالختالفَّمعَّنموَّ

َّةَّإحكامَّصنعَّاهللَّيفََّّخلقة.َـّلعمرَّاهللَّمنَّأدل

الَّشيءَّيعدلَّحليبَّاألمَّ..َّومنَّالغلطَّأنَّتعمدَّبعضَّاألمهاتَّإلىَّإرضاعََّّ

َّأوالدهنَّمنَّالحليبَّالصناعي.َّوهذاَّالذيَّقررتهَّالبحوتَّالعمليةَّالطبية.َّ
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َّ منَّ يحميهاَّ طفلهاَّ إرضاعهاَّ فإنَّ لألمَّ بالنسبةَّ منََّّوأماَّ بعددَّ اإلصابةَّ

قـّررََّّ،األمراض تَََُّّّفقـدَّ التيَّ المرأةَّ إصابةَّ نسبةَّ أنَّ أطفالهاَّاألطبـاءَّ رضعَّ

بكثيرَّ أقلَّ الثديَّ َّبسرطانَّ َّمنَّ تََُّّ الَّ لتيَّ تكونَّالمرأةَّ أنَّ وينبغيَّ رضع.َّ

الرضعات ألوقاتَّ تقسيمَّ وفـقَّ التغذيةَّ لغرضَّ عنََََّّّّ،الرضاعةَّ إلسكاتهَّ الَّ

تََّّ،اءـالبك أنَّ يجـوزَّ فالَّ الرضاعةَّ وقتَّ يحنَّ لمَّ ذلكَّفإذاَّ يفَّ ألنَّ رضعه؛َّ

َّبَّالطفلَّأنهَّبالبكاءَّيحققَّمطالبه.ـضررًاَّعليه،َّإذَّيحس

ذلكََََّّّّ-2 ففيَّ َّ.. ذكرًاَّ الولدَّ كانَّ إنَّ ختنهَّ إلىَّ يسارعاَّ أنَّ الوالدينَّ علىَّ ويجبَّ

بقيتَّكانتَّمجمعًاَّ لوَّ لهَّمنَّزيادةَّ ..َّوتخليصَّ لهَّ مصلحةَّصحيةَّعظيمةَّ

الفطرة منَّخصالَّ ذلكَّ بعدَّ والختـانَّ اََّّ،للجراثيم.َّ السماتَّ تميزََّّومنَّ لتيَّ

َّلمَّعنَّغيره.َّالمس

أنََّّ-3 بغََّّويجبَّ عنــيعنىَّ الطفلَّ يكدـذاءَّ الكميـماَّ حيثَّ منَّ والنوعيـربَّ ةَََّّـّةَّ

الطعـفََّّ،ةـوالكيفي منَّ اإلكثـارَّ علىَّ يعـّودَّ ألنَّّـالَّ ذلكَّ األمهاتََََّّّّام؛َّ بعضَّ

النبويَّفيبالغنَّيفَّحمــيتجاهلنَّه وقَّـلَّفـلَّأوالدهنَّعلىَّاألكـذاَّالتوجيهَّ

ادةَّـذلكَّزيََّّجَّعنـوينتََّّ،دتهــعَّمعــتوسعلىَّذلكَّوتّودَّالطفلََّّــفيتعََّّ،اجةـالح

ارَّ..َّوينبغيَّأنَُّينتبهَّــةَّيرتتبَّعليهاَّكثيرَّمنَّاألخطـالةَّمرضيـَـّوهيَّحَّ،هَـّوزن

ََّّ،َّإلىَّنوعيةَّالغـذاءَّفيجمعَّلهَّبينَّالعناصرَّالتيَّيحتاجَّإليهاَّيفَّمرحلةَّالنموَّ

وخ األطبـاءَّ يحددهاَّ َّ أمـور  التغــوهذهَّ ينظََّّ،ذيةــرباءَّ وقتََّّـوأنَّ اولهََّّــتنمَّ

ألنَّّــالطع ذلكَّ َّ.. أطفاــهنََّّامَّ وهـَـّكَّ إالَّ تراهمَّ الَّ يأكلـااًلَّ وهنـمَّ اكََّّــون،َّ

يـآخ المـرونَّ الجـؤثرونَّ يقــآكلَّ التيَّ أهـاهزةَّ الخـررَّ ليستَّهيََّّــلَّ أهناَّ ربةَّ

َّاألفضل.َََّّّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ
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يتص بتكـومماَّ الطفـلَّ تأميـوينَّ سليمًاَّ نفسيًاَّ تكوينًاَّ األلعـلَّ لـنَّ ..ـابَّ َّهَّ

َّأسـاسيَّالـلعفاأل َّالغـذاء.َّعنَّيقـّلَّضرورةَّابَّلألطفـالَّأمـر 

وكلماََََّّّّ،رابعَّيصبحَّبحاجةَّإلىَّأنَّتقدمَّلهَّألعابَّمناسبةَّلسنهفالطفلَّمنَّالشهرَّال

َّتقدمَّيفَّالعمرَّتصبحَّالحاجـةَّإلىَّاأللعابَّأشـّد.َّ

َّوتعاملَّالطفلَّمعَّاأللعابَّيحققَّفوائدَّعـدةَّ:َّ

َّفتستقيمَّأحوالهَّالنفسية.َََّّّ،منهاَّأهناَّتحققَّلهَّإرواءَّحاجةَّملحة -

تحققَّلهَّمجااًلَّألداءَّرياضـةَّبدنيـةَّوذلكَّبالحركةَّالتيَّتكونَّمنََََّّّّومنهاَّأهنا -

َّتعاملهَّمعَّهذهَّاأللعاب.

ومنَّهذهَّالفوائدَّتعويدهَّعلىَّبعضَّالقيمَّاألخالقية؛َّوهذهَّالفائدةَّالَّتتحققََّّ -

َّوالتوجيه.ََّّإالَّإذاَّراقبَّالوالدانَّأوَّأحدهاَّالولدَّيفَّأثناءَّلعبهَّوقدماَّلهَّالنصحَّ

إَّ • معَّ يلعبَّ الولدَّ كانَّ بائعًافإذاَّ فيهاَّ يكونَّ لعبةَّ وأخواتهَّ فعلىََََّّّّ،خوانهَّ

َّالوالدينَّأنَّيوجهاهَّإلىَّاألمانةََّّوعدمَّالغش.

ويلمسََّّ • النبضَّ يجسَّ طبيبًاَّ فيهاَّ يكونَّ لعبهَّ إخوانهَّ معَّ يلعبَّ كانَّ وإذاَّ

َّمَّفيوجهَّإلىَّالرأفةَّبالمرضىَّونحوَّذلك.ََّّلمواضعَّاألَّ

قََّّــإلىَّالرفََّّهـّدهاَّبنتـًاَّلهاَّفتوجــوسةَّالتيَّتعوإذاَّكانتَّالبنتَّتلعبَّبالعر •

واإلش عليهاــهباَّ فيهاََّّـَـّوهََّّ،فاقَّ يرضيَّ األمغرذاَّ مبكرََّّـيزةَّ وقتَّ يفَّ ومةَّ

َّأيضًا.

المواهبَّوالقدرات - تنميةَّ التيَّتعتمدَّعلََََّّّّ،ومنهاَّ ويتحققَّذلكَّيفَّاأللعابَّ

َّالفكرَّوالحسـابَّوالبنـاءَّوماَّإلىَّذلك.َّ

وذ - والكتابَّ بالقراءةَّ تحبيبهَّ بالكتبومنهاَّ متعلقًاَّ يجعلهَّ األمـوََّّ،لكَّ رََّّومنَّ
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الطفلََّّ عندَّ ينمىَّ أنَّ جدًاَّ مبكرةََََّّّّ–النافعةَّ سنَّ يفَّ بالكتابََّّ–وهوَّ َّ،تعلقهَّ

متينََّّ ورقهاَّ جذابة.َّ باألطفالَّ خاصةَّ كتبَّ يدهَّ تحتَّ توضعَّ أنَّ وينبغيَّ

غالبًا الطفلَّ عليهَّ يقدمَّ الذيَّ التمزيقَّ علىَّ يعنيَََّّّىويوصََّّ،يستعصيَّ بأنَّ

َّالتلف.َّبالكتابَّويحافظَّعليهَّويحَفظهَّمنَّ

اإل أنَّ إلىَّ ننبهَّ أنَّ المفيدَّ يديََّّومنَّ بينَّ وتكديسهاَّ األلعابَّ شراءَّ يفَّ سرافَّ

الطفلَّغيرَّمناسبَّوالَّصحيح.َّوأنَّننبـهَّإلىَّأنَّعلىَّالوالدينَّمراعـاةَّسنَّالطفلََّّ

َّباختيارَّنوعَّاأللعابَّالتيَّتقدمَّله.َّ

ضةََّّالرياََّّوإنَّمماَّيتصلَّبالرتبيةَّالصحيةَّلألوالدَّالعنايةَّبالرياضةَّالبدنيةَّ..َّألنَّّ

وإنهَّليؤسفنيَّأنَّأقـررَّأنَّالرياضةَّمهملةَّيفَََّّّ،مهمَّيفَّرجـالَّاألمـةَّونسائهاََّّشيء

حتىَّكانَّعاقبَةَّذلكَّأنَّنشـأَّشبابَّرقيقَّناعمَّالَّصـربَََّّّ،كثيٍرَّمنَّبالدَّالمسلمين

جلـد والَّ الصعابََّّ،عنـدهَّ مواجهةَّ علىَّ لهَّ قـوةَّ الرجالَََّّّ،والَّ أجسامَّ وترهلتَّ

نََّّيَّنرىَّفيهَّغـيرناَّمنَّأممَّالكفرَّيعنـووالنساءَّوأصاهبنَّالسمنَّ..َّيفَّالوقتَّالذَّ

أبنا والسباحةََّّئبأجسـامَّ والجريَّ البدنيةَّ بالرياضةَّ أنفسهمَّ ويلزمـونَّ وبناهتم،َّ همَّ

َّوالمشـي.َّ

الرياضــونج ألـوانَّ منَّ ذلكَّ وغيرَّ والمصارعةَّ الخيـلَّ ركوبَّ عندهمَّ إّنََّّـدَّ َّ.. ةَّ

َّعددََّّتمارينَّرياضيةَّتجنبَّالمرءَّمنَّالوقوعَّيفََّّءادقضاءَّنصفَّساعةَّيوميًاَّيفَّأ

األمراض تنـاولََََّّّّ،منَّ منَّ مضاعفاتَّوتخلصهَّ ألكثرهاَّ التيَّ الكيماويةَّ األدويةَّ

يقولََّّ غـيرَّحسنة.َّ المؤمنََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصصحيةَّ منَّ اهللَّ إلىَّ القويَّخيرَّوأحبَّ المؤمنَّ

َََّّّ(1)«.الضعيفَّويفَّكٍلَّخـير

قـويةََّّ أجسامَّ إلىَّشبابَّذويَّ يحتاجانَّ اهللَّ الدعوةَّوالجهاَدَّيفَّسبيلَّ نشـرَّ إنَّ

 
َّ.َّ(4168(،َّوابنَّماجهَّ)2664رواهَّمسلمَّ)(1َّ)
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انَّشـبابًاَّذويَّعقـولَّويطلبََّّ،َّالبـالدَّوالدينَّومصالحَّاألمـةتستطيعَّأنَّتدافـعَّعنََّّ

َّنيرةَّوذويَّعلمَّومعرفةَّوأخالقَّكريمة.

َّدَّوكفاحَّالَّيثبتَّفيهاَّإاّلَّالشديدَّالقوى.َّــاةَّجـالحي

إّنَّكلَّماَّيقـويَّالجسـمَّينبغيَّأنَّنعـّودَّأنفسـناَّوأوالدناَّوتالمذتناَّعليهَّ..َّإّنََّّ

صاحب يستطيعَّ الَّ المرتهلَّ الضعيفَّ أْنَّالجسـمَّ والَّ السديد،َّ التفكيرَّ يفكرَّ أنَّ هَّ

َّدفعَّعنَّعقيدتهَّوبالدهَّالسـوء.ي

نَّنربيَّعليهاَّأوالدناَّالصغارَّبنينََّّأإنََّّمنَّالرتبيةَّالصحيةَّالسديدةَّالتيَّينبغيََّّ

َّمتوقـع،َّوقلماَّينجوَََّّّنَّّأنَّنعلمهمََّّأوبنات،َّوكذلكَّرجالناَّونساءناَّ..ََّّ المرضَّأمـر 

َّسـببًاَّيفَّرفعَّالدرجاتوََّّ(1)ًاَّللذنوبهَّقدَّيكونَّمكفرـدَّمنَّالنـاسَّمنـه،َّوأنَّّــأح

الحمى عنَّسبَّ النهيَّ وردَّ وقدَّ الحسنات،َّ الصالحينََََّّّّ(2).وكسبَّ نصيبَّ وإّنَّ

َّ:ََّّملسو هيلع هللا ىلصالَّــدَّقــمنهَّكبـيرَّفق

َّ(3).«أشـّدَّالنـاسَّبالءَّاألنبيـاءَّثمَّاألمثـلَّفاألمثـل»

دًاَّمنَّالنـاسَّفالَّينبغيَّأنَّيقعـدَّبهَّالمرضَّعنَّأداءَّـابَّالمرضَّأحــفإذاَّأص

ونَّموقـوتة،َّتذهبََّّـمعظمَّاألمراضَّتكَّه،َّوــوالَّيكـونَّعقبـةَّيفَّوجـهَّإبداععمله،ََّّ

النـــدماَّيكتبَّاهللَّلصاحبهاَّالشــبأذنَّاهللَّعن اسََّّــفاءَّمنها.َّوليعلمَّكلَّواحـدَّمنَّ

 
َّ.َّ(2905انظرَّابنَّحّبــانَّ)(1َّ)

(2ََّّ)( اهللَّعليهَّوسلم،َّدخلََّّ  (َّعن2575أخرجَّمسلمَّ اهللَّصلىَّ أنَّرسولَّ اهلل،َّ عبدَّ بنَّ جابرَّ

علىَّأمَّالسائبَّأوَّأمَّالمسيبَّفقال:َّ»ماَّلك؟َّياَّأمَّالسائبَّأوَّياَّأمَّالمسيبَّتزفزفين؟«ََّّ

فيها، اهللَّ باركَّ الَّ الحمى،َّ كماَّ  قالت:َّ آدم،َّ بنيَّ خطاياَّ تذهبَّ فإهناَّ الحمى،َّ تسبيَّ »الَّ

َّيذهبَّالكيرَّخبثَّالحديد«.َّ

َّ.1/173َّ(،َّوأحمد2398َّ(،َّوالرتمذيَّ)4023بنَّماجهَّ)رواهَّاَّ(3َّ)
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َََّّّهَّالَّدواءَّله.ــهَّوجهلهَّمنَّجهله،َّإالَّالهرمَّفإنــهَّمنَّعرفــأّنَّلكلَّداءَّدواء،َّعرف

َّلنََّّ(1)«لكلَّداءَّدواء»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصقولهََّّقالَّاإلمـامَّابنَّالقيم:َّ]ويفََّّ فسَّالمريضََّّتقوية 

َّوالطبيب،َّوحثَّعلىَّطلبَّالدواء،َّوالتفتيشَّعليه.َّ

ـاء،ََّّجقَّقلبهَّبروحَّالرـفإّنَّالمريضَّإذاَّاستشعرتَّنفسـهَّأّنَّلدائهَّدواًءَّيزيلهَّتعل َّ

الي حرارةَّ عندهَّ الرجـوبردتَّ بابَّ لهَّ وانفتحَّ انبعثتََّّـأس،َّ نفسهَّ قويتَّ ومتىَّ اء،َّ

و الغريزية،َّ الحيويةََّّحرارتهَّ األرواحَّ لقوةَّ سببًاَّ ذلكَّ والطبيعية،ََّّكانَّ والنفسانيةَّ

المرضََّّ فقهرتَّ لها،َّ حاملةَّ هيَّ التيَّ القوىَّ قويتَّ األرواحَّ هذهَّ قويتَّ ومتىَّ

َّودفعته،َّوكذلكَّالطبيبَّإذاَّعلمَّأّنَّلهذاَّالـداءَّدواًءَّأمكنهَّطلبهَّوالتفتيشَّعليه.َّ

مرضًاَّإالََّّوزانَّأمراضَّالقلوب،َّوماَّجعلَّاهللَّللقلبََّّأوأمراضَّاألبدانَّعلىََّّ

ع فإنَّ بضّده،َّ شـفاءَّ لهَّ أبرأهََّّجعلَّ قلبهَّ داءَّ واستعملهَّوصادفَّ الداءَّ لمهَّصاحبَّ

ََّّ(2).بأذنَّاهللَّتعالى[

َّيفَّأثرَّاألمورَّالنفسيةَّعلىَّالجسم. َّنفيس  َّوهذاَّكالم 

َّيفَّالدراساتَّالنفسيةَّاليوم،َّوهوَّمشاهدَّيفَّحيـاةَّاإلنسـان.َّإّنََّّ َّمقرر  وهذاَّأمر 

النفسَّوا تبعثَّيفَّ الرجـاءَّ الكلماتروحَّ لهـا،َّومنَّ نظيرَّ قـوةَّالَّ الجميلةََََّّّّلجسمَّ

َّهـذهَّالحكمـة:َّ)الَّحيـاةَّمعَّاليـأس،َّوالَّيأسَّمـعَّالحيـاة(.

وكمَّمنَّمريضَّأفـادَّاإلنسانيةَّبإنتاجهَّفكرًاَّعميقًا،َّأوَّاخرتاعًاَّنافعًا،َّأوَّكتابًاَّ

َّجامعًا!!ََّّ

زمنَّ عليهمَّ طالَّ الذينَّ الزمنىَّ منَّ أوَّ العاهاتَّ أصحابَّ منَّ عددًاَّ إّنَّ أجلَّ

 
َّ.َّ(3874(،َّوأبوَّداودَّ)2204رواهَّمسلمَّ)(1َّ)

َّطَّاألرناؤوط.4/17ََََّّّّ"زادَّالمعـادَّ"(2َّ)
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راضا وهمَّ أمراضهم،َّ معَّ تعايشواَّ قدَّ فانطلقواََّّلمرضَّ عليهم،َّ اهللَّ قدرَّ بماَّ ونَّ

َّيبدعونَّويعملونَّوينتجونَّكماَّيعملَّاألسوياء.َّ

والعوران والربصانَّ العرجانَّ يفَّ كتابًاَّ الجاحظَّ ألفَّ َّ،وقدَّ كذلكَََّّّ وألفَّ

َّ.الصفديَّكتابينَّيفَّأخبارَّالعميانَّوالعوران

النفسـيةََّّ النـاحيتين:َّ بينَّ متبـادلَّ تأثيرَّ الجسميةََّّهناكَّ فاألحوالَّ والجسـمية،َّ

َّاألحـوالَّالنفسيةَّوالعكسَّبالعكس.ََّّتؤثرَّيف

ُتبنىَّعليهَّتصرفاتناَّ أسـاسًاَّ الحقيقةَّ تتخـذَّمنَّهذهَّ أنَّ السليمةَّيجبَّ والرتبيةَّ

قلقناَّ أمامهَّ نبديَّ أنَّ يجـوزَّ فالَّ بمرضَّ أحدهمَّ أصيبَّ فاذاَّ وبناتنا،َّ أبنائناَّ نحـوَّ

المرضَّعليهََََّّّّوتفجعناَّوتوجعنا،َّألنَّّ يتفاقمَّعليهَّوقذلكَّيعظمَّ دَّيكونََّّويجعلهَّ

عليهاَّعامالَّيف اهللَّ فطرَّ التيَّ المضطرمةَّ والعاطفةَّ الشديد،َّ الحنـانَّ إّنَّ َّ.. إهنيارهَّ َّ

منََّّ واحدًاَّ يصيبَّ عارضَّصحيَّ ألدنىَّ ويبكينَّ يجزعنَّ يجعلهنَّ َّ أمـر  األمهاتَّ

َّأوالدهنَّفيراعينَّالولدَّالمريضَّويدللنهَّويسايرنه.َّوهذاَّمسيءَّلرتبيتهَّوعالجه.ََّّ

لدهاَّوتتجلدَّوالَّهتّولَّعاطفتهاَّوتتماسكَّأمـامَّوفكفَّاألمَّمنَّبلَّيجبَّأنَّتك

َّبسيطَّيسيرَّوالَّبأسَّعليك،َّوتعالج هَّيفَّالوقتََّـّعليهَّاألمـر،َّبلَّتقـولَّله:َّهذاَّأمـر 

وفـَـّنفس مــهَّ يشـقَّ بــاَّ مبالـيرَّ دونَّ الطبيبَّ االهتـهَّ هـغةَّيفَّ إّنَّ َّ.. ممـمامَّ يعينََّّـذاَّ اَّ

َّفاء.َّـعلىَّالش

يتظــوق بعَـّدَّ بالمرضَّ منََّّدـَـّاهرَّ لينـَـّشفائهَّ نالـهَّ ماَّ الدـالَّ منَّ واالهتمامََّّهَّ اللَّ

منََّّ الفرارَّ أرادَّ كلماَّ إليهاَّ يلجأَّ لهَّ عـادةَّ التمارضَّ ظاهرةَّ وتصبحَّ والمسايرة،َّ

أوَّ واجبَّ منَّ يتهربَّ أنَّ أرادَّ فكلماَّ الخصلة،َّ هذهَّ معهَّ يكربَّوتكربَّ وقدَّ الواقع.َّ

َّعملَّاّدعىَّأنهَّمريض.َّونحنَّنشـاهدَّيفَّالحيـاةَّنماذجَّمنَّهذاَّالنوع.َّ

الضعيفالََّّإنَّّ المؤمنَّ منَّ َّ خير  القويَّ المـاديَّمؤمنَّ منهاَّ أنـواع،َّ والقـوةَّ َّ،
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والمعنـوي،َّوالمؤمـنَّبإيمـانهَّوقناعتهَّورضاهَّبماَّقسمَّاهللَّلهَّمنَّأقوىَّالنـاسَّ..ََّّ

االيمانَّقلبهَّطمأنينةَّوأمنًاَّورضىَّبماَّقسمَّاهللَّله،َّفهوَّسعيدَّبماَّهوَّفيهَّ..ََّّ إذَّيمأل

َّ،َّوالَّيسيءَّإلىَّأحـد.الَّيحقدَّعلىَّأحـد،َّوالَّيحسدَّأحـداًَّ

ب المؤمنَّ المعنىََّّإإّنَّ هذاَّ َّ.. آالمَّ منَّ يحـدثهَّ وماَّ المرضَّ منَّ أقوىَّ يمانهَّ

َّصحيحَّجـدًا،َّويجبَّعليناَّأنَّننميَّهذاَّالمعنىَّيفَّنفوسَّأوالدناَّومنَّحولنـا.َّ

المرأةََّّ األمََََّّّّ–ودورَّ أنََََّّّّ–والسيماَّ تستطيعَّ فهيَّ عظيم،َّ دورَّ المجالَّ هذاَّ يفَّ

َّ معنىَّ وبنتهاَّ ابنهاَّ نفسَّ يفَّ اليـأسََّّتغرسَّ علىَّ يتغلبانَّ وتجعلهماَّ الرضىَّ

َّاإلحباط.َّو

َّإّنَّكّلَّإنسـانَّسليمَّمعرضَّللمرضَّعلىَّنحوَّماَّقالَّالشاعر:

َّحسبكَّداًءَّأنَّتصّحَّوتسلماَََََََّّّّّّّأرىَّبصريَّقدَّرابنيَّبعدَّصحةََََّّّّ

وإذاَّكانَّالشديدَّحقًاَّهوَّمنَّيملكَّنفسهَّعندَّالغضب،َّفإنناَّتستطيعَّأنَّنقولََّّ

الََّّ الذيَّ هوَّ أيضًاَّ الشديدَّ المرضإّنَّ عندَّ إنسـانًاََّّ(1)،ينهارَّ يبقىَّ بماََّّبلَّ يقومَّ َّ

َّيستطيعَّأنَّيقـومَّبهَّ..َّوهذاَّشـأنَّالمؤمنَّالقوي.َّ

َّيجبَّأنَّتضعَّالحنانَّيفَّموضعه،َّوإاّلَّكانَّمضرًاَّكماَّقالَّالشاعر:َّ

 مضرَّكوضعَّالسيفَّيفَّموضعَّالندىَََََََّّّّّّّووضعَّالندىَّيفَّموضعَّالسيفَّبالعال

منَّحولهــقيََّّنَّّإ بتوعيـةَّ منكّنَّ الواعياتَّ وجاراتََّّامَّ قريباتَّوصديقاتَّ منَّ اَّ

ببنـاءَّاألمـةَّعلىَّأسسَّمتينةَّأوثقَّاالتصال،َّذلكَّألنَّأهـلََّّتََّّوزميال أمرَّيتصلَّ

أمـرََّّ النـاسَّ العامـةَّمنَّ ُيلّبسونَّبهَّعلىَّ القولَّ الباطلَّيزينونَّباطلهمَّبزخرفَّمنَّ

المغلوط،ََّّ الرأيَّ يتبنـّونَّ يجعلوهنمَّ وقدَّ يعيشونه.َّ الذيَّ الواقعَّ وحقيقةَّ دينهم،َّ

 
نَّيتخذَّمنَّالمرضََّّأالمريضَّالذيَّالتزمَّبنصائحَّالطبيبَّيمكنََََّّّّنَّّإدَّاألطباء:ََّّـحأ(َّقالَّلي1ََّّ)

َّيشَّمعه.الهَّيتعَّصديقًا
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ال أمـوويؤيدونَّ يفَّ إّنَّ َّ.... للشرعَّ المحاربَّ الََّّموقفَّ مشتبهاتَّ أمورًاَّ الحيـاةَّ رَّ

َّمنَّالنـاس،َّكماَّقالَّذلكَّسيدناَّرسولَّاهللَََّّّن َّهيعرف َّ.َّملسو هيلع هللا ىلصكثير 

َّيقول:َّملسو هيلع هللا ىلصَّقالَّ:َّسمعتَّرسولَّاهللََّّعنَّالنعمانَّبنَّبشيرَّ

َّمنََّّ» َّمشتبهاتَّالَّيعلمهّنَّكثير  إّنَّالحاللَّبّين،َّوإّنَّالحرامَّبّين،َّوبينهماَّأمور 

وعرضـه،َّومنَّوقعَّيفَّالشبهاتَّوقعَّفمنَّاتقىَّالشبهاتَّفقدَّاستربأَّلدينـهَّالنـاس،َّ

َّ(1).«يفَّالحرام

إاّلََّّ توضيحهاَّ علىَّ يقوىَّ والَّ المتشاهبات،َّ األمـورَّ هذهَّ توضحَّ أنَّ ُبّدَّ والَّ

َّالعلماءَّاألتقياءَّالذينَّجمعواَّبينَّالعلمَّالراسخَّوالورعَّالكامل.

العلماءَّوهمَّمس ؤولونَّعنَّتوعيـةَّمنََّّوالواعونَّوالواعياتَّيتلقونَّذلكَّعنَّ

َّبشأهنا.َّيلقونَّمنَّالنـاسَّ

إّنَّاالنحرافَّيبدأَّيفَّأولَّاألمرَّبمْيٍلَّيسيرَّعنَّالحـق،َّثمَّالَّيلبثَّعلىَّاأليامََّّ

عنََّّ بعيدًاَّ فيهَّ وسـارَّ االنحرافَّ َقبِـَلَّ الذيَّ المـرءَّ يكونَّ حتىَّ ويتسعَّ يتسعَّ أنَّ

 زت رت ىبيب نب مب زب ربُّ الصراطَّالمستقيم.َّقالَّاهللَّتعالى:ََّّ
]األنعام:ََََّّّّ َّىف  يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت  مت

153َّ.]َّ

يف ناسَّ اهللََّّيقومَّ سبيلَّ عنَّ وصدهمَّ الحـق،َّ عنَّ النـاسَّ بصرفَّ هذهَّ أيامناَّ َّ

َّالمستقيمَّوهمَّطوائف:َّ

فمنهمَّطائفـةَّجهلة،َّيحسنَّبعضهمَّالكالم،َّيخلبـونَّعقـولَّالنـاسَّبكالمهمََّّ •

لسحراًَّ»وََّّ-المعسول البيـانَّ منَّ منََََّّّّ-ََّّ«إّنَّ أهناَّ علىَّ الخرافاتَّ وينشـرونَّ

لمكذوبة،َّويعتمدونَّيفََّّونَّبينَّالنـاسَّاألحـاديثَّالموضـوعةَّاالـدين،َّويذيعـ

 
َّ.َّ(1599)ومسلمَّ،َّ(2051ََّّ-52)(َّرواهَّالبخاري1َّ)
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وق والمنامات.َّ القصصَّ علىَّ حـمواعظهمَّ اهللََّّــدَّ رسولَّ منهمَّ فقدَّملسو هيلع هللا ىلصّذرَّ َّ.

 ََّّ:ملسو هيلع هللا ىلصالَّرسولَّاهللَّــقال:َّقََّّبيَّهريرةَّأأخرجَّمسلمَّيفَّمقدمةَّصحيحهَّعنَّ

آخـيك» يفَّ الزمـونَّ دجالــرَّ كذابـانَّ األحََّّ،ونـونَّ منَّ لمََّّـيأتونكمَّ بماَّ اديثَّ

َّ(1).«الَّيضلونكمَّوالَّيفتنونكمَّ،فإياكمَّوإياهمَّ،اؤكمعواَّأنتمَّوالَّآبتسم

األكاديمية • األلقابَّ بدثارَّ تدثرواَّ طائفةَّ اهللََّّ،ومنهمَّ دينَّ ويلوونَََّّّ،يحرفونَّ

أهواءهم لتوافقَّ الدينيةَّ النصوصَّ الطاغوتََّّ،أعناقَّ مصلحةَّ يفَّ لتكونَّ ََّّ،َّأوَّ

 فَيضّلونَّوُيضّلون.ََّّ،وُيفتونَّفتاوىَّباطلة

منافقو • طائفةَّ المسلميََّّ،نومنهمَّ خارجَّ منَّ بدافعَّ يعملَّ وبعضهمَََّّّ،نبعضهمَّ

الظلمة االنحرافَّ رؤوسَّ منَّ بدافعَّ َّ،يعملَّ ماََّّ اإلسالمَّ ألعداءَّ يحقّقونَّ

القولَّوزوراًَََّّّ،يريدونَّمنَّتشويهَّصورةَّاإلسالم منَّ يريدونََََّّّّ،فيقولونَّباطالًَّ

 فيبيعونَّدينهمَّلدنياَّغيرهمَّبعرضَّمنَّالدنياَّقليل.ََّّ،كسبَّمصلحةَّدنيوية

تشغ • طائفةَّ بأمورََّّومنهمَّ النـاسَّ تزعملَّ واقعهمَّ عنَّ الدينََّّبعيدةَّ منَّ ََّّ،أهناَّ

ألئم الهــويتصدونَّ فيكفروهنمــةَّ معقدةَََّّّ،دىَّ قضاياَّ النـاسَّ علىَّ ويطرحونَّ

افعيََّّــالَّالشــمنَّعلمَّالكالمَّالذيَّحـذرَّمنَّاالشتغالَّبهَّأئمةَّالهدىَّمنَّأمث

وغيرهما علىََََّّّّ(2)،وأحمدَّ تشّجعَّ التيَّ الضعيفةَّ األقـوالَّ بعضَّ وينشـرونَّ

ََّّونحوَّذلكَّ.شةَّوالحـرامَّوأكلَّالرباَّوالعيـاذَّباهللالفاح

ينفثونََّّــوق فعالةَّ رجالهاَّوسائلَّحديثةَّ امتالكَّ الطوائفَّ هذهَّ منَّخطرَّ زادَّ دَّ

 
َّمنَّالمقدمة.7ََّّبرقم:ََّّ"صحيحَّمسلم"(1ََّّ)

ينظرَّيف2ََّّ) لهَّمنَّأنَّ الشركَّخيرَّ العبدَّبكلَّماَّهنىَّاهللَّعنهَّماَّعداَّ يبتلىَّ الشافعي:َّألنَّ َّقالَّ َّ)

[.َّوقالَّأحمد:َّالَّيفلحَّصاحبَّكالمَّأبدًا.َّعلماءَّالكالم182ََّّالكالم.َّ]آدابَّالشافعي:ََّّ

َّ[.88-87زنادقة.َّ]تلبيسَّابليس:ََّّ
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ومحطاتَّ التلفازَّ وشاشاتَّ والمجالتَّ كالصحفَّ َّ.. خاللهاَّ منَّ سمومهمَّ

إليهَّ وإناَّ هللَّ إناَّ وَّ ذلك.َّ إلىَّ وماَّ والكتبَّ والنشراتَّ والفضائياتَّ اإلذاعةَّ

َّراجعون.َّ

ََََّّّّ*ََََََّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

أهََّّإنَّّ العلمـعلىَّ الرجََّّلَّ والنسـَـّمنَّ بالحكمةََّّــالَّ الحـقَّ للنـاسَّ يبينواَّ أنَّ اءَّ

و الحسنَّ كتابًاَّواألسلوبَّ أّلفَّ منَّ كّلَّ فليسَّ الضالل.َّ دعواتَّ منَّ يحذروهمَّ

الذيَّيجبَّ المقيـاسَّ إليهَّويؤخذَّبقولهَّ..َّإنَّ أنهَّمفكرَّبجديرَّأنَُّيستمعَّ واّدعىَّ

لهدىَّلهذينََّّالرجالَّهوَّالكتابَّوالسنةَّوفهمَّأئمةَّاأنَُّيحتكمَّإليهَّيفَّقبولَّكالمََّّ

:َّ)إّنَّهذاَّالعلمَّدينَّفانظرواَّعمنَّالَّمحمدَّبنَّسيرينََّّــدَّقــالمصدرين.َّوق

َّ(1).َّتأخذونَّدينكم(

إنَّّ َّأجلَّ قومهمَّ يحذرواَّ أنَّ العلمَّ أهلَّ َّ،علىَّ منَََّّّ وقايتهمَّ علىَّ ويعملواَّ

المجاملةَّيفَّأمورََّّالطاماتَّالتيَّأشرناَّإلىَّبعضها.َّفإهناَّواهللَّمهلكةَّ..َّوالَّيجوزََّّ

ال بالحكمةالدينَّويفَّحقائقَّ متصفًاَّ بالحقَّ ربنـاَََّّّ،علم،َّوليكنَّصدعناَّ أمرناَّ فقدَّ

 جبحب هئ   مئ خئ  حئ  جئ يي  ُّ عّزَّشأنهَّبذلكَّفقالَّسبحانه:ََّّ
َّ[.125َّالنحل:َّ]َّ َّجت  هب مب خب

اليـأس أنَّيستوليَّعليناَّ اهللَّوتوفيقهََََّّّّ،والَّيجوزَّ ييـأسَّمنَّرحمةَّ فالمؤمنَّالَّ

ال منَّ بكَّ نعوذَّ إناَّ أنََّّ]اللهمَّ والحزنَّ فيهمانهمَّ العجزََََّّّّ،غرقَّ أنََّّومنَّ والكسلَّ

َّما.ومنَّالجبنَّوالبخلَّأنَّنتصفَّهبَّ،نستسلمَّلهما

المسلمونََََّّّّ–يجبَّعليناََّّ القاتلََََّّّّ–أيهاَّ القاتمَّ النفسيَّ الجّوَّ أنَّنخرجَّمنَّهذاَّ

وأنَّنتحملَّالمسؤوليةَّبكلَّعزم،َّوأنََََّّّّ،ومنَّهذاَّالشللَّالفكريَّالعاجزَّالمميت

 
َّطَّمحمدَّفؤادَّعبدَّالباقي.14ََّّمقدمةَّصحيحهَّصَّمسلمَّيفََّّ(َّأخرجه1)
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َّ،إيمـانًاَّبرسـالتنااَّ..َّلنـزدادََّّــبناَّوماَّيزالَّينزلَّبننستوعبَّبسرعةَّوقوةَّكلَّماَّنزلََّّ

َّ(1).وشـعورًاَّبمسؤوليتنـاَّاإلسالمية[َّ،ئنـانًاَّلمهمتنـامواط

السـاحةََّّ عنَّ ويتـوارونَّ الحـقَّ أهـلَّ ينـامَّ عندماَّ إالَّ الباطلَّ يستيقظَّ واهللََّّوالَّ

َّغالبَّعلىَّأمرهَّولكنَّأكثرَّالنـاسَّالَّيعلمون.َّ

هـَـّأوجَّ حديثيَّ أخَّـهَّ إلىَّ ووايتـذاَّ ممَّ اإلسالميَّ العالمَّ يفَّ هذاََّّنََّّبنـايتَّ يبلغنَّ

َّم.ـاسَّاإلسالمَّالعظيــةَّعلىَّأسـيرغبنَّيفَّالعملَّعلىَّبنـاءَّاألمَّّديثَّوالحـ

سيَّالمؤلمةَّالتيَّيعيشهاَّالمسلمونَّاليوم،ََّّآيئًاَّمنَّالمــبقَّأنَّذكرتَّلكنَّشـس

البنـاءَّ..َّمنَّسيطرةَّالشهواَّ تََّّوبينتَّلكنَّشيئًاَّمنَّالعقبـاتَّالتيَّتقومَّيفَّطريقَّ

قيـام ومنَّ المسلمين،َّ منَّ كثيرَّ تشََّّعلىَّ الدينَّ باسمَّ هّدامةَّ صورتهََّّـدعواتَّ ّوهَّ

منََّّ جانبَّ هذاَّ ولكنَّ وصـدق..َّ حـّقَّ قلتهَّ وماَّ َّ.. اهللَّ سبيلَّ عنَّ النـاسَّ وتصّدَّ

صورةَّالواقع،َّوهناكَّجانبَّآخرَّأريدَّأنَّأنقلهَّإليكنَّ..َّجانبَّمشرقَّمنَّجوانبََّّ

َّسي.َّآحياتناَّالمرتعةَّبالمـ

امَّبواجبهاَّنحوََّّــلقيةَّباـالواعيََّّيَّشرعتَّالمرأةَّالمسلمةهذاَّالجانبَّالمشرقَّالذ

الدعوةَّالىَّاهللَّ..َّفانطلقتَّأقالمَّنسائيةَّذاتَّكفاءةَّتكتبَّيفَّالمجالتَّاألسبوعيةََّّ

يفَّ تكتبَّ َّ.. اليوميةَّ الجرائدَّ ويفَّ األخرىَّ والمجالتَّ بالمرأة،َّ الخاصةَّ

وتعالجََََّّّّرَّاإلسالمية،ـالنظََّّـةالموضوعاتَّاالجتماعيةَّالتيَّتخّصَّالمرأةَّمنَّوجه

ةَّالمستنبطةَّمنَّالكتابَّـدمَّالحلولَّالناجعــلقائمةَّوتقالمَّالمشكالتَّاــذهَّاألقـه

َّوالسنةَّ..َّوتشقَّهذهَّاألقالمَّطريقهاَّبنجاحَّوتوفيق.

فباركَّاهللَّيفَّهؤالءَّاألخواتَّالواعياتَّوزادهنَّنجاحًاَّوتوفيقًا.َّوعليهنَّأنَّ

َّيضاعفنَّجهودهنَّيفَّالعملَّالجـادَّالدؤوب.َّ

 
َّ.93َّلألستاذَّعصامَّالعطارَّصَّ"كلمات"(1ََّّ)
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فَُّ أبوابلقدَّ ومََّّتحتَّ بعيداًَّالعلمَّ الفتاةَّ أمامَّ كلَّجاالتهَّ يفَّ االختالطَّ عنَّ َّ

والخلقََّّ والحشمةَّ الحجابَّ التزامَّ يفَّ اإلسالمَّ أحكامَّ مراعاةَّ معَّ التعليمَّ مراحلَّ

بعيََّّألن َّ؛ََّّالكريم العلمَّ إلىَّ سينصرفانَّ والطالبةَّ اإلثــالطالبَّ عنَّ التيََّّـدًاَّ ارةَّ

َّؤالءَّعنَّالتحصيلَّالعلمي.ََّـّؤالءَّوهـتصرفَّكثيرًاَّمنَّه

لمختلط،َّفهناكَّمؤسسةَّعلميةَّيفََّّةَّالعلميةَّمساوئَّالتعليمَّاتَّالتجربَّوقدَّأثبت

ّدَمَّالمعلمونَّيفَّهذهَّالمؤسسةَّــامَّقـَـّبلدَّعربيَّأقرتَّنظامَّاالختالط،َّويفَّهنايةَّالع

بالوق مدعومًاَّ مفصالًَّ التحصيلََّّائتقريرًاَّ مستوىَّ انخفاضَّ فيهَّ ذكرواَّ والوثائقَّ عَّ

قرأت وقدَّ الخلقي،َّ والفسادَّ التحرشَّ حوادثَّ أنََََّّّّوكثرةَّ الصحفَّ بعضَّ يفَّ

لمجتمعَّاألوربيَّواألمريكيَّأدركتَّمخاطرَّالتعليمَّالمختلطََّّقطاعاتَّخاصةَّيفَّاَّ

فأنش والمعرفة،َّ العلمَّ الجنسين،ََّّــعلىَّ بينَّ فيهاَّ اختالطَّ الَّ وكلياتَّ مدارسَّ أتَّ

َّألهنمَّرأواَّيفَّذلكَّمصلحةَّالعلمَّالذيَّيقومَّعليهَّبنـاءَّاألمـة.َّ

األس كتبَّ وقدَّ الرافعيََّّــهذاَّ مصطفىَّصادقَّ فتاذَّ عالجَّ مقالةَّ اهللَّ يهاَّيرحمهَّ

اختالطَّالفتياتَّبالشبان،َّوذلكَّعندماَّرفعَّطلبةَّالجامعةَّطلبًاَّيلتمسونَّموضوعََّّ

فيهَّإدخالَّالتعليمَّالدينيَّيفَّالجامعةَّوالفصلَّبينَّالشبانَّوالفتياتَّوكانَّذلكَّيفََّّ

َّم(َّوقالَّفيها:1937هـَّ)1357سنةََّّ

الفكر،َّفليسَّهناكَّشيءََّّ]ال.َّال.َّياَّرجالَّالجامعة،َّإنَّكانَّهناكَّشيءَّاسمهَّحريةَّ

َّخالق.َّاسمهَّحريةَّاال

أورب أوربـوتقولون:َّ وتقليدَّ َّ.. َََّّّا!!ـاَّ نريََّّ يعملونََّّــونحنَّ الذينَّ الشبابَّ دَّ

َّا.َّـربوالستقاللناَّالَّلخضوعناَّأل

وتقولون:َّإنَّالجامعاتَّليستَّمحلَّالدين!َّومنَّالذيَّيجهلَّأهناَّهبذاَّصارتَّ

َّعي.انتهىَّكالمَّاألستاذَّالرافََّّ(1).خالق...[َّمحالَّلفوضىَّاأل

 
َّا.َّوماَّبعده38َّصَّ"األسرةَّالمسلمةَّوالتحديات"(1ََّّ)
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بالفتياتـاختََّّإن ََّّ الشبابَّ هََّّالطَّ الســيفَّ أمـذاَّ يَُّـّنَّ منـرَّ إفسـرادَّ أخـهَّ القََّّــادَّ

هـــة،َّوإشــاألمَّّ أبنائهاَّوبناهتا،َّوينعكسَّ بينَّ الفاحشةَّ دمــاعةَّ ارًاَّعلىَّاألسرةََّّــذاَّ

َّوالمجتمع.

أن ترغبَّ التيَّ المرأةَّ والمعرفةََََّّّّوعلىَّ العلمَّ علىَّ تكونتحصلَّ محافظةََََّّّّأنَّ

َّها.بماَّأوجبَّاهللَّعليَّبالقيامَّوملتزمةعلىَّدينهاَّوخلقها،َّ

تزدادَّ وأنَّ إمكاناهتاَّ تطورَّ أنَّ منكّنَّ اإلسالمَّ خدمةَّ يفَّ الراغباتَّ علىَّ يجبَّ

ماََّّ عقيدتهَّ وفقَّ دائماَّ ظروفهَّ يكيفَّ والمؤمنَّ المستطاع.َّ بالقدرَّ بدينهاَّ علمًاَّ

َّ نفساَّ اهللَّ يكلفَّ والَّ سـبيالَّ ذلكَّ إلىَّ وسعهاإاسـتطاعَّ َّالَّ والنيـوبالعَّ،َّ ةََّّــزمَّ

 د.َّــاَّيريــمََّّّلَّـقَّجــقرءَّأنَّيحـتطيعَّالمـطَّيسـلتخطيَّواةَّهللــالخالص

إننـاَّنواجـهَّواقعًاَّيحتـاجَّإلىَّإصالح،َّوحـاجةَّالرجالَّوالنساءَّإلىَّاإلصالحََّّ

واح الواقعَّ هذاَّ الرجـالََّّــيفَّ منَّ طائفةَّ اإلصالحَّ بمهمةَّ للقيامَّ والمرشحونَّ دة،َّ

َّالواعينَّالمخلصينَّوطـائفةَّمنَّالنسـاءَّالواعياتَّالمخلصات.َّ

يعَّهبماَّأنَّنقولَّكلمةَّالحـق،َّوأمرناَّأنَّقدَّمنحناَّاهللَّقدراتَّوأدواتَّنستطلو

سبحانه:ََّّذكَّّنَُّ فقالَّ تبارك45َّق:ََّّ]  َّحص مس خس حس جس ُّ رَّ وقالَّ َّ.]

وق55الذاريات:ََّّ] َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّ وتعالى:ََّّ جـ[.َّ نه:ََّّـأشََّّّلَّـالَّ

َّ[.9َّاألعلى:َّ]َّ َّمظ حط مض خضُّ 

مسؤولونََّّ الحـقََََّّّّ–ونحنَّ نقولَّ أنَّ نستطيعَّ كناَّ تقاََّّ-إنَّ قوله.ََّّإْنَّ عنَّ عسناَّ

تعالى:ََّّ اهللَّ  ىم  مم خم حم جم  يل  ىل  مل خل  ُّ يقولَّ
 حي جي يه مهىه جه ين  ىن من حنخن يمجن 

َّ.َّ[79-78المائدة:َّ]َّ ٌَّّ ٰى ٰر  ٰذ ىييي مي خي

وبالشكلََّّ المناسبَّ بالوقتَّ قيلتَّ إنَّ سلطانَّ وأيَّ سلطانَّ لهاَّ والكلمةَّ
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َّتأثيرَّعظيمَّعلىَّالسامعينَّوالمخاطبين.َّ-عندئذََّّ–المناسب،َّولهاَّ

اإلصالح يريدَّ الذيَّ الملزمةََّّوالداعيةَّ السلطةَّ يملكَّ والَّ يحققَّيستطي،َّ أنَّ عَّ

َّكثيرًاَّمماَّيريدَّعنَّطريقَّوسيلتين:َّهماَّالكلمةَّالمؤثرة،َّوالسلوكَّالمستقيم.ََّّ

الىَّالحقَّهباتينَّالوسيلتينَّمهماَّكانتَّاألوضاعَّ الناسَّ إننـاَّنستطيعَّأنَّندعوَّ

َّالتيَّنعيشَّفيها.َّ

يوسفََّّ سيدناَّ قصةَّ العمََّّويفَّ يفَّ المثلىَّ الطريقةَّ علىَّ حّيَّ َّ البنّـاءَّمثل  لَّ

بظرو مّرَّ إذاَّ باإلحباطََّّللداعيةَّ يصابَّ والَّ الدعوةَّ متابعةَّ يستطيعَّ كيفَّ فَّصعبةَّ

َّوالقعود،َّوكيفَّيستمرَّيفَّدعوتهَّرغمَّكلَّالمصاعبَّوالمتاعبَّالتيَّيتعرضَّلها.

أدخلََّّ بالحجةََََّّّّفقدَّ التوحيدَّ إلىَّ يدعوَّ راحَّ وهناكَّ مظلومًا،َّ السجنَّ

المستقيم.َّودخ الطيبة،َّوالسلوكَّ فتيانَّرأىَّكلََّّالمقنعة،َّوالكلمةَّ السجنَّ لَّمعهَّ

فأحّباهََّّمنهماََّّ معهم،َّ يعيشَّ لمنَّ الكريمةَّ والمعاملةَّ الحسن،َّ الخلقَّ يوسفَّ يفَّ

رأياََّّ ماَّ تأويلَّ منهَّ يطلبانَّ إليـهَّ فتوجهاَّ رؤيا،َّ منهماَّ كلَّ به،َّورأىَّ  متُّ وتعلقاَّ
 جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ  مح جح حجمج مث هت
ََّّ َّ حق  مف خف حف مغجف جغ جعمع مظ حط مض خض  حض

َّ[.36َّيوسف:َّ]

تهزَّالفرصةَّليعرضَّمباشـرةَّإلىَّطلبهما،َّبلَّانََّّجبهمالمَّيََّّولكنَّيوسفََّّ

لدنَّّ علمًاَّ علمهَّ رّبهَّ ألّنَّ الرؤى؛َّ لهاَّ سيؤولَّ أنهَّ إلىَّ وطمأهنماَّ دعوته،َّ يًاََّّعليهماَّ

وآباءهَّ هوَّ الشركاءَّ عبـادةَّ منَّ وتخلصهَّ وحـدهَّ لعبـادتهَّ تجّردهَّ علىَّ جزاًءَّ خاصًاَّ

ل وقّدمَّ رؤياهما،َّ تأويلَّ علىَّ بقدرتهَّ ثقتهماَّ وبذلكَّكسبَّ قبـلَّ الحجـةََّّمنَّ ذلكَّ

لهما:ََّّ فقالَّ  هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك ُّالمقنعةَّ
 هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من حنخن جن مم خم جمحم
 حن جن يم  ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  هئ مئ
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 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن
َّ[.38َّ-37يوسف:َّ]َّ َّ ٰر

فيهَّتلطفَّمعَّالفتيين،َّألهنماَّمنَََََّّّّّ حي جي ٰه مه جه هن منََُّّّ:وقوله

تجنب يفَّ رفيعَّ أسلوبَّ وهذاَّ القوم،َّ لوسلكهَََّّّهؤالءَّ حبذاَّ المدعويين،َّ إحراجَّ

ينسبونََّّا إليهم،َّبلَّ بنسبةَّالضاللَّ لدعـاةَّوالداعيـات،َّفالَّيحرجونَّمنَّيدعوهنمَّ

َّالضاللَّإلىَّقومَّتتحققَّفيهمَّالصفاتَّالتيَّينكروهنا.َّ

يقولََّّ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ُّ :ََّّثمَّ
 مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت
َّ[.40ََّّ-39يوسف:َّ]َّ َّمم ام  يل ىل

ورثتهمَّمنَّالعلماءَّالصادقينَّالعاملينَّينبغيَّأنَّيكونواَّالقدوةَّلناََّّإنَّاألنبيـاءَّو

َّعنَّالدعوة.ََّّيفَّعمليةَّبنـاءَّاألمـةَّ..َّفلمَّيشغلَّالسجنَّوالَّآالمهَّيوسفَّ

والسجنََََّّّّإن َّ المرضَّ منَّ للداعيةَّ تعرضَّ أنَّ يمكنَّ التيَّ القاسـيةَّ الظروفَّ

َّّر.المستمَّعدَّهبمَّعنَّالعملَّالبنّـاءذاءَّوالفقرَّينبغيَّأاّلَّتقــواإلي

بالهاتفََّّ المباشـرَّلمنَّنعاشـر،َّوقدَّتكونَّ الطيبةَّقدَّتكونَّبالخطابَّ والكلمةَّ

بالمقالةَّ الربيد،َّوقدَّتكونَّ بالرسالةَّيحملهاَّ نلقيهاَّيفَّأذنَّمنَّهناتف،َّوقدَّتكونَّ

التلفازَّأوَّاالنرتنت،َََّّّالمنشورةَّيفَّصحفية،َّوقدَّتكونَّحديثًا أوَّ يبثَّمنَّاإلذاعةَّ

َّذابَّأوَّنحوَّذلك.َّـسرحيةَّأوَّكتابَّجتكونَّبرسالةَّمطبوعةَّأوَّقصةَّأوَّمَّوقد

الحكمةََّّ علىَّ قائمةَّ تكونَّ أنَّ يجبَّ فاعلةَّ مؤثرةَّ الكلمةَّ هذهَّ تكونَّ ولكيَّ

الكلمةََّّ يفَّ التيَّ المعلومُةَّ تكونَّ أنَّ ويجبَّ اإلحراج،َّ عنَّ بعيدةَّ التـأّتيَّ وحسنَّ

َّفيها.َّةحقيقًةَّموثقةَّصحيحةَّغيرَّضعيفة،َّالَّمبالغ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 265 - 

 

أجّل؛َّذلكَّألّنََّّهاَّأعظمَّوعنَّموهبةَّكانَّأثرةَّالطيبةَّصادرةََّّوإذاَّكانتَّالكلم

الوسطَّ كانَّ سواءَّ فيهَّصاحبها.َّ يكونَّ الذيَّ الوسطَّ علىَّ نفسهاَّ تفرضَّ الموهبةَّ

َّموافقًاَّلهَّأوَّمخالفًا.َّ

بأنفسهن يعتنينَّ أنَّ منكنَّ الموهوباتَّ موهبتهنوََّّ،فعلىَّ منََََّّّّ،يصقلنَّ بالتزودَّ

َّالطالعَّعلىَّأحوالَّالعصر.َّباوَّ،وبمخالطةَّالنـاسَّوالمرانَّيفَّمخاطبتهمَّ،العلم

منَّشكَّعنديَّيفَّأّنَّمنكّنَّموهوبات؛َّألنَّالموهبةَّلمَّيقصرهاَّاهللَّعلىََََّّّّوليس

عصر دونَّ قومََّّ،َّعصرَّ دونَّ قومًاَّ هباَّ كلَََّّّ،والَّخصَّ يفَّ وإمائهَّ عبادهَّ يفَّ هيَّ بلَّ

َّعصرَّويفَّكلَّقوم.َّ

فكمَّقرأناَّمنَّقصصَّفيهاَََّّّ،أماَّالسلوكَّالمستقيمَّوالمعاملةَّالطيبةَّفأثرهاَّعظيم

ستقيمَّرآهَّيفَّمسلمَّوبسببَّمعاملةَّحسنةَّمرًاَّدخلَّيفَّاإلسالمَّبسببَّسلوكَّأنَّكاف

لقيهاَّمنه.َّوكمَّقرأناَّمنَّقصصَّفيهاَّأنَّعاصيًاَّأقلعَّعنَّالمعصيةَّبسببَّالمعاملةَّ

َّالحسنةَّوالسلوكَّالنظيفَّالمستقيم.

لمَّيدخلهاََََّّّّ،ولديناَّمثالَّناطقَّيفَّأندنوسياَّوهيَّمنَّأكربَّالدولَّاإلسالميةَّاليوم

اؤواََّّــطريقَّالتجارَّالحضارمَّالذيَّجََّّلَّدخلهاَّعنـقَّالفتـحَّ..َّبـنَّطريالمَّعــاإلس

وهذاَّجعلهمََََّّّّ،ارةَّفأعجبَّأهلَّتلكَّالديارَّبسلوكمَّومعاملتهمــإليهاَّبقصدَّالتج

َّيدخلونَّيفَّاإلسالم.

ج اإلمــوقصةَّ حنيفةََّّــارَّ أبيَّ العظيمَّ نفسه,ََََّّّّامَّ علىَّ مسرفًاَّ كانَّ الذيَّ

إنقاذهَّ اإلمامَّيفَّ أزمـة،َّفسعىَّ اََّّ،ووقعَّيفَّ إقالعهَّعنَّ ذلكَّسببًاَّيفَّ لمعصيةََّّفكانَّ

َّوسلوكهَّالسبيلَّالسوي.َّ

يفارقَّ الَّ الذيَّ الهاجسَّ يكونَّ أنَّ يجبَّ اإلسالمَّ أساسَّ علىَّ األمـةَّ بنـاءَّ إّنَّ

منكن آخرََّّ،الواحدةَّ أمرَّ يتقدمهَّ إنَّكانتَّيفَّوسطََََّّّّ،وأنَّيكونَّشغلهاَّالَّ السيماَّ
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َّيعينهاَّعلىَّالمضيَّيفَّالدعوةَّإلىَّالخير.َّ

الم منَّ تستفدنَّ أنَّ األَّعليكّنَّ يفَّ والزياراتَّ وناسباتَّ والمـآتمََّّعيـادَّ األفـراحَّ

وحده،ََّّ اهللَّ ثوابَّ وابتغاءَّ الخيرَّ علىَّ منكنَّ االستقامةَّ معَّ الهادفةَّ الكلمةَّ بإلقـاءَّ

َّيضيعَّأجرَّمنَّأحسنَّعمالً.َّالَّواهللَّ

العواصف متينًاَّالَّتزعزعهَّ األمـةَّ بنـاءَّ نريدَّأنَّيكونَّ متماسكاَّيستعصىََََّّّّ،إنناَّ

ونَّكذلكَّإالَّإذاََّّولنَّيكََّّ،اإلسالمَّالعظيمبمبادئََََّّّّملتزمًاََّّ،َّعلىَّكلَّعواملَّالهدم

َّكانَّبنـاءَّاألسرَّالتيَّيتكونَّمنهاَّمتينًاَّمتماسكاَّملتزمًاَّباإلسالمَّالعظيم.ََّّ

أردناَّتحقيقَّذلكََّّ ُبّدَّمنَّالحرصَََّّّ–وواجبَّعليناَّأنَّنقومَّبذلكََََّّّّ–وإذاَّ فالَّ

والرحمة الوّدَّ علىَّ قائمًاَّ مجتمعناَّ يفَّ األسرةَّ بنـاءَّ يكونَّ أنَّ َّ،علىَّ والرفقَََّّّ

توافرََّّوالمحبـة إنَّ الوضعَّ األسرة.َّوهذاَّ أفرادَّ بينَّ التعاونَّ منَََّّّ،يثمر:َّ كّلَّ ووفاءَّ

بنينَّوبناتَّبالوالدينََّّ،الزوجينَّلصاحبه أفـرادََََّّّّ،وبرَّاألوالدَّ المحبـةَّبينَّ وشيوعَّ

َّاألسـرة.ََّّ

عرفناهََّّ الذيَّ أسرناََََّّّّ–وهذاَّ غالبَّ اإلنسانيةََََّّّّ–يفَّ وأكرمَّ اهللَّ أكرمناَّ أنَّ منذَّ

َّعَّإلىَّعهدَّقريب.باإلسالم،َّواستمّرَّهذاَّالوض

َّ،يمًاَّيبسطَّجناحيهَّعلىَّالزوجينَّبالسعادةَّعلىَّمدىَّالحيـاةوكانَّالزواجَّنع

هوََّّ الواقعَّ هذاَّ إنَّ َّ.. اإلسالميةَّ مجتمعاتناَّ يفَّ النـادرةَّ األمـورَّ منَّ الطالقَّ وكانَّ

رتفَّأنهَّكانتَّهناكَّحاالتَّمخالفةَّلهذاَّالوضعََّّعوأََّّاَّالذيَّعرفناهَّيفَّغالبَّأسـرن

َّلةَّوغريبة.َّوكانتَّشـاذةَّوقليَّ،العـام

أذك أنَّ ليؤسفنيَّ يفَّوإنهَّ ماَّ شيئًاَّ يتضعضعَّ بدأَّ قدَّ السعيدَّ الوضعَّ هذاَّ أنَّ رَّ

فنشـأَّمنَّجّراءَّغيابَّالوضعَّالسابقَّكليًاَّأوَّجزيئًاَّمشكالتََََّّّّ،األوقاتَّاألخيرة

َّعـدة:َّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 267 - 

 

وةَّعلىَّجـّوَّالبيتَّوحلتَّهذهَّاألحـوالََّّسـمنهاَّأنَّخيّمَّالنكـدَّوالخصامَّوالق -

َّرة.ََّّتيَّكانتَّترفرفَّأعالمهاَّعلىَّاألسَّمحّلَّالـودَّوالرفقَّوالرحمـةَّال

ارتفعتَّنسبةَّالط - ارتفاعًاَّمخيفًاَّـالقَّيفَّكثيرَّمنَّبالدناَّاإلسـومنهاَّأنَّ الميةَّ

َّدًا.َّــج

عرضةََّّ - األوالدَّ هؤالءَّ وأصبحَّ وبنات,َّ بنينَّ األوالدَّ تربيةَّ ساءتَّ أنَّ ومنهاَّ

أوَّاإلجرامَّإذَّقدَّينخرطََََّّّّ،أوَّالفسادَّالخلقيَّالمدمرََّّ،لإلصابةَّبالعقدَّالنفسية

َّعضهمَّيفَّسلكَّالمجرمين.َّب

واقع مجتمعاتناََّّهذاَّ يفَّ قليلةَّ غيرَّ والجرأةََََّّّّ،شريحةَّ الصراحةَّ عندناَّ ولتكنَّ

َّلالعرتافَّبالواقعَّللعملَّعلىَّإصالحه.

َّإن َّ أنََّّْ المثقفاتَّ الداعياتَّ َّعلىَّ الوََّّ هذاَّ بدراسةَّ ميدانيةََّّايقمنَّ دراسةَّ قعَّ

مت لنتـّنيـأموضوعيةَّ واإلحصاءَّ والجرأةَّ والدقةَّ الصراحةَّ علىَّ مبنّيةَّ إلىََّّةَّ وصلَّ

التيَّضعض األسبابَّ أوضتحديدَّ منَّمجتمعناـعتَّ قطاعَّ السعيدةَّيفَّ األسرةَّ َّ،َّاعَّ

العالجَّواإلصالح المرضَّسهلَّوصفَََّّّ،وهذاَّيسهلَّعليناَّ إذاَُّعرفَّسببَّ ألنهَّ

َّالدواءَّوالعالج.َّ

ََّّ،َّومنَّفضلَّاهللَّعليناَّأنَّهناكَّشريحةَّكبيرةَّمنَّمجتمعاتناَّماَّتزالَّعلىَّالخيرَّ

ةَّبمثابةَّالقـدوةَّ.َّوتبقيَّأسـرَّهذهَّالشريحإليهمَّ.أشرناََََّّّّنلمَّيصبهاَّماَّأصابَّالذي

َّلمنَّأرادَّأنَّيحياَّالحيـاةَّالسعيدةَّالهانئةَّ..َّ

األس لهذهَّ نماذجَّ عنَّ بيننــوسأحدثكنَّ فيماَّ القائمةَّ باإلسالمَّ الملتزمةَّ اَّــرَّ

ه يفَّ اإلسالميةَّ الحيـاةَّ يحيـاَّ أنَّ يريدَّ الذيَّ أّنَّ يســألقررَّ العصرَّ ..ََّّـذاَّ ذلكَّ تطيعَّ

ذلكََّّــوالدلي علىَّ الحيــوجلَّ تلكَّ يحيونَّ معناَّ ناسَّ حجــودَّ إهنمَّ َّ.. علىََّّــاةَّ ةَّ

َّالمنهزمينَّوالذينَّيزعمونَّأنَّذلكَّصعبَّومستحيل.َّ
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أس - صابرةــهذهَّ مسلمةَّ منََََّّّّ،َّرةَّ متعددةَّ جوانبَّ منَّ قاسيةَّ ظروفَّ هباَّ مرتَّ

فقابلتَّهذهَّالظروفَّبالصربَّوالثبات.َّكانَّالزوجََََّّّّ،المرضَّوالفقرَّوالخوف

الزوجةََّّ كانتَّ فقدَّ ..َّوكذلكَّ بالقليلَّالصابرًاَّ قانعةَّ كانتَّ َّ.. تكلفََََّّّّصابرةَّ

الرزق،ََّّ منَّ لهمَّ اهللَّ قدرَّ بماَّ بالرضىَّ زوجهاَّ وتشاركَّ َّ.. يطيقَّ الَّ ماَّ زوجهاَّ

وكانتَّمطيعةَّلزوجهاَّفيماَّالَّمعصيةَّفيه،َّوهوَّرجلَّمؤمنَّالَّيأمرَّإالَّبالخيرََّّ

وبنات بنينَّ منَّ بأوالدهاَّ مهتمةَّ وكانتَّ العقيـدةََََّّّّ،..َّ علىَّ بتنشئنهمَّ مهتمةَّ

والعبـا القويمالسـليمةَّ والخلـقَّ َّ،دةَّ مهتمةَّ َّوكانتَّ ودراستهمََّّ بصحتهمَّ

َّومظهرهمَّوغذائهم،َّوكانتَّمعينةَّلزوجهاَّعلىَّنوائبَّالدهر.َّ

ل مواسيةَّمشجعةَّ جانبهَّ إلىَّ تقفَّ فكانتَّ عدةَّ أزماتَّ الزوجَّ أصابتَّ َّ،َّهـلقدَّ

َّوأنَّالصربَّيحولَّالمصيبةَّإلىَّنعمة.َّ،مذكرةَّإياهَّبأنَّكلَّشيءَّبقضاءَّوقدر

ثةَّجميعًاَّيفَّحادثََُّّدهَّأوالدهَّالثالــيَّتعرضَّلهاَّفقّدَّاألزماتَّالتَّـوكانَّمنَّأش

مروريَّولمَّيكنَّلهَّغيرهمَّمنَّاألوالد.َّفكانتَّتصّبرهَّوتقولَّله:َّإهنمَّسيكونونَّ

درجاتن يرفعَّ أنَّ أرادَّ وتعالىَّ تباركَّ اهللَّ ولعّلَّ َّ.. القيامةَّ يومَّ لناَّ ويعظمََََّّّّ،اَـّفرطًاَّ

نحنَّهبمَّالحقونََّّأجرناَّ..َّوالموتَّغايةَّكلَّحيَّ..َّإهنمَّسبقوناَّإلىَّدارَّاآلخرةَّو

لعّلَّاهلل ..َّأالَّيعزيكَّأهنمََََّّّّ،أرادَّهبمَّخيراًَََّّّ...َّوَّ إثمًاَّ لمَّيكسبواَّ إذَّتوفواَّصغارًاَّ

وذكرتهَّباألحاديثَّالنبويةَّالتيَّتقررَّأنَّمنََََّّّّ،اآلنَّيفَّالجنةَّينتظرونَّعودتناَّإليهم

ََّّقّدمَّولدينَّأوَّثالثةَّكانواَّحجابًاَّلهَّمنَّالنـارَّ..َّواستشهدتَّبقولَّأمَّسليمََّّ

ل قومًالزوجها:َّ أنَّ عاريََّّوَّ دارَّ أهلَّ يمنعوهم.َّثةََّّأعارواَّ أنَّ لهمَّ هلَّ طلبوهاَّ مَّ

إليه رجعواَّ وقدَّ اهللَّ منَّ هبةَّ األوالدَّ نفسهَََّّّ،فهوالءَّ هدأتَّ حتىَّ بهَّ ومازالتَّ

َّواحتسبَّأوالده.

وكانَّمنَّهذهَّاألزماتَّالتيَّتعرضتَّلهاَّهذهَّاألسرةَّأنهَُّضّيقَّعليهاَّيفَّالرزقَّ

فماَّكانَّمنهاَّإالَّأنَّقدمتَََّّّ،عملوبقيَّحينًاَّمنَّالدهرَّدونََََّّّّ،فرتكَّالرجلَّعمله
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َّويقضيَّحاجته.ََّّاحليهاَّلهَّوأقسمتَّعليهَّأنَّيبيعه

ولقدَّأكرمهاَّاهللَّفوسعَّعليهماَّيفَّالرزقَّورزقهماَّأوالدًاَّبنينَّوبنات.َّوكاناَّمنَّ

َّالسعداء.َّ

األسر هذهَّ مثلَّ علىَّ المحافظةَّ إلىَّ بحاجهَّ عواملَََّّّ،َّإنناَّ بيوتناَّ عنَّ ندرأَّ وأنَّ

َّتنـاَّبنـاًءَّمتينًا.ََّّالهدمَّلنتمكنَّمنَّإعادةَّبنـاءَّأم

إنَّّ َّ: يتحّققََّّقلناَّ الَّ متينًاَّ بناًءَّ األمـّةَّ بنـاءَّ بنإََّّ مبنّيةَّ األسرَّ كانتَّ إذاَّ متينًاََّّــاّلَّ اًءَّ

بدأََّّ قدَّ المعاصرةَّ المسلمةَّ لألسرةَّ الفاضلَّ الوضعَّ أنَّ ذكرتَّ وقدَّ متماسكا،َّ

َّيتضعضعَّشيئًاَّماَّيفَّاألوقاتَّاألخيرةَّ.َّ

ًاَّالذيَّكانَّيفَّأسرناَّغيابِهَّكليَََّّّّوَّقلناَّ:َّإنهَّنشأَّمنَّجّراءَّغيابَّالوضعَّالفاضل

َّعدةَّومآٍسَّمؤلمةَّذكرُتَّبإيجازَّأهمهاَّ..َّوعرضتَّبعدَّذلكََّّ أوَّجزئياَّمشكالت 

َّماَّتزالَّــيفَّمجتمعاتناَّ..َّفهناكَّأسََّّ–والحمدَّاهللََََّّّّ–صفحًةَّمشرقةَّماَّتزالَّقائمةََّّ ر 

و التعاونَّ منَّ الكريمةَّ اإلسالميةَّ بالقيمَّ مّتصفًةَّ َّ،التفاهممتماسكًةَّ المودةَّوَّ

َّة.ــحمالرو

ًََّّاًَّاَّواضحـارهَّجليــهَّوَّإيثـَـّائهَّوتضحيتــدورَّالزوجَّيفَّوفرةَّيربزَّفيهاََّّــذهَّأســه -

والحقَّأنَّالمطالبََّّ-رًاَّ..َّكانَّيعملَّويقّدمَّلزوجتهَّمطالبهاََّّـاتهَّفقيـدأَّحيـ..َّب

ََّّ،َّوماَّزالَّيعملَّبكلَّنشاطَّوجدَّوإخالصََّّ–حينذاكَّلمَّتكنَّمرهقةَّللزوجََّّ

الش الخيراتَّ منَّ عليهَّ اهللَّ أفاضَّ يسحتىَّ وغناهَّ فقرهَّ يفَّ كانَّ الكثير.َّ عىَّيءَّ

السعيَّالحثيثَّيفَّإدخالَّالسرورَّعلىَّزوجته،َّولمـاَّرزقهَّاهللَّأوالدًاَّمنَّبناتََّّ

بنينَّرّباهمَّورعاهمَّعلىَّمنهجَّاإلسالم الشهاداتََََّّّّ،وَّ وعّلمهمَّحتىَّحملـواَّ

َّوكانَّيوصيهمَّدائمًاَّبتقوىَّاهللَّوبربَّوالدهتمَّورعايةَّشؤوهنا.َّ،العاليـة

ألهل يغتفرَّ التوكانَّ منَّ يرىَّ ماَّ واإلخاللهَّ يفََّّوََّّ،قصيرَّ العتابَّ عنَّ ُيعرضَّ

سعيداًَّ يحياَّ أنَّ يريدَّ لمنَّ اإلعراضَّ ذلكَّ منَّ بدَّ والَّ تروقه.َّ الَّ التيَّ ََّّ،َّاألمورَّ
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كلََّّألنَّّ الخطأالناسَّ يفَّ للوقوعَّ معرضونَّ اإلنسانَََّّّ،همَّ منَّ يكونَّ أنَّ بدَّ والَّ

الرضىََّّ،التقصيرَّوالغلط ويعفوَّويصفحَّويتساهلَّإالَََّّّ،َّفكانَّيرىَّذلكَّبعينَّ

تكو اهلل.ََّّأنَّ المخالفةَّيفَّحدَّمنَّحدودَّ نفسهََّّنَّ الخطَّ ملتزمةَّ زوجتهَّ وكانتَّ

َّ:(1)تشاركهَّيفَّالوقوفَّعندَّحدودَّاهلل.َّيقولَّالشاعر

َّهََّّــصديقكَّلمَّتلقَّالذيَّالَّتعـاتبـََََََّّّّّّمعاتبـًاَََّّّـورَّـــلَّاألمــتَّيفَّكــكنـََّّإذا

َّـهََّّـَـّانبمقــارفََّّذنـبََّّمـــرةََّّومجـََََََّّّّّّإنهَّـلَّأخـاكَّفـصََّّأوَّـدًاَّــشَّواحــعف

َّظمئتَّوأيَّالناسَّتصفوَّمشاربهَََََََّّّّّّّعلىَّالقذىََّّإذاَّأنتَّلمَّتشربَّمراراًَّ

َّهََّـّكفىَّالمـرءَّنبـالًَّأنَّتعـّدَّمعـايبــََََََّّّّّّالذيَّترضىَّسـجاياهَّكلها؟ََّّاذَّومن

ومضىَّيفَّهذاَّالسبيلَّيعاشرَّأهلهَّبالمعروف،َّويحرصَّعلىَّأنَّيحصلَّعلىَّ

ناَّخيركمَّأمَّألهلهَّوخيركََّّخيركم»يفَّقوله:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصالخيريةَّالتيَّقررهاَّرسولَّاهللََّّ

إيمانًا»وله:ََّّــوقََّّ(2).«ألهلي المؤمنينَّ أكملَّ منَّ وألطفهمََََّّّّحسنهمَّخلقًاأَََّّّإنَّ

َََّّّ(3)«.َّبأهله

فتفرغََّّ شفاؤه،َّ ويصعبَّ يقعدهاَّ مربحًاَّ مرضًاَّ الزوجةَّ تمرضَّ أنَّ اهللَّ ويشاءَّ

الشفاءَّوالعالجَّإالََّّ فيهَّ لرعايتهاَّومداواهتا،َّلمَّيرتكَّسبيالًَّوالَّمجااًلَّيلتمسَّ

ذهبَّهباَّإلىَّالخارجَّ..َّكانَّهوََََّّّّبَّهباَّإلىَّاألطباءَّيفَّبلدهَّ..َّثمسلكهَّ..َّذه

ضاقَّ إذاَّ ويفسحهاَّ الدعاء،َّ يفَّ ويلحَّ الغذاء،َّ هوَّ ويناولهاَّ الدواء،َّ يعطيهاَّ

ََّّ.. تطلبهَّ الذيَّ الجاهزَّ بالطعامَّ لهاَّ ويأيتَّ المنتزهات،َّ إلىَّ يحملهاَّ صدرهاَّ

ماَّوكانَّيسليهاَّويخففَّعنهاَّبذكرَّاألحاديثَّواآلياتَّوالقصصَّحتىَّتنسىََّّ

َّتلقىَّمنَّآالمَّالمرض.َّ

 
َّ.1/326َََّّّ"شـاربديوانَّ"(1ََّّ)

َّ.َّ(3895َّ(،َّوالرتمذيَّ)1977رواهَّابنَّماجــهَّ)(2َّ)

َّحيحَّعلىَّشرطهما.َّوقالَّص1َّ/3َّ(،َّوالحاكم2612ََّّ،َّوالرتمذيَّ)4َّ/46رواهَّأحمدََّّ(3َّ)
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الر الرضى،َّوالزمَّوصربَّ أتمَّ فيهَّ هوَّ بماَّ ورضيَّ وقدره،َّ اهللَّ قضاءَّ علىَّ جلَّ

ماديًاَّ وضعهَّ تحسينَّ يفَّ فرصةَّ لهَّ أتيحتَّ وقدَّ تامة،َّ مالزمةَّ زوجتهَّ

القيامََّّ عنَّ ستشغلهَّ ألهناَّ فأباهاَّ عليه،َّ الفرصةَّ هذهَّ وعرضتَّ واجتماعيًا،َّ

س فكاناَّ َّ.. كثيرًاَّ اهللَّ يذكرانَّ وكاناَّ األوضاعَّبرعايتها.َّ منَّ الرغمَّ علىَّ عيدينَّ

َّبة.ََّّالصع

المؤمنَّيطمئنَّقلبهَّبذكرَّاهلل،َّويسعدَّبالرضىَّبماَّيقدرَّاهللَّلهَّويصدقَّفيهََََّّّّنَّّإ

الكريم الرسولَّ إنَّّ»َّ:ََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّقولَّ المؤمن.َّ وليسََََّّّّعجبًاَّألمرَّ لهَّخير.َّ كلهَّ أمرهَّ

أصابتهَّضراءََََّّّّنَّْإأصابتهَّسـراءَّشكرَّفكانَّخيرًاَّلهَّوَََّّّللمؤمن:َّإنَّْذلكَّألحدَّإاّلَّ

َّ(1)«.انَّخيرًاَّلهصربَّفك

ثرَّأسرناَّتسبحَّيفَّبحورَّمنَّالنعيمَّوالسعادةَّعلىَّقلةَّذاتَّاليدََّّهكذاَّكانتَّأكََّّ

َّوعلىَّالمصاعبَّوالمتاعبَّالتيَّكانتَّيفَّحياةَّهذهَّاألسر.َّ

ه األســوكانتَّ األم َّــذهَّ تمـّدَّ بالرجـرَّ وبالنســةَّ الصالحينَّ الصالحات.َّـالَّ ـاءَّ

الخـيرََّّـةَّوتحقيقََّّالعاملينَّلرفعةَّاألمَََّّّّوكانتَّهذهَّاألسرَّالبيئـةَّالفاضلةَّالتيَّتخرجَّ

َّلهـا.َّ

دَّــاَّبحاجةَّإلىَّأنَّيكثرَّفيناَّهذاَّالنوعَّمنَّاألسـرَّ..َّويومئذَّنستطيعَّأنَّنعيــإنن

َّا.ََّّــعادةَّالتيَّكانتَّتعمرَّبيوتنـإلىَّأسـرناَّالبائسةَّتلكَّالبهجةَّوتلكَّالس

تتصورََّّ التيَّ الهدامةَّ األفكاُرَّ السليمةَّ بيوتناَّ إلىَّ تتسربَّ أنَّ منَّ أّنَّلنحذرَّ

يهَّكلَّمنَّالزوجينَّإلىَّإحرازَّالنصرَّلنفسهَّوتحقيقَّاألسرةَّميـدانَّصراعَّيتسابقَّف

األسرةََّّ الشقاءَّيفَّ ويحّلَّ الصراخ،َّ ويعلوَّ المعارك،َّ فتقومَّ اآلخرَّ للطرفَّ الهزيمةَّ

َّكلها.َّ

 
َّ.َّ(2999رواهَّمسلمَّ)(1َّ)
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لهاَّعلىَّوجهََّّ نارَّالحربَّلنَّأتعرضَّ وهناكَّأمورَّكثيرةَّتكونَّسببًاَّإلشـعالَّ

َّاالستقصاءَّبلَّأذكرَّطرفًاَّمنها.َّ

الذلكََّّفمنََّّ • كاهتامَّ المـادية،َّ باإلسرافََّّاألمـورَّ المرأةَّ اهتامَّ أوَّ بالبخل،َّ زوجَّ

َّوالتبذير.َّ

 ََّّالزوجين.َّومنَّذلكَّتربيـةَّاألوالدَّواالختالفَّيفَّالطريقةَّالتيَّيراهاَّكلَّمن •

أهلهَّ • عنَّ تشغلهَّ التيَّ للزوجَّ االجتماعيةَّ للعالقاتَّ المرأةَّ انتقادَّ ذلكَّ ومنَّ

االجتماعي للعالقاتَّ الزوجَّ وانتقادَّ التيَّوبيتـه،َّ بأهلهاَّوصديقاهتا،َّ للزوجةَّ ََّّةَّ

َّتجعلهاَّتضيعَّبيتهاَّوأوالدها.

فيهََّّ • أّنَّ والحقَّ مطلبَّشرعي.َّ وهوَّ لزوجهاَّ المرأةَّ طاعةَّ موضوعَّ ذلكَّ ومنَّ

الطاعةََّّ أّنَّ النساءَّ بعضَّ إلىَّ األنسَّ شياطينَّ أوحىَّ فلقدَّ الطرفين،َّ منَّ غلوًاَّ

انتقاصَّمنَّشخصيتهاَّونيلَّمنَّكرامتها،َّفأغروهاَّبأنَّتتمردَّعلىَّزوجهاَّوالََّّ

أخ منَّجهةَّ وأوحواَّ أمرًا،َّ لهَّ يفََّّتطيعَّ يتعسفَّ أنَّ يفَّ األزواجَّ بعضَّ إلىَّ رىَّ

فتنامتَّ مقبولة.َّ والَّ معقولةَّ غيرَّ أمورَّ يفَّ طاعتهَّ فيطلبَّ الحقَّ هذاَّ استعمالَّ

منَّ كلَّ وكانَّ َّ.. المتناميـةَّ والكراهيةَّ المستمر،َّ النكدَّ وكانَّ المشكالتَّ

َّالطرفينَّيعاينَّمنَّذلكَّأشـدَّالمعاناةَّوقدَّينتهيَّاألمرَّبالطالق.

َّسـرةَّهدمَّلكلَّمعاينَّالسعادةَّوالهناءَّ..ََّّإّنَّهزيمةَّطرفَّمنَّالطرفينَّيفَّاأل

عشََّّ األسرةَّ إّنَّ َّ.. وصراعَّ كيـدَّ ميدانَّ الَّ وتفاهمَّ تعاونَّ ميدانَّ األسـرةَّ إّنَّ

َّالمودةَّوالرحمةَّالذيَّينعمَّبهَّالزوجانَّواألوالد.َّ

مغلوبًاَّ ستكونَّ غالبًاَّ فيهاَّ تكنَّ لمَّ إنَّ معركةَّ الزوجيةَّ الحيـاةَّ بأّنَّ الزعمَّ َّإّنَّ

َّيشقىَّهبا.َّولَّمنَّأفكرةَّهدامةَّوحاملهاَّهوَّ
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إذاَّاستطعتّنَّمقاومةَّهذهَّاألوضاعَّالشاذةَّيفَّاألسرةَّوالحيلولةَّدونَّأنَّتتسربَّ

بنـاءَّاألمـةَّ..َّوإنهَّلواجبَّ بيوتناَّفإنكّنَّبذلكَّتكّنَّقدَّقمتنَّبعملَّضخمَّيفَّ إلىَّ

َّعظيمَّعلىَّالقادراتَّمنكنَّتنتظرهَّاألمـةَّواألجيـالَّالمقبلة.

وأن بيَّ عنََّّويحسنَّ أتحـدثَّ بنـاءاَّ يفَّ المرأةَّ بعـضَََّّّدورَّ لكّنَّ أذكرَّ أنَّ األمـةَّ

فصولَّ يفَّ ذلكَّ علىَّ درجتَّ كماَّ الصالح،َّ السلفَّ نسـاءَّ منَّ الفـاضلةَّ ََّّالنماذجَّ

َّسابقة.

ََّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ
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  أم ُســـليــم

هذاََّّ ُسليمََّّوحديثناَّيفَّ أمَّ الداعيةَّ المجاهدةَّ المؤمنةَّ المرأةَّ عنَّ ََّّالفصلَّ

أس الوعنَّ برهتاَّ بيتهاَّ كانَّ لقدَّ َّ.. والكريمةَّ والوفاءَّ التقوىَّ َّودَّّـيتَّ والصربَََّّّ

التيََّّ المسلمَّ السعيدَّ البيتَّ ..َّوهذهَّدعائمَّ والحكمةَّوالسكنَّوالقناعةَّوالرحمةَّ

َّيقومَّعليها.َّ

ُسليم أمَّ الجاهليةََََّّّّ-ََََّّّّكانتَّ يفَّ النّجار،ََََّّّّ–يفَّصباهاَّ آلَّ فتياتَّ منَّ فتـاةَّ

رز وتزينهاَّ وجمااًل،َّ ورشاقةَّ أنوثةَّ وكانتَّناذذتمتلئَّ رأي،َّ وسدادَّ وحصافةَّ ةَّ

َّبالخلقَّالزكيَّوالطبعَّالرضي.ََّّتتحلىَّ

آلَّ كرامَّ منَّ وأمًاَّ النّجـار،َّ آلَّ أفاضلَّ منَّ أبًاَّ تضمَّ الفاضلةَّ أسرهتاَّ كانتَّ

َّالنّجـارَّأيضًا،َّوولدينَّذكرينَّهماَُّسليمَّوحرام،َّوفتاتينَّهماَّأمَُّسليمَّوأمَّحـرام.َّ

بالفت االقرتانَّ ُسليمََّّــوكانَّ أمَّ الحصيفةَّ الجميلةَّ يراودَّعددًاَّمنَّشبابََّّاةَّ أمالًَّ

ويث فرب،َّ عيشةَّسعيدةــقدَّ فعاشَّ الجاهلية،َّ يفَّ النضرَّ بنَّ مالكَّ األمنيةَّ هبذهَّ ََّّ،َّازَّ

َّيفَّالجاهلية.ًَّالهَّأنسَّتوولد

ثمَّأسلمتَّوكانتَّمنَّالسابقينَّإلىَّاإلسالمَّمنَّاألنصارَّ..َّولمـاَّعلمَّزوجهاََّّ

ا إليهاَّ وطلبَّ وماج..َّ وهاجَّ وثار،َّ ذلك،َّوغضبَّ يفَّ لعودةََّّبإسالمهاَّخاصمهماَّ

فأفهمته َّ.. أنَََّّّإلىَّماَّكانتَّعليهَّ أّنَّاإلسالمَّعندهاَّقضيةَّحيـاة،َّفهيَّالَّتستطيعَّ

مسلمةــتحي إاّلَّ أنََََّّّّ،اَّ تكرهَّ كماَّ منهَّ اهللَّ أنقذهاَّ أنَّ بعدَّ الكفرَّ إلىَّ تعودَّ أنَّ وتكرهَّ

َّتلقىَّيفَّالنـارَّ..َّ

دلَّهبذهَّالحالوةَّشيئًاَّآخر..َّثمَّـالوةَّاإليمان،َّفماَّكانَّلهاَّأنَّتعـدَّذاقتَّحـلق

َّامَّوماتَّهبا.ََّّـدرَّالمدينـةَّإلىَّالشزوجهاَّمالكَّبنَّالنضرَّمغاضبًاَّوغـاَّخرج
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داعيةََّّ أحكامه،َّ ملتزمةَّ الجديد،َّ بدينهاَّ معتزًةَّ أنسَّ ابنهاَّ معَّ ُسليمَّ أمَّ وعاشتَّ

إلىَّذلكَّ استطاعتَّ ماَّ أبوَّطلحةََّّإليهَّ لخطبتهاَّ ..َّوتقدمَّ ُيسلم.َََّّّ(1)سبيالَّ أنَّ قبلَّ

سَّويقول:َّجزىَّاهللَّعنيَّأميََّّفقالت:َّالَّأتزوجَّحّتىَّيبلغَّأنسَّويجلسَّيفَّالمجال

َّنتَّواليتي.ــقدَّأحسخيرًاَّل

َّين.ـدَّجلسَّيفَّالمجالسَّوتكلمَّبالذيَّتحبــذاَّأنسَّقــاَّأبوَّطلحة:َّهـفقالَّله

هَّرسولَّاهلل،َّوأنتَّمشرك،ََّّــدَّوشهدتَّأنـدَّآمنتَّبمحمَّّــفقالتَّلهَّأمَُّسليم:َّإّنيَّق

َّإلىَّقبوليَّبكَّزوجًاَّوأنتَّكافر. َّفليسَّهناكَّسبيل 

،َّثمَّقالت:َّياَّأباَّطلحةَّألستََّّ..َّوقابلتَّطلبهَّبالرفضحةَّيفَّالطلبََّّوألّحَّأبوَّطل

َّتعلمَّأّنَّإلهكَّالذيَّتعبدَّنبتَّمنَّاألرض؟ََّّ

َّقـال:َّبلى.َّ

تستح أفالَّ إلىََّّيَّقالت:َّ طلحةَّ أباَّ ياَّ أدعوكَّ إينَّ شجرة؟َّ تعبدَّ أنَّ فإنََّّاإلسـالمََّّيَّ

َّأسلمتَّفإينَّالَّأريدَّمنكَّصداقًاَّغيره.

َّأنظرَّيفَّأمري.ََّّحتىَّقـال:َّدعيني

يم.َّوانتهىَّبعدَّأيامَّإلىَّالدخولَّيفََّّكرَّمليًاَّفيماَّقالتَّأمَُّسلطلحةَّيفََّّوذهبَّأبو

َّرة.ََّّـخازَّبذلكَّخيريَّالدنياَّواآلــاإلسالم،َّفح

َّاءَّإلىَّأمَُّسليمَّفقال:َّأشهدَّأنَّالَّإلهَّإالَّاهللَّوأشهدَّأنَّمحمدًاَّرسولَّاهلل.َّــثمَّجَّ

أباَّطلحةَّ..َّفزوجهاَّمنَّأبيَّطلحة،َّوكانَّص داقهاََّّفقالتَّأمَُّسليم:َّياَّأنسَّزّوجَّ

َّاإلسالم.َّ

معََّّ ُسليمَّ أمَّ الذيََّّوعاشتَّ الدينَّ والتزامَّ السعادةَّ ملؤهاَّ حيـاةَّ طلحةَّ أبيَّ

َّيضمنَّللزوجينَّالحيـاةَّالهادئةَّالهنيئةَّالسعيدة.َّ

 
األََّّ(1ََّّ) حرامَّ بنَّ األسودَّ بنَّ سهلَّ بنَّ زيدَّ الباريََّّوهوَّ )فتحَّ النجاري.َّ الخزرجيَّ نصاريَّ

7/128)َّ.َّ
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قيام،ََّّ أحسنَّ الزوجَّ بحقوقَّ تقومَّ الصالحة،َّ الزوجةَّ مثالَّ ُسليمَّ أمَّ وكانتَّ

صادق نصحَّ ذاتَّ كانتَّ بالقليل،َّ كانتََََّّّّ،وترضىَّ بالمعروف.َّ للزوجَّ وطاعةَّ

التزتذكر إلىَّ وتدعوهَّ بلساهنا،َّ باهللَّ يفَّاهَّ الصربَّ علىَّ وتحضهَّ بسلوكها،َّ الشرعَّ مَّ

ََّّ،َّوكانَّبينهماَّتعاونَّبنـاءََّّ،مواجهةَّمصائبَّالدنيا،َّوعلىَّالتسليمَّبقضاءَّاهللَّوقدره

َّوتجاوبَّمستمر.َّ

كبيرًاَّ احتفاًءَّ بهَّ واحتفياَّ لقدومهَّ ففرحاَّ ذكر،َّ بولدَّ الزوجينَّ هذينَّ اهللَّ وأكرمَّ

أباَّعمير،َّوكانَّق الطفلَّطائراَّرةَّعينَّلهما،َّيأنسانَّبهَّوبحركاته،ََّّوسمياهَّ واتخذَّ

البكاء،َّ أحرَّ يبكيَّ وصارَّ عليهَّ الطفلَّ فحزنَّ الطائرَّ ماتَّ حينَّ وبعدَّ به،َّ يلعبَّ

الرسولََّّ قائالً:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصفواساهَّ النُ»مداعبًاَّ فعلَّ ماَّ أباَّعمير.َّ يريدَّمالطفتهَََّّّ«.غير؟ياَّ

َّومؤانسته.َّ

َّكبير،َّوأصبحَّاال هتمامَّبهَّوتمريضهََّّومرضَّأبوَّعمير،َّفدخلَّعلىَّاألسرةَّغمٌّ

الم األبوينَّ منََّّشغلَّ عـادَّ إذاَّ أبوهَّ وكانَّ َّ.. المحبوبَّ الجميلَّ بالطفلَّ تعلقينَّ

ماَََّّّةالسوقَّبعدَّغيبةَّيسير ابنهَّأولَّ الدارَّبعدَّالسالمَّسائالًَّعنَّصحةَّ يواجهَّأهلَّ

يدخل،َّوالَّيطمئنَّحتىَّيراهَّ..َّوخرجَّأبوَّطلحةَّمرةَّإلىَّالمسجد،َّفقبضَّالصبيََّّ

ـهَّالرؤومَّوال ّجتهَّيفََّّـسَّراضية،َّوسادثَّاألليمَّبنفــمربيةَّالفاضلةَّالح..َّوتلقتَّأمُّ

وقالتَّألهلها:َّالَّتحدثواَّأباَّطلحةَّبابنهََََّّّّليهَّراجعون.ََّّإَّناََّّإناَّهللَّوإفراشه.َّوقالت:ََّّ

َّحتىَّأكونَّأناَّأحدثه.

المعت سؤالهَّ إلىَّ سارعَّ طلحةَّ أبوَّ رجعَّ وسكتََّّـفلماَّ ابني؟َّ فعلَّ ماَّ هلََّّأَّاد:َّ

َّفقالت:َّهوَّأسكنَّماَّكان.ََّّالدارَّوفقًاَّلوصيةَّأمَُّسليم،َّوبادرتَّهيَّ

عَُّ أنهَّ يدُنَّفظنَّ ولمَّ هادئَّعميقَّ نومَّ يفَّ واسرتسالهَّ وراحته،َّ لسكونهَّ وفرحَّ ويف،َّ

َّمنهَّلئالَّيعكرَّعليهَّسكونه.

إليهَّعش قّربتَّ قبلَّـثمَّ ماَّكانتَّتصنّعَّ لهَّأحسنَّ فأكلَّوشرب،َّثمَّتصنّعتَّ اءَّ

غرفتهم إلىَّ وأوياَّ وتطيبت،َّ الزينة،َّ أكملَّ وتزينتَّ ثياهبا،َّ أجملَّ ولبستَّ ا،َّذلك،َّ
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أنهَّقدَّشبعََّّ وأصابَّمنها،َّوهدأتَّنفسهَّعلىَّولدهَّحمدتَّووقعَّهبا،َّفلماَّرأتَّ

اهللَّعلىَّأهناَّلمَّتفجعهَّولمَّترّوعه،َّوتركتهَّليغطَّيفَّنومَّعميق،َّفلماَّكانَّمنَّآخرَّ

الليلَّوصحاَّقالت:َّياَّأباَّطلحة.َّأرأيتَّلوَّأنَّقومًاَّأعارواَّآنيتهمَّأهلَّبيتَّفطلبواَّ

َّعاريتهمَّ..َّألهمَّأنَّيمنعوهم؟

َّ:ال.قـالَّ

َّطلبَّهذهَّالعارّيةَّمنهمَّبعدَّأنَّانتفعواَّمنها؟أنَّتََُّّقالت:َّفماَّتقولَّإذاَّشّقَّعليهم

َّقـال:َّماَّأنصفوا.

َّقالت:َّفإّنَّابنكَّفالنًاَّكانَّعارّيًةَّمنَّاهللَّفقبضه،َّفاحتسبَّابنك.َّ

الَّالمعروفين،ََّّــفلمَّيستطعَّأبوَّطلحةَّأنَّيتمالكَّأعصابهَّوهوَّمنَّاألشـّداءَّاألبط

نيَّحتىَّإذاَّتلطختَّفقدهَّقرةَّعينهَّ..َّوغضبَّوقال:َّتركتََّّوكادَّالحزنَّيخنقهَّعلى

َّأخربتنيَّبابني.

َّرهَّحتىَّاسرتجعَّوحمدَّاهللَّوهدأتَّنفسه.ََّّرهَّوتصبَّّفماَّزالتَّتذكَّّ

الَّرسولَّاهللََّّـ.َّفقَّ،َّفأخربهَّبماَّكانملسو هيلع هللا ىلصولّماَّأصبحَّانطلقَّحتىَّأتىَّرسولَّاهللََّّ

ليلتكما»:ََّّملسو هيلع هللا ىلص يفَّ اهللَّ وَغَسَلُهََََّّّّ«باركَّ الغالمَّ فجّهزَّ طلحةَّ أبوَّ عليهَّوعادَّ وصّلىَّ

َّودفنـه.

ُسَّ أمَّ كانتَّ ليلتها،ََََّّّّليمََّّلقدَّ منَّ وحملتَّ َّ.. الصابرةَّ الثكلىَّ األمَّ مثـالَّ

اهللََّّ رسولَّ بدعاءَّ وزوجهاَّ هيَّ ولدتَََّّّملسو هيلع هللا ىلصواستبشرتَّ ثمَّ َّ.. بالربكةَّ لهماَّ

د،َّوالَّيحنْكهَّأحد،َّحتىَّتغدوَّــغالمًاَّفقالتَّأمَُّسليم:َّياَّأنس.َّالَّيرضْعهَّأح

َّوأعطتهَّتمرات.َّملسو هيلع هللا ىلصبهَّعلىَّرسولَّاهللَّ

بَََّّّأنس:قالََّّ فانطلقتَّ احتملُتهَّ أصبحَّ اهللََّّفلماَّ إلىَّرسولَّ النبيَّملسو هيلع هللا ىلصهَّ فأخذهَّ َّ،ََّّ

النبّيَََّّّ«.أمعهَّشيء؟»ال:ََّّـوقََّّملسو هيلع هللا ىلص فأخذهاَّ تمرات.َّ نعم،َّ فمضغها،َََّّّملسو هيلع هللا ىلصَََّّّقلت:َّ

َّثمَّأخذهاَّمنَّفيـه،َّفجعلهاَّيفَّفمَّالصبّي،َّثمَّحنّكهَّوسماهَّعبدَّاهلل.
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اهللََّّ رسولَّ هباَّ دعاَّ التيَّ الربكةَّ وتتحققَّ األيام،َّ الوليد.ََّّملسو هيلع هللا ىلصوتدورَّ قالََََََّّّّّّلهذاَّ

لقدَّرأيتَّتسع قرؤواَّرجلَّمنَّاألنصار:َّ اهللَّهذاَّكلهمَّقدَّ أوالدَّعبدَّ أوالدَّمنَّ ةَّ

َّالقرآن.

كانتََّّ ُسليمََّّيـالصحابلقـدَّ أمَّ الجليلةَّ وعمدةََََّّّّةَّ بيت،َّ يفََّّأربةَّ سرة،َّ

عنَّ صّدهاَّ محاولتهَّ منَّ الحاسمَّ وموقِفهاَّ النضر،َّ بنَّ مالكَّ منَّ األولَّ زواجهاَّ

َّاك.َّــامَّوموتهَّهنــةَّإلىَّالشسبيلَّاهلل،َّثمَّذهابهَّمغاضبًاَّلهاَّمنَّالمدينَّ

الزواجَّمنَّمشرك،َّوكوهناَّسببًاََّّويفََّّ العظيمَّمنَّطلبَّ الثاينَّوموقفهاَّ زواجهاَّ

يفَّإسالمَّزوجهاَّأبيَّطلحةَّويفَّموقفهاَّاألسريَّيفَّرعايتهاَّلزوجهاَّواالهتمامَّبهََّّ

َّوإسعاده.َّ

َّحقًاَّ..َّلقدَّكانتَّجديرةَّبأنَّتكونَّقدوةَّوأسوةَّلنساءَّالمسلمينَّجميعًا.ََّّ

َّباركة.جوانبَّأخرىَّيفَّحياهتاَّالمَّحدثكنَّعنَّوأودَّأنَّأ

َّيفَّبعضَّالغزوات:ََّّومشاركتهاََّّمنَّهذهَّالجوانبَّشجاعتها •

رس اهللََّّـوخرجَّ يفََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّلَّ يجاهدونَّ المسلمونَّ معهَّ وخرجَّ حنين،َّ غزوةَّ يفَّ

أمَّ أبوَّطلحةَّمصطحبًاَّزوجهَّ فيمنَّخرجَّ اهلل،َّوكانَّ دينَّ اهللَّوينشرونَّ سبيلَّ

بالءَّالحسن،َّفقرتَّعينهاَّبذاك.ََُّّسليم،َّفشهدتَّحنينًا،َّورأتَّزوجهاَّيبليَّال

اهللََََّّّّوعاد بقيادةَّرسولَّ منتصرًاَّ مظفرًاَّ أخذَّدرسًاَّيفَّهذهََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصالجيشَّ أنَّ بعدَّ

 حئ جئ يي ىي ني ُّ ََّّالغزوة،َّونزلَّيفَّذلكَّقولهَّتعالى:
 خت حت  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ
 خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت
 جم يل ىل مل خل  مظحط مض خض جضحض مص خص حص مس
َّ[.27-25التوبة:َّ]َّ َّخن  حن جن ىميم مم خم حم
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موقفََّّ حنينَّ يومَّ ُسليمَّ ألمَّ كانَّ لمرافقةََّّولقدَّ تذهبَّ لمَّ فهيَّ عظيم،َّ بطوليَّ

األخير الشهرَّ يفَّ وهيَّحبلىَّ ذهبتَّ ولكنهاَّ فقطَّ عينهاَََّّّزوجهاَّ لتقرَّ ذهبتَّ َّ..

برؤيةَّجندَّاهللَّمنتصرين،َّورؤيةَّكلمةَّاهللَّمرتفعةَُّعليا،َّولتذكيَّنارَّالحماسةَّيفََّّ

وق المؤمنينَّ مســصدورَّ كانتَّ للدفـدَّ ومــتعدةَّ نفسها،َّ عنَّ منََّّاعَّ واجهةَّ

َّيتعرضَّلها.َّ

مَّيفَّصحيحهَّوابنَّسعدَّيفَّالطبقاتَّبسندَّصحيحَّأنَّأمَُّسليمَّفقدَّأخرجَّمسل

َّاتخذتَّخنجرًاَّيومَّحنين.َّ

َّفقالَّأبوَّطلحة:َّياَّرسولَّاهلل.َّهذهَّأمَُّسليمَّمعهاَّخنجر.

لَّرسولَّـه.َّفجعـركينَّبقرتَّبطنــدَّمنَّالمشــذتهَّإنَّدناَّمنيَّأحــفقالت:َّاتخ

َّيضحك.ََّّملسو هيلع هللا ىلصاهللَّ

دناََّّ الوعندماَّ منَّ اهللََّّالجيشَّ أتىََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصنهََّّ،َّألملسو هيلع هللا ىلصَّمدينةَّعسكرَّرسولَّ إذاَّ كانَّ

َّالمدينةَّمنَّسفرَّالَّيطرقَّأهلهَّليالً.

طلحة،َّ أبوَّ عليهاَّ فاحتبسَّ المخاض،َّ ضرهباَّ الفجرَّ انبلجَّ عندماَّ َّ.. وهناكَّ

َّبالجيش.َّملسو هيلع هللا ىلصوانطلقَّرسولَّاهللَّ

ولهََّّـيفَّدخََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّاهللََّّــةَّرســرفَّمرافقـوزَّبشَّـّزَّيفَّنفسَّأبيَّطلحةَّأاّلَّيفــفح

ولَّـعَّرســرجَّمـهَّيعجبنيَّأنَّأخــتعلمَّياَّربَّأنََّّه:َّ)إنكـَـّاجيَّربـالَّينــةَّفقــمدينال

َّتَّبماَّترى(.َّـدَّاحتبســل.َّوقـهَّإذاَّدخـلَّمعـإذاَّخرج،َّوأدخَّملسو هيلع هللا ىلصاهللَّ

ماََّّ طلحة.َّ أباَّ ياَّ ُسليم:َّ أمَّ كنتََّّــجأفتقولَّ الذيَّ المخاض.ََّّــجأدَّ منَّ مََّّـقََّّدَّ

َّق.َّـفانطل

َّ،َّماَّخرجَّمعهصحبة،َّوعادَّمعهَّكولمَّيفتهَّشرفَّالََّّملسو هيلع هللا ىلصفانطلقَّمعَّرسولَّاهللََّّ

فولدتََّّوعندم َّ.. جديدَّ منَّ المخاضَّ ضرهباَّ بيتهماَّ يفَّ واستقراَّ المدينةَّ قدماَّ اَّ
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ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّرة:َّعودةَّمنَّالجهادَّمعَّالرسولَّاهللََّّـسةَّالكربىَّلهذهَّاألحـغالما.َّوتمتَّالفر

َّلألنصار.ََّّمشهوداًََّّويومَّحنينَّكانَّيومًاَّومولودَّذكر.َّ

ََّّليمََّّــدةَّالتيَّشاركتَّفيهاَّأمَُّسَّــيزوةَّالوحـزوةَّهيَّالغـذهَّالغـنَّهـولمَّتك

أمَّـزوَّبـيغََّّملسو هيلع هللا ىلصَّاهللََََّّّّولـ)كانَّرسََّّال:ـسَّقـأنََّّعنَََّّّهَّوغيرهَّـلمَّيفَّصحيحـبلَّروىَّمس

َّ(1).زاَّفيسقينَّالمـاءَّويداوينَّالجرحى(ــهَّإذاَّغــارَّمعـُسليمَّونسوةَّمنَّاألنص

البخاري يرويهَّ فيماَّ أنسَّ ُسليم،ََََّّّّ:وقالَّ وأمَّ بكرَّ أبيَّ بنتَّ عائشةَّ رأيتَّ )ولقدَّ

َّزانَّالقربَّعلىَّمتوهنما،َّتفرغانهَّيفَّماَّلمشمرتانَّأرىَّخلخالَّسوقهماَّتنقوإهن

َّ(2)أفـواهَّالقوم،َّثمَّترجعانَّفتمآلهنا،َّثمَّتجيئـانَّفتفرغانهَّيفَّأفواهَّالقوم(.

ويفَّأولَّهـذاَّالحديثَّيذكرَّأنسَّشجاعةَّأبيَّطلحةَّوتفوقهَّيفَّالرمـايةَّيقول:َّ

الن اهنزمَّ أحدَّ يومَّ كانَّ النبيَََّّـّلمـاَّ عنَّ النبيََََّّّّطلحةََّّوأبوَََّّّملسو هيلع هللا ىلصاسَّ يديَّ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبينَّ

ََّّ ب  جوبهََُّّمَجـوِّ للرتسَّ ويقالَّ هبا،َّ يقيهَّ عليهَّ مرتسَّ )أي:َّ لهَّ محجفةَّ عليهَّ بهَّ

رجَّ طلحةَّ أبوَّ وكانَّ الرتس(َّ وترَّـوالحجفة:َّ شديدَّ )أيَّ الِقـّدَّ شديدَّ راميًاَّ الًَّ

النبلََّّ منَّ الجعبةَّ معهَّ يمرَّ الرجلَّ وكانَّ ثالثة،َّ أوَّ قوسينَّ يومئذَّ يكسرَّ القوس(َّ

ولَّأبوَّطلحة:َّـيقفَََّّّوم.ََّّـينظرَّإلىَّالقََّّملسو هيلع هللا ىلصشرفَّالنبيََّّأفَّفيقول:َّانثرهاَّألبيَّطلحة.ََّّ

مي.َّالَّتشرف،َّيصيبكَّسهمَّمنَّسهامَّالقوم.َّنحريَّدونََّّأياَّنبيَّاهللَّبأبيَّأنتَّو

َّنحرك.

النبّيَّ جاءَّ لمـاَّ أنهَّ وذلكَّ الرائع.َّ الرتبويَّ موقفهاَّ الجوانبَّ هذهَّ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَََّّّومنَّ

أنسََََّّّّوقالت:َّياَّرسولَّاهلل.َّهذاََّّملسو هيلع هللا ىلصالمدينةَّأخذتَّبيدَّأنسَّوأتتَّبهَّرسولَّاهللََّّ

َّوكانَّحينئذَّابنَّعشرَّسنين.َّمَّكاتب.َّابني،َّيخدمك،َّوهوَّغالَّ

 
َّ.12/188َّ(َّشرحَّمسلم1َّ)

َّ.َّ(3811)البخاريَّرواهَّ(2َّ)
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منذَّقدمَّالمدينةَّحتىَّانتقلَّإلىَّالرفيقَّاألعلى،َّواشتهرََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصفخدمَّانسَّالنبيََّّ

َّ.َّوماَّأعظمهَّمنَّلقب!!َّملسو هيلع هللا ىلصأنسَّبخادمَّالنبيََّّ

ليمَّالبنهاَّأنَّيكونَّيفَّأعظمَّمدرسةَّعرفتهاَّالدنيا،َّيفَّمدرسةََّّـتاحتَّأمَُّسَّألقدََّّ

ع لهَّ فضمنتَّ علمَّالنبوة،َّ أكربَّ منَّ كانَّ ألنهَّ الدنيـا،َّ أكثرهمََّّـّزَّ ومنَّ الصحابةَّ اءَّ

النبيََّّ لحديثَّ اهللََّّملسو هيلع هللا ىلصروايةَّ رسولَّ بصحبةَّ الفوزَّ لهَّ وضمنتَّ لهَََّّّملسو هيلع هللا ىلص.َّ ترجوَّ

َّالنجاةَّيومَّالقيامة.َّ

النبّيَّ إلىَّ مرةَّ ُسليمَّ أمَّ أنسَََّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّوقدَّذهبتَّ ياَّرسولَّاهلل.َّخويدمكَّ فقالت:َّ

َّأدعَّاهللَّله.َّ

َّ.«ره،َّواغفرَّدنبهاللهمَّأكثرَّمالهَّوولده،َّوأطلَّعم»:َّملسو هيلع هللا ىلصفقالَّ

نتَّمنَّصلبيَّمائةَّغيرَّاثنين،َّوإنَّثمريتَّلتحملَّيفَّالسنةَّمرتين،ََّّقـالَّأنس:َّلقدَّدف

َّولقدَّبقيتَّحتىَّسئمتَّالحيـاة،َّوأناَّأرجوَّالرابعة.َّ

َّإهناَّالرتبيةَّالفاضلةَّالصادرةَّعنَّبعدَّنظرَّوحنانَّوحرصَّعلىَّالخير.َّ

لشيءََّّ ليَّ قالَّ ماَّ واهللَّ والحضر.َّ السفرَّ يفَّ فخدمتهَّ َّ: أنسَّ لمََّّقالَّ صنعته:َّ

َّلمَّاصنعه:َّلمَّلمَّتصنعَّهذاَّهكذا؟َََّّّصنعتَّهذاَّهكذا.َّوالَّلشيء

النظر،ََّّ وُبْعدَّ الرأيَّ الفاضلةَّسدادَّ السيدةَّ هذهَّ هباَّ تميزتَّ التيَّ الجوانبَّ ومنَّ

َّيدلَّعلىَّذلكَّأخبارَّعدةَّيفَّحياهتاَّالمباركة:

ابنهاَّأنسََََّّّّأنَّتبقىَّإلىَّجانبََّّ-بعدَّوفـاةَّزوجهاَّمالكَّبنَّالنضرََّّ–فلقـدَّآثرتََّّ

س،َّويجلسَّبينَّالرجالَّيفَّمجالسهم،ََّّتتزوجَّحتىَّيبلغَّأنوتربيه،َّوأبتَّأنََّّترعاهََّّ

ذكرها،ََّّ منَّ سيرفعَّ عندئذَّ إنهَّ َّ.. لهَّ وتربيتهاَّ عليهَّ وواليتهاَّ أمهَّ علىَّ ويثنيَّ

وسيسعدهاَّيفَّمشاركتهَّلهاَّيفَّالعقيدةَّوالسلوكَّ..َّوهذاَّماَّحصلَّ..َّفلقدَّأصبحَّ

الصاََّّأنسََّّ كبارَّ ومنَّ الرجالَّ كرامَّ ومنَّ العلماءَّ كبارَّ ..َّوصالحهَّمنَّ لحينَّ

لَّـهَّمثـمنَّدّلَّعلىَّخيرَّفل»َّيقول:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّاهللََََّّّّالوفير؛َّألنَّّيعودَّعليهاَّباألجرََّّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 282 - 

 

جورَّمنَّتبعهَّأهَّمنَّاألجرَّمثلََّّـدىَّكانَّلـاَّإلىَّهـمنَّدع»ولََّّـويقََََّّّّ(1).«أجرَّفاعله

َّالَّينقصَّذلكَّمنَّأجـورهمَّشـيئًا،َّومنَّدعاَّإلىَّضاللةَّكانََّّ

َّ(2).«ذلكَّمنَّآثامهمَّشيئًاَّعليهَّمنَّاإلثمَّمثلَّآثامَّمنَّتبعهَّالَّينقص

َّ»إذاَّماتَّاإلنسانَّانقطعَّعملهَّإالَّمنَّثالث:َّصدقةَّجارية،َّأوََّّويقول:

َّ(3).علمَّينتفعَّبه،َّأوَّولدَّصالحَّيدعوَّله«

اهللََّّ رسولَّ منَّ طلبتَّ أهناَّ بناَّ مّرَّ يقبََََّّّملسو هيلع هللا ىلصوقدَّ لهَّأنَّ خادمًاَّ أنسًاَّ ولدهاَّ لَّ

َّفحظيتَّهيَّوابنهاَّهبذاَّالشرفَّالعظيم.

س موقفهاََّّــومنَّ رأيهاَّ اََََّّّّأنََََّّّّومَـّيدادَّ أبوَّطلحةَّ زوجهاَّ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّلرسولََّّاستضافَّ

دعوتهَّوقالََّّ معهَّوهمَّجمعَّغفير:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصفقبلَّ أالََََّّّّ«قوموا»لمنَّ أبوَّطلحةَّ فخشيَّ

ورسولهََّّ اهللَّ وقالت:َّ زوجهاَّ روعَّ منَّ فهدأتَّ وغم،َّ همَّ وداخلهَّ الطعامَّ يكفيَّ

َّال:ــأعلم.َّوإليكّنَّالحديثَّكماَّرواهَّالبخاريَّومسلم:َّعنَّأنسَّبنَّمالكَّق

يوم اهللَّ رسولَّ جالسـًاجئتَّ فوجدتهَّ يحدثهًََّّاَّ أصحابهَّ بطنـهََّّمعَّ عّصبَّ وقـدَّ م،َّ

َّبعصابةَّعلىَّحجر.َّفقلتَّلبعضَّأصحـابه:َّلمَّعّصبَّرسولَّاهللَّبطنـه؟

َّقـالوا:َّمنَّالجوع.َّ

دَّـاهَّقـت:َّياَّأبتـفقلََّّ–وهوَّزوجَّأمَُّسليمَّبنتَّملحانََََّّّّ-ةَََّّّـتَّإلىَّأبيَّطلحـفذهب

اهللََّّــرأيتَّرس بعصََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّ بطنهَّ منََّّابة،َّفسألتَّبعضَّأصحاـعّصبَّ فقالوا:َّ به.َّ

َّوع.َّــالج

 
مسلم1ََّّ) رواهَّ َّ وأحمدََّّ(1893)(َّ داود4/120ََّّ،َّ وأبوَّ والرتمذيََّّ(5129)،َّ عنََََّّّّ(2671)،َّ

ََّّعود.أبيَّمس

،َّوابنََّّ(2674)،َّوالرتمذيََّّ(4609)،َّوأبوَّداود2/397ََّّ،َّوأحمدََّّ(2674)رواهَّمسلمَََََّّّّّ(2)

َّعنَّأبيَّهريرة.ََّّ(206)ماجهَّ

َّعنَّأبيَّهريرة.38ََّّ،َّوالبخاريَّيفَّاألدبَّالمفردَّبرقم:َّ(1631)(َََّّّرواهَّمسلم3َّ)
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َّطلحةَّعلىَّأميَّفقال:َّهلَّمنَّشيء؟ََّّفدخلَّأبو

اهللََّّ رسولَّ جاءناَّ فإنَّ َّ، وتمرات  خبزَّ منَّ َّ َسر 
كِ عنديَّ نعم،َّ دهََّّــوحََّّملسو هيلع هللا ىلصَّفقالت:َّ

َّاءَّآخرَّمعهَّقّلَّعنهم.ــأشبعناه،َّوإنَّج

صوتََّّ سمعتَّ قدَّ ُسليم:َّ ألمَّ طلحةَّ أبوَّ قالَّ قال:َّ مالكَّ بنَّ أنسَّ أنَّ روايةَّ ويفَّ

َّفَّفيهَّالجوع.َّفهلَّعندكَّمنَّشيء؟عرَّأََّّضعيفًاَّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّاهللَّ

الخبزََّّف فلّفتَّ لها،َّ خمارًاَّ أخذتَّ ثمَّ شعير،َّ منَّ أقراصًاَّ وأخرجتَّ نعم،َّ قالت:َّ

علىََّّ رداًءَّ بعضهَّ جعلتَّ )أي:َّ ببعضهَّ ورّدتنيَّ ثوبي،َّ تحتَّ دّستهَّ ثمَّ ببعضه،َّ

َّ.ََّّملسو هيلع هللا ىلصرأسي(َّثمَّأرسلتنيَّإلىَّرسولَّاهللَّ

الناس.َّفقمتََّّجالسًاَّيفَّالمسجد،َّومعهََّّملسو هيلع هللا ىلصقال:َّفذهبتَّبه،َّفوجدتَّرسولَّاهللَّ

َّعليهم.َّ

ََََّّّّ«.أرسلكَّأبوَّطلحة؟»:َّملسو هيلع هللا ىلصَّفقالَّرسولَّاهلل

َّقلت:َّنعم.َّ

َََّّّ«.ألطعـام؟»فقال:َّ

َّفقلت:َّنعم.َّ

ََّّ«.قوموا»لمنَّمعـه:َََّّّملسو هيلع هللا ىلصفقالَّرسولَّاهللَّ

َّال:َّفانطلقَّوانطلقتَّبينَّأيديهم،َّحتىَّجئتَّأباَّطلحة،َّفأخربته.َّـق

اهللََّّ رسولَّ جـاءَّ قدَّ َّ! ُسليمَّ أمَّ ياَّ طلحة:َّ أبوَّ وليسََّّملسو هيلع هللا ىلصفقالَّ ماَََّّّبالناسَّ عندناَّ

َّعمهم.َّنط

َّولهَّأعلم.فقالت:َّاهللَّورس

َّ.ََّّملسو هيلع هللا ىلصقال:َّفانطلقَّأبوَّطلحةَّحتىَّلقيَّرسولَّاهللََّّ

ال:َّياَّرسولََّّـفقََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّاهللََّّـابَّحتىَّأتىَّرســويفَّرواية:َّفقامَّأبوَّطلحةَّعلىَّالب

َّاهللَّ!َّإنماَّكانَّشيءَّيسير.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 284 - 

 

َََّّّ«.هلّمهَّفإنَّاهللَّسيجعلَّفيهَّالربكة»قـال:َّ

دخال. حتىَّ معهَّ اهللَّ رسولَّ اهللََََّّّّفأقبلَّ رسولَّ عندكََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصفقالَّ ماَّ أمَّهلميَّ ياَّ

ََّّهَّأمَُّسليمَّـَفُفّت،َّوعصرتَّعليََّّملسو هيلع هللا ىلص.َّفأتتَّبذلكَّالخبز،َّفأمرَّبهَّرسولَّاهللََّّ«ُسليم

ـًةََّّ ماَّشاءَّاهللَّأنََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصالَّرسولَّاهللََّّــلها،َّفَأَدَمْتـُهَّ)أي:َّجعلتَّفيهَّإدامًا(.َّثمَّقََُّّعك 

َّيقول.َّ

َّودعاَّفيهاَّبالربكة.َّملسو هيلع هللا ىلصويفَّرواية:َّفمّسهاَّرسولَّاهللَّ

ع يدهَّوسّمىَّ النبيَّ فوضعَّ رواية:َّ قال:ََّّويفَّ ثمَّ لعشرةا»ليه.َّ لهم،ََّّ«ئذنَّ فأذنَّ َّ.

ئذنََّّا».َّفأكلواَّحتىَّشبعوا،َّثمَّخرجوا.َّثمَّقال:ََّّ«كلواَّوسمواَّاهلل»فدخلوا،َّفقال:ََّّ

حتىََََّّّّ«َّئذنَّلعشرةا».َّفأذنَّلهم،َّفأكلواَّحتىَّشبعوا،َّثمَّخرجوا.َّثمَّقال:ََّّ«لعشرة

َّثمانون.َّأكلَّالقومَّوشبعوا،َّوالقومَّسبعونَّرجالًَّأوَّ

َّدَّـبعَّملسو هيلع هللا ىلصََّّإذاَّهيَّمثلهاَّحينَّأكلواَّمنها.َّثمَّأكلَّالنبّيَّـأهاَّفـثمَّهيَّة:َّـويفَّرواي

َّ(1).ذلكَّوأهلَّالبيت،َّوتركواَّسؤرًا،َّوأفضلواَّماَّأبلغواَّجيراهنم

إّنَّبيتَّأمَُّسليمَّبيتَّزهدَّوكرم،َّأماَّالزهدَّفيدلَّعليهَّأنهَّلمَّيكنَّعندهاَّإاّلَّخبزََّّ

ـُةَّسمٍنَّ..َّوهذاَّكلَّالذ يتَّالكريمَّيَّعندهاَّ..َّوأماَّالكرمَّفإنَّهذاَّالبشعيٍرَّوُعك 

َّ.َّملسو هيلع هللا ىلصلمَّتقعدَّبهَّالقلةَّعنَّدعوةَّالرسولََّّ

الحــوه صــلنََّّدمََّّــيقََََّّّّديثــذاَّ الواعيةََََّّّّلمةََّّـالمسَََّّّرأةََّّـللمََّّورةََّّـاَّ العاقلةَّ

َّة..َّــالمؤمن

،َّبلَّهدأتََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصذاَّالعددَّالكبيرَّالذيَّجـاءَّمعَّالرسولََّّـأَّهبــأمَُّسليمَّلمَّتفاجـف

دامَّرس ماَّ له:َّ الفضيحة،َّوقالتَّ ُرّوعَّوخشيَّ الذيَّ الذيَّجاءَّزوجهاَّ هوَّ اهللَّ ولَّ

َّهبمَّفهوَّأعلمَّبالمصلحةَّالتيَّستتحقق.َّ

 
َّ(َّوهذهَّالروايةَّمجموعةَّمنَّرواياتَّأوردهاَّالشيخانَّيفَّصحيحيهما.1)
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للنبيََّّ صادقَّ وحّبَّ عميق،َّ وإيمانَّ راجح،َّ عقلَّ علىَّ يدلَّ موقفَّ ،ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصإنهَّ

َّوكرمَّأصيل.َّ

أنََّّبحاجةَّإلىََََّّّّ–ونحنَّيفَّصددَّالحديثَّعنَّدورَّالمرأةَّيفَّبنـاءَّاألمـةََََّّّّ-اََّّــإنن

ُسليمََّّنعمل أمَّ سيرةَّ يفَّ وجدناهاَّ التيَّ وأمثالهاَّ القيمَّ هذهَّ إعادةَّ إلىََََََّّّّّّعلىَّ

بيوتناَّومجتمعاتناَّ..َّوأحسبَّأنَّللواعياتَّالداعياتَّمنكنَّالمجالَّاألرحبَّيفَّ

َّذلكَّفعلىَّبركةَّاهللَّ..َّوفقناَّاهللَّوإياكّنَّإلىَّماَّيرضيه.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 عـــداءالوعي مبا حييكــه األ 

وتبصيرهاَّبمواطنَّيفََََّّّّ،وتوعيَتهاَّبواقعهاََّّ،إّنَّمنَّعواملَّبنـاءَّاألمـةَّبناَءَّفكرها

فكرهاَّونفوسهاَّوتصرفاهتاَّ..َّإنهَّواجبَّعلىَّالقادرَّمنَّالرجالَّوالنساءَّ..َّفالَُّبّدََّّ

المخاطرَّ منَّ ونحذرَّ ولديننا,َّ لنـاَّ الماكرينَّ بمكرَّ حولناَّ منَّ ُنعّرفَّ وَّ َنعِرَفَّ أنَّ

َّسَّالماكرونَّعلىَّأبنائنـاَّحقيقتها.َّالفكريةَّالتيَّقدَّيلبَّّ

المسلمَّبالطاغوت.َّيقولَّاهللََََّّّّإنَّّ  ٰه ُّ:ََّّمنَّشروطَّاإليمانَّباهللَّأنَّيكفرَّ
 هث  هتمث مت هب مب هئ مئ  هي مي خي حي جي

َّ[.256َّالبقرة:َّ]َّ َّ هس  مس

اهلل إالَّ بحقَّ معبودَّ الَّ بأنهَّ اإلقرارَّ تتضمنَّ التوحيدَّ علىََََّّّّ،وكلمةَّ النفيَّ فتقدمَّ

َّتخليةَّقبلَّالتحلية.َّاإلثبات.َّوالعلماءَّكانواَّيقولون:َّال

الجاهليةَّبكلَّجوانبها،َّوكفرتَّ ولقدَّنصرَّاهللَّهذهَّاألمـةَّعندماَّانخلعتَّمنَّ

فدانتَّلهاََََّّّّ،وآمنتَّباهلل،َّواستقامتَّعلىَّهذاَّاإليمانَّاعتقادًاَّوعمالًَََّّّ،بالطاغوت

َّوالعدالةَّوالسعادةَّ.َّ،وقادتَّالعالمَّإلىَّالهدىَّوالفالحَّ،الدنيا

أع َّ الذيــوإن  منَّ اهللَّ أهََّّكفرواََّّنداءَّ والمالحـمنَّ والمشركينَّ الكتابَّ دةََّّــلَّ

النص هذاَّ الـأفزعهمَّ كـرَّ اإلسالمـذيَّ ألمـةَّ َّ،انَّ جنَّ وباؤواَّــفقاتلواَّ َّ.. اهللَّ دَّ

ارَّمرةَّبعدَّمرةَّ..َّولكنهمَّلمَّيلقواَّسالحهمَّولمَّيرتكواَّــباالخفاقَّوالهزيمةَّوالع

ق كماَّ َّ.. والقتالَّ بالمكرَّ المؤمنينَّ مواجهةَّ يفَّ ربنــمحاوالهتمَّ  ىق  ُّ ََّّ:اََّّـالَّ
َّ[.217َّالبقرة:َّ]َّ َّىل مل يك ىك مك لك  اك يق

 يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىقُّ وقـال:ََّّ
َّ[.109َّالبقرة:َّ]َّ َّزي  ري ٰى ين  ىن نن من زن  رن مم ام

الجّرارةَّ الجيوشَّ َّ،فجهزواَّ يريدونَََّّّ أورباَّ أنحاءَّ مختلفَّ منَّ وجاؤواَّ

بأفواههمَّوأيديهم اهللَّ نورَّ قرنينََََّّّّ،ليطفئواَّ امتدتَّ التيَّ الصليبيةَّ الحروبَّ فكانتَّ
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الزمان ولكنََََّّّّ،وأهلكواَّالحرثَّوالنسلََّّ،يفَّاألرضَّبعدَّإصالحهاََّّفأفسدواََّّ،منَّ

ك ضَّـكيدهمَّ يفَّ تبََّّ،اللـانَّ الكافرينـواهللَّ كيدَّ موهنَّ تعالىَّ عندماََََّّّّ،اركَّ وذلكَّ

عندماََّّ أنهَّ اهللَّ سننَّ ومنَّ َّ.. بصدقَّ الحـقَّ يحملونَّ مؤمنـونَّ حملةَّ للحـقَّ يكونَّ

الََّّ،يتميزَّالمعسكران:َّمعسكرَّاإليمان ََّّعزيز.ََّّومعسكرَّالكفرَّيأيتَّنصرَّاهللَّالمؤزرَّ

 نب مب  زب رب  يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّ الَّتعالى:ََّّــق
َّ[.76ََّّالنساء:َّ]َّ َّ رث يت ىت  نت  مت رتزت يب ىب

األمَّّ عادتَّ لماَّ َّ.. القائدينَّــأجلَّ لهاَّ اهللَّ هّيأَّ بهَّ واستمسكتَّ دينهاَّ إلىَّ ةَّ

ةَّ..َّوأخرجاَّالمعتدينَّمنَّديارَّــفنهضاَّباألمَََّّّّ،المظفرينَّنورَّالدينَّوصالحَّالدين

ي لمَّ اهللَّ أعـداءَّ ولكنَّ لها،َّالمسلمين.َّ والكيدَّ األمـةَّ هذهَّ مواجهةَّ عنَّ كّفواَّ

ديدَّإلىََّّـفتعرضتَّمنَّجََّّ،فحّرضواَّالتتـارَّوالمغولَّعلىَّالهجومَّعلىَّالمسلمين

حربَّضروسَّوتقتيلَّوتدمير.َّولكنَّالمسلمينَّهنضواَّمرةَّأخرىَّوهزمواَّالتتـارَّ

َّيفَّعدةَّمعاركَّيفَّعينَّجالوتَّوشقحبَّوغيرهماَّوهللَّالحمدَّوالمنـة.َّ

أوردَّلكمَّماَّقالهَّالعالمةَّاألستاذَّمحمودَّمحمدَّشاكرََََّّّّومنَّالمفيدَّالممتعَّأن

َّ:(1)قـالََّّعنَّحقيقةَّالحروبَّالصليبية.َّ

َّ سنةَّ بدأتَّ التيَّ الصليبيةَّ سقوط489ََّّ]الحروبَّ منَّ قرونَّ ستةَّ بعدَّ أيَّ هـَّ

يفَّخاللهاَّكانَّاإلسالمَّقدَّظهرَّبدينهَّوثقافتهَّوغلبَّعلىَََّّّ،ةـمرباطوريةَّالرومانياال

ح منَّ ةَّ ممتـد  الهندََّّـُرقعةَّ األندلسدودَّ أقصىَّ أفريقياََّّ،إلىَّ قلبَّ وأنشـأَََّّّ،إلىَّ

كاملة متماسكةَّ نبيلةَّ َّ،حضارةَّ األرضَّ منَّ وأخرجهاَّ النصرانيةَّ رّدَّ أنَّ ََّّ،َّبعدَّ

فيماََّّ يعيشَّ كانَّ الذيَّ الهامجَّ الهمجَّ هذاَّ فيهاَّ التيَّ الشماليةَّ الرقعةَّ يفَّ وحصرهاَّ

أوربا باسمَّ اليومَّ النصرانيةََََّّّّ،يعرفَّ بينَّ قرونَّ ةَّخمسةَّ مـد  مشتعالًَّ الصراعَّ وظّلَّ

جنوبًاال يتاخمهاَّ الذيَّ اإلسالمَّ وبينَّ الشمالَّ يفَّ َّ،محصورةَّ جيوشَََّّّ ولكنَّ

 
َّوماَّبعدها.35ََّّصََّّ"ثقافتناَّلطريقَّإلىيفَّاَّ"(َّرسالة1َّ)
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يذكر شيئًاَّ تفعلَّ أنَّ تستطعَّ لمَّ قادةََََّّّّ،النصرانيةَّ األمرَّ وتدب َرَّ األمر.َّ تطاولَّ معَّ

اإلقطاعََّّ،النصرانية وملوكَّ الكنيسةَّ رجالَّ الخشيةََّّ،وهمَّ أنَََّّّ،وداخلتهمَّ وخافواَّ

النصرانيةَّعنَّجنوبَّأوربا كماَّزالَّباألمسَّعنََََّّّّ،يفضيَّاألمرَّإلىَّزوالَّسلطانَّ

لُيدخلواَّيفَّالنصرانيةَّهذاَّالهمجَّالهامجَََّّّ،فرأواَّأنَّيتجهواَّإلىَّالشمالََّّ،األندلس

يجمعه لهَّ دينَّ الَّ ثغورَََّّّ،الذيَّ علىَّ تطبقَّ جرارةَّ لجيوشَّ مددًاَّ قليلَّ بعدَّ ليكونَّ

دواَّـاَّلُيعـَـّاإلسالمَّوعواصمهَّيفَّالشامَّومصر.َّانطلقَّالرهبانَّيجوبونَّشمالَّأوربَّ

إع عظيمــأهلهاَّ والنصرانيةلخوضًََّّاََّّدادَّ اإلسالمَّ بينَّ العظمىَّ وكانَََّّّ،المعركةَّ

فلمَََّّّ،وأنَّأهلَّاإلسالمَّوثنيونََّّ،جزءًاَّمنَّهذاَّاإلعداد:َّتبشـيُعَّاإلسالمَّيفَّعيوهنم

دخلوهَّ إالَّ والبشاعةَّ والتمويهَّ الكذبَّ منَّ بابًاَّ قرارةََََّّّّ،يرتكواَّ يفَّ معانيهَّ ليقرواَّ

الصليبية الحربَّ وبدأتَّ َّ.. َّ،نفوسهمَّ اإلسالمَّ ثغـورَّ َّواكتسحتَّ وعواصمهَََّّّ

الشماليةَّتسفحَّالدماءَّالمسلمة،َّواستمرتَّقائمةَّقرنينَّكاملينَّ..َّولكنّهاَّانتهتََّّ

َّباإلخفاقَّوباليأسَّمنَّحربَّالسالحَّ..َّ

اآلخرةَّسنةََّّ منَّجمادىَّ عشَرَّ السابَعَّ يفَّ قضاءهَّ اهللَّ للهجرةَّوسقط690ََََّّّّوقضىَّ

ورجعتَّآخرَّفلولَّالحمالتَّالصليبيةَّإلىََََّّّّ،امــآخرَّحصنَّكانَّللصليبينَّيفَّالش

مستخهطنمو بائسةَّ متهالكةَّ والعزاَّ الخزيَّ منَّ الوجوهَّ ُصفرَّ قلوهباَََّّّ،ارــيةَّ ويفَّ

َّحسرةَّقاتلةَّعلىَّماَّخرجَّمنَّأيديهاَّمنَّمتاعَّالدنياَّوهبجتهاَّوَّزخرفها[.َّ

نحورهم إلىَّ َّ ُرد  قدَّ كيدهمَّ أنَّ الكفرةَّ كانواََََّّّّ،ورأىَّ التيَّ التتـارَّ موجاتَّ وأنَّ

..َّاستأنفواَّالحربَّولكنَََّّّلوهبميأملونَّأنَّتثـأرَّلهزيمتهمَّأخفقتَّيفَّأنَّتحقـقَّمط

َّبطريقةَّأخرىَّبطريقةَّالفكرَّوالثقافة.َّ

فجاؤواَّلبالدَّالمسلمينَّمستعرينَّبقـوةَّالسالحَّ..َّومعهمَّمناهجَّالتعليمَّوفيهاَّ

الناقـالس بالغزوَّـّمَّ مناَّ ينتزعواَّ أنَّ استطاعواَّ حتىَّ بنـاَّ يمكرونَّ زالواَّ وماَّ َّ.. عَّ

بقول يقولونَّ المسلمينَّ أبنـاءَّ منَّ شريحةَّ حتىََّّويََّّ،همَّـالفكريَّ فكرهمَّ نشرونَّ

)إنَّّ يقول:َّ أنَّ إلىَّ ببعضهمَّ األمرَّ النهضةََّّوصلَّ َّسبيلَّ سـيرةَََّّّ نسـيرَّ أنَّ هيَّ
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أنداداًَّ لهمَّ لنكونَّ ونسلكَّطريقهمَّ الحضارةَََّّّ،األوربيينَّ يفَّ لهمَّشركاءَّ ََّّ،َّولنكونَّ

وشرها ومرهاََّّ،خيرهاَّ يكرهَََّّّ،حلوهاَّ وماَّ منهاَّ يحبَّ منهاََّّ،وماَّ يحمدَّ وماََََّّّّ،وماَّ

َّ(1).َّيعاب(

المهماتَََّّّفلننتبهَّولنتيقظَّولنعملَّعلى لنا.َّوهذهَّاألمورَّمنَّ ماَّيخططَّ معرفةَّ

َّالتيَّينبغيَّأنَّتقومَّهباَّالمرأةَّالمسلمةَّالمثقفةَّالواعيةَّالداعية.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 
َّ.41هَّحسينَّصَّــلطَّ"مستقبلَّالثقافةَّيفَّمصر"(1ََّّ)
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 الميةــزة اإلســالع

فيهاََّّ يتعّرضَّ التيَّ العصيبةَّ األيامَّ هذهَّ يفَّ الموضوعَّ هذاَّ أطرقَّ أنَّ ليَّ يطيبَّ

اهرة،َّإذاَّيتعرضونَّإلىَّخسـفَّوتنكيلَّمنَّاليهودََّّالمسلمونَّإلىَّأوضاعَّمؤلمةَّق

)والَّ المثـل:َّ ويفَّ اهلل.َّ منَّ بغضبَّ وباؤواَّ والمسكنةَّ الذلةَّ عليهمَّ ضربتَّ الذينَّ

البوسنةََّّ يفَّ النصارىَّ منَّ ذلكَّ مثلَّ إلىَّ تعرضواَّ أنَّ بعدَّ ُمغل ب(.َّ مثلَّ يغلبكَّ

َّوكسوفاَّوالشيشان.َّوإناَّهللَّوإناَّإليهَّراجعون.

أمـالع بيكتبهَّاهللَّللمسلميََّّر َّـزةَّ َّمنَّيشـاءَّويَُّــن،َّوالعزةَّ ُيعـزُّ ََّّــدَّاهللَّسبحانه،َّ ذلُّ

َّمنَّيشـاء.َّ

َّ أسماؤه:َّ تباركتَّ قـالَّ كماَّ للمسلمينَّ العزةَّ اهللَّ كتبَّ  مل يك ُّ لقدَّ
َّ]ََّّ َّزن رن مم  ام يل ىل وقـرّر8ََّّالمنافقون:َّ َّ َّ.]

همَّ هللَّ دينهمَّ وأخلصواَّ الصالحاتَّ وعملواَّ آمنـواَّ إْنَّ المسلمينَّ أّنَّ سبحانهَّ

ُنَّلهمَّيف  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ األرضَّكماَّقـالَّعّزَّمنَّقائل:ََََّّّّاألعلونَّوسيمك 
 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ

 زث يترث ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب
َّ[.55َّالنور:َّ]َّ َّىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث

إليهاََّّ أشرناَّ التيَّ الشروطَّ تحققتَّ عندماَّ الواقعَّ دنيـاَّ يفَّ تحّقـقَّ الوعدَّ وهذاَّ

َّوهي:َّإيمانَّباهلل،َّوعملَّصالحَّوإخالصَّيفَّالعبادة.َّ

المسلم َّ الهزيمةَّمرحلةََّّـينَّهإن  منهزمينَّيفَّمعركة،َّألّنَّ مَّاألعلونَّولوَّكانواَّ

بَُّـمؤقت َّلهمَّمنَّمجاوزهتا.َّفقـة،َّوالَّ  هئ ُّ   الى:ـَـّولهَّتعـدَّقــدَّغزوةَّأحـدَّنزلَّبعـد 
 جح  مج حج مث هت  مت  خت حت جت  هب مب خب حب  جب

عمران:ََّّ] َّخص  حص مس خس حس  مخجس جخ مح [.140ََّّ–139آلَّ

استكانوا وماَّ وماَّضعفواَّ المسلمونَّ وهنَّ ظَََّّّ،فماَّ ماَّبلَّ العـّزةَّ هبذهَّ يشعرونَّ لُّواَّ
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دامـواَّمستمسكينَّبإيماهنمَّمستقيمينَّعليه.َّوهمَّمعَّعزهتمَّعلىَّالكفـارَّرحمـاءََّّ

تعالى:ََّّ قالَّ الذل.َّ إلىَّدرجةَّ تصلَّ تكادَّ المؤمنين،َّرحمـةَّ معَّ   زن ُّ متواضعونَّ

 مئ  خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من
َّ[.54َّالمائدة:َّ]َّ َّ خب حب جب هئ

خـيرََّّ هيَّ اإلسالمَّ ــةَّ ُأم  َّ رسالة،ََّّإن  ألعظمَّ حاملةَّ ألهناَّ للنـاس؛َّ أخرجتَّ ـةَّ ُأم 

َّوألهناَّكانتَّتأمرَّبالمعروفَّوتنهىَّعنَّالمنكرَّوتؤمنَّباهلل.َّ

 حي  جي   يه ىه مه  جه ين ىن منُّ قـالَّتعالى:ََّّ
َّ[.110َّآلَّعمران:َّ]َّ َّىي مي خي

يَّشعورَّالمسلمَّبالعـّزة،َّومنَّهناَّحـّرمَّاإلسالمَّعلىَّأتبـاعهََّّــوه ذاَّالمعنىَُّينمِّ

بالكافرين اهللََّّالتشـبهَّ رسولَّ قالَّ فقدَّ منهم»:ََّّملسو هيلع هللا ىلص.َّ فهوَّ بقومَّ تشب هَّ ألّنََََّّّّ«؛َمّنَّ

القوةََّّ أماَّ َّ حين.َّ كلَّ يفَّ بإيمانهَّ َّ قويٌّ فالمؤمنَّ َّ.. القويَّ يقلدَّ الذيَّ هوَّ الضعيفَّ

تعالى:ََّّ قالَّ كماَّ تغيبَّ وقدَّ تحضرَّ فقدَّ  حص  مس خس حسُّ المـاديةَّ
َّ[.140َّآلَّعمران:ََّّ]ََّّخص 

َّة:َّوقدَّسلكَّاإلسالمَّبأتباعهَّالسبلَّالتيَّتؤديَّهبمَّإلىَّالعـز َّ

الصالح،ََََّّّّ-1 والعملَّ العقيدةَّ اإلنسـانَّ بهَّ يقـّومَّ الذيَّ الميـزانَّ اإلسالمَّ جعلَّ

كانَّ الحـقَّ هيَّ اإلسالميةَّ العقيدةَّ كانتَّ ولمـاَّ بالتقوى.َّ التفاضلَّ وجعلَّ

الهدىََّّ علىَّ الذيَّ هوَّ باإلسالمَّ  جن خممم حم جم هل مل ُّ المؤمنَّ

َّ[.32يونس:َّ]َّ َّ حن

ا يعصمَّ كريمَّ إلىَّمستوىَّ بالمسلمَّ الحّقَّ الدينَّ الضاللََّّلقدَّسماَّ لعقلَّمنَّ

العبوديةََّّ ألوانَّ كلَّ منَّ وحّررهَّ والشر،َّ االنحرافَّ منَّ والسلوكَّ والسخف،َّ

أْنَّيرىََّّ لهَّ َّ الكفار،َّوُحـق  ..َّولذاَّكانَّفوقَّ النـاسَّ التيَّيرسفَّهباَّكثيرَّمنَّ

َّنفسهَّكذلك.
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هََّّ-2 أنَّ اإلسالمَّ عرفََّّـَـّوقـررَّ فإذاَّ وأبقى،َّ خيرَّ اآلخرةَّ وأنَّ فانية،َّ الدنياَّ ذهَّ

القيامةَّشعرَّهبذاَّالتفوقَّوالتميزَّعنَّالكافرين.َّقالََََّّّّالمؤمنَّأنهَّهوَّالفائزَّيوم

 مت  خت  حت هبجت مب  خب  حب جب هئ مئ خئ ُّ تعالى:ََّّ
َّ[.185َّآلَّعمران:َّ]َّ َّحج  مث هت

فهوَََّّّ-3 السعادة،َّ لهَّ وتحّققَّ النفس،َّ لهَّطمأنينةَّ توّفرَّ بشريعـةَّ المسلمَّ اهللَّ وأكرمَّ

ََّّراضََّّبماَّقّدرَّاهللَّله،َّوهوَّملتزمَّبأحكامَّالشريعـةَّالعادلةَّالتيَّتأمرهَّبالعدلَّ

َّيفَّالقولَّوالعملَّوالحكمَّحتىَّمعَّاألعداء.ََّّ

 جت  مبهب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ قـالَّتعالى:ََّّ
 خسمس حس مخجس جخ مح جح حجمج مث  هت مت خت حت

َّ[.8َّالمائدة:َّ]َّ َّحض جض مص خص  حص

َّولذاَّفهوَّيشعرَّمنَّأعماقَّنفسـهَّبالعـزةَّعلىَّالكافرين.ََََّّّّ

الَّ بالعزةَّ شاعرًاَّ دائمًاَّ يكونَّ أنَّ إلىَّ بالمسلمَّ تنتهيَّ العمليةَّ السبلَّ هذهَّ تيََّّإّنَّ

َّكتبهاَّاهللَّله.

فألقـواَّبالعصبيةَّالقبليةَّالتيَّكانَّيقومَََّّّ،وقدَّوعىَّهذهَّالحقيقةَّالسلفَّالصالح

َّعليهاَّالمجتمعَّالجاهليَّوراءَّظهورهمَّحتىَّقالَّقائلهم:

َّإذاَّافتخرواَّبقيسَّأوَّتميمَََََََََّّّّّّّّّأبيَّاإلسالمَّالَّأبَّليَّسواهَََََََََّّّّّّّّّ

َّبعضها:ََّّوالشواهدَّعلىَّهذاَّالمعنىَّكثيرةَّوأكتفيَّباإلشارةَّإلى

ادةَّربعيَّبنَّعامرَّعلىَّقائدَّالفرس،َّإذَّأرسلهَّسعدَّقبلََّّــفمنَّتلكَّالشواهدَّوف

والسجادََّّ المذهبةَّ بالنمارقَّ زينواَّمجلسهَّ عليهَّوقدَّ فدخلَّ للقاءَّرستم،َّ القادسيةَّ

وقدََّّ تاجـهَّ وعليهَّ العظيمة،َّ والزينةَّ الثمينة،َّ والآللئَّ اليواقيتَّ وأظهرواَّ الفاخر،َّ

ربعيََّّ ودخلَّ ذهب،َّ منَّ سريرَّ علىَّ وفرسَّجلسَّ وترس،َّ بثيابَّصفيقهَّوسيفَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 293 - 

 

وبيضتهََّّ وعليهَّسالحهَّودرعه،َّ وأقبلَّ الوسائد،َّ ببعضَّ نزلَّوربطهاَّ تمَّ َّ.. قصيرةَّ

َّعلىَّرأسه.ََّّفقالواَّله:َّضعَّسالحك.

و آتكمَّ لمَّ إينَّ دعوتموينفقـال:َّ حينَّ جئتكمَّ وإاّلََََّّّّ،إنماَّ هكذاَّ تركتموينَّ فإنَّ

َّرجعت.َّ

َّاءَّبكم؟َّــفقالَّرستم:َّائذنواَّلـه.َّفقالواَّلـه:َّماَّج

ـال:َّاهللَّابتعتناَّلنخرجَّمنَّشـاءَّمنَّعبادةَّالعبادَّإلىَّعبادةَّاهلل،َّومنَّضيقَّالدنياََّّفق

ج ومنَّ سعتها،َّ خلقهََّّــإلىَّ إلىَّ بدينهَّ فأرسلناَّ اإلسالم،َّ عدلَّ إلىَّ األديانَّ ورَّ

أب قاتلناهَّ أبىَّ وَمنَّ عنه،َّ ورجعناَّ منهَّ قبلناَّ مناَّ ذلكَّ قبلَّ فمنَّ حتىََّّـلندعوهم،َّ دًاَّ

َّنفضيَّإلىَّموعودَّاهلل.َّ

َّموعودَّاهلل؟َّقـالوا:َّوماَّ

َّ(1).والظفرَّلمنَّبقيَّ،َّالَّمنَّأبىـاتَّعلىَّقتـةَّلمنَّمـقـال:َّالجنـ

َّوارَّالوليد.َّـيفَّرّدَّجَّومنَّتلكَّالشواهدَّقصةَّعثمانَّبنَّمظعونَّ

إسحاقَّ ابنَّ روىَّ فيهَََّّّ(2)فقدَّ ماَّ مظعونَّ بنَّ عثمانَّ رأىَّ لماَّ قال:َّ بسندهَّ

اهللََّّ رسولَّ بنَََّّّملسو هيلع هللا ىلصأصحابَّ الوليدَّ منَّ أمانَّ يفَّ ويروحَّ يغدوَّ وهوَّ البالءَّ َّمنَّ

الشرك،ََّّ أهلَّ منَّ رجلَّ بجوارَّ آمنًاَّ ورواحيَّ غدويَّ إّنَّ واهللَّ قال:َّ المغيرةَّ

وأصحابيَّوأهلَّدينيَّيلقونَّمنَّالبالءَّواألذىَّيفَّاهللَّماالَّيصيبني،َّلنقصَّكبيرََّّ

يفَّنفسي.َّفمشىَّإلىَّالوليدَّبنَّالمغيرةَّفقالَّله:َّياَّأباَّعبدَّشمس،َّوفتَّذّمتك،ََّّ

َّلعّلهَّآذاكَّأحدَّمنَّقومي.َّقدَّرددُتَّإليكَّجوارك.َّفقالَّله:َّلمَّياَّبنَّأخي؟َََّّّ

َّقـال:َّال،َّولكنيَّأرضىَّبجوارَّاهلل،َّوالَّأريدَّأنَّأستجيرَّبغيره.

َّقـال:َّفانطلقَّإلىَّالمسجدَّفارددَّعليَّجواريَّعالنيةَّكماَّأجرتكَّعالنية.َّ

 
يفَّمقالةَّإلىَّممثليَّالبالدََََّّّّ"إلىَّاإلسالمَّمنَّجديد"البنَّكثير،َّوانظرََََّّّّ"البدايةَّوالنهايةَّ"(1َََّّّ)

َّاإلسالمية.

َّ.10َََّّّ–2َّ/9ََّّ"سيرةَّابنَّهشامَّ"(2ََّّ)
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يرّدَّعلّيَّ الوليد:َّهذاَّعثمانَّقدَّجـاءَّ فقالَّ المسجد،َّ أتياَّ فانطلقاَّفخرجاَّحتىَّ

َّجواري.َّ

دَّأحببتَّأنَّالَّأستجيرََّّــكريمَّالجوار،َّولكنّيَّقدتهَّوفيًاََّّـدَّوجــقال:َّصدق،َّق

َّبغيرَّاهلل،َّفقدَّرددتَّعليهَّجواره.

فجلسََّّ ينشدهم،َّ قريشَّ منَّ مجلسَّ يفَّ ربيعةَّ بنَّ ولبيدَّ عثمانَّ انصرفَّ ثمَّ

َّعثمانَّمعهم،َّفقالَّلبيـد:َّأالَّكلَّشيءَّماَّخـالَّاهللَّباطل.َّ

َّ.َّقـالَّعثمان:َّصدقت

َّقـالَّلبيد:َّوكلَّنعيمَّالَّمحـالةَّزائـل.

َّ:َّكذبت،َّنعيمَّالجنّـةَّالَّيزول.َّقـالَّعثمان

قـالَّلبيدَّبنَّربيعة:َّياَّمعشرَّقريش.َّواهللَّماَّكانَّيؤّذىَّجليسكم،َّفمتىَّحدثََّّ

َّهذاَّفيكم؟َََّّّ

فقالَّرجلَّمنَّالقوم:َّإنَّهذاَّسفيهَّيفَّسفهاءَّمعه،َّقدَّفارقواَّدينناَّفالَّتجدّنَّيفََّّ

َّأمرهما.َََّّّ(1)نفسكَّمنَّقوله.َّفـرّدَّعليهَّعثمانَّحتىََّشِرَيَّ

ال إليهَّذلكَّ ماََّّفقامَّ المغيرةَّقريبَّيرىَّ رها.َّوالوليدَّبنَّ رجلَّفلطمَّعينهَّفخض 

عين كانتَّ إنَّ أخيَّ يابنَّ أماَّواهللَّ فقـال:َّ عثمان،َّ منَّ لغنية،َّـبلغَّ أصاهباَّ عّماَّ كَّ

َّلقدَّكنتَّيفَّذّمةَّمنيعة.َّ

ابَّأختهاَّيفَّــاَّأصـلَّمَـّةَّلفقيرةَّإلىَّمثـالَّعثمان:َّبلَّواهللَّإنَّعينيَّالصحيحـفق

ََّّشمس.ََّّمنكَّوأقدرَّياَّأباَّعبداهلل،َّوَّإينَّلفيَّجوارَّمنَّهوَّأعزَّّ

َّياَّبنَّأخي،َّإنَّشئَتَّفعدَّإلىَّجوارك.َّ َّفقالَّلهَّالوليد:َّهُلم 

َّ(2).فقـال:َّال

 
َّ(ََّّأي:َّزادَّوعظم.1َّ)

َّ.10َّ-2/9(ََّّسيرةَّابنَّهشام2ََّّ)
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يفَّ َّ وأحس  عليهم،َّ إشفاقَّ نظرةَّ المشركينَّ هؤالءَّ إلىَّ ينظرَّ عثمانَّ كانَّ لقدَّ

السبيلََّّ علىَّ ويدّلهمَّ نظرهتمَّ يصّححَّ أنَّ عليهَّ لهم،َّ األستاذَّ بمثابةَّ أنهَّ أعماقهَّ

ج أهنمَّ ورأىَّ نظرهََََّّّّ–ميعًاََّّالسوّيَّ إلىََََّّّّ–يفَّ المريضَّ احتياجَّ إليهَّ يحتاجونَّ

الطبيب،َّفقامَّيصدعَّبالحقَّالذيَّيراهَّوآمنَّبهَّمعتزًاَّبه،َّولمَّيرَضَّلهمَّأنَّيسمعواََّّ

المشركين واستعذبَّماَّلقيََََّّّّ،فكرةَّمغلوطةَّفقالَّكلمتهَّوتعّرضَّلألذىَّمنَّقبلَّ

ينالو أنَّ يملكونَّ ..َّألهنمَّالَّ لهَّ إهانةَّ ذلكَّ يرىَّيفَّ أنَّ دونَّ األذىَّ العزةََّّمنَّ منَّ اَّ

َّالتيَّغرستهاَّيفَّقلبهَّعقيدةَّاإلسالم.َّ

َّوهناكَّشواهدَّكثيرةَّتدلَّعلىَّتمثلَّالمسلمَّللعزةَّالتيَّأرادهاَّاهللَّله.ََّّ

َّأهمَّمظاهرَّالعزةَّاإلسالميةَّماَّيأيت:و

وُخُلقَّ -1 وشريعةَّ عقيدةَّ باإلسالمَّ َّ،ااالعتزازَّ الحقَّ الدينَّ أّنهَّ ََّّ،َّواالعتقادَّ

َّالصدعَّبذلكَّيفَّأيَّظرفَّمنَّالظروف.َّو

علىَّالحقَّأمامَّالغزوَّالفكريَّالذيَّيريدَّأنَّيزحزحَّالمسلمينَّعنََََّّّّالثبـات -2

 دينهمَّبغيًاَّوعدوانًا.

 تأييدَّالمؤمنينَّأينماَّكانواَّوالدفاعَّعنهمَّبكلَّوسيلةَّممكنة.َّ -3

نبذَّكلَّماَّيمكنَّأنَّيعتـزَّبهَّاآلخرونَّمنَّمـاٍلَّأونسٍبَّأوَّوطٍنَّأوَّفكٍرَّأوَّ -4

 شعاراٍتَّغيرَّإسالمية.َّ

ميةَّوبالشعورَّهباَّولوَّيفَّأشّدَّحاالتَّالضعفََّّاالحتفاظَّهبذهَّالعـزةَّاإلسال -5

 والتخّلف.

أاّلَّيغـرتَّّالمسلمَّبماَّيكونَّيفَّحياةَّالكفرةَّمنَّالمـالَّالوفير،َّوالقوةَّالهائلة،َّ -6

تعالى:ََّّ قالَّ الضخمة.َّ  حم  جم يل ىل مل خل ُّ والمخرتعاتَّ
عمران:ََّّ]ََّّ َّجه ين  ىن  من حنخن جن يم   ىم  مم خم آلَّ

  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ [.َّوقالَّتعالى:10ََّّ
َّ[.197َّ–196آلَّعمران:َّ]َّ َّيق ىق ىفيف يث ىث
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اإلسالمية العزةَّ مظاهرَّ أهمَّ بأعظمَََّّّ،َّتلكَّ عادتَّ األمـةَّ أفرادَّ يفَّ توافرتَّ وإذاَّ

َّالنتائجَّعلىَّالفردَّوالمجتمع.َّوسأذكرَّأهمَّهذهَّالنتائج:

أهناَّ -1 الموهوبَّ الباحثَّ الفردَّ نفسَّ يفَّ اإلسالميةَّ العزةَّ هذهَّ قيامَّ نتائجَّ منَّ

األصيلة الدينَّ حقائقَّ إلىَّ الوصولَّ علىَّ اإلسالمَََّّّ،تعينهَّ يتصّورَّ وتجعلهَّ

َّتصورًاَّسليمًاَّ.

تعينهَّعلىَّ -2 أّنهاَّ المتخّلفَّ المجتمعَّ العزةَّاإلسالميةَّيفَّ قيامَّهذهَّ نتائجَّ ومنَّ

ذلكَّألنَّاعتقادَّاألمةَّبأهناَّعزيزةَّباإلسالمَََّّّ،النهوضَّوالتخّلصَّمنَّالتخّلف

العّزةََّّ هذهَّ مقتضىَّ بينَّ الموازنةَّ علىَّ سيحملهاَّ المشرقَّ بماضيهاَّ فخورةَّ

ا واقعهاَّ المؤلموبينَّ المجديََََّّّّ،لمتخلفَّ والعملَّ اليقظةَّ إلىَّ وسيدفعهاَّ

َّوالنهضة.َّ

فالَّ -3 وكيانهَّ ذاتهَّ المسلمَّ علىَّ تحفظَّ أهناَّ النفسَّ يفَّ العـزةَّ قيـامَّ نتائجَّ ومنَّ

َّيذوبَّيفَّكيـانَّالكفارَّاألقـوياء.َّ

بسببَّ -4 الناسَّ بينَّ تظهرَّ قدَّ التيَّ المنحرفةَّ القيمَّ تصحيحَّ نتائجهاَّ ومنَّ

لّيَّ علىَّ تحملهمَّ التيَّ الداخليةَّ يفَََّّّالهزيمةَّ والتمحلَّ الشرعيةَّ النصوصَّ

وماََّّ الكفارَّ منهمَّالسرتضاءَّ محاولةَّ األصلي،َّ معناهاَّ عنَّ وصرفهاَّ تأويلهاَّ

همَّببالغيَّرضاهم.َّإنَّالمسلمَّالذيَّيشـعرَّبالعزةَّاإلسالميةَّيقولَّماَّيقررهََّّ

َّ.دينهَّرضيَّالناسَّأوَّسخطواَّ

األرض،َّ -5 يفَّ قوةَّ أكربَّ منَّ أكربَّ المسلمَّ يجعلَّ اإلسالميةَّ بالعزةَّ الشعورَّ

َّهَّشجاعًاَّمقدامًاَّيقولَّالحقَّالَّتأخذهَّيفَّاهللَّلومـةَّالئم.يجعلَّو

فالََّّ -6 كرامتهَّ بشـأنَّ يتهاونَّ أنَّ منَّ المسلمَّ يصونَّ اإلسالميةَّ بالعزةَّ الشعورَّ

يكونََّّ بلَّ أوَّصغر.َّ كربَّ الدنياَّ أعراضَّ منَّ أجلَّعرضَّ منَّ ماءَّوجههَّ يبذلَّ
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ليسَّالغنيَّعنََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصراضيًاَّقانعًاَّبماَّآتاهَّاهلل.َّيعيشَّقولَّالرسولَّالعظيمََّّ

َّمتفقَّعليه.َّ(1)«.ولكّنَّالغنىَّغنىَّالنفسَّ،العرضَّكثرة

ف تنطلَـّالعـزةَّاإلسالميََّّإن َّـوأخيرًاَّ المسلمَّهللَّوحَّـةَّ عبوديةَّ منَّ تبنيهَّـقَّ دهَّومنَّ

التوحيدَّ..َّفالمسلمَّعزيزَّحاكمًاَّومحكومًاَّ..َّمنتصرًاَّومنهزمًاَّ..َّفقيرًاََّّ لعقيدةَّ

َّأوَّغنيـًاَّ..َّمقيمًاَّيفَّأرضَّاإلسالمَّأمَّيفَّديارَّالكفر.ََّّ

األمَََّّّّمن بنـاءَّ يفَّ العامالتَّ الداعياتَّ يفَّ توافرهاَّ منَّ ب دَّ الَّ التيَّ أنَّـاألمـورَّ ـةَّ

بجانبهَّ جوانبه:َّ كلَّ منَّ الواقعَّ هذاَّ يعرفنَّ أنَّ َّ.. دقيقةَّ معرفةَّ أمتهّنَّ واقعَّ يعرفنَّ

المشرق،َّوجانبهَّالمـؤلم،َّاألبيضَّواألسود،َّوالَّيجـوزَّأنَّتقتصرَّمعرفتكّنَّعلىََّّ

قع،َّأوَّعلىَّالسلبياتَّفيهَّدونَّاإليجابيات؛ََّّاإليجابياتَّدونَّالسلبياتَّيفَّهذاَّالوا

والرتاخي،ََّّ الكسلَّ إلىَّ يدعوَّ اإليجابيَّ الجانبَّ معرفةَّ علىَّ االقتصارَّ ألنَّ

واليأسَّ اإلحباطَّ إلىَّ يقودَّ قدَّ فقطَّ السلبيَّ الجانبَّ معرفةَّ علىَّ واالقتصارَّ

َّوالقعود.

و كثيرًاَّ خيرًاَّ اإلسالميةَّ األمــةَّ هذهَّ يفَّ أنَّ ننكرَّ يومََّّـسالَّ إلىَّ الخيرَّ هذاَّ يبقىَّ

اهللََّّالق رسـولَّ سـيدناَّ قالَّ كماَّ علىََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصيامةَّ ظاهرينَّ أمتيَّ منَّ طائفةَّ تزالَّ الَّ

كذلك وهمَّ اهللَّ أمـرَّ يأيتَّ حتىَّ خالفهمَّ منَّ يضرهمَّ الَّ مسلمََََّّّّ«.الحـقَّ أخرجهَّ

البخاريَّومسلمَّوأحمدَّوابنَّماجهََّّ والرتمذيَّوغيرهاَّعنَّثوبان.َّوأخرجَّنحوهَّ

َّ(2).وأبوَّداودَّوالحاكمَّوَّابنَّحبانَّعنَّعددَّمنَّالصحابة

اإلسالمََََّّّّولكن علىَّ شرسةَّ حربًاَّ تشنَّ طائفةَّ الطائفةَّ هذهَّ جانبَّ إلىَّ هناكَّ

َّوالمسلمينَّيقودهاَّأعداءَّاهللَّالذينَّماَّزالواَّيكيدونَّويخططونَّويحاربون.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

 
َّ(.1051َّ(،َّومسلمَّ)6446رواهَّالبخاريَّ)(1ََّّ)

َّ.7296َّإلى7287َََّّّباألرقامَّمنََّّ"صحيحَّالجامعَّالصغير"(2ََّّ)
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 زو الفكريـــالغ

تعــلق القـدَّ الشـاونتَّ الثـوىَّ االســريرةَّ وهي:َّ والتبشــالثَّ ـيرَّـــتعمارَّ

َّدَّلهـذهَّاألمـةَّولدينها.واالسـتشـراقَّعلىَّالكيَّ

بَُّ لألخَّــوالَّ َّ أنََّّـد  منَّ اإلسالمَّ علىَّ أمتهنَّ بنـاءَّ يفَّ الراغباتَّ الداعياتَّ واتَّ

وماَّ بعيدَّ زمنَّ منَّ المسلمينَّ غزتَّ التيَّ القوى،َّ هذهَّ كيدَّ مراحلَّ بعمقَّ يدرسنَّ

مظاهرََّّ الغزوَّيفَّ هذاَّ تجّلىَّ وقدَّ مدروسًا،َّ مخططًاَّ غزوًاَّ غزهتمَّ تغزوهم.َّ زالتَّ

ديةَّواجتماعيةَّوأخالقية.ََّّومنَّأخطرَّهذهَّالمظاهرََّّعدةَّعسكريةَّوفكريةَّواقتصا

َّالمظهرَّالفكري.ََّّ

َّ:َّ(1)الــدماَّقــابَّالمعاصرينَّعنــدَّالكتــنَّأحـدَّأحســوق

]إّنَّالشرقَّاإلسالميَّكّلهَّمنذَّغفاَّغفوتهَّالثقيلةَّالطويلة،َّفانقطعَّعنَّصدرَّالزمن،َّ

لهَّتاريخًاَّممتازًا،َّلمَّيردَّأنَّيبصرَّبعينيه،َّوالَّأنَّيسيرَّعلىَّقدميه،َّوالَّأنَّيعلمَّأّنََّّ

ذَهَبَّ وإنماَّ أصيلة.َّ ومدنيةَّ كاملة،َّ ووحدةَّ خاصًا،َّ وطابعًاَّ مستقالً،َّ ووجودًاَّ

الصائد نداءَّ علىَّ طريقهَّ منَّ َّ،يتحّسسَّ سيرَّ يفَّ َّهَّويتوكأَّ الَشَركَّ عمودَّ ََّّ،َّعلىَّ

الغرب يفَّ بالفناءَّ شخصهَّ علىَّ عبيدًاََََّّّّ،ويطمسَّ يكونواَّ أنَّ يكفهمَّ لمَّ أهلهَّ كأّنَّ

وقهرــألورب قوةَّ عنَّ بالجسمَّ عبيَّفََّّ،اَّ يكونواَّ أنَّ رضاَّـرضواَّ عنَّ بالروحَّ لهاَّ دًاَّ

بلغتهاََّّ،وطواعية يتكلمونَّ بأدهباََّّ،فهمَّ بسمتهاََّّ،ويتأدبونَّ يت سمونَّ ويتخلقونََََّّّّ،وَّ

بالكرهَّعلىَّغرارَّذوقهاََّّ،بخلقها أذواقهمَّ ويغالطونَّطباعهمَّيفَّأصلَََّّّ،ويطبعونَّ

ربيَّمنَّالفطرة،َّفيزعمونَّلعقولهمَّأّنَّالنفسَّالمتمدنةَّالَّيالئمهاَّإالَّماَّيالئمَّاألو

َّأنَّالمسافةَّـكََّّ،هَّوموسيقاهَّـَـّهَّورقصهَّوغنائــأدب

َّوالَّتبدلَّطبيعة.َََّّّ،اـوالَّتغيّرََّخْلقَّ،اـبينَّالشرقَّوالغربَّالَّتحدثَّفرق

 
انظرهاَّيف1ََّّ) المذبذبةَّ الثقاقهَّ بعنوانَّ لهَّ مقالةَّ يفَّ الزياتَّ أحمدَّحسنَّ َّهوَّ الرسالة"(َّ ََّّ"وحيَّ

1/178َّ–َّ179َّ.َّ
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اء،َّواالستعبادَّاألدبيَّيدهمناََّّــدَّاآلبــإّنَّاالستعبادَّالمـادّيَّدهمناَّأمسَّعلىَّي

َّاء.ــدَّاألبنــاليومَّعلىَّي

ارَّــواسـتعبادَّيكـونَّعنَّاختيََّّ،لـضطرارَّوجهتعبادَّكـانَّعنَّاــتانَّبينَّاســـوش

َّم.ََّّـوعل

ذهَّــهََّّرًاَّمنَّالعبوديةَّالجسمية؛َّألن َّـخطرًا،َّوأسـوأَّأثََّّدَّّـةَّأشـــوديةَّالعقليـوالعب

فاؤهَّمتىََّـّلَّالجسمَّيرجىَّشــامَّوالَعَرض،َّومثلهاَّمثــامَّوالحطََّــّدىَّاألجســالَّتتع

ق.َّوهيهاتَّـالروحَّإذاَّزهب،َّوـلَّإذاَّذهـعرفَّداؤه.َّأماَّتلكَّفحكمهاَّحكمَّالعق

َّفاءَّأوَّينتظرَّلمقتـولَّرجعة[.ـولَّشـأنَّيرجىَّلمخب

َّاَّـومًََّّاـيرًاَّهينـيئًاَّيسـعَّمهماَّكانَّيفَّنظرَّبعضناَّشـةَّهذاَّالواقــّدَّمنَّمواجهــالَّبَُّ

باليسـه الهـوَّ بَََُّّّين.ََّّـيرَّوالَّ العمــوالَّ هـّدَّمنَّ انتشارَّ التيََّّـلَّعلىَّدرءَّ العبوديةَّ ذهَّ

َّدهاَّبالفنـاء.َُّتذهبَّأمتناَّوتتهددَّوجو

منـلق اإلسالميَّ العالمَّ يفَّ إلىََّّـدَّعمتَّ والرجوعَّ واليقظةَّ الوعيَّ روحَّ ذَّحينَّ

َّويتعرفونَّعلىَّدينَّاهلل.ََّّ،اإلسـالمَّفبـدأَّالشـبابَّوالشـاباتَّيرجعونَّإلىَّاهلل

وعلىَََّّّ،وشرعواَّيشعرونَّبضرورةَّالمحافظةَّعلىَّالهويةَّاإلسالميةَّللمسلمين

وأنَّطريقَّالخالصَّهوَّاالستمساكَّهبذاََََّّّّ،هاـةَّمتميزةَّبعقيدهتاَّوسلوكَّـأهنمَّمنَّأمَّّ

آباءهم بهَّ اهللَّ أعـّزَّ الذيَّ ذراه.ََََّّّّ،الدينَّ أعلىَّ إلىَّ المجـدَّ سلمَّ يتسلقونَّ وجعلهمَّ

الفكري بالعبوديةَّ أصيبواَّ الذينَّ أولئكَّ مضجعَّ أقّضَّ الوضعَّ هذاَّ كماََََّّّّ،ةـولكنَّ

فشرعواَّيعملونَّعلىَّتشويهَّصورةَّهذهَّاليقظة،َّوإلصاقَََّّّ،أقضَّمضجعَّأساتذهتم

َّظنـًاَّمنهمَّأنَّهذاَّسيعملَّعلىَّالحـّدَّمنهاَّوإيقافها.َََّّّالتهمَّهبا

يفََّّ مهمتهمَّ تأيتَّ َّ.. الصادقاتَّ والداعياتَّ الصادقينَّ الدعـاةَّ مهمةَّ تأيتَّ وهناَّ

اهلل علىَّ المقبلينَّ هؤالءَّ متشنجةََََّّّّ،ترشيدَّ تصرفاتَّ يتصرفواَّ أنَّ منَّ وتحذيرهمَّ
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مناسبة والَّ صحيحةَّ غيرَّ تشويهَََّّّ،َّومتشددةَّ علىَّ الحجةَّ أعداءهمَّ بذلكَّ فيعطواَّ

َّورهتمَّ..ََّّص

أنَّْ إلىَّ والشاباتَّ والشبابَّ والتالمذةَّ األبنـاءَّ دعوةَّ يفَّ مهمتهمَّ يتعلمواََََّّّّوتأيتَّ

َّلَّجهله.بََّفـإنَّكثيرًاَّمنهمَّيؤتىَّمنَّقََِّّ،أمورَّدينهم،َّويستزيدواَّمنَّهذاَّالعلم

مجردََّّ ألّنَّ ذلكَّ الرهيبَّ الفكريَّ الغزوَّ خطواتَّ كشفَّ يفَّ مهمتهمَّ وتأيتَّ

وا الدامغة،َّ باألدلةَّ الغزوَّ هذاَّ حقيقةَّ الفطرةَّعرضَّ تكفيَّصاحبَّ الثابتةَّ لوثائقَّ

َّالسليمةَّالنقيةَّأنَّيرجعَّإلىَّالحق.َّ

ويجبَّأنَّنتذكرَّدائمًاَّهذهَّالحقيقةَّالبديهيةَّوهي:َّأّنَّمنَّشأنَّالعدوَّأنَّيكيدَّ

لنا،َّويعملَّعلىَّزحزحتناَّعنَّديننا،َّفإنَّلمَّيصلَّإلىَّبغيتهَّعملَّعلىَّإبادتنا.َّوقدََّّ

عنََّّ يكفواَّ لنَّ األعداءَّ هؤالءَّ أنَّ ربُّنـاَّ حذرناََّّأخربناَّ فلنأخذَّ وقتالنا،َّ لناَّ التصديَّ

تعالى:ََّّ قالَّ وإعدادًا.َّ  مل  يك  ىك  مك لك  اك ىقيق ُّ توعيًةَّ
بمواطن217ََّّالبقرة:ََّّ]َََّّّىل وبّصرناَّ جميالً،َّ ردًاَّ دينكَّ إلىَّ رّدناَّ اللهمَّ َّ.]

إناَّنجعلكَّيفَّنحورهمَّونعوذَّبكَّ اللهمَّ الكائدين.َّ الضعفَّيفَّنفوسنا،َّورّدَّكيدَّ

َّمنَّشرورهم.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 ج من املستشرقنيذاــمن   

ذكرناَّفيماَّسبقَّأنَّأعداءناَّيفَّكيدَّمستمرَّلناَّولديننا،َّوقدَّكانَّهذاَّشأهنمَّمنذَََََّّّّّ

برسالةَّاإلسالم،َّوكلماَّلمسواَّمناَّضعفًاَّوإعراضًاَّعنَََّّّملسو هيلع هللا ىلصأنَّابتعثَّاهللَّمحمدًاََّّ

َّالدينَّاتخذواَّذلكَّفرصةَّسانحةَّلتحقيقَّمقاصدهمَّالشريرة.َّ

وهيَّأنهَّالَّينتظرَّمنَّهؤالءَّأنَّيقدمواَّلناََّّيجبَّأنَّنتذكرَّدائمًاَّحقيقةَّبديهيةََّّ

الخدَّّ الشعاراتَّ منَّ أطلقواَّ مهماَّ وهمَّخيرًا،َّ ذلكَّ يكونَّ أنَّ يمكنَّ كيفَّ َّ.. اعةَّ

قتالن فهوََّّـماضونَّيفَّ منهمَّذلكَّ يتوقعَّ إنَّاستطاعوا،َّومنَّ دينناَّ يرّدوناَّعنَّ اَّحّتىَّ

األم بديهياتَّ يدركَّ الَّ هناََّّـمخطئَّ ومنَّ فيه.َّ يعيشَّ الذيَّ الواقعَّ يدركَّ والَّ ور،َّ

َّآياتَّالقرآنَّتدعوناَّإلىَّاليقظةَّوالوعيَّوالحذرَّيقولَّاهللَّتباركتَّأسماؤه:ََّّكانت

 مه  جه ين  ىن خنمن حن   جن ىميم مم خم حم  جم  يل  ىل  مل ُّ 
 رئ  ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ىهيه

 زث  رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ
َّ[.52َّ-51المائدة:َّ]ََّّ مث

سبحانه:ََّّ  يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ويقولَّ
َّ[.1الممتحنة:َّ]َّ َّ جه ين ىن من خن حن جن

 مث  زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ُّ منَّقائل:ََََّّّّزَّّويقولَّع
 ام  يل ملىل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 يي  ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن  نن من رنزن مم
 هت  مت حتخت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ
 مص  خص حص مس خس حس  جس مخ جخ  مح جح مج مثحج

 مق حق مف خف جفحف مغ   جغ  مع جع   مظ حط خضمض  حض جض
َّ[.120َّ-118آلَّعمران:َّ]ََّّجك
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رَّالمتأخرةَّشديدًاَّلمـاَّلمسواَّمنَّضعفناَّوتقصيرنا،َّلقدَّكانَّكيدهمَّيفَّالعصو

رواَّوخططوا،َّوعملوا،َّرواَّوقدَّّفيهمَّفريقَّمحضواَّحياهتمَّلهذاَّالكيد،َّفكَََّّّّدََّـجَّووَُّ

وأق يفرتون،َّ الَّ متواصالًَّ باإلسالم،ََّّـعمالًَّ وتظاهرواَّ اإلسالمَّ ديارَّ يفَّ بعضهمَّ امَّ

االقتصادية،ََّّفدرسواَّأحـوالَّالمسلمينَّعنَّكثب.َّأحوالهمَّالفكريةَّواالجتماعيةَّو

َّوال.ـذهَّاألحـهمَّهائثمَّعادواَّإلىَّبالدهمَّينقلونَّإلىَّرؤس

ومنَّالمفيـدََََّّّّإهنمَّماَّوصلواَّإلىَّماَّوصلواَّإليهَّإالَّبالدأبَّوالصربَّوالتخطيط.ََّّ

َّذكرَّبعضَّاألمثلة:َّأأنَّ

سنةََّّ هوالنداَّ يفَّ ولدَّ )سنوك(َّ يدعىَّ هولنديَّ قسيسَّ وأمضى1857ََّّهذاَّ مَّ

الال تعلمَّ ثمَّ بلده،َّ يفَّ الثانويةَّ يفََّّدراستهَّ الالهوتَّ لدراسةَّ تمهيدًاَّ واليونانيةَّ تينيةَّ

سنةََّّ ويفَّ العربية،َّ وتعلمَّ ليدن،َّ برسالة1879ََّّجامعةَّ الدكتوراهَّ علىَّ حصلَّ مَّ

عنواهناَّ)موسمَّالحجَّيفَّمكة(َّوانتهىَّمنَّهذهَّالدراسـةَّإلىَّالقـولَّبأنَّالحـجَّهوَّ

العربية.ََّّ الوثنيـةَّ بقـاياَّ منَّ  جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىمُّ بقيـةَّ

مَّقامَّبرحلةَّالىَّالحجازَّفأقامَّيفَّجـدةَّسبعة1884ََّّعامََََّّّّويفََّّ[.5الكهف:ََّّ]َََّّّ مه

أنَّ ذلكَّ بعدَّ واستطاعَّ مّكـة.َّ دخولَّ منَّ تمكنهَّ التيَّ الوسيلةَّ هيـأَّ حتىَّ أشهرَّ

مكَّّ إلىَّ بمكـيدخلهاَّووصلَّ وأقامَّ الغفار(.َّ )عبدَّ هوَّ مستعارَّ اسمَّ ةَّستةََّّـةَّتحتَّ

مر:ََّّأشهرَّثمَّانكشفَّأمـرهَّفطردهَّالقائمقامَّالرتكي،َّفقالَّللموظفَّالذيَّبلغهَّاأل

فأجابَّ إليها،َّ تحتاجَّ التيَّ الجمالَّ عددَّ كمَّ فسألهَّ أمتعتي.َّ آخذَّ أنَّ أريدَّ إينَّ

َّ(1)ةـابهَّالرئيسيَّعنَّمكَّّـكتةَّإقامتهَّبمكةََّّكانتَّثمروََّّيئتَّله.ََّّ)سنوك(:َّأربعة.َّفهَُّ

 
ََّّفورقَّسنوكَّسهـَّأنَّكتابَّالمستش1418محرم22ََََّّّّ(ََّّنشرتَّجريدةَّالمدينةَّيفَّالملحق1ََّّ)

عامََّّ يفَّ صدرتَّ قدَّ للكتابَّ عربيةَّ ترجمةَّ وكانتَّ والثاين.َّ األولَّ بجزأيهَّ ترجمتهَّ تتمَّ

م(َّعنَّناديَّمكةَّالثقايفَّاألدبي،َّوقامَّهبذهَّالرتجمةَّمحمدَّبنَّمحمود1990ََّّهـَّ)1411

ومعهََّّ وعنوانََّّمعراجََّّالرياينَّ علي،َّ أحمدَّ ابراهيمَّ محمدَّ د.َّ وراجعهَّ مرزا،َّ توابَّ بنَّ

َّ.َّ"رنَّالثالثَّعشرالقَّهنايةََّّيفالمكرمةَّمكةَّ"الكتابَّ
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حقائق،وع معهاَّ بأكاذيبَّ مألهَّ ثمَّــالذيَّ الجامعة،َّ يفَّ مدرسًاَّ فعينَّ بالدهَّ إلىَّ ادَّ

العربي الشؤونَّ يفَّ للحكومةَّ المستعمراتََّّمستشارًاَّ وزارةَّ يفَّ واإلسالميةَّ ةَّ

الهولندية،َّوتوزعَّنشاطهَّبينَّالتدريسَّيفَّجامعةَّليدنَّوبينَّكونهَّمستشارًا،َّوتويفَّ

َّم.1936ََّّبليدنَّسنةََّّ

آالفََّّ فقطعَّ شديدة،َّ معاناةَّ الرحلةَّ هذهَّ يفَّ عانىَّ الرجلَّ هذاَّ أّنَّ يفَّ شكَّ الَّ

ألرضََّّالكيلومرتاتَّبوسائلَّالنقلَّالتيَّكانتَّيفَّعصره،َّفركبَّالبحرَّوضربَّيفَّا

يركبَّالحميرَّوالجمال،َّوأقـامَّيفَّأماكنَّمحظورةَّعلىَّأمثـالهَّمنَّالكفار،َّفتظاهرََّّ

ةَّينظرَّويراقبَّويدرسَّ..َّورفعََّّـباإلسالمَّواتخـذَّلهَّاسماَّمستعارًاَّ..ََّّوأقامَّيفَّمكَّّ

سادتهَّ أيديَّ بنَّ الصورةَّ هذهَّ ليضعَّ الحقودَّ النصراينَّ بعينَّ رأىَّ َّ بماَّ تقاريرَّ

يحكممالمستع الذينَّ الهولنديينَّ إندونيسيا،ََّّرينَّ هيَّ كبيرةَّ إسالميةَّ بالدًاَّ ونَّ

كتبًاََّّ وكتبَّ ألحوالهم،َّ معرفةَّ عنَّ ومخاطبتهمَّ المسلمينَّ معاملةَّ يفَّ ليتصرفواَّ

وضعهاَّ التيَّ المشّوهةَّ الصورةَّ لتبقىَّ اإلسالمَّ صورةَّ هباَّ يشـّوهَّ النـاسَّ لعامةَّ

َّةَّيفَّأذهانَّناشئتهمَّوأبنـاءَّملتهم.ـالرهبانَّعنَّاإلسالمَّثابت

هذاَّقسيسَّأمريكيَّعدوَّلدودَّإستماتَّيفَّسبيلَّإخراجََََّّّّوإليكّنَّمثااًلَّآخـرَّ..

مَّوأقـام1893َّالمسلمينَّمنَّدينهمَّوهوَّ)صموئيلَّزويمر(َّ..َّجـاءَّالبحرينَّسنةََّّ

فيهاَّبظروفَّغـيرَّمريحـةَّوكانَّعمرهَّستًاَّوعشرينَّسنة،َّجـاءَّبعدَّأنَّتعلمَّالعربيةََّّ

ق وكانَّ بنيوجرسي،َّ الالهوتَّ كليةَّ يفَّ آخرينَّـوالعربيةَّ طالبَّ معَّ أنشـأَّ دَّ

سـنةََّّ الخليج(َّ يفَّ للتبشيرَّ األمريكيةَّ البحرين1889ََّّ)اإلرساليةَّ إلىَّ جـاءَّ ثمَّ َّ م.َّ

لنشرَّأباطيلهَّ..َّكانَّيعملَّيفَّجـوَّصعبَّمنَّحيثَّالمنـاخَّومنََّّ يعملَّدونَّكللَّ

النـاس منَّ اسـتجابةَّ يلقَّ لمَّ إذَّ َّ.. فيـهَّ حّلَّ الذيَّ االجتماعيَّ الوسطَّ بلَََّّّ،حيثَّ

..َّكاَّ كبـيرًاَّ نفورًاَّشـديدًاَّوجفـاءَّ منهمَّ أناَّجئـتَّوجـدَّ البحرين:َّ لشـبابَّ نَّيقولَّ

عليكم ضيفًاَّ بالدكمَّ يفَّ يردونََََّّّّ،إليكمَّ فكانواَّ َّ.. اهللَّ ضيـفَّ فأناَّ تقبلوينَّ لمَّ فإنَّ
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أن رأواَّ أنَّ بعـدَّ ..ََّّـهَّجـــعليهَّ اهللَّ بضيفناَّوالَّبضيفَّ الباطـل:َّلستَّ دينـهَّ لينشرَّ اءَّ

َّ.ََّّ(1)أنتَّضيفَّإبليس

رضـًاَّويقيمَّعليهاَّفلمَّيصـّدهَّذلكَّعنَّالعملَّبدأبَّحتىَّاستطاعَّأنَّيشـرتيَّأ

إرسـاليةَّويبنيَّمدرسةَّويقيمَّمستشفى،َّوكانَّيتخـذَّذلكَّكلهَّللتشكيكَّباإلسـالمَّ

عن غرباءَّ قـومَّ وبينَّ عنهَّ غريبـةَّ أرضَّ يفَّ يتحركَّ ومازالَّ طبله،َّ أباَّ إلىَّ َّهوالدعوةَّ

الخليـج.(2)أيضًا الربطاينينَّيفَّ المحتلـينَّ منَّ العـونَّ يجـدَّ منََََّّّّ،َّوكانَّ أولَّ وهوَّ

فعقـدَّمـؤتمـرَّالقـاهرةَّبرئاسـتهَََّّّ،راتَّالتنصـيريةَّالربوتسـتانتيةدعاَّإلىَّعقـدَّالمؤتم

َّم.1911ََّّومؤتمرَّلكنهوَّعـامََّّ،م1910ومـؤتمـرَّاندنربجَّعـامََّّ،م1906عامَّ

 م.1952َّوتويفَّعامَََّّّ(3).وأّلفَّكتبـًاَّتفيضَّبالحقـدَّواالفـرتاءَّعلىَّاإلسالم

مثـه الجـذانَّ إلىَّ جـاءاَّ قسيسينَّ لمستشرقينَّ العـاالنَّ لإلفسربــزيرةَّ َّ،ادــيةَّ

َّاد.َّـالمسلمينَّلإلفسأخـرىَّمنَّبالدََّّبالدَّىإلَّاؤواـَـّيرهمَّجـيرةَّلغـةَّكثـأمثلَّاكـوهن

يفَّالغزوََََّّّّءداـّينَّالدأبَّالمتواصلَّمنَّقبلَّاألعبـذينَّالمثالينَّلنتـوقدَّضربناَّه

 ولنشعرَّبضرورةَّمواجهةَّهذاَّالغزو.َّ،الفكريَّللمسلمين

وــإنن عاملونَّ فيناَّ يكونَّ أنَّ إلىَّ بحاجةَّ لدينهماَّ براحتهمََََّّّّ،عامالتَّ يضحونَّ

َّالعدوانَّعليهَّقضيتهمََّّــيجعلونَّخََّّ،َّوملذاهتمَّيفَّسبيلَّاهلل دمةَّاإلسالمَّونشَرُهَّورد 

 
َّتأليفَّمباركَّالخاطر.112ََّّصََّّ"القاضيَّالرئيسَّالشـيخَّقاسمَّبنَّمهزع"(1ََّّ)

َّ(َّذهبَّإلىَّاألحسـاءَّفطردهَّالواليَّالرتكيَّ..َّثمَّذهبَّإلىَُّعمان.َّثمَّاستقرَّيفَّالبحرين.2َّ)

التيَّكتبها3/1005ََّّ(ََّّوقدَّذكرَّنجيبَّالعقيقي3َََّّّ) وأشارَّأنهَََّّّ،أسماءَّهذهَّالكتبَّوالبحوثَّ

الشبتعصب الخاطرَّصهَّ مباركَّ وقالَّ العلمية.َّ قيمتهاَّ الكتبَّ هذهَّ أفقدَّ لقدََّّ]:115ََّّديدَّ

الشؤونََّّ يفَّ الكثيرةَّ بكتاباتهَّ المعروفينَّ المرموقينَّ المستشرقينَّ منَّ زويمرَّ كانَّ

كتاباته لتميزَّ ذلكَّ يفَّ حجةَّ ليسَّ لكنهَّ تأثيراتَََّّّاإلسالميةَّ نتيجةَّ والتجهيلَّ بالتضليلَّ

َّكتابات[.َّصليبيةَّحقودةَّكانَّيصدرَّعنهاَّيفَّتلكَّال
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بَّوتخطيطَّوصرب،َّالَّيريدونَّعرضًاَّمنَّأعراضََّّويعملونَّبدأََََّّّ،ونَّلهاـيالتيَّيح

َّوالَّوجاهةَّفيها،َّوالَّيريدونَّجـزاءَّوالَّشكورًا.ََّّ،الدنيا

الغ عنَّ أتحدثَّ وأناَّ أحبَّ الكتبََّّإننيَّ بعضَّ بدراسةَّ أوصىَّ أنَّ الفكريَّ زوَّ

 المهمةَّيفَّهذاَّالموضوعَّوهي:

 للدكتور عمر فروح والدكتور مصطفى اخلالدي.  "التبشري واالستعامر" -1

 ترمجة حمب الدين اخلطيب. "الغـارة عىل العامل اإلسالمي" -2

 ملحمود حممد شاكر. "رسالة يف الطريق إىل ثقافتا" -3

 ملحمد قطب. "عارصرؤية إسالمية ألحوال العامل امل" -4

 لنفوسه زكريا.   "تاريخ الدعوة إىل العاميـة" -5

الغرب " -6 باالستعامر  وصلته  احلديث  اإلسالمي  حممد   "الفكر  للدكتور 

 البهي. 

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ
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 مراجع عن االستشراق:

 م1936َّالمستشرقونَّوَّاإلسالمََّّالطبيبََّّحسينَّالهواريَّصدرَّسنةَّ -1

2- َّ عقيقيَّ نجيبَّ َّ–المستشرقون:َّ َّثالثََّّ أجزاءَّ َّ–ةَّ ََّّ المعارفَّ َّ–دارَّ مصرَََّّّ

تراجم1965َّ معَّ العربَّ تراثَّ يفَّ موسوعةَّ الغالف:َّ علىَّ كتبَّ وقدَّ م.َّ

 حتىَّاليوم.ََّّعامَّالمستشرقينَّودراساهتمَّعنهَّمنذَّألف

 .3ََّّدارَّالعلمَّللماليينَّطََّّ–رقين:َّد.َّعبدَّالرحمنَّبدويَّـوعةَّالمستشـوسَّـم -3

السبا -4 مصطفىَّ َّ. دَّ عليهم:َّ وماَّ لهمَّ ماَّ والمستشرقون:َّ َّ–عيََّّاالستشراقَّ

 م.1979َّهـ1399َََّّّالمكتبَّاإلسالميَّطَّ

نبيََّّ -5 الفكرَّاإلسالميَّالحديث.َّمالكَّبنَّ المستشرقينَّوأثرهَّيفَّ دارَََّّّ–إنتاجَّ

 م.1969َّهـ1388ََّّاإلرشادَّ

واإلسالمََّّ -6 ََّّ–المستشرقونَّ الحميدَََّّّ عبدَّ عرفانَّ طََََّّّّ–د.َّ اإلسالميَّ المكتبَّ

 م.1980َّ

 محمدَّباقرَّالحكيمََّّ–المستشرقونَّوشبهاهتمَّحولَّالقرآنَّ -7

َّم(.5َّ/3َّ/1991َّذلكَّجريدةَّالشرقَّاألوسطَّيفَّعددهاَّالصادرَّيفََّّ)ذكرتَّ

8- َّ كتابَّ يفَّ المستشرقينَّ عنَّ العربيةَّ"فصلَّ النهضةَّ تاريخَّ يفَّ دراساتَّ

َّلمحمدَّبديعَّشريفَّوَّآخرين.ََّّ"الحديثة

9- َّ كتابَّ يفَّ المستشرقينَّ عنَّ العامية"فصلَّ إلىَّ الدعوةَّ َّ"تاريخَّ د.نفوسهَََّّّ

َّزكريا.َّ

10- ََّّ كتابَّ يفَّ المستشرقينَّ عنَّ اإلسالم"فصلَّ وصلتهََّّالفكرَّ الحديثَّ يَّ

الغربي َّ"باالستعمارَّ البهيَّ محمدَّ الفصل: د.َّ )المبشرونَّ وعنوانَّ

َّ.571َّحتى505َََّّّوالمستشرقونَّوموقفهمَّمنَّاإلسالم(َّمنَّصَّ

اإلسالميةَََّّّ -11 العربيةَّ الدراساتَّ يفَّ المستشرقينَّ مكتبَََّّّ–مناهجَّ عنَّ صدرَّ

َّالرتبيةَّالعربيَّلدولَّالخليجَّيفَّجزأينَّبأقالمَّمختصين.َّ
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اَّ -12 العالمَّ علىَّ َّالغـارةَّ َّ–إلسالميَّ ََّّ شاتليهَّ َّ–أ.لَّ الخطيبَََّّّ الدينَّ محبَّ

 هَـ1387ََّّّ–جدةََّّ–السعوديةَّللنشرََّّ-ومساعدَّاليايفَّالدارَّ

َّد.عمرَّفروخََّّود.مصطفىَّالخالدي.َّ–التبشيرَّواالستعمارََّّ -13

 محمدَّالغزالي.ََّّ–دفاعَّعنَّالعقيدةَّوالشريعةَّضدَّمطاعنَّالمستشرقينََّّ -14

 وماَّبعدها.39ََّّد.شوقيَّضيفَّصََّّ–البحثَّاألدبيََّّ -15

المسلميناإلسالَّ -16 والباحثينَّ المستشرقينَّ كتاباتَّ بينَّ الحسنََََّّّّ–مياتَّ أبوَّ

 م(.1983َّهـَّ)1403َّالندويََّّ

النبويةَََّّّ -17 والسيرةَّ المؤتمرََََّّّّ–االستشراقَّ إلىَّ مقدمةَّ )ورقةَّ موسىَّ الدينَّ عزَّ

يفََّّ المنعقدَّ اإلسالميةَّ والدراساتَّ لالستشراقَّ نوفمرب28ََََََّّّّّّ–26الدوليَّ

 مَّيفَّتطوانَّبالمغرب(.1996

التحَّ -18 ندوةَّ الخليجََّّيالحضارياتََّّدوقائعَّ لدولَّ الثقايفَّ والغزوَّ مكتبَََّّّ–ةَّ

 الرتبيةَّالعربيَّلدولََّّالخليج.َّ

لالستشراقَََّّّ -19 إسالميةَّ غرابََََّّّّ–رؤيةَّ الحميدَّ عبدَّ األصالةََََّّّّ–أحمدَّ ََّّ-دارَّ

 هـ.1408َّالرياضَّ

دارَّالبحوثَّالعلميةََََّّّّ–محمدَّعبدَّالفتاحَّعليانََََّّّّ–أضواءَّعلىَّاالستشراقَََّّّ -20

 هـ.1400َّالكويتََّّ–

والمستشرقونَََّّّ -21 اإلسالميََّّ-اإلسالمَّ البعثَّ العددان27ََََّّّّالمجلدََََّّّّ-مجلةَّ

 (.1402َّ)رمضان1-2ََّّ

المستشرقينَّ -22 أعالمَّ المحرمََََّّّّ-منَّ شهرَّ عددَّ الهاللَّ )يناير1396َََّّّمجلةَّ

 م(.1976َّ

 ترجمةَّكمالَّأبوَّديب.ََّّ-إدواردَّسعيدَّ-االستشراقََّّ -23

 قاسمَّالسامرائي.َّ–االستشراقَّبينَّالموضوعيةَّواالفتعاليهََّّ -24
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والمستشرقونَََّّّ -25 اََّّ–اإلسالمَّ المعرفةََََّّّّ-ألعظميسعيدَّ عالمَّ هـ.1405َّطبعَّ

لماذا؟ََّّ المستشرقونَّ البعثََََّّّّ-فيهَّفصل:َّ مقالَّيفَّمجلةَّ عنَّ المجلدََّّ-نقالًَّ

 (.1992َّ)ابريل1412َََّّّشوال26ََّّص2ََّّالعددََّّ-37َّ

 .َّأحمدَّسمايلوفتشَّدَََّّّ-َّقَّفلسفةَّاالستشراَّ -26

الربيطانيونَّ -27 طَََّّّ-آربريََّّ-المستشرقونَّ النويهيَّ الدسوقيَّ محمدَّ ترجمةَّ

 لندنََّّ-وليان

 جويدي.َّ–مَّالشرقَّوتاريخَّالعمرانَّعلَّ -28

الحضاريَّ -29 للصراعَّ الفكريةَّ والخلفيةَّ َّ-االستشراقَّ َّد.َّ حمديَََّّّ محمودَّ

 هـ.1404َّكتابَّاألمـةَّقطرََّّ-زقزوقَّ

 م.1970َّطَََّّّاألزهرََّّ-إبراهيمَّعبدَّالمجيدَّاللبانَّ–المستشرقونَّواإلسالمََّّ -30

 م.1937َّيوليو26ََّّمجلةَّالرسالةََّّ–محمدَّالحوماتىَََّّّ–المستشرقونََّّ -31

 م.1933َّمجلةَّالمعرفةَّيوليوََّّ-حسينَّالهرويَّ–ستشرقونَّنحنَّوالمََّّ -32

33- ََّّ والتبشيرَّ َّ–االستشراقَّ ََّّ السايحَّ الرحيمَّ عبدَّ أحمدَّ َّ–د.َّ البعثَََّّّ مجلةَّ

َّاإلسالمي ََّّ 37َّالمجلدَّ ََّّ 2َّالعددَّ ََّّ 1412َّ)شوالَّ َّ–هـَّ ََّّ م(1992ََّّإبريلَّ

 واألعدادَّالتيَّبعده.

34- ََّّ والمستشرقونَّ َّ–اإلسالمَّ ََّّ شلبيَّ الجليلَّ َّ–عبدَّ القاهرةََّّ الشعبَّ دارَّ

 م.1977َّ

دارََََّّّّ-روديَّبارتََََّّّّ-راساتَّالعربيةَّواإلسالميةَّيفَّالجامعاتَّاأللمانيةََّّالدَّ -35

 م.1976َّالقاهرةََّّ–الكاتبَّالعربيَّللطباعةَّوالنشرَّ

36- ََّّ المستشرقينَّ كتاباتَّ يفَّ ملسو هيلع هللا ىلصَّ َّ-الرسولَّ ََّّ حمدانَّ َّ-نذيرَّ العالمَََّّّ رابطهَّ

 هـ.1401َّاإلسالميَّ

نظرَََّّّ -37 وجهةَّ والمستشرقون:َّ وزانََََّّّّد.ََّّ-االستشراقَّ العالمَََّّّ-عدنانَّ رابطةَّ

 هـ.1404َّميَّاإلسال
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ََّّ–دارَّعكاظََََّّّّ-عبدَّالحميدَّمتولىََََّّّّ-اإلسالمَّوموقفَّعلماءَّالمستشرقينَََّّّ -38

 هـ.1403ََّّ–جدةَّ

دراسةَََّّّ -39 وشمولهاَّ الشريعةَّ ثباتَّ منَّ وموقفهمَّ تابعهمَّ ومنَّ المستشرقونَّ

 م(.1992َّهـََّّ)1412ََََّّّّجدةَّ–دارَّالمنارةََّّ-وتطبيقًاَّ

 .َّمباركَّالخاطرَّ-القاضيَّالرئيسَّقاسمَّبنَّمهزعََّّ -40

َّ،واالستشراقََّّ،الفكرّيَّمعتمدًاَّعلىَّقوًىَّثالٍثَّوهي:َّاالستعمارَّلقدَّكانَّالغزوََّّ

وكانَّالسابقَّمنََََّّّّ،والتبشير.َّوكانتَّهذهَّالقوىَّمتعاونةَّمتكافلةَُّيكملَّبعضهاَّبعضًا

منها لالحقَّ يمّهدَّ المسلمينَّ بالدَّ منَّ بلدَّ إلىَّ القوىَّ لخدمةَََّّّ،هذهَّ يأيتَّ والالحقَّ

أواًلَّتمَّجـاءَّاالستعمار.َّأماََََّّّّففيَّبعضَّبالدَّالمسلمينَّجـاءَّالتبشيرََّّ،أغراضَّالسابقَّ

م وقتَّ يفَّ أورباَّ يفَّ بدأَّ فقدَّ هناكباالستشراقَّ ونماَّ بينَََّّّ،كرَّ توضعَّ ثمراتهَّ وكانتَّ

َّرين.َّمَّأيديَّالمبشرينَّوَّالمستع

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

ََََّّّّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّوأوّدَّأنَّأّنبـهَّإلىَّأّنَّهناكَّمغالطاتَّيفَّهذهَّالعناوين:

يحَّلسماعهاََّّرتتسََّّحلوة َََّّّكلمة َّوهيََََّّّّ،رَّّـارَّبالخيرَّوبماَّيســ)فالتبشير(َّهوَّاإلخب •

َّ،النفس والتجهيلَّ والتضليلَّ للتنصيرَّ َّ،فاستعملوهاَّ هذهَََّّّ أصبحتَّ ولكنَّ

 وّيَّلّماَّتمّثلَّهبؤالءَّالمفسدينَّالمضلين.ــغلاهَّالـدَّمعنـالكلمةَّمصطلحًاَّفق

كلمة َّ • العمران،َّوهيَّ هوَّطلبَّ لالسحلوة َََّّّو)االستعمار(َّ فاستعملوهاَّ َّتعبادَِّـ،َّ

والتخريب،ََََّّّّوالقهرَِّ فقواإلذاللَّ مصطلحًاَّ الكلمةَّ هذهَّ أصبحتَّ دَّـولكنَّ

 طلقَّعلىَّهؤالءَّالمعتدينَّالمدّمرينَّالمخرّبين.َّلّمـاَّأََُّّوّيَّــاهَّاللغــمعن

ََّّاَّـولكنهمَّاستعملوهََّّ،والعلمَّنـورَََّّّ،مــذلكَّ)العلمانية(َّالمـأخـوذةَّمنَّالعلـوك •

 ةَّبالعلمَّالَّمنَّـصلََّّكلمةَّ)الالدينية(َّوليسَّلهاَّأّيةَّلَّـمح

 قريبَّوالَّمنَّبعيد.َّ

عنفن تسـحنَّ نسَّـدماَّ الحـتعملهاَّ بمعناهاَّ الََّّـتعملهاَّ القبيحَّ االصطالحّيَّ الّيَّ

َّالجميل.َََّّّوّيَّـبمعناهاَّاللغ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 ائل املبشرينــــوس

َّكانَّللتبشيرَّوسائلَّمتعددةَّنذكرَّأهمهاَّفيماَّيأيت:

o المستشفيات إنشـاُءَّ المبشرينَّ وسائلَّ بالمجَََّّّّ،فمنَّ فيهاَّ المرضىَّ ان.ََّّومداواُةَّ

القساوسة منَّ فيهاَّ األطّباُءَّ الراهباتََّّ،وكانَّ منَّ إلىََََّّّّ،والممرضاتَّ َيدعونَّ

دَّمنَّالمرضىَّقالوا:ََّّـوإذاَّعويفَّواحََّّ،ويشّككونَّالمسلمينَّبدينهمََّّ،َّةـالنصرانيَّّ

 وعَّ..ـإنكَّبسببَّقدومكَّإليناَّشفاكَّالربَّيس

o َّينشئوهنا كانواَّ التيَّ النواديَّ يفَّ المضللةَّ المحاضراتَّ إلقاءَّ كثيرَََّّّ،ومنهاَّ ََّّوفيهاَّ

منَّاإلغراءَّبألوانَّالمتـعَّمنَّاختالطَّبالفتياتَّالجميالتَّومنَّسباحةَّمختلطةََّّ

 ورياضةَّورقص.َّوماَّإلىَّذلك.

o ََّّوالتوراة المحّرفَّ اإلنجيلَّ ونسخَّ الدينيةَّ والنشراتَّ الكتيباتَّ توزيعَّ ومنهاَّ

 المحّرفةَّوتكونَّمطبوعةَّطباعةَّأنيقةَّجذابة.َّ

o ََّّالعامة والمؤتمراتَّ هبم.َّ الخاصةَّ المؤتمراتَّ عقدَّ قضاياَّومنهاَّ يفَّ للناسَّ

 هتمهم.َّ

o المسلمين عامةَّ معَّ بسببهاَّ يتعاملونَّ تجاريةَّ محالتَّ فتحَّ ويعقدونَََّّّ،ومنهاَّ

 صداقاتَّشخصيةَّمعَّبعضهمَّلفتنتهمَّوإغوائهم.

o معهم الحديثَّ يفَّ والتلطفَّ بيوهتمَّ يفَّ الناسَّ زيارةَّ فيهاَََّّّ،ومنهاَّ يقدمونَّ وقدَّ

 أحيانًاَََّّّبعضَّالهدايا.َّ

o المدارس إنشـاءَّ أوالََّّ،َّومنهاَّ فيهاَّ صدورهمَّيتلقونَّ يفَّ ليزرعواَّ المسلمينَّ دَّ

 ويزينواَّلهمَّالدخولَّيفَّدينهمَّالباطل.َّ،الشكَّباإلسالم

بــارَّعـاءَّاالستعمارَّوحكمَّبالحديدَّوالنـدماَّجـوعن المسلمينَّكانَّـددًاَّمنَّ الدَّ

المستشرقين منَّ عددَّ الذينَََّّّ،يرافقهَّ العلمانيينَّ منَّ أوَّ القسيسينَّ منَّ منهمَّ وكثيرَّ

َّ،َّبأيديهمَّفتحواَّالمزيدَّمنَّالمدارسَّاألجنبيةَََّّّان،َّوأصبحتَّالسلطةييحاربونَّاألد
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مبكر وقتَّ يفَّ هذاَّ وكانَّ َّ.. فيهاَّ بالدخولَّ النـاسَّ محمدََََّّّّ،وأغرواَّ الشيخَّ إنَّ حتىَّ

أنََََّّّّهَّعبد منَّ يحذرَّ كانَّ األوربيةَّ الحضارةَّ معَّ المتجاوبَّ موقفهَّ منَّ الرغمَّ علىَّ

َّدخلَّالمسلمونَّأوالدهمَّيفَّهذهَّالمـدارس.َّيَُّ

الشــق نشرـالَّ مقالَّ يفَّ عبـدهَّ محمدَّ َّيخَّ يفَّ َّ"الوقائع"هَّ ََّّ 24َّبتاريخَّ آبَََّّّ

َّم:1881َّ)أغسطس(َّسنةََّّ

لكواَّبأوالدهمَّيفَّالرتبيةَّمسالكََّّـبأاّلَّيسََّّ–داهمَّاهللََّّـهَََّّّ–ذارَّاآلباءََّّـدَّإنــاَّنعيــ]إّنن

وأاّلَّيبعثـواَّأبنـاءهمَّإلىَّالمدارسََََّّّّ،وتشويشَّالبـالََّّ،الفكرََّّقلقََّّتوجبَّلهمَّخلق

ماَََّّّاألجنبية َّ وأن  َّ.. ومذهبهمَّ مشارهبمَّ ُتغّيرَّ األعـدادََََّّّّالتيَّ يفَّ نشـرهَّ مناَّ سبقَّ

العقيـدة يفَّ تؤثرَّ نفسهاَّ المعاشـرةَّ أّنَّ يبّينَّ منََََّّّّ،المـاضيةَّ األطفالَّ علىَّ يؤمنَّ فالَّ

َّ(1).تغييرَّالمذاهب[

َّهـ:1304وقالَّمنَّكلمٍةَّرفعهاَّإلىَّشيخَّاإلسالمَّأحمدَّأسعدَّالعرباينَّسنةََّّ

قَّــ]...َّهذاَّالضع الدينّيَّ إلــدَّهنــفَّ الدخوِلَّ لشياطينَّاألجانبَّسبلَّ ىَّقلوبََّّجَّ

المسلمين منَّ بدسائسهمََّّ،كثيرَّ األخـذَّ إلىَّ أهوائهمَّ إلىََّـّواإلصغََّّ،واستمالةَّ اِءَّ

عقـفخلبََّّ،وساوسهم عـواَّ غيـولَّ قليـددَّ دعََّّ،لـرَّ َّ انبث  أطـثّمَّ يفَّ البالدََّّـاهتمَّ رافَّ

المسلمين لتضليلَّ َّ،اإلسالميةَّ بقعَّ ترىَّ البقـفالَّ منَّ مدرسـهَّ فيهاَّ إالَّ ةَََّّـّاعَّ

اليسََّّ،لألمريكانيين الََّّ،وعيينـأوَّ منََََّّّّ،الفريرَََّّّأوََّّ،َّعزاريةأوَّ أخرىَّ لجمعيةَّ أوَّ

َّالجمعياتَّالدينيةَّاألوربية.َّ

المدارس تلكَّ إلىَّ أوالدهمَّ إرسالَّ عنَّ يستنكفونَّ الَّ يفََّّطمعًاََََّّّّ،والمسلمونَّ

معيشتهم يفَّ نفعهاَّ المظنونَّ العلومَّ بعضَّ اللغاتََََّّّّ،تعليمهمَّ بعّضَّ تحصيلهمَّ أوَّ

َّ.األوربّيةَّالتيَّيحسبوهناَّضرورّيةَّلسعادهتمَّيفَّمستقبلَّحياهتم.

 
َّ.9/10َّ/1985َّنقالًَّعنَّالشرقَّاألوسط543ََّّصََّّ"ورةمأثأقوالَّ"(1ََّّ)
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سّنََّّ يفَّ األجنبيةَّ المدارسَّ تلكَّ إلىَّ يدخلونَّ المسلمينَّ أوالدَّ الضعفاءَّ وأولئكَّ

والحداثة الصباَّ وغرارةَّ الشرعَََّّّ،السذاجةَّ أحكامَّ يخالفَّ ماَّ إاّلَّ يسمعونَّ والَّ

آبائهمَّ..ََّّ،المّحمدي فالََََّّّّبلَّالَّيطرقَّأسماعهمَّإالَّماَّيزريَّعلىَّدينهمَّوَّعقائدَّ

واَّــوأصبحََّّ،الميــدَّإســكلََّعقوتَّقلوهبمَّمنََّّـنوَّتعليمهمَّإاّلَّوقدَّخــتنقضيَّس

حجـَـّكفَّّ تحتَّ اســارًاَّ اإلسَـّابَّ يقَََّّّ،المــمَّ األمـوالَّ عنـفَّ ذلكــرَّ تعقََّّ،دَّ دََّّــبلَّ

محبـقل علىَّ األجــوهبمَّ مجــوتنجََّّ،انبــةَّ إلىَّ أهواؤهمَّ ويكونونََّّــذبَّ اراهتمَّ

فيـط لهمَّ يريدونـوعًاَّ منهمـماَّ ينفثََّّ،هَّ تدنســتمَّ ماَّ بــونَّ نفوسََّـّتَّ بيـهَّــهَّ نََّّــمَّ

بالقـامــالع والعمــةَّ فيصــولَّ َّرونـيَّل.َّ َّبذلكََّّ األمــويَّ علىَّ ورزيَّّـال َّ علىــةَّ َّةَّ

َّ(1).ة[ـالدول

البـالدَّاإلسالميةََّّـوك المبشرينَّناسـًاَّأجانبَّمنَّخارجَّ انَّاألوائلَّمنَّهؤالءَّ

..َّيتعلمونَّلغةَّالبلدَّالذيَّسينشرونَّفسادهمَّفيهَّ..َّومنَّهناَّكانَّكثيرَّمنَّهؤالءََّّ

َّءَّوهؤالءَّخدمةَّلالستعمارَّوخططهَّورجاله.َّالمنصرينَّمستشرقينَّوكانَّهؤال

أوَّبممارسهَّمهنةََََّّّّ،وإذاَّتعّذرَّعليهمَّإظهارَّحقيقتهمَّاستعانواَّبالتظاهرَّبالتجارة

إلىَّحََّّ،أخرى أنَّدخلتَّ بعدَّ المسلمينَّكثيرَّمنَّاألدواتَّواألجهزةََّّــالسيماَّ ياةَّ

بماَّ يتظاهرونَّ َّ.. والصيانةَّ اإلصالحَّ إلىَّ تحتاجَّ التيَّ واإللكرتونيةَّ الكهربائيةَّ

جواسيسذ أمرهمَّ حقيقةَّ يفَّ وهمَّ َّ،كرناَّ بحَّ تتصلَّ معلوماتَّ ياةَّــيجمعونَّ

الخططََّّ ليضعواَّ ورؤسائهمَّ سادهتمَّ أيديَّ بينَّ ويضعوهناَّ ومعامالهتمَّ المسلمينَّ

َّ لغزوهمَّ َّالمحكمةَّ َّ،الفكريَّ ََّّ َّوينفثونَّ ََّّ بخفَّ أفكارهمَّ يشككونَََّّـّسمومَّ اء،َّ

َّمَّيدعونَّإلىَّدينهمَّالباطل.ثباإلسالمَّ

 
َّ.548ََّّ-547صََّّ"مقاالتَّالكوثري"نقالًَّعن546َََّّّ–540صََّّ"ورةمأثأقوالَّ"(1ََّّ)
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مشقاتَّالتيَّتالقيهمَّ..َّوالَّييأسون،َّوإذاََّّوكانواَّيعملونَّبدأبَّوبصربَّعلىَّال

فعليناَََّّّ،الَّبعضهمَّلبعضَّقالوا:َّإنَّلمَّنستطعَّأنَّندخلَّالمسلمينَّيفَّالنصرانيةـخ

َّأنَّنغرسَّالشكَّيفَّقلوهبم،َّويكفيناَّأنَّينسلخواَّمنَّدينهم.َّ

عليناَّإدراكَّهذاَّوالحذرَّمنَّمكرهمَّواهللَّغالبَّعلىَّأمرهَّولكنَّأكثرَّالناسَََّّّإنَّّ

َّالَّيعلمون.َّ

َََََََّّّّّّّ*َََّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

ـةَّعلىَّأسـاسَّاإلسالمََّّـاءَّاألمـإّنَّمنَّاألهميةَّبمكانَّبالنسبةَّإلىَّعملكّنَّيفَّبنـ

يتعرض التيَّ لألخطارَّ موثقةَّ دقيقةَّ معرفةَّ تعرفنَّ الناحيةََََّّّّلهاََّّأنَّ منَّ اإلسالمَّ

َّرنَّمنهاََّمْنَّحولكّنَّبالوسائلَّالتيَّتتاحَّلكن.َّالفكريةَّواألخالقيةَّ..َّوأنَّتحذَّّ

اَّ التبشيرَّ خطرَّ ذكرناَّ خطرََّّوقدَّ ذلكَّ ومنَّ المظاهر،َّ منَّ عددَّ يفَّ لمتمثلَّ

بخطةََّّ تعملَّ التيَّ المدارسَّ هذهَّ َّ.. المسلمينَّ بالدَّ يفَّ يقيمهاَّ التيَّ المدارسَّ

مراحلهاََّّ يفَّ هباَّ يلتحقونَّ الذينَّ الطلبةَّ عقيدةَّ علىَّ الزيغَّ إدخالَّ علىَّ مدروسةَّ

َّالمختلفة:َّاالبتدائيةَّوالمتوسطةَّوالثانوية.َّ

أشََّّاذـوه مفتـماَّ عبدهَّ محمدَّ الشيخَّ إليهَّ سنةََّّارَّ المتويفَّ المصريةَّ الديارَّ يَّ

َّم(،َّوقدَّذكرناَّكالمهَّالنفيس.1905هـَّ)1323

المسلمينََّّ بالدَّ منَّ عددَّ علىَّ السيطرةَّ منَّ االستعماريةَّ القوىَّ تمكنتَّ ولماَّ

ف الملزمة،َّ الدولةَّ الحكوميةَّبسلطةَّ المدارسَّ المبشرينَّعلىَّ مَّلأدخلتَّتخريبَّ

ال علىَّ مقصورًاَّ المبشرينَّ أولئكَّ تخريبَّ األجنبية.مَّيبقَّ َّدارسَّ أتاحََّّ إذَّ

التعليمَّكماَّحصلَّيفَّمصرَّ مناهجَّ أنَّيضعواَّ المبشرينَّ لرجالَّمنَّ المستعمرونَّ

المعارفَّ لوزارةَّ مستشارًاَّ دنلوبَّ المتعصبَّ القسيسَّ كرومرَّ عينَّ إذَّ المسلمة،َّ

َّفأفسدَّأيماَّإفساد.َََّّّ

َََّّّتاذَّمحمدَّقطب:ــالَّاألســق
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مهاّمَّ المعارفَّ لوزارةَّ مستشارًاَّ كرومرَّ عينهَّ الذيَّ القسيسَّ دنلوبَّ ]توّلىَّ

منصبه،َّوكانَّيفَّيدَّالمستشارَّالسلطةَّالفعليةَّالكاملةَّيفَّوزارةَّالمعارفَّالمصريةََّّ

الذيََّّ فماَّ التعليمَّ وزارةَّ يفَّ السلطةَّ رأسَّ علىَّ القسيسَّ يكونَّ وحينَّ اإلسالمية.َّ

َّ(1).نتوقعَّأنَّيكونَّمنَّأمرَّالتعليم[

اللغةََّّ ومادةَّ الدينَّ مادةَّ مناهجَّ المناهجَّوالسيماَّ إفسادَّ عندَّ الخطرَّ يقفَّ ولمَّ

مادةَّالتاريخَّذلكَّألهنمَّرأواَّعددًاَّكبيرًاَّمنَّالمعلمينَّمتمسكونَّبدينهم،ََّّالعربيةَّو

الفاضلَّيستطيعَّأنَّيصلحَّفس الدّينَّ المنهاجَّ..َّقـوالمعلمَّ ُبّدَّمنََّّـادَّ الوا:َّإذنَّالَّ

وفك ..َّونظرواَّ التيَّوضعناهاَّ المناهجَّ ينفذَّ الذيَّ المعلمَّ إعدادَّ رواََّّـالعملَّعلىَّ

دَّتحققَّلهمَّكثيرًاَّمماَّيبغونَّ..َّفصارواَّـلةَّقارَّوسيـاثَّإلىَّبالدَّالكفـرأواَّاالبتعـف

الجنسََّّ فيهاَّ منفتحةَّ بالدَّ إلىَّ فيذهبونَّ َّ.. بالتخرجَّ عهدَّ حديثيَّ شبابًاَّ يرسلونَّ

ألعـداءََّّ يحققونَّ المبتعثونَّ هؤالءَّ يعودَّ وعندماَّ العقل،َّ تسميمَّ وفيهاَّ والعبث،َّ

َّاألمـةَّبأيدَّإسالميةَّماَّكانواَّيريدونَّتحقيقهَّبأيدَّأوربية.

االـوق سـاعدَّ خطستعدَّ تنفيـذَّ يفَّ المضيَّ علىَّ الهـمارَّ فكريًاََّّدامطهَّ ةَّ

َّلمين.ـواجهتَّالمسَّالتيََّّزوَّالفكريـقوىَّالغَّمنَّدونَّشكََّّووهَّراق،تشـساال

لقدَّكانتَّدولَّأورباَّتضعَّأمكانتهاَّالضخمةَّتحتَّتصرفَّالمستشرقين،َّفقدََّّ

َّكانَّعـددَّكبـيرَّمنهمَّتابعاَّلوزارةَّالمستعمراتَّأوَّوزارةَّالخارجيةَّيفَّبالدهم.َّ

يهودََّّوهؤالءََّّ ومنهمَّ متعصبونَّحاقدون،َّ نصارىَّ فمنهمَّ أنواع:َّ المستشرقونَّ

والنصارىََّّ واليهودَّ وشاخت،َّ جولدزيهرَّ أمثـالَّ منَّ اإلسالمَّ علىَّ حاقدونَّ

بعض أولياءَّ ذكرََّّ(2)بعضهمَّ  خم  حم  جم  يل  ىل مل ُّ ََّّسبحانهََّّربنـاََّّكماَّ

 
َّ.217صََّّ"واقعناَّالمعاصر"(1ََّّ)

(ََّّانظرَّتأييدَّالمستشرقينَّالنصارىَّلشاختَّوجولدزيهرَّاليهوديينَّماَّكتبهَّاألستاذَّمصطفى2َّ)

َّ.َّ"االستشراقَّوالمستشرقون"هَّيفَّرسالتَّالسباعي
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َّ]َََّّّخن  حن  جن ىميم مم ملحـدون،51ََّّالمائدة:َّ علمانيونَّ ومنهمَّ َّ.]

الك علىَّ متفقـونَّ جميعـًاَّ يبديََّّولكنهمَّ الذيَّ ومنهمَّ والمسلمين.َّ لإلسـالمَّ يـدَّ

َّعداوته،َّومنهمَّالذيَّيخفيها.

فدرس واللغوي،َّ الدينيَّ تراثنـاَّ دراسـةَّ إلىَّ منهمَّ َّ كثير  انصرفَّ كتبَّـلقدَّ واَّ

وكت الحـالتفسير،َّ وكــبَّ وشروحها،َّ الفقـديثَّ اللغـتبَّ وكتبَّ واألدب،ََََّّّّةــه،َّ

فكرنا،َّووقفواَّعلىَّعقل فعرفـواَّ منهمَّعمله،َّ َّ كثـير  قيمناَّوعلىََّّوأتقنَّ يتنا،َّوعلىَّ

فأل تاريخنا،َّ التيَّقامتَّيفَّ السياسيةَّوالفكريةَّ المؤلفـاتَّوحققواََّّفاالتجاهاتَّ واَّ

َّبعضَّكتبَّالرتاث.َّ

االستعمارَََّّّألن َََّّّه؛ـذيَّقبلـاسـعَّعشرَّوالـالقرنَّالتََّّيفََّّمزدهراًَََّّّتشراقَّـانَّاالسـوك

األَّ الدولَّ بينَّ التنافسَّ وكانَّ حينذاك،َّ أشـدهَّ علىَّ المستعمراكانَّ علىَّ تََّّوربيةَّ

َّالمستعمرين.َََّّّيديأشـديدًا،َّوكانتَّجهـودَّالمسـتشـرقينَّتوضـعَّبينَّ

َّاكر:َّـدَّشـودَّمحمـتاذَّمحمــالَّاألســق

يحسََّّ هباَّ التيَّ ويدهَّ ويحّدق،َّ يبصرَّ هباَّ التيَّ االستعمارَّ عينَّ هوَّ ]االستشراقَّ

يفكـرَّويستبين،َّولوالهَّ بهَّ الذيَّ التيَّهباَّيمشيَّويتوغل،َّوعقلهَّ ويبطش،َّورجلهَّ

َّيفَّعميـائه َّ.ََّّ(1)يتخب ط.َّوَمْنََّجِهَلَّهذاَّفهوَّببدائهَّالعقولَّومسلماهتاَّأجهل[َّلظل 

نشرََّّ يفَّ اإليجابياتَّ بعضَّ االستشراقَّ لحركةَّ كانَّ أنهَّ أنكرَّ الَّ وأناَّ

منََّّ أكثرهمَّ ولكنَّ معتدلة،َّ آراءَّ لهَّ كانتَّ المستشرقينَّ بعضَّ وأنَّ المخطوطات،َّ

َّالمتحاملينَّالمتعصبينَّالحاقدين.

وقــه أولــذاَّ يفَّ االستشراقَّ أفـادَّ َّدَّ يفََّّـَـّنشَّ تعيشَّ كانتَّ التيَّ أورباَّ أتهَّ

اَّأنَّتخطواََّّـَـّتَّلهــافةَّعاليـةَّمتميزةَّأتاحـَـّلَّإليهاَّثقــادهاَّعندماَّنقَّــات.َّأفــالظلم

َّخطواتَّموفقةَّإلىَّحركةَّالنهضة.

 
َّ.87َّصََّّ"رسالةَّيفَّالطريقَّإلىَّثقافتنا"(1ََّّ)
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تح الفكرَّـثمَّ الكتشافَّ ودراساتهَّ بحوثهَّ يوظفَّ أنَّ إلىَّ االستشراقَّ ولَّ

لوضــاإلس االسـالميَّ الخططَّ تســعَّ ماَّ وفقَّ بـتعماريةَّ األوضمحَّ البالدََّّــهَّ يفَّ اعَّ

َّاإلسالميةَّللسيطرةَّعليها.

بَُّ هــالَّ مواجهةَّ منَّ ووعيـّدَّ الواقعَّ عقـذاَّ تحدياتَّ منَّ أفرزهَّ ماَّ وإدراِكَّ ديةََّّـهَّ

يئا،َّبلََّّـوزَّأنَّنتجاهلها،َّذلكَّألنَّتجاهلهاَّالَّيغيرَّشــتماعيةَّالَّيجـالقيةَّواجـوأخ

َّيلها.تأثيرهاَّألهناَّلمَّتجـدَّمنَّيقفَّيفَّسبََّّيجعلَّهذهَّالتحدياتَّيعظم

نواج بأنَّ مطالبونَّ واالستمساكََّّـَـّإننـاَّ اهلل،َّ الىَّ بالرجوعَّ الغزوَّ هذاَّ هَّ

وباألخذََّّ ومثقفينا،َّ الصاعدةَّ أجيالناَّ توعيةَّ وبالتوعية،َّ العظيم،َّ بشرعهَّ

َّوة.ــبالعلمَّوالتقنية،َّواإلعدادَّلألعداءَّماَّنستطيعَّمنَّق

ماَّأوجبَّوزَّأنَّتقعدَّبناَّضخامـةَّهذاَّالغزوَّوأدواتهَّالفتاكةَّعنَّالقيامَّبـوالَّيج

اهللَّعلينا،َّوالَّيجوزَّأنَّيستوليَّعليناَّاليـأس،َّفنرضىَّبالمهانةَّونمضيَّيفَّالطريقَّ

األع بقـوةَّ التقصيرَّ عنَّ نعتذرَّ أنَّ يجـوزَّ والَّ نسلكه،َّ أنَّ أعداؤناَّ يريدَّ داء،َّــالذيَّ

ا.ََّّـانَّاهللَّمعنـألنَّاهللَّأكـرب،َّوألننـاَّإذاَّآمنـاَّوعملناَّالصالحاتَّوأخـذناَّباألسبابَّك

 ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ ََّّلى:يقولَّاهللَّتعا
َّ[.51ََّّغافر:َّ]ٍََّّّ

الحروبََّّ أيامَّ وحدهاَّ العسكريةَّ القوةَّ علىَّ االعتمادَّ أعداؤناَّ جربَّ لقدَّ

غزوهمَّ يفَّ فعمـدواَّ َّ.. مدحورينَّ بالدناَّ منَّ وُأخرجواَّ مسعاهمَّ فأخفـقَّ الصليبيةَّ

لنـاَّهذهَّالمرةَّأنَّيعتمدواَّمعَّالقوةَّالعسكريةََّّعلىَّالغزوَّالفكريَّ..َّوكماَّنصرناَّ

عليهمَّعندماَّرجعناَّإليهَّواستمسكناَّبدينهَّسينصرناَّعليهمَّإنَّنحنَّرجعناَّإليهَََّّّاهلل

َّ[.30َّاألنفال:َّ]َّ َّري ٰى ين ننىن  من زن ُّ واستمسكناَّبدينه.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ
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 أهميـــة القــراءة

ها،َّفقراءةَّالناشئةَّلفكرَّماَّتسهمَّؤبناأةَّماَّيقرأََّّــممنَّعواملَّتكوينَّفكرَّاألََّّنَّّإ

َّةَّعلىَّنحوَّما.ــمىَّالبعيدَّيفَّتكوينَّفكرَّاألَّعلىَّالمد

المصل حرصَّ هناَّ األحومنَّ يفَّ َّــمونَّ علىَّ الشبابَّأةَّ يقرؤهَّ ماَّ يكونَّ نَّ

 والشاباتَّبعيداَّعنَّالخرافةَّوالهدمَّ..َّومنَّهناَّأيضاَّكانَّحرصَّالرسولَّالعظيم

المسلمونََّّأعلىََََّّّّملسو هيلع هللا ىلص يشغلَّ الَّ بدلهاََّّأنَّ التيَّ المحرفةَّ الكتبَّ بقراءةَّ نفسهمَّ

َّ.انـبارَّوالرهبـحاأل

جابرََّّ الخطابََََّّّّنَّّأفعنَّ بنَّ النبيََّّأََّّعمرَّ بعضَََّّّملسو هيلع هللا ىلصتىَّ منَّ أصابهَّ بكتابَّ

َّال:ــوقَّملسو هيلع هللا ىلصهَّعليه،َّفغضبَّألَّالكتابَّفقرَّـهأ

ي» فيهاَّ الخطاباأمتهوكونَّ حيَََََّّّّّّ!ََّّبنَّ كانَّ موسىَّ أنَّ لوَّ بيدهَّ نفسيَّ ماًََََّّّّاـوالذيَّ

اتبـوس إالَّ رواية:ََََّّّّ«اعيـعهَّ اليه»ويفَّ هتوكتَّ كماَّ أنتمَّ والنصـأمتهوكونَّ ارى،َّـودَّ

َّ(1).«اعيــعهَّإالَّاتبــاَّوسـمًَّاـانَّموسىَّحيـة،َّولوَّكــاءَّنقيــمَّهباَّبيضدَّجئتكــلق

اَّأنَّيكونََّّـاَّأنَّيكونَّإيجابيًاَّوإمـرَّإمـذاَّاألثـرًاَّيفَّالقارئ،َّوهـوالقراءةَّترتكَّأث

ات،َّفقدَّتكونَّفائدتهَّمحدودةَّيسيرة،َّوقدََّّـسلبيًاَّ..َّواألثرَّاإليجابيَّأنواعَّودرج

ُبّدَّمنََّّوالََََّّّّتكونَّفائدتهَّشاملةَّوافرة. عمرَّقصير،َّوالوقتَّثمين،َّومنَّهناَّكانَّالَّ

االختيارَّيفَّالقراءاتَّالتيَّيكونَّأثرهاَّإيجابيًا،َّأماَّتلكَّالقراءاتَّالضارةَّالهدامةَّ

َّللعقيدةَّوالخلقَّفالَّيجـوزَّللفتاةَّالمسلمةَّأنَّتتساهلَّيفَّاتخـاذَّ

َّالموقفَّاإلسالميَّمنها.

 
.َّوقالَّابنَّحجرََّّ"شعبَّااليمان"،َّوالبيهقيَّيف1/115ََّّ،َّوالدارمي3/387ََّّ(ََّّرواهَّأحمد1ََّّ)

بعدَّأنَّجمعَّطرقَّهذاَّالحديثَّقال:َّوهيَّوإنَّلمَّيكنَّفيهاَّما13/525ََََََََّّّّّّّّ"الفتح"يفََّّ

أ يقتضيَّ مجموعهاَّ لكنَّ به،َّ أصالًَّيحتجَّ لهاَّ األنَّ حسنهَّ وقدَّ علىَّ.َّ تعليقهَّ يفَّ لباينَّ

َّ.2/42ََّّ"جامعَّبيانَّالعلم".َّوانظرَّ"المشكاة"من177َََّّّالحديثَّرقمَّ
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َّأجلَّالَُّبّدَّمنَّتقديمَّاألنفعَّعلىَّالنافع.َّ

ا كتبََّّوالكتبَّ لهَّ وتدعوَّ ومبادئهَّ أفكارهَّ وتعرضَّ اإلسالمَّ عنَّ تتحدثَّ لتيَّ

َّوفائدة.َّكثيرةَّمنهاَّالقديمَّ..َّومنهاَّالجديد.َّ َّويفَّكالَّالنوعينَّخير 

وابنََّّ وأحمدَّ يوسفَّ وأبيَّ الشافعيَّ اإلمامَّ كتبَّ مثالًَّ المتقدمةَّ الكتبَّ فمنَّ

وصلتََّّ التيَّ وغيرهمَّ القيمَّ وبنَّ التيََّّإتيميةَّ الكتبَّ الحديثةَّ الكتبَّ ومنَّ َّ لينا.َّ

هأ ويفَّ معاصرون.َّ علماءَّ عبارهتاَّـّلفهاَّ ألنَّ ونفـع.َّ َّ خير  المؤلفاتَّ منَّ النوعَّ ذاَّ

َّأسهلَّوأوضح،َّوألنَّكثيرًاَّمنهاَّيعالجَّمشكالتَّقـائمة.َّ

تقرأََّّ أنَّ منَّ ُبّدَّ الَّ بلَّ َّ.. منهماَّ نوعَّ علىَّ الداعيةَّ األختَّ تقتصرَّ أنَّ يجوزَّ والَّ

سنةَّوالجماعةََّّأهلَّالََّّ–كتبًاَّمنَّالنوعين،َّولكنَّعليهاَّأنَّتعلمَّأّنَّالعصمةَّعندناََّّ

والتقوىََََّّّّ- الفضلَّ منَّ بلغَّ مهماَّ معصومًاَّ غيرهمَّ أحـدَّ وليسَّ فقط،َّ للرسلَّ

َّوالورعَّوالعلم.

الخطـوص متوقََّّـأـدورَّ العالمَّ مــمنَّ بشـعَّ دامَّ معصـاَّ غيرَّ يقـرًاَّ اإلمـوم،َّ امَّـولَّ

َََّّّربَّالنبّيَّـاحبَّهذاَّالقرب(َّويشيرَّإلىَّقَـّعليهَّاالَّصََّّوُرّدََََّّّّاَّإالمنَّرّدََّّـ)ماَّمنََّّالك:ََّّـم

َّملسو هيلع هللا ىلص.

الشـالبويطي:َّسََّّالـق يقَـّمعتَّ أّلفُتَّـافعيَّ آُلَََّّّول:َّ)لقدَّ الكتبَّولمَّ فيها،َََّّّهذهَّ

 ىت  نت مت زت  رت يب  ُّ اهللَّتعالىَّيقول:ََََّّّّ،َّألنَّّـأوالَّبدَّأنَّيوجدَّفيهاَّالخط

يخالَََََّّّّّ مث  زث رث  يت مّماَّ هذهَّ كتبيَّ يفَّ وجدتمَّ الكتـفماَّ ابَّـفَّ

ََّّ(1).َّهــدَّرجعتَّعنــنةَّفقـوالس

سًاَّيحّكمهَّيفَّقبولَّماَّيقرأَّأوَّرِده.ََّّومنَّهناَّكانَّعلىَّالذيَّيقرأَّأنَّيعتمدَّمقيا

اهللََّّ رسولَّ وسنةَّ اهللَّ كتابَّ هوَّ المقيـاسَّ علىََّّملسو هيلع هللا ىلصوهذاَّ قـادرًاَّ يكنَّ لمَّ فإنَّ َّ،

َّاستعمالَّهذاَّالمقياسَّاستعانَّبمنَّيثقَّبعلمهَّودينه.َّ

 
َّ.40َّصََّّ"مختصرَّالمقاصدَّالحسنة"(1ََّّ)
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عّلمن اإلسـلقدَّ الرجـــاَّ نتبـعَّ الَّ أنَّ دونََّّـالمَّ قالواَّ ماَّ نقولَّ َّ.. أسمائهاَّ علىَّ الَّ

عّلمناَّأنَّالَّنعرفَّالحـقَّبالرجال،َّبلَّنعرفَّالرجالَّنظرَّوالَّتقويمَّلمـاَّقالوا،َّوَّ

َّونحكمَّعليهمَّبمقدارَّماَّيقولونَّالحـقَّويعملونَّبه.َّ

مسعودََّّ بنَّ عبداهللَّ واعقالَّ به،َّ تعرفواَّ خيرًاَّ )قولواَّ منَّم:َّ تكونواَّ بهَّ لواَّ

:َّ)الَّيقلدنَّأحدكمَّيفَّدينـهَّرجالًَّإنَّآمنَّآمن،َّوإنَّكفرَّكفر،ََّّالََّّــوقََََّّّّ(1).أهله(

ََّّ(2).َّالشـر(فإنهَّالَّأسـوةَّيف

بنََّّ عليَّ يعملََّّبيَّطالبََّّأوقالَّ الرجلَّ فإنَّ بالرجال،َّ واالستنانَّ )إياكمَّ َّ:

بعملَّأهلَّالجنـة،َّثمَّينقلبَّلعلمَّاهللَّفيهَّفيعملَّبعملَّأهلَّالنـار،َّفيموتَّوهوَّمنَّ

الن الرجـأهلَّ وإنَّ بعمـارَّ ليعملَّ النـلَّ أهلَّ لعلـلَّ ينقلبَّ ثمَّ فيـارَّ اهللَّ فيعمــمَّ لَّـهَّ

أه الجنــبعملَّ فيموتَّـلَّ َّةَّ أهـوهَّ منَّ َّـوَّ الجنـة.َّ بَََُّّّلَّ الَّ كنتمَّ َّدَّّفإنَّ ََّّفاعلينَّ

َّ(3).فباألمواتَّالَّباألحيـاء

يقول:َّ)منَّكانَّمنكمَّمستنًاَّفليستنَّبمنَّقدَّمات،ََََّّّّكانَّعبداهللَّبنَّمسعودََّّ

اهللََّّ رسولَّ أصحابَّ أولئكَّ الفتنة.َّ عليهَّ تؤمنَّ الَّ الحيَّ األمـةََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصفإنَّ هذهَّ أبّرَّ

ا نبيـهََّّقلوبًا،َّوأعمقهاَّعلمًا،َّوأقّلهاَّتكلفًا،َّقومَّ وإقامـةََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّختارهمَّاهللَّلصحبةَّ

الهدىََّّ علىَّ كانواَّ فاهنمَّ هبديهم،َّ وتمسكواَّ حقهم،َّ لهمَّ فاعرفواَّ دينـه،َّ

َّ(4).المستقيم(

أ أنَّ أحبَّ حقيقةَّ وبنايت..َّضوهناكَّ وأبنائيَّ وأخوايتَّ إخواينَّ أيديَّ بينَّ عهاَّ

حقيقةَّمهمةَّجدًاَّيفَّنظري،َّوهيَّتلزمَّمنَّاقتنعَّبصحتهاَّممنَّيريدَّمطالعةَّالكتبَّ

 
َّ.2/140َََّّّ"أقوالَّمأثورة"وََّّ،61َّبرقم:31ََََّّّّصََّّالبنَّأبيَّعاصمَّ"الزهدَّ"(1ََّّ)

َّ.1/507ََّّ"أقوالَّمأثورة"،َّو2/195َّ"إعالمَّالموقعين"(2ََّّ)

َّ.1/507ََّّ"أقوالَّمأثورة"،َّو2/195َّ"المَّالموقعينإع"(3ََّّ)

َّ،َّوذكرتَّهناكَّمراجعَّكثيرةَّلهذهَّالكلمة.386-1/385َّ"أقوالَّمأثورة"(4ََّّ)
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يةَّأنَّيقرأَّفيماَّيقرأَّالكتبَّالتيَّكتبهاَّالمتقدمون؛َّذلكَّألنَّالعالمَّالمسلمَّاإلسالمَّ

ق المعمورَّوتنشرََّّـالذيَّكانَّيعيشَّيفَّظلَّدولةَّإسالميةَّ العالمَّ ويةَّتحكمَّمعظمَّ

دَّيفَّاألرضَّعندماَّيكتبَّعنَّاإلسالمَّيكتبَّمتحررًاَّمنَّكلَّالعقدََّّيعقيدةَّالتوح

كتا إّنَّ َّ.. المعاصرَّ المسلمَّ العالمَّ يعانيهاَّ موضوعيةََّّالتيَّ كتابة َّ األولَّ العالمَّ بةَّ

دةَّعنَّأيََّّــبعيدةَّعنَّالتأثـرَّبعواملَّخارجةَّعنَّالفكرةَّالتيَّيريدَّأنَّيقررهاَّ..َّوبعي

أشـش منَّ االسـكلَّ للكفـكالَّ المسـرتضاءَّ ألبنــرةَّ أوَّ األقليـتعمرين،َّ ةَّـاءَّ

ودَّــةَّومعنويةَّبسببَّوجــوةَّماليـدَّوقــوذَّيفَّالبلــحَّلهمَّنفَّـالمجاورين،َّالذينَّأصب

َّالمستعمرَّالذيَّأسـندَّإليهمَّمناصبَّعاليـةََّّ

َّومنحهمَّمنَّالسلطةَّوالجـاهَّوالتـأييدَّالشيءَّالكثير.ََّّ

َّإنَّّ بالَّ المعـاصرَّ اإلسـالميَّ الكاتبَّ والهزيمةَّختشـعورَّ والضعـفَّ لفَّ

وخضوعهَّأحيانًاَّلعواملَّاالسرتضاءَّالتيَّأشرناَّإليهاَّالَّيجعلَّحكمهَّيفَّكثيٍرَّمنََّّ

المسلمين،َّوقهروهمَََّّّ-واسفاهََََّّّّ–ارَّاليـومََّّـالكفاألحيـانَّحكمًاَّسليمًا.َّلقدَّأذلََّّ

بالحديدَّوالنـار،َّواحتلواَّمعظمَّبالدهم،َّولمـاَّخرجواَّمنهاَّجعلوهاَّمناطقَّنفوذَّ

لهم؛َّألهنمَّخلفواَّفيهاَّمنَّأبنـاءَّالبالدَّمنَّيقولَّبمقولتهم،َّوسيطرواَّعلىَّخيراهتا.ََّّ

يعيدواََّّ أنَّ يحاولونَّ وأوطاهنم،َّ بيوهتمَّ منَّ العّزلَّ المسلمينَّ فعلَّوطردواَّ ماَّ

وكوسوفاَّ والهرسكَّ البوسنةَّ يفَّ حصلَّ ماَّ وهذاَّ َّ.. األندلسَّ يفَّ أسالفهمَّ

المحتلةََّّ البلدانَّ يفَّ المسلمينَّ ألبنـاءَّ تقدمَّ التيَّ الثقافةَّ إلىَّ وعمدواَّ وفلسطين.َّ

التأثيرَّيفَّالذيََّّ فوضعواَّفيهاَّالسّم،َّوشّوهواَّحقائقَّالدين.َّإنَّذلكَّكلهَّلهَّأعظمَّ

َّيريدَّأنَّيكتبَّعنَّاإلسالم.ََّّ

فـول أنإذاَّ معرفةينَّ يفَّ الراغبينَّ معرفةًَََّّّصحَّ عنََََّّّّبعيدةًَََّّّسليمةًَََّّّصحيحةًَََّّّدينهمَّ

الشوائبَّأنَّيقرؤواَّيفَّكتبَّاألئمةَّالمتقدمينَّالذينَّكانواَّيعيشونَّيفَّظلَّالدولةََّّ

َّالمسلمةَّالتيَّكانتَّتحكمَّمعظمَّالعالمَّالمعمور.َّ
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المسلمونََّّ لهَّ يتعرضَّ الذيَّ الفكريَّ الغـزوَّ مقـاومةَّ يفَّ كبيرًاَّ دورًاَّ للمرأةَّ إّنَّ

سليمةَّ..َّإهناَّمهمةَّضخمةَّتكملََََّّّّتربيةََّّالــيتمّثلَّهذاَّالدورَّيفَّتربيةَّاألجياليوم،َّو

متماسكًاَّ بنـاًءَّ األمـةَّ بنـاءَّ عمليةَّ يفَّ مكانتهاَّ ولهاَّ المجـال،َّ هذاَّ يفَّ الرجلَّ مهمةَّ

َّعلىَّأساسَّمنَّاإلسالم.َّ

دَّعملَّأعداؤناَّعلىَّهدمنـاَّومازالواََّّيعملـونَّ..َّيريدونَّإضعافَّالرجولةََّّـولق

والفر الصفات.َّواإلقـدامَّ هذهَّ علىَّ القضاءَّ يستطيعواَّ لمَّ إنَّ شبابناَّ يفَّ وسيةَّ

َّويسلكونَّلتحقيقَّذلكَّسبيلَّالشهوات.َّ

ةَّالقصصََّّاءلَّالمائعَّالغـارقَّيفَّسماعَّالموسيقىَّوتتبعَّالشهواتَّوقرـإّنَّالجي

الخم ومعاقرةَّ المثيرة،َّ ومََّّةرـالخليعةَّ مشَـّوالمخدرات،َّ واتََّّــالقنََّّةاهدــالزمةَّ

هــالمنحطَّّ إّنَّ َّ.. الجيَـّـةَّ يحقَّذاَّ أنَّ يمكنَّ الَّ منََّّـلَّ إليهَّ تصبوَّ مّماَّ شيئًاَّ ألمتـهَّ ـقَّ

َّالخالصَّمنَّالواقعَّالسيئَّالذيَّتحيـاه.

أيتهاَّاألخواتََََّّّّ-مهمتكنََََّّّّإنَّّ باهللَّمعتزََََّّّّ-ياَّ إعدادَّجيـلَّمؤمنَّ الرتبيةَّهيَّ يفَّ

باإلسالم،َّعاملَّبماَّأمـرَّاهلل،َّمنتهَّعّماَّهنىَّاهلل،َّيجـاهدَّيفَّسبيلَّاهللَّالَّيخشىَّفيـهَّ

َّاَّأعظمهاَّمنَّمهمة.لومةَّالئم،َّوم

ذلََّّـالةَّالــوزَّأنَّنرتكَّشبابناَّينشؤونَّعلىَّروحَّالخنوعَّواالستسالمَّلحــالَّيج

َّالتيََّّآلَّاليهاَّواقعناَّالمؤلم.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 الصــطريق اخل

قوسََّّ عنَّ يرمونناَّ والعلمانيينَّ والملحدينَّ والنصارىَّ اليهودَّ أّنَّ نعلمَّ إننـاَّ

ال ويعملونَّ أهنمََّّواحدة،َّ أيضاَّ ونعلمَّ وعسكريًا،َّ واجتماعيًاَّ فكريًاَّ فيناَّ فتكَّ

تبـاركَّ اهللَّ أّنَّ أبنـاءناَّ ونعّلمَّ نعلمَّ أنَّ ينبغيَّ ولكنَّ ضخمة،َّ ماديةَّ قوىَّ يمتلكونَّ

َّوتعـالىَّسيكونَّمعنـاَّإنَّنحنَّآمنّـاَّوعملناَّالصالحـاتَّوصدقنـاَّمعَّاهلل.َّ

َّ[.47َّالروم:َّ] َّ مب  خب حب جب  هئ ُّ يقـولَّتعـالى:َّ

َّــويقَّ  ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ ول:َّ
َّ[.51َّغافر:َّ] ٍَّّ

  َّخئ  حئ جئ يي  نيىي مي زي ري  ٰىُّ ول:ََّّــويقَّ

َّ[.69َّالعنكبوت:َّ]

إنَّهذاَّهوَّطريقَّالخالصَّ..َّوإذاَّكانَّاهللَّمعناَّفلنَّتستطيعَّقـوةَّأنَّتقفَّيفَََّّّ

َّألوالدكّنَّأنَّالمكرَّالخبيثَّمنَّالكفرةََّّ وجوهنا.َّويجبَّياَّأيتهاَّاألخواتَّأنَّتبّين 

منــتجّلىَّيفَّإفس نفٍرَّ اقنعوهمَّبأنَّصالحَّأحوالهمَّالَّيكونَّإالَّبالبعدَّادَّعقولَّ ا،َّ

عنَّالدين،َّوأغروهمَّباتباعَّسبيلَّالكافرين،َّوكانَّهذاَّالمكرَّسالحًاَّفتاكًاَّيوجهََّّ

اهللََّّـإلين أّنَّ معَّ َّ.. الصراطََََّّّّاَّ يهديناَّ أنَّ صالتناَّ يفَّ ندعوهَّ أنَّ عليناَّ أوجبَّ

باإل عليهمَّ اهللَّ أنعمَّ الذينَّ صراطَّ يجنّالمستقيمَّ وأنَّ واالستقامة،َّ سلوكََّّيمانَّ بناَّ

طريقَّاليهودَّوالنصارىَّوهمَّالمغضوبَّعليهمَّوالضالون.َّورّدَّاهللَّالذينَّكفرواَّ

بغيظهمَّلمَّينالواَّخيرًا،َّفكانتَّصحوةَّجعلتَّفريقًاَّكبيرًاَّمنَّالشبابَّوالشاباتَّ

ََّّ.. الصحوةَّ هذهَّ صورةَّ تشويهَّ علىَّ عملواَّ أنَّ كيدهمَّ فكانَّ َّ.. اهللَّ إلىَّ يرجعونَّ

َّرين.ويمكرونَّويمكرَّاهللَّواهللَّخيرَّالماك

َّ:َّ(1)إنَّاأليامَّدول،َّكماَّقالَّالشاعرَّأبوَّالبقـاءَّالرندي

 
َّ.6َّ/232ََّّ"نفحَّالطيب"(1ََّّ)
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َّ َّسََّّهيَّاألموُرَّكماَّشاهدهتاَّدول  َّاُنَّــائتهَّأزمــمنَّسـّرهَّزمن 

َّوالَّيدوُمَّعلىَّحاٍلَّلهاَّشانَََُّّّوهذهَّالدارَّالَّتبقيَّعلىَّأحدٍَّ

التيََّّ الفذةَّ بالبطوالتَّ المحـارمَّ منَّ ومنَّحولكّنَّ أبناءكّنَّ ُتذّكرنَّ أنَّ فعليكنَّ

فناََّّالصالحَّيومَّأنَّنصرواَّاهللَّيفَّأنفسهمَّويفَّسلوكهمَّ..َّوأنَّتحملن همََّّسجلهاَّسل

المسلمينََّّ أّنَّعليهمَّدعوةَّ لهمَّ ..َّوأْنَّتذكرنَّ المـؤلمَّ الواقعَّ تغييرَّ المسؤوليةَّيفَّ

عزإلىََّّ لهمَّ ليعودَّ باإلسالمَّ إلىََّّاالستمساكَّ يتقدمواَّ أنَّ عليهمَّ وأنَّ السابق،َّ همَّ

واال القلقَّ يمزقهمَّ الذينَّ كلهمَّ الدنياَّ أنََّّأبنـاءَّ َّ.. والضنكَّ والظلمَّ ضطرابَّ

الدنيا،ََّّ يفَّ والمظالمَّ اآلفاتَّ هذهَّ منَّ لينقذوهمَّ العظيمَّ الدينَّ هبذاَّ إليهمَّ يتقدمواَّ

َّولينقذوهمَّمنَّالنـارَّالموقدةَّيومَّالقيامةَّ..َّأنَّيتقدمواَّإليهمَّمجاهدين.

الــموضـوعَّالجهََّّإنَّّ نامَّاإلسالمَّيجبَّأنَّيكونَّيفَّتصورََّّـوَّذروةَّسـذيَّهـادَّ

َّمنَّمـاتَّولمَّيغزَّولمََّّ»:َّملسو هيلع هللا ىلصلصالحين.َّيقولَّرسولَّاهللََّّهؤالءَّاألبنـاءَّا

َََّّّ.(2)«يحـدثَّنفسهَّبالغزوَّمـاتَّعلىَّشعبةَّمنَّالنفاق

وتعالى:ََّّ تباركَّ اهللَّ بقولَّ نذكرَّ أنَّ  مح جح مج حج مث ُّ ويكفيناَّ
 خضمض  حض جض مص خص حص خسمس حس جس  مخ جخ
 جكحك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط

َّ[.111ََّّالتوبة:َّ]ََّّحم جم هل مل حلخل جل مك لك خك

بي تمتَّ مبايعةَّ يمألَّإهناَّ أنَّ ينبغيَّ الرابحَّ البيعَّ هذاَّ َّ.. المؤمنينَّ وبينَّ اهللَّ نَّ

نفوسَّفتيانناَّ..َّإّنَّعليناَّأنَّنجعلَّالقرآنَّالكريمَّاألساسَّاألولَّيفَّتربيةَّأوالدنا،َّ

التيَّتعا ُنعنىَّبدراسةَّاآلياتَّ إليهمَّأنَّيفهموهاََّّلوأنَّ جَّمشكلةَّيحبوهنا،َّونطلبَّ

اآلي أوالدناَّ أنَّنقرئَّ التيَّتشـّدَّمنَّعزيمتهمَّويحفظوها.َّوواقعناَّيمليَّعليناَّ اتَّ

منََّّ الخالصَّ علىَّ تعينهمَّ التيَّ اآلياتَّ َّ.. لهمَّ تشرحَّ أنَّ بعدَّ إياهاَّ ونحفظهمَّ

 

َّ.َّ(1910)(ََّّرواهَّمسلم2َّ)
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علىَّ واالنكبابَّ الدعةَّ حيـاةَّ ومنَّ األمور،َّ بسفاسفَّ االشتغالَّ ومنَّ المـآسي،َّ

النشيدََّّ يرددونَّ شبابًاَّ نريدَّ والموسيقى.َّ بالغنـاءَّ والتعلقَّ والملذاتَّ الشهواتَّ

َّاآليتَّوأمثاله:ََّّ

َّوعدتنــاَََّّّالـذيَََََّّّّّصرـاََّّالنـَـّآتنـَََََََّّّّّّّـاَّــربنـََّّوَّـــدعـنَََّّّاكــاََّّإيَّـربنــ

َّلنـاََّّترضىََّّماََََّّّّماَّارتضيناَّغيرََََّّّّاَـّـإننـَََّّّاكــرضـَََّّّيــاََّّنبغــإننــ

َّمهتديََّّشبابََََّّّّينقصَّالكونََََّّّّديـالمحمـََّّالعالمَََّّّياَّشباب

َّـدََّّـويََََّّّّرـيـوضمَََّّّلــعقـَّديـنََََََََّّّّّّّّـديــَـّليقتََّّمََّّــدينـكََََّّّّـأروهَّــف

َّعلمواَّالكونَّالهدىَّوالمكرمةََََّّّّةَـّالمربمَّالعزماتَََّّّبابــياَّش

َّعرفواَّالكونَّالنفوسَّالمسلمةََََّّّّعلمواَّالكونَّالتقىَّوالمرحمة

الةَّ..َّرسالةَّتحريرَّالبشرَّمنَّالشركَّودعوهتمَّإلىَّالتوحيد،ََّّــةَّرســـإنَّأمتنـاَّأمَّّ

والفضيلةََّّ والخيرَّ العدلَّ وإحاللَّ الظلمَّ منَّ النـاسَّ وتحريرََّّوتحريرَّ والرحمة،َّ

النـاسَّمنَّالفقرَّوالمهـانة.َّفليعلمَّأبنـاؤناَّبأنَّأجدادهمَّعندماَّحملواَّهذهَّالرسالةََّّ

ونشروهاَّيفَّاألرضَّحققواَّألنفسهمَّوألمتهمَّالعزةَّوالسيادةَّيفَّالدنيا،َّونرجوَّأنََّّ

َّيكونواَّقدَّنالواَّمبتغاهمَّمنَّجنـةَّالخلدَّورضوانَّاهلل.َّ

اهللََّّ رسـولَّ ]وأجـازَّ هشـام:َّ ابنَّ الفزاري،ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصقـالَّ بنَّجنـدبَّ سـمرةَّ يومئـذَّ

ابنـاَّخمسَّعشرةَّسنة،َّوكانَّقدَّرّدهما،َّ ورافعَّبنََّخديجَّأخـاَّبنيَّحارثة،َّوهماَّ

ازَّرافعًاَّقيل:َّياَّرسولَّاهلل.ََّّــفقيلَّله:َّياَّرسولَّاهللَّإنَّرافعًاَّراٍم،َّفأجازه،َّفلماَّأج

َّازه.ََّّــإنَّسمرةَّيصرعَّرافعًاَّفأج

اهللََّّ رسولَّ َّ وعبداََّّملسو هيلع هللا ىلصورد  زيد،َّ بنَّ بنَّأسامةَّ وزيدَّ الخطاب،َّ بنَّ عمرَّ بنَّ هللَّ

ثابتَّأحدَّبنيَّمالكَّبنَّالنجارَّوُأسيدَّبنَُّظهيرَّأحدَّبنيَّحـارثة،َّثمَّأجـازهمَّيومَّ

َّ.َّ(1)الخنـدقَّوهمَّأبنـاءَّخمسَّعشرةَّسنة[

 

َّ.3/70ََّّ"سيرةَّابنَّهشامَّ"(1ََّّ)
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الجهـادَّ إلىَّ يتسـابقونَّ النبـويَّ المجتمـعَّ الذينَّنشـؤواَّيفَّ الفتيـانَّ هكـذاَّكـانَّ

وأمثا هؤالءَّ إّنَّ َّ عشرة.َّ الخامسةَّ دونَّ دولةََّّوهمَّ أقامـواَّ الذينَّ همَّ وآباءهمَّ لهمَّ

َّدَّللمسلمين.ـاإلسالم،َّوهمَّالذينَّحققواَّالمجـ

الشـأم المائعـاَّ فـبابَّ يصنعـونَّ أنَّ يمكنَّ شـالَّ أحــواَّ ترىَّ َّ.. قـيئًاَّ دََّّــدهمَّ

وارًاَّ..َّــدهَّســلة،َّويفَّيـلسـدرهَّسـعَّعلىَّصـهَّودهنـه،َّووضَّـَـّعرهَّوصففــالَّشــأط

اينَّالعشقَّوالهيام،ََّّـرددَّأغـرأة؟ََّّيـلَّأمَّامـوَّرجـراهَّأهـرهَّعلىَّمنَّيـحتىَّيلتبسَّأم

ذاََّّــدراتَّ..َّكيفَّيرجىَّمنَّهـاطىَّالمخَـّدَّيتعــينَّ..َّوقـونَّمدمنًاَّللتدخـوقدَّيك

َّالهَّأنَّيحققواَّالخـيرَّوالمجـد؟َّـابَّوأمثـالش

َّإّنَّمهمتكنَّأنَّتجنّبنَّأبنـاءَّاألمـةَّهذاَّالمصيرَّالبائس.

أوالدنا بينَّ ينشرَّ أنَّ علىَّ حريصَّ العدوَّ فلنحذرَََّّّإّنَّ والمساوئَّ اآلفاتَّ هذهَّ

َّذلكَّولنعملَّعلىَّتربيتهمَّالرتبيةَّالفاضلة.ََّّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 من مظاهر هذا الغزو الفكري اهلجوُم على اللغة العربية

واهتاُمهاَّ العربية،َّ اللغةَّ علىَّ الهجوُمَّ الفكريَّ الغزوَّ هذاَّ مظاهرَّ أخطرَّ ومنَّ

يفَّدنياَّالناسَّاليوم،َّوالدعوةَّإلىََََّّّّبالجمودَّوالعجزَّعنَّمتابعةَّالتطورَّالذيَّيقوم

وجعَّ لهاَّ القواعدَّ ووضعَّ الفصحىَّ محلَّ العامياتَّ التأليفََّّلاستعمالَّ لغةَّ هاَّ

واإلعالم،َّوكتابةَّالقصةَّوالمسرحيةَّهبا،َّواستخدامهاَّيفَّدورَّاإلذاعةَّوالتلفازَّويفََّّ

األمـةََّّ لهذهَّ الكيـدَّ مراحلَّ منَّ مرحلةَّ بالعامياتَّ العنايةَّ تكونَّ وقدَّ الصحافة.َّ

المرح الفرنسيةََّّلتكونَّ أوَّ اإلنجليزيةَّ اللغةَّ استعمالَّ إلىَّ الدعوةَّ بعدهاَّ التيَّ لةَّ

العلم.َّ ولغةَّ عالميةَّ لغةَّ مثالًَّ اإلنجليزيةَّ اللغةَّ أنَّ بدعوىَّ العاميـةَّ اللغاتَّ محلَّ

َّوهذاَّمنَّالكيدَّالخفيَّالماكر.

يبذلونَّقصارىَّجهدهمَّإلقناعَّجماهيرَّ الفكريَّ الغزوَّ إنكَّلرتىَّعمالءَّهذاَّ

مست يريدَّ الذيَّ بأنَّ علىََّّالمسلمينَّ يحرصَّ أنَّ منَّ لهَّ بدَّ فالَّ لولدهَّ زاهرًاَّ قبالًَّ

َّتعليمهَّاللغةَّاألجنبيةَّإماَّاإلنجليزية،َّوإماَّالفرنسية.َّ

وقدَّاستطاعَّاالستعمارَّأنَّيجعلَّلغـةَّالدراسـةَّيفَّبعضَّالبـالدَّاإلسالميةَّاللغةََّّ

ولكنََّّ َّ.. ومصرَّ والمغربَّ الجزائرَّ يفَّ فعلَّ كماَّ التعليم،َّ مراحلَّ كلَّ يفَّ األجنبيةَّ

ع التعليمَّ االستعمارَّتعريبَّ أرادَّ كماَّ العـاليَّ التعليمَّ ومازالَّ البالد،َّ بعضَّ ـادَّيفَّ

َّباللغةَّاألجنبية.َّ

العربيـةَّعـداؤهم اللغـةَّ األعـداءَّيهاجمـونَّ الـذيَّيجعـلَّهـؤالءَّ لإلسالم،ََََّّّّإنَّ

َّوإاّلَّفالَّتعرفَّيفَّالعالمَّكلهَّلغةَّهتاجمَّإالَّهذهَّاللغةَّالشريفة.

آن،َّوتجعلهَّيستوعبَّمعاينَّآياتهََّّإّنَّمعرفةَّاللغةَّالعربيةَّتقربَّالمسلمَّمنَّالقر

ويعرفَّأحكامهَّواألصولَّاإلسالميةَّمنَّالعقيدةَّوالشريعة.َّوهذاَّهوَّالذيَّيخشاهَّ

مَّيخاطبَّالنوابَّيفَّمجلسَّالعموم1822ََّّقفَّجالدستونَّسنةََّّواالستعمار.َّلقدََّّ
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يفَّأيديَّالمسلمينَّفلنَّيقرَّلكمَّقرارََّّ-أيَّالمصحفََّّ–قائالً:َّ)مادامَّهذاَّالكتابََّّ

َّيفَّبالدهم(.

التاسعََّّومن م(َّالذيَّقاد1270ََّّملكَّفرنساَّ)المتوىفَّسنةََََّّّّ(1)قبلهَّكلمةَّلويسَّ

حملتينَّصليبيتينَّإلىَّبالدَّالمسلمينَّوالذيَّوقعَّأسيرًاَّيفَّأيديَّالمسلمينَّوبقيَّ

سجينًاَّيفَّالمنصورةَّحيناَّمنَّالوقتَّحتىَّافتداهَّقومهَّوفكَّأسره،َّفعـادَّإلىَّبلدهَّ

فال المسلمينَّ هتزمواَّ أنَّ أردتمَّ )إذاَّ لقومه:َّ فقدَّيقولَّ بالسالحَّوحده،َّ تقاتلوهمَّ َّ

القوةََّّهَُّ فهيَّمكمنَّ عقيدهتمَّ السالح،َّولكنَّحاربوهمَّيفَّ معركةَّ أمامهمَّيفَّ زمتمَّ

 (2)فيهم(.

هن االســومنَّ حرصَّ كانَّ اللغـاَّ عنَّ المسلمينَّ أبنـاءَّ إبعـادَّ علىَّ ةَّــتعمارَّ

فقـالعربي أشــة،َّ مواكبــدَّ عنَّ وعجزهاَّ صعوبتهاَّ آنفاَّ ذكرناَّ كماَّ عمالؤهَّ ةَََّّـّاعَّ

و التيََّّـقالتطور،َّ التائيةَّ قصيدتهَّ يفَّ مزاعمهمَّ علىَّ إبراهيمَّ حافظَّ الشاعرَّ رّدَّ دَّ

َّمَّفقالَّعلىَّلسانَّاللغةَّالعربية:1903َّنشرهاَّ

َّوناديتَّقوميَّفاحتسبتَّحيايتَََّّّرجعُتََّّلنفسيََّّفاّتهمُتَّحصايتَّ

َّدايتَّـَعِقْمُت،َّفلمَّأجزعَّلقولَّعَََُّّّبابَّوليتنيَّــــرموينَّبعقمََّّيفَّالش

َّاِتََّـّوعظـَّبهََّّوماَّضقتَّعنَّآٍيَََّّّايةــوسعُتَّكتـابَّاهللَّلفظـًاََّّوغَّ

َّاِتَّماءََّّلمخـرتعَـّـــوتنسـيقََّّأسـَّةَّـاليومَّعنَّوصفَّآلََّّفكيفَّأضيق

 (3)لغــاتَّبعـزََّّـوامَّـأقـََّّـزَّّـعَّوكمَََّّّةًَّـــأرىَّلرجالَّالغربَّعـزًاَّوَمنَْعـ

العلومََّّ منَّ نفيدَّ أنَّ إلىَّ مضطرينَّ كناَّ الحديثةَّ العالميةَّ النهضةَّ بدأتَّ وعندماَّ

تق التيَّ غبارََّّالتجريبيةَّ والَّ فيهَّ شيءَّ الَّ طبيعيَّ أمـرَّ وهذاَّ الغرب،َّ ديارَّ يفَّ دمتَّ

 

نسيينَّوهذاََّّملوكَّالفر(ََّّجاءَّالموسوعةَّالعربيةَّ:َّ]لويسَّاسمَّيطقَّعلىَّعددَّمنَّمشاهيرَّال1)

َّاالسمَّيعنيَّعندهمَّالمحاربَّالشهيد[

196َّلمحمدَّقطبَّصََّّ"واقعناَّالمعاصر"(2ََّّ)

َّ.105-104(ََّّديوانَّحافظَّص3َّ)
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عليه،َّفنحنَّاآلنَّنسرتدَّدينـاَّقدَّسلف،َّفقدَّاستفادَّالغربَّمنَّعلمائناَّوكتبناَّيومَّ

َّأنَّكناَّسادةَّالدنياَّورجالَّالعلم.َّ

أنشــولمَّ كليـاَّ فكانَّــئتَّ العربية،َّ باللغةَّ فيهاَّ التدريسَّ كانَّ مصرَّ يفَّ للطبَّ ةَّ

األجنبَّـي باألسـتاذَّ يلقيَّمحؤيتَّ األجنبيةَّويقـاضرتـيَّ بلغتهَّ إلىَّجانبـهَّرجـهَّ لَََّّـّفَّ

اََّّـًتاذَّعربيــورَّفأصبحَّاألسـرَّأنَّتطـمَّإلىَّالعربيـةَّماَّيقولَّ..َّثمَّماَّلبثَّاألمـيرتجَّ

باللغ المتخصصةَّ العلميةَّ محاضرتهَّ العربيــيلقيَّ المؤلفاتَّــةَّ بعضَّ ألفتَّ ثمَّ ة،َّ

فكانَّأنَّألزمَّاألساتذةََََّّّّ،هَّذلك،َّولكنَّاالستعمارَّلمَّيرقَّل(1)ةَّباللغةَّالعربيةَـّالطبي

باإلنكليزي محاضراهتمَّ يلقواَّ حقًاََّّ،ةـأنَّ عجيبَّ أمرَّ ألن َََّّّ،وهذاَّ الطالبََََّّّّذلكَّ

يستوعبَّالمـادةَّالعلميةَّبلغتهَّاألمَّأكثرَّمماَّيستوعبهاَّباللغةَّاألجنبيةَّهذاَّإنَّكانَّ

َّيعرفَّاللغةَّاألجنبيةَّمعرفةَّجيدة.َّ

ََّّ،تأبىَّأنَّتدرسهاَّبلغةَّأجنبيةوََّّ،إنَّجميعَّدولَّالعالمَّتدّرسَّالعلومَّكلهاَّبلغتها

حتىَّإنَّالعدّوَّاليهودّيَّيدرسَّالعلومَّباللغةَّالعربيةَّالتيَّظلتَّميتةَّأكثرَّمنَّألفيََّّ

َّسنة.َّ

بماَّذكرنا المستعمرَّ التهوينَّمنَّشأنََّّ،ولمَّيكتفَّ إلىَّ ََّّمدرسَََّّّبلَّجاوزَّذلكَّ

الرزق يفَّ عليهَّ والتضييقَّ أربعةَََّّّ،العربيةَّ يتناولَّ األخرىَّ العلومَّ مدرسَّ فكانَّ

وكانَّلهذاَّالوضعَّانعكاساتهَّسواءَّيفَّداخلَّالمدرسةَّأوََََّّّّ،لعربيةأضعافَّمدرسَّا

َّألّنَّللوضعَّالماليَّوزنَّكبيرَّعندَّالناس.َّ،خارجها

وقدَّأقدمَّعمالءَّالكفرةَّيفَّبعضَّبالدَّالمسلمينَّفغيرواَّالحرفَّالعربيَّالذيََّّ

هذهَّ فكانتَّ الالتيني.َّ الحرفَّ إلىَّ واألندنوسيةَّ كالرتكيةَّ لغاهتمَّ بهَّ تكتبَّ كانتَّ

َّإبعادَّالنـاسَّمنَّاالقرتابَّمنَّلغةَّالقرآن.خطوةَّأخرىَّيفََّّ

 

َّ.38َّصََّّ"سالمةَّموسىَّاجتهادَّخاطئَّأمَّعمالةَّحضارية"(َّنقالًَّعنَّكتاب1َّ)
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o مـفم ذلكَّ أســاَّحـنَّ الشــدثنيَّ األفغاينََّّــيخَّسـتاذناَّ أنشئََّّــقََّّعيدَّ لماَّ ال:َّ

دَّكبارَّالمستشرقينََّّــأولَّمجمعَّللغةَّالعربيةَّيفَّالعالمَّالعربيَّيفَّدمشق,َّجـاءَّأح

مَّقَّوهوَّطاعنَّيفَّالسّن,َّفزارَّأعضاءَّالمجمعَّالعلميَّالعربيَّيفَّبيوهتــإلىَّدمش

ونصيحتيَّلكمَّأنََََّّّّ،فردًاَّفردًا,َّوقالَّلهم:َّأنتمَّاآلنَّيفَّمرحلةَّهنضةَّلغويةَّوعلمية

وضعََّّ علىَّ فاعملواَّ الحيـةَّ اللغةَّ هيَّ ألهناَّ الفصحى؛َّ محلَّ العاميةَّ ُتحّلواَّ

 د.َّــة.َّولكنهَّعـادَّبالخيبـةَّولمَّيستجبَّلهَّأحــدَّلها,َّأماَّالفصحىَّفلغةَّميتــواعـق

o ََّّالقبطي ذلكَّمحاولةَّسالمةَّموسىَّ كتابََّّومنَّ والغد"يفَّ يفَََّّّ"اليومَّ قالَّ فقدَّ َّ.

أي:َّلغةَّميتةَّحتىََََّّّّ،طـ:َّ]إّنَّالفصحىَّيفَّاعتقاديَّكانتَّلغةَّالكتابةَّفق176صََّّ

القرآن ظهورَّ زمنَّ الشيوخََََّّّّ،يفَّ أيديَّ يفَّ يزالَّ الَّ مصرَّ يفَّ العربيةَّ تعليمَّ ولكنَّ

العربية الثقافةَّ يفَّ نقعًاَّ أدمغتهمَّ ينقعونَّ المظلمةََّّ،الذينَّ القرونَّ ثقافةَّ يفَّ ََّّ،َّأي:َّ

 (1) .ـاءَّلناَّبإصالحَّالتعليمَّحتىَّتمنـعَّهؤالءَّالشيوخَّمنه[فالَّرج

َّ]وذلكَّألّنَّهذهَّاللغةَّالفصحىَّهيَّلغةَََّّّمنَّكتابهَّالمذكور:77َّوقالَّيفَّصَّ

البداوةََّّ،ةـبدوي بنتَّ بنتَّالحضـارةَّوليستَّ أنََََّّّّ،والثقافةَّ فلهذاَّيشقَّعليناَّجدًاَّ

َّ(2).نضعَّمعاينَّالثقافةَّيفَّهذهَّاللغةَّسواءَّبالرتجمةَّأمَّبالتأليف[

     

 

 

 

 

 

َّ.38َّصَّلمحمدَّعمارةََّّ"سالمةَّموسىَّاجتهادَّخاطئَّأمَّعمالةَّحضارية"(َّنقالًَّعنَّكتاب1َّ)

َّ.38َّصَّلمحمدَّعمارةََّّ"سالمةَّموسىَّاجتهادَّخاطئَّأمَّعمالةَّحضارية"قالًَّعنَّكتابَّ(َّن2)
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 ـةــــخصائص هـذه األّم  

ـةَّالمسلمةَّوإلىََّّـةَّأنَّنتعّرفَّإلىَّحقيقةَّاألمَّّـإّنَّمنَّالمهمَّيفَّعمليةَّبنـاءَّاألمـ

ه َّ.. نشـأهتاَّ وإلىَّ األمَّّـخصائصهاَّ اهللََّّـذهَّ أثبتَّ التيَّ أسماؤهََََّّّّ–ـةَّ لهاََََّّّّ–تباركتَّ

قََّّ،ةـريـالخي يفَّ ســوذلكَّ  ىه  مه  جه ين ىن من ُّ  بحانه:ــولهَّ
الَّالراغبَّـَـّقََّّ[.110ََّّن:ََّّآلَّعمرا]َََّّّىي مي خي حي جي  يه

َّ:َّ"المفردات"األصفهاينَّيفَّ

َّماـ]واألّمـ أوَّمكانَََّّّ،أوَّزمـانَّواحـدََّّ،إماَّدينَّواحـدََّّ،ة:َّكلَّجماعـةَّيجمعهمَّأمـر 

َّواحـد.َّسـواءَّكانَّذلكَّاألمـُرَّالجامعَّتسخيرًاَّأوَّاختيارًا.َّوجمعها:َّأمم[.َّ

  نث مث زث رث يت ُّ عنـدَّتفسيرَّقـولهَّتعـالى:َََّّّ"تفسـيرَّابنَّكثـير"وجـاءَّيفَّ
َّ[ََّّماَّيأيت:8َّهود:َّ]   َّىق يف ىف يث ىث

َّددة:ـــنةَّيفَّمعـانَّمتعــتعملَّيفَّالقرآنَّوالســـة:َّتســ]األّمـ

o األمـد هباَّ َََّّّ،فيرادَّ اآلية:َّ هذهَّ يفَّ سورةََََّّّّ،َّيث ىثُّكقولهَّ يفَّ وقولهَّ

َّ[.45َّيوسف:َّ] َّجه ين ىن من خن حن جن ُّ ف:َّــيوس

o ََّّ:ٰذ  يي ىي مي خي حي جيُّ وتستعملَّيفَّاإلمامَّالمقتدىَّبهَّكقوله 
َّ[.120َّالنحل:َّ]َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

o َّالمل المشركينَّأهنــولهَّإخبــدينَّكقــةَّوالــوتستعملَّيفَّ قـارًاَّعنَّ  خن ُّ وا:ََّّـالـمَّ
َّ[.23َّالزخرف:َّ] َّجي  يه ىه مه  جه ين ىن من

o ََّّ:ىه  مه جه ين ىن  من خن ُّ وتستعملَّيفَّالجماعـةَّكقـولهَّتعالى 
وقوله:23ََّّالقصص:ََّّ]  َّ حي جي   يه َّ  ىئ نئ مئ زئ رئُّ [.َّ

َّ] َّىب نب مب زب يئرب وق36النحل:َّ تعالـَـّ[.َّ ى:َّالَّ

ََّّ َّزن  رن  مم ام يل ىل  مل يك ىك  لكمك اك   يقُّ 

َّ[.47َّيونس:َّ]
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وَّالمرادَّمنَّاألمـةَّههناَّالذينَّيبعثَّفيهمَّالرسولَّمؤمنهمَّوكافرهمَّكماَّجـاءََّّ -

والذيَّنفسيَّبيدهَّالَّيسـمعَّبيَّأحـدَّمنَّهـذهَّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصقالََََّّّّ"صحيحَّمسلم"يفََّّ

َّوالَّنصراينٌّ,َّثمَّالَّيؤمنَّبيَّإاّلَّدخلَّالنــار َّ(1).«َّاألمـة,َّيهوديٌّ

أمـ - أماَّ تعالى:ََّّوَّ قالَّ كماَّ للرسل,َّ المصدقونَّ فهمَّ األتباعَّ  ين  ىن من ُّ ةَّ
َّ.ََّّ(2)«فأقول:َّربَّأمتيَّأمتي»[.َّويفَّالصحيح:110َّآلَّعمران:ََّّ] َّمه  جه

o والطائفة الفرقةَّ يفَّ األمـةَّ تعالى:ََََّّّّ،وتستعملَّ  خض حض جض مص ُّ كقولهَّ
 هب  مبُّ :ََّّتعالىََّّوكقولهََّّ[.159ََّّاألعراف:ََّّ]  َّجع مظ حط مض

]آلَّ  َّمح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت

َّ[[.َّانتهىَّكالمَّابنَّكثير.113َّعمران:ََّّ

أم قسمين:َّ إلىَّ األمةَّ العلماءَّ الدعوةــوقّسمَّ قــوأمََّّ،ةَّ اإلجابة.َّ العاّلمةََّّــةَّ الَّ

مـةَّ)بالضم(:َّالمجموعةََّّ:َّ]األَُّ"كشافَّاصطالحاتَّالفنونَّوَّالعلوم"التهانويَّيفََّّ

أوََََّّّّ،منَّأيَّجنس أوَّمكانَّ أوَّزمانَّ دينَّ َّلهمَّجامعَّمنَّ ولهذاَّقالوا:َّاألمـةَّجمـع 

وت ذلك.َّ إليهمََّّغيرَّ ُبعثَّ منَّ كلَّ علىَّ تارةَّ أمََّّنبّي،طلقَّ الدعوةَّـَـّويسمونَّ ََّّ،َّـةَّ

َََّّّ"المشكاةَّشرح"ََّّوهمَّأمـةَّاإلجـابة.َّهكذاَّيفَّ،وأخرىَّعلىَّالمؤمنينَّبه

َّيفَّكتابَّاإليمان[.َّ

أمَّّ األنبيـاءَّوسـولدتَّ أشرفَّ علىَّ الوحيَّ بنزولَّ اإلسالمَّ سيدناَّـــةَّ الخلقَّ يدَّ

َّ.ََّّملسو هيلع هللا ىلصمحمدَّ

متنا قبائلَّ اإلسالمَّ قبلَّ العربَّ كانَّ بعضًالقدَّ بعضهمَّ يقتلَّ متباغضةَّ َّ،َّفرةَّ

بعضًا بعضهمَّ منَّوجـودََََّّّّ،وينهبَّ الرغمَّ علىَّ علىَّشيءَّ يجتمعونَّ يكونواَّ ولمَّ

واحدة أرضًاَّ يسكنونَّ فهمَّ التجمعَّ واحدةََّّ،َّمقوماتَّ لغةَّ وآمالهمَََّّّ،ويتكلمونَّ

 

َّ.َّ(153)مسلمَّرواهَّ(1ََّّ)

َّ.َّ(193)َّ-326َّمسلمَّ(،َّو7510َّرواهَّالبخاريَّ)(2ََّّ)
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وآالمهمَّواحدة.َّكانواَّيتطلعونَّإلىَّالسعادةَّوتحريرَّأطرافَّالجزيرةَّمنَّسيطرةََّّ

يعا المدقعالفرسَّوالروم.َّوكانواَّ الفقرَّ بنَّعبدََََّّّّ،َّنونَّ الذيَّيصورهَّحديثَّجريرَّ

َّعراةَّمجتابيَََّّّملسو هيلع هللا ىلصالذيَّقال:َّكنّـاَّيفَّصدرَّالنهارَّعندَّرسولَّاهللَََّّّاهللََّّ فجاءهَّقوم 

ومعنىَّمجتابيهاَّأي:َّالبسيها(َّمتقلديََََّّّّ،النمارَّ)والنمرة:َّكساءَّمنَّصوفَّمخطط

هبمَّمنََّّلمـاَّرأىََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّفتمّعرَّوجـهَّرسولَّاهللََََّّّّ،عامتهمَّبلَّكلهمَّمنَّمضرََّّ،َّالسيوف

خـرجََّّ،الفاقة ثمَّ بالالًَََّّّ،فدخلَّ وأقََّّ،فأمرَّ صـّلىََّّ،ـامـفـأّذنَّ فقـال:ََََّّّّ،ثمَّ خطبَّ ثمَّ

 ين  ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ »
واآليةَّاألخرىَّالتيََََّّّّ َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه  ىه جهمه

 ىييي مي حيخي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن ُّ رََّّـرَّالحشـيفَّآخ
..َّمنَّثوبهَّ..ََََّّّّتصّدقَّرجلَّمنَّدينارهَّ..َّمنَّدرهمـهََّّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

ُبـّرهَّ..َّمنَّصـاعَّتمرهَّ .َّفجـاءَّرجلَّمنَّ«ولوَّبشقَّتمرة»..َّحتىَّقال:ََََّّّّ«منَّصـاعَّ

ثمَّتتابعَّالناسَّحتىَّرأيتََََّّّّ،ارَّبصّرةَّكادتَّكفهَّتعجزَّعنهاَّبلَّقدَّعجزتـاألنص

َّ.(1)يتهللَّكأنهَّمذهبـةَّملسو هيلع هللا ىلصَّكومينَّمنَّطعامَّوَّثياب،َّحتىَّرأيتَّرسولَّاهللَّ

االجتماع المظالمَّ منَّ يعانونَّ كبيرةوكانواَّ معاناةَّ هذهََََّّّّ،يةَّ وجودَّ علىَّ يدلَّ

المظالمَّحلفَّالفضولَّالذيَّعقدَّيفَّدارَّعبدَّاهللَّبنَّجدعانَّالتيميَّأحدَّرؤساءَّ

وبنيََََّّّّ،وبنيَّزهرةَّبنَّكالبََّّ،وبنيَّالمطلبََّّ،وكانَّالمتحالفونَّبنيَّهاشمََّّ،قريش

ةَّمظلومًاَّمنَّأهلهاَّأوَّمنَّغيرهمَّمنََّّـتيمَّبنَّمرةَّتحالفواَّوتعاقدواَّأالَّيجدواَّبمك

ولَّـذاَّالحلفَّرسـدَّحضرَّهـهَّمظلمته.َّوقـاسَّإالَّقامواَّمعهَّحتىَُّترّدَّإليـنّسائرَّال

أعمامهََّّملسو هيلع هللا ىلصاهللََّّ بعـوقََّّ،معَّ أنَّشـالَّ الرسالة:ََّّـدَّ اهللَّ لقدَّشهدتَّمعَّعمومتيََّّ»َّّرفهَّ

 

َّ.َّ(1017)مسلمََّّرواه(1ََّّ)
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ولوَّأدعىَّبهَّيفَََّّّ،هَّحمرَّالنعمـبَّأّنَّليَّبـأحََّّماََّّ،يفَّدارَّعبدَّاهللَّبنَّجدعـانََّّحلفـًا

َّ(1).«تــالمَّألجبـاإلس

يعـانـوك الحـانَّـواَّ ويالتَّ منَّ تسـونَّ التيَّ عشــروبَّ الســتمرَّ ََّّ،نينــراتَّ

البسـكح التيَّاســربَّ أربعــوسَّ تثــينَّســتمرتَّ ورَّـنهَّولمَّتكنَّهتدأَّحربَّحتىَّ

َّوهكذا.ََّّ(2)حرب

والحرُصَّعلىَّالكسبََََّّّّ،اراُتَّـوالثََّّ،وكانتَّتثيرَّهذهَّالحروبَّالعصبيُةَّالقبلية

َّتقارَّاآلخرين.ََّّوالتفاخرَّالفارغَّواحَّ،المعتمدَّعلىَّالسلبَّوالنهب

فيهاــفج كانواَّ التيَّ الحفرةَّ تلكَّ منَّ فأنقذهمَّ اإلسالمَّ أمـََّّ،اءَّ يفَّ ةَّـوجمعهمَّ

َََّّّ.ـةَّالعقيدةَّ..َّوصاغهمَّصياغةَّجديدةَّوفقَّتعاليمَّهذهَّالعقيدةـدةَّكانتَّأمــواح

قوله:ََّّ اهللَّوذلكَّيفَّ العظيمَّمنَّ الوصفَّ أنَّتحظىَّهبذاَّ األمـةَّ هذهَّ فاستحقتَّ

 مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن منُّ 
انَّالعدلَّمحلَّالظلمَّ..َّوبثََّّـانَّالتوادَّوالرتاحمَّمحـلَّالتباغض،َّوكـكفََّّ َّىي

َّةَّمحـلَّالذعرَّوالخوف.َّنـاإلسالمَّاألمنَّوالطمأني

إنَّهذهَّاألمةَّالعظمىَّهبذهَّالمقوماتَّهيَّالتيَّيرادَّبناؤهاَّوللمرأةَّيفَّذلكَّدورَّ

َّكبير.َّ

أنَََّّّْإن َّ سبقَّ وقدَّ التعّينَّ عندَّ واجبَّ األمـةَّ بنـاءَّ علىَّ منكنَّ القادراتَّ ََّّعملَّ

عنــوقفن قولــاَّ َّـهدَّ ََّّ  يه  ىه مه جه ين ىن منُّ تعالى:َّ
عمران:ََّّ]َََّّّىي مي  خي حي جي وذلكَّيفَََّّّ.[110آلَّ عدةَّ وقفاتَّ

ولِـَمَّاستحقتَّأنَّتوصفَََّّّ،ةَّأودَّأنَّأذكرَّخصائصَّهذهَّاألمـةـأثنـاءَّتعريفناَّلألمـ

َّةَّأخرجتَّللناس.ــبأهناَّخيرَّأم

 

َّ.11َّصََّّ" نورَّاليقينَّ"،َّو1َّ/141َّ"سيرةَّابنَّهشام"(1ََّّ)

َّ.َّ"امَّالعربـأي"(ََّّانظر2َّ)
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محمدًاَّرسولَّإنَّأولىَّخصائصَّهذهَّاألمـةَّاإليمانَّباهللَّ..َّواإليمانَّباهللَّوبأنََّّ

َّاهللَّهوَّاألساسَّالذيَّيقومَّعليهَّبنـاءَّاألمـة.

دةَّيفَّآياتَّمحكماتَّبيناتَّ..َّإهناََّّــذهَّالعقيــوَّقدَّتولىَّالقرآنَّالكريمَّبيـانَّه

بالس متمثلةَّ وجدانهَّ علىَّ تلّحَّ مشكلةَّ أعظمَّ لإلنسانَّ حّلتَّ التيَّ ؤالََّّــالعقيدةَّ

َّاآليت:َّلمـاذاَُّخلقت؟َّ

َّ تعالى:َّ قولهَّ يفَّ الجوابَّ    َّىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰ ويأيتَّ

َّ[.56َّالذاريات:َّ]

ميـزةَّلإلنسـانَّوالكـونَّوالحيـاة:َّفهـذاَّالكـونَّمتووضعتَّهذهَّالعقيـدةَّنظرةََّّ

 [.82يس:ََّّ]  َّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ مـنَّصنـعَّاهللََّّ

 رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي ُّ 
َّ[.4َّ-3الملك:َّ]َّ َّرث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب

َّةَّخصمًاَّلهَّيصارعهَّويغالبه،ََّّـوليستَّالطبيعَّ،انــونَّليسَّعدوًاَّلإلنسـوالك

اهلل خلقَّ منَّ هيَّ البقرة:َّ] َّمف خف حف جف مغ جغُّ وهيَّصديقََََّّّّ،إنماَّ

29َّ.]َّ

لتتعارفـوالن متعددةَّ شعوبَّ إلىَّ وموزعونَّ وأنثىَّ ذكرَّ منَّ مخلوقونَّ َّاسَّ

َّ[.13َّالحجرات:َّ]َّ َّيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّ 

ََّّ َّيت ىت نت مت زتُّ والنـاسَّمتساوونَّوالَّيتفاضلونَّإالَّبالتقوى:ََّّ

َّ[.13َّالحجرات:ََّّ]

َّ[.11ََّّفاطر:ََّّ]ََّّ َّخل حل جل مك ُّ وقَّمنَّترابَّـانَّمخلــواإلنس

الحيــوهوَّيش بأنوأعــاركَّ  مئ زئ رئ  ّٰ ُّ هَّيفَّكثيرَّمنَّصفاتهَّوغرائزهََّّـوانَّ

مكـرم38ََّّاألنعام:ََّّ]َََّّّىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  ىقُّ [.َّولكنـهَّ
ََََّّّّ[.70اإلسراء:َّ]َّ َّ لك اك يق
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اآلخرَّ إلىَّ الطريقَّ وحدهاَّ هيَّ الدنياَّ العملوالحيـاةَّ حسبَّ علىَّ والجزاءَّ َّةَّ

 ىث  نث  مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يبُّ 
 يئ  ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّ ََّّ[.124ََّّالنساء:ََّّ]َََّّّىق  يف  ىف يث

َّ[.14َّالسجدة:َّ]  َّزت رت يب ىب نب مب  ربزب

َّةَّيفَّاهللَّومالئكتـهَّوكتبـهَّورسـلهَّواليـومَّاآلخـر.ـرآنَّالعقيـدةَّالسليمـوقـررَّالق

َّذهَّــوهََّّ،كرــنهىَّعنَّالمنوالََّّاألمـرَّبالمعروفَََّّّـةــأهناَّأمََّّةَّالثانيـةَّـوالخاص

عرهبمََّّ جميعًا:َّ الناسَّ إلىَّ رساالتَّ آخرَّ تبليغَّ َّ بالتبليغ.َّ متصلةَّ الخاصةَّ

َّ،وعجمهم وأصفرهمَّ وأسودهمَّ َّ،أبيضهمَّ  يي ىي ني مي زي ريُّ َّ
َّ[.158َّاألعراف:ََّّ] َّ حئ جئ

أعطيتَّ»ال:ََّّــقََّّملسو هيلع هللا ىلصأنَّالنبيََََّّّّأخرجَّالبخاريَّومسلمَّعنَّجابرَّبنَّعبدَّاهللََّّ

َّقبلي:َّنصرت وجعلتَّليَّاألرضَََّّّ،بالرعبَّمسيرةَّشهرََّّخمسـًاَّلمَّيعطهنَّأحد 

ََّّ،َّوأعطيتَّالشفاعةََّّ،فأيماَّرجلَّمنَّأمتيَّأدركتهَّالصالةَّفليصلََّّ،مسجدًاَّوطهوراًَّ

َّ(1).«وكانَّالنبيَّيبعثَّإلىَّقومهَّخاصةَّوبعثتَّإلىَّالنـاسَّعامـة

للبشرَّجميعًا أنَّرسـالةَّهذهَّاألمـةَّعامـةَّموجهةَّ الخاصةَّعلىَّ أماََََّّّّ،تدلَّهذهَّ

َّخاصةَّبأقوامها.الرساالتَّالسابقةَّفكانتَّ

عب وهيَّ كلهاَّ األممَّ هباَّ كلفتَّ أمـورَّ وحــوهنـاكَّ اهللَّ قـَـّـادةَّ تعَّـدهَّ َّالى:َّـالَّ

هود:َّ]   َّهئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ننُّ

25-26َّ.]َّ

]هود:َّ  َّجح  مج حج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جبُّوقـال:ََّّ

50ََّّ.]َّ

 

َّ.َّ(521)،ََّّومسلمَّ(335)بخاريَّ(ََّّرواهَّال1)
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  َّمك لك خك حك جك مق حق مف  خف جفحف مغ جغ مع ُّ ال:ََّّــوق

َّ[.61َّهود:َّ]

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي ُّ وقال:ََّّ

َّ[.84ََّّهود:َّ]َّ َّمئ

فقـوك خــذلكَّ هـوطبـدَّ األمـتَّ َّـذهَّ تعالى:َّ يقولهَّ    مم  ام  يلُّ ـةَّ

َّ[.36َّالنساء:َّ]َّ َّمن زن رن

وهذهَّالعبادةَّينبغيَّأنَّتكونَّخالصةَّهلل,َّأمرتَّاألممَّالسابقةَّبذلكَّوأمرتَّهذهَّ

َّ[.5َّالبينة:َّ]  َّجض مص خص حص مس خس حس جس مخُّ األمةَّأيضًا:ََّّ

َّ[.2ََّّر:َّالزم] َّىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زبُّ

َّ[.14َّغافر:َّ] َّمج حج مث هت مت خت حت جت ُّ 

لهَّ مخلصينَّ اهللَّ يعبدواَّ أنَّ مؤمنينَّ يصبحواَّ لكيَّ الناسَّ منَّ المطلوبَّ إذنَّ

ََّّ،والَّتكفيَّالمعرفةَّالمجردةَّالبعيدةَّعنَّالعملَّ،الدين الَّيكفيَّأنَّيعرفَّالمرءَّأن 

كان فقدَّ َّ هلل.َّ خالصةَّ العبادةَّ منهَّ تكونَّ الَّ ثمَّ َّ.. واحـدَّ الربَّ هذاَّ أنَّ وَّ ربـًاَّ َّلـهَّ

َّبليسَّيعرفَّذلك.َََّّّإ

َّورَّ:َََّّّــالصَّيفَّأمـذاَّاإلخــويتحققَّه

بأنَّّ • الراسخَّ االعتقـادَّ أهمهاَّ لََّّمنَّ شريكَّ الَّ واحـدَّ وأن ََّـّاهللَّ عبََّّه،َّ دهََّّـمحمدًاَّ

منَّيبتغيَّدينًاَّغيرَّاإلسالمَّفالََََّّّّخَّاألديانَّكلها،َّوأن َّــهَّنسََّـّدينََّّوله،َّوأنَّّــورس

 يقبلَّمنه.

 كَّله.َّومنهاَّالتوجهَّبالعبادةَّإليهَّوحدهَّالَّشري •

 مخ ََُّّّالى:ـالَّتعــمنهاَّالتحاكمَّإلىَّشريعتهَّوحدهاَّدونَّغيرهاَّمنَّالشرائع.َّقو •
 مظ  حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس

 [.65َّالنساء:َّ]َََّّّ  َّجف مغ  جغ مع  جع
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َّبينّاَّفيماَّسبقَّأنَّهذهَّاألمـةَُّكلفتَّأنَّتكونَّهاديةَّللبشريةَّكلها،َّوأنَّتكونََََّّّّ

تعالى: قالَّ كلها.َّ البشريةَّ علىَّ  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ ييُّ  شاهدةَّ

َّ[.143َّالبقرة:َّ]ََّّزئ  رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

فإذاَّكنّاَّمأمورينَّبأنَّنحملَّهذهَّالرسالةَّالخاتمةَّإلىَّالناسَّأجمعينَّكانَّعليناَّ

أنَّنأخذَّباألسبابَّالتيَّتمكنناَّمنَّذلك،َّومنَّأهمَّهذهَّاألسبابَّالعلمَّوالتعاون.َّ

َّ.«بلغواَّعنيَّولوَّآية»:َّملسو هيلع هللا ىلصيقولَّ

َّلكَّمنَُّحم»ويقول:َّ َّ.َّ«رَّالنعمألنَّيهديَّاهللَّبكَّرجالًَّواحدًاَّخير 

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

ـةَّأنَّيكونَّعملهاَّقائمًاَّعلىَّخصائصَّــاءَّاألمَّّـمنَّمهماتَّالمـرأةَّيفَّبنـََّّإن ََََّّّّ

هذهََّّ تكونَّ حتىَّ هذاَّ لهاَّ يتحققَّ ولنَّ والسنّة،َّ الكتابَّ قررهاَّ التيَّ األمـةَّ هـذهَّ

ًاََّّنيَّح،َّويكونَّهذاَّالوضوحَّمعالخصائصَّالمتمّيزةَّواضحةَّيفَّذهنهاَّتمامَّالوضو

على الخصائصََََّّّّلهاَّ هذهَّ تبيينَّ علىَّ لهاَّ معينًاَّ ويكونَّ المطلوب،َّ بالبنـاءَّ القيامَّ

َّالمتمّيزةَّلمنَّتريدَّأنََّتْدُعَوُهّن.َّ

ةَّتقومَّعلىَّاإليمان،ََّّــمأوقدَّذكرناَّأّنَّالخاصةَّاألولىَّمنَّتلكَّالخصائصَّأّنهاَّ

َّكثيرةَّيفَّالكتابَّوالسنة:َّ َّدّلَّعلىَّذلكَّنصوص 

قول • ذلكَّ وتعالى:ََََّّّّاهللََّّفمنَّ  ىه  مه جه ين  ىن منُّ تباركَّ
عمران:ََّّ]ََّّ َّىي مي خي حي جي   يه وقولهََََّّّّ[.110آلَّ

[.52َّالمؤمنون:ََّّ]ََّّ  َّهت مت خت حت جت هب مب خبُّ سبحانه:ََّّ

َّ[.10َّالحجرات:َّ]َّ َّجس مخ جخُّ  :وقولهَّ

َّومنَّذلكَّاألحاديثَّالصحيحةَّالكثيرةَّالتيَّتقررَّهذهَّالحقيقة:َّ •
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قولهََّّ • ذلكَّ قائم»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصومنَّ أمـة َّ أمتيَّ منَّ يزالَّ منََّّـالَّ يضّرهمَّ الَّ اهلل،َّ بأمرَّ ةَّ

 .ََّّ(1)«َّالَّمنَّخالفهمَّحتىَّيأيتَّأمرَّاهللَّوهمَّعلىَّذلككّذهبمَّو

اعسَّـانَّالتيَّتقـومََّّبأمرَّاهللَّيفَّكـلَّعصر،َّالَّتتقـةَّاإليمـفأمـةَّاإلسـالمَّهيَّأمـ

تبـعن بالمخالفـَـّهَّوالَّ المكذبـاليَّ مـين،َّوتصـينَّوالَّ علىَّ سـربَّ تلقىَّيفَّ بيلََّّـاَّ

يفَّالحديثَّالصحيحَّأنََََََّّّّّّءـاَّـَـّكماَّجََََّّّّاهللََّّـهََّّـاَّوجَّـاَّتبتغيَّهبـالهاَّكلهــأعمََّّاهلل.ََّّ

رجالًَّجـاءَّالىَّالنبّيَّفقال:َّالرجلَّيقاتلَّحميـة،َّويقاتلَّشجاعة،َّويقاتلَّرياًء.ََّّ

َمْنَّقاتلَّلتكونَّكلمةَّاهللَّهيَّالعلياَّفهوَّيفََّّ»:َّملسو هيلع هللا ىلصفأيَّذلكَّيفَّسبيلَّاهلل؟ََّّفقالَّ

ََّّ(2).«سبيلَّاهلل

ـاءَّاستقّرَّيفَّالمدينة،َّوقدَّجَّماعندَّملسو هيلع هللا ىلصومنَّذلكَّالكتابَّالذيَّكتبهَّرسولَّاهللَّ •

أوله:ََّّ هبمََّّإ»يفَّ ولحقَّ تبعهمَّ ومنَّ والمسلمينَّ المؤمنينَّ دونََّّــمأَّنَّ منَّ ةَّ

ََّّ(3).«الناس

رسواًلَّمنَّعندَّاهللَّبدأتَّنشأهتاَّيومَّأنََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصإّنَّأمةَّاإلسالمَّالتيَّتؤمنَّبمحمدََّّ

اهللََّّ بالوحّيَّعلىَّرسولَّ األّمـةَّوضعهاََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصتنّزلَّجربيلَّ هذهَّ مّرة،َّوأخذتَّ أولَّ

وقامتَّدولةَّاإلسالمَّومنَّأجلَّذلكَّكانتَّالواقعيَّالرسميَّبعدَّالهجرةَّمباشرة،ََّّ

بنََّّ عمرَّ سيدناَّ اتخـذَّ ذلكَّ أجلَّ ومنَّ المسلمين،َّ حياةَّ يفَّ حدثَّ أعظمَّ الهجرةَّ

المسلمين.الهجرةََََّّّّالخطابََّّ لتاريخَّ ََّّمبدًأَّ عنهَّ اهللَّ أعظمَََّّّاه،ـوأرضََّّرضيَّ ماَّ

َّديدًاََّّـذاَّتحـإدراكهَّلحقيقةَّهذهَّاألمـة،َّوكانَّعملهَّالعظيمَّه

َّقامتَّأمـةَّاإلسالمَّعمليًاَّيفَّدنيـاَّالواقع.َََّّّعمليًاَّلألجيالَّالمقبلةَّمتى

 

البخاري1ََّّ) رواهَّ َّ وأحمد:ََّّ(1037)ومسلمََََّّّّ(،7460َّ)(َّ داوود5/24ََّّو4/104ََّّ،َّ وأبوَّ َّ،

َّ.َّ(3952َّ-7)َّ،َّوابنَّماجهَّ(4252َّ-2484)

َّ.َّ(7458)رواهَّالبخاريَََََّّّّّ(2)

َّ.41َّللدكتورَّمحمدَّحميدَّاهللَّصََّّ"الوثائقَّالنبوية"َََّّّ(3)
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الدين،َّ هبـذاَّ اإليمانَّ وعلىَّ الدينَّ أسـاسَّ علىَّ قائمـة َّ أمـة َّ اإلسـالمَّ فأمـةَّ إذنَّ

َّوليستَّقائمةَّعلىَّأيَّأساسَّآخر.

نعمَّهناكَّروابطَّوعالقاتَّكثـيرةَّيفَّحيـاةَّالناس،َّالَّينكرهاَّاإلسالمَّكالقـرابة،ََّّ

ََّّيجعلهاَّأساسًاَّتقـومَّعليـهَّاألمـة.َّوالمـال،َّواألرضَّ)الوطن(َّ..َّولكنهَّال

كانواَّ ..َّألهنمَّ أمـةَّ بأهنمَّ أعماقهمَّ يفَّ ُيحسونَّ الَّ الجاهليةَّ يفَّ العربَّ كانَّ لقدَّ

ََّّ.. العصبيةَّ هذهَّ أبطلَّ اإلسالمَّ جـاءَّ فّلماَّ َّ.. القبليةَّ الرابطةَّ علىَّ حياهتمَّ يقيمونَّ

اإلسـال رابطةَّ هيَّ األمةَّ أفرادَّ تجمعَّ التيَّ فالرابطةَّ َّ.. الدينَّ علىَّ أمتـهَّ مََّّوأقامَّ

َّواإليمانَّدونَّنظٍرَّإلىَّقبائلهمَّأوَّأوضاعهمَّالمـاديةَّأوَّأنساهبمَّأوَّاوطاهنم.َّ

تعالى:ََّّ اهللَّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّ قالَّ
  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ
 ىت نت  مت زت رت يب ىب  نب
  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
ََّّ َّمن زن  رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك

َّ[.24َّ-23التوبة:َّ]

اةَّبعضَّاألممَّـَـّروابطَّثالثةَّتقومَّعليهاَّحيََّّلقدَّذكرتَّهاتانَّاآلتيانَّالكريمتان

َّوهي:َّ

َّرابطةَّالقرابةَّويمكنَّأنَُّيعربَّعنهاَّبالعصبيةَّوالقبليةَّوالقومية.َّ

االــورابط المصالحَّ وقــاديـقتصةَّ تبـةَّ بعنـدَّ اآلنَّ االـَـّدوَّ أوََّّــشوانَّ رتاكيةَّ

َّالرأسمالية.َّ

َّورابطةَّالوطنيةَّوهيَّالتيَّتسودَّاآلنَّكثيرًاَّمنَّبلدانَّالعالم.ََّّ

حبََََّّّّبطَّموجودةَّيفَّعالمَّالواقعَّ..َّولكنَّالَّيجوزَّأنَّتعلوَّعلىإنَّهذهَّالروا

َّاهللَّورسولهَّوالجهادَّيفَّسبيلَّاهلل.
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هللََّّ الوالءَّ وهوَّ العظيمَّ المبدأَّ هذاَّ يخالفَّ لمنَّ وصفَّ اآليتينَّ هاتينَّ ويفَّ

المبـدأَّبأنهَّمنَّالظالمين،َّوفيهماَََّّّهذاََّّولرسولهَّولدينهَّالحق.َّوصفَّلمنَّيخالف

ََّّ َّىل مل يك ىك مكُّ يأيتَّهللَّبأمرهََّّنَّينتظرَّحتىََّّأهتديدَّمخيفَّلهَّب

 مم ام ُّأي:َّفانتظرواَّماَّيحلَّبكمَّمنَّعقابهَّونكاله،َّثمَّعقبَّعلىَّذلكَّبقوله:ََّّ
ََّّمن زن رن منَََّّّ هوَّ كذلكَّ يكونَّ منَّ أنَّ إلىَّ إشارةَّ ذلكَّ ويفَّ

َّالفاسقين.

ق الذيَّ عمرَّ سيدناَّ درَّ نحنََّّــوهللَّ باإلسالم،ََّّـقََّّ-ََّّالعربََّّ-ال:َّ اهللَّ أعزناَّ ومَّ

العزة ابتغيناَّ أذلنََّّفمهماَّ نادواََّّبغيرهَّ معاصرينَّ يفَّ القولَّ هذاَّ تحققَّ وقدَّ اهلل.َّ ـاَّ

بالقوميةَّالعربيةَّوابتغواَّهباَّالعزة،َّفذلواَّوهزمتهمَّحفنـةَّمنَّاليهودَّالذينَّضربتََّّ

مغلبَّ..َّواحتلواَّجزءًاَّعزيزًاَّغاليًاَّمنََََّّّّعليهمَّالذلةَّوالمسكنةَّ..َّوالَّيغلبكَّمثلَّ

َّبالدَّالعربَّوالمسلمين.

ق َّـوتحققَّ عمرَّ َّولَّ باَّ نادواَّ الذينَّ يجعلوهاََّّاليفَّ أنَّ وأرادواَّ شرتاكيةَّ

اسَّالذيَّتقومَّعليهاَّحياهتمَّفجنواَّمنَّذلكَّالعارَّوالدمارَّوالهزيمةَّالذليلة.ََّّـاألس

الرابطةََّّ يجعلواَّ أنَّ يريدونَّ الذينَّ والسدادَّ الحقَّ مجانبةَّ ومثلَّهؤالءَّوأولئكَّيفَّ

التيَّتقومَّعليهاَّأمتهمَّالوطنيةَّالمحدودةَّالمصطنعةَّ..َّفمعلومَّأّنَّالكفارَّقسمواََّّ

َّالمسلمينَّأمصارًاَّوأوطانا.ََّّبالد

يحيـاهَّ الذيَّ الضنكَّ هذاَّ منَّ لنـاَّ نجاةَّ فالَّ َّ.. الحقيقةَّ هذهَّ ندركَّ انَّ عليناَّ إنَّ

إلىَّاهللَّونستمسكََّّ التيَّيعانوهناَّإالَّبأنَّنعودَّ المؤلمـةَّ المسلمونَّومنَّاألوضاعَّ

َّبدينـهَّوالَّتكونَّلنـاَّرابطةَّإالَّاإلسـالم.َّوماَّأحسنَّقولَّالقـائل:َّ

َّـاَّـلنـََّّوالكلََّّـاـلنََّّدـــوالهنَّـاَّـناَّوالعربَّلــالصينَّلنـ

َّاََّّـَـّوطنـَّاَّـلنَّوجميعَّالكونَََّّّأضحىَّاإلسالمَّلناَّدينًاََّّ

َّكنـاَّــسَّهَّـروحَّلـددناَّالــعأََّّـورَّــاهللََّّلنــاََّّنـََّّدَّــتوحيـ

َّناَّدؤدـيفَّالدهرَّصحائفَّسَّتمحىَّوالََّّالكـونَّيـزولَّ
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َّـاََّّـــنـدولتـلَََّّّـزَّّـالعََّّاَّــوبنينـََّّاـتربينـَّيفَّــيفََّّظلََّّالس

 (1)لدولتنـاََّّدـــالمجَّارَّــــعـشَّمَّعلمَّاإلسالمَّعلىَّاأليـا

األمََّّإنَّّ • بنـاءَّ ثمراتَّ الناسَّــمنَّ التزامَّ العظيمَّ الدينَّ هبذاَّ اإليمانَّ علىَّ ـةَّ

ددَّكبيرَّــبأحكامَّالشرعَّوالعملَّهبا،َّفقدَّقرنَّاهللَّسبحانهَّاإليمانَّبالعملَّيفَّع

انَّيقولََّّوعظمَّأمرَّاإلنس،  َّمل  يك ىك مكُّ   ال:ــمنَّاآلياتَّفق

 ريزي ٰىين ىن نن من زن رن ُّ  شيئًاَّثمَّيخـالفهَّقـالَّتعالى:

 [.3ََّّ-2الصف:َّ]  َّهئ مئحئخئ جئ يي ىي ني مي

َّوالعمـلَّوفـقَّمـاَّيقتضيهَّاإليمـانَّبرهـانَّعلىَّصـدقَّهذاَّاإليمـان.َّ

َََّّّ(2).«والصدقةَّبرهان»وقدَّجـاءَّيفَّالحديثَّالصحيحَّ

ويق التوحيد،َّ كلمةَّ بألسنتهمَّ يقولونَّ اليومَّ المسلمينَّ منَّ الكالمَّوكثيرَّ ولونَّ

هذاََّّ وليسَّ َّ.. المخالفةَّ كلَّ يقولونَّ لمـاَّ مخالفةَّ حياهتمَّ ولكنَّ َّ.. الحلوَّ

ربنـاََّّ لنـاَّ ويحكيَّ َّ.. ورسولهَّ اهللَّ يرضاهَّ الذيَّ قولهََََّّّّبالوضعَّ شعيبَّ عنَّ

ويقولَََّّّ[.88ََّّهود:ََّّ]   َّحف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّ لقومه:ََّّ

إسرائيل:ََّّ بنيَّ مخاطباَّ وتعالىَّ  حئ  جئ يي ىي  نيُّتباركَّ
َّ[44َّالبقرة:َّ]َّ َّ خب حب هئجب مئ خئ

بينَّ • التعاوُنَّ العظيمَّ الدينَّ هبذاَّ اإليمانَّ علىَّ األمـةَّ بنـاءَّ ثمراتَّ ومنَّ

بلََّّ بائسًاَّوالَّمحرومًا..َّ مظلومًا،َّوالَّ فيهمَّجائعًاَّوالَّ ترىَّ فالَّ المسلمين،َّ

على واحدَّ جسدَّ كأهنمَّ رسََّّتراهمَّ ذكرَّ ماَّ اهللََّّـنحوَّ قوله:ََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّ يفَّ َّوذلكَّ

 َّهـاَّاشتكىَّمندَّإذـلَّالجسـنَّيفَّتوادهمَّوتراحمهمَّوتعاطفهمَّمثـلَّالمؤمنيـمث»

 

اقب"(1ََّّ) الـفلسفةَّ يفَّ اإلسالميةَّ والثقافةَّ وباكسالَّ محمد138ََََّّّّ-137صََََّّّّ"تانَّهندَّ تأليفَّ

َّحسنَّاألعظميَّوالصاويَّعليَّالشعالن.َّ

مسلمََّّرواَّ(2ََّّ) والرتمذيََّّ(223)هَّ ماجهََّّ(3517)،َّ وابنَّ والدارمي:ََّّ(280)َّ،َّ َّ،1/167ََّّ،

َّ.5/342َّوأحمد:َّ
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 َّ(1).«عضوَّتداعىَّلهَّسائرَّالجسدَّبالسهرَّوالحّمى

ومالـهََّّ حياتهَّ علىَّ والخوفَّ القلقَّ يعرفَّ الَّ آمنًا،َّ مجتمعهَّ يفَّ المؤمنَّ يعيشَّ

َّوعرضهَّ..

أنسََّّ قََّّعنَّ اهللََّّــقال:َّ رسولَّ جـارهَّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصالَّ يأمنَّ الَّ منَّ بمؤمنَّ ليسَّ

عليََََّّّّ.(2)«َّبوائقه بنَّ َطْلقَّ عنَّ روايةَّ ي»:ََّّويفَّ الَّ الذيَّ المؤمنَّ أمنََّّليسَّ

َّ(3)«.َّجـارهَّبوائقه

َّألهنمََّّ«.همَّمنيَّوأناَّمنهم»علىَّاألشعريبنَّوقال:َََّّّملسو هيلع هللا ىلصوقدَّأثنىَّرسولَّاهللَّ

ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّيتعاونونَّفالَّيجوعَّفيهمَّأحـد.َّروىَّالبخاريَّومسلمَّعنَّأبيَّموسىَّأنهََّّ

قّلَّطع»قال:ََّّ أوَّ الغزو،َّ يفَّ افتقروا(َّ )أيَّ أرملواَّ إذاَّ األشعريينَّ عيالهمَّــإنَّ امَّ

يفَّثوبَّواحد،َّثمَّاقتسموهَّبينهمَّيفَّإناءَّواحدََََّّّّبالمدينةَّجمعواَّماَّكانَّعندهم

َّ(4)«.ناَّمنهمأبالسوية،َّفهمَّمنيَّو

َّذيََّّـبالَّؤمنَّـليسَّالم»:َّملسو هيلع هللا ىلصولَّاهللَّــالَّرســال:َّقـقَّاسَّـوعنَّابنَّعب

َّ(5).«هَّـبجنيشبعَّوجـارهَّجائعَّالىَّ

والمودةََّّ والمحبةَّ والتضامنَّ والتكافلَّ التعاونَّ يثمرَّ َّ.. اإليمانَّ يثمرَّ هكذاَّ

واألمانََّّ اإليمانَّواألمنَّ إّنَّ هذا؟َّ منَّ أكثرَّ والمصلحونَّ العقالءَّ يبتغيَّ وماذاَّ َّ..

حلم الذيَّ السعادةَّ مجتمعَّ يثمرَّ عليهَّ المجتمعَّ إلقامةَّ اإلسالمَّ يدعوَّ بهََََّّّّالذيَّ

َّبعضَّالمفكرينَّولمَّيستطيعواَّأنَّيجدوهَّيفَّدنياَّالواقع.

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

 

َّ.4/270وأحمدََّّ(،2586ومسلمَّ)َّ،َّ(6011)(َّرواهَّالبخاري1َّ)

َّوهوَّحديثَّحسن.ََّّ،4/165َّ(َّرواهَّالحاكم2)

َّوهوَّحديثَّصحيح.َّ،8250َّبرقم8/334َََََّّّّّاين(َّرواهَّالطرب3َّ)

َّ.َّ(1500)176،َّومسلمَّ(2486)البخاريَّرواهَّ(4َّ)

األ5) يفَّ البخاريَّ رواهَّ المفرد(َّ والطرباين112ََّّبرقم:ََّّدبَّ والحاكم12/154،َّ َّ،ََّّ4/167ََّّ،

َّوهوَّحديثَّصحيح.َّ.10/3َََّّّوالبيهقي
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 ُحســُن اخُلـلـق

اَّـإن الكريمَّ الخلقَّ مجتمعَّ اهللََّّهَّ رسولَّ يقولَّ َّ.. حيثماَّـات»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصلنظيفَّ اهللَّ قَّ

َّ(1).«لقَّحسنـاسَّبخـالقَّالنّـعَّالسيئةَّالحسنةَّتمحها،َّوخـكنت،َّوأتب

ليسَّشيءََّّ»:ََّّويقولَّصلواتَّاهللَّوسالمهَّعليهَّفيماَّيرويهَّعنهَّأبوَّالدرداءََّّ

َّرواهَّأحمدَّوهوَّحديثَّصحيح.ََّّ(2)«.أثقلَّيفَّالميزانَّمنَّالخلقَّالحسن

مسعودََّّ ابنَّ رََّّوعنَّ اهللََّّأنَّ والََّّ»قال:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصسولَّ بالطعانَّ المؤمنَّ ليسَّ

َّ(3)«.ءاللعانَّوالَّالفاحشَّوالَّالبذي

ََّّ»ال:ََّّـقََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّاهللََّّـرسََّّأن َََّّّادةَّبنَّالصامتََّّـوعنَّعب ليسَّمناَّمنَّلمَّيجل 

َّ(4)«.هَّـاَّحقـا،َّويعرفَّلعالمنـكبيرنا،َّويرحمَّصغيرن

مأ أعظـالَّ هـاَّ ياََّّــمَّ ذلكَّ َّ.. الثمرةَّ ألنَّّأذهَّ َّ.. األخواتَّ يعيشََََّّّّاإلنسانََّّيتهاَّ

بالمـالكََّّاينــوالمعََّّالقــباألخََّّعدـويس ..َّفكلَََّّّالَّوالنسبــوالجمََّّالــريمةَّ..َّالَّ

َّأولئكَّأعراضَّزائلة.

لألنبي العصمةَّ عــإّنَّ بشـاء،َّومنَّ النـاسَّ منَّ البشـداهمَّ منَّ قـرَّ يقعـرَّ ونَّيفَّـدَّ

ين هنـاَّ اإلسـالمعصية.َّ قـاديَّ زلتَّ الذيَّ ذاكَّ تعـالمَّ إلىَّـدمه:َّ هلمَّ َّ.. قمَّ إّليَّ الَّ

يحبَّـعال واهللَّ مفتوحَّ التوبةَّ بابَّ إنَّ َّ.. اهللَّ رحمةَّ منَّ تقنطَّ الَّ الحق،َّ إلىَّ ودةَّ

اتَّبّدلََّّـالتـوابينَّويحبَّالمتطهرين.َّيناديه:َّأقبلَّفإنكَّإنَّتبتَّوعملتَّالصالح

 

الرتمذي1) وال5/152،َّوأحمد2833ََّّبرقم3/1837ََََََّّّّّّوالدارميََّّ(،1987)ََّّ(َّرواهَّ حاكمََّّ،َّ

1/54َّ.َّ

َّوهوَّحديثَّحسن.ََّّ(.481َّ)2/230َّبنَّحبانَّواَّ،6َّ/450ََََّّّّ(َّرواهَّأحمد2)

أحمد3َّ) رواهَّ )والََّّ،1/415ََّّ(َّ المفردَّ األدبَّ يفَّ )312بخاريَّ والرتمذيَّ وابن1977ََّّ(،َّ َّ،)

َّ(،َّوهوَّحديثَّصحيح.29)1/12َّ(،َّوالحاكم192َّ)1/421َّحبانَّ

أحمد4) رواهَّ وق(421)1/122ََََّّّّوالحاكمََّّ،5/322ََّّ(َّ حسن.َّ حديثَّ وهوَّ نحو،َّ روىَّ هَّدَّ

َّ.َّعنَّابنَّعمروَّوابنَّعباس(1919َّ)َّسنادَّصحيحَّالرتمذيإب
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 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ الى:ََّّــالَّاهللَّتعــنات.َّقـيئاتكَّحســاهللَّس
 مح  جح مج حج مث متهت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ
الزمر:ََّّ] َّ مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

53-54ََّّ.]َّ

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ منَّقائل:ََََّّّّوقـالَّعـزَّّ
 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن
 يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر
َّ[.70َّ-68الفرقان:َّ]َّ َّ مت  زت رت يب نبىب مب زب رب

عليناََّّ أمَََّّّّ-إّنَّ خصائصَّ نذكرَّ اإلسالمََّّـونحنَّ اآلتية،ََََّّّّ–ـةَّ الحقيقةَّ نذكرَّ أنَّ

هناكَّعواملَّعدةَّتدفعهَََّّّانَّومكان؛َّألنَّّـعرضَّللزللَّيفَّكلَّزموهي:َّأّنَّالمسلمَّم

إلىَّالوقوعَّيفَّالمعصية،َّمنها:َّالشيطانَّوجنودهَّ..َّومنهاَّالشهوات..َّومنهاَّالهوىََّّ

َّ..َّومنهاَّقرينَّالسوء.َّ

أنََّّ ويرىَّ واالستغفار،َّ التوبةَّ إلىَّ سـارعَّ المعصيةَّ يفَّ وقعَّ إذاَّ المسلمَّ ولكنَّ

فوَّنفسهَّويقبلَّعلىَّاهللَّ..َّوربماَّقادتهَّهذهَّذنبهَّكأّنهَّجبـلَّيريدَّأنَّيقعَّعليه،َّفتص

المعصية قبلَّ بلغهَّ يكنَّ لمَّ رفيعَّ مستوىَّ إلىَّ بماَََّّّ(1).التوبةَّ يباليَّ فالَّ الفاجرَّ أماَّ

َّالهالكين.ََّّمنَّصدرَّمنهَّمنَّالمعاصي،َّفيستمّرَّيفَّطريقَّالغوايةَّويكون

َّ:قالَّسيدناَّعبداهللَّبنَّمسعودَّ

َّأنَّيقـعَّعليه،َّوإّنَّالفاجرََّّإّنَّالمؤمنَّيرىَّذنوبهَّكأنهَّقاعدَّتحتَّجبلَّيخـافَّ»

َََّّّ(2).أي:َّقـالَّبيـدهَّفوقَّأنفـهَّ«يرىَّذنوبهَّكـذبابَّمـّرَّعلىَّأنفه،َّفقـالَّبهَّهكذا

المتقين وصفَّ يفَّ تعالىَّ اهللَّ  ِّ  ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى  ُّ ََّّ:قالَّ
 ىب  نب  مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ  ّٰ

 

معصية1ََّّ) اهلل:َّ عطاءَّ ابنَّ قالَّ طاعةََّّأ(َّ منَّ َّ خير  وافتقارًاَّ ذاًلَّ واستكبارًا.ََّّأحدثتَّ عزًاَّ حدثتَّ

َّ.َّ[32صَّ"الحكمَّ"]

َّ.1/382َّ،َّوأحمدَّ(2497)،َّوالرتمذي:َّ(6308)(َّرواهَّالبخاري2َّ)
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 ىف  يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب
َّ[.136َّ-135آلَّعمران:َّ]َََّّّيك  ىك مك اكلك  يق ىق  يف

ا تقدستَّ َّوقالَّ  اك يق ىق يف ىف يث ىث نثُّ سماؤه:َّ
َّ[.201َّاألعراف:َّ]َّ َّيك ىك مك  لك

َّهذهَّبعضَّثمراتَّبنـاءَّاألمـةَّعلىَّاإليمان،َّوهناكَّثمراتَّأخرَّكثيرة.ََّّ

سبحانهَََّّّ ربنـاَّ جعلهاَّ التيَّ اإلسالمَّ أمـةَّ العظيمة:َّ األمـةَّ هذهَّ خصائصَّ ومنَّ

َّاس.َّــخـيرَّأمـةَّأخرجتَّللن

المثلأ الخصائصَّ تلكَّ علىَّ قامتَّ ألهناَّ كذلكَّ كانتَّ أهمهاََّّهناَّ ومنَّ ىَّ

َّاإليمان.َّ

ومنَّثمراتَّبنـاءَّاألمـةَّعلىَّاإليمانَّهبذاَّالدينَّسـيادةَّالفضيلة،َّواختفاءَّ •

يمألَّص الذيَّ االيمانَّ بسببَّ الناسَّ بينَّ األمنَّ وانتشـارَّ النّـالرذيلة،َّ اس،َّدورَّ

 أحمدَّكماَّجـاءَّيفَّحديثَّرواهَّاإلمامََّّ«دَّالفتكـاإليمانَّقي»و

 َّ(1).وأبوَّداود

علَّ الحدودَّ إقامةَّ أوَّوبسببَّ االجتماعيَّ وضعهمَّ كانَّ مهماَّ المجرمينَّ ىَّ

أمَّّ فيهاَّ اهللَّ أعـزَّ التيَّ العصورَّ يفَّ هذاَّ تحققَّ وقدَّ الفكري.َّ أوَّ ـةََّّـاالقتصاديَّ

العالمَّوقادتهَّ فسادتَّ اإلسالم،َّ مبادئَّ أقامتَّحياهتاَّعلىَّ أنَّ يومَّ َّ.. اإلسالمَّ

واآل الدنياَّ سعادةَّ الحادثةََّّإلىَّ أشهرهاَّ ومنَّ كثيرة،َّ ذلكَّ علىَّ واألمثلةَّ خرة.َّ

سج عائشَّالتيَّ حديثَّ يفَّ وذلكَّ السنة،َّ كتبَّ البخاريََّّــلتهاَّ رواهَّ الذيَّ ةَّ

ََّّالتيَّسرقت.َََََّّّّّةـشـأنَّالمرأةَّالمخزوميََََّّّّوغيرهما:َّأنَّقريشًاَّهمهمََّّ(2)ومسلم

 ؟َََّّّملسو هيلع هللا ىلصفيهاَّرسولَّاهللَََّّّيكلمَّمنَََّّّالوا:ـفق

َّ؟ََّّملسو هيلع هللا ىلصقالوا:َّمنَّيجرتئَّعليهَّإالَّأسامةَّبنَّزيدَّحبَّرسولَّاهللَّ

 

َّ.َّ(2769)،َّوأبوَّداود1/166َّ(ََّّمسندَّأحمد1َّ)

َّ.َّ(1688)،َّومسلمَّ(3475َّ)رواهَّالبخاريَّ(2ََّّ)
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َّ:َّملسو هيلع هللا ىلصولَّاهللَّــامةَّفقالَّرسـَـّأسَّـهفكلم

إنماَّأهلكَّمنََّّ»ثمَّقامَّفاختطبَّثمَّقال:ََََّّّّ«تشفعَّيفَّحدَّمنَّحدودَّاهللََّّتعالى؟أ»

الضعيفََّّ فيهمَّ سرقَّ وإذاَّ تركوه،َّ الشريفَّ فيهمَّ سرقَّ إذاَّ كانواَّ أهنمَّ قبلكمَّ

َّ«.َّأقامواَّعليهَّالحـد.َّوأيمَّاهللَّلوَّأنَّفاطمةَّبنتَّمحمدَّسرقتَّلقطعتَّيدها

الشريفة يُدَّ َفُقطِعْتَّ الحادثة،َّ العظيمَّ الرسولَّ ولمََََّّّّوهكذاَّحسمَّ المخزومية،َّ

َّوابنَّحبهَّ..ََّّملسو هيلع هللا ىلصتنفعَّقريشًاَّشفاعةَّأسامةَّالذيَّكانَّحّبَّرسولَّاهللَّ

الذيَّحـاقَّباألممََّّ التيَّتريدَّأنَّتصونَّنفسهاَّمنَّالهالكَّ وهكذاَّتكونَّاألمـةَّ

َّالمتقدمة.ََّّ

َّ:(1)وهللَّدرَّالقائلَّانَّأمـامَّالشـرع.ََّّــانَّوإنســالَّفرقَّبينَّإنس •

َّشّقَّالوجودَّوليلَّالجهلَّيغشـاهََََََََّّّّّّّّهلَّكانَّدينَّابنَّعدنانَّسوىََّفَلٍقَّ

َّلوالهََّّـدانَّـيتصـلَّالعهَّهلَّكـانَََََََّّّّّّّسـلََّّالحضارةَّماضيهاَّوحاضرها

َّيكفيهَّشعبَّمنَّاألجداثَّأحياهَََََََّّّّّّّهلَّتطلبـونَّمنَّالمختــارَّمعجـزة

َّمنَّقبلَّأوََّّشـاهََََََََّّّّّّّّـةَـّوكيفَّسـاسَّرعـاةَّاالبلَّمملك َّماَّساسهاَّقيصر 

َّاالَََّّّبتقــواهَََّّّشــرفَََّّّرئََّّـماَّالمـََََََّّّّّّمسـنواََّّالمساواةَّالَّعربَّوالَّعج

َّمغــزاهََّّالعــدلََّّوأّنََّّالمَّــأّنَّالسـَََََّّّّّورحبَّالناسَّباإلسالمَّحينَّرأوا

أنََّّ أيضا،َّويجبَّ المؤمنينَّ األمـةَّ أفرادَّ المبـدأَّويتحققَّيفَّ هذاَّ يعمَّ أنَّ يجبَّ

ـدََّّيقفواَّيفَّوجـهَّكلَّباغَّخارجَّعلىَّاألمـة،َّوأنَّيأخـذواَّعلىَّيدَّالظالمَّأوَّالمفس

َّدَّأحدهم.ــاغيَّأوَّالظالمَّأوَّالمفسدَّولَـّأوَّالمعتديَّولوَّكانَّهذاَّالب

نقلَّ ..َّفقدَّ نماذجَّمنَّذلكَّ العادلينَّوالمحدثينَّ الحكامَّ وقدَّوجدناَّيفَّسيرَّ

نَّإمامَّمنَّأئمةَّالحديثَّقوله:َّ)الَّتروواَّعنَّابنيَّفإنهَّكذاب(.َّونقلَّعنَّآخرَّأنهََّّع

 

َّ(م1972)هـ1392ََّّتويفَّبمصرَّسنةََََّّّّ،شاعرَّمصريَّفحلَّمعاصرََّّ.(َّهوَّاألستاذَّمحمودَّغنيم1)

َّ.174َّ-2/183ََّّ"قوالَّمأثورةأ"وانظرَّ
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إلى ينبهَّ كانَّ ولكنهَّ له،َّ ويدعوَّ أبيـهَّ علىَّ يثنيَّ كانََََّّّّكانَّ ألنهَّ روايتهَّ تعتمدَّ الَّ أنهَّ

 ىل  مل ُّ الَّتعالى:ََّّــضعيفَّالذاكرة.َّفالحقَّأحقَّأنَّيقـالَّامتثااًلَّألمرَّاهلل:َّق
النساء:َّ] َّىن  من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل

 مبهب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ُّ الَّسبحانه:َََّّـّ[.َّوق135
  حص  خسمس حس مخجس جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت حت جت

َّ[.8المائدة:ََّّ]ََّّ َّحض  جض مص خص

ال تحملناَّ أنَّ يجوزَّ أنََّّفالَّ يجوزَّ والَّ الحق،َّ غيرَّ وقولَّ المحاباةَّ علىَّ قرابةَّ

َّتحملناَّالعداوةَّعلىَّالظلمَّوقولَّغيرَّالحق.َّ

َّ[.152َّاألنعام:َّ]َّ ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّ يقولَّاهللَّتعالى:َّ

أوََّّ الشركةَّ أوَّ الزواجَّ المستشيرَّيفَّموضوعَّ الصدقَّيفَّنصحَّ القبيلَّ ومنَّهذاَّ

تًىََّّفيجبَّأنَّيجابَّعنََّّأوَّفٍََّّّالعملَّونحوَّذلك،َّفإذاَّسئلَّرجلَّأوَّامرأةَّعنَّفتـاة

المسؤولَّماَّيعلمسؤالهَّبقولَّالحقَّبأمانهَّوموضوعية،َّو ،َّوالََّّالَّيجوزَّأنَّيكتمَّ

َّيحُسُبَّلغيرَّالحقَّواألمانةَّحسابًا.َََّّّ

َّثالثًا.َّ«الدينَّالنصيحة»:َّملسو هيلع هللا ىلصالَّرسولَّاهللَّــقََّّ:الـقَّعنَّتميمَّالداريَّ

َّقلنا:َّلمنَّياَّرسولَّاهلل؟ََّّ

َّ.ََّّ(1)«مسلمينَّوعامتهمهللَّولكتابهَّولرسولهَّوألئمةَّال»ال:َّــق

إّنَّ للسائل:َّ فقالَّ أخيه.َّ المخطوبةَّعنَّ الفتاةَّ قبلَّوليَّ سئلَّمنَّ أعرفَّرجالًَّ

الخلق.ََّّ سيءَّ وهوَّ الصالةَّ علىَّ يحافظَّ والَّ الخمرَّ يشربَّ فاسقَّ فشكرََََّّّّأخيَّ

َّالسائلَّلهَّصدقهَّوامتنعَّعنَّتزويجه.َّ

منَّصحةَّ ويتأكدَّ الناصح،َّ اسمَّ يكتمَّ أنَّ السائلَّ علىَّ الحالةَّيجبَّ هذهَّ ويفَّ

بإقامالمعلوما التصرفَّفيمنَّيستشارَّ التيَّسمعها.َّوكذلكَّينبغيَّأنَّيكونَّ ةَّــتَّ

 

َّ.َّ(55)رواهَّمسلمََّّ(1َّ)
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بين إنســشركةَّ اختيارَّ أوَّيفَّ إنسانَّآخرَّ أوَّنحوَّــهَّوبينَّ إمامًاَّ أوَّ ليكونَّمعلمًاَّ انَّ

تعالى:ََّّ قالَّ  ِّ  َُّّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي ُّ ذلك.َّ

َّ[.283َّالبقرة:َّ]َّ َّ زئ رئ ّٰ

األمَّّ بنـاءَّ ثمراتَّ بيـومنَّ األخوةَّ إقامةَّ اإليمانَّ علىَّ وعندماَّـةَّ األمـة،َّ أفرادَّ نَّ

األخ هذهَّ يخرتقَّـتتحققَّ أنَّ العدوَّ يستطيعَّ الَّ متماسكًاَّ األمـةَّ بنـاءَّ يكونَّ وةَّ

تعالى: قالَّ المرصوص.َّ الواحدَّ  يك  ىك مك لكُّ ََّّالصفَّ
َّ[.71التوبة:َّ]َّ َّمل

ســوق َّ  جض  مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ ُّ بحانه:ََّّــالَّ
َّ[.10َّالحجرات:َّ]َّ َّحض

َّ[.29الفتح:ََّّ] َّجن يم ىم مم خم حم جميل ىل  مل خلُّ :َّوقالَّ

َّالمسلمَّأخوَّالمسلمَّالَّيظلمهَّوالَّيسلمهَّوالَّيخذلهََّّ»:َّملسو هيلع هللا ىلصَّوقالَّرسولَّاهلل

علىََّّ المسلمَّ كلَّ المسلمَّ أخـاهَّ يحقرَّ أنَّ الشـرَّ منَّ امرئَّ بحسبَّ يحقره،َّ والَّ

َّ(1).َّ«المسلمَّحرامَّدمـهَّومالـهَّوعرضـه

الذينَّعقدَّالرسول بينهمَّعقدَّاألخوة،َّفكانَََّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّوهكذاَّكانَّحالَّالصحابةَّ

أ علىَّ يعرضَّ كماَّاألنصاريَّ اإلكرامَّ غايةَّ ويكرمهَّ مالهَّ يقاسمهَّ أنَّ المهاجرَّ خيهَّ

الغنوي طفيلَّ قالَّ كماَّ إالَّ ومثلكمَّ مثلناَّ ماَّ لألنصارَّ بكرَّ أبوَّ سيدناَّ بذكرََََّّّّ(2)قالَّ

َّجعفرًا:

َّتَّــاَّيفَّالواطئينََّّفزلَّـبنـاَّنعلنـََََََّّّّّّجزىَّاهللَّعناَّجعفرًاَّحينَّأزلقتَّ

نــاَّأّنَََّّّولـوََّّيملــونا،ََّّأبـواََّّأنَّ َّمنـاَّلملتَََّّّهَّذيَّالَّقوتالقيَّالَََََََّّّّّّّأم 

 تَّـظلأدفأتَّوأوتَّـاللَّبيـظََََََّّّّّّبيـوهتمََّّظـاللََّّيفَّهـمَّاسكنـوناَّ

 

َّ.َّ(2564)،َّومسلمَّ(2442)(َّرواهَّالبخاري1َّ)

َّ.98َّصََّّ"انَّطفيلديو"وََّّ،23صَََّّّ"فنَّالوصفَّيفَّمدرسةَّعبيدَّالشعر"(ََّّانظر2َّ)
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َّوأمـةَّاإلسالمَّأمـةَّمتعاونةَّمتكافلةَّيصورهاَّالحديثَّبصورةَّبليغةَّمعربةَّقالَّ

منهَّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلص اشتكىَّ إذاَّ الواحدَّ الجسدَّ توادهمَّوتراحمهمَّكمثلَّ المؤمنينَّيفَّ مثلَّ

َّ(3).«لحمىعضوَّتداعىَّلهَّسائرَّالجسدَّبالسهرَّوا

أوالَّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّوقال تحابوا،َّ حتىَّ تؤمنواَّ والَّ تؤمنوا،َّ حتىَّ الجنةَّ تدخلواَّ الَّ

َّ.ََّّ(4)«أدلكمَّعلىَّشيءَّإذاَّفعلتموهَّتحاببتمَّأفشواَّالسالمَّبينكم

َّفقدَّعلقَّرسولَّاهللَّاإليمانَّبالتحاب.

أخوةَّعمادهاَّاإليمانَّأواًلَّوقبلَّكلَّشيء،َّفإذاَّاجتمعَّمعَّاإليمانَّالقرابةَّكانَّ

إلىََّّ أماََّّذلكَّخيرًاَّ الرحمَّوالقيامَّبحقها،َّ المطهرَّعلىَّصلةَّ الشرعَّ خير،َّويحّضَّ

الََّّـإذاَّتخلفَّاإليمانَّفالَّعربةَّللقرابة،َّويفَّقصةَّنوحَّولوطَّتأكيدَّلهذاَّالمعنى.َّق

 جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زنُّ تعالى:ََّّ
  جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ
-42هود:ََّّ]ََّّ َّمض خض  حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح

43َّ.]َّ

تعَّاــوق  جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل ُّ الى:ََّّـلَّ
 ىن  من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  حي جي ٰه مه
َّ[.46َّ-45هود:َّ]َّ َّيي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين

تعالى:ََّّ  مب  زب  رب يئ ىئ  مئنئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ وقالَّ

 نث  مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب
َّ[.103َّآلَّعمران:َّ]َّ َّيك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث

 

َّبنحوه.َّ(6011)َّالبخاريوهبذاَّاللفظ،َََّّّ(2586)َّ(ََّّرواهَّمسلم3)

َّ.َّ(2564)،َّومسلمَّ(2442َّ)(ََّّرواهَّالبخاري4َّ)
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أحدث التيَّ اإلسالمَّ أمـةَّ منَّخصائصَّ األمَرََّّإّنَّ بنائهاَّ يفَّ المـرأةَّ دورَّ عنَّ كنَّ

بالمعروفَّوالنهَيَّعنَّالمنكر.َّوهذهَّالخاصةَّمنَّأبرزَّخصائصَّهذهَّاألمـةَّالتيََّّ

ه وردتَّ ولهذاَّ والالحقة،َّ السابقةَّ األممَّ منَّ غيرهاَّ عنَّ يفََّّـتميزهاَّ الصفةَّ ذهَّ

 مه  جه  ين  ىن  منُّ ولهَّتعالى:ََّّـابَّنعتَّتلكَّاألمـةَّبالخـيريهَّيفَّقـأعق
َّ[.110ََّّان:َّآلَّعمر]َّ َّىي  مي  خي حي جي  يه ىه

يفََّّ المؤمنينَّ وصفَّ يفَّ المنكرَّ عنَّ والنهيَّ بالمعروفَّ األمرَّ ذكرَّ وردَّ وقدَّ

تعالى:ََّّ فقالَّ المنافقين.َّ  حئخئ جئ يي  ىي نيُّ مقابلةَّوصفَّ
  متهت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ
 مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث
التوبة:َّ]ََّّ َّ مغ جغ مع مظجع حط خضمض حض مصجضخص حص

67-68َّ.]َّ

 ملىل يك  ىك مك لك ُّ الَّبعدَّآيتينَّمنَّالسورةَّنفسها:ََّّـوق
 ٰى ين ىنزنمننن رن مم ام يل
 مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني زيمي  ري

  مخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
َّ[.72َّ-71التوبة:َّ]َََّّّخض حض جض مص حصخص مس خس حس

رجــأمــف اإلسـالمَّ ونسـَـّةَّ باألمــااًلَّ مكلفونَّ عنََّّـاًءَّ والنهيَّ بالمعروفَّ رَّ

الكتابََّّ آياتَّ عليهَّ دلتَّ التكليفَّ وهذاَّ وطاقته.َّ قدرتهَّ علىَّحسبَّ كلَّ المنكر،َّ

بعثهَّاهللَّيفَّأمتـهَّإاّلََََّّّّماَّمنَّنبّيَّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّ.َّيقولَّرسولَّاهللملسو هيلع هللا ىلصََّّأحاديثَّالنبّيَّالكريمَّو

كانَّمنَّأمتـهَّحواريونَّوأصحاب،َّيأخذونَّبسنتهَّويقتدونَّبأمره.َّثمَّيخلفَّمنَّ

بعدهمَّخلوفَّيقولونَّماَّالَّيفعلون،َّويفعلونَّماَّالَّيؤمرون.َّفمنَّجاهدهمَّبيدهََّّ
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جاهدهم ومنَّ مؤمن،َّ فهوَّ بلسانهَّ جاهدهمَّ ومنَّ مؤمن،َّ مؤمن،ََََّّّّفهوَّ فهوَّ بقلبهَّ

ََّّ(1).«وليسَّوراءَّذلكَّمنَّاإليمانَّحبةَّخردل

أّنَّرسولَّاهلل أبيَّسعيدَّالخدريَّ منَّرأىَّ»ال:ََّّــقََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّويوضحَّذلكَّحديثَّ

بيـده،ََّّ فليغيرهَّ منكرًاَّ فبلسـفَّمنكمَّ يستطعَّ لمَّ وذلكََّّـإنَّ فبقلبهَّ يستطعَّ لمَّ فإنَّ انه،َّ

ََّّ(2).«انَّــفَّاإليمــأضع

يش عامَّ األمرَّ أّنَّ الحديثَّ هذاَّ منَّ والحّكامَّويفهمَّ والنساءَّ الرجالَّ ملَّ

قولهََّّ يفَّ العمومَّ للفظَّ منكراًَّ»والمحكومينَّ منكمَّ رأىَّ مرتبطََََّّّّ«،منَّ ذلكَّ وأّنَّ

لقوله:ََّّ واالستطاعةَّ يستطع»بالقدرةَّ لمَّ بالمعروفَََّّّ«،فإنَّ األمرَّ أيَّ ذلكَّ وأنَّ

َّوالنهيَّعنَّالمنكرَّمرتبطَّباإليمان.ََّّ

واآلباءََّّ واألزواجَّ وعسكريينَّ مدنيينَّ منَّ الدوائرَّ ورؤساءَّ ومديرواَّفالحكامَّ

رَّبالمعروفَّوتغييرَّالمنكرَّيفَّمناطقََّّـالمدارسَّوالجامعاتَّهؤالءَّيستطيعونَّاألم

واليتهم،َّأماَّإذاَّلمَّيكنَّالمرءَّصاحبَّسـلطةَّعامةَّوالَّخاصةَّفيؤمرَّبأنَّيستعملَّ

لسنتناَّيفَّالخـير.َّومعلومَّأنهَّمطلوبَّمنَّالمرءَّألسانهَّ..َّنعمَّإنَّعليناَّأنَّنستعملََّّ

َّانهَّبالحكمةَّواألسلوبَّالحسنَّالرفيق.َّالةَّأنَّيستعملَّلسـيفَّهذهَّالح

َّمنَّأهلَّالعلمَّأنهَُّدعيَّيفَّبلدَّعربيَّإلىَّطعامَّالغداءَّعندَّصديقََّّ حدثنيَّرجل 

ج فلماَّ حديقة،َّ فيهاَّ اسرتاحةَّ يفَّ وجَّـَـّلهَّ منََّّــاءَّ أقرباءهَّ أيضًاَّ دعاَّ الداعيَّ أّنَّ دَّ

النساءَّيفَّمكانَّوحدهن،َّوكانَّفيهّنَّعددَّقليلَّمنََّّ الرجالَّوالنسـاء،َّوقدَّجلسَّ

وهوََّّالنسـا لصاحبهَّ قـالَّ المشهدَّ هذاَّ العالمَّ رأىَّ فلماَّ الحاسرات،َّ السافراتَّ ءَّ

أخي ياَّ أبلغهنَََّّّإنَََّّّّيحاوره:َّ إليهنَّ معكَّ أذهبَّ أنَّ أريدَّ فأناَّ جـائز،َّ غيرَّ سكويتَّ

َّالموقفَّالشرعي.َّ

 

َّ.َّ(50)(ََّّرواهَّمسلم1َّ)

(2َّ َّ)َّ مسلمَّ َّ(49)رواهَّ داودَّ وأبوَّ َّ،(1140)َّ والرتمذيَّ َّ،(2172)َّ ماجهَّ وابنَّ َّ،(4013)ََّّ،

َّ.8َّ/111َّوالنسائيَّ
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فرّحبَّصاحبهَّباالقرتاح،َّوذهباَّإليهنَّفتكلمَّالعالمَّوبّينَّلهؤالءَّالنساءَّحكمََّّ

ال:ََّّـواألحاديثَّالواردةَّيفَّذلكَّوشرحهاَّوقاهللَّيفَّالحجابَّوتالَّعليهّنَّاآلياتََّّ

كّلََّّ إّنَّ أمره؟َّ يخالفَّ لمنَّ اهللَّ أعدهَّ الذيَّ العذابَّ تحملَّ علىَّ قادراتَّ أنتنَّ هلَّ

وتسجلَّ معصية،َّ يفَّ تكونَّ اهللَّ أمرَّ مخالفةَّ كانتَّ إنَّ إحداكنَّ علىَّ تمضيَّ لحظةَّ

لع وتتعرضَّ القيامـةَّ يومَّ سـتلقاهاَّ سـيئاتَّ نفسهاَّ الشــعلىَّ اهللَّ وتالََّّــذابَّ ديدَّ

قو تعالى:ََّّعليهنَّ اهللَّ  يت ىت نت مت  زت رت يب ىبُّ لَّ
  يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث
َّ[.49ََّّالكهف:َّ]ََّّ َّ رن مم ام يل ملىل

حوادثََّّ كثرتَّ وماَّ لها،َّ وتكريمَّ المسلمةَّ للمرأةَّ صيانةَّ الحجابَّ إّنَّ وقالَّ

االغتصابَّوالعدوانَّعلىَّالنساءَّإالَّبسببَّمخالفةَّأمرَّاهللَّيفَّتركَّالحجابَّوإالََّّ

اهلل، حرمهَّ الذيَّ التربجَّ والمحارم.ََّّبسببَّ األزواجَّ لغيرَّ الزينةَّ إبداءَّ ثمَََّّّوبسببَّ

وعـدع شرعه،َّ علىَّ واالستقامةَّ اهللَّ الىَّ والرجوعَّ بالهدايةَّ لهنَّ حلقةََّّــاَّ الىَّ ادَّ

صاحبَّالدعوةَّقائال:َّلقدَّتحّجبَّعددَّمنَّأولئكََََّّّّهال.َّويفَّاليومَّالثاينَّكلمـالرج

َّر.ََّّالنسـاءَّالاليتَّسمعنَّكلمتكَّإذَّتأثرنَّبموعظتكَّونصحكَّفجزاكَّاهللَّالخـي

الكلمةَّإذاَّقيلتَّيفََّّ المناسبَّالُبّدَّأنَّترتكََّّإّنَّ المناسبَّوباألسـلوبَّ الوقتَّ

َََّّّ(1).«ةــبلغوَّعنيَّولوَّآي»:َّملسو هيلع هللا ىلصولَّرسولَّاهللَّـأثرًا.َّونحنَّمأمورونَّبالتبليغ.ََّّيق

يتهاَّاألخواتَّالفاضالتَّهذهَّمهمةَّيجبَّانَّتكونَّيفَّاهتمامكن،َّوالَّيجوزَّأ

فه األحوال.َّ منَّ بحالَّ تطبيقهاَّ يفَّ الفالتهاونَّ الىَّ الموصلةَّ يقــيَّ اهللَّــالحَّ ولَّ

 ٰىري ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىلُّ تعالى:ََّّ

َّ[.104َّ]آلَّعمران:ََّّ َّني مي زي

 

َّ.َّ(3461َّ)(ََّّرواهَّالبخاري1َّ)
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األ والدعوةََّّووسائلَّ بالمعروفَّ فمنََّّإمرَّ وكثيرة.َّ ميسرةَّ أضحتَّ الخيرَّ لىَّ

َّهذهَّالوسائل:َّ

 المحاضراتَّوالخطب.َّ -

 واالتصاالتَّالهاتفية.َّ -

 والرسائلَّالربيدية. -

بإمكانكنَّاالستفادةَّمنَّالربامجَّالتيََّّوالشرائطَّالمسموعةَّوالمرئية،َّو -

 تذاعَّمنَّإذاعةَّالقرآنَّالكريمَّوغيرها.

 َّبات،َّوالتعليقَّعلىــخصيةَّيفَّالزياراتَّوالمناســاديثَّالشــواألح -

األحداثَّالتيَّتقعَّيفَّالمجتمع،َّوتقويمَّاالنحرافَّالذيَّقدَّيظهرَّمنََّّ

 أقوالَّناسَّمنحرفينَّوتصرفاهتم.َّ

الذ - األنرتنيتَّ استخدامَّ الوسائلَّ انتشارًاَّومنَّ النـاسَّ بينَّ انتشـرَّ يَّ

استخدامهَّ ويمكنَّ للخيرَّ استخدامهَّ فيمكنَّ حدين،َّ ذوَّ وهوَّ كبيرًا،َّ

 للشر.َّ

إنَّقولَّالحقَّصفةَّتالزمَّالمسلمَّوالمسلمةَّباللسانَّوالقلم،َّوكذلكَّفيجبََّّ

َّأنَّيكونَّسلوكهماَّالمستقيمَّداعيًاَّإلىَّالحـق.َّ

يكونَّبعيدًاَّعنَََّّّينبغيَّأنَّهوأحبَّمرةَّأخرىَّأنَّأذكرَّأخوايتَّوبنايتَّأنَّذلكَّكل

التشددَّوالتشنج،َّألنَّالرفقَّالَّيكونَّيفَّشيءَّإالَّزانه،َّوالَّينزعَّمنَّشيءَّإالَّشانهَّ

َّ،َّوينالَّبالرفقَّماالَّينالَّبالعنف.ََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّكماَّقالَّسيدناَّرسولَّاهلل

َّيأبىَّــإّنَّمهمتكّنَّيفَّالبنـاءَّتقتضيَّأنَّتعملنَّعلىَّإنشـاءَّجي ٍلَّمنَّالنـاسَّأبيٍّ

َّالَّيدعَّالشـحَّيسـيطرَّعليهَّويحركه.ََّّلٍَّالذّل،َّرحيٍمَّبالمسلمين،َّبذو

وتعالى:ََّّ تباركَّ اهللَّ َّ]  َّيلىلمليكُّ يقولَّ ََّّ[.8المنافقون:َّ

مـف بالذّلَّوهوَّ المسلمَّ يرضىَّ بـالَّ األعلينَّ تعالى:ََّّـيمإنَّ يقولَّ  حب  جب هئُّ انهَّ
َّ[.139ََّّآلَّعمران:َّ]َّ َّ خت حت جت هب مب خب
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سبحانه:ََّّ يقولَّ األزلَّ منـذَّ مقسـومةَّ النـاسَّ  هئ  مئ خئ حئ ُّ وأرزاقَّ
َّ[.23َّ-22الـذاريات:ََّّ]ََّّ َّ مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب

مس ابنَّ وهََّّعودََّّـوعنَّ اهللَّ رسولَّ حدثنـاَّ الصـقـال:َّ المصـوَّ ََّّإن َّ»دوق:ََّّـادقَّ

ـهَّأربعينَّيوماَّنطفـه،َّثّمَّيكونَّعلقـةَّمثلَّذلك،ََّّـنَّأمَّّـهَّيفَّبطَّـَـّعَّخلقـدكمَّيجمـأح

َّـخَّفيـهَّالـروح،َّــهَّالملكَّفينفــلَّإليـَـّلَّذلك،َّثّمَّيرسـثّمَّيكونَّمضغـةَّمث

َّ(1).َّ«عيدــقيَّأوَّســه،َّوشََّـّه،َّوعملـيؤمرَّبأربـعَّكلمات:َّبكتبَّرزقـه،َّوأجلو

والنـاسَّمتفاوتونَّيفَّالرزق،َّفمنهمََّمْنَُّقـِدرَّعليهَّرزقـه،َّومنهمَّمنَّوسعَّعليهَّ

َّ..َّوهذاَّشأنَّالنـاسَّيفَّكلَّاألمم.َّوهللَّدرَّالقائلَّ:

َّطعهَّرزقًاَّوالَّدعـةَّاإلنســانَّتقَََّّّمجـاهـدةََّّاإلنســانََّّتوصلـهَّومــاََّّ

َّهَّلمَّيخلـقََّّاهللَّمنَّخلـقََّّيضيعـَََّّّزعَّاهللَّبـينََّّالخلـقَّرزقهموقــدَّو

َّمسرتزقا،َّوسوىَّالغاياتَّتقنعهََََّّّّلكنهمََّّكلفواَّحرصًاَّفلسـتَّتـرى

َّأالَّإنَّبغيَّالمرءََّّيصرعهَّوالحرصَّيفَّالرزقَّواألرزاقَّقدَّقسمتَّ بغي 
(2)   

الحيـاةَّالكريمة،َّفرتا للنـاسَّ همَّمتعاونينََّّوجـاءَّاإلسالمَّفأقامَّشرائعَّتضمنَّ

داماَََّّّ ماَّ يذل،َّ الفقيرَّ والَّ يطغى،َّ الغنيَّ الَّ متواضعين،َّ مرتاحمينَّ متكافلينَّ

َّمتمسكينَّبأحكامَّهذاَّالدينَّ.

لقدَّربىَّاإلسالمَّنفوسَّأتبـاعهَّعلىَّالبذلَّواإليثـارَّوالـربَّسـواءَّكانواَّفقراءَّأمََّّ

َّأغنيـاء.َّ

o (3).«تمـرةاتقـوَّالنـارَّولوَّبشـقَّ»قال:َََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّعـنَّعـديَّبنَّحـاتمَّأنَّرسـولَّاهلل 

 

ر1) َّ البخاريََّّ(َّ ومسلمََّّ(3208)واهَّ وأحمد:ََّّ(2643)،َّ داود1/382ََّّ،َّ وأبوَّ َّ،(4708)ََّّ،

َّ،َّوغيرهم.َّ(76)،َّوابنَّماجهََّّ(2137)والرتمذيَّ

(2َّ البغدادي.َّ زريقَّ ابنَّ بالوفياتَّ"(َّ َّ"الوايفَّ و2/112َّ الشافعية"،َّ َّ"طبقاتَّ َّ1/308ََّّ،

َّ.192ََّّ"ثمراتَّاألحداقَّ"و

َّ(.68ََّّ-1016)،َّومسلمَّ(1417َّ)(ََّّرواهَّالبخاري3َّ)
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o َّألفَّدرهمَّمائةَّسبقَّدرهم»قال:ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبيَّهريرةَّأّنَّرسـولَّاهللأوعن.»َّ 

َّقالو:َّكيف؟

َّكانَّلرجلَّدرهمانَّتصدقَّبأحدهما،َّوانطلقَّرجلَّلهَّمالَّكثيرَّإلىََّّ»قال:َّ

َّ(1).«عرضَّمالهَّفأخذَّمنهَّمائةَّألفَّفتصدقَّهبا

o َّأيَّالصدقةَّأفضل؟ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّوسئلَّرسـولَّاهلل: 

َّ(2).َّ«جهدَّالمقل»فقال:َّ

o ََّّأهناَّقالت:َّياَّرسولَّاهلل.َّإنَّالمسكينَّليقومَّعلىَّبابيَّفماََََّّّّبجيدََّّوعنَّأم

 أجـدَّلهَّشيئًاَّأعطيهَّإياه.َّ

ملسو هيلع هللا ىلص:ََّّ اهللَّ رسولَّ لهاَّ يفَّ»َّفقالَّ إليـهَّ فادفعيهَّ محـّرقًاَّ ظلفًاَّ إالَّ تجـديَّ لمَّ إنَّ

َّ(3)«.َّيدهَّ

َّتربويَّلألّمـةََََّّّّإنَّّ ترغيبَّالفقيرَّبأنَّينفقَّولوَّكانَّماَّينفقهَّشيئًاَّقليالًََّّأسلوب 

اإلسالمَّبذلكَُّيْعلُِمَّالفقيرَّأنهَّلمَّيخسرَّنفسـهَّإذَّخسرَّالمـال.َّولمَّيفقدَََّّّإنَّّكّلهاَّ..َّ

ولـذاَّفإنهَّيدعوهَّإلىَّأنَّيبـذلَّمنَّمالهَّماَّيستطيعََََّّّّ،كرامتهَّاإلنسانيةَّإذَّفقدَّالثروة

الً.َّويرغبهَّيفَّاإليثـارَّولوَّكانَّهوَّيفَّحاجةَّإلىَّالمـالَّالذيََّّـولوَّكانَّالمبذولَّقلي

شعرَّمنَّيعيشَّمعهمَّبأنهَّإنسانَّذوَّقلبَّكبير.َّوُيْعلُِمَّالغنيَّلي،َّيبذلهَّألخيهَّالمسلم

ولمَّيصرَّبالمـالَّنوعـًاَّآخـرَّحتىَّينكرَََّّّ،أنهَّلمَّيخرجَّبغنـاهَّعنَّدائرةَّبنيَّجنسـه

وعليهَّأنَّيعاوهنمَّوأنَّيبادلهمََََّّّّ،وإنماَّهوَّمنهمَّوهمَّمنـهََّّ،النـاسَّويتنكرَّلحاجاهتم

َّالعطفَّوالرحمةَّوالبـذل.َّ

 

َّ.5/59َّالنسائيَّ(ََّّرواه1َّ)

َّ.5/58َّ(ََّّرواهَّالنسائي2َّ)

وابنََََّّّّ(،2473)ََّّوابنَّخزيمة،5/86ََّّوالنسائيََََّّّّ(،665)ََّّالرتمذي(،َّو1667أبوَّداودَّ)(َّرواه3ََّّ)

َّللبقرَّوالغنمَّبمزلةَّالحافزَّللفرس.ََّّ:والظلف.8/167ََّّحبانَّ
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ىَّاألشعريينَّالذينَّحققواَّمعنىَّالتعاطفَّوالرتاحمََّّعلََّّملسو هيلع هللا ىلصَّلنتأملَّثنـاءَّالنبيََّّ

وذلكَّيفَّالحديثَََّّّ،«همَّمنيَّوأناَّمنهم»والبذلَّعلىَّأحسـنَّصورةَّوذلكَّبقوله:ََّّ

َّاألشعريينََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصقال:َّقالَّرسولَّاهللََََّّّّعنَّأبيَّموسىَّاألشعريََََّّّّالصحيح إن 

الغزو يفَّ أرملواَّ بالمدينةََّّ،َّإذاَّ طعامهمَّ قّلَّ ثوبَََّّّ،أوَّ يفَّ عندهمَّ كانَّ ماَّ جمعواَّ

َّ(1).«فهمَّمنيَّوأناَّمنهمَّ،ـدَّبالسوّيةـاءَّواحـثمَّاقتسموهَّبينهمَّيفَّإنَّ،حدوا

الذيََّّ للحديثَّ حيـةَّ ترجمـةَّ األشعريينَّ عندَّ كانَّ الذيَّ الوضعَّ هذاَّ أليسَّ

َّالمسلمينَّكالجسـدَّالواحـد.َّملسو هيلع هللا ىلصَّيصورَّفيهَّالرسولَّ

إذاَّ فإنهَّ َّ.. كرامتهَّ عليهَّ يحفظَّ العطاءَّ يفَّ المسلمينَّ إخوانهَّ الفقيرَّ مشاركةَّ إنَّ

وشعرَّبكرامتهَّبصفتهَََّّّ،بالقليلَّيفَّتفريجَّكربةَّغـيرهَّذاقَّلـذةَّاإلحسانََّّأسهمَّولو

وأحبـوهَََّّّ،إنسـانًا حسنةَّ أسـوةَّ فيـهَّ لهمَّ كانتَّ مااًلَّ منهَّ أكثرَّ همَّ منَّ رآهَّ وإذاَّ

َّواحرتموه.َّ

وطالبـهَّيفَّالوقتَّنفسـهَّأنَّيخـرجََََّّّّ،وَّلهذاَّأباحَّاهللَّللفقيرَّأنَّيأخـذَّزكاةَّالفطر

َّنفقته.ََّّزكاةَّالفطرَّعنَّنفسهَّوعّمنَّتلزمه

أعظمََّّ منَّ األسلوبَّ هذاَّ أنَّ لهَّ تبّينَّ الصحيحةَّ الرتبيةَّ وسائلَّ عرفَّ ومنَّ

ويفََّّ بالنقص.َّ والشعورَّ الذلَّ مواطنَّ منَّ الفقراءَّ نفوسَّ انتشـالَّ يفَّ األساليبَّ

ال ليستََََّّّّ،انــربَّّواإلحسـتعويدهمَّ أهناَّ بإشـعارهاَّ ويفَّإصالحَّنفوسهمَّوتكريمهاَّ

َّ(2).ةـةَّنافعـعطيةَّباذلبلَّهيَّأيضًاَّنفوسَّمََّّ،نفوسًاَّآخـذةَّمنتفعةَّدائمًا

:َّعنَّأبيََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّاهللََّّررَّذلكَّرسالَّكماَّقرازَّالمـالحقيقيَّليسَّيفَّإحََّّىالغنََّّإن َّ

َّغنىََّّىولكنَّالغنَرضََّّثرةَّالعََّنَّكَّعََّّىَّنسَّالغلي»ال:ََّّقََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّاهللَّرسََّّأنََّّّريرةََّّه

َّ(3).«النفس

 

َّ.َّ(2500)،َّومسلمَّ(2486َّ)هَّالبخاريَّرواَّ(1ََّّ)

َّللشيخَّمحمودَّشلتوت.117ََّّ-116صَََّّّ"عاصرةالرباَّوالقضاياَّالم"(ََّّانظرَّكتاب2َّ)

َّ.َّ(1051)،َّومسلمَّ(6446َّ)(ََّّرواهَّالبخاري3َّ)
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الواقـع يفَّ مشاهدَّ َّ أمـر  يحسبوهنمََََّّّّ،وهذاَّ النـاسَّ كانَّ فقراءَّ رجـالَّ منَّ فكمَّ

م العطيـةأغنيـاءَّ يقبلونَّ والَّ يسـألونَّ الَّ التعففَّ كانواَََّّّ،نَّ أهنمَّ تبـيّنَّ ماتواَّ فـإذاَّ

َّم.َّهفقراء.َّلقـدَّكانتَّتمنعهمَّالعـزةَّاإلسـالميةَّأنَّيبذلواَّمـاءَّوجوه

َّـنإنَّّ أبيٌّ إلىَّأنَّينشـأَّجيـلَّ أمـورََََّّّّ،غنـاهَّيفَّنفسـهََّّ،اَّنتطلعَّ يعتمدَّعلىَّنفسـهَّيفَّ

اآل منَّ والمسـاعدةَّ العـونَّ ينتظرَّ والَّ منََّّالحيـاة،َّ يلقىَّ ماَّ علىَّ يصربَّ َّ.. خرينَّ

السـؤال وَّيرتفعَّعنَّ َّ.. أيديََََّّّّ،َّمصاعبَّومتاعبَّومصائبَّ ماَّيفَّ إلىَّ يتطلعَّ والَّ

دَّقيل:َّمنَّاتكلَّعلىَّزادَّغيرهَّطـالَّجوعه.َّوإذاَّكانَّموسـرًاَّأنفقَّولمََّّـفقَّالنـاس.ََّّ

َّاهللَّأهَلهَّمنَّإخوانهَّالمسلمين.َّكماَّقالَّبشـامةَّالنهشلي:َّ َّيمنعَّحق 

َّعلىَّمكثريهمَّ يناََََّّّّنيُلَّبْذلِِهمََّّفرض     (1)والجوُدَّوالبذُلَّيفَّطبعَّالمقلِّ

َّالَّالرافعي:َّــوَّكماَّق

َّآمرًا:َّجاهدَّوكابدَّواتعِبَََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيفَّضميريَّدائمًاَّصـوتَّالنـبيَّ

 (2)صارخًا:َّكنَّأبدًاَّحرًاََّّأبيَََََّّّّّصائحًا:َّغالبَّوطالبَّوادأب

َّرفَّعلىَّتربيتهمَّجيـالًَّيتغلبونَّعلىَّــشتطعناَّأنَّنجعلَّمنَّنــاَّإنَّاســإنن

والشح الحرصَّ منَّ ويتحررونَّ وشـهواهتمَّ العملََّّ،نفوسهمَّ ويبتغونََََّّّّ،ويحبـونَّ

وَّيؤثرونَّماَّعندَّاهلل،َّنكونَّقدَّحققنـاَّكثـيرًاَّمماَََّّّ،منَّفضلَّاهللَّبالكسبَّالحالل

َّنريد.َّ

فالرتبيةََََّّّّ،إّنَّالرتبيةَّهيَّاألساسَّالذيَّيقومَّعليهَّبنـاءَّاألجيالَّالمقبلةَّيفَّاألمـة

تؤمنَّهبا التيَّ الرسالةَّ نشرَّ قـادرةَّعلىَّ قـويةَّ أمـةَّ تثمرَّ الحكيمةَّ الهادفةَّ ََّّ،َّالسليمةَّ

َّوسـعيدةَّتعيشَََّّّ،ومستعدةَّالدفاعَّعنَّنفسهاَّولصـدَّعـدوانَّالمعتدين

َّالحيـاةَّاآلمنـةَّالهانئـة.

 

َّ.2/14َََّّّ"أقوالَّمأثورة"(1ََّّ)

َّ.10/90َََّّّ"الحديقة"(2ََّّ)
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ّدَّمنَّأنَّنتبـّينَّمعالمَّالرتبيةَّاإلسالميةَّالتيََّّــذاَّفإينَّأرىَّأنهَّالَّبَُّـلَّهـومنَّأج

خلفهنج منَّ والَّ يديهَّ بينَّ منَّ الباطلَّ يأتيهَّ الَّ الذيَّ الكريمَّ الكتابَّ يفَّ ويفََََّّّّ،دهاَّ

َّويفَّفهمَّالعلماءَّلمـاَّجـاءَّيفَّهذينَّالمصدرينَّمماَّيتعلقَّبالرتبيـة.َّ،َّالسنةَّالمشّرفة

المتميزة اإلسالميةَّ الرتبيةَّ هذهَّ مبادئَّ ندرسَّ أنَّ أنََََّّّّ،يجبَّ أبدًاَّ يجوزَّ والَّ

التي الغربيـةَّ الرتبيـةَّ عـالةَّعلىَّ عنـاَّومجانباتََََّّّّنكونَّ غريبـةَّ منطلقاتَّ تنطلقَّمنَّ

َّلدينناَّومثلناَّالعليـا.َّ

ويجبَّأيضـًاَّأنَّنعملَّوفقَّتوجيهاتَّهذهَّالرتبيةَّيفَّعملناَّالرتبويَّألوالدناََّّ

َّئة.َّـوتالمذتناَّمنَّالناش

وفتياتناَّ فتيانناَّ منَّ كثيرَّ واقعَّ اإلسالميةَّ بالرتبيةَّ االهتمامَّ يؤكدَّضرورةَّ ومّماَّ

الغ باألوضاعَّ تأثرواَّ يفَّالذينَّ يقفونَّ الشبابَّ منَّ كثيرًاَّ لرتىَّ إنكَّ َّ.. عناَّ ربيةَّ

وقتََّّ وتراهمَّ َّ.. يدخلواَّ أنَّ قبلَّ يدخنونَّ المدرسةَّ بابَّ منَّ قريبًاَّ الصباحَّ

جنونيـة بسـرعةَّ وينطلقونَّ سـياراهتمَّ يركبـونَّ يرفعونَََّّّ،االنصرافَّ منهمَّ وكثيرَّ

صوتَّالمسجلَّيفَّالسيارةَّبالموسيقىَّواألغاينَّالمائعة..َّويفَّالمساءَّترىَّبعضََّّ

تصرفاتَََّّّهؤالء ويتصرفونَّ يعاكسونَّ وجيئـة..َّ ذهابًاَّ الطرقاتَّ يفَّ يتسكعونَّ

َّوهيَّمخالفةَّألحكامَّالدينَّوَّآدابه.ََّّ،مؤذيةَّغيرَّالئقـة

ذاَّواقعَّالَّينكرهَّإالَّرجلَّمنطوَّعلىَّنفسهَّالَّيخرجَّمنَّبيتهَّوالَّيمشيَّيفَّـهَّإنَّّ

َََّّّأوَّمكابرَّيخدعَّنفسـهَّواآلخرين.َّ،َّاألسواق

الرتََّّإنَّّ أتبـاعهَّ ُيرّبيَّ للفردََّّاإلسالمَّ والسعادةَّ الخـيرَّ تحققَّ التيَّ المثـاليةَّ بيةَّ

مكرم.َّ واإلنسانَّ إنسـان,َّ أنهَّ علىَّ األمـةَّ يفَّ فردَّ كلَّ إلىَّ نظرتهَّ ويقيمَّ وللمجتمع،َّ

َّ[.70َّاإلسراء:َّ]َّ َّ لك اك يق ىق ُّ قالَّتعالى:َّ

قّدمواََّّ األمـة.َّ هذهَّ منَّ أفذاذَّ رجالَّ نبغَّ والرتبيةَّ النظرةَّ هذهَّ بسببَّ هناَّ ومنَّ

وا الرصين،َّ الفكرَّ طريقَّلإلنسانيةَّ لهاَّ ورسمواَّ العميم،َّ والخيرَّ المتألق،َّ البداعَّ

َّاَّواآلخرةَّ..َّوكانَّبعضهمَّمنَّالفقراء،َّوبعضهمَّمنَّاألغنياء.َّــالسعادةَّيفَّالدني
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المـالَّ موضوعَّ يفَّ اإلسالميةَّ الرتبيةَّ هذهَّ جوانبَّ منَّ جانبًاَّ نلمسَّ أنَّ ونّودَّ

َّوالتعـاونَّاالقتصادي.ََّّ

يَّيبنيـهَّمجتمعًاَّمرتاحمًاََّّلقدَّأرادَّاإلسالمَّأنَّيكونَّالمجتمعَّاإلسالميَّالذَّ

وأنََّّ الضعيف،َّ يدَّ يفَّ ماَّ القوّيَّ يستلبَّ أنَّ فيهَّ التعاملَّ قاعدةَّ تكونَّ الَّ متعاونًا،َّ

وتحويلَّ األغنياء،َّ ثروةَّ إلرباءَّ دنيئًا،َّ استغالاًلَّ المحتاجينَّ حاجاتَّ َّ ُتستغل 

األموالَّإلىَّخزائنهم.َّوسلكَّاإلسالمَّيفَّتحقيقَّذلكَّسبيلَّالرتبيةَّالمعتمدةَّعلىََّّ

ََّّومخافتـهَّوالرتغيبَّوالرتهيب.َّاإليمانَّباهلل

الرباََّّ أنَّ فوقََََّّّّ-مثالًَََّّّ-وذلكَّ هوَّ ماَّ المـالَّ منَّ يدهَّ يفَّ قويَّ دائٍنَّ بينَّ يكونَّ

ََّّ،َّحاجته،َّومديٍنَّضعيفَّمحتاجَّإلىَّهذاَّالمـال،َّفيستغلَّالقوّيَّضعفَّالضعيف

وحاجتهَّالملحة،َّويجعلَّماَّيقدمهَّلهَّمنَّالمـالَّشبكةَّيصطادَّهباَّماَّلديه.َّوليسََّّ

َّغنيَّمالك،َّوليسَّللثاينَّإاّلَّأنهَّفقـيرَّمحتـاج.َّلألولَّفضلَّإاّلَّأنه

اةَّــالمجتمعَّالذيَّيقومَّعلىَّتمكينَّالقويَّالقادرَّمنَّأسبابَّالحيََّّوالَّشكَّأنَّّ

ة،َّــةَّوالرحمـالسعيدةَّوتيسيرَّوسائلهاَّله،َّوحرمانَّالضعيفَّالمحتاجَّمنَّالمعاون

شّكَّ الَّ والحاجة،َّ الفقرَّ وهدةَّ منَّ وُينتشلَّ ُينقذَّ أنَّ يفَّ اإلنساينَّ حقـهَّ أنََََّّّّومنَّ

يفَّ الوحوشَّ بمجتمعاتَّ شبيـهَّ فاسدَّ َّ مجتمع  هذاَّ علىَّ يقومَّ الذيَّ المجتمعَّ

َّالغاب.

موضوعََََّّّّةَّالتيَّوردتَّيفـريفَّـاديثَّالشــةَّواألحــاتَّالكريمَّـاَّاآليـــملنـأوَّتـول

لرأين والكسبَّ خاللََّّــاإلنفاقَّ يفَّ ولرأينـاَّ الرتاحم،َّ علىَّ قائمًاَّ محكمًاَّ نظامًاَّ اَّ

َّيل:َّوبضدهاَّتتميزَّاألشـياء.ذلكَّصورتينَّمتضادتينَّللغني،َّوقدَّق

o ََّّفهناكَّصورةَّالغنيَّالذيَّينفقَّمالهَّيفَّسبيلَّاهللَّمخلصًاَّلهَّبعيدًاَّمنَّالرياء،َّوال

بالليلَّوالنهار،َّسـرًاََّّ ابتغاءَّمرضاةَّاهللَّ مـالهَّ ماَّينفقَّمنـًاَّوالَّأذىَّ..َّينفقَّ ُيتبعَّ

يخفيَّ الـرب..َّ ينـالَّ أنَّ يفَّ رغبةَّ يحبَّ مّماَّ مالهَّ منَّ الطّيبَّ ينفقَّ َّ.. وعالنيةَّ

إخف شــصدقتهَّ هوََّّـاًءَّ الغنيَّ هذاَّ يمينه..َّ أنفقتَّ ماَّ شمالهَّ تعلمَّ الَّ حتىَّ ديدًاَّ
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عندََّّ أجرهمَّ لهمَّ القيامة،َّ يومَّ بالنجـاةَّ عليهمَّ اهللَّ أنعمَّ الذينَّ معَّ يكونَّ الذيَّ

َّعليهمَّوالَّهمَّيحزنون.َّ َّرهبمَّوالَّخوف 

o أخـاكَّصـوهن لـورةَّ لغنيَّ يقنـرىَّ بمَّـمَّ كتـعَّ لـاَّ اهللَّ الحـبَّ الرزقَّ منَّ ..ََّّـهَّ اللَّ

رامًاَّ..َّيطلبَّـالاًلَّأوَّحَـّاليَّإْنَّكانَّحـطلبَّالثروةَّمنَّكلَّطريق،َّالَّيبفراحَّي

والربا..َّوأكلَّ َّ.. والسرقةَّ َّ.. والغصبَّ ..َّوالرشوة..َّ الغشَّ المـالَّعنَّطريقَّ

إمتألَّ العمالَّواألجراء.َّ مـالَّ اليتيم..َّوأكلَّ فالََََّّّّمـالَّ َّ.. والقسـوةَّ بالطمعَّ قلبهَّ

المحتا يعـينَّ والَّ والمسـكين،َّ الفقـيرَّ علىَّ كرباتَّيشـفقَّ يفرجَّ والَّ جين،َّ

َّمنَّصخر..َّهذاَّالغنيَّيكونَّمكروهًاَّمنَّالنـاس،َّــالمكروبينَّ..َّفكأنَّقلبهَّقَُّ د 

كانواََّّ لوَّ أشـّدَّ اآلخرةَّ ولعذابَّ المـال،َّ منَّ جمعَّ ماَّ اهللَّ يمحقَّ بأنَّ مهددًاَّ

َّيعلمون.َّ

َّومماَّيتصلَّهباتينَّالصورتينَّالحديثَّالصحيحَّاآليت:ََّّ

منَّيومَّيصبحَّالعبـادَّفيهَّإالَّملكانَّاَّـم»ال:َّــقَّملسو هيلع هللا ىلصََّّأنَّالنبيَّعنَّأبيَّهريرةَّ

أع اللهمَّ أحدهما:َّ فيقولَّ أعََّّطَِّـينزالن.َّ اللهمَّ اآلخر:َّ ويقولَّ خلفًا.َّ ََّّطَِّـمنفقًاَّ

َّ(1).«ًاَّـتلفَّممسكًا

َََّّّإنَّّ ََّّاستحضارَّهاتينَّالصورتينَّاللتينَّنجـدَّمعالمهاَّيفَّالكتابَّوالسنةَّأسلوب 

َََّّّتربوي َّ إنفّعـال  َّ.. منفقًاَّ بذواًلَّ إنسـانًاَّ يعيهماَّ َّسانًاَّفاضالًَّيفَّمجتمعٍَّ،َّيجعلَّمنَّ

َّفاضل.

ذاَّجانبَّ..َّوماَّأحوجناَّإلىَّهذهَّالرتبيةَّيفَّجوانبَّحيـاتناَّاألخرىَّالمـاديةََّّــه

َّسعدَّيفَّالدنيـاَّواآلخـرةَّولنُسـعدَّاآلخرينَّ.والمعنـويةَّلنَ

 

َّ.َّ(1010)،َّومسلمَّ(1442َّ)(ََّّرواهَّالبخاري1َّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 362 - 

 

األساُسَّ هيَّ الرتبيةَّ تربيََّّإّنَّ وأعظمَّ َّ.. األمـةَّ بنـاءَّ عليهَّ يقومَّ الذيَّ ةَََّّـّالمتينَّ

اإلنس الفكرَّ الرتبياينََّّـعرفهاَّ اإلسـهيَّ الكتـةَّ منَّ المستخلصةَّ والسنـالميةَّ ة.ََّّـابَّ

َّإهناَّالدواءَّالناجعَّألمراضنا،َّوإهناَّالوسيلةَّلنكونَّأمـةَّناهضةَّقـوية.َّ

ألبنائن المنيعَّ الحصنَّ هيَّ اإلسالميةَّ الرتبيةَّ وبناتنــإّنَّ الذيََّّــاَّ الحصنَّ ا..َّ

َّلرجلَّالمسلمََّّّذرهمَّمماَُّيحـاكَّلـةَّ..َّويحــعاراتَّالرباقـَـّداعَّبالشــيقيهمَّاالنخ

َّوالمرأةَّالمسلمةَّمنَّالكيدَّالمحكم،َّوالمكرَّالشديد.َّ

والَّيمكنَّأنَّيحلَّمحلَّالرتبيـةَّاإلسالميةَّالمواعظَّوالخطبَّ..َّوإنَّكانتَّالَّ

َّتخلوَّمنَّفائدةَّ..َّوهيَّعلىَّأيـةَّحـالَّأداةَّمنَّأدواهتاَّالكثيرة.ََّّ

األأ هنـخيتهاَّ وآثارهاـواتَّ الخاطئة،َّ الرتبيةَّ منَّ ألوانَّ واقعناَّ يفَّ مضرة،ََََّّّّاكَّ

يرىََّّ الَّ والعنف،َّ القسوةَّ علىَّ قائمةَّ باليةَّ تربيةَّ فهناكَّ جـدًا:َّ خطيرةَّ ونتائجهاَّ

األطفـالَّمنَّمربيهمَّإالَّالعبـوسَّوالتجهم،َّوالشـدةَّوالغلظةَّ..َّوهذهَّالرتبيـةَّتقتلََّّ

أمراضََّّ حدوثَّ يفَّ سببًاَّ وتكونَّ الناشئـة،َّ يفَّ اإلبداعَّ شمعةَّ وتطفئَّ الشخصية،َّ

َّنفسيةَّخطيرة.ََّّ

ةَّقائمةَّعلىَّاللينَّوالدالل،َّوإهمـالَّاألوالدَّوتركهمَّوماَّوهناكَّتربيـةَّمنحرفَّ

ورثَّالميـوعةََّّيريدونَّمنَّالعبثَّوطلبَّالمتعـةَّ..َّوهذهَّالرتبيـةَّتئـدَّالرجولة،َّوتَُّ

َّوالضعف،َّوتكونَّسـببًاَّيفَّضعفَّاألمـةَّواهنيارها.َّ

وأفكارََّّ نظرياتَّ منَّ الكفرةَّ عندَّ ماَّ نقلَّ علىَّ قائمةَّ خطـيرةَّ تربيةَّ وهناكَّ

ال وهذهَّ وثوابتها،ََّّوأساليبَّ الفكريةَّ وأصولهاَّ بماضيهاَّ األمـةَّ صلةَّ تقطـعَّ رتبيـةَّ

منََّّ نفـرَّ ذلكَّ يفَّ ويتبعهمَّ شديد،َّ بمكرَّ الكفرةَّ منَّ اهللَّ أعـداءَّ لهاَّ ويرّوجَّ

َّالمخـدوعينَّالمغفلينَّمنَّأبنـاءَّالمسلمين.َّ

دَّـاَّتلكَّالمؤتمراتَّالتيَّتعقــاكَّألمتنـولنأخـذَّمثالًَّعلىَّهذاَّالمكرَّالذيَّيح

ينَّومصرَّوهوالنداَّوغيرهاَّ..َّإهناَّمؤتمراتََّّـرةَّيفَّالصـواألسوعَّالمرأةََّّـيفَّموض

ادَّواالنحاللَّالقائمةَّيفَّبقاعَّعديدةَّمنَّبالدَّالكفارَّ..ََّّـتريدَّأنَّتنشـرَّأنماطَّالفس
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المسلمينَّمثلماَّه قـتريدَّأنَّتنشرهاَّيفَّبالدَّ قـــمَّيفَّدنيَـّائـوَّ اليوم.َّ الى:ََّّالَّتعاهمَّ

َّ[.89َّالنساء:َّ]  َّيت  ىت نت  مت زت  رت يبُّ 

س  يل ىل  مل  يك ىك لكمك اك يق ىقُّ   حانه:بـوقالَّ

َّ[.109َّالبقرة:َّ]َّ َّ من زن رن  مم ام

 حص  مس خس  حس جس  مخ جخ محُّ:ََّّالََّّــوق
  جف مغ جغ مع   مظجع حط مض خض حض جض مص  خص

َّ[.186َّآلَّعمران:َّ]َّ َّحق مف  خف حف

سـبحانه:ََّّ  ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىقُّ وقـالَّ
 ني  مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

َّ[.217َّالبقرة:َّ] َّحب  جب  هئ  خئمئ حئ جئ ىييي

فرداتَّالرتبيةَّاإلسالميةَّالمرجّوَّتحّققهاَّالتوعيُةَّبالواقعََّّّدَّأنَّيكونَّمنَّمــالَّبَُّ

اهَّالمسلمون،َّوبكيدَّاألعداءَّالذينَّالَّيكفونَّعنَّإيذائناَّوإغوائناَّحتىََّّــالذيَّيحي

بَُّ والَّ استطاعوا،َّ إنَّ دينناَّ عنَّ المعلوماُتَّـيخرجوناَّ مفرداهتاَّ منَّ يكونَّ أنَّ ّدَّ

الرتبيةََّّ هيَّ اإلنسان،َّوهذهَّ تحققَّحفظَّصحةَّ التيَّ الصحيحة.ََّّوالوسائلَّ البدنيةَّ

واألفكاُرَّوالوسائلَّالتيَّتحققَّتثقيفَّعقلَّاإلنسانَّوتسديدَّتفكيرهَّوهيَّالرتبيةََّّ

وسائلََّّ علىَّ وترويضهَّ لسانه،َّ تقويُمَّ مفرداهتاَّ منَّ يكونَّ أنَّ ُبّدَّ والَّ العقلية،َّ

يعيشََّّ الذيَّ المجتمعَّ بحقوقَّ وتعريفهَّ الكون،َّ بجمالَّ شعورهَّ وإيقاظَّ الكسب،َّ

للمساهمةَّيفَّإصالحََّّ بَُّفيه،َّوإعدادهَّ المجتمع،َّوالَّ أنَّيكونَّمنَّمفرداهتاََّّــهذاَّ ّدَّ

َّلتكونَّأعمالهَّوفـتوجي رعَّاهلل،َّولتكونَّأخالقهَّحميدةَّـاَّشـقَّمـُهَّاإلنسانَّالمستمرُّ

َّحسنة،َّوتذكيرهَّبالغايةَّالتيَُّخلقَّمنَّأجلهاَّوهيَّعبادةَّاهلل.

مسؤوليإنَّّ بينََََّّّّة َّـعظيمََّّة َّـهاَّ وجعلَّ َّ.. األوالدَّ وهبناَّ الذيَّ تعالىَّ اهللَّ يديَّ بنَّ

ذاتَّ..َّسنسأل:َّكيفَّربيناهم؟َّفلنستشعرَّهذهَّالمسؤوليةَّ..ََّّـذةَّوتلميـاَّتالمـينأيد

لن سُيصّححَّ ذلكَّ المنشـإنَّ الهدفَّ إلىَّ وصولناَّ وييسرَّ خطواتناَّ إعـاَّ منَّ دادََّّـودَّ
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اإلعـاألجي السـالَّ األمَّّـدادَّ وبنـاءَّ هذهَّـليم،َّ دائماَّ لنستحضرَّ المحكم..َّ البنـاءَّ ـةَّ

 مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّ اآليةَّالكريمةََّّ

التحريم:ََّّ]ََّّ َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض

6َّ.]َّ

والتالميذََّّإنَّّ األوالدَّ هؤالءَّ بتنشئةَّ وُنعنىَّ اإلسـالميةَّ بالرتبيـةَّ نلتزمَّ عنـدماَّ نـاَّ

َّـة.ـالتنشئةَّالتيَّيرضىَّعنهاَّاهللَّنفوزَّبثوابَّاهللَّوإسـعادَّاألمَّّ

للشر،َََّّّإنََّ وقابلةَّ للخيرَّ وقابلهَّ شائبة،َّ كلَّ منَّ خاليةَّ ساذجةَّ األطفالَّصفحةَّ

مألناَّهذهَّالصفحةَّبالخـيرَّواالستقامةَّوالخوفَّمنَّاهللَّوالرغبةَّفيماَّعندهَّمنََََّّّّفإن

ََّّالثوابَّسعدَّهؤالءَّاألطفالَّيفَّالدنياَّواالخرة،َّوكانَّلنـاَّمنَّاهللَّاألجرَّالجزيلَّإنَّْ

َّخلصتَّنياتنـا.َّ

أوالدنــصحََّّالمحافظةَّعلىََّّنـاَّنحرصَّعلىإنَّّ إلىََّّـةَّ التعّرضَّ منَّ اَّووقايتهمَّ

على ونحرصَّ المرض،َّ شاطئَََّّّأسبابَّ علىَّ كنّـاَّ فإذاَّ الحرص:َّ أشـّدَّ سالمتهمَّ

أوَّكنّـاَّعلىَّمقربةَّمنَّموقدَّحرصناَّعلىََّّ الغرق،َّ بحرَّحرصناَّعلىَّحمايتهمَّمنَّ

حمايتهمَّأنَّتصيبهمَّشرارةَّتؤذيهم،َّأوَّكنّـاَّعلىَّسطحَّحرصناَّعلىَّحمايتهمَّمنَّ

َّيةَّأنَّتصيبهمَّعاهةَّدائمةَّأوَّتزهقَّأنفسهم.ـالسقوط،َّخش

وإحراَّ تعليمهمَّ علىَّ المستقبلََّّونحرصَّ وهتيئةَّ العليا،َّ الشهاداتَّ زهمَّ

َّالمرتفَّالسعيدَّلهم.َّ

يكونََّّــوه أنَّ ينبغيَّ ولكنَّ عليه،َّ ونثابَّ نصنعهَّ أنَّ َّمحمودَّيجبَّ أمـر  كلهَّ ذاَّ

. َّحرصناَّعلىَّأنَّنقيهمَّعذابَّاهللَّودخولَّجهنمَّأشـد 

يملؤواَّتلكََّّالَّاألطفالَّوالتالمذةَّيتيحَّلدعاةَّالسـوءَّأنَّيكسبوهمَّوأنَّْـإهمَّإن َّ

با الدنيالصفحةَّ الذينَّخسرواَّ منَّ فيكونونَّ واإللحـاد،َّ والفسـقَّ واآلخرة،ََّّـلشـرَّ اَّ

َّوذلكَّهوَّالخسرانَّالمبين.ََّّ
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أمَّّـنإنَّّ يريدونَّـاَّ والمجوسَّ والنصارىَّ اليهودَّ عليناَّ تسلطَّ فقدَّ مغزوة..َّ ـةَّ

جي نريدَّ فنحنَّ ولذاَّ َّ.. الفكريةَّ مقوماتناَّ وإبادةَّ شأفتنا،َّ ينهضَّــاستئصالَّ الًَّ

وص العدوانَّ ذاكَّ عـلمقاومةَّ األمَّّّدهَّ أنَّْـنَّ والَّ أوالدنا،َّ هنملَّ أنَّ ينبغيَّ فالَّ ََّّـة.َّ

أنَّْ والَّ التنعم،َّ تلكَََّّّنعودهمَّ طلبواَّ كـربواَّ إذاَّ ألهنمَّ الرفاهية؛َّ بأسبابَّ نغرقهمَّ

المهمةَّالتيََّّ الرسـالةَّوأداءَّ األسباب،َّفإنَّأدركوهاَّقنعواَّهباَّوانصرفواَّعنَّحملَّ

َّأشـرناَّإليها،َّوإنَّلمَّيدركوهاَّسـعواَّيفَّالحصولَّعليها.َّ

اٍلَّمنَّاإلخالصَّوالعلمَّــنـاَّبحاجةَّإلىَّأبطـالَّيكونونَّعلىَّمستوىَّعتَّإّنَّأمَّّ

فقَّ والغيرة،َّ والدينَّ أبطـــوالنبوغَّ نربيهم.َّ الذينَّ األطفالَّ هؤالءَّ منَّ يكونَّ الَّـدَّ

َّاريخ،َّولقدَّكانَّاألبطالَّالعظماءَّيفَّيومَّمنَّاأليامَّأطفااًل.ــيغيرونَّمجرىَّالت

األخالقَّالكريمةَّأضحىَّخطرًاََّّإّنَّالدمارَّالماحقَّلكثيٍرَّمنَّالمعاينَّالساميةَّو

أنظ أمامَّ ومنطلقاهتمَّـماثالًَّ جنسياهتمَّ اختالفَّ علىَّ والمصلحينَّ المفكرينَّ ارَّ

هذاَّ درءَّ َّ علىَّ العملَّ ويطلبونَّ وقوعهَّ منَّ يحذرونَّ كتاباهتمَّ يفَّ فهمَّ الفكرية،َّ

َّالخطر.ََّّ

األخ الداعيـأيتهاَّ إنكـواتَّ بـاتَّ مطالبونَّ والدعاةَّ إيقـّنَّ علىَّ تعملواَّ افَّــأنَّ

الوبــه وَّـذاَّهـالمَّ..َّوهـاكَّباإلسـتمسـسالجَّإالَّاالــق،َّوليسَّمنَّعـاحَّـءَّالماـذاَّ

يتطلـاألم الذيَّ الكبيرَّ إليـلَّ كـعَّ غيـهَّ أمَّّـلَّ مستقبلَّ اإلنسانيةََّّورَّعلىَّ تـهَّومستقبلَّ

َّعامـة.ََّّ

بنـ األّمــإّنَّ بالمرأةَّوفقَّمخططََّّـاءَّ الداعياتَّاالهتمامَّ ةَّيستلزمَّمنَّاألخواتَّ

بدع المرأةَّ قيـامَّ ذلكَّألنَّ تتحققََّّمدروس,َّ الَّ كثيرةَّ إيجابيةَّ لهَّجوانبَّ النسـاءَّ وةَّ

بقيامَّالرجلَّبالدعوة.َّويجبَّأنَّنصارحَّأخواتنـاَّبأّنَّالداعياتَّقليالت,َّوأنَّكثيرًاََّّ

َّمنَّالداعياتَّمقصرات..َّ

أنَّْـيحلَََّّّــدوق لبعضهّنَّ عــيدافََّّوَّ أنفسـعنَّ العقبـنَّ بذكرَّ ّوقات:ََّّـاتَّوالمعَّــهّنَّ

الفكري الغزوَّ والصليبّيَََّّّ،منَّ اليهودّيَّ الطغاةََّّ،والكيدَّ مناهجََََّّّّ،وبطشَّ وسوءَّ
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رة المدمِّ َّ،التعليمَّ ومسموعةَََّّّ مرئّيـةَّ منَّ المختلفةَّ اإلعالمَّ وسائلَّ وانحرافَّ

البيــوبذكرَّانشغالَّالمـرأةَّالداعيةَّبأعمََّّ،ومكتوبة اءَّـوأعبـََّّ،ةَّاألوالدــتَّوتربيـالَّ

 َّخص  حص مس  ُّتَّكالرجلََّّــهاَّفهيَّليسـوبةَّتحركــوبصعََّّ،انًاــةَّأحيــالوظيف

َّ[.36َّآلَّعمران:َّ]َّ

موجود كلهَّ هذاَّ بأنَّ أعرتفَّ بأّنََََّّّّ،وأناَّ نعرتفَّ بأنَّ تقضيَّ المصارحةَّ ولكّنَّ

الداعيات إعـدادَّ يفَّ جميعـًاَّ منّـاَّ تقصيرًاَّ الداعياتََََّّّّ،َّهناكَّ يفَّ تقصيرًاَّ هناكَّ وأّنَّ

َّالموجوداتَّكماَّسـبقَّأنَّذكرنا.َّويجبَّأنَّنطرحَّعلىَّأنفسـناَّهـذهَّاألسئلة:ََّّ

َّوطاقاهتاَّيفَّالدعوة؟ََََّّّّهلَّاستنفدتَّاألختَّالداعيةَّكلَّإمكاناهتاـََّّ

َّهلَّحاولتَّتغييرَّالوسيلةَّالتيَّتنتهجهاَّإنَّلمَّتكنَّمجدية؟ـََّّ

َّهلَّتعاونتَّمعَّزميالهتاَّعلىَّوضعَّخطةَّللعملَّالدعوّيَّالمؤّثر؟َّـََّّ

العملَّ فإمكانيةَّ َّ.. كلَّظرفَّ يفَّ تعملَّ أنَّ يجبَّ الواعيةَّ الداعيةَّ المسلمةَّ إّنَّ

والعقبات العوائقَّ كانتَّ مهماَّ نعَََّّّ،قائمةَّ أنَّ يجـوزَّ المسؤوليةََّّوالَّ منَّ أنفسـناَّ فيَّ

أنفسنا وننسىَّ العقباتَّ بذكرَّ تقاعسناَََّّّ،ونكتفيَّ الستمرارَّ مسّوغًاَّ ذلكَّ يفَّ لنجدَّ

َّوقعودناَّوتقصيرنا.

إلىَّكلَّمنَّتلقاهَّ لعبادتهَّولحملَّرسالتهَّ إنسانةَّخلقهاَّاهللَّ المرأةَّ فهيَّيفَََّّّ،إنَّ

تعالى:ََّّـه قالَّ بسواءَّ سواءَّ كالرجلَّ ََّّ َّىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ُّ ذاَّ

َّ[.56َّالذاريات:َّ]

َّ(1).«ةـبلغواَّعنيَّولوَّآي»ول:َّـيقَّملسو هيلع هللا ىلصسولَّاهللَّور

آية،َّأوَّشيٍءَّ التبليغَّتشملَّكلَّمسلمَّومسلمة،َّفكلَّمنَّوقفَّعلىَّ إّنَّمهمةَّ

َّمنَّمبادئَّهذاَّالدينَّمنَّذكرَّأوَّأنثىَّمطالبَّبالتبليغ.

 

َّ.َّ(3461َّ)(ََّّرواهَّالبخاري1َّ)
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الوالدين،ََّّ َّ وبر  رمضان،َّ وصومَّ الصالة،َّ إقـامةَّ أّنَّ تجهلَّ المسلماتَّ مَِنَّ َمْنَّ

فعلى َّ أنهََََّّّّوصلةَّاألرحامَّواجبات؟َّ الواجباتَّمنَّتعلمَّ تأمرَّهبذهَّ أنَّ كلَّمسلمةَّ

َّمقصرَّهبا.َّ

أّنَّالكذبَّوالغيبةَّوالسرقةَّوأكلَّالرباَّوأكلَّمالَّ وَمْنَّمَِنَّالمسلماتَّتجهلَّ

اليتيمَّمحرمات؟ََّّفعلىَّكلَّمسلمةَّأنَّتنكرَّعلىَّمنَّيفعلهاَّوتنهاهَّعنهاَّباألسلوبََّّ

َّالحسنَّإنَّاستطاعت.َّ

دينَّالنصيحةَّكماَّقالَّرسولَّاهللََّّوكلماَّزادَّعلمَّاألختَّزادتَّمسـؤوليتها.َّفال

َّيفَّالحديثَّالصحيح.ََّّملسو هيلع هللا ىلص

َََّّّ«.الدينَّالنصيحة»ال:َّــقَّملسو هيلع هللا ىلصولَّاهللَّــرسََّّأنََّّّعنَّتميمَّالداريَّ

َّقلنـا:َّلمـن؟َّ

َََّّّ(1).«هللَّولكتبهَّولرسولهَّوألئمةَّالمسـلمينَّوعامّتهم»قـال:َّ

 ين  ىن  نن من زن رن مم ام يل  ىل ُّ الَّتعالى:ََّّـوق

َّ[.104َّآلَّعمران:ََّّ]َّ َّني  مي زي ٰىري

علين القديمةََّّإّنَّ الوسـائلَّ إلىَّ باإلضافةَّ الحديثةَّ الوسـائلَّ منَّ نفيدَّ أنَّ اَّ

ََّّ.. آبائناَّ عندَّ تكنَّ لمَّ أيديناَّ تحتَّ أصبحتَّ حديثةَّ وسـائلَّ فهناكَّ َّ.. المجديةَّ

َّ،فالهاتف َّ،واألنرتنتَّ واأللكرتوينَّ العاديَّ بأنواعه:َّ َّ،والربيدَّ والصحفَََّّّ

 

ََّّنَّعبدَّاهللََّّجريرَّبََّّنَّّومنَّأمثلةَّالنصحَّلكلَّمسلمَّماَّروىَّالطرباينَّأََّّ.ََّّ(55)(ََّّرواهَّمسلم1ََّّ)

درهم بثالثمائةَّ فرسًاَّ لهَّ يشرتيَّ أنَّ موالهَّ فقالََََّّّّ،أمرَّ َّ. الثمنَّ لينقدهَّ بصاحبهَّ وَّ بهَّ جاءَّ وَّ

أتبيعهَّبأربعمائةَّدرهم؟َّقال:َّذلكََََّّّّ،جريرَّلصاحبَّالفرس:َّفرسكَّخيرَّمنَّثالثمائةَّدرهم

مَّيزلََّّإليكَّياَّأباَّعبدَّاهلل.َّفقالَّجرير:َّفرسكَّخيرَّمنَّذلكَّأتبيعهَّبخمسمائةَّدرهم؟َّثمَّل

درهميزي ثمانمائةَّ بلغَّ أنَّ إلىَّ خيرَّ فرسكَّ يقول:َّ وجريرَّ يرضىَّ وصاحبهَّ فمائهَّ مائةَّ َّ،دهَّ

لهَّيفَّذلك النصحَّلكلَّمسلم.ََََّّّّ،َّفاشرتاهَّهباَّفقيلَّ بايعتَّرسولَّاهللَّعلىَّ شرحََّّ"فقال:َّإينَّ

َّ.2/40َّللنووىََّّ"مسلم
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والنشراَّ والرسائلوالمجـالتَّ )الكاسيتات(َّ والشرائطَّ كلََََّّّّات.ََّّوالمؤلفََّّالصغيرةََّّتَّ

َّأولئكَّيمكنَّأنَّيستفادَّمنهاَّيفَّالدعوةَّإلىَّاهلل.

َّ َّ-أيضًا-وعليناَّ نفيَّ الدعواتََّّـأنَّ سلكتهاَّ التيَّ الفعالةَّ األساليبَّ منَّ دَّ

َّالمعاصرةَّالمعاديةَّإنَّكانتَّمقبولةَّمنَّالناحيةَّالشرعية.َّ

دانيةََّّـةَّالعملَّالدعويَّالمطلوبَّدراسةَّعلميةَّموضوعيةَّميــّدَّمنَّدراســالَّبَُّ

َّمنَّالعلماءَّالعاملينَّوالدعاةَّمنَّالرجالَّوالنساء.َّددـاركةَّعـبمش

بَُّ منََّّــوالَّ يتعلمَّ أنَّ ينبغيَّ اإلنسانَّ ألنَّ المسار؛َّ لتصحيحَّ الذايتَّ النقدَّ منَّ ّدَّ

َّاَّالجامدَّالذيَّالَّيعملَّوالَّيتحركَّفالََّّـفكلَّعاملَّمعّرضَّللخطأ.َّأمَّ،هـائَّـأخط

َّواب.َّيجبَّأنَّنعرتفَّهبذهَّالحقيقة.ـأَّوالَّصـينسـبَّإليهَّخط

ه تتفــوسـتبّينَّ التيَّ الدعوةَّ يفَّ المجديةَّ الكيفيةَّ الدراسةَّ مـذهَّ أحكامَّـقَّ عَّ

َّالشرعَّيفَّاإلفادةَّمنَّهذهَّالوسائلَّواألساليب.

قريبَّ زمنَّ حتىَّ يكونواَّ لمَّ العامةَّ منَّ المتدينينَّ المسلمينَّ منَّ كثيرًاَّ إّنَّ

الخاطئةََّّ العامةَّ للنظرةَّ تبعًاَّ َّ.. اهللَّ إلىَّ بالدعوةَّ المرأةَّ تقومَّ أنَّ بأهميةَّ مقتنعينَّ

َّللمرأةَّ..َّ

َّوهذاَّالواقعَّجعلَّفراغًاَّيفَّصفوفَّالنساءَّيفَّمجالَّالدعوة.َّ

الوعي غيابَّ الدعويََّّ،إنَّ األمَّّــوانتشََّّ،والفراغَّ إنَّّارَّ َّ.. الفكريةَّ كلهَََّّّيـةَّ ذلكَّ

الس منَّ كثيرَّ اهتمامَّ السخيفةََّّـجعلَّ التلفازَّ بالموضةَّواأللبسةَّومسلسالتَّ يداتَّ

َّ..َّوأضحىَّذلكَّالشغلَّالشاغلَّالذيَّصرفهّنَّعنَّأيَّشيءَّآخرَّ.

األختَّالداعيةَّيجبَّأنَّتدركَّهذاَّالواقعَّوأنَّتضاعفَّجهدهاَّيفَّالدعوةََّّإّنََّّ

الوضع هذاَّ يََّّ،لتاليفَّ الَّ التيَّ الظروفَّ معَّ تتكيفَّ أنَّ فيهاــوعليهاَّ لإلنسـانَّ ََّّ،َّدَّ

والمواءم بالتنظيمَّ المشكالتََّّ،ةَّـتتكيفَّ منَّ كثيرًاَّ يحـلَّ أنََََّّّّ،فالتنظيمَّ وعليهاَّ
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َّاهللَّللدعاةََّّــتتحملَّشيئًاَّمنَّالتعبَّمقابلَّماَّأع وعليهاَّأنَّتصربََََّّّّ،والمجاهديند 

َّعلىَّماَّتلقىَّمنَّاألذى.َّ

وطأهتاَّ وشدةَّ الظروفَّ ثقلَّ منَّ تشكوَّ التيَّ األختَّ تجدََََّّّّ،إّنَّ الَّ أهناَّ وتشكوَّ

الوقتَّالكايفَّللدعوةَّ..َّإنَّهذهَّاألختَّقدَّتقضيَّوقتًاَّطويالًَّيفَّمحـادثةَّهاتفيةََّّ

وقدََََّّّّأويفَّمشـاهدةَّحلقةَّيفَّالتلفازَّليسَّفيهاَّشيءَّمنَّالمحظوراتَّ..ََّّ،غيرَّمهمة

تمضيَّوقتـًاَّبالجلـوسَّواإلطـراقَّدونَّأنَّتأيتَّبأيَّعملَّ..َّإهناَّكانتَّبشيءَّمنََّّ

الضائعة األوقاتَّ هذهَّ منَّ كبيرةَّ فائدةَّ تفيدَّ أنَّ تستطيعَّ تقدَََّّّّ،التنظيمَّ األهمََّّوأنَّ مَّ

َّعلىَّالمهم.

منََّّ لحظةَّ كلَّ منَّ تسـتفيدَّ الداعيةَّ األختَّ يقظتهالحظـاإنَّ تمضيَََّّّ،تَّ فالَّ

ألنَّّ ذلكَّ عمل؛َّ دونَّ عليهاَّ وقتََّّسـاعةَّ المسلمَّ مـالَّ نظرََََّّّّ،هـرأسَّ يفَّ فالدقيقةَّ

وإضاعةَّاألوقاتَّإهدارَّللحياةََََّّّّألهناَّجزءَّمنَّحياته.ََّّ،َّداًَّـالمسلمَّالواعيَّثمينةَّج

َّوتضييعَّلإلنسان.َّ

خَّـالتيَّينبغيَّأنَّتقمنَّهباَّترسيتلكََّّالَّوأكثرهاَّأهميةَّ..ََّّـّلَّاألعمـإّنَّمنَّأج

وصـاس عليها،َّ والمحافظةَّ الفصحى،َّ اللغةَّ الهجمـتعمالَّ َّ ضدها،ََّّد  الشرسةَّ اتَّ

َّوكشفَّالخطواتَّالخفيةَّالماكرةَّالتيَّتكيدَّلهذهَّاللغةَّالشريفة.

االرتباطَّبينَّاللغةَّالعربيةَّواإلسالمَّارتباطَّعضويَّوثيق،َّفالَّيمكنَََّّّذلكَّألنَّّ

والسنََّّّأنَّْ بالكتابَّ نفهمهـنعملَّ حتىَّ اإلسالمَّ يفَّ الرئسيانَّ المصدرانَّ وهماَّ اََّّمةَّ

إاّلَّ نفهمهماَّ أنَّ يمكنَّ والَّ بمعرونعيهما،َّ هَّ تباركََّّـفةَّ اهللَّ اختارهاَّ التيَّ اللغةَّ ذهَّ

منَّخلفهَّ يديهَّوالَّ بينَّ منَّ الباطلَّ يأتيهَّ الذيَّالَّ الكريمَّ كتابهَّ لغةَّ لتكونَّ وتعالىَّ

َّتنزيلَّمنَّحكيمَّحميد.

 ٰى  ين  ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل  مل  يك  ىكُّ قالَّتعالى:ََّّ
َّ[.195َّ-192الشعراء:َّ]َّ َّ ىي   ني مي زي ري

َّ[.103َّالنحل:َّ]َّ َّجه  ين ىن من ُّ ائل:َّـمنَّقَّز َّـالَّعـوق
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َّ[.2َّيوسف:َّ]َّ َّخب حب  جب هئ مئ خئ ُّ  وقـال:

َّ[.37َّالرعد:َّ]َّ َّىث نث مث زث ُّ  وقـال:

 مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن ُّ وقـال:ََّّ
َّ[.113طـه:َّ]َّ َّمئ هي

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ُّ :ََّّالََّّــوق
َّ[.28َّ-27الزمر:َّ]َّ َّحط مض خض حض جض  مص خص

سبحانه:ََّّ  حن  جن  يم   ىم  مم حمخم  جم يل ىل مل خل ُّ وقالَّ
َّ[.4ََّّ-1فصلتَّ:] َّحي جي يه ىه  مه جه ين ىنمن  خن

 مم  ام  يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يقُّ   الَّسبحانه:ــوق
َّ[.7َّالشورى:َّ]َّ َّىي   ني مي  زي ري  ٰى ىنين نن من  زن رن

اسماؤه:ــوق تباركتَّ   مث  زث  رث يت  ىت  نت مت  زترت ُّ   الَّ

َّ[.3ََّّ-1الزخرف:َّ]َّ َّىث  نث

سبحانه:ََّّــوق  خم حم جم  هل مل خل حل جل مك ُّ الَّ
َّ[.12األحقاف:َّ]َّ َّ مم

نَّالقرآنَّنزلَّبلسانَّعربي،َّتقررَّهذهَّاآلياتَّالكريماتَّحقيقةَّملموسةَّوهيَّأ

َّوالقرآنَّهوَّعمادَّشريعةَّاإلسالم،َّوقدَُّأمرناَّبتدبرهَّوالعملَّبه.ََّّ

تعالى:ََّّــق  رث   يت ىت نت مت زت رت  يب نبىب مب زب ُّ الَّ

َّ[.82َّالنساء:َّ]َّ َّ مث زث

عنََّّ لهمَّ وناهيًاَّ القرآن،َّ بتدبرَّ لهمَّ آمرًاَّ تعالىَّ ]يقولَّ كثير:َّ ابنَّ الحافظَّ قالَّ

و المحكمةَّ معانيهَّ تفهمَّ وعنَّ عنهَّ الََّّاالعراضَّ أنهَّ لهمَّ ومخربًاَّ البليغة،َّ الفاظهَّ

منَّحكيمَّحميد،ََّّ تنزيلَّ ألنهَّ تعارض،َّ تضادَّوالَّ اضطرابَّوالَّ فيهَّوالَّ اختالفَّ

َّفهوَّحقَّمنَّحق[.َّ
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أنَّّ سبحانهَّ وليتذكرَّـوأخربَّ آياتهَّ النـاسَّ ليدبرَّ المباركَّ الكتابَّ هذاَّ أنزلَّ َّهَّ

َّ فقال:َّ العقولَّ   يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ أصحابَّ
أسماؤهََّـّ[.َّوأخ29َّص:ََّّ]َََّّّرب تعالتَّ قلوهبمَََّّّربَّ القرآنَّ يتدبرونَّ الذينَّالَّ أنَّ

فقـال:ََّّ معانيهَّ منَّ إليهاَّشيءَّ يصلَّ الَّ األقفالَّ عليهاَّ مطبقةَّ  لك اك ُّ مغلقةَّ
َّ[.24َّ]محمد:ََّّ َّىل مل يك ىك  مك

اَّالَّنعرفََّّـاَّأنَّتتدبرهَّإذاَّكنّــإذنَّفنحنَّمأمورونَّبتدبرَّهذاَّالكتاب،َّوكيفَّلن

َّالعربيةَّمفرداتَّوتراكيب؟َّ

نـاَّمأمورونَّباتباعهَّوالعملَّبمقتضاهََّّفيهَّ..َّإنَََّّّّاءـوبعدَّالتدبرَّيأيتَّالعملَّبماَّج

تعالى:ََّّــق  من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىلُّ الَّ
 ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
َّ[.3َّ-2األعراف:َّ]َّ ٍَّّ

  مظ حط مض خض جضحض مص خص مسحص  خس حس جسُّ الَّتعالى:ََّّــوق
 مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 خل  جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل
 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل
َّ[.127َّ-123طـه:َّ]ََّّخي حي جي يه مهىه جه

وجعلَّسبحانهَّالفالحَّوصفًاَّلمنَّيتبعَّهذاَّالقرآنَّوأمنّـةَّمنَّالخوفَّوالحزنَّ

  مم ام يل ىل مل يك ىكُّ بحانه:َّــالَّســفق
َّ[.157ََّّاألعراف:َّ] َّين ىن نن من زن رن

 جه  ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم ُّ :ََّّوقالََّّ
َّ[.38َّالبقرة:َّ]َّ َّ مه

َّابَّإنَّلمَّنفهمَّآياته؟َّإنَّذلكَّمتعلقَّبمعرفةَّالعربية.َّوكيفَّنتبعَّهذاَّالكتـ
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الفصحىَّهيََّّ التيَّتستطيعَّتحقيقَّذلكَّوترسيخَّاستعمالَّ المؤسساتَّ وأهمَّ

َّالم:َّـعالبيت،َّوالمدرسة،َّووسائلَّاإل

ماَّتكتسب • أولَّ اللغويةَّ الملكةَّ أنَّ إذَّ مهمَّجـدًا،َّ البيتَّفدورهَّ تكتسبَّيفَََّّّأماَّ

. واألمَّ األبَّ علىَّ تقعَّ والمسؤوليةَّ َّ.. بينهماَّالبيتَّ يكونَّ أنَّ ينبغيَّ اللذينَّ َّ.

أنَّ وعليهماَّ السليمة،َّ اللغةَّ أوالدهماَّ إكسابَّ علىَّ وتعاونَّ وتخطيطَّ تنسيقَّ

يحرصاَّعلىَّاستعمالَّالمفرداتَّالقرآنيةَّيفَّحياهتماَّاليومية.َّإننـاَّبذلكَّنكونََّّ

 قدَّكسبناَّأمرين:ََّّ

ََّّذلكَّألنَََّّّّ،قَّأعلىــلوبناَّإلىَّأفــاَّوأســتوىَّلغتنـاَّفاالرتقاءَّبمسمأماَّأوله -

لـ]ألف هيَّ القرآنَّ كـاظَّ وزبدتَـّّبَّ العربَّ وواسـالمَّ ..ََّّـَـّهَّ وكرائمهَّ طتهَّ

َّ(1).َّمفزعَّحّذاقَّالشعراءَّوالبلغاءَّيفَّنظمهمَّوتثرهم[وإليهاَّ

التق - خطــوثانيهماَّ كتــدمَّ فهمَّ يفَّ الـَـّوةَّ اهللَّ أنزلـابَّ لنفهمهََّّـذيَّ إليناَّ هَّ

بَّ قـونعملَّ تعَّــهَّ  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ الى:ََّّــالَّ
َّ[.44َّالنحل:َّ]َّ ٌَّّ ٰى

ضربَّعلىَّذلكَّمثـالً:َّيفَّكلَّدارَّسـجادَّوكؤوسَّووسـائد.َّفلوَّقالتَّاألمََّّنلو

بيتك يفَّ التيَّ الزرابيَّ نظافةَّ علىَّ احرصَّ بنيَّ )ياَّ األكوابََََّّّّ،البنها:َّ واغسـلَّ

هبا شربتَّ النمرقََّّ،التيَّ لـوارفعَّ تقولَّ أنَّ منَّ بداًلَّ الفراش(َّ إلىَّ احرصََّّـةَّ ه:َّ

ـجاد لكانتَّقدَّعلمتَََّّّ..َََّّّ.َّواغسلَّالكؤوسَّ..َّوارفعَّالوسادة.ََّّعلىَّنظافةَّالسُّ

 هت مت ُّ ة:ََّّـةَّالكريمــوساعدتهَّعلىَّأنَّيفهمَّاآليََّّ،ابنهاَّكلماتَّقرآنيةَّحلـوة
-13الغاشية:ََّّ]ََّّ َّ خس حس جس مخ جخ  مح  جح مج حج مث

16َّ.]َّ

 

َّ.َّ"المفردات" منَّمقدمةَّالراغبَّلكتابَّ(1َّ)
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والمسؤوليةَّيفَّهذهَّالمؤسسةَََّّّ،وأماَّالمدرسةَّفشـأهناَّعظيمَّجـدًاَّ..َّوأثرهاَّكبير •

ومع المدرسةَّ ومديرَّ المعارفَّ وزارةَّ يفَّ التخطيطَّ جهازَّ لميهاَّتشملَّ

المعلمونَّ يلتزمَّ أنَّ المطلوبَّ يحققَّ ومماَّ والمشرفين،َّ والموجهينَّ

والمعلماتَّيفَّكلَّمراحلَّالتعليمَّاللغةَّالفصحىَّوأالَّيستعملواَّالعاميةَّأبدًاَّالََّّ

العاميََّّ يستخدمواَّ أنَّ أواًلَّ ..َّوعليهمَّ المدرسةَّ الدرسَّوالَّيفَّساحةَّ قاعةَّ يفَّ

العاميةَّفصيحََّّ،الفصيح الكلماتَّيفَّ يرتقواَََّّّ،ذلكَّألنَّكثيرًاَّمنَّ أنَّ ثمَّعليهمَّ

إلىَّاستعمالَّاأللفاظَّالقرآنيةَّعلىَّنحوَّماَّذكرناَّآنفـًاَّ..َّوعليهمَّأنَّيطلبواَّمنَّ

َّتالمذهتمَّأنَّيتكلمواَّالفصحىَّويرغبوهمَّيفَّذلكَّويراقبوهم.َّ

بعضَّالمدارسَّالتبشيريةَّاألجنبيةَّيفَّالبالدَّالعربيةَّتمنعَّطالهباَّالعربَّمنََََّّّّإنَّّ

واحدةَّيف عربيةَّ بكلمةَّ يتكلمواَّ الفسحةََّّأنَّ أثنـاءَّ أويفَّ الدرسَّ وتلزمهمَََّّّ،قاعاتَّ

َّباستعمالَّاللغةَّاألجنبية.َّأفلسناَّنحنَّأجدرَّأنَّتسلكَّهذاَّالمسلكَّبالنسبةَّللغتنا.ََّّ

وهناكَّتجربةَّتعليميةَّناجحةَّيفَّبلدَّعربيَّقامَّهباَّفردَّغيورَّفأنشـأَّمدرسةَّأهليةََّّ

يَُّ الفصحى،َّوالَّ إالَّ الطالبَّ فيهاَّ يسمعَّ الَّ العاََّّحسمَّخاصةَّ يستعملَّ أنَّ ..َّلهَّ ميةَّ

عَّـذاَّالطالبَّبعدَّحينَّيسـتطيعَّأنَّيتكلمَّالفصحىَّالمعربةَّدونَّأنَّيقـفوجدَّأنَّه

َّذهَّالتجربةَّعمتَّإذنَّلجنيناَّمنهاَّالفائدةَّالعظيمة.َّـذاَّلوَّأنَّهـن.َّوحبـيفَّلح

أمتنـا هويةَّ مقوماتَّ منَّ العربيةَّ اللغةَّ دعامةَّوحدتنـاََّّ،إنَّ كتابنـاََّّ،وهيَّ ََّّ،ولغةَّ

َّنَّنمكنَّلهاَّوأنَّنرسخهاَّيفَّمؤسساتناَّالتعليمية.ََّّولغةَّآبائناَّوأجدادناَّ..َّفعليناَّأ

عالمَّباللغةَّالعربيةَّالفصحىَّيفَّبنـاءَّاألمـةَّودعمَّوأودَّانَّاتحدثَّعنَّدورَّاإل

وحدهتا،َّوتقريبهاَّمنَّكتابَّاهللَّالكريم؛َّذلكَّألنَّاللغةَّمنَّمقدماتَّهويةَّاألمـة،ََّّ

لناََّّ المسلمينََّّ–والعربيةَّ سعادتناََّّ-نحنَّ بهَّ بالتمسكَّ الذيَّ كتابناَّ الدنياَََّّّلغةَّ يفَّ

َّخرة،َّوعزناَّبينَّاألمم.واآل

وسـوأه اإلعـمَّ الصحـائلَّ واإلذاعـافــالمَّ والتلفــةَّ والســةَّ والمسرحََّّــازَّ ينماَّ

َّ.َّـروالنش
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لإلَّ أّنَّ تأثيرـعوالحقَّ هذهَّ المتعددةَّ بوسائلهَّ َّاًَّالمَّ السامعينَََّّّ علىَّ كبيرًاَّ

الح لهَّدورَّمهمَّجدًاَّيفَّ المؤكدَّأنَّيكونَّ فاظََّّوالقارئينَّوالمشاهدين،َّولذاَّفمنَّ

َّعلىَّالفصحىَّوتعميمهاَّإنَّهوَّاستقامَّعلىَّالصراطَّالمستقيم.

بشـأنَّهذاَّالموضوعَّأثرَََّّّليوإنهَّليؤسفنيَّأنَّأقررَّأنَّأثرَّاإلعالمَّبواقعهَّالحا

والدعاةََّّ والمفكرينَّ والمصلحينَّ الُغُيـَرَّ يفزعَّ ماَّ وهذاَّ خطير.َّ خطيرَّ سلبيَّ

والتلف واإلذاعاتَّ الصحفَّ الىَّ تتسللَّ العاميةَّ بدأتَّ لقدَّ وكادتََّّوالمربين.َّ ازَّ

َّتسيطرَّعلىَّهذهَّالوسائلََّّسيطرةَّتامة.َّ

الخللَّ بوجودَّ االقتناعَّ ليسودَّ منكّن،َّ سمعَّ لمنَّ تقررنهَّ أنَّ وأحبَّ هذاَّ أقولَّ

اإلعـالعملَّعلىَّاإلصووالمرض،ََّّ ..َّوخطرَّ المنحرفََّّـالحَّ والَّسيماَّمنََََّّّّ-المَّ

اللغويةََّّ النََّّ-الناحيةَّ منَّ كثيرَّ علىَّ يخفىَّ ابتغاءَّـقدَّ يفَّ األولىَّ والُخطوةَّ َّ.. اسَّ

َّهَّمريضَّويبحثَّعنَّالدواء.ََّّـالمريضَّأنَّيدركَّأنَّشـفاء

َّوهذاَّأمرَّيمكنَّأنَّتقومَّبهَّاألخواتَّالداعياتَّبألسنتهّنَّوأقالمهّن.َّ

منَّوسائلَّاإلعالمَّالنشـرَّ..َّونشـرَّالكتبَّوالرسائلَّوالنشراتَّسالحَّيمكنَّ

أنَّيستعملَّيفَّالخـيرَّ..َّويمكنَّأنَّيستعملَّيفَّالشرَّ..َّومنَّالواجبَّالتنبيهَّعلىَّ

 ئلَّوالنشراتَّالمنحرفة.َّخطرَّالرسا

منََّّ عددًاَّ تستهويَّ بالعاميةَّ المكتوبةَّ والبوليسيةَّ الغراميةَّ القصصَّ إنَّ

يق فرتاهمَّ َّ.. والشاباتَّ الشبابَّ بلَّعددًاَّمنَّ والمراهقات،َّ ونَّعلىَّـلبالمراهقينَّ

المضمون،َّومنَّ الخطيرةَّمنَّحيثَّ السلبيةَّ اآلثارَّ فيهمَّ ..َّوترتكَّ قراءهتاَّبشغفَّ

َّحيثَّالشكلَّواألسـلوب.

ّدَّأنَّترتكََّّــنحرافَّ..َّألنَّالقراءةَّالَّبَُّانَّمنَّخطرَّقراءةَّماَّفيهََّّأنَّهنوَّّالَّيجوزََّّ

َّأثرًاَّما،َّقدَّيكونَّكبيرًا،َّوقدَّيكونَّدونَّذلك.

أسلوبََّّ واألسلوبَّ هدامة،َّ والبوليسيةَّ الغراميةَّ القصصَّ هذهَّ يفَّ فالمعاينَّ

دب.ََّّوكثيرَّمنََّّعامّيَّيدعمَّمزاحمةَّالعاميةَّللفصحىَّومحاولهَّدخولهاَّمجالَّاأل
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القصص لغاتََََّّّّهذهَّ ة،َّتتحدثَّعنَّأوضاعَّغريبةَّعنا،َّوبعقليةَّـجنبيأمرتجمَّعنَّ

هذاََّّ يفَّ نشطتَّ الرتجمةَّ أّنَّ والعجيبَّ والفكرية..َّ االعتقاديةَّ منطلقاتناَّ عنَّ بعيدةَّ

المجالَّ..َّولمَّتنشطَّيفَّمجالَّالكتبَّالعلميةَّالتجريبيةَّالتيَّكانَّالمسلمونَّوماََّّ

علمَّ تخلفًاَّ يعانونَّ ألهنمَّ اليها؛َّ الحاجةَّ أشـّدَّ يفَّ ترجمتَّزالواَّ نعمَّ َّ.. كبيرًاَّ يًاَّ

والبوليسيةََّّ الغراميةَّ بالقصصَّ قيستَّ إذاَّ قليلةَّ تبدوَّ العلميةَّولكنهاَّ الكتبَّ بعضَّ

َّوالمسرحياتَّوالرواياتَّالتيَّتحطمَّالقيمَّوالتقاليدَّاإلسالميةَّوتسخرَّمنها.َّ

ويعظمَّالخطرَّويتفاقمَّعندماَّتكونَّهذهَّالنشراتَّيفَّأيديَّاألطفالَّالذيَّهمََّّ

الفكريََّّ التكوينَّ مرحلةَّ والداعياتَّمنََّّيفَّ الدعاةَّ تقصيرَّمنَّ ..َّوهناكَّ واللغويَّ

مستباحًاََّّ حمىَّ األدبَّ منَّ اللونَّ هذاَّ ُتركَّ فقدَّ األطفال،َّ أدبَّ بشـأنَّ األدباءَّ

ََّّ.. المـادّيَّ الربحَّ إاّلَّ أصحاهباَّ يهمَّ والَّ وزنًا،َّ للدينَّ تقيمَّ الَّ ومجالتَّ لنشراتَّ

النشراتَّوالمجالتَّحكاياتَّسخيفة،َّوأساطيرَّباطلة،َّولغـةَّركي ة.ََّّكـففيَّتلكَّ

الموضوعيةََّّ الدراسةَّ علىَّ القائمَّ العميقَّ بالبحثَّ يفردَّ أنَّ يستحقَّ وهذاَّموضوعَّ

َّالمؤيدةَّباألمثلةَّوالنماذج.ََّّ

لهمََّّ قصصَّ نشرَّ علىَّ أقدمواَّ الكبارَّ القصةَّ كّتابَّ بعضَّ أنَّ لهَّ يؤسفَّ ومماَّ

م(،َّومحمود1969َََّّّ-ََّّهـ1389بالعاميـة،َّأذكرَّمنهمَّعليَّأحمـدَّباكثـيرَّ)المتوىفََّّ

( المعاصرينََّّوهمََّّم(.1973ََّّ-هـ1393تيمورَّ أدبائناَّ أكـربَّ منَّ موهوبانَّ كاتبانَّ اَّ

َّيفَّمجالَّالقصةَّوالرواية،َّولهماَّقصصَّبالفصحىَّأيضًا.

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ
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العربيةََّّــوأم التزمتَّ رصينةَّ صحفَّ أنشئتَّ فقدَّ والمجالتَّ الصحفَّ اَّ

إنََّّ إالَّ مقالةَّ نشرَّ علىَّ يوافقونَّ الَّ لغويونَّ مراقبونَّ بعضهاَّ يفَّ وكانَّ الفصحى،َّ

َّهذهَّالصحفَّوالمجالتَّلمَّتستطعَّأنَّتحافظََََّّّّكانتَّسليمةَّمن اللحنَّ..َّولكن 

ماَّ العاميةَّوالسيماَّ بعضَّصفحاهتاَّ إلىَّ تسربتَّ بلَّ َّ.. النقيَّ المستوىَّ هذاَّ علىَّ

الملحون وبالشعرَّ النبطيَّ وبالشعرَّ البالد،َّ بعضَّ يفَّ بالزجلَّ بالدَََّّّ(1)يسمىَّ يفَّ

بينََََّّّّامَّيمزجونـذهَّاأليـأخرىَّ..َّوقدَّالحظتَّأنَّبعضَّالكّتابَّيفَّالصحفَّيفَّه

َّالعاميةَّوالفصحى.َّ

موادهاَّ تكتبَّ فكاهيةَّ صحفَّ الرصينةَّ الصحفَّ هذهَّ جانبَّ إلىَّ وكانَّ

َّ مجلةَّ صنوعَّ بنَّ يعقوبَّ أصدرَّ فقدَّ نظارة"بالعامية،َّ َّ"أبوَّ ََّّ هـ1295ََّّسنةَّ

م(.َّوبّينَّهدفَّالمجلةَّيفَّاالفتتاحيةَّقائالً:َّإنَّالغرضَّمنَّنشرَّمجلتهَّهو1878ََّّ)

الغالبةَّعل واللغةَّ العقول،َّ لتنشيطَّ النفوسَّ العامية.َّوأصدرََّّترويحَّ المجلةَّهيَّ ىَّ

مجلةََّّ زنانيريَّ )1313سنةََََّّّّ"الغزالة"جرجيَّ أدبية1896ََّّهـَّ مجلةَّ وهيَّ م(.َّ

بعضََّّ أحيانًاَّ يرتجمَّ صاحبهاَّ وكانَّ بالعـامية،َّ موادهاَّ وكلَّ سياسية،َّ فكاهيةَّ

َّالمقاالتَّمنَّالصحفَّالرصينةَّإلىَّاللغةَّالعاميةَّوينشرهاَّيفَّمجلته.َّ

م(َّأحدَّعلماءَّاألزهرَّمجلة1911ََّّ-هـ1329وأصدرَّمحمدَّالنجارَّ)المتوىفََّّ

)1312سنةََََّّّّ"األرغول" الكتابة1894ََّّهـَّ علىَّ مجالتَّ قامتَّ فقدَّ وهكذاَّ م(.َّ

َّبالعامية.َّ

نب علىَّ يحرضونَّ اإلنجليزَّ شرعَّ واتخـثمَّ الفصحىَّ العاميـذَّ لغـاذَّ العلمَّـةَّ ةَّ

دسَّالرّيَّاإلنجليزيَّ)ولكوكس(َّألقىَّـوالدولة.َّومنَّالطريفَّالمضحكَّأنَّمهن

 

الزجل1) َّ):َّ ومَّ الشامَّ يفَّ العاميَّ الشعرَّ والنبهوَّ َّ:َّطيصر،َّ الجزيرة،َََّّّ يفَّ العاميَّ الشعرَّ

َّالشعرَّالعاميَّيفَّتونسَّوالمغربَّوالجزائر.ََّّ:والملحون
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ن األزبكيـيفَّ دََّّـتوجََّّلْمََََّّّّلَمََّّ"ََََّّّّواهناــرةَّعنـم(َّمحاض1893هـَّ)1311ََّّةَّسنةــاديَّ

االخـق اآلنـوةَّ المصريينَّ لدىَّ فيهاََّّ"رتاعَّ وزعمَّ تضحكن  –.َّ أنَّ َّ إنَََّّّ-ََّّولكن 

وةَّاالخرتاعَّلدىَّالمصريينَّهوَّاستخدامَّالعربيةَّالفصحىََّّـالعاملَّاألكربَّيفَّفقدَّق

ليصيرو الكتابةَّ يفَّ العاميةَّ باستخدامَّ ونصحهمَّ والكتابة،َّ القراءةَّ مخرتعين،ََّّيفَّ اَّ

َّواستمرَّيكتبَّبالعاميةَّويدعوَّإلىَّالكتابةَّهبا.ََّّ"األزهرَّ"وأنشـأَّمجلةَّسّماهاَّ

سنةََّّ يفَّ أّلفَّ اإلنجليزيَّ )ولمور(َّ فإنَّ )1319وكذلكَّ كتابًا1901ََّّهـَّ م(َّ

َّ(1).واقرتحَّكتـابةَّالعاميةَّبالحروفَّالالتينيةَّ"العربيةَّالمحكيةَّيفَّمصر"بعنوانَّ

نَّبالقرآنَّوالسـنة.َّفلنكنَّعلىَّوعيَّلمـاَّذاَّالكيـدَّليقطعواَّصلةَّالمسلميـإّنَّه

َّيمكرَّبنـاَّولنتمسكَّبالفصحى.

مازلتَّأتحدثَّعنَّدورَّاإلعالمَّيفَّخدمةَّاللغةَّالفصحىَّالتيَّهيَّمقومَّمهمَّ

منَّمقوماتَّهويتنـا،َّووسيلةَّاالتصالَّوالرتابطَّبينَّشعوبناَّاإلسالمية،َّوهباَّنفهمَّ

َّمصدريَّديننـا.

شـرَّلغـاهتاَّعنَّطريقَّالمراكـزَّالثقافيةََّّإّنَّأممَّاألرضَّتبذلَّالماليينَّمنَّأجـلَّن

يفَّسـفاراهتاَّوعنَّطريقَّاإلذاعـةَّ..َّوهيَّلغـاتَّقوميـةَّالَّتحملَّسـمةَّدينيـة،َّبينماَّ

لغتنـاَّالفصحىَّهيَّلغـةَّالقـرآنَّالـذيَّيدينَّبهَّأكثـرَّمنَّمليـارَّونصفَّمنَّالبشـر.ََّّ

مجـالَّنشـرَّاللغـةَََّّّوإّنَّاإلذاعـةَّوالتلفـازَّليستطيعانَّأنَّيقدماَّخدمـةَّالَّنظـيرَّلهاَّيف

َّوتعميمها.َّ

 

للدكتورةَّنفوسةَّزكرياَّسعيدَّصَََّّّ"تاريخَّالدعوةَّإلىَّالعاميةَّوآثارَّهاَّيفَّمصرَّ"(َّانظرَّكتاب1ََّّ)

بينها109ََّّو100ََّّو85ََّّو83ََّّو78ََّّ سنةََََّّّّ-وماَّ األولىَّ )1384الطبعةَّ دار1964ََّّهـَّ م(َّ

َّالمعارفَّمصر.
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اََّّنَّنحوَّسبعينَّسـنة،َّوماَّكانتَّتستخدمَّإذاعتنةَّيفَّبالدناَّمظهرتَّاإلذاعََّّدلق

الفصحى،َّوأذك أنهَّكالعربيةَّإالَّ ََّّمراقبَََّّّ–ََّّيفَّأولَّأمرهاََّّ–ََّّ(1)انَّيفَّدارَّاإلذاعـةرَّ

َّهََّّــنَّلـبيَّّثمَّيََُّّذيـع،ـهَّعلىَّأداءَّالمـاتـجلَّملحوظَّـلغـويَّيسمعَّنشـرةَّاألخبـار،َّويس

ولمَّيكنَّهناكَّإذاعـاتَّتنطلقَّمنَّالبـالدَّالعربيةَّإالََََّّّّ(2).ـأـهَّإنَّوقـعَّيفَّخطأخطـاءَّ

والقدس )القاهرة،َّ إذاعـات:َّ هيَّ َّ،ثالثَّ كانتـاََّّ واألخـيرتانَّ األدنى(َّ والشرقَّ

وك َّ.. اإلنجليزيةَّ اإلدارةَّ تحتَّ كانتَّ التيَّ فلسـطينَّ منَّ إذاعـتنطلقانَّ اتََّّــانتَّ

أجنبي بالدَّ منَّ َّ تصــُتَبثُّ بالدنــة،َّ إلىَّ نســلَّ علىَّ متفــاَّ القــاوتـبَّ منَّ ََّّوةَّــةَّ

ةَّالفصحى،َّولمَّيكنَّللعاميـةَّــؤديَّباللغــةَّتَُّــوكانتَّبرامجهاَّالعربيَّ(3)،والضعف

َّفيهاَّنصيب.

تتسللَّ العاميةَّ بدأتَّ المنصرمَّ الميالديَّ القرنَّ منَّ الخمسيناتَّ أواخرَّ ويفَّ

الخرقََّّ وتوسعَّ َّ.. والتمثيلياتَّ األغاينَّ طريقَّ عنَّ اإلذاعةَّ إلىَّ استحياءَّ علىَّ

الوباءَّفلمَّتقتصرَّالعاميةَّواألغاين،َّبلَّجاوزهتاَّإلىَّبرامجَّأخرىَّكالندواتَّوماَّو

األخبـارََّّ نشراتَّ إالَّ الفصحىَّ باللغةَّ محتفظَّ الربامجَّ منَّ يبقَّ ولمَّ ذلك،َّ إلىَّ

َّواألحاديثَّالدينيةَّوالفكرية.

 

ا1َّ) بدأتَّ َّ عامََّّ(َّ دمشقَّ يفَّ سيد1940ََّّإلذاعةَّ دارَّ يفَّ مقرهاَّ وكانَّ الفرنسي،َّ اإلنتدابَّ أيامَّ مَّ

م.َّوعندَّالجالءَّأقيمتَّإذاعةَّمتواضعةَّيف1945ََّّقريشَّيفَّساحةَّالنجمة،َّثمَّأغلقتَّعامََّّ

َّشارعَّبغدادَّلكنهاَّأغلقتَّبعدَّعامَّونيف.َّ

ىََّّبغدادَّإلََّّمَّصدرَّقرارَّبإحداثَّاإلذاعةَّمنَّجديدَّ..َّثمَّنقلتَّمنَّشارع1947ويفَّعامََّّ

. األمويينَّ إلىَّساحةَّ ومنهَّ النصر،َّ شارعَّ الجديدَّيفَّ الباروديََََّّّّمقرهاَّ ََّّ-]أوراقَّفخريَّ

َّ[315َّتعليقَّرعدَّحكيمَّ

(ََّّكانَّذلكَّيفَّإذاعةَّدمشقَّيفَّالخمسينات،َّوكنتَّأعرفَّهذاَّالمراقبَّألنهَّكانَّزميالًَّيف2َّ)

َّالتدريس.َّ

إلى3) وكانَّ لندن(،َّ )إذاعةَّ وبرامجَّ صوتًاَّ اإلذاعاتَّ هذهَّ وأقوىَّ َّ)ََّّ( برلين(،ََّّجانبهاَّ إذاعةَّ

َّوكانتَّهناكَّإذاعاتَّأخر،َّولمَّتكنَّكلهاَّمسموعةَّمنَّالجماهيرَّالناس.َّ
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الخمسيناتََّّ أواخـرَّ يفَّ عرفنـاهَّ الذيَّ التلفـازَّ ظهورَّ العـاميةَّ انتشارَّ منَّ وزادَّ

َّىَّعلىَّوسائلَّاإلعالم.َّفضعفَّسلطانَّالفصح

خط الملَـَّـّوكانتَّ والرؤسـبَّ تـوكَّ وســـاءَّ يفَّ اإلعـَـّذاعَّ باللغةَّــائلَّ المَّ

اءَّـدَّإلىَّبعضَّاألدبــانَُّيعهـإذَّكََّّ،توىَّرفيـعـانَّيفَّمسـبلَّإنَّبعضهاَّكََّّ،الفصحى

الخطـوالبلغ تلكَّ تقويمَّ أوَّصيَـّـاءَّ ثــبَّ َّ.. األمــاغتهاَّ آلَّ أنََّّـمَّ إلىَّ ضَّــبعََّّكانرَّ

ََّّ(1).ةـيَّخطبهَّبالعاميامَّالعربَّيلقــالحك

ََّّالفكرَََّّّـةَّيفََّّـــاءَّاألمَّّـوالمشـاهدَّتأثـيرَّكبيرَّعلىَّأبنََّّموعََّّرَّاإلعـالمَّالمسـإّنَّتأثي

َّونشرََّّقَّـوالحَّالخـيرََّّخدمـةَََّّّيفََُّّسـّخرََّّولوََّّواللغـة،ََّّوالخلقَّ

َّ(2).الهاــةَّوأجيّمـلكـانَّعاقبـةَّذلكَّخـيرًاَّعلىَّاألََّّالفصحى

سـلق مجمـدَّ يبحثَّ أنَّ اــّرينَّ العربيةعَّ اللغةَّ قضيةَّ مصرَّ يفَّ العربيةَّ يفََََّّّّللغةَّ

اإلعالم يفََََّّّّ،وسائلَّ افتتحتَّ التيَّ جلسـاتهَّ يفَّ والستينَّ السابعةَّ دورتهَّ يفَّ وذلكَّ

 

َّ(ََّّوهوَّجمالَّعبدَّالناصر.1َّ)

والباطلََََّّّّ،(َّوقدَّاُتخذتَّاإلذاعةَّأداةَّيفَّأيديَّالحكامَّلخداعَّشعوهبمَّوتصويرَّالحـقَّباطال2ًَّ)

شواَّعلىََّّارجيةَّشوَّّوإذاَّخافواَّأنَّيتسربَّإلىَّالناسَّالقولَّالصحيحَّمنَّإذاعاتَّخَّ،حقًا

اإلذاعات َّ،تلكَّ الكلمةَََّّّ تصلَّ الَّ بحيثَّ محليةَّ بإذاعاتَّ األثيريةَّ الساحةَّ وملؤواَّ

المقاومـة حركـاتَّ اإلذاعـةَّ طريقَّ عنَّ الحكامَّ وشـّلَّ باستخدامََََّّّّ،المخالفة..َّ وذلكَّ

أنََّّ ألذكرَّ وإينَّ بالقتل..َّ التعليماتَّ يخالفَّ منَّ وهتديدَّ التجولَّ منعَّ بإعالنَّ اإلذاعةَّ

الفرنس الناسََّّيَّيفَّسوريحكومةَّاالنتدابَّ الثانيةَّأنَّيسمعَّ العاميةَّ الحربَّ أيامَّ ةَّأفزعهاَّ

برلينَّ الناسَََّّّ،إذاعةَّ أيديَّ منَّ الراديوَّ أجهزةَّ جهازهََََّّّّ،فجمعتَّ يسّلمَّ الَّ منَّ وهددتَّ

أفرجتََّّ أنَّ إلىَّ الدهرَّ منَّ حينًاَّ عندهاَّ محجوزةَّ األجهزةَّ وظلتَّ العقوبات..َّ بأفصىَّ

تف أنَّ الحكومةَّ تلكَّ اسـتطاعتَّ إلىَّأصحاهبا..َّ لقعنهاَّوأعادهتاَّ األجهزةَّيفََّّعلَّذلكَّ لةَّ

األيام أنََََّّّّ،تلكَّ واحدَّ رجلَّ علىَّ يصعبَّ قدَّ كبيرًاَّ منهاَّ الواحدَّ الجهازَّ حجمَّ كانَّ وإنَّ

َّيحمله.َّ

ظهرتََّّ أنَّ بعدَّ السيماَّ ممكنًاَّ ذلكَّ بعدَّ فلمَّ اآلنَّ أماَّ اإلذاعة.َّ تأثيرَّ مدىَّ يبّينَّ وهذاَّ

َّضائيةَّالكثيرةَّذاتَّاالتجاهاتَّالمختلفة.َّفالمحطاتَّال

َّذَّمنَّاإلذاعةَّأداةَّلنشرَّضاللها.صيريةَّتتخوكذلكَّفإنَّالمؤسسـاتَّالتن
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19َّ/3َّ/2001َّ يفَّ واختتمتَّ وسائل2/4َّ/2001ََّّم،َّ المجمعَّ ناشـدَّ وقدَّ م.َّ

اإلعالمَّالعربيةَّاستخدامَّاللغةَّالعربيةَّالسليمة؛َّألهناَّالوسيلةَّالوحيدةَّالتيَّتجعلَّ

الشع األجنبيةمنَّ التكتالتَّ أمـامَّ عالميـًاَّ اتحـادًاَّ العربّيَّ الدولةََّّـودعََّّ،بَّ اَّرجالَّ

َّالعربَّإلىَّااللتزامَّبالعربيةَّيفَّخطبهمَّوبياناهتمَّالرسمية.

َّمشرتكةَََّّّوزاراتَّاإلعالمَّالعربيةَّبوضعَّخطةَّلغويةََّّوطالبَّالمجمعَّ

مجاالتََّّ مختلفَّ يفَّ واستعمالهاَّ الفصحىَّ اللغةَّ علىَّ المحافظةَّ إلىَّ هتدفَّ

َّاة.ــالحي

العربيةََّّ اللغةَّ بينَّ الثنائيةَّ إلغاءَّ علىَّ العملَّ علىَّ توصياتهَّ يفَّ المجمعَّ وشّددَّ

يفَّ الفصحىَّ العربيةَّ اللغةَّ استخدامَّ الضرورّيَّ منَّ إّنَّ وقال:َّ األجنبية.َّ واللغاتَّ

بتفعيلَّ وطالبَّ صحيحة.َّ بطريقةَّ لغويًاَّ تنشئتهمَّ علىَّ حرصًاَّ األطفالَّ برامجَّ

اجهاتَّالمحالتَّوالشركاتَّباللغةََّّالقوانينَّالصادرةَّبشـأنَّكتابةَّالالفتاتَّعلىَّو

َّالعربية.َّ

استخدامََّّ يفَّ التماديَّ أّنَّ منَّ حـّذرَّ قدَّ د.َّشوقيَّضيفَّ المجمعَّ رئيسَّ وكانَّ

بينََّّ الروابطَّ النقطاعَّ يؤديَّ ربماَّ العربيةَّ اإلعالمَّ وسائلَّ يفَّ العاميةَّ اللهجاتَّ

َّشعوبَّالعالمَّالعربي.ََّّ

بالعربي ظهورهاَّ أوائلَّ يفَّ تذيعَّ كانتَّ المسموعةَّ اإلذاعاتَّ أّنَّ ةَّوأوضحَّ

وتدريجيـًاَّتّمتَّلهاََََّّّّ،ثمَّزاحمتهاََّّ،وتسّللتَّإليهاَّالعاميةَّعلىَّاستحياءََّّ،الفصحى

اإلذاعاتََّّ تمادتَّ ]لوَّ وقال:َّ اليومية.َّ األخبارَّ عداَّ فيماَّ الربامجَّ بعضَّ يفَّ الغلبةَّ

األمـة شعوبَّ بينَّ تربطَّ التيَّ الصالتَّ نفّكتَّ الَّ بالعامياتَّ البثَّ يفَّ ََّّ،َّالعربيةَّ

اَّشعوبَّالعربَّيفَّأورباَّالمتعـددةََّّبينمََّّ،وعـاشَّوحـدهَََّّّ،وانعزلَّكلَّشعبَّعربي

َّ.َّ(1)اللغاتَّتجمعَّشملهاَّيفَّتكتالتَّاقتصاديةَّوسياسـةَّواحـدة[

 

األهرام1َّ) جريدةَّ العددََََّّّّ،(َّ المجتمعَّ مجلةَّ َّ أيضًاَّ هـ20/1َّ/1422َََّّّبتاريخ1446ََََّّّّوانظرَّ

َّم(.14/4/2001َّ)
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والسينماـأم المسرحَّ األمـةََّّ-اَّ العـامَّيفَّ الرأيَّ منَّوسائلَّتكوينَّ فقدََََّّّّ-وهماَّ

كاناَّيقومانَّمنـذَّنشأهتماَّبدورَّهدامَّللغةَّوالخلقَّوالدين.َّوقدَّكاناَّفيماَّمضىَّيفََّّ

نَّوبعدَّظهورَّالقنواتَّالفضائية.َّفقدَّدخالَّعلىَّالناسَّيفََّّقاعاتَّمحدودة،َّأماَّاآل

َّبيوهتمَّوإناَّهللَّوإناَّإليهَّراجعون.

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

األمَََّّّّإن َّ مصلحةَّ تتوحدــمنَّ أنَّ والنصارىَّ اليهودَّ معَّ معركتهاَّ يفَّ وهيَّ َّ،َّةَّ

َّوحفاظهاَّعلىَّالفصحىَّيسهلَّتحقيقَّذلك.َّ

األمَََّّّّوإن َّ مصلحةَّ الكـمنَّ القرآنَّ منَّ تقرتبَّ أنَّ وسـببَّـةَّ وجودهاَّ سـّرَّ ريمَّ

َّسعادهتاَّوالحفاظَّعلىَّالفصحىَّيسهلَّتحقيقَّذلك.َّ

منََََّّّّوإن َّ دائرةَّ أوسعَّ لدىَّ مفهومًاَّ كالمهَّ يكونَّ أنَّ متكلمَّ كلَّ مصلحةَّ منَّ

َّوالَّيتحققَّذلكَّإالَّباستعمالَّاللغةَّالفصحى.َّ،المستمعين

وأميين مثقفينَّ جميعًاَّ العربَّ منَّ مفهومةَّ الفصحىَّ أنَّ اهللَّ فضلَّ ََّّ،َّومنَّ

َّسَّجميعًاَّلنشراتَّاألخبـار.ـاَّفهمَّالنكَّوالدليلَّعلىَّذل

لمنَّحولناََّّ الفصحى.َّولنكنَّنحنَّقدوةَّ بأهميةَّ الناسَّ فلنحرصَّعلىَّتوعيةَّ

َّنسألَّاهللَّأنَّيوفقناَّإلىَّماَّيرضيه.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

األي هذهَّ يفَّ اإلسالميةَّ أمتنـاَّ فلقدََّّّّتمرَّ الجوانب،َّ متعـددةَّ خانقـةَّ بأزمـةَّ امَّ

اليهودَّوالَّ الكفـارَّمنَّ َّمنََّّرماهاَّ نفر  نصارىَّوالمجوسَّعنَّقوسَّواحدة،َّوأعانَّ

وفسوقهمََّّ هللَّ بعصياهنمَّ يريدونَّ ماَّ تحقيـقَّ علىَّ الكفرةَّ أولئكَّ األمـةَّ أبنـاءَّ

 حق مف خف حفُّ ومخالفتهمَّأوامرَّرّبهم.َّفكانَّماَّكـان.َّيقـولَّاهللَّتعـالى:ََّّ
َّ[.25َّاألنفال:َّ]َّ َّمل خل حل جل مك خكلك حك  جك مق
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لنخشىــوإنن والمخالفةََّّ-اَّ التقصيرَّ استمرَّ َّإذاَّ األمَََّّّّ-َّ أبنـاءَّ يصيبَّ ـةَّـأنَّ

َّاإلحباطَّواليـأس،َّويستكينواَّللوضعَّالمؤلمَّالراهن.َّ

تبـاركََّّ اهللَّ إلىَّ األمـةَّ تعـودَّ أنَّ وهو:َّ ميسر،َّ معروفَّ الخالصَّ طريقَّ إنَّ

وتعالى،َّوتلتزمَّبأحكامَّدينـهَّوتعملَّبمقتضاها؛َّألنهَّالَّيصلحَّأمـرَّهذهَّاألمـةَّإالََّّ

..َّونحنََّّ الدينَّ أالَّوهوَّ أولهاَّ بهَّ باإلسـالم،ََّّ-ََّّالعربََّّ-بماَّصلحَّ اهللَّ أعـزناَّ َّ قوم 

َّ.َّ(1)فمهماَّابتغيناَّالعـزةَّبغـيرهَّأذلنـاَّاهلل

لقدَّأخرجناَّاهللَّهبذاَّالدينَّمنَّالظلماتَّإلىَّالنـور،َّومنَّالموتَّالمعنوّيَّإلىََّّ

وعّلمناَّ العالم،َّ َفُسْدناَّ العـّز.َّ إلىَّ الـذلَّ ومنَّ العـلم،َّ إلىَّ الجهلَّ ومنَّ الحيـاة،َّ

ستمساكناَّبه؛َّلقدَّأصبحتََّّـاوكانَّذلكَّكلهَّباإلسـالمَّوبََّّالعالم،َّوأسـعدناَّالعـالم،

َّمسـاجدناَّمناراتَّتبّثَّالعلم،َّوغدتَّمدنناَّعواصمَّالحضارة.

َّشّقَّالوجودَّوليـلَّالجهلَّيغشاهَََََََََّّّّّّّّّهلَّكانَّدينَّابنَّعدنانَّسوىَّفلقَّ

َّوالهَّـلَّهـلَّكـانَّيّتصلَّالعهـدانََََََََّّّّّّّّسـلَّالحضـارةَّماضيهاَّوحاضرها

 (2)يكفيهَّشعبَّمنَّاألجداثَّأحياهََََََّّّّّّــارَّمعجـزةًَّهـلَّتطلبونَّمنَّالمخت

إّنَّاألممَّيفَّأزماهتاَّتحتـاجَّإلىَّمنَّيرفعَّمعنوياهتا،َّوييسرَّلهاَّسبيلَّالنهوضَّ

إهنمََّّ الغرضَّ هذاَّ لتحقيقَّ المصلحونَّ إليهَّ يلجأَّ ومماَّ َّ.. وتخّلفهاَّ كبوهتاَّ منَّ

بص ذلكَّ ويعرضونَّ الفـّذة،َّ وبطوالهتاَّ السـابقة،َّ بأمجـادهاَّ األمـةَّ ورةَّيذّكرونَّ

مشوقةَّوبطرقَّمتعددة،َّوقدَّيخرتعونَّلهاَّأمجـادًاَّيّدعوهناَّإنَّلمَّيكنَّلهاَّأمجـاد،ََّّ

َّيفعلونَّذلكَّليحفزواَّهممَّالخلفَّليعيدواَّسيرةَّالسلف.

َّونحنَّكانَّلناَّماٍضَّنسيناهََََََََّّّّّّّّاسرتشدَّالغربَّبالماضيَّفأرشدهَّ

وبناهتاََّّ أمتنـاَّ أبنـاءَّ علىَّ نعرضَّ الَّ لمـاذاَّ بالنـا؟َّ نََّّ-فماَّ ماَّ علىَّ َّ-ََّّعلموهمَّ

َّطرفًاَّمنَّهذهَّاألمجـادَّوالبطوالت؟َّ

 

َّ.(َّكلمةَّخالدةَّلسيدناَّعمر1َّ)

َّ.2/183ََّّ"أقوالَّمأثورة"(َّاألبياتَّلمحمودَّغنيمَّانظر2ََّّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 383 - 

 

تاريخَّأمتنـاَّاإلسالميةَّمليءَّباألمجـادَّوزاخرَّبالبطوالتَّ..َّفعليناَّأنَّننشـرََََّّّّإن َّ

كبارهمََّّ النـاسَّ بينَّ ونذيعهاَّ ومسرحية،َّ وروايةَّ وقصةَّ ونثرًاَّ شعرًاَّ األمجـادَّ هذهَّ

والبنـاء للعملَّ الهممَّ نستحثَّ وأنَّ َّوصغارهم،َّ إنََّّّ أحفــن..َّ نحنَّ أولئـاَّ كََّّادَّ

نسـاءناَّحفيداتَّأمهاتَّأولئكَّاألبطالَّالعظماءَّمنَّأمثـالَّأبيَّبكرََََّّّّوإن َََّّّ،الرجـال

َّوعمرَّوعثمانَّوعليَّوطلحةَّوأبيَّعبيدةَّوخالد..

َّهـؤالءَّاألبطـالَّوأمثالهمَّهمَّالذينَّأحّلوناَّمنـازلَّالعـّزةَّوالسيادةَََّّّإن َّ

والت والعلمَّ والقيـادة،َّ العدالةَّ يفَّ أفذاذَّ عباقرةَّ أمتنـاَّ يفَّ كانَّ واإليثارََّّلقدَّ ضحية،َّ

االطالعََََّّّّرَّهؤالءَّاألعالمَّمطويةَّومجهولةَّعندَّكثيرَّمنا..َّوإن َّسيََََّّّدامَّ..َّإن َّـواإلق

َّعليهاَّليغريَّباالقتداءَّهباَّإنَّشاءَّاهلل.َّوهللَّدرَّالقائل:ََّّ

َّـاَّـالََّّكنّـاََّّرياحينـنَّالعــويفََّّيميَََََََُّّّّّّّكنّاَّقالدةَّجيـدَّالدهرَّوانفرطت

َّالَّتشرقَّالشمسَّإالَّيفََّّمغانيناَََََََّّّّّّّـةًَّكانتََّّمنازلنـاََّّيفََّّالعـّزَّشامخ

َّشـزرًاََّّوتخدعناََّّالدنياََّّوتلهينـاََََََََّّّّّّّّفلمَّنزلَّوصروفَّالدهرَّترمقنا

َّ َّوالَّنشب  َّيواسـيناـوالَّصـديقََّّوالَّخَََََََّّّّّّّحّتىَّغدوناَّوالَّجـاه     (1)ـل 

َّأوَّكماَّقـالَّاآلخر:

َّوالَّجـارَُّ َّوالَّأهل  َّأخي!ََّّمنَّنحن؟ََّّالَّوطن 

 (2)اََّّالخـزيََّّوالعــارَُّـقمنـا،ََّّردانَّإذاََّّنمنـا،ََّّإذاَّ

كناَّ تمس  أننـاَّ لوَّ ليكونَّ كانَّ ماَّ المؤلمَّ الواقعَّ هذاَّ أنَّ أجيالناَّ تعلمَّ أنَّ ينبغيَّ

َّبديننا،َّوحّكمناَّشرعَّاهللَّيفَّأمورناَّالخاصةَّوالعامة.ََّّ

ََّّــأإسـ َََّّّوــوآسـَّيهــــود َََّّّوتغلبهـمََََّّّّـالم  َّـاعَُّــَـّـمَََّّّضبـــتقهرهـَّــاد 

 (3)أضاعواَّشرعكَّالساميَّفضاعواَّالمجدَّلكنشرعَتَّلهمَّسبيلََّّ

 

َّ.1/151ََّّ"لَّمأثورةأقواَّ"نظرَّوا172ََّّ(َّاألبياتَّلحافظَّإبراهيم.َّانظرَّديوانهَّص1)

َّ.2/277ََّّ"أقوالَّمأثورة"(َّاألبياتَّلمخائيلَّنعيمة.َّوانظر2َّ)

َّ.1َّ/194ََّّ"أقوالَّمأثورة"انظرََّّلصايفَّالنجفي.اَّمدَّح(ََّّاألبياتَّأل3)
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الـمََّّإنَّّ علينـنَّ تشـواجبَّ أنَّ المسيرة،ََّّـاَّ ليستأنفواَّ وبناتنـا،َّ أبنائنـاَّ هممَّ حذَّ

وليعملواَّكماَّعملَّأجدادهم،َّونمألَّصدورهمَّباألملَّبالتغييرَّإنَّهمَّصدقواَّاهللََّّ

َّوأخلصواَّالنيـة.ََّّ

ََّّيابنَّالعـروبةَّ َّحَّادََّّوالَّتعـدَّلمردوـالجََّّدــمجَََََََّّّّّّّاسـتعدَّْـفَّأنتَّحـر 

َّــاحَّـوكفَّـرََّّـتنـاحَّدارَََّّّـاكََّّـدنيـَََََََّّّّّّّاةََّّفهـذهـالحيـَّشـّمرََّّوكافـحََّّيفَّ

َّـاََّّفامتـحََّّمـعََّّالمّتـاحَّـرقَّـإذاََّّـفَََََََّّّّّّّواهنْلَّمعَّالنّهالَّمنَّعذبَّالحيا

  (1)واضربَّعلىَّاإللحاحَّباإللحاحََََّّّّكََّّخطبَّالَّهتـنـألـّحَّعليََّّواذا

َّاتَّالعّز،َّــاد،َّوبلغواَّبجهادهمَّأعلىَّدرجــظمَّاألمجدادناَّأعـلقدَّحققَّأج

َّانَّأمانيهَّيفَّالحيـاةَّالكريمةَّماديًاَّومعنويًا،َّووفرواَّلهَّكرامتهَّـلإلنسََّّواـوحقق

َّ:ََّّ(1)وحموهَّمنَّالعدوانَّوالمهانةَّكماَّقالَّالقائل

َّأنَّنبتديَّباألذىَّمنَّليسَّيؤذيناَََََََّّّّّّّشـرفـًاَّأخالقنـاََّّأبتََّّلقـومَََّّّاـإنَّّ

َّصنـبي َّـا،َّسَـّـائعنـض  ََّّمواضينـاََََََّّّّّّاَّـوقائعنـَّود  َّمرابعنـا،ََّّحمـر  َّخضـر 

َّـاَّـاََّّالمنــاياََّّيفََّّأمـانينــرأينـَّولـوَََََََّّّّّّّيظهرَّالعجزَّمناَّدونَّنيلَّمنىَّالَّ

نفوسنا،ََّّ عنَّ اليـأسَّ شبحَّ لنبعدَّ األمجـادَّ هبـذهَّ نذكرَّ أنَّ إلىَّ بحاجةَّ إننـاَّ

.َّوالَّيجـوزَّأنَّنقتصرَّعلىََّّولتحملناَّهذهَّاألمجادَّوالذكرياتَّعلىَّالعملَّالجـاد

تعالى: يقولَّ حالنا.َّ علىَّ ونبقىَّ ونقعدَّ باألمجـادَّ  مس خس حس جسُّ   التغنيَّ
 جغ مع جع  مظ حط مض خض حض مصجض خص  حص
َّ[.105َّالتوبة:َّ]َّ َّمغ

 

َّ.1/315ََّّ"أقوالَّمأثورة"انظرَّو(ََّّاألبياتَّلحافظَّإبراهيم1ََّّ)

َّ.173َّ-1/172َّ"مختاراتَّعليَّآلَّثاين"انظرََّّصفيَّالدينَّالحلي.َّو(ََّّاألبياتَّل2)
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حفلتَّ لقدَّ والبطوالت..َّ األمجـادَّ هذهَّ رأسَّ يفَّ العطرةَّ النبويةَّ السيرةَّ تأيتَّ

والمَُّ الشريفة،َّ بالشمائلَّ النبويةَّ العليالسيرةَّ واألــثلَّ والسلوكََّّا،َّ الزكية،َّ خالقَّ

َّالحسنَّالنقيَّالطاهر،َّوالبطولةَّالفـذة.َّ

وأرحمهمََّّ اهللَّ خلقَّ وأفضلَّ الدنيا،َّ عرفتهَّ إنسانَّ أعظمَّ سيرةَّ ألهناَّ ذلكَّ

النبيَّالكريم؛َّوالرسولَّالـربَّالرحيمَّمحمدَّبنََّّ وأكرمهمَّوأشجعهمَّ..َّإهناَّسـيرةَّ

القلم:َّ]َََّّّ ىن نن من زن ُّ عبدَّاهلل،َّالذيَّأثنىَّعليهَّربناَّتباركَّوتعالىَّفقال:ََّّ

 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جبُّ ـال:ََّّـوقََّّ[.4ََّّ
َََّّّ[.128التوبة:َّ] َّجح مج حج مث

  حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن   جن يم ىم ُّ  ال:ـَـّوقـ
َّ[.159آلَّعمران:َّ] َّخي

َّأثنىَّعليكَّالواحدَّالخاّلقَََََّّّّّأيرومَّمخلوقَّثناءكَّبعدما

ناَّمهمَّيفَّالرتبيةَّ..َّذلكَّلنغرسَّيفَّنفوسناَّونفوسَّأهليََّّقراءةَّالسيرةَّأمـر َََََّّّّّإن َّ

َََّّّيمانَّالمؤمنَّحتىَّيتصفَّهبا.َّإ..َّهذهَّالمحبةَّالتيَّالَّيكتملََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّمحبـةَّالرسـول

ـاسَّـدهَّوالنّـدهَّوولـمنَّوالََََّّّّهـإليََّّأحّبََََََّّّّّّالَّيؤمنَّأحدكمَّحتىَّأكون»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّالـقـ

َّ(1).«أجمعين

تعالى:ََّّـوق اهللَّ   زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زبُّ الَّ
 نث مث   زث  رث  يت  ىت  نت  مت
 ىليل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث
َّ[.24توبة:َّال] َّ من زن  رن مم ام

 

َّ.َّ(44)،َّومسلمَّ(15)(ََّّرواهَّالبخاري1َّ)
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بصا لإلقتداءَّ تكـونَّ أنَّ ينبغيَّ السيرةَّ ربناََّّحبوقراءةَّ بذلكَّ أمرناَّ فقدَّ ََّّهاَّ

 مل  خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق  مف خف  حف جف ُّ فقـال:ََّّ
َّ[.21َّ]األحزاب:ََّّ َّ جم هل

اال يتمَّ المقـقتوالَّ تتضحَّسـيرةَّ لمَّ ماَّ يتحققَّتـداءَّ التـام،َّوالَّ الوضوحَّ بهَّ دىَّ

يدَّالخلقََّّــةَّأنَّيكونَّسـذهَّاألمَّّالحبَّإالَّبمعرفةَّالمحبوب،َّوإنهَّلشرفَّعظيمَّله

َّمهماَّبحثَّونّقبَّوقّلبَّنظرهَّيفَّتراجمَّــوأكملَّالبشرَّقدوهتاَّ..َّوالَّيستطيعَّأح د 

َّ..َّوهللَّدرَّالقائل:َََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّالَّالعظماءَّأنَّيجـدَّمثلَّرسولَّاهللـالرج

َّوأكملَّمنكَّلمَّتلدَّالنساءََََََّّّّّّعـينَََّّّقطََُّّّوأجملَّمنكَّلمَّتر

َّقدَّخلقتَّكماَّتشاءََّّكأنكَََََّّّّّـلَّعيبـربًأَّمنَّكــمَّدتَّـول

يعزَّّـنإنَّّ أمنيةَّ نحققَّ أنَّ نستطيعَّ نتيََّّاَّ أنَّ وهيَّ ترىَّـوجودها،َّ أنَّ ألنفسناَّ حَّ

اء،َّوالحـقَّوالقـوة،َّوالورعَّوالعدالة،َّوالعقلََّّـاعَّواإلبـرتفاالستقامةَّوالسمو،َّواال

والبالغةََّّ والشجاعة،َّ واإليثـارَّ والعبادة،َّ والزهدَّ الحسن،َّ والخلقَّ والحكمة،َّ

حسان،َّأنَّترىَّذلكَّكلهَّحيًاَّمتحركًاَّيتمثلَّيفَّقصةَّحيـاةََّّوالبيان،َّوالصربَّواإل

َّإنسـانَّعظيم.َّ

النبويةَّتمثلَّالتطبيقَّالعمليَّلمبادئَّاإلسالمَّعلىَّيدَّنبّيَّاإلسالم..ََّّ والسيرةَّ

إّنَّالكالمَّالنظريَّالمجّردَّقدَّيقنعَّالفكرَّعندماَّيكونَّحقًا،َّوعندماَّيكونَّعرضهَّ

ندفاعَّلتحقيقَّمضمونََّّاطفَّواالقًا،َّولكنهَّالَّيولدَّالحماسةَّوالَّيحدثَّالتعفمو

َّحّيَّتجسدتَّمنهَّمبـذاَّالكـه َّواقع  َيْدَعُمَّهذاَّالكالَمَّالنظري  ادئََّّـالم.َّأماَّعندماَّ

هذاَّالكالمَّوبرزتَّالمثلَّظاهرةَّيبصرهاَّالناسَّويعايشوهنا،َّفانَّذلكَّيكونَّتأثيرهََّّ

قَّـحاقَّالـ،َّوإحقرَّّـرَّوتنحيـةَّالشـالخيَّتحقيـقَّّدَّوأكمل،َّويدفعهاَّإلىـيفَّالنفسَّأش

َّاطل.ـاقَّالبـوإزه
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لجوانبََََّّّّإنَّّ اإلسالميةَّ النظرةَّ علىَّ واإلطالعَّ العـامةَّ اإلسالمَّ مبادئَّ عرضَّ

منََّّ سرًاَّ يدركواَّ أنَّ الناسَّ علىَّ يفوتَّ الواقعَّ عالمَّ عنَّ بعيدًاَّ المختلفةَّ الحيـاةَّ

الوحيدَّالذيَّجمعَّ النظامَّ الشريعةَّوخاصةَّمنَّخصائصها،َّوهيَّأهناَّ أسرارَّهذهَّ

وأهنَّ والمثالية،َّ الواقعيةَّ اإلنسبينَّ مشكالتَّ لعالجَّ الوحيـدَّ الحـلَّ المـاديةَّـاَّ انَّ

َّوالمعنوية.َّ

إّنَّدراسةَّالسيرةَّوتمثلهاَّواستيعاهباَّيكفلَّإيضاحَّالوسطَّالروحيَّالذيَّقامتََّّ

وهنضتََّّ متحركة،َّ حيةَّ اإلسالميةَّ المبادئَّ ويفَّافيهَّ دولة،َّ حضارةَّ عليهاَّ عتمادًاَّ

َّداء.َّـقتذلكَّتقويمَّوتربية،َّوعونَّعلىَّالتـأّسيَّواال

تحّدثَّيفَّمواضعََّّعدةََََّّّّكتـابَّاهللََََّّّّعلىَّعظيمَّشـأنَّالسـيرةَّأن َََّّّومماَّيدل

َّمنهَّعنَّسيرةَّهذاَّالنبيَّالكريم..َّ

هَّليسَّهنـاكَّدافـعَّيدفـعَّالمسلمينَّإلىََّّـونستطيعَّأنَّنقررَّبكلَّتأكيـدَّوجزمَّأن

الكريم،َّوليستَّهناكَّصفحةَّمشرقةََّّ النبيَّ الدينَّومثلَّشخصيةَّهذاَّ األمـامَّمثلَّ

إلَّ قلوهبمَّوتحفزهمَّ العظيمَّتالمسَّ الرسولَّ سيرةَّ مثلَّصفحاتَّ العليـاَّ المثـلَّ ََّّىَّ

َّ.ََّّملسو هيلع هللا ىلص

تك أنَّ هنـوينبغيَّ طرائـونَّ مختلفـاكَّ دراسـقَّ يفَّ السـةَّ هذهَََّّـّةَّ َّ.. وعرضهاَّ يرةَّ

َّلقىَّعليهم.الطرائقَّينبغيَّأنَّتتناسبَّمعَّسنَّالذينَّتَُّ

األطف علىَّ السيرةَّ لعرضَّ تكونَّ أنَّ طريقَّـفيجبَّ علىََّـّالَّ عرضهاَّ ويفَّ ة،َّ

َّعرضهاَّعلىَّالمثقفينَّطريقة.َّارَّمنَّالعوامَّطريقة،َّويفـالكب

بَُّ إبــوالَّ داعَّيفَّعرضَّأحداثهاَّيفَّاإلذاعةَّوالتلفازَّوالصحفََّّـّدَّمنَّأنَّيكونَّ

َّوالنشراتَّويفَّصاالتَّالمدارسَّويفَّرحـابَّالمساجد.َّ

بروََّّإنَّّ نتغنىَّ أمجـادًاَّ ليستَّ لنـاَّ بالنسبةَّ النبويةَّ عهاَّفحسب..َّولكنهاََّّائَّالسيرةَّ

ا أخرجناَّ الذيَّ النبيَّ اإلنسانَّ حيـاةَّ فدخلناََّّقصةَّ النور.َّ إلىَّ الظلماتَّ منَّ بهَّ هللَّ
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قيادةَّالدنياَّوالسيادةَّعلىََّّ لنـاَّ التاريخَّمنَّأوسعَّأبوابه،َّوكانتَّ بسببَّاتباعناَّدينهَّ

َّالعالمَّالمعمور.

أطفالنـاَّونسـاءناَّوكبـارناَّينتظرونَّجهودكّنَّيفَّعرضَّهذهََََّّّّأيتهاَّاألخواتَّإنَّّ

َّالعمل.َّداءَّوــقتذابَّيقودهمَّإلىَّاالـَـّالسيرةَّالمباركةَّبأسلوبَّج

ونحمدَّاهللَّأنَّاإلقبالَّعلىَّالدينَّكبيرَّيفَّهذهَّاأليامَّ..َّفلقدَّأدركَّالمسلمونَّ

واال اهللَّ الىَّ بالرجوعَّ إالَّ إنقـاذَّ والَّ لهمَّ خالصَّ الَّ بشريعتةََّّـسأنهَّ تمساكَّ

َّبمصدريهاَّالكتابَّوالسنة.ََّّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ
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َّ

َّ

َّ

َّ
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 حفــظ اللســــان

الشريعةـخ إليهَّ دعتَّ كريمَّ إليهََََّّّّ،لقَّ وأماكنََّّوتحتاجَّ األسرةَّ نطاقَّ يفَّ األّمـةَّ

والمجتمع الخلََّّ،العملَّ ذلكمَّ َّ.. الناسَّ منَّ كثيرَّ عندَّ مضّيعَّ حفـوهوَّ هوَّ ظَّـقَّ

ََّّولهَّاهللَّــهَّألسنتنا,َّويكفيناَّيفَّالداللةَّعلىَّذلكَّقـولـاَّمسـؤولونَّعماَّتقــناللسـان.َّإنَّّ

ََّّ: ُّ يفََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصولَّرسولَّاهللََّّــ[.َّوق18ق:ََّّ]ََّّ َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

َّ(1).«يؤمنَّباهللَّواليومَّاآلخرَّفليقلَّخيرًاَّأوَّليصمتَمنَّكانَّ»الصحيح:َّ

أوالدناَّ نربيَّ وأنَّ الكريمَّ الخلقَّ هذاَّ التزامَّ بضرورةَّ أذكرَّ أنَّ أريدَّ إننيَّ

َّوتالمذتناَّوتلميذاتناَّعليه.َّ

يطلََّّإنَّّ العنـالذيَّ للسـقَّ رقـانَّ دونَّ قيـانهَّ والَّ سـابةَّ ينفعَـّدَّ الَّ عندماَّ هََّّـيندمَّ

ذابًاَّأليمًاَّـوعََّّ،اتَّومشكالتـاَّوأزمـدنيقاءَّيفَّالـةَّذلكَّشـوسـيجنيَّنتيجََّّ،دمـالن

َّيفَّاآلخرة.َّ

ألّنَّمنَّكـثرََََّّّّ،عَّيفَّالخطأَّوعندئذَّيفتضحَّأمرهَّبينَّالناسـإّنَّالثرثارَّالَُّبّدَّأنَّيق

وله:ََّّـقََّّوقدَُّرويَّعنَّسيدناَّابنَّعمرََََّّّّ،كالمهَّكانَّمعّرضًاَّللوقوعَّيفَّالخطأ

سـقطه) كثرَّ كالمهَّ كثرَّ ذنوبََّّ،منَّ كثرتَّ سـقطهَّ كثرَّ كََّّ،هـومنَّ ذنومنَّ ةبهَّوبـثرتَّ

َّ.َّ(2)(كانتَّالنارَّأولىَّبه

الثرثارَّقدَّيستعذبَّحديثََّّ وقدَّيقعَّيفَّالكذبَّوالعياذَّباهللَّتعالىَّذلكَّأنَّالمرءَّ

ويرىَّإعجابَّالسامعينَّبكالمهَّفيحملهَّذلكَّعلىَّالتزيدَّيفَّعرضَّالخـربَََّّّ،نفسه

منه النقصانَّ والخيانةََّّ،أوَّ الكذبَّ بينَّ دائرَّ الفجور»وََّّ،وهذاَّ إلىَّ يهديَّ ََّّ،َّالكذبَّ

َََّّّ«ذابًاـذبَّحتىَّيكتبَّعندَّاهللَّكـزالَّالرجلَّيكـاَّيـومَّ،ارــديَّإلىَّالنـرَّيهوـوالفج

 

َّ.َّ(2500)،َّوالرتمذيَّ(5154)،َّوأبوَّداودَّ(47)،َّومسلمَّ(6018)(َّرواهَّالبخاري1َّ)

العقالء"انظرََََّّّّخطابََّّال(َّرويَّنحوَّهذاَّعنَّسيدناَّعمرَّبن2ََّّ) َّوانظر31ََّّصََََّّّّ"روضةَّ َّ،

َّ.127صَّ"توجيهاتَّقرآنية"كتابناَّ
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َّوالخيانةَّمنَّصفاتَّالمنافقين.

الثرثرةَّبالغيـدَّيقـوق هَّكثيرََّّـعَّفيـةَّوالنميمة،َّوالغيبةَّداءَّعضالَّ..َّيقبـعَّبسببَّ

فرتىَّمجالسهمَّعامرةَّبالكالمَّالفارغَّوانتقاصَّفالنَّواهتامََََّّّّ،الَّوالنساءـمنَّالرج

 ىي مي خي  حي جي يه مهىه جه ين ىن ُّ يقول:ََََََّّّّّّفالن,َّواهلل
َّ[.12ََّّالحجرات:َّ]َّ َّٰذ يي

مَّرســدَّحــوق اهللـر  المسلمَّومالهَّوعرضهََّّملسو هيلع هللا ىلصَََّّّولَّ والعرضَّهوَّموضعََََّّّّ،َّدمَّ

َّكلَّالمسلمَّعلىَّالمسلمَّحرام:َّدمهَّومالهَّ»ال:َّـَـّانَّفقــذمَّمنَّاإلنسـالمدحَّوال

َّفالمغتابَّيقعَّيفَّعرضَّمنَّيغتاب.َََّّّ(1).«وعرضه

ال آفاتَّ منَّ اهللََّّوالنميمةَّ ورسولَّ مهلكةَّ تكونَّ الَّ وكيفَّ المهلكة,َّ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّلسانَّ

نم َّ»يقول:ََّّ الجنةَّ يدخلَّ تعالى:ََّّ(2)«امالَّ اهللَّ قالَّ  مس خس حس  جس مخ جخُّ .َّ
وق11-10القلم:ََّّ]َََّّّمص خص حص اإلمـ[.َّ منََّّـالَّ النميمةَّ َّ باب  البخاري:َّ امَّ

ابنَّعباسََََّّّّ،الكبائر البابَّحديثَّ النبيـقََّّوأوردَّيفَّهذاَّ منََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّال:َّخرجَّ

المدينةـبعضَّحيط فقال:ََََّّّّ،انَّ قبورهماَّ يعذبانَّيفَّ إنسانينَّ يعذبانَّ»فسمعَّصوتَّ

لكبير وإنهَّ كبيرةَّ يفَّ يعذبانَّ البولََّّ،وماَّ منَّ يسترتَّ الَّ أحدهماَّ اآلخرََََّّّّ،كانَّ وكانَّ

َّ.َّ(3)«يمشيَّبالنميمة

رغبًةَّيفََََّّّّ،إلىَّالوقوعَّيفَّالنفاقَّوالرياءََّّ-ََّّإنَُّأطلقََّّ-دَّيقودَّاللسـاُنَّصاحبهـوق

العاجل الدنيويةَّ المنافعَّ بعضَّ علىَّ بهالحصولَّ يؤمنَّ الَّ كالمًاَّ يقولَّ فرتاهَّ َّ.. َّ،ةَّ

بعضَّ منَّ نسمعَّ ماَّ أكثرَّ ماَّ أجلَّ َّ.. يخاطبهَّ منَّ ثقةَّ ليكسبَّ إالَّ يقولهَّ وماَّ

وقدََّّ َّ.. الخاصةَّ مجالسـهمَّ يفَّ يقولونهَّ ماَّ يخالفَّ كالمًاَّ العالنيةَّ يفَّ المتكلمينَّ

 

َّ.(2564َّ-2563)(ََّّرواهَّمسلم1َّ)

البََّّ(2) ومسلمََّّ(6056)خاريََّّرواهَّ داودََّّ(105)،َّ وأبوَّ والرتمذيََّّ(4871)،َّ َّ،(2026)ََّّ.

َّوروايةَّالبخاري:َّقتات.َّوهوَّالنمام.َّ

َّ.َّ(4871)،َّوأبوَّداودَّ(105)واللفظَّله،َّومسلمَََّّّ(6055)(َّرواهَّالبخاري3َّ)
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يكتبونَّذلكَّوينشرونه.ََّّإّنَّهذاَّالَّيليقَّبالمسلمَّبحال؛َّإّنَّذاَّالوجهينَّخليقَّأالََّّ

أبيَّهريرةََّّيكونَّعندََّّ ..َّفعنَّ اهللََََّّّّاهللَّوجيهًاَّ إنَّشـّرَّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصقال:َّقالَّرسولَّ

َّ.ََّّ(1)«الناسَّذوَّالوجهينَّالذيَّيأيتَّهؤالءَّبوجهَّوهؤالءَّبوجه

َّذَّـدئَّــعنَّـْعُهَّــهَّفليســنَّرأيــضَّالظروفَّأنَّيعلَـّرءَّيفَّبعـوىَّالمــربماَّالَّيق

األخواتََّّ أيتهاَّ ياَّ أحراناَّ ماَّ الََّّنَّْأالسـكوت.َّ يفَّ الوقوعَّ منَّ التيََّّنحرتسَّ مهالكَّ

وعليناَّأنَّنقيَّأوالدناَّمنَّبنـينَّوبنـاتَّوتالمذتناَّوتلميذاتناَََّّّ،تكونَّبسببَّاللسان

المهالكََّّمنأيضًاََّّ يفَّ اإلنسانَّ يوقعَّ قدَّ اللسـانَّ إنَّ ذلك.َّ يفَّ منََََّّّّ،الوقوعَّ بدَّ فالَّ

 ضبطهَّبحزم.

ينبغيَّأنَّنعودَّألسـنتناَّوألسـنةَّمنَّحولناَّعلىَّأنَّتكونَّرطبةَّبذكرَّاهللَّوعليناََّّ

اتقواَّالنارَّولوََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّيقولَّرسولَّاهللََّّالنطقَّبالكلماتَّالقبيحةَّالقذرة.ََّّأنَّنجنبهاََّّ

َّ(2).«مرةَّفمنَّلمَّيجدَّفبكلمةَّطيبةتبشقَّ

النـارَّلتتقىَّبالكلمةَّالطيبةَّ..َّماَّأعظمَّالربح,َّكلمةَّتقولينهاَّطيبةَّتباعدكَّمنََََّّّّإنَّّ

َّالنـارَّوتقيكَّإياها.َّ

هريرةََّّ أبيَّ النبّيَََّّّوعنَّ صد»قـال:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّأنَّ الطيبةَّ ََّّ(3).«قةوالكلمةَّ إنَََّّّ

وأنواعََّّـألف بالوحوشَّ وتشبيههمَّ الناسَّ وسّبَّ العوراتَّ وأسماءَّ الفحشَّ اظَّ

َّالحيوانَّينبغيَّأاّلَّيسمعهاَّمناَّأحدَّممنَّحولنا.َّ

اهللـولن يلجََّّ،أسوةَّحسنةََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّاَّيفَّرسولَّ كانَّ إلىََّّـإذَّ إنَّاضطرَّ الكنايةَّ إلىَّ أَّ

َّانَّحكمَّشرعيَّيتصلَّبأمرَّيستحياَّالتصريحَّبه.ـبي

 

البخاري1ََّّ) الرتمذيََّّ(2526)،َّومسلمََّّ(7179)(َّرواهَّ بلفظ:َّ)إنَّمنَّشرََََّّّّ(2025).َّورواهَّ

َّ.َّ(4872)القيامةَّذاَّالوجهين(،َّورواهَّأيضًاَّأبوَّداودَّاهللَّيومَّالناسَّعندََّّ

َّ(.68(َّالخاصَّ)1016(ََّّرواهَّمسلمَّ)2)

َّ(.1009َّ(،َّومسلمَّ)2891(ََّّرواهَّالبخاريَّ)3)
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وَّتنزيهَّاللسـانَّعنَّذكرَّهذهَّاألمورَّيعودَّعلىَّالمرءَّالتزامَّهذاَّالخلقَّوهََّّإنَّّ

ََّّ،َّقَّوالكراهيةَّلآلخرينـدًاَّعنَّالقلـوطمأنينةَّيفَّالقلب،َّوبعََّّ،نفسهَّصفاءَّيفَّالنفس

َّمسموعَّالكلمة.ََّّ،لـخفيفَّالظَّ،اسـهَّمحبوبًاَّمنَّالنـويجعلَّ

أنب أنَّ أمرَّمهمـأحبَّ إلىَّ أاّلََََّّّّ،هَّ أوالدناَّونساءناَّوتالميذناَّعلىَّ نربيَّ أنَّ وهوَّ

فهذهَّآفـةَّمنَّأسواَّآفاتَّاللسانَّ..َّوقدَّيطيبَّللفتيانَّوالفتياتَّأنَََّّّ،اَّأنفسهميزكو

اآلفـة هذهَّ يفَّ الوقوعَّ منَّ نحذرهمَّ أنَّ فعليناَّ َّ.. أنفسهمَّ مادحينَّ وقدََََّّّّ،يتحدثواَّ

أقبـحَّالص الثنـقيـل:َّ النفس.َّولـدقَّ أنفسنـنَّتزكيـاَّعَـّدَّهنينـذاَّفقـاءَّعلىَّ قـةَّ الَّــا.َّ

َّولَّاهللَّـ[.ََّّوقالَّرس32النجم:ََّّ]َََّّّخس حس  جس مخ محجخ جح مج ُّ ََّّاهللَّتعالى:

َّ(1).«الَّتزكواَّأنفسكم.َّاهللَّأعلمَّبأهلَّالربَّمنكم»َّ:ملسو هيلع هللا ىلص

صانعة هيَّ ماَّ نفسَّ كلَّ منَّ اهللَّ علمَّ البصري:َّ الحسنَّ هيََََّّّّ،وقالَّ ماَّ وإلىَّ

َّ،صائرة أنفسكمَّ تزكواَّ َّ،فالَّ اآلثامَّ منَّ تربئوهاَّ َّ،والَّ بحسنََّّ تمدحوهاَّ ََّّوالَّ

َّ(2).أعمالها

الحكم لبعضَّ ]قيلَّ الغزالي:َّ اإلمامَّ ثنقالَّ فقال:َّ القبيح؟َّ الصدقَّ ماَّ اءَّـاء:َّ

ذلك تتعودَّ أنَّ فإياكَّ نفسه.َّ علىَّ عندََََّّّّ،المرءَّ قدركَّ منَّ ينقصَّ ذلكَّ أّنَّ وأعلمَّ

ويوجبَّمقتكَّعندَّاهلل.َّفإذاَّأردتَّأنَّتعرفَّأنَّثناءكَّعلىَّنفسكَّالَّيزيدَََّّّ،الناس

والجـاهََّّ بالفضلَّ أنفسهمَّ علىَّ أثنواَّ إذاَّ أقرانكَّ إلىَّ فانظرَّ غيركَّ عندَّ قدركَّ يفَّ

قلبََّّفـوكيََّّ،والمـال طبعـويسََّّ،كـيستكرههَّ تذمهـوكيََّّ،كـتثقلهَّ عليـفَّ إذاََّّـَـّمَّ هَّ

الَّتزكيتكَّلنفسكَّيذمونكَّيفَّقلوهبمَّناجزًا.َّــمَّأيضـًاَّيفَّحــمَّأهنـَـّفاعلَََّّّ،مـارقتهـف

َّ(3).وسيظهرونهَّإذاَّفارقتهم[

 

َّ(.19(َّ)2142(ََّّرواهَّمسلمَّ)1)

َّ.6/222َّالخازنَّتفسيروََّّ،7/413َّ(ََّّتفسيرَّالبغوى2)

َّ.َّم(1969هـَّ)1389طبعةَّدمشق31ََّّصَََّّّ"بدايةَّالهداية"(3ََّّ)
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 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ ه.َّقالَّتعالى:ََّّـالمَّالمرءَّمنَّعمله,َّوهوَّمحاسبَّعليـكََّّإنَّّ
عليهَََُّّّيقابلـ[.َّوس18ق:ََّّ]َََّّّ ُّ َّ ٍّ يقول,َّوسيحاسبَّ كانَّ بماَّ امرئَّ كلَّ

ق ذرة.َّ مثقالَّ كانَّ تعالى:ََّّـولوَّ  هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّ الَّ
َّ[.8َّ-7الزلزلة:َّ]ََّّ مب خب حب جب

وسيولولَّالمجرمَّعندماَّيرىَّالصغائرَّوالكبائرَّمنَّعملهَّمسجلةَّيفَّكتابَّالََّّ

 ىت نت مت  زت رت يب ىب ُّ يفوتهَّقولَّوالَّعمل.َّقالَّتعالى:ََّّ
 ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت
َّ[.49َّالكهف:َّ]َّ َّ رن مم ام يل ملىل  يك

أوَّ منهاَّ يتخّلصَّ أنَّ عليهَّ صعبَّ عليهاَّ وشابَّ عادةَّ نفسهَّ المرءَّ عّودَّ وإذاَّ

َّيتخّلىَّعنها،َّفلنراقبَّأنفسناَّوأوالدناَّومنَّيتأثرَّبنا.

الناسََّّإنَّّ عندَّ الوقارَّ للمرءَّ يوّفرَّ الثرثرةَّ عنَّ بينهَََّّّ،البعدَّ فيماَّ للفكرَّ والتفّرغَّ

َّتبعاتَّالقولَّيفَّالدنياَّواآلخرةَّ..ََّّويحققَّلهَّالسالمةَّمنَّ،وبينَّنفسه

أجلَّ..َّإّنَّالمرءَّإذاَّاستطاعَّأنَّيحفظَّلسـانهَّمنَّالكذبَّوقولَّالزورَّوالغيبةََّّ

والنميمةَّوالجدالَّوالكالمَّالفارغَّفقدَّحفظَّنفسهَّمنَّاإلثمَّومنَّالنـارَّومنَّبغضََّّ

َّالنـاسَّله.

َّعلىَّكلَّعاقلَّأاّلَّيتكلمَّبماَّهوَّمستغنَّعنه ألنهَّإنََََّّّّوبماَّالَّحاجةَّلهَّإليه؛ََّّ،إن 

ضّيعَّوقتهَّبماَّالَّيفيدَّوالََََّّّّ،َّوالَّعلىَّمسلم،ََّّتكلمَّكالمًاَّمباحًاَّالَّضررَّعليهَّمنه

َّيضّر..َّوالوقتَّثمينَّوهوَّرأسَّمالَّالمسلمَّ..َّ

لهَّ لكانَّخيرًاَّ اهللَّ آياتَّ نفسهَّويفَّ التفكيرَّيفَّ إلىَّ الكالمَّ زمانَّ أنهَّصرفَّ ولوَّ

َّ،ارَّبنـاءةَّلمَّيسبقَّإليهاإلىَّأفكََّّ-ََّّبتوفيقَّمنَّاهللََّّ-هذاَّالتفكيرََّّهَّادَـّولربماَّقََّّ،وأنفع

وتصلحَّأحوالهمَّوتنهضَّهبمَّمنَّواقعَّمؤلمَََّّّ،تعودَّعلىَّالمسلمينَّبالخـيرَّالعميم

َّيعيشونه.َّ
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وتكبيرََّّ وتسبيحَّ هتليلَّ منَّ بالذكرَّ الضائعَّ الوقتَّ ذاكَّ يفَّ لسانهَّ شغلَّ أنهَّ ولوَّ

ومنَّقدرََََّّّّ،فكمَّمنَّكلمةَّيبنىَّلهَّهباَّقصرَّيفَّالجنـةََّّ،هـوحمدَّوتالوةَّلكانَّخـيرًاَّل

فأخذَّمكانهَّحجرًاَّالَّينتفعَّبهَّكانَّخاسرًاَّخسرانًاَََّّّ،يأخذَّكنزًاَّمنَّالكنوزعلىَّأنََّّ

فإنهَّوإنَّلمَّيأثمَّفقدَََّّّ،وهذاَّمثـالَّمنَّتركَّذكرَّاهللَّواشتغلَّبمباحَّالَّيعنيهََّّ،مبينًا

َّخسرَّحيثَّفاتهَّالربحَّالعظيمَّبذكرَّاهللَّتعالى.

دخرَّهباَّفإنَّصرفهاَّفيماَّالَّيعنيهَّولمَّيََّّ،أوقاتهََّّ-كماَّقلناََّّ-ورأسَّمالَّالمسلم

اآلخرة يفَّ اهللََّّ،ثـوابًاَّ رسولَّ قـالَّ ولهذاَّ ماله.َّ رأسَّ ضّيعَّ ُحسنََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّفقدَّ مِنَّ

َّ(1)«.إسـالمَّالمرءَّتركهَّماالَّيعنيهَّ

َّإلّيَّمنَََّّّعباسََََّّّّابنََََّّّّسـمعتََََّّّّمجاهد:ََََََّّّّّّالــوق َّأحبُّ ََّلُهن  يقول:َّ)خمس 

همَّالموقوفة:َّ َّالدُّ

o أي( الوزرَّ عليكَّ آمنَّ والَّ فضلَّ فإنهَّ يعنيك؛َّ الَّ فيماَّ تتكلمَّ الََََّّّّالَّ زيادةَّ فإنهَّ

المرءَّقدَّيتكلمَّيفَّأمرَّوهوَّيظنَّأنهَّالََََّّّّبه,َّوالَّآمنَّعليكَّاإلثمَّألنَََّّّّحاجةَّلك

َّإثمَّعليهَّفيه,َّويكونَّمحرمًا(.

o ََّّقد يعينهَّ أمرَّ متكلمَّيفَّ فإنهَّربَّ لهَّموضعًا,َّ تجـدَّ يعنيكَّحتىَّ فيماَّ تتكلمَّ والَّ

َّوضعهَّيفَّغيرَّموضعهََّفَعنَِتَّ)أيَّأخطأَّونالتهَّمشقة(.

o ََّّسفيهًا,َّفإّنَّالحليمَّيقليكَّ)أيَّيبغضك(َّوالسفيهَّيؤذيك.والَّتمارَّحليمًاَّوال

o َّواذكرَّأخاكَّإذاَّغابَّعنكَّبماَّتحبَّأنَّيذكركَّبه,َّوأعفهَّمماَّتحبَّأنَُّيعفيك

َّمنه,َّوعاملَّأخاكَّبماَّتحبَّأنَّيعاملكَّبهَّ

o (2).واعملَّعملَّرجلَّيعلمَّأنهَّمجازًىَّباإلحسـانَّمأخوذَّباالحرتامَّ

 

َّ(َّمنَّحديثَّأبيَّهريرة.3976َّ(،َّوابنَّماجهَّ)2317اهَّالرتمذيَّ)(ََّّرو1)

َّ.110ََّّ-3/109َََّّّ"إحياءَّعلومَّالدينَّ"(2ََّّ)
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يع الَّ الذيَّ )الكالمَّ معنىَّ العلماء:َّ َّوقالَّ لوَّسـكت  بكالمَّ تتكلمَّ أنَّ أيَّ نيك(َّ

َّال.ـالَّوالَّمـعنهَّلمَّتأثمَّولمَّيلحقكَّبسـكوتكَّضررَّيفَّح

والَّيقتصرَّضررَّالكالمَّالفارغَّالذيَّالَّيعنىَّالمتكلمَّوالَّفائدةَّمنه،َّالَّيقتصرََّّ

أنَّ المرءَّ اسـتطاعَّ فإذاَّ السـامعين.َّ إلىَّ يجاوزهَّ بلَّ َّ.. المتكلمَّوحدهَّ علىَّ ضررهَّ

الزَّ منَّ خاليًاَّ كالمًاَّ فإنهََّّيتكلمَّ ذلكَّ ونحوَّ الغيبةَّ النفسَّ وتزكيةَّ والنقصانَّ يادةَّ

أنهَّسـكتَّألتاحَّلهمَّالمجالَََّّّمضيعَّلوقتَّمنَّيحدثهمَّبماَّالَّفائدةَّلهمَّفيه،َّولو

َّلالنتفاعَّمنَّوقتهم.

هناكَََّّّاس:َّالرجالَّوالنساءَّأنَّّـومنَّاآلفاتَّالتيَّنجدهاَّيفَّكثيٍرَّمنَّمجالسَّالن

هبذهََّّ أوقاهتم،َّويصرحونَّ يقتلواَّ أنَّ يريدونَّ نقتلََّّناسًاَّ أنَّ نريدَّ فيقولون:َّ العبارةَّ

خلتَّ وإنَّ شرعية،َّ مخالفةَّ منَّ تخلوَّ الَّ َّ التيَّ األحاديثَّ هبذهَّ فيتسلونَّ وقتنـا،َّ

َّوقلماَّتخلوَّفهيَّأحاديثَّالَّفائدةَّمنها.َّ

منََّّ بزوارَّ يبتلىَّ أنَّ الملتزمةَّ والمسلمةَّ الملتزمَّ المسلمَّ علىَّ شيءَّ وأصعبَّ

أنهَّمبتلىَّبذلكََََّّّّ"لخاطرصيدَّا"امَّابنَّالجوزيَّيفَّكتابهََّّـوقدَّذكرَّاإلمَََّّّهذاَّالقبيل.

اسَّمنَّكثرةَّالزيارة،َّويسمونََّّـادهَّالنـال:َّ]لقدَّرأيتَّكثيرًاَّيجرونَّمعيَّفيماَّأعتـفق

اسَّوماَّالَّيعنيََّّـذلكَّالرتددَّخدمة،َّويطيلونَّالجلوس،َّويجرونَّفيهَّأحاديثَّالن

اس،َّوربماَّطلبهَّالمزورََّّـوماَّيتخللهَّغيبة،َّوهذاَّشيءَّيفعلهَّيفَّزمانناَّكثيرَّمنَّالن

َّهَّواستوحشَّالوحدة.وتشّوقَّإلي

أنَّّ رأيتَّ كرهتََََّّّّفلماَّ الخـيرَّ بفعلَّ انتهازهَّ والواجبَّ شيء،َّ أشرفَّ الزمانَّ

َّمرين:أوبقيتَّمنهمَّبينَََّّّذلك.

إنَّأنكرتَّعليهمَّوقعتَّوحشةَّلموضعَّقطعَّالمألوف،َّوإنَّتقبلتهَّمنهمَّضاعََّّ

ألتعجلَّ الكالمَّ يفَّ قّصرتَّ ُغلبتَّ فإذاَّ جهدي،َّ اللقاءَّ أدافعَّ فصرتَّ الزمان.َّ

أعددُتَّ ثمَّ يمضيَََّّّالفراق،َّ لئالَّ لقائهم،َّ ألوقاتَّ المحادثةَّ منَّ تمنعَّ الَّ أعمااًلَّ

الكاغد،َّوبريَّاألقالم،َّوحزمََّّ للقائهمَّقطعَّ المستعّدَّ فارغًا،َّفجعلتَّمنَّ الزمانَّ
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الدفاتر،َّفإنَّهذهَّاألشياءَّالَُّبّدَّمنهاَّوالَّتحتاجَّإلىَّفكرَّوحضورَّقلب،َّفأرصدهتاَّ

َّ(1)ألوقاتَّزيارهتمَّلئالَّيضيعَّشيءَّمنَّوقتي[.

َّمنَّأهمَّاألمورَّالتيَّيجبَّأنَّيعنيَّهباََََّّّّاتَّ..وـخأيتهاَّاأل إّنَّحفظَّاللسانَّأمر 

َّالرتبويونَّالذينَّيريدونَّبنـاءَّالنفوسَّالمطمئنةَّوإعدادَّالجيلَّالصالح.

َّاتَّأنَّينهضواَّـَـّالمصلحالمصلحينَّات،َّوــاةَّوالداعيـاتَّالدعــإّنَّمنَّمهم

الهزي أوَّحّلتَّهباَّ بالتخّلف،َّ األيامَّ إذاَّتعثرتَّيفَّيومَّمنَّ نزلتَّهباَّبأمتهمَّ أوَّ مة،َّ

ـرَّاألمـةَّبأمجادهاَّوبطوالهتا..َّ جائحةَّمنَّالجوائح.وإّنَّمنَّوسائلَّالنهضةَّأنَُّتذك 

ـةَّاإلسالمَّهيَّأمـةَّاألمجـادَّوالبطوالت..َّوذكرناَّأّنَّسيرةَّالنبيََّّـأمَََّّّّوقدَّذكرناَّأنَّّ

هباَّ والتذكيرَّ اإلطالق،َّ علىَّ لهاَّ نظيرَّ الَّ التيَّ الفذةَّ البطوالتَّ هيَّسجلَّ العظيمَّ

َّسيَّواالقتداء.َّضروريَّللتأ

،َّالذيَّأخرجناَّاهللَّبهَّمنََّّملسو هيلع هللا ىلصإنناَّلمَّندخلَّالتاريخَّإالَّيومَّأنَّهداناَّاهللَّبمحمدََّّ

الظلماتَّإلىَّالنور،َّوكتبَّاهللَّلناَّباتباعهَّالعزةَّوالسيادةَّعلىَّأممَّاألرض.َّفجزاهَّ

َّاء.ــاهللَّعناَّماَّهوَّأهلهَّ..َّوالحديثَّعنَّالسيرةَّحديثَّطويلَّمتشعبَّاألنح

السيرةََّّ-وتأيتََّّ ودعاِةََّّدََّّ-ََّّبعدَّ الهدى،َّ مصابيحَّ الكرام،َّ الصحابةَّ سيرَّ راسةَّ

منَّ إنسانيتهَّ لهَّ كرامته،َّوصانواَّ لإلنسانَّ الذينَّحّققواَّ والرجاِلَّ والتوحيد،َّ الحقَّ

َّالمهانةَّوالظلمَّفجزاهمَّاهللَّخيرَّالجزاء.َّ

رَّتلكَّالصفحاتَّالمشرقةَّمنَّحياهتم،ََّّـهناكَّتقصيرًاَّيفَّذكرَّفضائهم،َّونشََّّإنَّّ

أوالدنا علىَّ وعرضهاَّ ووسائلََََّّّّوإذاعتهاَّ والمنتدياتَّ والمساجدَّ المدراسَّ يفَّ

َّعالم.َّاإل

 

َّ.227َّصَََّّّ"صيدَّالخاطرَّ"(1ََّّ)
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ق صديقَّ كنّــحدثنيَّ يضــال:َّ مجلسَّ يفَّ عـاَّ َّ الجامعيين،ََّّــمُّ المثقفينَّ منَّ ددًاَّ

بالجن المبشرينَّ العشرةَّ منَّ صحابيَّ ذكرَّ الصديقََّّـوجرىَّ هذاَّ فسـألَّ ة،َّ

َّالحاضرين:َّمنَّهمَّهؤالءَّالعشرةَّالمبشرون؟

وَّكانَّالسؤالَّعنَّأشهرَّالممثلينَّأوَّفلمَّيستطعَّأحدَّمنهمَّأنَّيذكرَّأسمائهم.َّول

َّددَّمنهم.ــالالعبينَّألجابهَّع

ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّربناَّرسولَّاهللََّّـَـّدَّأخــاء،َّوقــخـيرَّالخلقَّبعدَّاألنبيََّّالكرامَّهمََّّالصحابةَََّّّإنَّّ

القرون.َّفعنَّعبداهللَّبنَّمسعودََََّّّّأنَّّ اهللََََّّّّقرهنمَّخـيرَّ أيََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصأّنَّرسولَّ سئل:َّ

َّالناسَّخير؟َّ

َّ(1)«.يلوهنمَّمَّثمَّالذينَّهنقرينَّثمَّالذينَّيلو»فقـال:َّ

ق قال:َّ بنَّحصينَّ عمرانَّ اهللََّّــوعنَّ رسولَّ األمَّّـخ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصالَّ هذهَّ القرنََّّـيرَّ ـةَّ

َّ(2)«.الذيَّبعثتَّفيهمَّثمَّالذينَّيلوهنم

وأخربناَّصلواتَّاهللَّوسالمهَّعليهَّأهنمَّحازواَّقصبَّالسبقَّفلنَّيبلغَّأحدَّماَّ

أبيَّسعيدََّّ الَّتسبواَّأصحابيَّفلوَّأنََّّ»َّ:ََّّملسو هيلع هللا ىلصقال:َّقـالَّرسولَّاهللََََّّّّبلغوه.َّفعنَّ

َّ(3)«.أحدهمَّوالَّنصيفهَّـدَّّمَّأنفقَّمثلَّأحـٍدَّذهبـًاَّماَّبلغَّمَُّأحدك

هريرةََّّ أبيَّ قـََّّوعنَّ رسـقال:َّ اهللََّّــالَّ تس»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّ الََّّــالَّ َّ. أصحابيَّ بواَّ

نفسـوالـفََّّابي.ََّّــبواَّأصحــتس ماَّــذيَّ ذهبـًاَّ أحـٍدَّ مثلَّ أنفقَّ أحـدكمَّ أّنَّ لوَّ بيدهَّ يَّ

َّ(4)«.أحدهمَّوالَّنصيفهَّدَّّــأدركَّمَُّ

 

َّ(.2533َّ(،َّومسلمَّ)2652(ََّّرواهَّالبخاريَّ)1)

عنَّأبيَّهريرةَّبلفظَّ»خيرَّأمتي2534ََََّّّّ،َّوبرقمَّ(2535)َّومسلمَّ(،2651َّ)(ََّّرواهَّالبخاري2َّ)

َّهمَّثمَّالذيَّيلوهنم«.َّنَّبعثتَّفيالقرنَّالذيَّ

َّ.َّ(3673َّ)(ََّّرواهَّالبخاري3َّ)

َّ.َّ(2540)(ََّّرواهَّمسلم4َّ)
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برهب آمنواَّ رجالَّ يفَّإهنمَّ ونشروهَّ الدينَّ هذاَّ حملواَّ لقدَّ َّ.. هدىَّ وزادهمَّ مَّ

علىَّ الطويلةَّ المسافاتَّ وقطعواَّ والنفيس،َّ النفسَّ ذلكَّ سبيلَّ يفَّ وبذلواَّ الدنيا،َّ

َّأرجلهم،َّيقاتلونَّفُيقتلَّمنهمَّويقتلونَّحتىَّمكنواَّلهذاَّالدينَّفعالَّشـأنه.َّ

إّنَّأخبارهمَّمناراتَّمضيئة،َّتمألَّمنَّيطلعَّعليهاَّباإلعجاب،َّوقدَّيقودهَّذلكََّّ

َّىَّاالقتداءَّإنَّكانَّكتبَّاهللَّلهَّالتوفيق.َّإل

كتبي أحدَّ يفَّ قلتَّ ]لقوقدَّ خـ:َّ هـدَّ الـّرجتَّ جيــدعـذهَّ النـاسـوةَّ منَّ َّ-ََّّالًَّ

َّمميزًاَّيفَّتاريخَّاإلسالمَّكّلهَّويفَّوتاريخََّّجيالًَََّّّ–لَّالصحابةَّرضوانَّاهللَّعليهمََّّـجي

أخرى مرةَّ الطرازَّ هذاَّ تخرجَّ تعدَّ لمَّ ثمَّ منََََّّّّالبشريةَّجميعه،َّ أفرادَّ نعمَّوجـدَّ َّ..

ق لمَّيحدثَّ التاريخ،َّولكنَّ الطرازَّعلىَّمدىَّ العددََّّـذلكَّ مثلَّذلكَّ أنَّتجّمعَّ َّ طُّ

َّ(1)ياةَّهذهَّالدعوة[.ـالضخمَّيفَّمكانَّواحدَّكماَّوقعَّيفَّالفرتةَّاألولىَّمنَّح

هؤالءَّاألصحابَّالكرامَّلمَّيكونواَّيقرؤونَّالقرآنَّبقصدَّالثقافةََََّّّّ:َّ]إنَّّتوقـل

أحدهم يكنَّ لمَّ والمتاع.َّ التذوقَّ بقصدَّ بهََََّّّّواإلطالع،َّوالَّ ليستكثرَّ القرآنَّ يتلقىَّ

العلميةَّ القضاياَّ منَّ حصيلتهَّ إلىَّ ليضيفَّ والَّ الثقافة،َّ لمجردَّ الثقافةَّ زادَّ منَّ

والفقهيةَّمحصواًلَّيمألَّبهَّجعبته.َّإنماَّكانَّيتلقىَّالقرآنَّليتلقىَّأمرَّاهللَّيفَّخاصةَّ

التيَّيعيشَّفيها،َّوشأنَّالحيـا التيَّيحيياهاَّهوَّوجماعته،َََّّّةشـأنهَّوشـأنَّالجماعةَّ

ذلك األمرََََّّّّيتلقىَّ الميدانَّ يفَّ الجنديَّ يتلقىَّ كماَّ سماعه،َّ فورَّ بهَّ ليعملَّ األمرَّ

تلقيه. فورَّ بهَّ ليعملَّ الجلسةََََّّّّاليوميَّ يفَّ منهَّ ليستكثرَّ أحدهمَّ يكنَّ لمَّ َّ َثم  ومنَّ

ُيح كانَّ ألنهَّ علىََّّـأنََّّّسَّـالواحدة،َّ يجعلهاَّ وتكاليفَّ واجباتَّ منَّ َّ يستكثرَّ إنماَّ هَّ

اءَّعنَّابنَّمسعودََّّـماَّجعاتقه،َّفكانَّيكتفيَّبعشرَّآياتَّحتىَّيحفظهاَّويعملَّهبا،َّك

ََّّكانَّالرجلَّمناَّإذاَّتعلمَّعشرَّآياتَّلمَّيجاوزهنَّحتىَّيعرفَّمعانيهنََََّّّّال:ـق(

أهنمََّّ يقرئونناَّ كانواَّ الذينَّ حدثناَّ السلميَّ الرحمنَّ عبدَّ أبوَّ وقالَّ هبن(.َّ والعملَّ

 

َّ.11َّصَّ"بحوثَّيفَّأصولَّالتفسير"َّانظرَّكتابناَّ(1)
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يستقرئونَّمنَّالنبيَّفكانواَّإذاَّتعلمواَّعشرَّآياتَّلمَّيخلفوهاَّحتىَّيعملواَّبماَّفيهاََّّ

َّ(1)القرآنَّوالعملَّجميعا[.منَّالعمل،َّفتعلمناَّ

إّنَّهذاَّالشعورَّشعورَّالتلقيَّللتنفيذَّكانَّيفتحَّلهمَّمنَّالقرآنَّآفاقـًاَّمنَّالمتـاعَّ

البحثََّّ بشعورَّ إليهَّ قصدواَّ أهنمَّ لوَّ عليهمَّ لتفتحَّ تكنَّ لمَّ المعرفة،َّ منَّ وآفاقـًاَّ

ثق عنهمَّ ويخففَّ العمل،َّ لهمَّ ييسرَّ وكـانَّ واإلطالع،َّ التكاليف،َّـوالدراسةَّ لَّ

القرآنَّبذو إلىَّمنهجَّواقعي،َّوإلىََّّويخلطَّ اهتم،َّويحولهَّيفَّنفوسهمَّويفَّحياهتمَّ

آثارًاَّ تتحولَّ إنماَّ األذهانَّوالَّيفَّبطونَّالصحائف،َّ تبقىَّداخلَّ ثقـافةَّمتحركةَّالَّ

َّوأحداثًاَّتحّولَّخطَّسيرَّالحيـاة.

المعرفةََََّّّّإنَّّ روحَّ الروح:َّ هبذهَّ عليهَّ يقبلَّ لمنَّ إالَّ كنوزهَّ يمنحَّ الَّ القرآنَّ هذاَّ

َََّّّ(2).[..المنشئةَّللعملَّ.

وبناتنـاََّّإ أبنائنـاَّ صدورَّ نمألَّ أنَّ عليناَّ بتاريخنَّاّنَّ العظيم،ََّّـعتزازًاَّ اإلسالميَّ اَّ

ونَّـددةَّالتيَّتكــوبرجاالتهَّاألبطال،َّوعليناَّأنَّنسلكَّيفَّإبالغهمَّالمسالكَّالمتع

اذجَّـَـّلكَّالنمـدواَّبتــقتيات،َّوأنَّنحضهمَّعلىَّأنَََّّـّابــبابَّوالشــدَّالشـولةَّعنــمقب

َّيرهاَّيفَّتاريخَّاألممَّاألخرى.َّــنظَّّلَّـَـّريدةَّالتيَّقـالفَّلميةــ اإلس

الح أشـّدَّ يفَّ أولئكََّّـإننـاَّ طريقَّ علىَّ سائرًاَّ القادمَّ الجيلَّ يكونَّ أنَّ إلىَّ اجةَّ

باإلسالمَّ العملَّ هدفهمَّ ويكونَّ باإلسـالم،َّ عزهتمَّ فتكونَّ واألجـداد،َّ اآلبـاءَّ

َّوالدعوةَّإليـه،َّوإقامـةَّحياهتمَّالخاصةَّوالعامةَّعلىَّأسسهَّالعظيمةَّالخالدة.َّ

َّةَّبعدهمَّعنَّاإلسالم.ََّّــوَّنتيجـهَّاَّـومَّإنمــاليَّهَّالمسلمونَّـمنََّّاينــعيَّاَّـمَّإنَّ

بأقوالهمَّ وانخداعهمَّ الكفارَّ عندَّ التيَّ الرباقةَّ المظاهرَّ ببعضَّ واعتزازهمَّ

َّوشعاراهتم.َّ

 

َّ.83َّصَّو9َََّّّصَّ"بحوثَّيفَّأصولَّالتفسير"انظرَّكتابناَّ(1ََّّ)

َّ.15ََّّ-14صََّّ"بحوثَّيفَّأصولَّالتفسير"اَّـانظرَّكتابن(2ََّّ)
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مازلتَّأتحدثَّعنَّفائدةَّذكرَّبطوالتَّاألمـةَّالعظيمةَّألبنـاءَّاألّمـةَّيفَّمرحلةََّّ

َّـة.َّآلتَّإليهَّأوضاعَّاألمَّّاليقظةَّوالنهوضَّمنَّالواقعَّالمؤلمَّالذيَّ

َّ،َّةــإنَّالحديثَّعنَّتلكَّالبطوالتَّالعظيمةَّيذكيَّروحَّالحماسـةَّيفَّأبنـاءَّاألمَّّ

ويوقدَّشـعلةَّاألملَّبالمستقبلَّالباسمََََّّّّ،ويحّضهمَّعلىَّالعملَّالجـاّدَّلرفعـةَّأمتهم

نفوسهم يفَّ كانواََََّّّّ،المشرقَّ الذينَّ األبطالَّ أولئكَّ أحفادَّ أنتمَّ أنكمَّ لهم:َّ ويقولَّ

أخرج أمـةَّ للناسخـيرَّ َّ،تَّ تحقيقَََّّّ لتكملواَّ المسـيرةَّ تسـتأنفواَّ أنَّ وعليكمَّ

والقيادةَّإلىََََّّّّ،المهماتَّالعلياَّالسـاميةَّالتيَّبدأهاَّأجدادكمَّمنَّالهدايةَّإلىَّالرشـد

َّالخيرَّوالسـعادة.َّ

سـيدناََََّّّّ،وأفضلَّاألنبياءََّّ،َّوقدَّسـبقَّأنَّذكرناَّأهميةَّالتذكيرَّبسـيرةَّسـيدَّالخلق

اهللََّّ رسـوِلَّ النذيرََّّملسو هيلع هللا ىلصمحمٍدَّ المنيرََّّ،البشيرَّ العظيمََّّ،َّوالسـراجَّ الخلقَّ َّ،صاحبَّ

صلواتَّاهللَّوسـالمهَّعليهَّ..َّذكرناَّأهميةَّالتذكيرَّبتلكَّالسـيرةََََّّّّ،الرؤوفَّالرحيم

َّالعطرةَّيفَّتحقيقَّاليقظةَّوالنهضة.

الى,َّورّغبََّـّابَّاهللَّتعــهَّكتـبَّنّصَّعليـرَّواجـأمََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّاهللََّّــداءَّبرســإّنَّاالقت

 مك  لك  خك حك  جك مق  حق مف خف حف جفُّ الَّتعالى:ََّّــه.َّقـّضَّعليـهَّوحـفي
َّ[.21َّاألحزاب:َّ]ََّّجم هل مل خل حل  جل

دهَّـالذيَّأيَََّّّّ،داءَّبرسـولَّاهللَّالعظيمــوقدَّيقولَّقائل:َّأّنىَّليَّأنَّأسـتطيعَّاالقت

بالعصمة السجاياََّّ،اهللَّ أكرمَّ هذاََََّّّّ،وحبـاهَّ إّنَّ وخاتمهم؟َّ رسـلهَّ أفضلَّ وجعلهَّ

َّمطلبَّعسـيرَّالتحقق.َّ

رسـ وصفَّ يفَّ ذكرتهَّ ماَّ إّنَّ القائل:َّ لهذاَّ صحيحونقولَّ اهللَّ سـيدَََّّّ،ولَّ فهوَّ

بالعصمةََّّ،العظماء المؤيدَّ والَََّّّ،وهوَّ فيه.َّ شـكَّ الَّ هذاَّحقَّ الرسل.َّ أفضلَّ وهوَّ

يرادَّباالقتداءَّأنَّيكونَّالمقتديَّمعصومًاَّ..َّبلَّالمطلوبَّمنَّالمسـلمَّيفَّالقدوةََّّ

فالَّيكلفَّاهللَّنفسـًاَّإالَّوسعها,َّوالَّيطلبَّمنَّالمسـلمَََّّّ،ماَّيدخلَّيفَّطوقهَّوقدرته
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يسـتطيعَّ..َّفطبيعةَّهذاَّالدينَّيفَّكلَّتكاليفهَّاليسرَّ..َّوهذهَّخاصةَّأنَّيقومَّبماَّالََّّ

 مح  جح مج حج مث هت  ُّ عظيمةَّمنَّخصائصَّهذاَّالدين.َّقالَّاهللَّتعالى:ََّّ

َّوقـال185البقرة:ََّّ]  َّ مخ جخ يشـاّدَّهذاََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّ[.َّ الدينَّيسـر,َّولنَّ إنَّهذاَّ

َّإالَّغلبه َّ.«الدينَّأحد 

الكرامـوق الصحابةَّ جيلَّ اسـتطاعَّ النََّّ،دَّ منَّ ناسَّ أنَََّّّ،اسـوهمَّ اسـتطاعواَّ

َّ َّرسـولبيقتدواَّ َّاهللَّ َّملسو هيلع هللا ىلصَّ وتفكيرهمَََّّّ عبادهتمَّ يفَّ المختلفةَّ حياهتمَّ جوانبَّ يفَّ

َّوأخالقهمَّومعاملتهمَّاآلخرين.

فالقدوةَّممكنـةَّوليسـتَّمطلبًاَّعسـيراًَّ الصحابةََّّ،إذنَّ ََّـّوقدَّتحققتَّيفَّعصرَّ

وتمثلتَّيفَّجيلَّكاملَّمنَّالناسَّ..َّكانَّأفرادهَّحملةَّهذاَّالدينَّوناشـريهَّيفَّالعالمََّّ

َّعمور.الم

الزمانَّولمَّ مرَّ أفرادَّعلىَّ أيضًاَّبعدَّعصرَّالصحابةَّيفَّ القدوةَّ وتحققتَّهذهَّ

َّل.َّـيفَّجيًَّاـيكنَّذلكَّمتحقق

ليحملناَّهذاََّّ العظيمَّ الجيلَّ أفرادَّهذاَّ أنَّنعرضَّطرفـًاَّمنَّحيـاةَّبعضَّ ونودَّ

َّالعرضَّعلىَّالعملَّواالقتداء.

ممت وهوَّ البطوالتَّ هذهَّ بعرضَّ والسـامعينَّ أنفسناَّ نمتعَّ أنَّ غرضناَّ عََّّوليسَّ

اإلنسـانَََّّّولَّللمسلمَّالمعاصرَّوللمسلمةَّالمعاصرة:َّإنَّّـقَّنحقًاَّ..َّبلَّغرضناَّأنََّّ

أنهَّ األمرَّ أولَّ لهَّيفَّ بداَّ مهماَّ يبلغهَّ أنَّ استطاعَّ أمرَّوصدقَّيفَّعزمهَّ إذاَّعزمَّعلىَّ

األختََّّ أيتهاَّ العملَّ وإلىَّ َّ.. المسـلمَّ األخَّ أيهاَّ العملَّ فإلىَّ َّ.. التحققَّ عسيرَّ

َّالمسـلمة.

ةَّمثالًَّأعلىَّيفَّاإلقدامَّوبذلَّالنفسَّوالمـالَّ..ََّّلقدَّكانَّهذاَّالحيلَّمنَّالصحاب

َّجاهدواَّيفَّسـبيلَّاهللَّبأموالهمَّوأنفسهم.َّ
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بينهم فيماَّ التعاملَّ حسنَّ يفَّ أعلىَّ مثالًَّ َّ،وكانواَّ معَََّّّ التعاملَّ حسنَّ ويفَّ

َّالمخالفينَّلهمَّيفَّالدين.

ويفَََّّّ،َّرتبيةَّوالدعوةَّإلىَّاهللَّبالحكمةَّوالموعظةَّالحسـنةالوكانواَّمثالًَّأعلىَّيفََّّ

َّووضعَّالدينَّيفَّموضعه.َّ،زمَّيفَّموضعهوضعَّالح

نبدأََّّ أنَّ الطبيعيَّ فمنَّ رجاالهتمَّ عددَّ فضائلَّ يفَّ القولَّ نفصلَّ أنَّ أردناَّ وإذاَّ

اءَّ..َّأالَّوهوَّسـيدناَّأبوَّبكرََّّـبالحديثَّعنَّأفضلهمَّ..َّبلَّأفضلَّالخلقَّبعدَّاألنبي

اهللََّّ رسـولَّ خليفةَّ الصديقَّ بكرَّ أبوَّ َّ.. وأرضاهَّ عنهَّ اهللَّ رضيَّ ََّّ،ََّّملسو هيلع هللا ىلصالصديقَّ

أبيَّبكرَّليسـتَّحياةَََّّّذلكَّألنَََّّّّ،وناصرهَّومستشارهَََّّّ،وصديقهَّاألول حياةَّسـيدناَّ

..ََََّّّّ،واحد الظالمَّ الكوَنَّ عّمَّ النورَّحينَّ أمـةَّحملتَّمصباحَّ َّ.. أمـٍةَّ ولكنهاَّحيـاةَّ

َّوأرشـدتَّالعالمَّالتائهَّيفَّعبابَّالجهلَّإلىَّشاطئَّالعلم.

اإلسالمي التاريخَّ األولىَّمنَّ الصفحةَّ العظيمَّهيَّ بكرَّ أبيَّ ََّّ،َّإّنَّحيـاةَّسـيدناَّ

لمََّتحَََّّّْ،هَّـذَّّذيَّهبرَّكلَّتاريخَّوبََّال ِوَّتواريخَّاألممَّمجتمعةَّبعضَّماحوىَّـوالذيَّ

َّمنَّالشـرفَّوالمجـدَّوالنبلَّواإلخالص.َّ

ولمَّتتكررَََّّّ،هذاَّالتاريخَّالذيَّسـجلَّمعجزةَّيفَّأحداثهَّلمَّتحصلَّيفَّالماضي

متفرقةَّ جاهلةَّ باديةَّ كانتَّ أمـةَّ تاريخَّ وقوعها.َّ َّ،بعدَّ منَََّّّ بوجودهاَّ يحّسَّ الَّ

تكنَََّّّ،عاصرها اإلسالمَََّّّولمَّ بفضلَّ غدتَّ ثمَّ َّ.. بعدهاَّ جاءَّ لمنَّ مذكورًاَّ شيئًاَّ

ةَّالحضارةَّوالعلمَّوالتوجيهَّ..َّــحياهتمَّ..َّغدتَّأمَََّّّّيفََََّّّّوقادتهَّالذيَّتمثلواَّمبادئهََّّ

َّأمـةَّلمَّيكنَّلهاَّولنَّيكونَّلهاَّنظير.

تلقواَّآياتَّالقرآنَّمنَّرسولَّاهللَّفوعوها,َّثمَََّّّالَّالصحابةَّونساءهمََّّـإّنَّرج

إلىَّالدنياَّ..َّلقدَّامتزجتَّروحَّاإلسالمَّبأرواحهمَّ..َّفلمََََّّّّثمَّحملوهاََّّ،عملواَّهبا

ولمَّيعدَّللطمعَّوالحسـدَّوالغشَّوالكذبََََّّّّ،دَّحبَّالدنياَّمسـيطرًاَّعلىَّقلوهبمـعي

وغايةَّماَّيبلغهَّالسمّوَََّّّ،وجودَّيفَّنفوسهمَّوالَّيفَّمعامالهتم.َّوغدواَّخالصةَّالبشر
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جديدة صياغةَّ اإلسالمَّ صاعهمَّ َّ.. ويرََّّ،اإلنساينَّ هللَّ يغضبونَّ هللفهمَّ َّ،ضونَّ

ََّّ،َّيجاهدونَّهللَّويسـالمونَّهللََّّ،يحبونَّيفَّاهللَّويبغضونَّهللََّّ،يصمتونَّهللَّوينطقونَّهلل

الشهواتَّولمَّيبقََََّّّّ،ماتتَّيفَّنفوسهمَّاألهواء وعقلََََّّّّ،َّدينَّيهدياّلَّإوبادتَّمنهاَّ

َّصالهتمَّونسـكهمَّومحياهمَّومماهتمَّهللَّربَّالعالمين.َّ،يستهدي

هذهَّالُمثلَّالكريمةَّيفَّرجالَّونسـاءََّّّدَّالحاجةَّإلىَّإحياءََّّـيفَّأشََّّ-ََّّاليومََّّ–ََّّاـإنن

العّزةَّوالسيادة إلىَّ أمتهمَّ التيَّأصابتهمَّبسـببَََّّّ،يقودونَّ المهانةَّ ويخلصوهناَّمنَّ

وينقذوهناَّمنَّعدوانَّأعداءَّاهللَّمنَّاليهودَّالذينَّضربتَّعليهمََََّّّّ،بعدهمَّعنَّالدين

الذلةَّوالمسـكنة،َّومنَّالنصارىَّالقتلةَّالمجرمين،َّومنَّالمجوسَّوغيرهم.َّنسـألَّ

َّأنَّيمنَّعلىَّالمسـلمينَّبالرجوعَّإلىَّدينـهَّواالستمساكَّبحبلهَّالمتين.ََّّاهلل

تربزنََََََّّّّّّأنََََّّّّالبنـاءََّّةََّّــمرحلََّّيفََََّّّّوأنتنََََََّّّّّّالتـالفاضََّّواتََّّـاألخََّّاََّّـإّنَّعليكنَّأيته

ولجاراتكنََّّ ولتلميذاتكنَّ وبناتَّ بنينَّ منَّ ألوالدكنَّ األبطالَّ أولئكَّ صورةَّ

وقاتلواَّمعه،َّفنفعهمَّاهللَََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّوصديقاتكنَّ..َّاألبطالَّالذينَّعاشواَّمعَّرسولَّاهللََّّ

َّبصحبته،َّوكانواَّالقاعدةَّالصلبةَّللمجتمعَّاإلسالميَّالمثالي.

هداَّ قوماَّ كانواَّ يعيشونََََّّّّةلقدَّ المرسلين،َّ سيدَّ هبدىَّ مستمسكينَّ مهتدين،َّ

عيشَّالزاهدين،َّلمَّيمنعهمَّزهدهمَّمنَّأنَّيكونواَّأبطـالَّالحروب،َّولمَّيفتنهمَّماََّّ

َّمَّوتقواهم.وقدَّوصفهمَّالشاعرَّبقوله:َّنالواَّمنَّمجـدَّوماَّبلغواَّمنَّجـاه،َّعنَّدينه

َّمنَّدنيـاَّودينَّالمجدََِّّروَبَّوُضَََّّّـالسَّأفانينَّالعَُّـاـالنَّّواَّّلمــع

َّأوَّدعواَّللفخرَّكانواَّاألطولينََّّاَّـإنَّنزواَّرّجتَّهبمَّأرجاؤه

َّنــــمرغمـيَََّّّدادـشــََّّـامَّـَـّدَّأيــََّّبعـََّّجاهنميطرحَّالناسَّلهمَّت

َّوىَّماَّيشتهونَّسبيجـرَّصـرفَََّّّدهرَّفلمـواَّمنَّعـوجَّالـقّوم

َّ(1)تّيــاهَّالجبـينَّرَّـيخطـََّّومضـىََّّــهَّــبردتََّّهبـمَّدهـرَّـالَّـّرزَّـط

 

َّ.1َّ/113ََّّ"لبزمَّانَّمحمدَّاَّديو"،َّو1/436َّ"أقوالَّمأثورة"(1ََّّ)
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للمسلمينََّّ-ََّّليسواَََّّّةََّّـالصحابََّّإن َّ أوالََََّّّّ-ََّّبالنسبةَّ همَّ بلَّ قوميين،َّ أبطاالَّ

دينيونأ القـادةَََّّّبطالَّ وكانواَّ طريقهم،َّ عنَّ إليناَّ الذيَّوصلَّ الدينَّ هذاَّ ..َّحملواَّ

اتَّالوثنيةَّوالشركَّبأنواعه،َّوالظلمَّوالشقاءَّ..َّالفاتحين،َّحررواَّأجدادناَّمنَّظلم

المـأثرَّ أيديهمَّ وأجرىَّعلىَّ وأيدهم،َّ معهمَّونصرهمَّ اهللَّ فكانَّ اهللَّ معَّ كانواَّ لقدَّ

َّ:ولنتحدثَّعنَّأبيَّبكرََّّالعظيمة.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ
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َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّ أبو بكــر الصـديق

أبوَّبكرَّيمثلَّه األمَّّــلقدَّكانَّسيدناَّ بأخـــذهَّ دهََّّـدلهَّوزهـوعََّّـهافقهَّوموَـّالقـةَّ

َّه.َّـَـّجاعتــوش

وبماَّجاءَّبه،َََّّّملسو هيلع هللا ىلصلقدَّكانَّسيدناَّأبوَّبكرَّأسرعَّالناسَّإلىَّاإليمانَّبرسولَّاهللََّّ

َّولقيَّيفَّذلكَّالعناءَّالكثير.َّ

قَّـقبلَّاإلسالم،َّفلماَّبعثَّانطلََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّصديقًاَّللنبّيَََّّّ-كماَّذكرنا–كانَّأبوَّبكرََّّ

أباَّبكر!َّإنَّصاحبكَّيـرج دعوَّإلىَّعبادةَّإلهََّّالَّمنَّقريشَّإلىَّأبيَّبكرَّفقالوا:َّياَّ

َّواحدَّويزعمَّأنهَّنبي.

َّقالَّأبوَّبكر:َّذاك؟َّ

َّقالوا:َّنعم.

النبّيَّإلَّأبوَّبكرََّّـقبـأف أباَّالقاسمَّماَّالذيَّبلغنيَََّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّلىَّ فطرقَّعليهَّالبابَّوقال:َّ

َّعنك؟ََّّ

َّ«.وماَّبلغكَّعنيَّياَّأباَّبكر؟»قال:َّ

َّقال:َّبلغنيَّأنكَّتدعوَّإلىَّتوحيدَّاهلل،َّوزعمتَّأنكَّرسولَّاهلل؟ََّّ

َّ.َّ«اَّبكرَّإنَّربيَّجعلنيَّبشيرًاَّونذيرًاَّوأرسلنيَّإلىَّالنـاسَّجميعًانعمَّياَّأب»قال:َّ

أمانتكََّّ لعظمَّ بالرسالةَّ لخليقَّ وإنكَّ كذبًا،َّ عليكَّ جربتَّ ماَّ واهللَّ بكر:َّ أبوَّ قالَّ

مبايعك. فإينَّ يدكَّ مـّدَّ فعالك.َّ لرحمكَّوحسنَّ اهللََََّّّّوصلتكَّ إالَّ إلهَّ الَّ أنَّ أشهدَّ

َّوأشهدَّأنكَّرسولَّاهلل.َّ

اهللََّّــوق منهَّكبـأحـََََّّّّوتـدعََّّاََّّـم»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصالَّرسولَّ إاّلَّكانتَّ إلىَّاإلسالمَّ وةََّّـدًاَّ

َّأولََّّمنَََّّّ.َّفكانَّهوَّوخديجةَّ«وترددَّإالَّماَّكانَّمنَّأبيَّبكرَّ..َّماَّترددَّفيه
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َّ:(1)أسلم.ََّّقالَّحسانَّبنَّثابت

َّفاذكـرَّأخــاكََّّأباََّّبكرََّّبماََّّفعـالَََََََّّّّّّّةَّــإذاَّتذكرتَّشجوًاَّمنَّأخيَّثق

َّـدََّّالنـبيََّّوأوفاهـاََّّبماَّحمــالَّبعـََََََّّّّّّدلهـاَّــوأعََّّأتقاهـاََّّةَّـخــيرَّالربيــ

َّوأولَّالنـاسَّمنهمَّصّدقَّالرسالََََََََّّّّّّّّوالثاينَّالتاليَّالمحمـودَّمشـهدهَّ

َّطـاقََّّالعدوَّهبمَّإذَّصّعداَّالجبالَََََََّّّّّّّوثاينَّاثنينَّيفَّالغارَّالمنيفَّوقـد

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

قالت:َّلمَّأعقلََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصزوجَّالنبيََََّّّّعائشةََََّّّّأن َََّّّ(2)روىَّالبخاريَّيفَّصحيحه

طريفََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبوّيَّإاّلَّوهماَّيدينانَّالدين،َّولمَّيمّرَّعليناَّيومَّإالَّيأتيناَّفيهَّرسولَّاهللََّّأ

َّالنهارَّبكرةَّوعشية.َّ

بركََّّ بلغَّ إذاَّ حتىَّ الحبشة،َّ قبلَّ مهاجرًاَّ أبوبكرَّ خرجَّ المسلمونَّ ابتليَّ فلماَّ

َّوهوَّسيدَّالقارةَّفقال:َّأينَّتريدَّياَّأباَّبكر؟َّ(3)ةـالغمادَّلقيهَّابنَّالّدِغنّ

َّيََّّقوميَّفأناَّأريدَّأنَّأسيحَّيفَّاألرضَّوأعبدَّربي.َّفقالَّأبوبكر:َّأخرجن

 

(1ََّّ الزوائدَّ"(َّ ََّّ"مجمعَّ ثابت"،َّو9َّ/43َّ بنَّ زيادةَّعن211ََّّصََََّّّّ"ديوانَّحسانَّ بعضهاَّ ،َّويفَّ

َّبعض.

َّ(.2297َّ(ََّّرواهَّالبخاريَّ)2)

غن ةَّمثلَّالدجنةَّوزنًاَّومعنى،َّوالدُغن هَّأمَّربيعةََّّغَّ(ََّّجاءَّيفَّالقاموسَّوشرحهَّمادةَّد3) ن:َّوالدُّ

الذي السلميَّ ثعلبةَّ بنَّ حبانَّ بنَّ رفيعَّ أباََّّبنَّ وذكرََََّّّّبكرََََّّّّأجارَّ حنينًا.َّ هوَّ وشهدَّ

الصحابةََّّ أسماءَّ تجريدَّ السلمي1/179ََََّّّّالذهبيَّيفَّ ثعلبةَّ بنَّ أهبانَّ بنَّ رفيعَّ بنَّ ]ربيعةَّ

أم الدغنة،َّوهيَّ ابنَّ لهَّ يقالَّ الصمةَّيومئذ[.َّوذكرََّّــالذيَّ ه،َّوشهدَّحنينًاَّوقتلَّدريدَّبنَّ

ُغن ة(َّقولينَّآخرينَّوهما:َّأنَّتكونَّعلى )الدُّ باديَّيفَّضبطَّ ة(َّوعلىَّوزنَّ)كلمََّّالفيروزَّ

ترجمتةَّ يفَّ وانظرَّ يلحنون.َّ والمحدثونَّ األول،َّ والصحيحَّ قال:َّ ثمَّ )حزمة(َّ وزنَّ

حجرََََّّّّ"اإلصابة" الرتجمة495ََََّّّّ-1/494البنَّ صحيح2598ََّّورقمَّ يفَّ جاءَّ وقدَّ َّ.

العينيََّّ شرحَّ يفَّ وجاءَّ القارة(،َّ سيدَّ )وهوَّ الدغنة:َّ ابنَّ عنَّ القارة12/124ََّّالبخاريَّ َّ:

رميَّ..َّسمواَّبذلكَّألهنمَّيفَّبعضَّحرهبمََّّبجودةَّالََّّبالقافَّوتخفيفَّالراءَّقبيلةَّموصوفة

َّارة:َّأكمةَّسوداءَّفيهاَّحجارة.َّـلبنيَّبكرَّصفواَّيفَّقارة.َّوقالَّابنَّدريد:َّالق
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وتصلََّّ المعدوم،َّ تكسبَّ فإنكَّ ُيخرج،َّ والَّ َيخرجَّ الَّ مثلكَّ إّنَّ الدغنة:َّ ابنَّ قالَّ

الرحمَّوتحملَّالكّل،َّوتقريَّالضيف،َّوتعينَّعلىَّنوائبَّالحق،َّوأناَّلكَّجار،َّ

َّفأرجعَّفاعبدَّربكَّببالدك.َّ

كفارَّقريشَّفقالَّلهـم:َّفارتحلَّابنَّالدغنة،َّفرجعَّمعَّأبوَّبكر،َّفطافَّيفَّأشرافََّّ

المعدوم، يكسبَّ رجالًَّ أتخرجونَّ ُيخرج،َّ والَّ مثلهَّ َيخرجَّ الَّ بكرَّ أباَّ ويصلََََّّّّإّنَّ

َّالرحم،َّويحملَّالكّل،َّويقريَّالضيف،َّويعينَّعلىَّنوائبَّالحق؟َّ

أبابكرََّّ ُمْرَّ الدغنة:َّ البنَّ وقالواَّ أبابكرَّ وآمنواَّ الدغنة،َّ ابنَّ جوارَّ قريشَّ فأنفذتَّ

ماَّشـاء،َّوالَّيؤذيناَّبذلك،َّوالَّيستعلنَّبه،َّفإناَّفليعبدَّربهَّيفَّداره،َّفليصّل،َّوليقرأََّّ

أبوبكرََّّ فطفقَّ بكر.َّ ألبيَّ الدغنةَّ ابنَّ ذلكَّ ونساءنا.قالَّ أبناءناَّ يفتنَّ أنَّ خشيناَّ قدَّ

يعبدَّربهَّيفَّداره،َّوالَّيستعلنَّبالصالة،َّوالَّالقراءةَّيفَّغيرَّداره،َّثمَّبداَّألبيَّبكرََّّ

ن،َّفيتقصفَّعليهَّنساءَّفابتنىَّمسجدًاَّبفناءَّدارهَّوبرز،َّفكانَّيصّليَّفيهَّويقرأَّالقرآ

إلي وينظرونَّ يعجبونَّ وأبناؤهمَّ يملكََّّـالمشركينَّ الَّ بكاًءَّ رجالًَّ بكرَّ أبوَّ وكانَّ ه،َّ

دمعهَّحينَّيقرأَّالقرآن،َّفأفزعَّذلكَّأشرافَّقريشَّمنَّالمشركين،َّفأرسلواَّإلىَّابنََّّ

إناَّكناَّأجرناَّأبابكرَّعلىَّأنَّيعبدَّربهَّيفَّدارهَّوإنهََّّـالدغ نّة،َّفقدمَّعليهمَّفقالواَّله:َّ

فابتنىَّمسجدًاَّبفناءَّدارهَّوأعلنَّالصالةَّوالقراءة،َّوقدَّخشيناَّأنََّّيفتنَّجاوزَّذلكََّّ

َّأنَّيقتصرَّعلىَّأنَّيعبدَّربهَّيفَّدارهَّفعل،َّوإنَّأبىَّـاءناَّفـاءناَّونسَّـأبن أته،َّفإنَّأحب 

كرهن فإناَّ ذمتكَّ إليكَّ َّ يرد  أنَّ فسلهَّ ذلكَّ يعلنَّ أنَّ مقرينَّـإاّلَّ ولسناَّ نخفرك،َّ أنَّ اَّ

َّألبيَّبكرَّاالستعالء.

ف عائشة:َّ الدغقالتَّ ابنَّ عليه،ََّّـأتىَّ لكَّ عقدتَّ الذيَّ علمتَّ قدَّ فقال:َّ أبابكرَّ نّةَّ

فإمـاَّأنَّتقتصرَّعلىَّذلك،َّوإماَّأنَّتردَّإليَّذمتي،َّفإينَّالأحبَّأنَّتسمعَّالعربَّأينَّ

َُّأخفرتَّيفَّرجلَّعقدتَّله.

َّقالَّأبوَّبكر:َّفـإينَّأرّدَّإليكَّجواركَّوأرضىَّبجوارَّاهلل.َّرواهَّالبخاري.َّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 408 - 

 

اهللَّوالَّيباليَّبماَّيصيبهَّيفَّسبيلَََّّّيصليَّويدعوَّإلىََّّوهكذاَّمضىَّأبوَّبكرََّّ

َّاهللَّويرضىَّبجوارَّاهلل.َّ

الحقَّيمضونَّيفَّ التوحيدَّدعوةَّ دعوةَّ ينشؤونَّعلىَّ نريدَّشبابًاَّوشاباتَّ إنناَّ

َّطريقَّالدعوةَّالَّيصدهمَّعنَّذلكَّأمرَّمنَّاألمور.

أعين أمـامَّ نضعَّ أنَّ عليناَّ نماذجَََّّّيجبَّ وتلميذاتناَّ وتالميذناَّ وبناتناَّ أبنائناَّ

اَّ القدوةَّ منَّ كلََّّفاضلةَّ يفَّ ذكرهاَّ منَّ ونكثرَّ األضواء،َّ عليهاَّ نسّلطَّ لصالحة،َّ

َّمناسبة،َّبطريقةَّغيرَّمملةَّوالَّوعظية.َّ

نكونَّقدَّقدمنـاَّلهؤالءَّاألوالدَّالذينَّائتمنناَّاهللَّعليهمََََّّّّ-إنَّفعلناَّذلكََََّّّّ-إننـا

إلىََّّ ذلكَّ ويقودهمَّ فيحّبوهناَّ نفوسهم،َّ يفَّ صورهتاَّ تنطبعَّ التيَّ الصالحةَّ القدوةَّ

َّاالقتداءَّهبا.َّ

هَّأهـراغَّسـاكَّفـانَّهنَـّمَّنفعلَّذلكَّكأمـاَّإذاَّل دةَّمنَّـاذجَّفاسـلَّالشـرَّبنمـيسدُّ

والمثقفينَّ الماجنـات،َّ والراقصاتَّ الماجنـينَّ والراقصينَّ والممثالت،َّ الممثلينَّ

منََّّ التأثيرَّ أدواتَّ يملكونَّ هؤالءَّ وأصبحَّ المنحرفات،َّ والمثقفاتَّ المنحرفينَّ

طري فتحناَّ قدَّ بتقصيرناَّ فنكونَّ المتقدمة..َّ اإلعالمَّ فلذاتََّّوسائلَّ أمامَّ الغّوايةَّ قَّ

َّاألكباد،َّدونَّأنَّنشعرَّبذلكَّ..َّودونَّأنَّنتعمده.َّ

وإذاََّّ كثيرة..َّ كثيرةَّ األغرَّ تاريخناَّ يفَّ والنساءَّ الرجالَّ منَّ الفاضلةَّ النماذجَّ إّنَّ

عرضتَّهذهَّالنماذجَّعنَّطريقَّالقصةَّالمحبوكةَّأوَّالتمثيليةَّالجذابةَّكانَّتأثيرهاَّ

َّكبيرًا.َّ

ويستمت القصصَّ سماعَّ يحّبَّ اإلنسانَّ استغّلَّإّنَّ وقدَّ عمره..َّ كانَّ أيًاَّ هباَّ عَّ

الشرَّذلك،َّفكتبواَّقصصًاَّتقومَّعلىَّدغدغةَّالغرائرَّوإثارهتا،َّوتزيينَّطريقَّ أهلَّ

َّالغوايةَّللشبابَّوالشاباتَّوالمراهقينَّوالمراهقات.َّ

طريقَّ يفَّ يسيرونَّ أوالدناَّ نرىَّ بتقصيرناَّ ونحنَّ عيشَّ لنـاَّ يطيبَّ كيفَّ

ناَّبينَّيديَّاهللَّعنهم.َّثمَّيجبََّّاالنحرافَّوالغواية؟َّإننـاَّيجبَّأنَّنشعرَّبمسؤوليت
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أنَّنشعرَّبمسؤوليتناَّأمامَّهؤالءَّاألحبةَّعندماَّيدركونَّتقصيرنا..َّوذلكَّبأنَّتركناََّّ

َّالمجالَّلدعاةَّالهدمَّونشرَّالرذيلة.

منَّ يكونَّ أنَّ متوقعَّ َّ أمر  وهذاَّ شديد،َّ األّمـةَّ لهذهَّ ُيكـادَّ الذيَّ الكيـدَّ إّنَّ

ا أواًلَّثمَّمواجهةَّهذاَّ اليقظةَّ ُبّدَّمنَّ بالردَّولكنََّّاألعداء..َّفالَّ بالنقدَّوالَّ لكيدَّالَّ

َّبالعملَّاإليجابيَّالجـاد.

أريدَّأنَّأشيرَّإلىَّأمرينَّيدفعانناَّإلىَّالعملَّيفَّهذاَّالصدد:َّوهوَّتقديمَّنماذجَّ

ونسائنـاَّ المصلحينَّ الصالحينَّ رجالناَّ منَّ قدوةَّ يكونواَّ أنَّ أهلَّ همَّ ممنَّ

َّالصالحاتَّالمصلحات.

َّمثُلَّالدين،َّيشهدَّعلىَّذلكََّّفهوَّأنهَّالَُّيحّركَّالفردَّيفَّأمتنـاَّشيََّّأمـا أولهما ء 

َّالتاريخَّالماضي،َّوالواقعَّالمعاصر.َّ

ثانيهما األّمـةََََّّّّوأمـا  أنَّيفَّهذهَّ خيرًاَّكثيرًا،َّتكشفَّعنهََََّّّّ-أّمـةَّاإلسالمََََّّّّ–فهوَّ

واالهتمامَّ البذلَّ المسلمةَّ جماهيرناَّ منَّ رأينـاَّ فلقدَّ القائمة.َّ اليوميةَّ األحداثَّ

ت أواًلَّ َّ.. ومآسيهمَّ آالمهمَّ ومشاركتهمَّ أنبـاءَّبالمسلمينَّ األخواتَّ أيتهاَّ ياَّ ذكرنَّ

فلسطين..ََّّ البوسنةَّوالهرسكَّويفَّ التربعَّإلخوانناَّيفَّ البذلَّواإلنفاقَّيفَّحمالتَّ

لقدَّجـاءَّالرجـالَّوالنساءَّيتسابقونَّإلىَّتقديمَّماَّيستطيعون..َّبلَّإّنَّبعضهمَّجـاءََّّ

يتربعَّبالبيتَّالذيَّيسكن،َّوبعضهنَّجاءتَّتتربعَّبالحليَّالذيَّتتزينَّبهَّوماَّإلىََّّ

إذاَّتوافرتَّالثقةَّبالدعاةَّوبالذينَّيجمعونَّالتربعاتَّبذلَّالناسَّالغاليََََّّّّذلك،َّنعم

َّوالنفيس.َّ

َّأالَّفلنستفدَّمنَّهذينَّاألمرين.
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َّ..َّ(1)لنعرضَّهاتيكَّالصورَّالمشرقةَّألبطالنـاَّالعظماءَّوماَّأكثرهم

م الصحـأبطالنـاَّ العــوالتََّّابةََّّـنَّ والعلماءَّ بالمعروفََّّـابعينَّ اآلمرينَّ املينَّ

المنكر عنَّ أمثََّّوالناهينَّ وأحمدــمنَّ والشافعيَّ ومالكَّ حنيفةَّ أبيَّ بنََََّّّّ،الَّ والعزَّ

السالم األََّّ،َّعبدَّ ومنَّ تيمية،َّ الشهيدَّوابنَّ الدينَّ نورَّ أمثالَّ منَّ المجاهدينَّ َََّّّ،َّمراءَّ

َّوصالحَّالدينَّاأليوبي.َّ

إّنَّذلكَّياَّأيتهاَّاألخواتَّيوقظَّاإليمانَّيفَّقلوبَّالناسَّويزيدهَّوينميه،َّويذكرَّ

قا للمؤمنين.َّ اهللَّ كتبهاَّ التيَّ تعالى:ََّّبالعزةَّ  يل ىل مل يكُّلَّ
العاطفََّّ[.8ََّّ]المنافقون:َََّّّزن رن مم  ام الدينيـويلهبَّ تعمرََّّـةَّ التيَّ ةَّ

ذورَّالخـيرَّعميقةََّّـجََّّ..َّذلكَّألنَََّّّّـة،َّيلهبهاَّبعدَّأنَّكانتَّفاترةـاءَّاألمَّّـدورَّأبنـص

َّـة.ـيفَّهذهَّاألمَّّ

هبم،ََََّّّّإحيـاءَّسـيرَّأبطالنـاَّالهـداةَّالصالحينَّالمصلحينَّليدعواَّإلىَّاالقتداءَََّّّإنَّّ

َّصالحَّواقعنـاَّالمؤلمَّالذيَّنتطلعَّإلىَّإصالحه.وإلىَّإ

 

(َّكانَّ)ج.م(َّمعلماَّيدرسناَّيفَّالمرحلةَّالثانوية،َّوكانَّمأخوذاَّبأورباَّوأهلها،َّوكانَّيقضي1ََّّ)

رقيَّاألوروبيينََّّتناٍهَّعنََّّإجازاتهَّهناك،َّولمَّيكنَّمتزوجا،َّوكانَّيحدثناَّدائماَّبإعجابَّم

مع وحسنَّ اآلَّوتقدمهمَّ تحصيلهمََّّاملتهمَّ وعنَّ واألخبارَّ المواعيدَّ يفَّ وصدقهمَّ خرين،َّ

لكالمهََّّ فتألمتَّ بلدنا..َّ أبناءَّ منَّ خيرَّ كالهبمَّ إنَّ فقال:َّ يومًاَّ لسانهَّ زلَّ حتىَّ َّ.. العلميَّ

نرفضهََّّ كالمَّ هذاَّ فقلت:َّ السن،َّ صغيرَّ طالبَّ حينذاكَّ وأناَّ ألتكلم،َّ واستأذنتهَّ وقمتَّ

ونحنَّبإسالمناَّخيرَّمنَّهؤالءَّالكفرة،َّثمَّلماذاَّالَّتحدثناَّعنَّآبائناََََّّّّحنَّمسلمونونأباه،َّن

لي:ََّّ فقالَّ ومفكريه؟َّ وقادتهَّوأساتذتهَّ العالمَّ البشرية،َّوكانواَّسادةَّ كانواَّخالصةَّ الذينَّ

بماذاَّأحدثكَّياَّبني؟َّوهلَّيفَّتاريخناَّإاّلَّبعضَّاألقاصيصَّعنَّعمرَّبنَّالخطابَّفقلتَّ

:َّإذاَّكنتَّالَّتعلمَّغيرَّتلكَّاألقاصيصَّفارجعََّّنكَّأستاذي:َّ)أقولَّمعَّاحرتاميَّلكَّألهـل

َّإلىَّكتبَّالتاريخَّوالسيرَّوالرتاجمَّلرتىَّالكثيرَّالكثير.(َّفأعرضَّعنَّكالميَّومضى.َّ

َّأقولَّ:َّإّنَّأمثالَّهذاَّالمعلمَّيهدمَّبنـاءَّاألمةَّويحطمَّنفوسَّأبنائها.

َّ
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نمأل أنَّ استطعناَّ إذاَّ إننـاَّ أوالدنََّّأجلَّ رجالنـصدورَّ وصدورَّ وبناتَّ بنينَّ اََّّـاَّ

الصالح العملَّ إلىَّ األبطال،َّقادهمَّهذاَّاإلعجابَّ بأولئكَّ ..ََََّّّّونسائناَّباإلعجابَّ

اإلعجابََّّ أنَّ ثبتَّ فلقدَّ وميدانية.َّ نظريةَّ دراساتَّ أثبتتهاَّ مقررةَّ حقيقةَّ وهذهَّ

َّ..ََّّودَّالمعجبَّإلىَّتقليدهَّـلَّيقبالبط

وهناكَّحوادثَّواقعيةَّأكدتَّهذهَّالحقيقة،َّفمنَّذلكَّخـربَّقرأناهَّيفَّالصحفَّ

منََّّ مراهقينَّ فتياناَّ أنَّ الخربَّ هذاَّ وفحوىَّ العربية،َّ البالدَّ بعضَّ يفَّ بعيدَّ زمنَّ منَّ

الدارَّالتيَّقصدوهاَّـوسطَّغني،َّعمدواَّإلىَّسرقةَّم إلىَّ الَّوحليَّبعدَّأنَّدخلواَّ

َّجواَّمنه.َّمنَّمدخلَّضيقَّجدًاَّوخر

ليسواَّبحاجةَّإلىَّالمـال،َّفهمَّأغنيـاءَّمرتفونَََّّّ-ََّّاــاَّقلنـكم  –مََّّـواَّذلكَّوهـفعل

َّولمَّيسبقَّلهمَّقبلَّذلكَّأنَّامتهنواَّالسرقة.َّ

اَََّّـّولماَّألقيَّالقبضَّعليهمَّوجرىَّالتحقيقَّمعهمَّقالوا:َّإنماَّفعلناَّماَّفعلناَّألنن

به،َّوكانَّبارعًاَّيفَّالدورَّدَّالممثلينَّالبارعينَّبمثلَّماَّقمناََّّـامَّفيهَّأحـاَّفلمًاَّقـرأين

َّا.َّـَـّدَّنجحنـ..َّوقَّالذيَّقامَّبه،َّفأعجبناَّبهَّوحاولناَّتقليدهَّ

بنـاءَّاألمَََّّّّإنَّّ الوعيَّلمنـمنَّمهّماتكنَّيفَّ أيديكّنَّولمنَّيتصلَََّّّتحتََّّـةَّتوفيرَّ

يعينََّّ مماَّ وإّنَّ وبأمته،َّ بدينهَّ معتزَّ مصلحَّ صالحَّ جيلَّ إنشاءَّ علىَّ والعملَّ بكن،َّ

الَّ العظيمََّّعلىَّتحقيقَّذلكَّعرضَّمشاهدَّمنَّسيرةَّ ورَّمنَّحياةَّـوصََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّ

َّالصحابةَّوالدعاة.َّ

تنـاَّوالَّسيماَّالناشئةََّّـيجبَّأنَّتبقىَّشمسَّالهدايةَّمشرقةَّعلىَّنفوسَّأفرادَّأمَّّ

َّّلَّالظالم.ـمنَّسننَّاهللَّأنهَّإذاَّغابتَّالشمسَّحَّ..َّألنَّّ

..َّأالََََّّّّـةـّدَّلهاَّمنَّحملةَّيحملوهناَّويتقدمونَّهباَّإلىَّاألمَّّــوشمسَّالهدايةَّالَّبَُّ

كلََّّ الفلُتعّدَّ المهمةَّ هبذهَّ قائمةَّ لتكونَّ نفسهاَّ منكّنَّ تفعلنََّّشواحدةَّ وإالَّ َّ.. ريفةَّ

السـك خـانتَّ تحـاحةَّ ليعيثَّ جنـَـّاليةَّ الظـَـّتَّ أنصــحَّ الضـالمَّ ومردةََّّـارَّ اللَّ

َّره.َّـمأن.َّواهللَّغالبَّعلىََّـّسَّوالجـنياطينَّمنَّاإلـالش
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هوَّأبوَّبكرََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّبعدَّرسـولَّاهللََََّّّّ-ََّّنحنَّالمسـلمينََّّ-ََّّاـتعلمنَّأنَّأعظمَّأبطالن

اهللَّبنَّعثمانََّّيقََّّالصد لقبََّّ،وهوَّعبدَّ لهَّ ..ََََّّّّ،قـعتيالانَّهما:ََّّـوكانَّ والصّديقَّ

النـار»بالعتيقَّوذلكَّيفَّقولهَّله:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصُهَّرسـولَّاهللََّّـلّقب ويبدوََََّّّّ،«أنتَّعتيقَّاهللَّمنَّ

ليلةَّاإلسراءََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّاهَّبذلكَّسيدناَّرسولَّاهللََّّـدَّدعـوقََّّ،أّنَّلقبَّالصّديقَّهوَّاألشهرَّ

َّكماَّسنذكرَّذلكَّمفصالً.ََّّ

َّنَّالثقفي:َّقالَّأبوَّمحج

َّرـكـمنَّّمىَّباسـمهَّغـيرَّـسـواكَّيسَّوكلَّمهاجرٍََّّ،صّديقـًاََّّوُسّميت

َّوكنتَّجليسـًاًَّّيفَّالعريشَّالمشهرَّسعيتَّإلىَّاإلسالمَّواهللَّشاهد َّ

الصديقََّّ بكرَّ أبوَّ كانَّ وبذلََََّّّّلقدَّ به،َّ جـاءَّ وبماَّ اإليمانَّ إلىَّ النـاسَّ أسرعَّ

اهللَّملسو هيلع هللا ىلص رسولَّ يصحبَّ أنَّ علىَّ وأصّرَّ اهلل،َّ سبيلَّ يفَّ ُكل هَّ مغامرًاََََّّّّمالهَّ الهجرةَّ يفَّ

مكاف قريشَّ وضعتَّ فقدَّ بالمخاطر،َّ محفوفةَّ كانتَّ الرحلةَّ تلكَّ ألنَّ ةََّّـأبحياته،َّ

َّالنبّيَََّّّأنَََّّّّ(1)حيـًاَّأوَّميتـًا،َّروىَّالبخاريَّيفَّصحيحهََّّملسو هيلع هللا ىلصكبيرةَّلمنَّيأيتَّبمحمدََّّ

للمسلمين:ََّّـقََّّملسو هيلع هللا ىلص وهماََّّ»الَّ البتين،َّ بينَّ نخلَّ ذاتَّ هجرتكمَّ دارَّ ُأريتَّ إينَّ

قَِبَلَّ«.ََّّالحرتان هاجرَّ منَّ بأرضَََّّّفهاجرَّ هاجرَّ كانَّ منَّ عامـةَّ ورجعَّ المدينة،َّ

علىَّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصَلَّالمدينـةَّفقـالَّلهَّرسـولَّاهللََّّــالحبشةَّإلىَّالمدينة،َّوتجّهزَّأبوَّبكرَّقِب

ََََّّّّ.«وَّأنَّيؤذنَّليـلكَّفإينَّأرجـــرس

َّفقالَّأبوبكر:َّوهلَّترجوَّذلكَّبأبيَّأنت؟َّ

َّ«.َّنعم»قــال:

اَّعندَّــينَّكانتـحلتفَّراـه،َّوعلـليصحبََّّملسو هيلع هللا ىلصَّولَّاهللََّّـهَّعلىَّرســسَّأبوَّبكرَّنفسـفحب

ُمرَّأربعةَّأشهر.َّ َّورقَّالس 

 

َّ.َّ(3905َّ)البخاريََّّرواه(1ََّّ)
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َّيفَّبيتَّأبيَّبكرَّيفَّنحرَّالظهيرةَّقالَّقائلَّ قالتَّعائشة:َّفبينماَّنحنَّيومًاَّجلوس 

َّألبيَّبكر:َّهذاَّرسولَّاهللَّمتقنّعًاَّيفَّساعةَّلمَّيكنَّيأتينـاَّفيها.َّ

َّفقالَّأبوَّبكر:َّفدىَّلهَّأبيَّوأمي،َّواهللَّماَّجـاءَّبهَّيفَّهذهَّالساعةَّإالَّأمـر.ََّّ

ألبيَّبكر:َََّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّفاستأذن،َّفأذنَّله،َّفدخل،َّفقالَّالنبّيَََّّّملسو هيلع هللا ىلصاءَّرسولَّاهللََّّـلت:َّفجقا

َّ«.َّأخرْجَّمنَّعندك»

َّأبوبكر:َّإنماَّهمَّأهلكَّبأبيَّأنتَّياَّرسولَّاهلل.َّفقال

َّ«.فإينَّقدَّأذنَّليَّيفَّالخروج»ال:َّــق

َّفقالَّأبوَّبكر:َّالصحابَةَّبأبيَّأنتَّياَّرسولَّاهلل.

َّ.«نعم»:َّملسو هيلع هللا ىلصقـالَّرسولَّاهللَّ

َّهاتين.َّ-َّبأبيَّأنتَّياَّرسولَّاهللَّ-ذَّـفخفقالَّأبوَّبكر:َّ َّإحدىَّراحلتي 

َّ«.بالثمن»:َّملسو هيلع هللا ىلصقـالَّرسولَّاهللَّ

قـالتَّعائشـة:َّفجهزناهماَّأحّثَّالجهـاز،َّوصنعناَّلهماَّسـفرةَّيفَّجـراب،َّفقطعتَّ

أسماءَّبنتَّأبيَّبكرَّقطعةَّمنَّنطاقهاَّفربطتَّبهَّعلىَّفمَّالجراب،َّفبذلكَّسميتََّّ

َّ.َّينذاتَّالنطاق

ال.ََّّـالثَّليـهَّثـاَّفيــور،َّفكمنـلَّثَـّارَّيفَّجبـرَّبغــوأبوَّبكََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّاهللََّّــقَّرسـمَّلحـث

منَََّّّ(3)فيّدلُجََََّّّّ(2)،َّلقن(1)يبيتَّيفَّالغارَّعبداهللَّبنَّأبيَّبكر،َّوهوَّغالمَّشابَّثقفَّ

عندهمَّبسحر،َّفيصبحَّمعَّقريشَّبمكةَّكبائت،َّفالَّيسمعَّأمرًاَّيكتادانَّبهَّإالَّوعـاهَّ

ع ويرعىَّ َّ الظالم،َّ يختلطَّ حينَّ ذلكَّ بخربَّ يأتيهماَّ فهيرةحتىَّ بنَّ عامرَّ َّ(4)ليهماَّ

 

َّ(ََّّأي:َّحاذق.1َّ)

َّ(ََّّأي:َّسريعَّالفهم.2َّ)

َّبسحرَّإلىَّمكة.َّأي:َّيخرجَّ(3َّ)

َّة،َّفأسلم،َّفأعتقه.َّخرب(ََّّاشرتاهَّأبوَّبكرَّمنَّالطفيلَّبنَّس4)
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منَّغنم منحةَّ بكرَّ أبيَّ العشاء،َّ(1)مولىَّ منَّ فيريحهاَّعليهماَّحينَّتذهبَّساعةَّ َّ،

منح لبنَّ وهوَّ رسلَّ يفَّ ورضيفهمامهتفيبيتانَّ فهيرةََّّ(2)اَّ بنَّ عامرَّ هباَّ َينِْعَقَّ حتىَّ َّ،

الثالث،َّواستأجرَّرسولَّاهللََّّ اللياليَّ ليلةَّمنَّتلكَّ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبغلس.َّيفعلَّذلكَّيفَّكلَّ

وهوََََّّّّ-ََّّاهرَّبالهدايةوالخريت:َّالمََّّ-الديل..َّهاديًاَّخريتًاََََّّّّوأبوبكرَّرجالًَّمنَّبني

ورَّبعدَّثالثَّــداهَّغـارَّثــراحلتيهما،َّوواعََّّعلىَّدينَّكّفارَّقريش،َّفَأمِنَاُهَّفدفعاَّإليه

َّحَّـبراحلتيهماَّصبَّ(3)ليالَّ]فأتاهما[

َّثالث،َّوانطلقَّمعهماَّعامرَّبنَّفهيرةَّوالدليلَّفاخذَّهبمَّطريقَّالسواحل.َّ

بع البخاريَّ أوردَّ يفَّثمَّ طمعَّ الذيَّ المدلجيَّ مالكَّ بنَّ سراقةَّ قصةَّ ذلكَّ دَّ

حيـًاـأفاالمك بمحمدَّ يأيتَّ لمنَّ قريشَّ وضعتهاَّ التيَّ الكبيرةَّ المـاليةَّ ميتـًا،ََََّّّّةَّ أوَّ

يقولََََّّّّفانطقَّنحوهماَّولمـاَّاقرتبَّمنهماَّظهرتَّمعجزةَّإلهيـةَّصرفتهَّعنَّمقصده.

مرََّّلقيتَّمنَّالحبسَّعنهمَّأنَّسيظهرَّأَََّّّماََّّلقيتََّّووقعَّيفَّنفسيَّحينََّّ.سراقة:َّ)..

اهللََّّ يريدََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّرسولَّ ماَّ أخبـارَّ الدية،َّوأخربهتمَّ فيكَّ قدَّجعلواَّ قومكَّ إّنَّ فقلت:َّ

ال عليهمَّ وعرضتَّ هبم،َّ قـال:ََّّـالنـاسَّ أنَّ إالَّ يرزآين،َّ فلمَّ والمتـاع،َّ أخفََّّ»زادَّ

دم،ََّّأفسألتهَّأنَّيكتبَّليَّكتابَّأمن،َّفأمرَّعامرَّبنَّفهيرةَّفكتبَّيفَّرقعةَّمنََََّّّّ«.عنـا

اهللََّّ رسولَّ مضىَّ للبخاريََّّملسو هيلع هللا ىلصثمَّ روايةَّ النهارَّـقَّ (4)ويفَّ أولَّ )فكانَّ الراوي:َّ الَّ

َّوكانَّآخرَّالنهارَّمسلمة(.َّملسو هيلع هللا ىلصجاهدًاَّعلىَّنبيَّاهللَّ

 

من1ََّّ) يشربانَّ أهنماَّ فائدتانَّ بذلكَّ وتحققَّ بكر،َّ ألبيَّ كانتَّ التيَّ الغنمَّ ويريدَّ الشاةَّ أي:َّ َّ َّ)

َّبنها،َّوتعفىَّأثرَّعبدَّاهللَّوعامر.َّل

لينعقدََََّّّّأوَّالنارََّّ(َّالرضيف:َّاللبنَّالمرضوف،َّأيَّالذيَّوضعتَّالحجارةَّالمحماةَّبالشمس2)

َّوتزولَّرخاوته.َّ

َّ.7/38َّ(ََّّليستَّهذهَّالكلمةَّيفَّنسخةَّالمتنَّواستدركتهاَّمنَّفتحَّالباري3َّ)

َّ.َّ(3911َّ)البخاريَّرواهَّ(4ََّّ)
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هذهَّقصةَّالهجرةَّالنبويةَّالشريفةَّكماَّجاءتَّيفَّصحيحَّالبخاري،َّوقدَّأوردهتاََّّ

.َّوأودَّأنَّنتأملَّهذهَّالقصةََّّاَّبعضَّصفاتَّالقدوةَّيفَّسيدناَّأبيَّبكرََّّـلتربزَّلن

َّونقفَّعندَّدروسهاَّالعديدة:

وحرصَّالمسلمينَّعلىَّالهجرةََََّّّّأبيَّبكرََََّّّّسيدناََّّول:َّحرصالدرسَّاألـفَّ •

الحديث منَّ يتبّينَّ قِبََََّّّكماَّ هاجرَّ منَّ قَِبَلَّـ)فهاجرَّ بكرَّ أبوَّ وتجهزَّ المدينةَّ َلَّ

َّالمدينة(.َّ

ليسـوالهج أمـرةَّ النفـتَّ ذلكَّألنَّّـرًاَّهينًاَّعلىَّ اإلنسـتََّّس،َّ بلدهَّوأهلهَّـركَّ انَّ

الََََََّّّّّّومــَّيعرفها،َّوقفالمهاجرَّيمضيَّإلىَّأرضَّالَََّّّومالهَّوعشيرتهَّصعبَّجـدًا.

َّوالَّيعرفَّكيفَّسيكونَّعيشهَََّّّبنسب،َََّّّيرتبطَّمعهم

َّهناك،َّوموطنَّاإلنسانَّحبيبَّإلىَّقلبهَّكماَّقالَّالشاعر:َّ

َّزلََّّـمنَّألولََّّدًاَّـأبَّهَّــوحنينََّّمنزلَّيفَّاألرضَّيألفهَّالفتىَّكمَّ

َّه:َّــانَّيألفَّـوالغريبَّيشعرَّبالوحشة،َّالَّيألفَّماَّك

َّوالَّسـكناََّّألفتََّّسـاكنًاالَََّّّفراقهاَّالوطنــاََّّبعدََّّالعينَّ

َّأنَّالَّتحّسَّكرىَّوالَّوسـناَََّّّأقلقهـــاَََّّّـعـبالدمََّّةــانــري

َّحسنًاَّوباتتَّالَّترىَّحسناَََّّّةٍَّـكانتَّترىَّيفَّكلَّسانح

َّـمعَّالغريبََّّإنَّّ َّاَََّّـّلمَّينعمَّوإنَّظعنـَّإنَّحـّلَََّّّداًَّـأبََّّذب 

اإليما يقتضيهَّ ماَّ علىَّ نقّدمَّ الَّ الحيـاة:َّ يفَّ مواقفنـاَّ تكونَّ أنَّ ينبغيَّ نَّوهكذاَّ

ق مـال،َّ والَّ أهلَّ والَّ بلدَّ منَّ الَّ تعالى:ََّّــشيئًاَّ اهللَّ  ىب نب مب زبُّ الَّ
 رث يت ىت نت مت زت رت يب
 لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
َّ[.24]التوبة:َّ َّ من زن  رن مم ام ىليل مل يك ىك مك
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عنإنَّّ نسـنـاَّ بأنفسنـدماَّ نصلَّ أنَّ الَََّّـّتطيعَّ أنَّ يفَّ المستوىَّ هذاَّ إلىَّ وأوالدناَّ اَّ

ق نكونَّ العقيدةَّ علىَّ مقدمًاَّ حققنـيكونَّشيءَّ األمََّّاـدَّ منَّ يفََّّـكثيرًاَّ األساسيةَّ ورَّ

َّدادَّالمتـين.ـــةَّاإلعـدادَّاألمَّّـإع

دََّّـبعََّّمعَّالحّبَّالتـام،َّفهذاَّأبوبكرََّّملسو هيلع هللا ىلصوالدرسَّالثاين:َّاالمتثالَّألمرَّالنبيَّ •

للهج تجهزَّ توقـأنَّ عزمـرةَّ متابعةَّ عنَّ عنـفَّ قـهَّ لـدماَّ رسـالَّ اهللََّّـهَّ :ََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّ

دةَّليكونَّمعََّّـالعََّّدَُّّـع»علىَّرسلك،َّفإينَّأرجوَّأنَّيؤذنَّلي«.َّوانطلقَّأبوبكرَّي

َّالنبّيَّ َّملسو هيلع هللا ىلصََّّ الرحَّ هذهَّ وشـيفَّ نفسه،َّ فحبسَّ الشريدةَّ الخطيرةَّ يعلفََّّـلةَّ رعَّ

َّشهر.أَّاَّعندهَّأربعةَّـراحلتينَّكانت

َََّّّسيدناَّأباَّبكرََََّّّّوالدرسَّالثالث:َّأنَّّ • حبًاَّجمـًاَّ..ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّاهللََََّّّّكانَّيحبُّ

لََّّقَّرسوـهَّعندماَّوافـدلَّعلىَّذلكَّفرُحَّـدهَّونفسه،َّيَّـلهَّوولـيحبـهَّأكثرَّمنَّأه

فرحًا.ََّّملسو هيلع هللا ىلصاهللََّّ يبكيَّ فصارَّ الهجرةَّ أنَّيصحبهَّيفَّ أنهََّّـويََََّّّّعلىَّ ذلكَّ دلَّعلىَّ

أنَََّّّّملسو هيلع هللا ىلصكانَّيريدَّأنَّيفديَّرسولَّاهللََّّ الرحلةَّ أخبـارَّهذهَّ هَّـبنفسه،َّفقدَّجـاءَّيفَّ

َََّّّالنبّي أمامَّ أحيـانًاَّ يمشيَّ األمام،ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّكانَّ منَّ الطلبَّ أنَّيكونَّ توقعَّ إذاَّ

النبّيَّ الطلَّأإذاَّتوقعََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّويمشيَّأحيانًاَّخلفَّ هَّـوأنََََّّّّبَّمنَّالخلف.نَّيكونَّ

األذىَّمنَّثعبانَّأوَّعقربَّإنَّكانَََّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّليجنبَّالنبّيَََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّارَّقبلَّالنبيـدخلَّالغ

َّالنبيَّ منَّاإليمانَّفالَّيكتملَّإيمانَّالمرءَّحتىَّيكونَّرسولَّاهللََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصفيه.َّوحبُّ

 لَّشيء.ـهَّمنَّكـأحّبَّإليَّملسو هيلع هللا ىلص

البخ هريرةََّّـأخرجَّ أبيَّ عنَّ صحيحهَّ يفَّ اهللََََّّّّاريَّ رسـولَّ َّال:ـقََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصأّنَّ

نـوالـف» بيذيَّ يــفسيَّ الَّ والـدهَّ منَّ إليهَّ أحّبَّ أكونَّ حتىَّ أحدكمَّ دهَّـؤمنَّ

َّ.َّ(1)«َّدهَّـوول

 

َّ(.14َّ(ََّّرواهَّالبخاريَّ)1)
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َّدكمَّحتىَّأكونَّـؤمنَّأحـالَّي»ََّّ:ملسو هيلع هللا ىلصالَّالنبّيََّّــال:َّقـقَّسَّـنَّأنـرجَّعـوأخ

َّ َّ(1).«اسَّأجمعينـدهَّوالنـدهَّوولـإليهَّمنَّوالَّأحب 

النبّيَّـَـّال:َّكنّـامَّقــوأخرجَّالبخاريَّعنَّعبـدَّاهللَّبنَّهش َّذــوَّآخـوهـََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّاَّمعَّ

َّ َّإلي  منَّكّلَّشيءََََّّّّبيدَّعمرَّبنَّالخطابَّفقالَّلهَّعمر:َّياَّرسولَّاهللَّألنّتَّأحبُّ

َّإاّلَّمنَّنفسي.

َّإليـذيَّنفسيَّبيـالَّوال»:َّملسو هيلع هللا ىلصالَّالنبيََّّـفق َّ.«كَّمنَّنفسكـدهَّحتىَّأكوَنَّأحب 

َّإنهَّاآلنَّواهللَّألنتَّأحّبَّإلّيَّمنَّنفسي.َّــفقالَّعمر:َّف

َّمانكَّياَّعمر.أيَّاآلنَّكملَّإيََّّ(2).«اآلنَّياَّعمر»:َّملسو هيلع هللا ىلصفقالَّالنبّيَّ

والدرسَّالرابع:َّوجوُبَّاألخذَّباألسبابَّيفَّمواجهةَّاألعداء،َّويفَّالرزق،َّويفََّّ •

أم منَّ كّلَّشيءَّ العلم،َّويفَّ اهلل،ََّّـطلبَّ علىَّ التوكلَّ ينايفَّ الَّ الحيـاة،َّوهذاَّ ورَّ

سيّدَّالمتوكلين،َّومعَّذلكَّفقدَّأخذَّباألسبابَّالتيَّتضمنَّلهَََّّّملسو هيلع هللا ىلصفرسولَّاهللََّّ

َّالسالمةَّيفَّرحلةَّالهجرة:َّ

عمـفقَّ -1 َّلـدَّ َّملسو هيلع هللا ىلصَّ قـبمضمَّ َّه:ــولـونَّ إنجـاس»َّ علىَّ حوائجكمََّّـتعينواَّ احَّ

َّ«َّبالكتمان حَّ صحيحـوهوَّ َّ(3).ديثَّ تصرفاتهََّّ يفَّ السريةَّ مسلكَّ فسلكَّ

بأن ليخـربهَّ جـاءهَّ عندماَّ بكرَّ أبيَّ منَّ فطلبَّ الهجـرةََّّـَـّللهجرة،َّ يفَّ لـهَّ ُأذنَّ هَّ

أنهَّالصّديقَّبأنَّالموجودينََّّــه،َّفطمـدثــطلبَّمنهَّأنَُّيخرجََّمْنَّيفَّالبيتَّليح

 دَّعلىَّعائشةَّقبلَّالهجرة.َّــهَّعقــبيتَّهمَّأهله؟َّوذلكَّأنيفَّال

بإحكََّّملسو هيلع هللا ىلصَََّّمََّّـوَرَسَّ -2 ثـَـّالخطةَّ غـارَّ يفَّ يختبئَّ أنَّ الخطةَّ هذهَّ وتقضيَّ ورَّـام،َّ

الطلب ينقطعَّعنهَّ ليـالَّحتىَّ معَّـ..َّوكَََّّّثالثَّ بنَََّّـّهَّومــانَّ أبيَّبكرَّعبداهللَّ عَّ

 

َّ(.15َّ(ََّّرواهَّالبخاريَّ)1َّ)

َّ(.6332َّ(ََّّرواهَّالبخاريَّ)2َّ)

َّ.95ََّّبرقم:ََّّ"مختصرَّالمقاصدَّالحسنة"(3َّ)
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إذاََّـّفأبيَّبكر،َّوكانَّعبداهللَّحاذقـًاَّسريعَّالفهم،َّفكانَّيبيتَّمعهماَّيفَّالغـارََّّ

يتس مصغية،َّ وأذنَّ مبصرةَّ بعينَّ مكةَّ إلىَّ عادَّ الفجرَّ األخبـار،َّـاقرتبَّ قطَّ

 بخـربَّذلك.ََّّويسمعَّماَّتعّدهَّقريشَّمنَّالمكايدَّ..َّثمَّيأيتَّالنبّيَّ

اءََّّــامَّالخطةَّأّنهماَّكّلفاَّعامرَّبنَّفهيرةَّأنَّيرعىَّعليهماَّغنماتَّإلخفـومنَّتم

زءًاَّـنَّجـذاَّاللبـانَّهَـّفكَََّّّاء.َّـر،َّوليشرباَّمنَّلبنها،َّفكانَّيأتيهماَّبعدَّالعشـاألث

الطع يضـمنَّ مـامَّ إلىَّ عائشـافَّ أعدهتاَّ التيَّ السفرةَّ منَّ وأســاَّحمالهَّ ماءََّّــةَّ

َّماءَّبقطعةَّمنَّنطاقها.َّــوربطتهاَّأس

ومََّّـورَّيفَّيـهَّأنَّيأيتَّبالراحلتينَّإلىَّغـارَّثــاَّمعـاديًاَّاتفقـالًَّهـتأجراَّرجـواس -3

معهودَّإلىَّالمدينةَّبلََّّلكاَّالطريقَّالـيسمََّّولََّّةَّوكانَّذلك.ـاعةَّمعينـمعينَّوس

َّسلكاَّطريقَّالساحل.َّ

إّنَّهـذاَّكّلهَّليدعوَّالمسلمَّإلىَّأنَّيحكمَّأمره،َّوأنَّيكونَّلهَّمخططَّمدروسَّ

َّيفَّكلَّمشروعاته.َّ

الخامس:ََّّ • اهللََّّأوالدرسَّ يقتـديَّبرسولَّ أنَّ اهللَّ إلىَّ الداعيـةَّ الذيََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصّنَّعلىَّ

األ قلبهَّ يمألَّ لعبكانَّ اهللَّ بنصرَّ اليـأسـملَّ يخالطَّ ولمَّ المؤمنين،َّ يفَََّّّادهَّ قلبهَّ

 حي جيُّ الَّتعالى:ََّّـأشـدَّالحاالتَّحرجًاَّوشدًة،َّفالمؤمنَّالَّييـأسَّأبدًاَّق
[.51ََّّغافر:]ٍَََّّّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 جح  مج حج مث هت مت ختحت جت هب مب خبُّ وقـال:ََّّ
 [.173َّ-171الصافات:َّ]ََّّجخ مح

سراق منَّقصةَّ ذلكَّ أنـنستبطَّ التيَّسقناهاَّ البخاريَّ روايةَّ ففيَّ منَّـة،َّ هَّطلبَّ

 ن،َّفكتبَّله.َـّكتابَّأمَّ-َّذهَّالحالةَّـوَّيفَّهوهََّّ-َّأنَّيكتبَّلهَّملسو هيلع هللا ىلصََّّالنبّيَّ
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اإلصابة يفَّ حجرَّ ابنَّ الحافظَّ اهللََََّّّّ(1)وذكرَّ رسولَّ أّنَّ الحسنَّ عنَّ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّروايةَّ

َّ«.َّكيفَّبكَّإذاَّلبستَّسواريَّكسرى؟»الَّلسراقةَّبنَّمالك:َّــق

ُأتىَّعمرََّّ راقةَّفألبسه،َّوكانََّّـهَّدعاَّسَـّبسواريَّكسرىَّومنطقتهَّوتاجََّّفلماَّ

فقََّّالًَّـرج الساعدينَّ شعرَّ كثيرَّ وقــأزبَّ يديكَّ ارفعَّ له:َّ الحمــالَّ اهللَّــل:َّ دَّ

َّ(2)رابي.ــاألعَََّّّهماَّسراقةـزَّوألبسـرمـرىَّبنَّهــلبهماَّكســذيَّسـال

َّ:(3)"أبوَّبكرَّالصديق"ابهَّــوقالَّعليَّالطنطاويَّيفَّكت

واحَـّ]رج رفيــلَّ إالَّ معهَّ ليسَّ األرضَّ يفَّ يضربَّ لــدَّ قـقَّ ُأخرجــه،َّ منََّّـدَّ اَّ

ارَّــغََّّمنَّكلَّجانب،َّحتىَّاختفياَّيفَّديارهماَّوتركاَّأهلهما،َّوحاقَّهبماَّالطلبََّّ

هَّذلكَّعنَّمراده،َّوالَّينهنههَّعنَّعزمه،َّوالَّيجدَّهذاَّالضيقَّإلىََّّــ..َّثمَّالَّيثني

الباديةََّّ هذهَّ يفَّ وهوَّ فيرىَّ اهلل،َّ بنورَّ المستقبلَّ إلىَّ لينظرَّ إنهَّ بلَّ سبيالً،َّ نفسهَّ

ولمَّ يعرفه،َّ الَّ بلدَّ إلىَّ إليه،َّ واطمانَّ به،َّ وأنسَّ بلٍدأحبهَّ منَّ مهاجرًاَّ القاحلةَّ

فيهَّيأنسََّّ الشجاع،َّويحـارَّ فيهَّ األمل،َّويجزعَّ فيهَّ ييأسَّ الذيَّ الموقفَّ به،َّيفَّ

يديه،َّ بينَّ هتويَّ قيصرَّ وأعالمَّ قدميه،َّ علىَّ يسقطَّ كسرىَّ تاجَّ يرىَّ الحليم،َّ

َّإذاَّلبستَّسواريَّكسرى[.ََّّفيقولَّلهذاَّاألعرابيَّمنَّبنيَّمدلج:َّكيفَّبك

األ وعلىَّ الفاضلة،َّ الغايةَّ بلوغَّ علىَّ اإلصرارَّ يفَّ لنـاَّ لعربةَّ ذلكَّ يفَّ ملَّإّنَّ

ََََّّّّالواسع.

َّويفَّالقصةَّدروسَّكثيرةَّنكتفيَّبماَّذكرنا.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

 

َّ.19َّ-2/18َّ"اإلصابة"(1ََّّ)

َّ.6/194ََّّ"البدايةَّوالنهايةَّ"،َّو2/119َّ"االستيعاب"انظرََّّ(2َّ)

َّ.87َّلعليَّالطنطاويَّصََّّ"أبوَّبكرَّالصديقَّ"(3ََّّ)
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ََّّ،دَُّأُحدًاَّفتبعهَّأبوَّبكرَّوعمرَّوعثمانـصعََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّويفَّصحيحَّالبخاريَّأّنَّالنبّيَّ

ماَّعليكَّنبّيَّوصّديقَّإندَّفـاثبتَّأح»ال:ََّّــلهَّوقجبرََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّفضربهَّالنبّيَََّّّ،فرجفَّهبم

َّ(1)«.وشهيدان

َّطويلَّرَُّ الصحابةَّقالهَّيومَّوفاتهَّوهذاَّالنصَّوردَّيفََََّّّّويَّأنَّبعضوهناكَّنصٌّ

السنة كتبَّ بكرََََّّّّ(2)بعضَّ أبيَّ لسـيدناَّ صادقَّ دقيقَّ وصفَّ وسأوردهََََّّّّوفيهَّ

َّوإنَّكانَّيفَّسندهَّمقال:ََّّ،لصحةَّماَّوردَّفيهَّمنَّأوصاف

وأشّدهمَََّّّ،وأخلصهمَّإيمانًاََّّ،كنتَّأولَّالقومَّإسـالمًاََّّ،]رحمكَّاهللَّياَّأباَّبكر

َغنََّّ،وأخوفهمَّهللََّّ،يقينًا وأحدهبمََََّّّّ،َّملسو هيلع هللا ىلصوأحوطهمَّعلىَّرسولَّاهللََََّّّّ،اءًَّــوأعظمهمَّ

أصحابه علىَّ وأمن همَّ اإلسالم؛َّ َّ،علىَّ صحبةَّ َّ،وأحسنهمَّ مناقبَّ ََّّ،َّوأفضلهمَّ

وأشبههمَّبهََّهديًاَََّّّ،ملسو هيلع هللا ىلصوأقرهبمَّمنَّرسولَّاهللََََّّّّ،وأرفعهمَّدرجةََّّ،وأكثرهمَّسوابق

فجزاكَّاهللََََّّّّ،وأكرمهمَّعليهَّمنزلةََّّ،وأشرفهمَّمنزلةََّّ،وأوثقهمَّعندهَََّّّ،وُخلقًاَّوسمتًا

َّسالمَّوعنَّرسولهَّوعنَّالمسلمينَّخيرًا.َّعنَّاإل

َّهََّّـوقمتَّمعَّ،وآسـيتهَّحينَّبخلواَّ،حينَّكذبهَّالناسَّملسو هيلع هللا ىلصَّصّدقتَّرسولَّاهللَّ

...َّ]وكنت[َّرفيقهَّيفَّالهجرةََّّ،ََّّوصحبتهَّيفَّالشـدةَّأكرمَّالصحبةََّّ،حينَّعنهَّقعدوا

الكربة أمتََّّ،َّومواطنَّ ارتــخلفتهَّيفَّ الناســهَّبأحسنَّالخالفةَّحينَّ فقمتَّبدينََََّّّّ،ّدَّ

فوثبتَّحينَّضعفَّأصحابكَّ..َّولزمتَّمنهاجَََّّّ،طَّّـبّيَّقنلمَّيقمهَّخليفةََََّّّّاهللَّقيامًا

وغي المنافقينَّ برغمَّ الكافرينـالرسولَّ إذََََّّّّ،ظَّ اهللَّ بنـورَّ ومضيتَّ باألمر..َّ فقمتَّ

َّ،وقفـوا يقينـًاَّ وأشـّدهمَّ قلبـًاَّ أشـجعهمَّ َّ،كنتَّ عمالًََّّ َّ،وأحسـنهمَّ وأعرفهمََّّ

رحيََّّ،باألمور أبًاَّ للمؤمنينَّ وكنتَّ َيْعُسـوبًاَّ للدينَّ عليكََََّّّّ،مًاكنتَّ صارواَّ إذَّ

 

َّ(.3675َّ(ََّّرواهَّالبخاريَّ)1)

َّ.48ََّّ-9/47َّ"مجمعَّالفوائدَّ"(ََّّأوردهَّالبزارَّوانظر2ََّّ)
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أثقََّّ،عياالًَّ مَـّفحملتَّ بكَّ فنالواَّ َّ.. ضعفواَّ عنهَّ ماَّ يحتسبواـالَّ لمَّ علىََََّّّّ،اَّ كنتَّ

َّ.[وللمسـلمينَّغيثـًاَّوخصبًاَّ،الكافرينَّعذابًاَّصبـًا

بكرََّّ أبيَّ لسيدناَّ الواصفَّ مضىَّ حجتهـفََّّثمَّ قوةَّ بصيرتهـونفَََّّّ،ذكرَّ ََّّ،اذَّ

اهللََّّ رسولَّ ومساعدتهَّ الملماتَّ عندَّ أخالََّّملسو هيلع هللا ىلصوثبوتهَّ منَّ يفََّّوطرفًاَّ وعدلهَّ قهَّ

َّالرعيةَّوماَّإلىَّذلكَّفيقول:َّ

حجتك تفللَّ لمَّ قلبك،]...َّ يزغَّ بصيرتكََّّ،َّولمَّ تضعفَّ تجنََََّّّّ،ولمَّ ولمَّ

كماَّقالََََّّّّ-ََّّكنتََّّوالَّتزيلهَّالقواصفََّّ،كنتَّكالجبلَّالَّتحركهَّالعواصفََّّ،نفسك

اهللََّّ النََّّّ-ََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّ َّ يدكــأمن  وذاتَّ بصحبتكَّ عليهَّ قََّّ-ََّّوكنتََّّ،اسَّ ََّّ-ََّّالـكماَّ

بدنك يفَّ يفََََّّّّ،َّضعيفًاَّ متواضعًاقويًاَّ اهللَّ المسلمينََّّ،أمرَّ عندَّ يفََََّّّّ،عظيمًاَّ جليالًَّ

مهمز فيكَّ لمَّيكنَّألحدَّ مغمزََّّ،األرض.َّ فيكَّ لقائلَّ فيكَّمطمعََّّ،والَّ والَََّّّ،والَّ

ألحد هوادةَّ بحقهََّّ،عندكَّ لهَّ تأخذَّ حّتىَّ َّ قويٌّ عندكَّ الذليلَّ والقويَََّّّ،الضعيفَّ

ََّّ،َّوالقريبَّوالبعيدَّعندكَّيفَّذلكَّسواءَََّّّ،العزيزَّعندكَّذليلَّحتىَّيؤخذَّمنهَّالحق

َّوالصدقَّوالرفقَّقولكَّ...ََّّ،أنكَّالحقش

الدينَّوقويَّاإليمان الكافرونََّّ،واعتدلَّبكَّ أمرَّاهللَّولوَّكرهَّ فسبقتَََّّّ،وظهرَّ

وفزتَّبالجنةَّوهّدتَّمصيبتكََََّّّّ،وأتعبتَّمنَّبعدكَّإتعابًاَّشديداًَََّّّ،َّواهللَّسبقًاَّبعيداًَّ

ابَّفلنَّيصََّّ،رضيناَّعنَّاهللَّقضاءهَّوسّلمناَّهللَّأمرهَََّّّ،فإناَّهللَّوإناَّإليهَّراجعونَّ،األنام

َّبمثلكَّأبدًا.ََّّملسو هيلع هللا ىلصالمسلمونَّبعدَّرسولَّاهللََّّ

وكهفًا عدةَّ للدينَّ وأنسًاََّّ،كنتَّ وفيئةَّ المنافقينَََّّّ،وللمسلمينَّحصنًاَّ وعلىَّ

َّوالَّحرمناَّاهللَّأجركَّوالَّأضّلناَّبعدكَّ[.َّ،هـيَّّنبقكَّاهللَّبَّحفألَّ،غلظةَّوغيظًا

..َّلقدَّقامَّبأعمالَّعظيمةَّيفَّحياةَّالرسول,َّوقامَّهكذاَّكانَّسيدناَّأبوَّبكرََّّ

وف الناسَّبعدَّ وتثبيتَّ اإلسالمَّ دعوةَّ انتشارَّ استمرارَّ يفَّ األثرَّ لهاَّ كانَّ بأعمالَّ اتهَّ

َّوالتمكينَّلهذاَّالدينَّيفَّجزيرةَّالعربَّ..َّثمَّانتشارهَّيفَّربوعَّالعالم.ََّّ،عليها
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المباركةََّّ خالفتهَّ مدةَّ كانتَّ أشهرََّّلقدَّ وثالثةَّ يفََََّّّّ،سنتينَّ كانتَّ ولكنهاَّ

َّا.آثارهاَّالمباركةَّونتائجهاَّالعظيمةَّتعدلَّقرونًاَّوقرون

َّ،كانَّداعيةَّإلىَّاإلسالمَّبسلوكهَّيفَّمكةَّوبإنفاقهَّعلىَّالمساكينَّوالمحتاجين

غيرهم منَّهؤالءَّومنَّ عددَّ بسببهَّ الدغنََّّّ،فآمنَّ ابنَّ البخاريَّوصفَّ أوردَّ ََّّـةَّوقدَّ

الذيَّذكرتهَّيومَّجاءَّيبلغهاَّبدءََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّوهوَّوصفَّيشبهَّوصفَّخديجةَّللنبيََََّّّّ،(1)له

ماَّمضى.َّفقالَّلهَّعندماَّرآهَّيفَّهَّفيـوقدَّذكرناَّوصفَّابنَّالدغنََّّّ،نزولَّالوحيَّعليه

َّه:َّــالَّلـَـّقَّ،طريقهَّللخروجَّمنَّمكةَّيريدَّأنَّيسـيحَّيفَّاألرضَّيعبدَّربه

وتحملََََّّّّ،وتصلَّالرحمََّّ،مثلكَّالََّيخُرجَّوالَُّيخَرجَّفإنكَّتكسبَّالمعدومََّّإنَّّ

َّوتعينَّعلىَّنوائبَّالحق.ََّّ،وَتقريَّالضيَفََّّ،الكّلَّ

قاله ماَّ الدغنهَّ ابنَّ إنَََّّّّقالَّ َّ.. بعدَّ أسلمَّ يكنَّ لمَّ أثرََّّيفَََّّّوهوَّ علىَّ لدليالًَّ ذلكَّ َّ

الدعوةََّّ له,َّودخولهمَّيفَّ وانتصارهمَّ بهَّ الناسَّ تأثرَّ لإلنسانَّيفَّ الشخصيَّ السلوكَّ

َّالتيَّيدعوَّإليها.

َّإننـاَّياَّأيتهاَّاألخواتَّمطالبـونَّأنَّنعاملَّالنـاسَّبمثـلَّهذهَّالسـيرةََّّ

كانواََّّ إنَّ لناَّ ينتصرونَّ وقدَّ بكالمنا,َّ وسيتأثرونَّ سيحرتمونناَّ عندئذَّ إهنمَّ َّ.. الزكيةَّ

َّطيعون.يست

وأثرَّخشوعهَّ بكىَّ القرآنَّ قرأَّ إذاَّ الدمعةَّ غزيرَّ كانَّ أنهَّ الكريمةَّ أوصافهَّ ومنَّ

النساءََّّ أفزعهمَّأنَّيسمعَّ تأثيرًاَّكبيرًا,َّحتىَّإنَّقريشًاَّ السامعينَّ وبكاؤهَّوصوتهَّيفَّ

ابنَّالدغنه،َّوكذلكََّّ والصبيانَّقراءتهَّوحاولواَّمنعهَّبكلَّوسيلة.َّكماَّمّرَّيفَّقصةَّ

عائشةََّّ قررتَّ وََّّفقدَّ صلىَّ إذاَّ يفَّصحيحََّّأنهَّ جـاءَّ البكاء.َّ غلبهَّ القرآنَّ قرأَّ

ومسلم للنبيََََّّّّ(2)البخاريَّ قالتَّ عائشةَّ بكرََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصأنَّ أبوَّ يصليَّ أنَّ أمرَّ عندماَّ

 

َّ(.2297َّ(ََّّرواهَّالبخاريَّ)1)

َّ(.418َّ(،َّومسلمَّ)679َّ-678(ََّّرواهَّالبخاريَّ)2)
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النـاسَّمنَّ إذاَّقامَّمقامكَّلمَّيسمعَّ أباَّبكرَّرجلَّرقيقَّ إّنَّ بالناس.َّقالتَّعائشة:َّ

َّالبكاء.

رقيـوك عظيـانَّ القلب,َّ الرحـقَّ للنـمَّ شـمةَّ الحنـاس,َّ ولكنــديدَّ لهم,َّ يفََّّـانَّ هَّ

الجــس كـاعاتَّ شَـّدَّ حـازمًاَّ الشــانَّ قنـاة.ــديدَّ لهَّ تلينَّ الَّ عنهََََََّّّّّّكيمة,َّ اهللَّ رضيَّ

َّوأرضاه.َّ

الصديقََّّ بكرَّ أباَّ نعرضَََّّّإنَّ ونحنَّ األمـة،َّ وبنـاءَّ والقيادةَّ الريادةَّ يفَّ قمةَّ

وبناتناََّّ لناَّوألبنائناَّ ليكونَّ الفاضلةَّ أخالقهَّ منَّ الكريمة،َّوشيئًاَّ منَّصفاتهَّ طرفًاَّ

ا هذاَّ أنَّ معرتفَّ وأناَّ ولكنََّّالقدوة.َّ شأوه،َّ َّ أحد  يبلغَّ أنَّ يصعبَّ العظيمَّ لرجلَّ

َّمحاولةَّاالقتداءَّهبذهَّالقممَّقدَّتبلغَّباإلنسانَّمرحلةَّمنَّالفضلَّكبيرة.َّ

َّالرجلَََّّّةماَّأحـراناَّياَّأيتهاَّاألخواتَّأنَّنحـاولَّاالقرتابَّمنَّشخصي

.َّ]لقدَّكانَّأليفًاَّودودًاَّحسنَّالمعاشرة،َّوكانَّمطبوعًاَّعلىَّالعظيمَّأبيَّبكرَََّّّ

َّتيَّتجعلَّالنـاسَّيألفونهَّويتعلقونَّبه:َّأفضلَّالصفاتَّال

ق أحـدَّ علىَّ يتعالَّ فلمَّ الجانب،َّ ولينَّ التواضعَّ الصفاتَّ هذهَّ يفََّّـومنَّ الَّ طَّ

هَّالخالفة،ََّّـسالمه،َّوكانَّيفَّخالفتهَّأظهرَّتواضعًاَّمنهَّقبلَّواليتإجاهليتهَّوالَّيفََّّ

بنفسي،َّـقََّّ..[ََّّفإذاَّمدحهَّمادح منيَّ أعلمَّ منهم،َّوأنتَّ بنفسيَّ أعلمَّ إينَّ اللهمَّ ال:َّ

َّاخذينَّبماَّيقولون،َّواغفرَّليَّماَّالَّيعلمون،َّواجعلنيَّخيرًاَّمماَّيظنون.فالَّتؤ

عنهََّّ يحملَّ أنَّ أرادَّ َّ رجل  فرأهَّ لهَّ متاعًاَّ يحملَّ كانَّ فقدَّ بشؤونه،َّ يقومَّ وكانَّ

ناقتهََّّ خطامَّ منهَّ سقطَّ وإذاَّ حاجته.َّ بحملَّ أولىَّ الحاجةَّ وقال:َّصاحبَّ َّ.. فأبىَّ

وك َّ.. إياهَّ َّ أحـد  يناولهَّ أنَّ يقبلَّ ولمَّ ليأخذهَّ نزلَّ راكبَّ الخيالءََّّوهوَّ يبغضَّ انَّ

َّويرّبىَّأوالدهَّبنينَّوبناتَّعلىَّبغضهاَّ.

َّالَّنجدهَّعندَّكثيرَّمنَّالنـاسَّحتىَّالذينَّيّدعونََّّ أقول:َّوُخُلقَّالتواضعَُّخُلـق 

َّالتدينَّوإناَّهللَّوإناَّإليهَّراجعون.
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إنكَّلرتىَّبعضَّالشبابَّوالشاباتَّجالسينَّالَّيكفَّأحدهمَّعنَّالطلبَّممنََّّ

خدمة لهَّ يقدمَّ أنَّ زميلَّ أوَّ أخَّ منَّ والقوة:ََََّّّّحولهَّ الصحةَّ تمامَّ يفَّ وهوَّ يقولَّ ماَّ

أعطنيَّالقلمَّ..َّناولينيَّالدفرتَّ..َّأحضرَّالكاسَّ..َّهاتَّالجواربَّ..َّيحملهَّعلىَّ

الفضائل،َّ يسلبانَّ الكسلَّوالرتفعَّوالكربَّواإلعجاب.َّ]والكربَّواإلعجـابَّ ذلكَّ

لتأديب،َّ...ََّّ َّ َّلنصح،َّوالَّقبول  الرذائل،َّوليسَّلمنَّاستولياَّعليهَّإصغاء  ويكسبانَّ

استزادةََّّفالمتك عنَّ فضلهَّ يستكثرَّ والمعجبَّ المتعلمين،َّ رتبةَّ عنَّ نفسهَّ يجـّلَّ ربَّ

التألف،َّويوغرَّ المقت،َّوُيلهيَّعنَّ المتأدبين..َّوالكربَّخلقَّمذموم؛َّألنهَّيجلبَّ

َّصدورَّاإلخوانَّ..

حكيَّأنَّمطّرفَّبنَّعبداهللَّبنَّالشخيرَّنظرَّإلىَّالمهلبَّبنَّأبيَّصفرةَّوعليهََّّ

ماَّهذهَّالمشيُةَّالتيَّيبغضهاَّاهللَََََّّّّّعبداهلل.ََّّحلةَّيسحبهاَّويمشيَّالخيالء.َّفقال:َّياَّأبا

َّورسوله؟

َّفقالَّالمهلب:َّأماَّتعرفني؟َّ

نطف أولكَّ أعرفك:َّ بلَّ مـفقـال:َّ جيفـةَّ وآخركَّ قـذرة،َّ بينََّّـةَّ فيماَّ وحشوكَّ ذرة،َّ

َّذرة.َّـذلكَّبولَّوع

َّال:َّـذاَّالكالمَّفنظمهَّشعرًاَّفقـذَّابنَّعوفََّّهـفأخ

َّذرهـةَّمـــوكانَّباألمسَّنطفََََََّّّّّّعجبُتَّمِنَُّمْعَجٍبَّبصورتهَّ

َّذرهــيصيرَّيفَّاللحدَّجيفةَّقََََََّّّّّّهَّـويفَّغـدَّبعـدَّحسنَّصورتَّ

َّ(1)ماَّبينَّثوبيهََّّيحملَّالعذره[ََََََّّّّّّونخـوتـهََّّـهَّـوهـوََّّعلىََّّتيه

دَّممنَّـودودًاَّكريمًاَّالَّيضّنَّبمالهَّوجاههَّعلىَّأحَََّّّوكانَّسيدناَّأبوَّبكرََّّ

َّهَّبحاجةَّإلىَّالمعونة.َّـأوَّيرىَّهوَّأنَّه،ـيلجأَّإلي

 

َّ.215ََّّصَّ"الدنياَّأدبَّ"(1َّ)
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تألف يكنَّ باللســالنّهَََّّـّولمَّ المجاملةَّ علىَّ عندهَّ قائمًاَّ شـَـّاسَّ هوَّ كماَّ أنََّّــان،َّ

َّادرَّعنََّّــادقَّالصــوّددَّالصــهورينَّبالتـوددَّوالمجـاملة..َّولكنهَّالتــمعظمَّالمش

َّة.َّــاميةَّصافيــفطرةَّنقيـةَّس

نقـاءََََّّّّوكانََّّ علىَّ يحرصَّ السمتَّ جميـلَّ وقـورًاَّ وإسالمهَّ جاهليتهَّ يفَّ

ماَّيريب،َّفلمَّيشربَّالخمرَّألهناَّمخلةََّّمروءتهَّمنَّأيَّخدش،َّفكانَّيتجنبَّكلََّّ

شربََّّ منَّ فإنَّ مروءيت،َّ وأحفظَّ عرضيَّ أصونَّ كنتَّ يقول:َّ وكانَّ مثله،َّ بوقـارَّ

َّالخمرَّكانَّمضي عًاَّيفَّعقلهَّومروءته.َّ

وكانَّلمروءوتهَّيتحاشىَّالسقطَّمنَّالكالم،َّفالَّيتكلمَّإالَّأنَّيدعوهَّداعَّإلىََّّ

َّقولةَّخـير،َّفيقولهاَّإذنَّويصدقَّيفَّمقاله.

دقَّيفَّأقـواله،َّوالوفـاءَّيفَّوعـده،َّوكانتَّشجاعتهَّكفـاءَّصدقهََّّوكانَّيلتزمَّالص

ووفـائهَّبوعدهَّ..َّوقدَّسبقَّأنَّأوردناَّمقولةَّابنَّالدغنةَّفيهَّكماَّاخرجهاَّالبخاريََّّ

وكانَّ ذلك،َّ يفَّ يصيبهَّ ماَّ يبـاليَّ الَّ رأيهَّ إبداءَّ يفَّ شجاعـًاَّ كانَّ َّ.. صحيحهَّ يفَّ

وكانَّأولَّالثـابتينَّيفَّ،ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصشجاعـًاَّيفَّالقتال.َّشهدَّالمشاهدَّكلهاَّمعَّرسولَّاهللََّّ

َّساعاتَّالشـدة.َّ

َّ(1)قـالَّاإلمـامَّالنووي:

وثبـاُتهََّّ اإلسـراءَّ ليلـةَّ يومَّ قصتـهَّ منهاَّ رفيعة.َّ مواقفَّ اإلسـالمَّ يفَّ لهَّ ]وكانتَّ

اهللََّّ رسـولَّ معَّ وهجرُتهَّ ذلك،َّ يفَّ للكفـارَّ وأطفـاله،َََّّّملسو هيلع هللا ىلصوجـواُبهَّ عيـالهَّ وترُكَّ

بدر،َّويومَّالحديبيةَّحتىَّاشـتبهَّومالزمتـهَّيفَّالغـارَّوسـائرَّالطريق،َّثمَّكـالُمهَّيومََّّ

إنََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصاألمرَّعلىَّغـيرهَّيفَّتأخـرَّدخـولَّمكـة،َّثمَّبكـاؤهَّحـينَّقـالَّرسولَّاهللََّّ

اهلل عندَّ ماَّ وبينَّ الدنيـاَّ بينَّ اهللَّ خـيرهَّ اهللََّّ«عبـدًاَّ رسولَّ وفـاةَّ يفَّ ثبـاتهَّ ثمَّ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّ،َّ

 

2/180َََّّّ"هتذيبَّاألسماءَّواللغـاتَّ"ََّّ(1)
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وتسكينهم النـاسَّ ثََّّ(1)،وخطبتهَّ المسلمين،َّ بمصلحةَّ البيعـةَّ قّصةَّ يفَّ قيـاُمهَّ مَّثمَّ

ثمَّ ذلك،َّ يفَّ وتصميمهَّ الشام،َّ إلىَّ زيدَّ بنَّ أسامةَّ جيشَّ بعثَّ يفَّ وثبـاُتهَّ اهتماُمهَّ

اهللَّ وشرحَّ بالدالئلَّ حّجهمَّ حتىَّ للصحابةَّ ومناظرُتهَّ الردةَّ أهلَّ قتـالَّ يفَّ قيـاُمهَّ

تجهيزهَّ ثمَّ الردة،َّ أهلَّ قتـالَّ وهوَّ الحقَّ منَّ صدرهَّ اهللَّ شرحَّ لمـاَّ صدورهمَّ

باألمداد،ََّّ وامدادهمَّ لفتوحهَّ الشامَّ إلىَّ أحسنَّالجيوشَّ منَّ بمهمَّ ذلكَّ ختمَّ ثمَّ

الخطابََّّ بنَّ عمرَّ المسلمينَّ علىَّ استخالفهَّ وهو:َّ فضائلهَّ وأجـّلَّ َّمناقبهَّ

هوََّّ الذيَّ لعمرَّ وظهرَّ األمـة،َّ اهللَّ واستيداعهَّ لهَّ ووصيتهَّ فيه،َّ منََّّوتفرسهَّ حسنةَّ

اهللَّ وعدَّ وتصديقَّ الدين،َّ وإعزازَّ اإلسالمَّ تمهيدَّ فعالتهَّ منَّ وواحدةَّ حسناته،َّ

َّله.َّتعالىَّبأنهَّيظهرهَّعلىَّالدينَّك

مـواقف منَّ للصديقَّ اهللََََّّّّوكمَّ غـيرَّ بفضائلهَّ ويحيطَّ منـاقبهَّ يحصيَّ ومنَّ َّ..

.َّانتهىَّكالمه.]َّ

بكرََّّ أبيَّ فضلَّ علىَّ يدلَّ وتواضعهَََّّّمماَّ المرهفة،َّ وحساسيتهَّ وكرمهَّ

يفَّ جـاءَّ حسنَّ بإسنادَّ أحمدَّ اإلمامَّ أخرجهَّ الذيَّ الحديثَّ الحقَّ إلىَّ ورجوعهَّ

ابي. أبوََََّّّّالمسندَّحدثناَّعبداهلل،َّقال:َّحدثنيَّ القاسمَّقال:َّحدثناَّ النضرَّهاشمَّبنَّ

المباركََّّ مىََّّاألسلََّّربيعةََّّعنَََّّّالجوينََّّعمرانََّّأبوََّّثنا:ََّّقالََّّ-فضالةََََّّّّابنََّّيعني  –ثناَّ

 

المدينةََََّّّّ(1ََّّ) وارتجتَّ تطيش،َّ أنَّ لهاَّ وُحقَّ المصاب،َّ لهولَّ الصحابةَّ أحالمَّ طاشتَّ فلقدَّ

عمرَّ فقالَّ قط،َّ مثلهَّ عليهمَّ دخلَّ ماَّ أمرَّ الناسَّ علىَّ ودخلَّ الصحابة،َّ قلوبَّ وزلزلتَّ

قال:َّ]أيهاََّّبَّالناسَّوبوبكرَّوخطأاءََّّـمقالتهَّوصارَّالناسَّالَّيريدونَّماَّهمَّصانعون.َّوج

يعبدَّاهللَّفإنَّاهللَّحيَّالََّّ َمْنَّكانَّيعبدَّمحمدًاَّفإنَّمحمدًاَّقدَّمات،َّومنَّكانَّ الناس.َّإنهَّ

ڄ ڄ   ڄ   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍ چََّّيموت.َّثمَّتالَّهذهَّاآلية:

قالَّالراوي:َّفوَّاهللَََََّّّّّ.َّچڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ      ژ ڑڑ ک ک ک

الن ـألك يعلمواََّّـنَّ لمَّ اآلأاسَّ هذهَّ علينَّ نزلتَّ اهللََّّةَّ رسولَّ بكر.ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصىَّ أبوَّ تالهاَّ حتىَّ

َّ(151َََّّّ:َّص"أبوَّبكرَّالصديق")
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أعطاينَّأرضًا،َّوأعطاينَّأبوَّبكرَّأرضًا،َّوجاءتَّالدنياَََّّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّاهللََََّّّّ:َّإنَّّ(1)الـق

َّّدي.ـا:َّهيَّيفَّحـنخلةَّفقلتَّأنَّ(2)ذقـفاختلفناَّيفَّع

َّوقالَّأبوبكر:َّهيَّيفَّحّدي.َّ

بي فقالَّلي:فكانَّ أبوَّبكرَّكلمًةَّكرههاَّوندم.َّ فقالَّ أبيَّبكر،َّ ََََّّّّنيَّوبينَّ ُرد  ياَّربيعةَّ

َّعليَّمثلها،َّحتىَّتكونَّقصاصًا.

َّفعل.أقالَّقلت:َّالَّ

َّأوَّألستعديَّعليكَّرسولَّاهللََّّ َّ.َّملسو هيلع هللا ىلصفالَّأبوبكر:َّلتقوَلن 

َّفقلت:َّماَّأناَّبفاعل.َّ

َّمنَّأسلمَّفقاـَـّوانطلقتَّأتلوه.َّفجَّملسو هيلع هللا ىلصإلىَّالنبيََّّفانطلقَّأبوَّبكرَّ َّلواَّاءَّناس 

وهوَّالذيَّقالَّماََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصلي:َّرحمَّاهللَّأبابكرَّيفَّأيَّشيءَّيستعديَّعليكَّرسوَلَّاهللََّّ

َّقال؟

هذا؟ ماَّ أتدرونَّ ََّّفقلت:َّ شيبةَََّّّ ذوَّ هذاَّ اثنين،َّ ثاينَّ هذاَّ الصديق،َّ أبوبكرَّ هذاَّ

اهللََّّ رسولَّ فيأيتَّ فيغضب،َّ عليه،َّ تنصروننيَّ فيراكمَّ يلتفتَّ أنَّ إياكمَّ المسلمين.َّ

َّفيهلكَّربيعة.ََّّلغضبهما،َّفيغضبَّلغضبه،َّفيغضبَّاهللََّّملسو هيلع هللا ىلص

َّقالوا:َّماَّتأمرنا؟َّ

َّقلت:َّارجعوا.

بكرََّّ أبوَّ اهللََََّّّّفانطلقَّ رسـولَّ النبيََّّملسو هيلع هللا ىلصإلىَّ أتىَّ حتىَّ وحـدي،َّ فتبعتهَّ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَََّّّ،َّ

َّفحدثتهَّالحديثَّكماَّكان.ََّّ

َّ«.َّياَّربيعةَّمالكَّوللصديق؟»رأسهَّإلّيَّفقال:ََّّملسو هيلع هللا ىلصفرفعََّّ

 

صََََّّّّ"ةةَّيفَّضوءَّالسنالحياةَّاالجتماعي"(َّهذاَّحديثَّطويلَّجميلَّدرستهَّمفصالَّيفَّكتابنا1ََّّ)

َّوماَّبعدها563َََّّّ

َّ(َّالعذقَّبالفتح:َّالنخلةَّبحملها،َّوبالكسر:َّالقنوَّمنها.2َّ)
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اََّّقلت:َّياَّرسولَّاهللَّكانَّكذاَّ..َّكانَّكذاَّ..َّقالَّليَّكلمةَّكرههاَّفقالَّلي:َّقلَّكم

َّقلُتَّحتىَّيكونَّقصاصًا،َّفأبيت.

رســفق اهللََّّــالَّ ََّّل.ــأج»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّ قَّ ولكنَّ عليه،َّ تردَّ ياَّـفالَّ لكَّ اهللَّ غفرَّ ل:َّ

َّ(1).«أبابكر

َّفقلت:َّغفرَّاهللَّلكَّياَّأباَّبكر.

َّوهوَّيبكي.ََّّقالَّالحسن:َّفوّلىَّأبوبكرََّّ

فلقدَّ َّ.. كرمـهَّ وعلىَّ بكرَّ أبيَّ فضلَّ علىَّ الصحيحَّ الحـديثَّ هذاَّ دّلَّ لقدَّ

أرض ربيعـةَّ نخلـة:ََّّأعطىَّ األرض،َّوعندماَّحصلَّخـالفَّيفَّ ..َّوكانَّجـارهَّيفَّ ًاَّ

هلَّهيَّيفَّأرضَّربيعةَّأمَّيفَّأرضَّأبيَّبكر،َّندتَّمنَّأبيَّبكرَّكلمةَّوجههاَّإلىَّ

نـة،َّولكنَّحساسيةََّّيربيعة،َّولمَّيذكرَّربيعةَّنّصَّالكلمة،َّوأتوقعَّأنَّتكونَّيسـيرةَّهَّ

بيعةَّأنَّيرّدَّعليهَّيفَّحقَّربيعـةَّفنـدم،َّوطلبَّمنَّرََّّـأأبيَّبكرَّجعلتهَّيشعرَّبأنهَّأخط

َّبمثلها،َّفأبىَّربيعةَّوحـقَّلهَّأنَّيأبى،َّألنهَّيعرفَّفضلَّأبيَّبكر.

مرهفة،ََّّ حساسيةَّ إهناَّ كرهها..َّ التيَّ الكلمةَّ تلكَّ صدورَّ علىَّ بكرَّ أبوَّ ندمَّ

يكونََّّ حتىَّ بالمثـلَّ يقابلهَّ ألنَّ لربيعةَّ ملحةَّ ودعوةَّ الحق،َّ إلىَّ سريعَّ ورجوعَّ

َّقصاصًاَّفتـربأَّذمتـه.

َّرَّ.َّفقال:َّالَّأفعل.َّولكنَّربيعةَّيعرفَّمنَّهوَّأبوبك

ألحس بكرََّّـسيََّّنَّّأبََّّـإينَّ أباَّ بعََّّدناَّ إاّلَّ الكلمةَّ تلكَّ يقلَّ كـلمَّ أنَّ انََّّــدَّ

َََّّّ.ّدَّالنـاسَّمراقبةَّلنفسهَّوللسانهـانَّمنَّأشـكَّهَّـألنَّ،يرـتصرفَّمث

انَّـكَّأباَّبكرَّالصديقَََّّّأَّوأبوَّنعيمَّيفَّالحليةَّأنَّّـالكَّيفَّالموطـرجَّمـفقدَّأخ

َّ(2).وارد(ــوردينَّالمذاَّأــول:َّ)هــويقَّهذَّبلسانــيأخَّ

 

َّ.59َّ-4/58َّ"المسندَّ"(ََّّرواهَّأحمدَّبإسنادَّحسن،َّانظر1َّ)

َّ.1/33ََّّ"الحلية"،َّو2/988ََّّ"الموطأَّ"(2َّ)
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ؤناََّّـوأيتهاَّاألخواتَّ..َّإنناَّلنرجوَّأنَّتكونَّتربيتناَّألنفسناَّولمنَّحولناَّأنَّتس

منّ تصدرَّ التيَّ يسيرةـالكلمةَّ كانتَّ مهماَّ عنهاََّّ،اَّ االعتذارَّ إلىَّ نسارعَّ وأنََََّّّّ،وأنَّ

اَّتصرفاتََّّنوأنَّيتحملَّبعضََّّ،لزمَّاألدبَّمعهنعرفَّلصاحبَّالفضلَّفضله،َّوأنََّّن

َّبعض.

دََََّّّّ،ينَّالمسلمينَّينبغيَّأنَّنستشعرهاَّدائمًاوةَّبـروحَّاألخََّّإنَّّ وعندئذَّفلنََّيَصع 

َّلَّوتنتهيَّكلَّحاالتَّالخالف.َّوأثرَّبلَّسرعانَّماَّيزـالخالفَّولنَّيطولَّالت

،ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّمنَّأعظمَّالناسَّفهمًاَّوإدراكًاَّلمـاَّيقولَّالرسولََََّّّّلقدَّكانَّأبوَّبكرََّّ

أثنىَّعليهَّرسولَّاهللََّّ مََّّملسو هيلع هللا ىلصوكانَّأعلمَّالصحابة،َّولقدَّ قـثنـاًءَّ لغيـاَّ أخرجََََّّّّ.ََّّرهَّالهَّ

الخدريََّّ أبيَّسعيدَّ اهللََََّّّّقال:ََّّالبخاريَّعنَّ ال:َّـاسَّوقـالنََّّملسو هيلع هللا ىلصخطبَّرسولَّ

َّ(1)«.دَّاهللـدَّماَّعنـإّنَّاهللَّخّيرَّعبدًاَّبينَّالدنياَّوبينَّماَّعنده.َّفاختارَّذلكَّالعب»

َََّّّ،ُخي رََََّّّدٍَّـعنَّعبَّملسو هيلع هللا ىلصربَّرسولَّاهللَّـلبكائهَّأنَُّيخَََّّّاـفعجبنََّّ،قال:َّفبكىَّأبوَّبكر

ََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصوكانَّأبوَّبكرَّأعلمنا.َّفقالَّرسولَّاهللََََّّّّ،ّيرَّفكانَّرسولَّاهللَّهوَّالُمخ إّنَّأمن 

َّيفَّصحبتهَّومالهَّأبوَّبكر الًَّغـيرَّربيَّالتخـذتَّـولوَّكنتَّمتخذًاَّخليََّّ،النـاسَّعلي 

َّــنَّيفَّالمسجدَّبابَّإالَُّسَّوّدته.َّالَّيبقيََّـالمَّومـوُةَّاإلسـولكنَّأخََّّ،اَّبكرَّخليالًَّـأب د 

َّه.فرضيَّاهللَّعنهَّوأرضاَّ(2).«إالَّبابَّأبيَّبكر

بكرََّّ أباَّ سيدناَّ أنَّ ذكرناَّ أنَّ القلبََّّسبقَّ رقيقَّ قرأََََّّّّ،كانَّ إذاَّ الدمعةَّ غزيرَّ

بكى والنساءََََّّّّ،القرآنَّ الرجالَّ منَّ يسمعهَّ فيمنَّ الكبيرَّ األثرَّ وبكائهَّ لقراءتهَّ وكانَّ

أنَََّّّّ،والولدان ذكرناَّ قدَّ فِنـََّّوكناَّ للقرآنَّيفَّ قراءتهَّ أفزعتهمَّ بيتهـالكّفارَّ إذَّصارَََّّّ،اءَّ

 

َّ(.466َّ(َّرواهَّالبخاريَّ)1)

ولكنَّأخوةَّاإلسالمَّأفضل«.َّويفََََّّّّ»...3657ََّّ(.َّويفَّروايةَّبرقم:3654ََّّ(َّرواهَّالبخاريَّ)2)

َّولكنَّأخيَّوصاحبي«.َََّّّ»...3656َّروايةَّبرقم:َّ
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إلىََّّ والحديثَّيفََََّّّّ،القربَّمنَّدارهَّيستمعونَّويتأثرونالنساءَّواألوالدَّيتوافدونَّ

َّ(1).صحيحَّالبخاري

وقدَّتسربتَّهذهَّالنزعةََََّّّّ،أيتهاَّاألخواتَّ..َّتغمرَّالعالمَّاليومَّنزعهَّماديةَّعنيفة

القلوبَّقسوةَّشديدة فقستَّ المسلمينَّ بالدَّ الروحََّّ،إلىَّ مواردَّ وقامتََََّّّّ،وجّفتَّ

األزم لهذهَّ عالجَّ والَّ روحية،َّ إاّلَّـأزمـةَّ اهللةَّ إلىَّ بالرجوعَّ القلوبََّّ،َّ ََّّ،َّومداواةَّ

والرقائقَّبابَّكبيرَّمنَّأبوابَّالكتبَّالتيَّعرفتََََّّّّ،وترقيقهاَّبذكرَّالرقائقَّوتذوقها

الحديث كتبَّ منَّ بَََُّّّ،بالجوامعَّ اإليمََّّإذنََّّدَّّــ]الَّ منَّ األزمـةَّ هذهَّ عالجَّ انََّّـيفَّ

َّ،ادقـالص الخالصةَّ َّ،والعبوديةَّ الدائمةَّ َّ،والمراقبةَّ منَََّّّ حركةَّ كلَّ تكونَّ وأنَّ

وعندئذَّتكونَّالوسائلَّاألخرىَّمنَّالمـالََََّّّّ،تناَّهللََّّوكلَّطاقـةَّمنَّطاقََّّ،حركاتنا

ََّّ،َّوبلوغَّأهدافناََّّ،والعلمَّوالقوةَّالمـاديةَّوالقوةَّاالقتصاديةَّنافعةَّلناَّيفَّإرضاءَّربنـا

غايتن وآخرتنََّّ،اـوتحقيقَّ دنياناَّ هللََّّـوإصالحَّ نسلمَّ عندماَّ إنناَّ بلَّ َّ.. حقًاَََّّّاَّ

ََّّ،ََّّلناَّمنَّاتخـاذَّاألسبابَّالَُّبدَََّّّّملسو هيلع هللا ىلصوننقادَّلمـاَّأمرناَّيفَّكتابهَّوسنةَّرسولهََََّّّّ،وصدقًا

َّوإقامةَّلدينهَّوحكمه.ََّّ،وامتثااًلَّألمرهََّّ،اعةَّهللـطَّ،واستكمالَّالوسائل

السرَّّ يكنَّ أهدافََََّّّّولمَّ تحقيقَّ يفَّ ونجاحهمَّ األولينَّ المسلمينَّ انتصارَّ يفَّ

الوسائل ملكواَّ أهنمَّ َّ،اإلسالمَّ وإتباعهمَََّّّ إيماهنمَّ بفضلَّ ملكوهاَّ إنماَّ فهمَّ

إنماَّس َّ.. دينهمَّ لمتطلباتَّ الصادقََّّواستجابتهمَّ بإيماهنمَّ أهنمَّ والنصرَّ النجاحَّ ـّرَّ

َّ،ورغبتهمَّالعميقةَّيفَّمرضاتهَّوثوابهََّّ،َّوبانصياعهمَّالكاملَّألمرَّاهللََََّّّّ،الخالص

والنهوضَََّّّ،قدَّتوفرَّعندهمَّاالستعدادَّالتامَّلتلبيةَّكلَّحاجةَّمنَّحاجاتَّاإلسالم

َّ(2).َّمهماَّكانتَّالمشقةَّوالتضحية[َّ،بكلَّمطلبَّمنَّمطالبه

 

َّ(.2297َّ(ََّّرواهَّالبخاريَّ)1)

َّ.7َّ-6صََّّ"ةـةَّروحيــأزم"(2َّ)
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اهلل منَّ الخوفَّ عندهَََّّّ،قبتهومراََّّ،إنَّ ماَّ والصربََََّّّّ،وابتغاءَّ العمل،َّ يفَّ والصدقَّ

القرآنَّوتالو المسلم،َّوتحكيمَّ يلقىَّ ماَّ إنَََّّّّتهعلىَّ َّ.. بهَّ ذلكَّكلهَّعالجََََّّّّوالعملَّ

َّلهذهَّاألزمةَّالروحيةَّالتيَّتجتاحَّالعالمَّكله.َّ

وإيثـارَّالحياةَّالدنياَّعلىَّاآلخرة,َََّّّ،وفَّمنَّاهللـالَّالخـرارَّعلىَّإهمـاَّاإلصـوأم

ذلكَّيؤديَّإلىَّبقـاءَّاألزمـةَّوتفاقمهاَّيفَّالدنياَّويفَّاآلخرة.َّوإتباعَّهوىَّالنفسَّف

 خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ قـالَّتعـالى:ََّّ
النازعات:ََّّ]َََّّّحف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص

37-41َّ.]َّ

مهجوراًَََّّّإنَّّ القرآنَّ هذاَّ اتخذواَّ الناسَّ منَّ قليالًَََّّّ،كثيرًاَّ إالَّ يقرؤونهَّ وإذاََََّّّّ،فالَّ

المطرب اللحنَّ شغلهمَّ بالواجباتوشغلََّّ،قرؤوهَّ القيامَّ عنَّ الدنياَّ شؤونَّ ََّّ،َّنهمَّ

َّوأوقعهمَّذلكَّبالمحرمات.

الذيَّيفيضَّبالرحمةَّوالرغبةَّبالخـيرَّوالخشوعَََّّّ،إنناَّبحاجةَّإلىَّالقلبَّالرقيقَّ

أممَّ منَّ تكونَّ أنَّ إلىَّ أقربَّ أمةَّ أبناهناَّ قلوبَّ منَّ الرحمةَّ تنزعَّ التيَّ واألمةَّ َّ..

َّالوحوشَّالَّمنَّالبشر.َّ

بكرَّ أبيَّ سيدناَّ عنَّ حديثيَّ أختمَّ أنَّ منََََّّّّالعظيمََََّّّّأودَّ مقتطفاتَّ بإيرادَّ

وكلماتهََّّ ألسنتهم،َّ علىَّ الحكمةَّ ينابيعَّ تتفجرَّ اهللَّ أوليـاءَّ ألّنَّ ذلكَّ َّكلماته،َّ

توجيهاتَّكريمةَّفاضتَّعنَّنفسَّمؤمنة،َّوعـينَّبصـيرةَّنافـذة،َّوتجربةَّغنيـة،َّوإنََّّ

َّيفَّتدبرهاَّوالعملَّهباَّتحقيقـًاَّلالقتداءَّهبذاَّالرجلَّالعظيم.َّ

واَّعليهَّبماَّهوَّلهَّأهل،ََّّـ)أوصيكمَّبتقوىَّاهلل،َّوأنَّتثنفمنَّكلماتهَّالحكيمةَّقوله:ََّّ

علىََّّ أثنىَّ اهللَّ فإّنَّ بالمسـألة؛َّ اإللحافَّ وتجمعواَّ بالرهبة،َّ الرغبـةَّ تخلطواَّ وأنَّ

أهـزكري وعلىَّ بيتـاَّ فقـال:ََّّـلَّ  جع حطمظمض خض حضُّ هَّ
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أّنَََّّّ–َّادَّاهللـعبََّّ–واََّّـمَّاعلمـ[.َّث90اء:ـاألنبي]َََّّّخف حف جف جغمغ مع

َّ.َّ(1)بالكثيرَّالباقي(اهللَّاشرتىَّمنكمَّالقليلَّالفاينَّ

َّونريدَّأنَّنقفَّوقفاتَّسريعةَّمعَّهذهَّالوصيةَّالجامعةَّالنافعة:َّ

نجدََّّ • ماَّ أكثرَّ وماَّ خير،َّ كلَّ جماعَّ اهللَّ وتقوىَّ اهلل،َّ بتقوىَّ بالوصيةَّ بدأهاَّ وقدَّ

 الوصيةَّهباَّيفَّكتابَّاهللَّويفَّسنةَّرسوله.

العبدَّبماَّأمرَّاهلل،َّوأنَّيجتنبَّماَّهنىَّعنه،ََّّ وأنََّّوتقوىَّاهللَّتتحققَّيفَّأنَّيقومَّ

تكونَّمخالفةَّاهللَّحاضرةَّيفَّقلبهَّوتصرفاته،َّوأنَّيحبَّماَّيحبهَّاهلل،َّويكرهَّماَّ

عنََّّهيكره وقفَّ اهللَّ اتقىَّ فمنَّ الوصايا،َّ رأسَّ الوصيةَّ وهذهَّ حـاهلل.َّ دوده،َّــدَّ

َّرعَّ..َّيتقيَّاهللَّيفَّالخلوة،َّويفَّمجتمعاتَّـقَّماَّشـلوكهَّوفــوكانَّس

َّالنـاس،َّويتقيَّاهللَّيفَّالسراءَّوالضراء.َّ

يَّأنفسناَّوأوالدناَّعلىَّذلكَّنبلغَّماَّنتطلعَّإليهَّمنَّبنـاءَّاألمـةَّالبنـاءَّوعندماَّنرب

َّالسليمَّالمتماسك.َّ

كمالَََّّّويوصيََّّ • هناكَّصفةَّ فليسَّ أهله،َّ هوَّ بماَّ اهللَّ علىَّ يثنواَّ بأنَّ النـاسَّ

سبحانهََّّ فهوَّ وتعالى،َّ تباركَّ صفتهَّ وهيَّ إالَّ أحـدَّ هباَّ يوصفَّ أنَّ يمكنَّ

ـالَّـال:َّقـقََّّنَّابنَّمسعودََّّفعََّّالمستحقَّللمدحَّكلهَّ..َّالمستحقَّللثناءَّكله.ََّّ

 :َّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّاهللَّ

بطن.َّ» وماَّ منهاَّ ماَّظهرَّ الفواحشَّ ولذلكَّحّرمَّ تعالى؛َّ اهللَّ منَّ أغـيرَّ أحـدَّ الَّ

َّ(2).«والَّأحـدَّأحبَّإليهَّالمدحَّمنَّاهللَّتعالى؛َّولذلكَّمدحَّنفسه

اهللَّوالثنـاءَّعليه،َّوأنََََََّّّّّّ ألسنتناَّرطبـةَّبذكرَّ أنَّتكونَّ ينبغيَّ َّ.. أيتهاَّاألخواتَّ

دناَّوتالميذناَّعلىَّذلك.ولنعلمَّأننـاَّلوَّأثنينـاَّعليهَّسبحانهَّالعمرَّكلهََُّّنربيَّأوال

 

،َّوالحاكمَّيف1/35ََََّّّّ"الحلية"،َّوأبوَّنعيمَّيف13/258ََََّّّّ"مصنفه"بةَّيفََّّبنَّأبيَّشي(َّأخرجهَّا1َّ)

َّ.2َّ/383ََّّ"المستدركَّ"

َّ.(3530)،َّوالرتمذيَّ(2760)،َّومسلمَّ(5220)(َّرواهَّالبخاري2َّ)
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فقدََّّ ولذاَّ عليه،َّ ثنـاءَّ نحصيَّ الَّ سبحانهَّ العالَّ نحصيَّصفاتهَّ أنَّ استطعناَّ لمـاَّ

أنهََّّ يقول:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصوردَّ منَّ»كانَّ وبمعافاتكَّ سخطك،َّ منَّ برضاكَّ أعوذَّ اللهمَّ

علىََََّّّّعقوبتك،َّوأعوذَّبكَّمنكَّسبحانكَّالَّأحصيَّثناءَّعليكَّأنتَّكماَّأثنيت

َّ(1).«نفسك

و والرهبة،َّ الرغبهَّ بينَّ بأنَّيجمعواَّ الكلمةَّ هذهَّ النـاسَّيفَّ بكرَّ أبوَّ نََّّأوأوصىَّ

اءَّفالمؤمنَّكبيرَّاألملَّبعفوَّاهللَّومغفرته،َّمهماَّسلفَّمنه،َّفعنََّّــيلحواَّيفَّالدع

قالَّاهللَّتعالى:َّياَّبنَّآدمَّإّنكَّماَّ»يقول:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّقـال:َّسمعتَّرسولَّاهللََََّّّّأنسََّّ

َّماَّكانَّمنكَّوالَّأبالي.دعوتنيَّورجوتنيَّغفرتَّلكَّعلىَّ

َّيابنَّآدم!َّلوَّبلغتَّذنوبكََّعنَانَّالسماء،َّثمَّاستغفرتنيَّغفرتَّلكَّوالَّأبالي.َّ

شيئاََّّاي بيَّ تشركَّ الَّ لقيتنيَّ ثمَّ خطاياَّ األرضَّ بقرابَّ أتيتنيَّ لوَّ انكَّ آدم!َّ بنَّ

َّ(2)«.هباَّمغفرةاَّألتيتكَّبقر

فرحمتهَّسبحانهَّسبقتَّغضبه،َّوهوَّسبحانَّالَّيغفرَّأنَّيشركَّبهَّويغفرَّماَّدونََّّ

كَّلمنَّيشاء.ََّّوالمؤمنَّيفَّالوقتَّنفسهَّعظيمَّالخوفَّمنَّاهللَّفهوَّسـبحانهَّذل

الََّّ وسرائرهم،َّ العبـادَّ أعمالَّ علىَّ مطلعَّ الحسـاب،َّ سـريعَّ العقـاب،َّ شديدَّ

تعالى:ََّّ قـالَّ السماء.َّ يفَّ والَّ األرضَّ يفَّ شيءَّ عليهَّ  جع مظُّ يخفىَّ

 خل حل جل مك لك حكخك مقجك حق مف حفخف جف مغ جغ مع

 

َّ.َّ(486)(ََّّرواهَّمسلم1َّ)

(َّوقال:َّهذاَّحديثَّحسنَّغريبَّالَّنعرفهَّإالَّمنَّهذاَّالوجه.َّكما3540ََّّ(َّرواهَّالرتمذيَّ)2)

وف،َّويفَّالطبعةَّالتيَّبدأَّبنشرهاَّأحمدَّشاكر:َّهذاَّحديثَّغريبَّبشارَّمعرََّّجاءَّيفَّطبعة

يفََّّ جاءَّ ماَّ علىَّ يعلقَّ لمَّ األلباينَّ المحدثَّ أنَّ والعجيبَّ الوجه.َّ هذاَّ منَّ إالَّ نعرفهَّ الَّ

ج إذَّ الصالحينَّ شعيبََّّـرياضَّ موقفَّ كانَّ وكذاَّ حسن،َّ حديثَّ الرتمذي:َّ قالَّ فيه:َّ اءَّ

َّمل.َّأاالرناؤوط.َّفت
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 َّٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل

َّ .[59]األنعام:

بكرََّّ أبيَّ سيدناَّ مواعظَّ مصنفهََّّومنَّ يفَّ شيبةَّ أبيَّ ابنَّ أخرجهَّ قالََََّّّّ(1)ماَّ

عجائبه تفنىَّ الَّ فيكمَّ اهللَّ كتابَّ )وهذاَّ نورهَََّّّ،:َّ ُيطفأَّ قولهََّّ،والَّ َّ،َّفصدقواَّ

الظلمة ليومَّ فيهَّ للعبادةََّّ،واستبصرواَّ الكاتبينََّّ،فإنماَّخلقكمَّ الكرامَّ بكمَّ ،ََّّووكلَّ

َّالذينَّيعلمونَّماَّتفعلون.َّ

َّ،لَّقدَُّغي َبَّعنكمَّعلمهـأنكمَّتغدونَّوتروحونَّيفَّأجَََّّّ-عبادَّاهللََّّ-ثمَّاعلموا

فافعلوا.َّولنَّتستطيعواَّذلكََّّ اهللَّ تنقضيَّاآلجـالَّوأنتمَّيفَّعملَّ أنَّ استطعتمَّ فإنَّ

باهلل أسـوأَََّّّ،إالَّ إلىَّ فيردكمَّ آجالكمَّ تنقضيَّ أنَّ قبلَّ آجالكمَّ ُمَهلَّ يفَّ فسابقواَّ

أنفسهمََّّ،أعمالكم ونسواَّ لغيرهمَّ آجالهمَّ أقوامًاَّجعلواَّ تكونواََّّفأهنََّّ،فإّنَّ أنَّ اكمَّ

َّ،أمثالهم الوحاءَّ َّ،َّفالوحاءَّ النجاءَّ َّ،والنجاءَّ هَََّّّ مرُّ حثيثًاَّ طالبًاَّ وراءكمَّ فإنَّ

َّ.َّ(2)سريع(

ومنَّالعباراتََََّّّّ،منَّاإلهمـالَّحتىَّيداهمَّالمـوتَّاإلنسانََّّيحذرَّأبوَّبكرََّّ

تخطاكمََّّ الموتَّ ملكَّ )إنَّ كلَّجمعة:َّ الخطباءَّ أحدَّ يستعملهاَّ كانَّ التيَّ اللطيفةَّ

َّليكمَّفخذواَّحذركم(.َّإلىَّغيركمَّوسيتخطىَّغيركمَّإ

أنََّّ واإلعدادَّ والتوجيهَّ الرتبيةَّ بعمليةَّ تقمنَّ وأنتنَّ وعليكنَّ َّ.. األخواتَّ أيتهاَّ

منَّ تحررهناَّ وأنَّ سبحانه.َّ باهللَّ وتعليقهاَّ العلياَّ بالمثـلَّ النـاسَّ قلوبَّ بربطَّ ُتعنَيَنَّ

العبوديةَّللدنياَّتقودَّأصحاهباَّإلىَّالحرامَّيفَّجوانبَّحياهتمَََّّّالعبوديةَّللدنياَّ..َّألن َّ

َّفة.ََّّالمختل

 

َّ.13/258ََّّ"مصنفَّابنَّأبيَّشيبةَّ"(1َّ)

السرعة(2ََّّ) يفََََّّّّ،الوحاء:َّ الحاكمَّ أخرجهَّ وقدَّ وممدودة.َّ مقصورةَّ ََّّ"المستدركَّ"وتستعملَّ

َّ،َّكالهماَّمنَّطريقَّابنَّأبيَّشيبة.1/35َََّّّ"الحلية"،َّوأبوَّنعيمَّيف2/383َّ
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سـيق بكرََّّــولَّ أبوَّ الوضيدناَّ )أينَّ وجــالحسََّّ(1)اءــ:َّ المعجبونَََّّّمَّهوهـنةَّ

كانواََّّ الذينَّ أينَّ بالحيطان؟َّ المدائنَّوحصنوهاَّ بنواَّ الذينَّ الملوكَّ أينَّ بشباهبم؟َّ

ظلماتَّ يفَّ فأصبحواَّ الدهرَّ هبمَّ تضعضعَّ قدَّ الحرب؟َّ مواطنَّ يفَّ الغلبةَّ ُيعطونَّ

َََّّّ(2).القبور.َّالوحاَّالوحا.َّالنجاءَّالنجاء(

َّالنظرَّيفَّواقعهم.ََّّيعيدونَّوهذاَّيجعلهمَّ،كرهمَّبالموتيذ

الحي بدَّمنَّمعرفةَّ أبوَّبكرـالَّ والسلفََََّّّّاةَّعلىَّحقيقتهاَّكماَّعرفهاَّسيدناَّ

فإذاَّعرفناَّذلكَّقدرناهاَََّّّ،الصالحَّ..َّإهناَّالَّتستحقَّأنَّتكونَّهمناَّوالَّمبلغَّعلمنا

منهاََّّ،قدرها نصيبناَّ ننسىَّ اهللََّّ،فالَّ مرضاةَّ نبتغىَّ أنَّ األكربَّ الهّمَّ والدارََّّولكنَّ َّ

ونربطَّقلوبناَّوفكرناَّوجوارحناَّوحياتناَّبأمرهَََّّّ،وأنَّنصدقَّيفَّعبوديتناَّهللََّّ،اآلخرة

َّوأنَّالَّنتوجهَّبالقصدَّإالَّإلىَّوجههَّالكريم.َّ،وهنيه

وإذاَّأردناَّاآلخرةََََّّّّ،اَّاألعلينــادقةَّكنـةَّالصــاَّإلىَّاهللَّهذهَّالرجعــاَّإذاَّرجعنـإنن

ََّّ،َّعرناَّرابطتناَّبربناَّوعونهَّلنـاـتشـ.َّوإذاَّاسارهاـاَّفتحررناَّمنَّإسـاَّالدنيـانتَّعلينـه

َّالشيطانَّوالطغيان.َّوىـلَّقـوىَّمنَّكـناَّأقـرأيناَّأنفسَّ،هَّمعناَـّاَّأنـوأيقنّ

أصحـلق كانَّ الخـدَّ شـدةَّ منَّ كبيرةَّ درجةَّ علىَّ اهللَّ رسولَّ اهللََََََّّّّّّوفـابَّ منَّ

َّ:ََّّوعلىَّدرجةَّكبيرةَّمنَّالرجـاء،َّكماَّيتجلىَّذلكَّيفَّقولَّعمرَّ

ا يومَّ مناٍدَّ نادىَّ أنََّّ)لوَّ لخفتَّ واحدًاَّ إالَّ ناجونَّ كلكمَّ الموقفَّ أهلَّ ياَّ لموقف:َّ

هو.َّ أناَّ ََّّأكونَّ إالَََّّّ هالكونَّ كلكمَّ الموقفَّ أهلَّ ياَّ الموقف:َّ يومَّ مناٍدَّ نادىَّ ولوَّ

َّواحدًاَّلرجوتَّأنَّأكونَّأناَّهو(.

َّدََّّـةَّ..َّالَّيغلبَّعليهَّواحـةَّوالرهبـوفَّوالرجـاءَّ..َّبينَّالرغبـنَّبينَّالخـؤمـفالم

 

َّ(َّالوضاء:َّجمعَّوضئَّوهوَّحسنَّالوجهَّنظيفة.1)

(2َّ َّ"الحلية"(َّ و1َّ/34ََّّ الصفوة"،َّ َّ"صفةَّ و1/261ََّّ َّ"اإلحياء"،َّ و4/441َّ بكرَّ"،َّ ََّّ"أبوَّ

َّ.63َّصََّّ"القصاص"،َّو313طنطاويَّصَّلل
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لكيالَّيتهاونَّيفَّالعملَّالصالحَّ..َّفماَّأجدرناََّّمنهما؛َّلكيالَّييأسَّمنَّرحمةَّاهلل،َّو

تشملناََّّ الَّ أنَّ منَّ خائفونَّ اهلل،َّ رحمةَّ راجونَّ ونحنَّ نعملَّ َّ.. كذلكَّ نكونَّ أنَّ

اآلي إليهاَّ أشارتَّ التيَّ قـالمشيئـةَّ يفَّ َََّّّاك  يق ىق  يف ىف يث ُّ وله:ََّّـةَّ

َّ[.47َّالنسـاء:َّ]

حالََّّ يفَّ وأماَّ والصحة،َّ القوةَّ حالَّ يفَّ الخوفَّ العبدَّ يغلبَّ أنَّ يحسنَّ وقدَّ

والم زكرياََّّالضعفَّ كانَّ لقدَّ َّ.. الرجـاءَّ فليغلبَّ يجمعونَََّّّرضَّ بيتـهَّ وأهلَّ

الدعـاءَّ يفَّ واإللحافَّ الخيرات.َّ يفَّ ويسارعونَّ ويدعونَّ والرهبةَّ الرغبةَّ بينَّ

َّمطلوب.

َّوسـلَّالذيَّأبوابهَّالَّتحجبَََََََّّّّّّّـةَّــحـاجَّبنيََّّآدمََّّالَّتسـألّنَّ

َّبـوبنيَّآدمَّحينَُّيسألَّيغضَََََََّّّّّّّاهللَّيغضبَّإنَّتركتَّسؤاله

رَّكبيرَّ..َّإذَّيشعرَّالمظلومَّبأنَّالقوةَّالعظمىَّمعهَّوبأهناَّستنتصرَّله.َّوللدعاءَّأث

َّ(1).َّ«ابـحجَّدعوةَّالمظلوم؛َّفإنهَّليسَّبينهاَّوبينَّاهللَّتـقوإ»:َّملسو هيلع هللا ىلصيقـولَّ

بكرََّّ • أبوَّ ذكرَّ والكثيرََََّّّّثمَّ الباقي.َّ بالكثيرَّ الفاينَّ القليلَّ منكمَّ اشرتىَّ اهللَّ إّنَّ

وأما يزول،َّ الَّ الذيَّ الدائمَّ ونعيمهاَّ الجنـةَّ هوَّ ينفقهَََّّّالباقيَّ ماَّ فهوَّ الفاينَّ القليلَّ

العظيمََّّ الثوابَّ بجانبَّ قليلَّ فهوَّ أنفقَّ مهماَّ إنهَّ َّ ومرضاته.َّ اهللَّ سبيلَّ يفَّ المسلمَّ

 الذيَّأعدهَّاهللَّلهَّيفَّالجنةَّدارَّالخلود.َّ

ولقدََّّ عادة،َّ ذلكَّ يصبحَّ اإلنفاقَّحتىَّ علىَّ ومنَّحولناَّ أنفسناَّ نعّودَّ أنَّ ينبغيَّ

اهلل سبيلَّ يفَّ كلهَّ مالهَّ أنفقَّ لقدَّ َّ.. كذلكَّ أبوبكرَّ تركتََّّكانَّ ماَّ سئل:َّ ولمـاَّ َّ

َّألوالدك.ََّّقال:َّتركتَّلهمَّاهللَّورسوله.

مـاَّخـإّنمََّّ:المهََّّـنَّكـوم • القيـوازينهَّيـفتَّمـوازينَّمنَّخـفتَّ باتبـومَّ اعهمَّـامةَّ

َّفيفًا.َّـونَّخَّـاطلَّأنَّيكـعَّفيهَّإالَّالبـزانَّالَّيوضـقَّلميـا،َّوحــاطلَّيفَّالدنيـالب

 

َّ(.19َّ(،َّومسلمَّ)1496رواهَّالبخاريَّ)(1َّ)
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ثقـوإّنم مـاَّ مـلتَّ ثقـوازينَّ مَـّنَّ يـوـلتَّ يفََّّوازينـهَّ الحـقَّ باتبـاعهمَّ القيامـةَّ مَّ

أنَّيكـيوضَـََّّّالََََََّّّّّّلميـزانََََّّّّـقَـّعليهم،َّوحََّّـهَََّّـّوثقلََّّاََّّـالدنيـ الحـقَّ إالَّ فيـهَّ َََّّّونَّــعَّ

َّ.َّ(1)ـالًَّـثقي

فماََّّ كتبت،َّ مهماَّ حقهاَّ العظيمَّ بكرَّ أبيَّ شخصيةَّ أويفَّ أنَّ أستطيعَّ لنَّ إننيَّ

َّه.رضوانَّاهللَّعليَّـهأفضلَّوالَّأعظمَّمنَّدَّاألنبيـاءَّشخصًاـانيةَّبعـعرفتَّاإلنس

عرضـوق أنَََُّّّتَّدَّ أستطيعَّ والَّ المباركةَّ حياتهَّ منَّ الرائعةَّ المواقفَّ بعضَّ

َّكَّالمواقفَّولكنيَّسأشيرََّّإشاراتَّعابرةَّإلىَّماَّيأيت:ََّّيـأستقصىَّهات

بَُّ • يومََّّـوالَّ موقفهَّ ذكرَّ منَّ ََّّّدَّ موقفهاإلسراء.َّ كانَّ اإلسراءََّّلقدَّ الرجلَََّّّيومَّ موقفَّ

قَّالخربَّمادامَّقدَّجـاءَّعنَّ..َّإذَّلمَّيرتددَّيفَّتصديََّّالمؤمنَّالذيَّامتألَّقلبهَّباإليمان

اهللََّّ قالوا:ََّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّ لقدَّصدق،َّ ذلكَّ قالَّ كانَّ إنَّ بالخرب:َّ لمنَّجاءهَّ قالَّ فقدَّ َّ.

اليومََّّ ذلكَّ منَّ فسميَّ ذلك.َّ منَّ أبعدَّ علىَّ أصدقهَّ إينَّ قال:َّ ذلك؟َّ علىَّ أتصدقهَّ

 صديقًا.ََّّ

فهوَّأعظمَّالمواقفَّالتيَّكانَّتأثيرهاَََّّّملسو هيلع هللا ىلصّدَّمنَّذكرَّموقفهَّيومَّوفـاةَّالرسولََّّـوالَّبَُّ •

حدثًاَّعظيمًاَّأذهلََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّعلىَّأمـةَّاإلسالم..َّلقدَّكانتَّوفـاةَّالنبيََّّالحسنَّعظيمًا

أنهََّّ إلىَّ عمرَّ ذهبَّ حتىَّ َّ.. وهََّّملسو هيلع هللا ىلصالصحابةَّ ربه،َّ أّنَّـيناجيَّ يقول:َّ منَّ كلَّ ّددَّ

 ولَّاهللَّقدَّمات.َّـرس

يعبدَّمحم كانَّ منَّ الناسَّ أيهاَّ المنربَّويقول:َّ العظيمَّيصعدَّ أبابكرَّ فـولكنَّ إّنَّـدًاَّ

 ّٰ ُّ اآليـة:ََََّّّّرأـاهللَّفإنَّاهللَّحيَّالَّيموت.َّثمَّقَّدََّّـدَّمـات،َّومنَّكانَّيعبــدًاَّقـمحم

َََّّّنت  مت  زت   رت يب ىب نب زبمب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ   رئ

َّ[.144َّآلَّعمران:َّ]

 

البنَّالمباركَّصََََّّّّ"دَّــالزه"وََّّ،13/259ََّّالبنَّأبيَّشيبةََََّّّّ"المصنف"وَََّّّ،1/36ََََّّّّ"الحلية"(1ََّّ)

319َّ.َّ
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فقدَََََّّّّّ.يفَّأرسالَّجيشَّأسامةََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّوالَُّبّدَّمنَّذكرَّموقفهَّمنَّإنفاذَّأمرَّالرسول •

َّمعيََََّّّّيفَّجيشَّأسامة،َّفبعثَّبهَّأسامةََََّّّّكانَّعمرََّّ إلىَّأبيَّبكرَّوقـالَّله:َّإن 

و اس،َّ النـ  اهللََّّوجـوهَّ رسولَّ خليفةَّ علىَّ آمنَّ أنََّّملسو هيلع هللا ىلصَّالَّ المدينةَّ أهلَّ وعلىَّ َّ،

يتخطفهمَّالمشركون،َّفاستأذنَّليَّبالرجوع،َّأوَّتأجيلَّالسفر.ََّّوقالتَّلهَّاألنصار:َّ

 بلغَّالخليفةَّإذاَّأصّرَّعلىَّتوجيهَّالجيشَّأنناَّنطلبَّقائدًاَّأكربَّسنًاَّمنَّأسامة.َّ

قـالَّلـه:َّياَّخليفةَّفخرجَّعمرَّبأمرَّأسامةَّحتىَّأتىَّأباَّبكرَّفأخربهَّبماَّقالَّأسامة،َّو

َّالعربَّقـدَّارتدتَّعلىَّأعقاهباَّكفارًاَّكماَّقـدَّعلمت،َّوأنتَّتريدَّأنََّّ رسولَّاهلل.َّإن 

أبقيتهَّ فلوَّ اس،َّ النـ  وأبطـالَّ العربَّ جماعةَّ أسامةَّ جيشَّ ويفَّ أسامة،َّ جيشَّ تنفذَّ

َّعندكَّلتقويتَّبهَّعلىَّمنَّارتّدَّمنَّهؤالءَّالعرب.َّ

تجر السباعَّ َّ أن  علمتَّ لوَّ واهللَّ بكر:َّ أبوَّ أردَََّّّّفقـالَّ لمَّ إنَّ والَّبرجليَّ رددته،َّ ماَّ هَّ

َّحللتَّلـواءَّعقدهَّرسولَّاهلل.

أقدمََّّ أمرهمَّرجالًَّ أنَّتوليَّ أهنمَّيطلبونَّ أبلغكَّ أنَّ أمروينَّ األنصارَّ أّنَّ قالَّعمر:َّ

َّسنًاَّمنَّأسامة.َّ

فوثبَّأبوَّبكرَّوكانَّجالسًاَّفأخذَّبلحيةَّعمرَّوقـال:َّثكلتكَّأمكَّوعدمتكَّياَّابنََّّ

َّأعزله؟َّالحطابَّ..َّواّلهَّرسولَّاهللَّوتأمرينَّأن

َّفرجعَّعمرَّإلىَّالناسَّفقالوا:َّماَّوراءك؟

َّامضواَّثكلتكمَّأمهاتكم،َّماَّلقيتَّيفَّسبيلكمَّمنَّخليفةَّرسولَّاهلل.َّقـالَّعمر:َّ

وتوجهَّالجيشَّوجعلَّالَّيمّرَّبقبيلةَّتريدَّاالرتدادَّإاّلَّقالوا:َّلوالَّأّنَّلهؤالءَّقوةَّماََّّ

َََّّّ(1)خرجَّمثلَّهؤالءَّمنَّعندهم.

منََّّ • العظيمَّ موقفهَّ ذكرَّ منَّ ُبّدَّ الزكاة.َّوالَّ دفعَّ عنَّ وامتناعهمَّ العربَّ فقدََََّّّّردةَّ

،َّوكانتَّالردةَّعلىَّوجهين:َّفريقَّكفرواَّملسو هيلع هللا ىلصارتدتَّالعربَّبعدَّوفـاةَّرسولَّاهللََّّ

 

َّ.173َّلعليَّالطنطاويَّصََّّ"أبوَّبكرَّالصديق"(1َّ)
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وتالوةَّ والحجَّ الصالةَّ وإقامةَّ إيماهنمَّ علىَّ لبثواَّ وفريقَّ قلة(،َّ )وهمَّ كلهَّ بالدينَّ

َّالقرآن،َّلكنهمَّمنعواَّالزكاةَّ)وهمَّاألكثر(.َّ

إلىَّأهلَّالردة،َّوكانواَّقدَّبعثواَّبوفدَّإلىََََّّّّفبعـدَّمسيرَّجيشَّأسامةَّالتفتَّأبوَّبكر

نعطيكمَّ الَّ ولكنناَّ اهلل،َّ رسولَّ محمداَّ أّنَّ ونشهدَّ باهلل،َّ نؤمنَّ فقالوا:َّ المدينةَّ

أموالنـا.َّونزلواَّعلىَّوجـوهَّالنّـاس،َّوتوسلواَّهبمَّإلىَّأبيَّبكر،َّفكلموه،َّفعزمَّاهللَّ

لَّالصدقةَّعلىََّّألبيَّبكرَّفقـال:َّواهللَّلوَّمنعوينَّعقااًلَّلجاهدهنمَّعليه.َّوكانتَُّعقَُّ

َّأهـلَّالصدقة.َّ

:َّأمرتَّأنَّأقاتلَّالناسَّحتىََّّملسو هيلع هللا ىلصفقالَّلهَّعمر:َّكيفَّتقاتلهمَّوقدَّقـالَّرسولَّاهللََّّ

بحقهاَّ إالَّ وأموالهمَّ دمائهمَّ منيَّ عصمواَّ فقدَّ قالوهاَّ فإنَّ اهلل،َّ إالَّ إلهَّ الَّ يقولواَّ

َّوحساهبمَّعلىَّاهلل.َّ

المـال.َّواهللَََّّّ:َّألقاتلنَّمنَّفّرقَّبينَّالصالةَّوالزكاةَّفإّنَّالزكاةَّحّقَّفقالَّأبوَّبكرََّّ

َّلوَّمنعوينَّعقااًلَّ)ويفَّروايةَّعناقًا(َّلقاتلتهمَّعلىَّمنعها.َّ

َّ:َّياَّخليفةَّرسولَّاهلل.َّتألفَّالنـاسَّوارفقَّهبم.قـالَّعمرَّ

بكرََّّ أبوَّ لهَّ الجاهليةََّّفقالَّ يفَّ أجّبـارَّ بخذالنك،َّ وجئتنيَّ نصرتكَّ رجوتَّ َّ:

َّنقصَّـّوارَّيفَّاإلسـالم؟ََّّإنـهَّقـدَّانقطـعَّالوحي،َّوتّمَّالدين،َّأَوَّيََُّـّوخ

هـذاَّالموقفَّبإيمانَّأثبتَّمنَّالجبالَّوأعصابَََّّّوواجـهَّأبوَّبكرَََّّّ(1)وأنـاَّحّي.َّ

َّأمتنَّمنَّالحـديد.َّ

بَُّ • موقفهـوالَّ ذكرَّ منَّ الكريََّّجمـعََّّمنََّّالعظيمََّّّدَّ جمعََََّّّّة.تــابَـّكتوََّّمـالقرآنَّ وكانَّ

الصديقََّّ بكرَّ أبيَّ اليمامةََّّالقرآنَّيفَّموضعَّواحدَّيفَّعهدَّ ،َّوذلكَّبعدَّمعركةَّ

ك عددَّ فيهاَّ قتلَّ الخطابََّّالتيَّ بنَّ عمرَّ فأشـارَّ القراء،َّ منَّ بكرََََّّّّبيرَّ أبيَّ علىَّ

 فيقـول:ََّّبجمعَّالقرآن،َّويرويَّالقصةَّزيدَّبنَّثابتَّ

 

َّ.177ََّّ-176لعليَّالطنطاويَّصََّّ"أبوَّبكرَّالصديق"(1َّ)
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َّ إن  بكرَّ أبوَّ فقـالَّ عنـده،َّ فـإذاَّعمرَّ اليمامـة،َّ أهـلَّ مقتـلَّ بعدَّ بكرَّ أبوَّ إليَّ ]أرسـلَّ

َّيومَّاليمامةَّبقراءَّالقرآن،َّوإينَّأخشىَّأنَّبست َّالقتلَّاستحر  ََّّعمرَّأتاينَّفقـال:َّإن  حر 

 القتلَّبالقراءَّيفَّالمواطن،َّفيذهبَّكثيرَّمنَّالقرآن.

َّ؟ََّّملسو هيلع هللا ىلصفقلتَّلعمر:َّكيفَّنفعلَّشيئًاَّلمَّيفعلهَّرسولَّاهللَّ

قـالَّعمر:َّهوَّواهللَّخـير.ََّّفلمَّيـزلَّيراجعنيَّحتىَّشرحَّاهللَّصدريَّلذلك.ََّّقـالََّّ

َّأبوَّبكرَّيخاطبَّزيـدًا:َّ

تبعَّالقرآنَّإنكَّشـابَّعاقلَّالَّنتهمك،َّوقدَّكنتَّتكتبَّالوحيَّلرسولَّاهللَّصَّفت

َّفاجمعه.َّ

منَّجمـعَّ بــهَّ أمرينَّ مماَّ علّيَّ أثقلَّ كانَّ ماَّ الجبالَّ منَّ نقلَّجبلَّ لوَّكلفوينَّ فواهللَّ

َّالقرآن.

ََّّ.. الرجـالَّ وصدورَّ واللخافَّ العسب،َّ منَّ أجمعهَّ القرآنَّ فتتبعتَّ زيــد:َّ قــالَّ

وكانتَّالصحفَّعندَّأبيَّبكرَّحتىَّتوفاهَّاهلل،َّثّمَّعندَّعمرَّحيـاته،َّثّمَّعنـدَّحفصةَّ

 بنتَّعمر[

ََّّ*ََََََََّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

وهـذاََََّّّّ،ونحنَّمسـؤولونَّعنهمَّبينَّيدىَّاهللََّّ،أعناقنـاََّّيفََّّإّنَّأبنـاءناَّوبنـاتناَّأمـانة

والحديثيـة القرآنيـةَّ النصوصَّ عليـهَّ تدلَّ تعـالى:ََََّّّّ،َّماَّ قـولهَّ نحوَّ  جخ محُّ منَّ
 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
كلكمََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصولهََّّـوَّقـومنَّنحََّّ[.6ََّّالتحريم:ََّّ]  َّحف جف مغ جغ مع جع مظ

َّ(1)متفقَّعليه.َّ«.كمَّمسـؤولَّعنَّرعيتهراعَّوكل

 

َّ(.1829َّمسلمَّ)(،َّو893)َّرواهَّالبخاري(1َّ)
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ع يفَّ عظيمةَّ مواهبَّ تكونَّ والبناتـوقدَّ األبنـاءَّ هؤالءَّ منَّ ُنّميتََََّّّّ،ددَّ إذاَّ

األمَّّ يفَّ أثرهاَّ كانَّ بلَّـوروعيتَّ األمـةَّ صالحَّ يكونَّ قدَّ أجلَّ َّ.. جـدًاَّ عظيمًاَّ ـةَّ

َّصالحَّاإلنسانيةَّعلىَّيدَّواحدَّأوَّواحدةَّمنَّهؤالءَّاألبنـاءَّوالبنـات.َّ

َّماذاَّكانَّالمصلحونَّالعظماءَّيفَّبدءَّحياهتم؟َّأيتهاَّاألخواتَّ..َّ

ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّكماَّقالَّذلكَّرسولَّاهللَََّّّ-والناسَّمعادنََََّّّّألمَّيكونواَّأطفااًلَّمثلَّأطفالنا؟ََّّ

فمنَّالمعادنَّماَّيكونَّذهبًاَّأوَََّّّ-الذيَّرواهَّاإلمامَّمسلمََّّ(1)يفَّالحديثَّالصحيح

َّفضةَّومنهاَّماَّيكونَّدونَّذلك.

وبالمبدعينََََّّّّ،بالنوابغَّالعمالقةََّّكانتَّزاخرةََّّ-ََّّعلىَّامتدادَّعصورهاََّّ-إّنَّأمتنـاََّّ

عَُّـثواألبطالَّالذينَّقّدمواَّلإلنسانيةَّمَُّ التامةَّ..ََََّّّّ،اـليالًَّ ومناهجَّتحققَّلهمَّالسعادةَّ

أبطال.ََّّفماَّيدريناَّماذاَّسيكونَّهؤالءَّاألبنـاءَّوالبنات أبطالَّيفَّإثرَّ ذلكََََّّّّ،فكانواَّ

َّوالَّعلىَّزمنَّدونَّزمن.ََّّ،اهللَّلمَّيقصرَّالموهبةَّعلىَّعصرَّدونَّعصرَّألن َّ

يأخ منَّ إلىَّ يحتاجونَّ بأيديهمـوالموهوبونَّ منَََّّّ،ذَّ فيهمَّ َلمَسَّ ماَّ وينّميَّ

همَّومنََّّدفعلىَّاآلباءَّواألمهاتَّواألساتذةَّواألستاذاتَّأنَّينتبهواَّألوالَََّّّ،الموهبة

أيديهم ولََّّ،تحتَّ يفَّ والتمّيزَّ النبوغَّ مخايلَّ لهمَّ بدتَّ أنثىََّّـفـإذاَّ أوَّ كانَّ ذكرًاَّ دَّ

يص أنَّ وعليهمَّ خاصة،َّ عنايةَّ بهَّ العنايةَّ منََّّفعليهمَّ عندهَّ ماَّ لتنميةَّ جهدهمَّ رفواَّ

شخصيتهََّّ،نبوغ ينمواَّ ومراقبتهََّّ،وأنَّ اهللَّ مخـافةَّ فيهَّ يغرسواَّ واألخالقَََّّّ،وأنَّ

بالوعـد والوفـاءَّ الصدقَّ منَّ َّ،الكريمةَّ َّ،واألمـانةَّ الملهوفَّ َّ،وإغـاثةَّ واألمرَََّّّ

وحفظََََّّّّ،والصفحَّعنَّالمسيءََّّ،والحلمََّّ،والرحمةََّّ،بالمعروفَّوالنهيَّعنَّالمنكر

 

الناسَّمعادنَّكمعادنَّالذهبَّوالفضةَّخيارهمَّيفَّالجاهليةَّ»(َّونصه2638ََّّرواهَّمسلمَّ)(1ََّّ)

َّ.َّ«خيارهمَّيفَّاإلسالمَّإذاَّفقهواَّ
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والعدلَّمعَََّّّ،والبعدَّعنَّالرياءََّّ،والجـّد،وقبولَّالنصيحةََّّ،لعلموالرغبةَّيفَّاََّّ،اللسان

َّوالتعاونَّمعَّالصالحين.ََّّ،والصربَّعلىَّماَّيلقىَّ،اآلخرينَّوإنَّكانواَّأعداء

يؤديَّ أنَّ عليهَّ نعمةَّيجبَّ موهبةَّ منَّ بهَّ اهللَّ أكرمهَّ ماَّ بأّنَّ لهَّ يبينواَّ أنَّ وعليهمَّ

أنهَّيجبَّعليهَّأنََّّوأنَّيقنعوهَّبََّّ،شكرهاَّبأنَّيستعملهاَّفيماَّيرضيَّاهللَّوينفعَّعبادهَّ

لينهضَّبأمتـهَّويصل هاَّوهوَّبماَّحبـاهَّاهللَّمؤهلَّلذلك,َّويذّكروهَّبأنََّّجيهيئَّنفسهَّ

السبيلَّالوحيدَّالذيَّيوصلَّإلىَّهذهَّالغايةَّهوَّالدينَّواالستمساكَّبهَّوتحكيمهَّيفََّّ

َّشـؤونناَّالدينيةَّوالدنيوية.َّ

واالهتمـرعايتنََّّإنَّّ وبناتَّ بنينَّ منَّ األوالدَّ لهؤالءَّ يبـاَّ أنَّ يجبَّ هبمَّ منذََّّامَّ دأَّ

لحي األولىَّ األيامَّ منذَّ بلَّ َّ.. أنََّّـالصغرَّ ذلكَّ علىَّضرورةَّ يدلناَّ ومماَّ الطفل،َّ اةَّ

األذنَّاليسرىََََّّّّيفََّّسّنَّلنـاَّأنَّنؤذنَّيفَّأذنَّالمولودَّاليمنىَّوأنَّنقيمََّّملسو هيلع هللا ىلصَّرسولَّاهللََّّ

يس أنَّ ينبغيَّ أيَّ َّ.. الوالدةَّ يسـعقبَّ ماَّ أولَّ الحـمعَّ كلمةَّ شـمعَّ التيَّهيَّ عارَّـقَّ

َّولَّاهلل(.ــدًاَّرســهدَّأّنَّمحمـنَّالَّإلهَّإالَّاهللَّوأشهدَّأـأشَّ–َّربـالمسلمينَّ)اهللَّأك

ارًا,َّــواَّصغـامَّأوالدهمَّحتىَّولوَّكانــانَّأمـظَّاللسـاةَّحفـدينَّمراعـوعلىَّالوال

يقـف أنَّ ينبغيَّ الطفـالَّ أمـامَّ طفولتهََّّ-لََّّـالَّ يفَّ األولىَّ األيامَّ يفَّ المََّّـالكََّّ-ََّّولوَّ

َّوماَّإلىَّذلك.ََّّ،والَّالكالمَّالبذيءَّ،َّالمنحرف

يسلََّّـالطفََّّإنَّّ ماَّ بعضَّ يسََّّ،معـيعيَّويفهمَّ الكـوإنَّكانَّالَّ والتعبيرََّّـتطيعَّ المَّ

هَّيعيَّشيئًاَّمنَّذلكَّ..َّوقدََّّـاَّيفَّنفسهَّ..َّبلَّقالوا:َّإنَّالجنينَّوهوَّيفَّبطنَّأمـعمَّّ

َّ."علمَّنفسَّالجنينَّ"ألّفَّبعضَّعلماءَّالنفسَّكتابًاَّدعوهَّ

َّوصـارَّيمشيَّويتكلم.ََّّ(1)إذاَّكانَّذلكَّكذلكَّفماَّالقولَّبالطفلَّالذيَّدرج

 

َّ:َّدرجَّالصبيَّدروجًاَّمنَّبابَّقعد:َّمشىَّقليالًَّيفَّأولَّماَّيمشي.َّ"المصباحَّ"(ََّّيف1َّ)
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َّ،ارـلَّالكبـّدهَّالشرعَّالمطّهرَّيفَّاإلرثَّمثـويعََّّ،انيةـالطفلَّإنسانَّكاملَّاإلنسإنََّّ

َّويفَّالديةَّأيضًاَّأوَّالقصاص.

البلوغ.َّفعلينـوهوَّيتملكَّوالَّيتصرفَّبملكهَّإالَّبعَّ أنـدَّ إليـهَّعلىَّ أنَّننظرَّ هَّـاَّ

َّار.َّــوأنَّنعاملهَّمعاملةَّالكبَّ،إنسانَّيستحقَّاالحرتام

ونقبلَّمنهَّأنََََّّّّ،هَّفيماَّيقولَّمنَّآراءـهَّونناقشـرأيََّّحَّلهَّأنَّيعّبرَّعنـاَّأنَّنتيـوعلين

َّا.َّـيخالفن

َّهَّمنَّالحركةَّواللعب.ـهَّومنعــخريةَّبهَّأوَّكبتـذرَّمنَّالســاَّأنَّنحـوعلين

ديهَّيفََّّـمدًاَّعلىَّوالتـوزَّأنَّيبقىَّمعـوالَّيجََّّ،وعليناَّأنَّنجعلهَّيعتمدَّعلىَّنفسه

كانوََّّ،كلَّشيء فقدَّ َّ.. روادًاَّ المعنىَّ هذاَّ أجدادناَّيفَّ كانَّ بأوالدهمَّوقدَّ يبعثونَّ اَّ

َّواالعتمادَّعلىَّالنفس.َََّّّ،الرضعَّإلىَّالباديةَّلينشؤواَّفيهاَّفيكتسبواَّاللغةَّالصافية

فإننـأم اآلنَّ نجـاَّ عـاَّ األبنـدَّ منَّ والبنـددًاَّ الواحــاءَّ يبلغَّ العشرينََّّمندََّّـاتَّ همَّ

َّوالثالثينَّوالَّيستطيعَّأنَّيفعلَّشـيئًاَّدونَّمساعدة.َّ

ولَّاهللَّعليهَّقبلَّأنَّيبلغَّالعشرينَّفيهَّأبوََّّرهَّرسـجيشًاَّأم َّ(1)امةََّّـادَّأســلقدَّق

َّبكرَّوعمر،َّومثلهَّيفَّتاريخناَّكثير.َّ

األذكي منَّ الموهـكمَّ يوجّهوهمـاءَّ ولمَّ يعّلموهمَّ فلمَّ أهلهمَّ أهملهمَّ ََّّ،َّوبينَّ

واسـفض الشـاعواَّ يفَّ ذكاءهمَّ اآلخرينـتخدمواَّ وإيذاءَّ مجرمونَََّّّ،رَّ منهمَّ فكانَّ

أموالهم الناسَّ ويسلبونَّ مجرمونََََّّّّ،يسرقونَّ منهمَّ الدمََّّ،قتلة َّوكانَّ ََّّاءـيسفكونَّ

َّرعوهمَّلكانَّمنهمَّعلماءَّومصلحون.َََّّّولوَّأهنمََّّ،األعراضََّّوينتهكون

 

َّسنةَّأربعَّوخمسينَّللهجرة.َّ(ََّّتويفَّأسامة1َّ)
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قدوةََّّ أنفسهنَّ منَّ يقمنَّ أنَّ الداعياتَّ منَّ المطلوبةَّ األعمالَّ مقدمةَّ يفَّ ويأيتَّ

منََّّ األفذاذَّ رجاالتناَّ منَّ القدوةَّ منَّ نماذجَّ لهنَّ يقدمنَّ وأنَّ البنات،َّ لهؤالءَّ

والصالحين،ََّّ والدعاةَّ والتابعينَّ وسيدهمََّّالصحابةَّ اهللَّ رسلَّ هؤالءَّ قبلَّ ويأيتَّ

والرسلََّّ األنبياءَّ أولئكَّ منَّ إخوانهَّ عليهَّوعلىَّ اهللَّ سيدناَّمحمدَّصلىَّ وأفضلهمَّ

َّوآلهَّوصحبهَّوسلم.َّ

والقدراتََّّ والمواهبَّ الخامـاتَّ هذهَّ عنَّ مسؤولتيناَّ َّ.. مسؤولتيناَّ تبدوَّ هنـاَّ

َّناَّوتالمذتنا.َّدالتيَّيمكنَّأنَّتكونَّيفَّأوالَّ

َّشـفهاَّونتعهدهاَّبالرعايةَّوالتسـديد؟ََّّلمـاذاَّلمَّنرعها؟َّلمـاذاَّلمَّنكت

َّإنَّأحوالَّالمسـلمينَّمؤلمـةَّمبكية..َّ

]العزةَّهللَّولرسولهَّوللمؤمنينَّ..َّفماَّبالناَّنرىَّالمسـلمينَّيفَّكلَّأرضَّيذلونََّّ

ََّّ،َّالنصرويعتديَّعليهم؟َّماَّبالهمَّالَّيجدونَّلهمَّنصيرًا؟َّإّنَّاهللَّوعـدَّالمسـلمينََّّ

َّاَّالَّينصرناَّاهلل؟ــفماَّبالن

اهللَّ ربطَّ فقلقدَّ شرعهَّ بنصرناَّ إياناَّ نصرهَّ سبحانه:ََّّـَّ  مح جح مج حج ُّ الَّ
َّ[.ََّّفهلَّنصرناهَّحتىَّينصرنا[.7محمد:] َّ مخ جخ

فلماذاَّالَّنعملََََّّّّ،وإنَّكانَّالَّيخلوَّمنَّفائدةََّّ،وإذاَّكانَّالعملَّصعبًاَّمعَّالكبار

وينتهيَّعماَّهنىَّعنهَّمنََََّّّّ،علىَّبنـاءَّجيـلَّيقومَّبماَّأوجبَّاهللَّعليهَّمنَّالواجبـاتَّ

نفسويقيمََََّّّّ،المحرمات يفَّ وأسـاإلسالمَّ وواقعـهَّـهَّ منََََّّّّ،رتهَّ يلقىَّ منَّ يدعوَّ ثمَّ

َّالنـاسَّإلىَّهذهَّالدعوةَّالخيرة.َّ

ويسخرهاَّنحوَََّّّ،ويصقلَّالعبقريةََّّ،المَّيربزَّالمواهبـاإلسََّّمرةَّأخرىَّنقررَّأنَّّ

َّالخيرَّوالربَّوالتقوىَّوالصالحَّوالبنـاء.
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  َّمث  زث  رث  يت ىت  نت  مت  زت رت  يب ىب نب مب  ُّ 

َّ[.33َّفصلت:َّ]

ال العملَّ مناَّ المطلوبَّ لليـأسََََّّّّ،دائبإنَّ ندعَّ أنَّ دونَّ العملَّ يفَّ واالستمرارَّ

َّمكانًاَّيفَّقلوبنـا.َّ

أم لقدَّ َّ.. األخواتَّ اهللََّّـأيتهاَّ رسولَّ الخلفاءََّّـأمََّّملسو هيلع هللا ىلصرناَّ نتخذَّ بأنَّ رًاَّصريحًاَّ

الراشدينَّقدوةَّلنـا،َّوذلكَّيفَّالحديثَّالصحيحَّالذيَّرواهَّأبوَّداوودَّوالرتمذي:َّ

ة،َّوإنَّتأمرَّعليكمَّــطاعمعَّوالـأوصيكمَّبتقوىَّاهلل،َّوالس»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصالَّرسولَّاهللََّّــق

َّفعليكمََّّالفًاَّكثيرًا،َّــهَّمنَّيعشَّمنكمَّفسيرىَّاختـي،َّوأنـدَّحبشـعب

َّ(1)«.بسنتيَّوسنةَّالخلفاءَّالراشدينَّالمهديينَّعضواَّعليهاَّبالنواجـذ

أنَّنسلطَّاألضواءَّعلىَّمنَّيصلحونََََّّّّـةَّإعدادًاَّمتينًاـإّنَّمنَّوسائلَّإعدادَّاألمَّّ

ؤالءََّّــيرَّهــوفَّعلىَّســـدَّذكرناَّأنَّالوقــ،َّوقدوةَّواألسـوةـأنَّيكونواَّيفَّمحلَّالق

َّةَّتقليدهمَّــامعينَّبمحاولــإلىَّحبهم،َّويغريَّالسَّالَّيقـودــاألبط

َّواالقتداءَّهبمَّوالسيرَّعلىَّخطاهم.

ذاذَّلنُعجَبَّهبذهَّالقممَّمنَّرجاالتناَّوأمهاتنا،ََّّـإنناَّالَّنعرضَّهذهَّالنماذجَّاألف

لنستم ومتوالَّ المباركة،َّ حياهتمَّ أحداثَّ بسردَّ النادرةعَّ البطوليةَّ بلََََّّّّواقفهمَّ َّ..

َّنعرضهاَّلهذاَّالغرضَّالرتبويَّالكبير.َّ

 

داودََّّرواهََّّ(1ََّّ) والرتمذيََّّ(4607)أبوَّ َّ،(2676)ََّّ( ماجهَّ وابنَّ وابنَّحبان42ََّّ،َّ َّ،)1/179ََّّ،

،َّوقال:َّهذاَّإسنادهَّصحيحَّعلىَّشرطيهماَّجميعًا1َّ/96َّ،َّوالحاكم5ََّّبرقم:ََََّّّّ"االحسان"انظرََّّ

َّوالَّأعرفَّلهَّعلة،َّوكذاَّقالَّالذهبي:َّليسَّلهَّعلة.َّ
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ذكرنـوق أنَّّـدَّ اهللََّّــسََّّاَّ رسولَّ الحسنة.ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصيدناَّ واألسوةَّ المثلى،َّ القدوةَّ هوَّ

 خل  حل  جل مك  لك خك  حك  جك  مق  حق مف  خف حف  جف ُّ قـالَّتعـالى:ََّّ

ََّّوذكرناَّبعدَّذلكَّسيدناَّأباَّبكرَّالصديقَََََّّّّّ[.21األحزاب:]َََّّّ جم  هل  مل 

بعدََّّ الخلـقَّ اهللََّّأفضلَّ رسـولَّ ألمرَّ امتثـااًلَّ قـال:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصاألنبيـاء،َّ عليكمََّّ»الذيَّ

.وأوردناَّطرفاَّ«بسنتيَّوسـنةَّالخلفـاءَّالراشـدينَّمنَّبعـدي،َّعضواَّعليهاَّبالتواجذ

َّ.منَّأخبـارهَّ

الخطابَََّّّ بنَّ مناقبَّسيدناَّعمرَّ منَّ نذكرَّشيئًاَّ أنَّ المؤمنين،ََََّّّّونودَّ أميرَّ

والذ الدين،َّ بهَّ اهللَّ نصرَّ الذيَّ الفـّذ،َّ العـدل،ََّّالعبقريَّ يفَّ المثـلَّ مضربَّ كانَّ يَّ

َّوالذيَّكانَّالوحيَّيوافقهَّيفَّأمـورَّعّدةَّعلىَّماَّسنذكرهَّإنَّشـاءَّاهلل.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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َََّّّابـــر بن اخلطــعم

ولدَّبعدَّعامَّالفيلَّبثالثَّعشرةَّسنة،ََََّّّّهَّعمرَّبنَّالخطابَّالقرشيَّالعدوي.ـإن

إلي وكانتَّ قريش،َّ أشرافَّ منَّ الـوكانَّ يفَّ السفارةَّ إذاََّّهَّ قريشَّ فكانتَّ جاهلية،َّ

وارتضواََََّّّّواًل،ـوهَّسفيرًاَّأي:َّرسـوقعتَّالحربَّبينهم،َّأوَّبينهمَّوبينَّغيرهم،َّبعث

َّبهَّأنَّيمثلهم.َّ

َّ.َّملسو هيلع هللا ىلصولَّاهللَّــدَّرسـاَّبعــةَّيفَّأبطالنـةَّالعظيمةَّهيَّالقمةَّالثانيـوهذهَّالشخصي

َّ.رَّـوأبيَّبك

مسلمين.َّثمَّوعلىَّالََّّملسو هيلع هللا ىلصَََّّّانَّيفَّجاهليتهَّيفَّأولَّاإلسالمَّشديدًاَّعلىَّالنبّيَّـوك

بمك اإلسالمَّ ظهرَّ حتىَّ أسلمَّ إنَّ وماَّ مبكر،َّ وقتَّ يفَّ فأسلمَّ اهللَّ قـأكرمـهَّ الَّـة.َّ

ََّّ(1).ذَّأسلمَّعمر(ـزةَّمنـاَّأعـ:َّ)مازلنعبداهللَّبنَّمسعودَّ

َّرَّاهلل.ـوةَّيفَّأمـدَّوالقـقالَّالحافظ:َّأيَّلمـاَّكانَّفيهَّمنَّالجل

ق الرحمنَّ عبدَّ بنَّ القاسمَّ منَّطريقَّ والطرباينَّ أبيَّشيبةَّ ابنَّ قـوروىَّ الََّّـال:َّ

ة،ََّّــارتهَّرحمـرتهَّنصرًا،َّوإمـّزًا،َّوهجـالمَّعمرَّعـ:َّ)كانَّإسََّّعبداهللَّبنَّمسعود

َّ.َّ(2)لمَّعمر(ـواهللَّماَّاستطعناَّأنَّنصليَّحولَّالبيتَّظاهرينَّحتىَّأس

عـأحََّّوأخرج وغيرهماَّ والرتمذيَّ بلفظ:ََّّـمدَّ مرفوعاَّ عمرَّ ابنَّ أيَّّ»نَّ دَّــاللهمَّ

َّ.َّ(3)«أوَّبعمرَّبنَّالخطابك:َّبأبيَّجهل،َّـينَّإليـبَّالرجلـالمَّبأحــاإلس

َّذهَّالروايةََّّـأخرجَّه«َّالمَّبعمرــّزَّاإلسـاللهمَّأع»ات:َّـويفَّبعضَّالرواي

 

َّ.َّ(3684َّ)(ََّّرواهَّالبخاري1َّ)

يف2ََّّ) تعليقناَّ أنظرَّ المرفوعة"(َّ األحوذي"وانظرََّّ،133ََّّصََََّّّّ" األسرارَّ ،4/314ََََّّّّ"تحفةَّ

َّ.2/4َََّّّ"هتذيبَّاألسماءَّواللغات"و

لأللباينََََّّّّ"صحيحَّالرتمذي"،َّو3/83،َّوالحاكم2/95ََّّ،َّوأحمدََّّ(3681)الرتمذيََََّّّّرواه(3ََّّ)

(2907)َّ.َّ
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َّ يفَّ َّ"المستدرك"الحاكمَّ صحيحَََّّّ إنهَّ الحاكم:َّ وقالَّ رفعه.َّ عباسَّ ابنَّ عنَّ

َّ.(1)اإلسناد

أنََّّإنَّّ هَّعندماَّـخربَّإسالمهَّمشهور،َّوقدَّوردتَّرواياتَّعدةَّفيه،َّوكلهاَّتذكرَّ

أّنَّأختـهَّفاطمةَََّّّ(2)هَّودخلَّاإلسالم،َّومنَّهذهَّالرواياتقلبََّّسمعَّالقرآنَّوقرأهَّرّقَّ

الخطابََّّ أحََّّبنتَّ بنَّزيدَّ بالجنـكانتَّزوجـهَّسعيدَّ المبشرينَّ العشرةَّ ة،ََّّـدَّ

المسلمين،َّ علىَّ شديدًاَّ وكانَّ بذلك،َّ عمرَّ فسمعَّ وزوجها،َّ هيَّ أسلمتَّ وقدَّ

بنَّاألرتَّيعلمهماَّالقرآن،َّفلماَّدخلََّّاابََّّـفقصدهماَّليعاقبهما،َّوكانَّعندهماَّخبَّّ

ةَّالتيَّسمعتهاَّقبلَّأنَّألجَّالدار؟َّ..ََّّـمنخباب،َّفقالَّعمر:َّماَّهذهَّالهيََّّـأاختبََّّعمر

أرادَّأنَّيأخذهاَّليقرأَّماَّفيها،َّفحالتَّأختـهَّدونَّـورأىَّصحيفة،َّوكانَّعمرَّقارئًاَّف

وصولهَّإليهاَّخشيةَّأنَّيهينها،َّولكنهَّاستطاعَّأنَّيأخذها،َّونظرَّفيهاَّ،َّفإذاَّبهَّيقرأََّّ

فالنَّقلبهَّوخشعَّفؤاده،َّوأوقعَّاهللَّيفَّقلبهَّاإلسالمََََّّّّكالمًاَّمعجزًاَّالَّعهدَّللبشرَّبه،

فونَّيفَّدارَّعندَّالصفا،َّفأظهرَّتوأصحابهَّوهمَّمخََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّلىَّالنبّيَّإفأسلم،َّثمَّجـاءََّّ

َّالمهَّفكربَّالمسلمونَّفرحًاَّبإسالمه.َّـإس

تـهََّّإنَّّ علىَّ لتدلَّ وأمثالهاَّ الحادثةَّ تستوعبهََّّـثأذهَّ عندماَّ النفسَّ يفَّ القرآنَّ يرَّ

ي وهذاَّ معه،َّ وتتفاعلَّ الدعوتفهمهَّ القرآنَّـقتضيَّ بتقديمَّ يعنواَّ أنَّ والداعياتَّ ََّّاةَّ

َََّّّذاَّلهمَّإاّلَّـةَّبينـة،َّوالَّيتأتىَّهـورةَّميسرةَّواضحـاسَّوألوالدهمَّبصـالكريمَّللن

َّبأنَّيعنواَّباللغةَّالعربيةَّوتذوقها.َّ

 

َّ.3/83للحاكمَََّّّ"المستدركَّ"(1َّ)

نيَّيفََّّالتصويرَّالف"وَََّّّ،3/79"  لبدايةَّوالنهايةاَّ"و،1َّ/342ََََّّّّ"امَّسيرةَّابنَّهش" انظرهاَّيفَََّّّ(2َّ)

َّ.12َّ-11صََّّ"رآنالق
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النبّيَّ ُرويَّعنَّ فقدَّ الفاروق،َّ ُيسّمىَّ قـال:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّوكانَّعمرَّ تعالىَّ»أنهَّ اهللَّ إّنَّ

الح لسـجعلَّ علىَّ وقلبـقَّ عمرَّ الحـقََّّانَّ بينَّ بهَّ اهللَّ فرقَّ الذيَّ الفاروقَّ وهوَّ ه،َّ

َََّّّعمرَّالفاروق.ََّّملسو هيلع هللا ىلصأهناَّقالت:َّسّمىَّرسولَّاهللََّّوعنَّعائشةَََّّّ.«والباطل

َّيصعبَّحصرها.َّولنذكرَّشيئاَّمنها:َّكثيرةََّّـهومناقب

َّفقدَّكانَّأحدَّالسابقينَّإلىَّاإلسالم،َّتقدمهَّبضعَّوثالثونَّرجالً.َّ •

بالجنـأحََّّوكانَّ • لهمَّ المشهودَّ المبشرينَّ العشرةَّ األربعةَّـدَّ الخلفاءَّ وهم:َّ ةَّ

َّ.َّوسعدَّوسعيد،َّوطلحةَّوالزبير،َّوأبوَّعبيدةَّوعبدالرحمنَّبنَّعوفَّ

َّ.َّهَّبنتهَّحفصةَّأمَّالمؤمنينََّّـزّوجَّملسو هيلع هللا ىلصََّّـدَّأصهارَّالنبّيَّـأحََّّوكان •

كبـأحَََّّّوكان • قـدَّ الصحابةَّوزهادهم.َّ علماءَّ مسعودََّّـارَّ بنَّ عبداهللَّ حينََََّّّّالَّ

َّتويفَّعمر:َّ)ذهبَّبتسعةَّأعشارَّالعلم(.َّ

الف • عظيمَّ عائشـةََّّوكانَّ عنَّ اهللََََّّّّهم:َّ رسولَّ قـالَّ كانَّـق»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصقـالت:َّ دَّ

َّ(1).«نَّيكَّيفَّأمتيَّأحـدَّفعمرَّبنَّالخطابـإثون،َّفيكونَّيفَّاألممَّمحد َّ

انَّـإّنَّاهللَّجعلَّالحـقَّعلىَّلس»قـال:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصولَّاهللََّّــرسََّّأنَّّوعنَّابنَّعمرََّّ

َّ«.َّعمرَّوقلبه

ابنَّعمر قََّّوقالَّ أمرَّ بالنـاسَّ فيهََّّـ:َّ)ماَّنزلَّ عمر،َّإالََّّط،َّفقالواَّفيهَّوقالَّ

َّ(2).الَّعمر(ـنزلَّالقرآنَّعلىَّنحوَّماَّق

 

رواه1) َّ)َّ َّ( َّ(،3469َّالبخاريَّ )وَّ )2398مسلمَّ والرتمذيَّ َّ،)3693َّ وانظرَّ صحيحََّّ"(،َّ

.َّقالَّالرتمذي:َّ)هذاَّحديثَّحسنَّصحيح.َّوأخربينَّبعضََّّ(2915)َّلأللباينََََّّّّ"الرتمذي

َّأصحابَّأبيَّعيينةَّقال:َّقالَّسفيانَّبنَّعيينة:َّمحدثونَّيعنيَّمفهمون(.

رواه2) َّ)َّ َّ( داودَّ َّ(2961أبوَّ )الرتمذوَّ َّ(،3682يَّ ََّّ الرتمذيَّ"وانظرَّ َّ"صحيحَّ لأللباينَََّّّ

َّ.1/42ََّّ"الحلية"،َّوَّ(2908)

َّ
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َّإنهَّمنَّالقممَّالشامخةَّالتيَّتواجهناَّيفَّعصرَّالنبوة.َّ

أنََّّ الفذةَّنويجبَّ ومقدرتهَّ صاحبهاَّ وبعبقريةَّ الشخصيةَّ هذهَّ بعظمةَّ عرتفَّ

اَّالكبيرةَّماَّكانَّلهاََّّـذهَّالمزايـوإمكانياتهَّالهائلة،َّولكنناَّيجبَّأنَّنقررَّأيضًاَّأّنَّه

اةََّّـذاَّاألثرَّالكبيرَّيفَّحيـاَّهـرتَّعليه،َّوماَّكانَّلهاَّأنَّيكونَّلهأنَّتظهرَّعلىَّماَّظه

َّالعظيمَّالذيَّآمنَّبه.َََّّّياسَّلوالَّالتزامهَّبالدينَّاإلسالمـالن

كَّالمزايا،َّوجعلَّلهاَّذلكَّالتألق.َّلقدَّنقلهَّاإلسالمََّّيـذاَّالدينَّصقلَّهاتـهََّّإنَّّ

َّيفَََّّّهَّمغمورةَّيفَّالجاهلية،َّفـإذاَّهيـتيمنَّواٍدَّالىَّواٍدَّ..َّفقدَّكانتَّعبقر

َّاإلسالمَّواضحةَّظاهرة،َّتعّمَّآثاُرهاَّالدنياَّالمعمورةَّيومذاك.َّ

إلىََّّ الجاهليةَّ نقلتَّعمرَّمنَّظلمةَّ اهلل(َّ إالَّاهللَّمحمدَّرسولَّ إلهَّ إّنَّكلمةَّ)الَّ

إلىَّ النسيانَّ مهانهَّ ومنَّ المجـد،َّ قمـةَّ إلىَّ الخمولَّ ومنَّحضيضَّ اإلسالم،َّ نورَّ

َّصدرَّالتاريخ.

و القلب،َّ غليظَّ فظًاَّ يكونَّ أنَّ يمكنَّ رقيقََّّوالعبقريَّ لطيفًاَّ يكونَّ أنَّ يمكنَّ

الذي القاسيَّ الفّظَّ عمرَّ ذهبَّ لقدَّ وشركهاََََّّّّكـانََّّالقلب.َّ ظلمهاَّ يفَّ قريشَّ مطّيةَّ

عمرَّ وجـاءَّ التوحيد،َّ علىَّ والشركَّ الحق،َّ علىَّ الباطلَّ ينصرَّ الزائف،َّ وجربوهتاَّ

يفََّّ اهللَّ دينَّ نشرَّ يفَّ المجاهدَّ الخالد،َّ البطلَّ الرحيم،َّ الرؤوفَّ العادلَّ الفاروقَّ

َّرَّالدولةَّاإلسالميةَّالتيَّكانتَّتمتدَّعلىَّرقعةَّواسعةََّّاألرض،َّالحاكمَّالذيَّأدا

َّ(1)منَّاألرضَّخيرَّإدارة.

دةَّمنَّرجلَّـإّنهاَّلحظةَّمباركةَّعندماَّأكرمَّاهللَّعمرَّباإلسالمَّفارتقىَّمّرةَّواح

إاّلَّ يعرفهَّ بالَّ التاريخَّ سيعرفهَّ عبقرّيَّ إلىَّ قومـهَّ اإلسـَّ حاملَّ الدنيـاـأنهَّ إلىَّ ،َّالمَّ

 

َّمعَّتصرف.ََّّ"قصةَّحياةَّعمر"(ََّّبعضَّهذاَّالكالمَّمستفادَّمماَّذكرهَّالطنطاويَّيف1َّ)
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الكوفةَّ وبانىَّ وقيصر،َّ كسرىَّ شََّّوقـاهرَّ اللتينَّ المدينتينَّ نورََّّـوالبصرةَّ منهماَّ ّعَّ

َّهَّأعـدلَّملوكَّزمانـه.َّــالعلوم،َّوأن

الدعاةَّوالداعياتَّواآلباءَّواألمهاتََََّّّّذاَّـهََّّإنَّّ إلىَّأنَّيكونَّمنَّ نتطلعَّ ليجعلناَّ

منَّيرعىَّأصحابَّالمواهبَّمنَّاألطفالَّعسىَّاهللَّأنََّّيحققَّعلىَّأيديهمَّعندماَّ

َّيكربونَّماَّنرجوهَّمنَّاإلصالحَّواإلنقـاذ.َّ

عمرَّأصبحَّشخصيةَّعظيمةَّباإلسالم،َّفمواهبةَّالضخمةَّهيَّهي،َّولكنهاََََّّّّإنَّّ

والتزامهََّّ باإلسالمَّ إيمانهَّ بسببَّ الثمراتَّ أطيبَّ وأثمرتَّ وَنضجتَّ ُصقلتَّ

َّبأحكامه.َّ

ف اهللََّّـوكذلكَّ رسولَّ رّباهاَّ التيَّ الصلبةَّ والقاعدةَّ الفاضلة،َّ الخـّيرةَّ األّمـةَّ إّنَّ

بسََّّملسو هيلع هللا ىلص تثمرَّ أنَّ ولمزاياهَّ تظهر،َّ أنَّ لشخصيةَّعمرَّ الأتاحتَّ علىَّ التعاونَّ ربََّّـببَّ

ه كانتَّ لقدَّ َّ.. األغـّرَّ العصرَّ ذاكَّ أبناءَّ يسودَّ كانَّ الذيَّ األّمــوالتقوىَّ ُةَّـذهَّ

رنَّهوَّخيُرَّالقرونَّ..ََّّـيفَّقََّّ-ََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّاهللََّّرسولََّّلهاََّّشهدََّّكما  –ََّّالمعاصرُةَّلعمرََّّ

قامتَّبالواجبَّالملقىَّعلىَّعاتقهاَّخيرَّقيام،َّوعلىَّأحسنَّوجـهَّممكن،َّوعرفتَّ

فطالبتََّّ لهاَّ التيَّ بالمعروفََّّحقوقهاَّ األمرَّ خصلةَّ فيهاَّ وتأصلتَّ ونالتهـا،َّ هباَّ

ولكت هللَّ فنصحتَّ المنكر،َّ عنَّ وعامتهمََّـّباوالنهيَّ المسلمينَّ وألئمةَّ ولرسولهَّ هَّ

حتىَّقالَّقائلَّمنهمَّألمـيرَّالمؤمنـينَّعمر:َّواهللَّلوَّوجدناَّفيكَّاعوجاجًاَّلقّومناهَّ

َّبسيوفنا.َّ

ليةَّفأتاحتَّلمواهبهََّّـُةَّالمثاـالعقيدُةَّوالموهبُةَّواألمَََّّّّوهكذاَّاجتمعتَّلعمرََّّ

َّأنَّتظهرَّوتثمر.

َّكثيرةَّكثيرةَّ..َّتصعبَّاإلحاطةَّهبا.ََّّهإّنَّمناقبـ

 سديدَّالرأي:ََّّلقدَّكانَّ •
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قال:َّلمـاَّكانَّيومَََّّّقـال:َّحدثنيَّعمرَّبنَّالخطابََََّّّّ(1)فعنَّابنَّعباسََّّ

بدرَّوهـزمَّاهللَّالمشركين،َّفُقتلَّمنهمَّسبعون،َّوُأسرَّمنهمَّسبعونَّاستشارَّرسولَّ

َّمرَّوعليًاَّفقالَّلي:ََّّأباَّبكرَّوعَّملسو هيلع هللا ىلصاهللَّ

 «.َّماَّترىَّياَّابنَّالخطاب؟» -

فأضربَّعنقهَّوتمكنَّعليًاََََّّّّ–ََّّقريبَّلعمرََّّ–فقلت:َّأرىَّأنَّتمكننيَّمنَّفالنََّّ -

مََّّـه،َّحتىَّيعلَّـمنَّعقيلَّفيضربَّعنقه،َّوتمكنَّحمزةَّمنَّفالنَّفيضربَّعنق

ئمتهم،ََّّأوادةَّللمشركين.َّهؤالءَّصناديدهمَّوـاَّهـَـّوبنـسَّيفَّقلـهَّليــأنََّّاهللََّّ

َّوقادهتم!!ََّّ

 ماَّقلت.ََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّاهللَّــلمََّيْهـَوَّرسَّف

اكَّاهللََّّالظفرَّـعطأدََّّـك،َّقــومـلكَّوقــؤالءَّأهــولَّاهلل!َّهــالَّأبوَّبكر:َّياَّرسـوق

ذناَّمنهمََّّــداءَّمنهم،َّفيكونَّماَّأخــذَّالفــأخَـّنَّتستبقيهم،َّوتأوالنصرَّعليهم،َّأرىََّّ

َّ(2).داـفيكونواَّلكَّعضَّكـمَّبـار،َّوعسىَّاهللَّأنَّيهديهــوةَّلنـاَّعلىَّالكفــق

 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح ُّ فنزلَّقولهَّتعالى:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّاداهمَّالنبّيَّـفف
 حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ  حط مض خض جضحض مص خص
َّ[.68َّ-67األنفال:َّ]َََّّّ حل جل مك لك خك حك جك مق

النبّيَّ إلىَّ غدوتَّ عمر:َّ قاعـفََّّملسو هيلع هللا ىلصَََّّّقالَّ هوَّ هماََّّــإذاَّ وإذاَّ بكر،َّ وأبوَّ يبكي،َّ دَّ

َّ(3)يبكيان.

اءََّّـدتَّبكــصاحبك،َّفإنَّوجولَّاهلل!َّأخربينَّماذاَّيبكيكَّأنتَّوــاَّرسـفقلتَّ:َّي

َّاءَّتباكيتَّلبكائكما.ََّـّدَّبكـبكيت،َّوإنَّلمَّأجـ

 

َّ.43َّ-1/42ََّّ"الحلية"(1ََّّ)

َّ.126ََّّلمحمدَّالخضريَّصَّ"نورَّاليقينَّيفَّسيرةَّسيدَّالمرسلين"(ََّّانظرَّالخربَّيف2ََّّ)

َّ.1َّ/42َََّّّ"حليةال"(ََّّانظرَّالخربَّيف3ََّّ)
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َّاآليـداء،َّثمَّقـ:َّالذيَّعرضَّعلّيَّأصحابكَّمنَّالفملسو هيلع هللا ىلصََّّقالَّالنبّيَّ ةَّالتيََّّـرأَّعلي 

َّأنزلت.َّ

َّهذهَّحادثةَّتدلَّعلىَّسدادَّرأيَّعمرَّوأنَّرأيهَّكانَّموافقًاَّلمـاَّنزلَّمنَّالوحي.َََّّّ

َّوموافقاتَّعمرَّكثيرةَّوسنذكرَّبعضها.َّ

َّ-َّأوَّوافقنيَّرّبي –البخاريَّوغيرهَّعنَّأنسَّقال:َّقـالَّعمر:َّوافقتَّرّبيَّروىَّ

َّيفَّثالث.

o اآلي فنزلتَّ مصلى.َّ إبراهيمَّ مقـامَّ منَّ اّتخذتَّ لوَّ اهلل:َّ رسولَّ ياَّ ة:ََّّــقلت:َّ

َّ[.125َّالبقرة:َّ]ََّّحض  جض مص خص حص ُّ 

o ََّّوقلت:َّياَّرسولَّاهلل!َّيدخلَّعليكَّالـربَّّوالفاجر،َّفلوَّأمرتَّأمهاتَّالمؤمنين

َّةَّالحجاب.ــاهللَّآينزلَّـأبالحجاب،َّف

o َّالنبّي نسـاءَّ اهللََََّّّّواجتمعَّ َّ لُيْبِدَلن  أوَّ انتهيتّنَّ إنَّ لهن:َّ فقلتَّ عليه،َّ الغيرةَّ يفَّ

فأنزلَّاهللََّّ  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئُّ :ََّّرسولهَّخـيرًاَّمنكنَّ

َّ(1).َّ[5َّالتحريم:]َََّّّهب

:َّ]وليسَّيفَّتخصيصهَّالعددَّبالثالثَّماَّينفيَّالزيادةََّّ(2)قالَّالحافظَّابنَّحجر

ل حصلتَّ ألنهَّ قصةََّّعليها؛َّ مشهورهاَّ منَّ هذه.َّ غيرَّ أشـياءَّ يفَّ الموافقةَّ هَّ

وصّححَّ الصحيح،َّ يفَّ وهماَّ المنافقين،َّ علىَّ الصالةَّ وقصةَّ بدرَّ أسارىَّ

بالن نزلَّ )ماَّ قال:َّ أنهَّ ابنَّعمرَّ منَّحديثَّ قـالرتمذيَّ أمرَّ فيـاسَّ فقالواَّ هَّـط،َّ

وهذاَّدالَّعلىَّكثرةَََََّّّّّنزلَّالقرآنَّفيهَّعلىَّنحوَّماَّقالَّعمر(وقالَّفيهَّعمرَّإاّلَّ

ََّّ هذاَّوللسيوطيََّّموافقته[.َّ َّ منهاَّخمسةَّعشر.َّ عليهَّ َّ ماَّوقفَّ أكثرَّ أنَّ وذكرَّ

 

َّ.(4483َّ-402)البخاريََّّرواه(1ََّّ)

َّ.1/505ََّّ"فتحَّالباريَّ"(2ََّّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 454 - 

 

وعنواهناََّّ الموافقاتَّ فيهاَّ جمعَّ قصيرةَّ موافقاتَّ"أرجوزةَّ يفَّ الثمرَّ قطفَّ

َّومطلعها:ََّّ(1)"عمر

َّهَّالذيَّاجتبـــاهـعلىَّنبّيـَّوصـّلىََّّاهللَّهلل،ََّّالحمـدَّ

َّعنَّالذيَّوافـقَّفيهَّعمرََُّّياَّسائليَّوالحادثاتَّتكثر

َّ.وعّددَّهذهَّالموافقات

َّبمصالحهم،َّعظيمَّالتواضعَّلهم.ََّّوكان •  شديدَّالرفقَّبالمسلمين،َّيهتمُّ

أبيَّشيبة ابنَّ الشََّّ(2)فقدَّأخرجَّ لّمـاَّقدمَّعمرَّ النـأّنهَّ استقبلهَّ اسَّوهوَّعلىَّـامَّ

النـاسَّ عظماُءَّ يلقاكَّ بِْرَذونًا،َّ ركبتَّ لوَّ المؤمنين!َّ أميرَّ ياَّ فقالوا:َّ بعيرهَّ

َّووجوهم.َّ

ـرَّمنَّهنا،َّوأشارَّبيـدهَّالىَّالسماء،َّخلُّواََّّفقـالَّعمر:َّالَّأراكمَّههنـا،َّأنماَّاألم

َّسبيلَّجملي.

الرأيََّّ • عنَّ يرتاجعَّ ماَّ سرعانَّ الحـق،َّ عندَّ وقافًاَّ لهََّّـيبالذيََّّوكانَّ دوَّ

فقدَّطارتَّالعقولَّلّمـاَُّقبضَّرسولَََّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّاةَّالنبّيَّــ،َّكماَّحصلَّلهَّيومَّوفـهغلط

يدرواََّّاسَّزلزااًلَّشديدًا،َّوأصابتهمَّحيرة،َّوعراهمَّذهول،َّفلمََّّــاهلل،َّوُزلزَلَّالنّ

ُحبَُّّ وغلبهَّ نفسه،َّ الرزّيةَّ وهزتَّ عمر،َّ وخرجَّ يصنعون،َّ اهللََّّــماَّ رسولَّ ،ََّّملسو هيلع هللا ىلصُهَّ

ه،َّولمَّــات،َّولمَّيقدرَّأنَّيتخّيلَّالحيـاةَّدونــدَّمــهَّقَّــفلمَّيستطعَّأنَّيتصورَّأنَّّ

أنَّّــيط يسمعَّ أنَّ قَّــقَّ مــهَّ وحبُّهََّّــدَّ عاطفُتهَّ ُتنطقهَّ سيفه،َّ مخرتطًاَّ فوثبَّ ات،َّ

..َّوقال:َّإّنهَّلمَّيمت،َّولكنّهََّّولَّاهللـاتَّرسـاَّمرسولَّاهلل،َّيمنعَّالناسَّأنَّيقولو

إلىَّرب ََّّةَّـهَّكماَّذهبَّموسىَّبنَّعمران،َّوقدَّغابَّعنَّقومهَّأربعينَّليلــذهبَّ

 

6َّ-2/5َّ"الحاوي"(ََّّوهيَّيف1ََّّ)

َّ.13/263ََََّّّّ"المصنف"(2ََّّ)
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إليهم. رسََّّثمَّرجعَّ ليرجعّنَّ كماَّرجاهللََّّولــواهللَّ فليقطعنَّّـَـَّّ موسى،َّ دَيََّّـأيََّّعَّ

َّالَّوأرجلهمَّزعمواَّأّنَّرسولَّاهللَّمات.َّـَـّرج

بكرََّّ أبوَّ السنحََّّوكانَّ العقلَََّّّ(1)غائبًاَّيفَّ بكرَّ أبوَّ هناك،َّوكانَّ منزلهَّ حيثَّ

الثابتَّالذيَّالَّتقلقلهَّالحادثات،َّوالَّتحركهَّالنوائب،َّفلّماَّدخلَّأبوَّبكرَّعلىََّّ

اهللََّّـرس ثمَّخرج،ََّّـقبَََّّّّملسو هيلع هللا ىلصولَّ يتكلمََّّله،َّ ومضىََّّوعمرَّ ينصتَّ فلمَّ فاستنصته،َّ

َّال:ََّّـيتكلمَّ..َّفصعدَّأبوَّبكرََّّالمنربَّفق

ات،َّوَمْنَّكانَّيعبدَّاهللَّفانَّـدَّمـحّمدًاَّقإنَّمـُدَّمحّمدًاَّفـانَّيعبـأيهاَّالناس!ََّمْنَّك

 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّ :ََّّولَّاهللََّّـاهللَّحيَّالَّيموت،َّوتالَّق

 ىث  نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب زبمب
فلماَّسمعهاَّعمرَّعلمََََّّّّ[.144آلَّعمران:ََّّ] َّاك يق ىق ىفيف يث

أنَّّــأنَّّ وأدركَّ الرزيةَّ وتحققَّ مخطئًا،َّ كانَّ لــهَّ بعـهَّ يرىَّ رسـنَّ اهللََّّـُدَّ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّولَّ

هَّولمَّتحملهَّرجالهَّفسقطَّعلىَّاألرضَّمغشيًاَّعليه.َّورجعَّعنَّفخارتَّقـوا

َّخطئه.َّ

اهللََّّ • لرسولَّ المتابعةَّ شديدَّ تقبيلهَََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّوكانَّ منهاَّ عدةَّ مواقفَّ ذلكَّ علىَّ يدلَّ

 الحجرَّاألسود.َّ

ربيعـفق بنَّ عابسَّ عنَّ ومسلمَّ البخاريَّ أخرجَّ قـدَّ بنََّّــةَّ عمرَّ رأيتَّ ال:َّ

،َّولوالَّأينََّّيقبلَّالحجرَّويقول:َّأعلمَّأنكَّحجرَّالَّتضرَّوالَّتنفعَّالخطابَّ

َّ(2)رأيتَّرسولَّاهللَّيقبلكَّماَّقبلتك.

أه • ُيكرمَّ كانََّّـوكانَّ فقدَّ ويستشيرهم،َّ فيجالسهمَّ والعلم،َّ والفضلَّ الخـيرَّ لَّ

أوَّشبابًا.ََّّوإليكّنَّهذاَّالحديثَّالذيََََّّّّمجالسوهَّمنَّالعلماءَّسواءَّكانواَّكهوالًَّ

 

َّ.َّ"القاموس"ََّّ(ََّّموضعَّقربَّالمدينة1)

َّ.َّ(1270)،َّومسلمَّ(1610َّ)البخاريَّرواهَّ(1ََّّ)
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ويدلَّ اآلخرين،َّ إساءاتَّ واحتمالهَّ وعفوهَّ حلمهَّ علىَّ ويدلَّ ذلكَّ علىَّ يدلَّ

َّعندَّكتابَّاهللَّتعالى.ًَّاـافَـّانَّوقَّّعلىَّأنهَّك

َّقـال:َّفقدَّروىَّالبخاريَّعنَّابنَّعباسَّ

الح أخيهَّ ابنَّ علىَّ فنزلَّ المدينة،َّ بنَّحصنَّ ُعيينهَّ منََّـّقدمَّ وكانَّ قيس،َّ بنَّ ّرَّ

َّ عمرَّ يدنيهمَّ الذينَّ َّالنفرَّ عمرَّ مجلسَّ أصحابَّ القّراُءَّ وكانَّ َّ،ََّّ

ََّّــأخي!َّلكَّوجه:َّيابنََّّـومشاورته،َّكهواًلَّكانواَّأوَّشبابًاَّفقالَّعيينةَّالبنَّأخي ه 

َََّّّهََّـّعليََّّلـاَّدخَّـفلمََّّستأذن،َّفأذنَّلهَّعمر.ََّّافََّّرَّفاستأذنَّليَّعليه.ـذاَّاألميـدَّهـعن

َّدل.َّـاَّبالعـفينََّّمـتحكَّْزل،َّوالـاب،َّفواهللَّماَّتعطيناَّالجـالخطََّّّيابنََِّّهيََّّال:َّـق

عمرََّّ فقََّّفغضبَّ به.َّ يوقعَّ أنَّ هّمَّ الحَـّحّتىَّ اهللََّّـالَّ إّنَّ المؤمنينَّ أميرَّ ياَّ َّ: رُّ

لـتعالىَّق األعراف:ََّّ]َََََّّّّّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّ ََّّه:ـنبيَّّالَّ

وكانَّوقافًاََّّعمرَّحينَّتالها،ََََّّّّجاوزهاََّّذاَّمنَّالجاهلين.ََّّواهللَّماََّّـهََّّ[.َّوإن199َّّ

َّ(1)عندَّكتابَّاهللَّتعالى.

أولي المسلمينَّ الخيرَّمنَّ الشرََّّــإّنَّأهلَّ الحياةَّمعَّأهلَّ اءَّاهللَّيفَّسباقَّيفَّهذهَّ

ويم الشيطان.َّ أولياءَّ سريعًاــوالفسادَّ الوقتَّ والََََّّّّ،ّرَّ متباطئًاَّ ينتظرَّ الَّ والوقتَّ

ومنََّسَبَقَّوظفرَّكانَّالفائزَََّّّ،مقصرًا.َّوكلَّمنَّالفريقينَُّيعّدَّالعدةَّلتكونَّلهَّالغلبة

َّيفَّهذاَّالصراع.َّ

ه منــوالمعركةَّ أزليةَّ تعالى:ََّّـذهَّ قالَّ والطاغوت.َّ الشيطانَّ كانَّ أنَّ  ُّ ُّذَّ
 مت  رتزت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ

َّ[.76َّاء:ـالنس]ََّّ رث يت ىت  نت

 

َّ.َّ(7286َّ-4642)البخاريَّرواهَّ(1ََّّ)
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اهللََّّ معصيةََّّـتعإّنَّ تضرهَّ والَّ الطائعينَّ طاعةَّ تنفعهَّ الَّ العالمينَّ عنَّ غنيَّ الىَّ

 يت ىت نت مت زت ُّ ه:ََّّـلقومََّّاَّسبحانهَّقولَّهودََّّـالعاصين.َّيحكيَّربن
 َّ يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث

َّ[.57َّود:َّــه]

 يل ىل مل يك ىكُّ ويقولَّعـّزَّمنَّقائلَّمخاطبـًاَّالذينَّآمنـوا:ََّّ
التوبة:َّ] َّمي  زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام

39َّ.]َّ

َّـويقَّ القدسي:َّ الحديثَّ يفَّ سبحانهَّ عب»ولَّ أنَّّـياَّ لوَّ َّاديَّ وآخركمَََّّّ أولكمَّ

منََََّّّّذلكََّّاَّنقصــمََّّدَّمنكمََّّــواحََّّلََّّـقلبَّرجََّّوإنسكمَّوجنكمَّكانواَّعلىَّأفجرََّّ

َّ(1).«ملكيَّشيئًا

العمل لناََّّ،فلنضاعفَّ تتاحَّ التيَّ والفرصَّ وفراغناَّ وقدرتناَّ صحتناَّ َّ،ولنغتنمَّ

َّالعصاةَّوالكافرين.َّوالخسارةَّعلىَّ،فالفوزَّللعاملينَّالمتقين

تعالى:ََّّ يقولَّ مسؤولونَّ َََّّّحن جن يم ىم مم خم حمُّ إنناَّ

َّ[.93َّ-92الحجر:]

القيـالطفََّّإنَّّ العريكةََّّ،ادـلَّصفحةَّبيضاءَّوهوَّسلسَّ يمكنَّلألمَّواألبََََّّّّ،لـيّنَّ

َّالصالحينَّأنَّيغرساَّفيهَّالقيمَّالمثلىَّويعوداهَّعلىَّالسلوكَّالمستقيم.َّ

األَّ أوالدَّ إعدادَّ يفَّ مهمَّ َّ أمر  البيتيةَّ الرتبيةَّ اإلعدادََّّإّنَّ وبناتَّ بنينَّ منَّ مـةَّ

القيمَّوذاكََّّ فيناَّنماذجَّحيـةَّمتحركةَّتمثلَّتلكَّ المطلوب.َّينبغيَّأنَّيرىَّأوالدناَّ

وعليناَّأنَّنربزَّلهمَّمنَّخاللَّأحاديثناَّوحكاياتناَّلهمَّنماذجَّمنَّالسلفََََّّّّالسلوك.ََّّ

هبمََّّ،الصالح سيرةََََّّّّ،ونحبّبهمَّ منَّ رائعةَّ مواقفَّ نعرضَّ فنحنَّ هذاَّ أجلَّ ومنَّ

 

َّ.َّ(2577)َّرواهَّمسلم(1ََّّ)
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العظيمََّّ ونعرضَََّّّ،َّملسو هيلع هللا ىلصالرسولَّ عمر،َّ وسيدناَّ بكرَّ أبيَّ سيدناَّ سيرةَّ منَّ ومواقفَّ

َّ.حيـاةَّسيدتناَّخديجةَّوسيدتناَّعائشةَّوسيدتناَّفاطمةََّّلقطاتَّمن

وعلينـإنن ونطاولهم.َّ األبطالَّ هبؤالءَّ األخرىَّ األممَّ نساميَّ أنَّ نستطيعَّ أنَّـاَّ اَّ

َّاهم.َّــاتَّالرغبةَّيفَّمحاولةَّالسيرَّعلىَّخطــينَّوبنـاَّبنـوسَّأوالدنـنغرسَّيفَّنف

ذاَّالجيلََّّــامَّباإلصالحَّ..َّيتمثلَّهـادرَّعلىَّالقيـلَّمتميزَّقـاجَّإلىَّجيـنحتََّّإننـا

يفَّفتيانَّوفتياتَّمؤمنينَّعاملينَّأصحابَّشخصياتَّقوية..َّإذاَّاقتنـعَّأحدهمَّبماَّ

بق الحـقَّ أعلنَّ الظروفََّّ،وةَّوحكمةـيراهَّحقـًاَّ كانتَّ مهماَّ بهَّ لََّّ،وعملَّ َّه.َّـودعـاَّ

بعقليةَّإسالمية إلىَّاألمورَّ الكتابَّوالسنةويعرضهاَّعلََّّ،َّينظرَّ لهَّرأيََََّّّّ،ىَّ ويكونَّ

إمعََّّ،تميزمفيهاََّّ يكونَّ أنَّ لنفسهَّ يرتضيَّ أنـوالَّ يقول:َّ أحسنواََّّـةَّ إنَّ الناسَّ معَّ اَّ

ه،َّويرضىَّأنَّيكونَّتـهَّوشخصيـوبذلكَّيلغيَّذاتََّّ،أتـاؤواَّأسـوإنَّأسََّّ،أحسنت

الح كانواَّعلىَّ ماَّ قومهَّوأهلهَّ معَّ يكونَّ بلَّ منَّقطيع.َّ تميزََََّّّّ،قـفردًاَّ انحرفواَّ فإنَّ

َّالحق.َََّّّعنهمَّومالَّإلى

الَّيصرفهَّعنَّذلكََََّّّّ،ينافحَّعنهَّبالقولَّوالفعلََّّ،قـنصيرًاَّللحََّّلقدَّكانَّعمرََّّ

َّصارف.َّ

ََّّملسو هيلع هللا ىلصَََّّّثبتَّمعَّالنبّيَََّّّ،اهاَّوحارسهاـلَّالدعوةَّوفتـدَّكانَّعمرَّبطــحلمـاَّكانَّيومَّأَُّ

الجيش اضطرابَّ ساعةَّ ثبتَّ تعرفونََّّ،َّفيمنَّ ماَّ علىَّ المعركةَّ ووقفَََّّّ،وانتهتَّ

المشرك ذاكزعيمَّ يومَّ ظََّّ،ينَّ محََّّنَّّـوقدَّ قأنَّ قتـمدًاَّ توقفََََّّّّ،َّوقتلَّصاحباهَََّّّ،لَـّدَّ

َّيناديَّالمسلمين:َّ

 .َّ«الَّتجيبوهَّ»:َّملسو هيلع هللا ىلصالَّرسولَّاهللَّــأفيكمَّمحمد؟ََّّفق

 ثمَّقالَّالثانيةَّأفيكمَّمحمد؟َّفلمَّيجيبوه.َّ

 ثمَّقالَّالثالثة:َّأفيكمَّمحمد؟َّفلمَّيجيبوه.َّ

 ثمَّقالَّأفيكمَّابنَّأبيَّقحافة؟َّفلمَّيجيبوه.َّقالهاَّثالثا.ََّّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 459 - 

 

َّقالهاَّثالثًاَّفلمَّيجيبوه.َّثمَّقال:َّأفيكمَّعمرَّبنَّخطاب؟

فق هؤالءَّ أماَّ لقومه:َّ كفيتموهمـفقالَّ أحيََّّ،دَّ كانواَّ يملكَّــفلوَّ فلمَّ ألجابوا.َّ اءَّ

ولَّاهللََّّـعمرَّنفسهَّفقال:َّكذبتَّياَّعدوَّاهلل.َّأبقيَّاهللَّعليكَّماَّيحزنكَّهاهوذاَّرس

َّلكَّمناَّيومَّسوء.وََّّ،اءــاَّأحيـوأبوَّبكرَّوأنَّملسو هيلع هللا ىلص

بدر بيومَّ يومَّ سجالََّّ،فقال:َّ تسؤين.َََّّّوتجدونََّّ،والحربَّ ولمَّ هباَّ آمرَّ لمَّ َََّّّمثلًةَّ

َّوقال:َّاعُلَُّهَبل.َّ

َّ.ََّّ«وهَّـأجيبَّ»:َّملسو هيلع هللا ىلصَّولَّاهللــفقالَّرس

َّقالوا:َّياَّرسولَّاهللَّوماَّنقول؟

َّ.َّفقالَّذلكَّعمر.َّ«قولواَّاهللَّأعلىَّوأجل»ملسو هيلع هللا ىلص:ََّّالــق

َّاَّالعّزىَّوالَُّعّزىَّلكم.َّـقال:َّلن

َّ.َّ«وهَّـأجيبَّ»:َّملسو هيلع هللا ىلصَّولَّاهللـالَّرسـفق

َّقالوا:َّياَّرسولَّاهللَّوماَّنقول؟

َّ(1)ه.ـَـّوتـ.َّفقالهاَّعمرَّيرفعَّهباَّص«قولواَّاهللَّموالناَّوالَّمولىَّلكم»:َّملسو هيلع هللا ىلصَّالــق

..َّذلكَََّّّقَّوالصدعَّبهَّصفةَّالزمتَّعمرَّمنذَّأنَّدخلَّيفَّاإلسالمـالنَّالحـإعَّإنَّّ

س إسالمهَّ يكونَّ أنَّ يرضىَّ لمَّ قََّّ،ّراًَّــأنهَّ بكلَّ إسالمهَّ أعلنَّ عمرَّــبلَّ يقـولَّ َّ وة.َّ

َّالمه:َّــيصفَّإس

وحمزةَّيفَّأصحابهَّجلوسََََّّّّ،مَّعندَّالصفاـاألرقمَّبنَّأبيََّّـ]...َّفأتيتَّدارَّاألرق

البيت الدار،َّورسولَّاهللَّيفَّ البََّّ،يفَّ القََّّ،ابـفضربتَّ فقالَّلهمََََّّّّوم.ََّّـفاستجمعَّ

َّحمزة:َّماَّلكم؟ََّّقالوا:َّعمر.َّ

 

.َّوأوردناَّالحديث39ََّّ-1/38ََّّ"الحلية"،َّوأبوَّنعيمَّيفََّّ(4043ََّّ-3039)البخاريََََّّّّ(ََّّرواه1َّ)

َّبروايته.َّ
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فماَّتمالكَّأنَّوقعََََّّّّ،رتةَـّرتهَّنـثّمَّنََّّ،هـذَّبمجامعَّثيابـفأخََّّملسو هيلع هللا ىلصَّولَّاهللََّّـفخرجَّرس

َّ«.ٍَّهَّياَّعمر؟ـماَّأنتَّبمنت»ال:َّــعلىَّركبتيهَّفق

َّفقلت:َّأشهدَّأنَّالَّإلهَّإالَّاهللَّوحدهَّالَّشريكَّلهَّوأشهدَّأنَّمحمدًاَّعبدهَّورسوله.َّ

َّدارَّتكبيرةَّسمعهاَّأهلَّالمسجد.َّـلَّالــال:َّفكربَّأهــق

َّقالَّعمر:َّفقلت:َّياَّرسولَّاهللَّألسناَّعلىَّالحقَّإنَّمتناَّوإنَّحيينا؟َّ

َّ«.بلىَّوالذيَّنفسيَّبيدهَّإنكمَّعلىَّالحقَّإنَّمتمَّوإنَّحييتم»قـال:َّ

َّيمَّاالختفاء؟َّوالذيَّبعثكَّبالحقَّلتخرجّن.فقلت:َّفف

الرس يبََّّ-ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّولََّّـوكانَّ ماَّ أنـقََّّ–ََّّدوـعلىَّ رأىَّ وأنََّّـدَّ لإلعالنَّ األوانَّ آنَّ هَّ

التيَّكانتَّكالوليـالدع قـدَّغـوةَّ تـدتَّ أنَّتدفـدرجَّوتمشيَّوتسـويةَّ عنََََََّّّّّّعـتطيعَّ

َّنفسهاَّفأذنَّباإلعالن.َّ

رسـوخ اهللََّّــرجَّ أسََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّ يفَّصفـومنَّ أحـلمَّ يفَّ عمرَّ يفَّـحمو،ََّّدهاـين:َّ زةَّ

كـولهََّّ،رـاآلخ ككَّــمَّ الطحينــديدَّ كانََّّ،َّديدَّ جمـأي:َّ كــالغبََّّوأنَََّّّّ،ةــاعـواَّ انََّّـارَّ

المســيهمَّحتىَّدخلــورَّمنَّمشــيث إلىَّعمرَّوإلىَّحمزةََّّ،جدــواَّ َََّّّ،َّفنظرتَّقريشَّ

َّ(1)ذَّالفاروق.ـيومئَّملسو هيلع هللا ىلصولَّاهللََّّــماهَّرسـوسَّ،طَّّــلمَّتصبهمَّقَّــةَّآبَّـأصابتهمَّكـف

ََّّ،َّيومَّإسالمهَّ..َّموقفَّالجرأةَّيفَّإعالنَّالحقََََّّّّموقفَّسيدناَّعمرَّاََّّذهـََّّنـاك

زةَّباإلسالمَّ..َّإذَّلمَّيرضىَّأنَّيبقىَّالمسلمونَّيفَّاختفاء،َّوعرضََّّــفَّالعــوموق

الرسولََّّ الحقََّّملسو هيلع هللا ىلصَّعلىَّ الرسََّّ،أنَّيخرجواَّمعلنينَّدعوهتمَّدعوةَّ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّولََّّـووافقَّ

يفَّصفين،ََّّااقرت المسجدَّ إلىَّ المسلمونَّ ذكرنا،َّوخرجَّ أنَّ سبقَّ ماَّ نحوَّ علىَّ حهَّ

َّوكانَّعلىَّرأسَّالصفَّالثاينَّحمزة.َََّّّ،أسَّأحدهاَّعمركانَّعلىَّر

المشركينَّبعََّّعمرََََّّّّاَّعنَّرّدََّّــدَّتحدثنــوكذلكَّفق غزوةََََّّّّدََّّــالعزيزَّعلىَّزعيمَّ

عمرََّّــحأَُّ موقفَّ كانَّ لقدَّ أجلَّ َّ.. التوحيدََََّّّّدَّ كلمةَّ إعالنَّ منَّ أسلمَّ أنَّ يومَّ

 

َّ.18َّصََّّ"ارَّعمرـأخب"وََّّ،1/40َََّّّ"الحلية"(1ََّّ)
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أَُّ دَّاءَّالرسولَّوصاحبيهَّعلىَّقيــدَّمنَّإعالنَّبقَّــحوإغاظةَّالكفارَّمثلَّموقفهَّيومَّ

َّالحيـاةَّليموتَّأعداءَّاهللَّغيظًاَّوحنقًا.َّ

رَّواعتزاز،َّوأنَّنبلغََّّـهَّبكلَّفخـاَّإليــابنـوأنَّنعلنَّانتسََّّ،اـاَّأنَّنعتّزَّبديننـعلينََّّإنَّّ

َّمنَّنلقىَّعقيدتناَّوأحكامَّديننا.

اَّعلىَّذلكَّعرضََّّــويعيننََّّ،اتَّعلىَّذلكـينَّوبنــاَّبنَّــّودَّأوالدنــاَّأنَّنعــوعلين

َّ.اقفَّسيدناَّعمرََّّوَّمثلَّم

خجَّوالََّّ والَّ خـوفَّ ذلكَّ عنَّ يثنينـاَّ أنَّ مزعومةََّّ،لـينبغيَّ رغبـةَّ يفََََََّّّّّّوالَّ

الكتابَّوالمشركينَّالَّيمكنَّأنَّيرضواَّ الكفارَّمنَّأهلَّ الكافرين..َّإنَّ اسرتضاءَّ

الطيبينََّّ السّذجَّمنَّ بالغناَّيفَّاسرتضائهم..َّولنـاَّعربةَّيفَّمحاولةَّبعضَّ عنّـاَّمهماَّ

الخاطى الطريقَّ الخـنواَّمنَّورائـفلمَّيجََّّ،الذينَّسلكواَّهذاَّ يبةَّوالمزيدَّمنََّّـهَّإالَّ

تعالى:ََّّــدالحق اهللَّ قالَّ المسلمينَّ وعلىَّ  نت  مت زت  رت يبُّ ََّّعليهمَّ
 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت

 زي  ري  ٰى   ين  ىن نن من  رنزن مم  ام يل  ملىل يك   ىك
 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ   جئ يي  ىي ني مي

 خس  حس  جس مخ جخ مح  جح مج  مثحج هت  مت حتخت جت   هب
 مغ  جغ  مع جع  مظ حط خضمض  حض جض مص خص حص  مس

َّ[.120َّ-118َّآلَّعمران:] َّجك مق حق مف خف جفحف

يفَّعددَّمنَّأحداثَّالتاريخَّالمعاصر،َّومنَّآخرهاَّماَّجرىًَََّّّايـوقدَّظهرَّهذاَّجل

يفََّّ المسلمينَّ علىَّ واليهودَّ النصارىَّ عدوانَّ منَّ البلدانَّ منَّ عددَّ يفَّ للمسلمينَّ

َّالبالدَّالتيَّيكونَّفيهاَّالمسلمونَّأقلية.َّ

قدََََّّّّلقدَّزلتَّأقدامَّبعضَّالمسلمينَّعندماَّأرادواَّاسرتضاءهم..َّمعَّانَّاهللََّّ

 خم  حم جم  يل  ىل مل خل ُّ أسناَّمنَّرضاهمَّعنـاَّفقالَّعزَّمنَّقائل:ََّّأي
َّ[.120َّالبقرة:] َّين ىن من  خن  حن جن ىميم مم
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  مل خلُّاَّتباركَّوتعالى:َّـوهمَّبكفرهمَّوعـدواهنمَّشـرَّالخلقَّكماَّقـالَّربن
  َّجه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

َّ[.6َّة:ــالبين]

لهم سانحةَّ الفرصةَّ ويجدونَّ القوة،َّ يملكونَّ عندماَّ اهللَّ أعـداءَّ ينكلونََّّ،ََّّإّنَّ

بالمسلمينَّأّيَّتنكيل،َّوماَّأخبـارَّالمقابرَّالجماعيةَّالتيَّتكتشفَّاآلنَّيفَّالبوسنةََّّ

َّوكوسوفاَّعناَّببعيدة.َّ

عمر كانَّ أنََََّّّّقواالًَََّّّلقدَّ أجدرناَّ فماَّ الئم.َّ لومةَّ اهللَّ يفَّ يخشَّ الَّ للحق،َّ

َّاَّوألوالدنا.ــدوةَّلنــذهَّقــنتخ

سب،َّوالَّعليناَّأنَّعليناَّأنَّنقولَّماَّيوجبهَّعليناَّدينناَّباألسلوبَّالحسنَّالمنا

النّ رضىَّ ابتغىَّ فمنَّ يسخط،َّ منَّ ويسخطَّ يرضىَّ منَّ اهللََّّــيرضىَّ بسخطَّ اسَّ

َّاس.َّــسخطَّاهللَّعليهَّوأسخطَّعليهَّالنّ

يقول:ََّّ اهللَّ رسولَّ سمعتَّ قالت:َّ عائشةَّ بسخطَّ»عنَّ اهللَّ رضاءَّ التمسَّ منَّ

مَُّـالنّ اهللَّ النّـاسَّكفاهَّ إلىَّْؤنةَّ اهللَّ الناسَّبسخطَّاهللَّوكلهَّ التمسَّرضاءَّ ـاس،َّومنَّ

َّ(1).«ـاسنّال

عمرََّّ هذهََََّّّّوكانَّ ذلكَّ علىَّ يدلَّ الزهد،َّ وقمةَّ التواضعَّ وقمةَّ العدلَّ قمةَّ

أرسلَّإلىَّعمرَّرسواًل،ََََّّّّ(2)الحادثةَّالمشهورةَّوهيَّأنَّملكَّالفرسَّأوَّملكَّالروم

كوخََّّ علىَّ فُدّلَّ بيته،َّ عنَّ فسألَّ مقابلته،َّ يريدَّ المدينةَّ إلىَّ الرسولَّ هذاَّ فجـاءَّ

رجَّإلىَّظاهرَّالمدينةَّفذهبَّيفََّّمتواضعَّالَّيختلفَّعنَّبيوتَّالناس،َّوقيلَّله:َّخ

اسَّعلىَّرجلَّنائمَّعلىَّاألرضَّمشتملَّبربدتهَّيفَّظلَّشجرةَّوهوََّّــطلبه،َّفدلهَّالنّ

رجلَّالَّيقرَّللملوكَّقرارََََّّّّ:ندَّوالَّحراسة،َّفقالَّيفَّنفسهـعطلَّمنَّالسالح،َّدونَّج

 

َّ.َّ(2414)الرتمذيَّرواهَّ(1ََّّ)

أنهَّقيصرَّملكَّالروم،َّويفَّقصيدةَّحافظَّأنهَّملكَّالفرس327َََّّّصََََّّّّ"أخبارَّعمر"(ََّّالذيَّيف2ََّّ)

َّواهللَّأعلم.ََّّكسرى.
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وملُكناَََّّّمنَّهيبتهَّوتكونَّهذهَّحاله،َّثمَّخاطبهَّيفَّسرهَّقائالً:َّعدلتَّفأمنتَّفنمت.

َّرمَّأنهَّالَّيزالَّساهرًا.َّورَّفالَّجـيج

َّهذهَّالحادثةَّفقال:َّ(1)وقدَّسجلَّالشاعرَّحافظَّإبراهيم

َّراعيهاَّوََّـّـوهََّّـالًَّـعطََّّـةَّـالرعيََّّنـبيََََّّّّوراعَّصاحبَّكسرىَّأنَّرأىَّعمراَّ

َّسورًاَّمنَّالجندَّواألحراسَّتحميهاََََََّّّّّّلهــاَََّّّرسَّأنَّّــالفَّبملـوكَََّّّدهَّــوعهـ

َّهاَّــانيـمعََّّمىَّـأسََّّيفَََّّّاللةــالجـََّّفيـهََََّّّّــرأىـفَََّّّـهـنـومـَََّّّتغرقـًاََّّيفـمسـَّرآهَّ

َّهاَّـيبليََّّدـَـّالعهَّولَّـَـّطـََّّادَـّــكََّّربدةــبََََّّّّفوقَّالثرىَّتحتَّظلََّّالـدوحَّمشتمالًَّ

َّاَََّّـّهـأيديَّـبَّاَّـَـّدنيـــوالََّّـرـاسـاألكَّنَّـمََََّّّّـربهـَـّيكَََّّّـانـكَََّّّـاـمَّعيشــهََّّيفَََّّّفهـان

َّيرويهاََََّّّّـليبعدَّالجَّلـجيـالَّوأصبحََََّّّّـالًَّـمثـََّّأصبحتََّّحـقََّّقـولةَََّّّوقـال

َّاَّــَـّيهانـهََّّنَّــالعيَََّّّقـريرََّّنـومَََّّّفنمتََََّّّّبينهـمَََّّّالعــدلَََّّّأقمتََّّلمـاَّتَّــأمن

بالتذكيرَّبالقصةَّالمشهورةَّعنهََََّّّّويحسنَّأنَّنختمَّحديثناَّعنَّعمرَّالعظيمََّّ

اََّّــرَّإلىَّحـّرةَّواقمَّحتىَّإذاَّكنـاَّبصرارَّرأينـالتيَّيرويهاَّأسلمَّقـال:َّخرجتَّمعَّعم

قََّّامرأةا  ..َّفقـالَََّّّدر َّــمعهاَّصبيانَّوأمامهاَّ النـار،َّوصبياهناَّيتضاغونَّ منصوبةَّعلىَّ

َّعمر:َّماَّبالكم؟َّ

َّقالت:َّقصرَّبناَّالليلَّوالربد.َّ

َّقــال:َّوماَّبالَّهؤالءَّالصبيةَّيتضاغون؟َّ

َّوع.َّــقالت:َّالج

َّدر؟َّــذاَّالقــقــال:َّوأيَّشيءَّيفَّه

َّينَّعمر.اَّوبــامو،َّواهللَّبيننــاسكتهمَّبهَّحتىَّينَّاء َّــقالت:َّم

َّدريَّعمرَّبكم؟اَّيَُّـقــال:َّرحمكَّاهللَّوم

َّا.ــلَّعنّـاَّثمَّيغفـقالت:َّيتولىَّأمرن

 

َّ.34ََّّمَّصفظَّإبراهي(ََّّديوانَّحا1)
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وق عليَّ فاقبلَّ أسلم:َّ بنـقالَّ انطلقَّ أتينــال:َّ حتىَّ هنرولَّ فخرجناَّ َّ.. دارَّــاَّ اَّ

َّةَّشحمَّوقـال:َّاحملهَّعلي.ــالدقيق،َّفأخرجَّعداًلَّمنَّدقيقَّوقب

َّقلت:َّأناَّأحملهَّعنك.َّ

َّالقيامة؟َّالَّأمَّلك.ََّّقـال:َّهلَّأنتَّتحملَّوَّزريَّيوم

الدقيقَّشيئًاََّّ ألقىَّذلكَّعندهاَّوأخرجَّمنَّ فانطلقَّيهرولَّحتىَّ فحملتهَّعليه،َّ

َّ أناَّأحرَّلك،َّوجعلَّينفخَّتحتََّّالقدر،َّفرأيتَّالدخانَََّّّفجعلَّيقولَّلها:َّذريَّعلي 

َّ(1)يخرجَّمنَّخاللَّلحيتهَّحتىَّطبخَّلهمَّثمَّأنزلها.

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

 

 

 

 

 

 

َّ

َّ

 

 

َّوابنَّالجوزي.ََّّ" تاريخَّالطربي" نقالَّعن345َََّّّ-344َّصَّ"أخبارَّعمرَّ"(1)
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 مـــع األليــالواق

بنـاءَّاألمَّّــالقيََّّاَّاألخواتَّ..َّإنَّّأيته المنوطةَّبكّن،َّوهيَّ العظمىَّ بالمهمةَّ ـةََّّـامَّ

أنََّّ ذلكَّ ومنَّ فيه،َّ تتحركنَّ الذيَّ الواقعَّ تعرفنَّ أنَّ يقضيَّ اإلسالم،َّ أساسَّ علىَّ

لتقومَّبدورهاََّّ لتأهيلهاَّ الناشئةَّ للفتاةَّ البـالدَّاإلسالميةَّ المجتمعَّيفَّ قّدمَّ ماَّ تعرفنَّ

َّيفَّمحيطهاَّالذيَّتعيشَّفيه.

َّال:َّـائَّـهَّقـَـّوعَّفأجبتــذاَّالموضــسائلَّعنَّهَّوقدَّسألنيَّ

اإلج إّنَّ القول:َّ ُتنذرََّّــأصارحكَّ ألّنهاَّ غيور؛َّ كلَّ تؤلمَّ السؤالَّ هذاَّ عنَّ ابةَّ

َّاس.ََّّوإناَّهللَّوإناَّإليهَّراجعون.َّــمنَّالنَّّهَّكثير َّـق،َّغفلَّعنـبخطرَّماح

الَّنريدَّأنَّنخادعَّأنفسناَّونحاولَّإقناعهاَّبعرضَّجانبَّمشرقَّضئيلَّيفَّمجتمعنا،َّ

موضوعيََّّفهذاََّّ غيرَّ ولكنّهَّ بالكارثة،َّ الشعورَّ وقعَّ منَّ عليناَّ ُيخّففَّ قدَّ التصرفَّ

َّوغيرَّسليم.

اَّمنََّّـأناَّأعرفَّأّنَّهناكَّجانبًاَّمشرقًاَّيقومَّيفَّزواياَّبعضَّالبالدَّاإلسالمية،َّنج

يزالََّّ ماَّ وليدَّ للفتاةَّ بالنسبةَّ الجانبَّ وهذاَّ البالد،َّ عمتَّ التيَّ المـآسيَّ منَّ كثيرَّ

يريد اهلل،َّ أعـداءَّ ويرتصدهَّ والقضاءََّّيحبو،َّ صورته،َّ وتشويهَّ ينابيعه،َّ تجفيفَّ ونَّ

يحيي الذيَّ الضخمَّ المؤلمَّ بالواقعَّ قيسَّ إذاَّ ضئيلَّ ضئيلَّ جانبَّ ولكنهَّ اهََّّـعليه،َّ

َّالمسلمون..

منَّتقريرَّهذهَّالحقيقةَّالمـّرةَّإذاَّأردناَّأنَّنكونَّصادقينََََّّّّ-ََّّخوايتأياََََّّّّ–ّدََّّــالَّبَُّ

َّمعَّأنفسنا.

إلىَّخارطةَّبال ياَّأخيَّوانظرَّ مّدَّبصركَّ للسائل:َّ المسلمين،َّوتعّرفَّوقلتَّ دَّ

الىَّواقعَّالمجتمعَّوالفتاةَّالمسلمة،َّفسرتىَّالعجبَّالعجاب،َّوالَّتحصرَّنظركَّ

هَّــرناَّإليـذيَّأشـرقَّالـانبَّالمشـرتىَّأّنَّذاكَّالجـالدَّ..َّإنكَّســدَّمنَّتلكَّالبـبواح

َّالد.ــثرَّتلكَّالبـوارىَّيفَّأكـتفيَّويتـادَّيخَـّانبَّهزيلَّيكـَـّج
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فت المجتمعَّ أمــإّنَّ الفتـاــحَّ الفسادَّوالفسقَّوالتحللَّوالفجور،ََّّامَّ أبوابَّ ةَّكلَّ

َّوأغلقَّيفَّوجههاَّكلَّأبوابَّالخـيرَّواالستقامةَّوالسداد.َّ

وق قدَّ أنكنَّ ألحسبَّ إينَّ َّ.. الفاضالتَّ األخواتَّ مـتفأيتهاَّ علىَّ يدعيَّـّنَّ اَّ

سليمةََّّ شرعيةَّ دراسةَّ هناكَّ تكونَّ أاّلَّ الشعارَّ هبذاَّ ويعنونَّ المنابع(َّ بـ)تجفيفَّ

الشـللكتابَّوالس المسلمينَّاألليمََّّريعَـّنةَّوعلومَّ ة،َّوأاّلَّتكونَّهناكَّتوعيةَّبواقعَّ

للفتيانََّّ الدينيةَّ المدارسَّ معظمَّ البالدَّ بعضَّ َّ يفَّ أغلقتَّ فقدَّ ذلكَّ أجلَّ ومنَّ َّ..

تعرض المدارسَّ تلكَّ منَّ بقيَّ وماَّ واإلفسـادَََّّّتوالفتيات،َّ المسخَّ إلىَّ مناهجهاَّ

أدخ الدين،َّثمَّ الضيمَّعلىَّشـوتشويهَّأحكامَّ هَّـلواَّ تعــهادةَّ فلمَّ المدارس،َّ دََّّــذهَّ

َّهات.ــيرَّمنَّالجـولةَّيفَّكثـمقب

َّاألمََّّدوان َّـ،َّوععظيم َََّّّر َّـذاَّلمكــإّنَّه • ّدَّ..َّبلَّــذاَّالحـدَّهـفَّعنـرَّلمَّيقـأثيم،َّولكن 

ه المجتمعَّ ألــإّنَّ الفتــذاَّ سّنََّّـزمَّ يفَّ وهمَّ المدارسَّ يفَّ بالفتيانَّ باالختالطَّ اةَّ

 ََّّ.المراهقةَّ..َّكانَّذلكَّيفَّمعظمَّالعالمَّاإلسالمي

االلَّ االختالطَّ هذاَّ عداََّّكانَّ ماَّ اإلسالميَّ العالمَّ كلَّ يفَّ الجامعاتَّ يفَّ زاميَّ

المتوســطةََّّ المــدارسَّ يفَّ اإلسـالميةَّ البلـدانَّ منَّ كثـيرَّ يفَّ وكـانَّ المملكة،َّ

الجنسََََّّّّوم َّـوالثـانوية.ومعل هجمةَّ منَّ ُيعانونَّ السنَّ هذهَّ يفَّ والفتـاةَّ الفتىَّ أّنَّ

كا فإذاَّ اآلخر،َّ الطرفَّ لقـاءَّ إلىَّ تشوقَّ حـالةَّ يفَّ طرفَّ كلَّ ويكونَّ نَّالشديدة،َّ

اإلسالمّيَّضعيفًا أعماقََََّّّّالتوجيهَّ مستقرةَّيفَّ اهللَّ مخـافةَّ معدومًا،َّولمَّتكنَّ أوَّ

القلـوب،َّوإذاَّزالتَّالكلفـةَّبينَّالفتىَّوالفتـاة،َّيتضاحكونَّويمزحَّبعضهمَّمعَّ

َّانَّالجـوَّمهيًأَّللجريمةَّوالعيـاذَّباهلل..َّويفَّذلكَّالفسـادَّالكبير.َّــبعضَّ..َّك

أق • هــثمَّ إلــدمَّ علىَّ المجتمعَّ اَّـذاَّ والجامعةََّّزامَّ المدرسةَّ يفَّ بخلعَّحجاهباَّ لفتـاةَّ

نب يأتكمَّ ألمَّ المسلمين،َّـوالطريق،َّ بالدَّ منَّ بلدَّ التيَّحصلتَّيفَّ الفاجعةَّ هذهَّ أَّ

واتَّلهاَّصلةَّبحكومةَّذلكَّالبلد،َّوصارتَّتطوفَّيفَّالشوارع،ََّّــعندماَّنزلتَّق
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ام رأتَّ وصادرتــوكّلماَّ حجاهباَّ نزعتَّ محجبةَّ بالقـَـّرأةَّ منََََّّّّوةــهَّ هذاَّ كانَّ َّ..

َّاَّهللَّوإناَّإليهَّراجعون.َّسنواتَّوإن

نب يأتكمَّ يفََََّّّّــأأولمَّ عنهَّ نائبةَّ لتكونَّ شعبهاَّ اختارهاَّ التيَّ المحجبةَّ المرأةَّ

حجاهباََّّ بخلعَّ طالبوهاَّ محجبةَّ وهيَّ النوابَّ مجلسَّ دخلتَّ فلماَّ الربلمان،َّ

ف الربلمانَّوطردوهاـأفأبت،َّ عنهاَّعضويةَّ هََّّسقطواَّ بالدََّّـ..َّكانَّ منَّ بلدَّ ذاَّيفَّ

َّجعون.َّالمسلمينَّوإناَّهللَّوإناَّإليهَّراَّ

اةَّوسائلَّاإلعالمَّالممتعةَّالجّذابةَّمنَّإذاعـةَّوتلفـاز،ََّّـذاَّالمجتمعَّللفتـّدمَّهــثمَّق •

وبذلكََّّ الكريم..َّ والخلقَّ للعقيدةَّ والكيـدَّ الزعـافَّ السـّمَّ الوسائلَّ هـذهَّ ويفَّ

والسيماَّ َّ.. الهدمَّ أدواتَّ أكـربَّ منَّ أداةَّ البـالدَّ أكثرَّ يفَّ األدواتَّ هذهَّ أضحتَّ

التمثيلياتََّّ الخـروجَّعنَّطالتلفـازَّحيثَّكانتَّ للفتـاةَّ تزينَّ اعةَّــوالمسلسالتَّ

الطليقـدين،َّوتشجعهاَّعلىَّممارسـالوال الجــماَّهتـةَّكـةَّحّرّيتهاَّ رأةََّّـوى،َّوعلىَّ

َّدين.ــةَّبالـيدَّالمتصلــالـعلىَّالتق

ه • أدخلَّ األوسـثمَّ الفتياتَّ منَّ عددًاَّ المسلمينَّ بالدَّ بعضَّ يفَّ المجتمعَّ اطَّـذاَّ

القــينالف وجعــةَّ بطـذرة،َّ منهنَّ تمثيليالــلَّ يفَّ هــتَّ وفتــدامـاتَّ للفتــة،َّ اةَّــحَّ

امتَّصحافةَّـالَّيفَّرؤيةَّتلكَّالتمثيليات،َّوقــأبوابَّدورَّالسينماَّلتختلطَّبالرج

البـخس تنصرَّ وهتاجـيسةَّ الحـاطل،َّ بطــمَّ خـقَّ وظـاهـفيـرقَّ وتشكــةَّ َّكرة،َّ

استبعادََّّ علىَّ القائمةَّ وحضارهتمَّ بالكفـارَّ اإلعجـابَّ وتغـرسَّ الـدين،َّ بحقـائقَّ

وُتشـيعَّالفاحشةَّعنَّطريقَّالقصصَّالمـاجن،َّوعنَّطريقَّنشرَّاألخبـارَََّّّالدين،

َّالشنيعة.َّ

إنَّّ َّ.. األخواتَّ المسلمة،َََّّّأيتهاَّ الفتاةَّ فيهَّ تعيشَّ الذيَّ الواقعَّ لحقيقةَّ إدراكناَّ

دًاَّـدناَّأبَّـالج،َّوالَّيفيـةَّيفَّطريقَّالعـوةَّالمتقدمـادَّلها،َّهوَّالخطـكذيَّيَُّـدَّالـوالكي

عيوننأ ُنغمضَّ الواقـنَّ هذاَّ عنَّ ونخـاَّ أنفسـعَّ إنـادعَّ َّ.. أننـناَّ نعلمَّ أنَّ يجبَّ اَّـهَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 468 - 

 

اَّيفَّالخفـاءَّويفََّّـدَّلفتياتنــوىَّهائلةَّتكيـقََّّع،َّوأنَّّــواقـذاَّالـةَّهــهـمقصرونَّيفَّمواج

َّوىَّأجنبي،َّوبعضهاَّاآلخرَّمحلي.ـذهَّالقـالعلن،َّوبعضَّه

اَّاستطعناََّّـنَّنعملَّمأأسَّوالَّنتقاعسَّ..َّإّنَّعليناََّّــوزَّأنَّنيــالَّيجـومعَّذلكَّف

َّربَّواالستمرار.َّـالعملَّسبيالً،َّالعملَّالقائمَّعلىَّاإلخالصَّوالتخطيطَّوالصَّإلى

اهللََّّ يزالََََّّّّأنَََّّّّونحمدَّ ماَّ المسلمَّ بـكثيفََّّالبيتَّ منَّ علىََّّـيرَّ المسلمينَّ الدَّ

يـدَّمــلَّذلكَّالكيـمَّمنَّكــالرغ الــومَّبواجـزالَّيقـاَّ اءَّ..َّولكنَّــةَّوالبنــرتبيـبهَّيفَّ

ليسَّوح الميــالبيتَّ يفَّ فهنَـّدهَّ المدرسـدان،َّ وهنــاكَّ المجتمـة،َّ بمؤسـاكَّ ساتهََّّـعَّ

َّالمختلفة.َّ

ذلكََّّ ويفَّ عـدة،َّ ساعاتَّ يومناَّ يفَّ نضيعَّ إننـاَّ َّ.. الفاضالتَّ األخواتَّ أيتهاَّ

ُيعّوض،َّ فقدَّ ذهبَّ إْنَّ المـالَّ ألّنَّ ذلكَّ المـالَّ منَّ أغلىَّ فالوقتَّ كبيرة،َّ خسارةَّ

أم األغنياء،َّ كبارَّ منَّ صارَّ حتىَّ الغنىَّ إليهَّ عـادَّ ثمَّ افتقرَّ غنيَّ رجلَّ منَّ َّ ـاََّّفكمَّ

إنَّّ إنــهَّأثمنَّشيءَّيفَّالحيــالوقتَّفإنهَّإنَّذهبَّفلنَّيعودَّ..َّ هَّالثروةَّالحقيقةََّّـَـّاة.َّ

َّللفردَّولألمـة.َّ

َّمنّـاَّنفسه:َّهلَّأسـتفيدَّمنَّكّلَّلحظةَّتمّرَّعليَّيفَّيومي؟َّ َّلوَّسـألَّكلٌّ

أمورََّّ نفيدَّشيئًاَّمنَّ الوقتَّيضيعَّعلينـاَّدونَّأنَّ الجـوابَّمبينـًاَّكمَّمنَّ لجـاءَّ

َّالدنياَّأوَّاآلخرة.َّ

الغالبََََّّّّ–نـاََّّإن مـنكََّّ–يفَّ يقظةَّ يفَّ اليـونَّ يفَّ ساعةَّ عشرةَّ والليلةََّّـدةَّستَّ ومَّ

وهذهَّ ساعات،َّ ثماينَّ مناَّ للواحدَّ يبقىَّ َّ.. العملَّ يفَّ ساعاتَّ ثماينَّ فلنمضَّ

اهللَّكماَّقالَّذلكَّ نعمَّ نعمةَّمنَّ )الفراغ(،َّوهيَّ أهناَّ ماَّيطلقَّعليهاَّ الساعاتَّهيَّ

اهللََّّـس رسولَّ عََّّملسو هيلع هللا ىلصَّيدناَّ بنَّ عبداهللَّ رواهَّ الذيَّ الحديثَّ النبّيَََّّّباسيفَّ ََّّعنَّ

َّـال:َّـهَّقــأنَّملسو هيلع هللا ىلص
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َّ(1)«.َّنعمتانَّمغبونَّفيهماَّكثيرَّمنَّالناس:َّالصحةَّوالفراغ»

َّؤديَّشكرها.ـدرها،َّوالَّنــذهَّقــاَّالَّنعرفَّلهــولكنن

ناََّّءإّنَّعليناَّأنَّنكونَّقدوةَّيفَّالحفاظَّعلىَّالوقتَّواإلفـادةَّمنه،َّوأنَّنربيَّأبنـا

إنََّّـّاتنـوبن أجلَّ َّ.. ذلكَّ علىَّ وتالميذناَّ نفيَّعلينـََّّاَّ أنَّ هـاَّ منَّ فيماََّّـدَّ الساعاتَّ ذهَّ

َّائدةَّسـواءَّكانَّمنَّأمـورَّالدينَّأوَّمنَّأمـورَّالدنيـا.ـودَّعلينـاَّبالفَّـيع

نفيدَّمنهاَّيفَّذكرَّاهللَّواالزديادَّمنَّالعلم،َّنفيدَّمنهاَّيفَّتحسينَّأحوالناَّالمـادية،ََّّ

لنـاَّأنَّنقضيهاَّكلهاََََّّّّنفيدَّمنهاَّيفَّاألمرَّبالمعروفَّوالنهيَّعنَّالمنكر. والَّيجوزَّ

َّيفَّاللهـوَّالمبـاحَّ..َّفماَّبالنـاَّبالمحرمَّوالمكروهَّيفَّالشرع؟

المـرءَّ المستمرَّيوهنَّالجسم،َّويحجبَّ الشـغلَّ نعمـةَّعظمى؛َّألنَّ ]والفـراغَّ

عنَّمصادرَّالثقـافة،َّويحولَّبينهَّوبينَّارتقـاءَّالروح،َّويمنعهَّمنَّالتـأملَّيفَّالكونَّ

الحيـ الراحةَّوالتمتعَّبمباهجَّ اةَّوزينتها،َّويمنعهَّمنَّوسننَّاهللَّيفَّخلقه،َّويحـرمهَّ

يغيثَّ فالَّ اآلخرين،َّ مساعدةَّ منَّ يمكنهَّ والَّ والقربات،َّ الطاعاتَّ منَّ االستكثارَّ

يأمرَّ والَّ اهلل،َّ إلىَّ يدعوَّ والَّ مستجيرًا،َّ ينصرَّ والَّ معروفًا،َّ يفعلَّ والَّ ملهوفًا،َّ

بلَّالَّيجـدَّالوقتَّلبنـاءَّبيتـهَّوتربيـةَّأوالدهَّعلىََََّّّّ،بالمعروفَّوالَّينهىَّعنَّالمنكر

يريد لمنَّيكرمهَّاهللومنََََّّّّ،ماَّ نعمةَّكربىَّ الفراغَّ الفراغَّكـانَََّّّ،هناَّكانَّ فـإذاَّوجـدَّ

َّشكرهَّأنَّيمألهَّبماَّيعودَّعليهَّوعلىَّأبنـاءَّأمتـهَّبالخـيرَّوالسـداد.َّ

الشغل يعقبهَّ أنَََّّّّ،والفراغَّ المرضََّّكماَّ يعقبهاَّ المرضََََّّّّ،الصحةَّ يأتَّ لمَّ ولوَّ

َّوضعفَّدائم.َََّّّ،اءَّالهرمـَـّج َّوهوََّسَقم 

َّ:َّقـالَّمحمودَّالوراقَّ

 

،ََّّ(4170)وابنَّماجهََََّّّّ(،1875)أولَّكتابَّالرقاق،َّوالرتمذيََّّيفََََّّّّ(6412)(َّرواهَّالبخاري1ََّّ)

َّ.4/306َّوالحاكمَََّّّ،1/258أحمدَّو
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َّ(1)َقماَّـأنََّيْسَََّّّجسمكََّّوصحـةََّّيهرمـاَّأنَََّّّشـبابكََّّروباد

َّلماَّـفماَّدهرَّمنَّعاشَّأنَّيسََّّوأيامَّعيشكَّقبلَّالممات

َّبعضَّماَََّّّيفََّّشـغلكََّّـاليـليََّّهَّــبََّّبادرََّّفـراغكََّّووقت

َّ(2)دَّقّدما[ـكانَّقََّّبعضَّماََّّعلىََّّادمَّــقَّامرٍئََّّفكلَََّّّـّدمـوق

المعنــومنَّاألح الواردةَّيفَّهذاَّ الجميلةَّ النبّيَّاديثَّ ابنَّعباسَّعنَّ ماَّرواهَّ ََّّىَّ

قــأنََّّملسو هيلع هللا ىلص قب»ـال:ََّّـهَّ خمسًاَّ هرمكـاغتنمَّ قبلَّ شبابكَّ خمس:َّ قبلََََّّّّ،لَّ وصحتكَّ

َّ(3)«.وحياتكَّقبـلَّموتـكَّ،وفراغكَّقبلَّشغلكََّّ،وغناكَّقبلَّفقركَّ،سقمك

قـالََََّّّّوالعمرَّيمّرَّسريعًا.ََّّ،َّاةَّالصعبةـوالمرءَّيفَّسباقَّمعَّاألجلَّوظروفَّالحي

 جن  يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل ُّتعـالى:ََّّ
َّ[.133َّآلَّعمران:َّ] َّحن

  من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  ُّ:َّالَّـَـّوقـ
َّ[.21َّالحديد:] َّري ٰى ين ىن نن

حياتنَّ يفَّ لحظةَّ كلَّ عنَّ مسؤولونَّ فيماََََّّّّ،َّاــإننـاَّ عمرهَّ عنَّ إنسانَّ كلَّ فسيسألَّ

ذهَّاألوقـاتَّفإماَّأنََّّـوسيحاسبَّعنَّهََّّ،أفنـاهَّكماَّجاءَّذلكَّيفَّالحديثَّالصحيح

َّ:ََّّملسو هيلع هللا ىلصمهلكينَّيقولَّاَّأنَّيكونَّمنَّالـوإمَّ،قَّمنَّالنـارـيعت

َََّّّ(4)«.قهاَّأوَّموبقهاَّمعتكلَّالناسَّيغدوَّفبائعَّنفسهَّف»

أنََّّــإن جـدًاَّ خطيرَّ ألمـرَّ يبيهَّ عابثًاَّ الصاعدَّ الجيلَّ منَّ كبـيرَّ قسمَّ ددََّّــكونَّ

َّأوةَّـكمشاهدةَّالمحطاتَّالفضائيَّ،ودَّعليهَّبالفـائدةـأوقـاتهَّبالمعاصيَّأوَّبماَّالَّيع

 

َقمَّكاُلحزنَّواَلحَزن.1) قمَّوالس  َّ(َََّّسِقَمََّيسَقمَّمنَّبابََّطِرِّب.َّوالسُّ

َّ.325َّصَََّّّ"اياَّيفَّالدينَّوالحيـاةَّقض"(2ََّّ)

َّ،َّوهوَّحديثَّصحيح.َّ"شعبَّاإليمانَّ"،َّوالبيهقيَّيف4/306ََّّ(َّرواهَّالحاكم3)

َّ.5/341َّ(،َّوأحمد3517َّ(،َّوالرتمذيَّ)280(،َّوابنَّماجهَّ)223مسلمَّ)(ََّّرواه4َّ)
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َّطرقات.َّيسةَّأوَّالتسكعَّيفَّالـالمَّالخسـةَّاألفــرؤي

قلنََّّ-الوقتََََّّّّإنَّّ المسلمََّّ-ََّّاَّـكماَّ مـالَّ فيََّّ،رأسَّ التصرفَّ المـرءَّ أحسنَّ هََّّـإنَّ

تجارته يفَّ رابحًاَّ كانَّ الصالحةَّ األعمالَّ فعملَََّّّ،فعملَّ فيهَّ التصرفَّ أسـاءَّ وإنَّ

خاسراًَّ كانَّ َّ،السيئاتَّ بالحديثََّّ عنهَّ عربَّّ الذيَّ المبـينَّ الخسرانَّ هوَّ وذلكَّ

َّبالهالك.

فم»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصوقولهََّّ نفسهَّ فبائعَّ يغدوَّ الناسَّ موبقهاكلَّ أوَّ يصّورَّحقيقةَََّّّ«.ََّّعتقهاَّ

الناس دنياَّ يفَّ أنفسهم:ََّّ،قائمةَّ يبيعونَّ يومَّ كلَّ يفَّ أهنمَّ يبيعهاَََّّّوهيَّ منَّ فمنهمَّ

َّومنهمَّمنَّيبيعهاَّللشيطان.ََّّ،للرحمن

وأماَّاآلخرونَّفهمََََّّّّ،اةَّالصالحونــاهدونَّالدعـعداءَّالمجـأماَّاألولونَّفهمَّالس

َّهمَّفباعوهاَّــليهمَّأنفسأولئكَّالذينَّهانتَّعَّ،ابثونَّالالهونــقياءَّالعــاألش

َّةَّموقوته.ـأوَّمنفعَّ،ةَـّللطاغوتَّأوَّلشهوةَّرخيص

وكلَّيومَّيمضيَّينقصَََّّّ،وليسَّمنَّشأهناَّالوقوفََّّ،ةـإّنَّالحيـاةَّيفَّحركةَّدائم

َََّّّوالمرءَّخاللَّهذهَّاأليامَّالتيَّتنصرمَّيبيعَّنفسهََّّ،ويدنيهَّمنَّأجلهَّ،منَّعمرَّاإلنسان

جََّّ..ََّّ غاليةَّ إذنَّ ثمينـبيموالََّّ،داًَّـفالصفقةَّ نفسَََََّّّّّأيوََّّ،عَّ منَّ وأثمنَّ أغلىَّ شيءَّ

َّاإلنسانَّالتيَّبينَّجنبيه.

مشكالهتا وعالجَّ باألسرةَّ العنايةَّ األمـةَّ بنـاءَّ مجاالتَّ منَّ هيََََّّّّ،إّنَّ فاألسرةَّ

َّةَّالتيَّيتكونَّمنهاَّومنَّأمثالهاَّبنـاءَّالمجتمع.ـاللبن

كثيرة األسرةَّ دنيـاَّ يفَّ تقومَّ التيَّ َّ،والمشكالتَّ الحيـاةَََّّّ صفوَّ تعّكرَّ وهيَّ

وتجلبَّالشقاء.َّوإنَّبيتـًاَّتسودهَّتلكَََّّّ،وتذهبَّالسعادةََّّ،َّددَّالنكـوتوجََّّ،َّالزوجية

َّوياء.َّــأسََّّاًَّالمشكالتَّيصعبَّأنَّيخرجَّأوالد

َّإلىََّّدياـيتصةَّأنَّــواعيـلمةَّالَّـرأةَّالمسـوعلىَّالمَّ،واعيلمَّاللَّالمسـفعلىَّالرج
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َّر.َّــّدهَّاآلخــانبَّالَّيسـَـّلَّمنهاَّجـالجًا.َّولكَّــةَّوعــكالتَّدراسـذهَّالمشــه

تكَّــوق المـدَّ الجـونَّ بعضَّ يفَّ األحيانََّّ-وانبََّّـرأةَّ منَّ كثيرَّ علىََّّــأقََّّ–ََّّيفَّ درَّ

وانبَّمنَّالرجل؛َّألهناَّربماَّتكونَّمرتَّهيَّأوَّإحدىَََّّـّذهَّالجـمعالجةَّمشكالتَّه

تريدَّعالجها التيَّ المشكلةَّ بمثلَّ حّيـةََََّّّّ،قريباهتاَّ تجربةَّ علىَّ مبنّيًاَّ فيكونَّكالمهاَّ

َّفيكونَّهذاَّأدعىَّللقبولَّواالقتناع.َّ،عاشتها

والَُّبّدَّمنَّمصارحةََََّّّّ،اهَّــّدَّمنَّمواجهةَّالواقعَّالذيَّنحيــألخواتَّ..َّالَّبَُّأيتهاَّا

أستطيعََّّ ولنَّ وحكمة..َّ وموضوعيةَّ بجرأةَّ المشكالتَّ هذهَّ ومواجهةَّ أنفسناَّ

كلها األسريةَّ المشكالتَّ معرفةََََّّّّ،إحصاءَّ علىَّ قائمةَّ دراسةَّ إلىَّ تحتاجَّ هيَّ بلَّ

المجتمع منَّ مختلفةَّ قطاعاتَّ يفَّ االجتماعيَّ للواقعَّ َّ،موثقةَّ ََّّ راءَّـإجوعلىَّ

َّاستباناتَّيفَّأوساطَّهذهَّالقطاعات.

ََّّولكنيَّأضربَّبعضَّاألمثلةَّ..َّوليكنَّالمثالَّاألولَّموضوعَّالطالق؛َّذلكَّأنَّّ

ب التيَّ المشكالتَّ الطالقــمنَّ حوادثَّ كثرةَّ مجتمعناَّ منهاَّ يعاينَّ كثــفلقََّّ،دأَّ رَّـدَّ

َّة.ََّّــرةَّمخيفــكث

مجتمعاتن تكنَّ كَّــلمَّ يفَّ البــافـاَّ اإلســةَّ تعرفهاــالدَّ كنّــلقفََّّ،الميةَّ عهدَّـدَّ إلىَّ اَّ

القَّيفَّمجتمعاتناَّنادرةَّ..َّنادرةَّجدًاَّ..َّوإينَّألتذكرَّـوادثَّالطـقريبَّنفاخرَّبأنَّح

..َََّّّدةَّيفَّاألسرَّالتيَّأعرفهاـأننيَّيفَّطفولتيَّوشبابيَّلمَّأسمعَّبحادثةَّطالقَّواح

كنّ أنَّّـقناََّّـبينماَّ الطـحََّّرأَّ عنـوادثَّ كثـيرةََّّـالقَّ الكفارَّ منَّ وأضراهبمَّ األوربيينَّ دَّ

ولكنََََّّّّ،جـداًَّ َّ.. المتزوجينَّ يفَّ الثلثَّ منَّ أكثرَّ البـالدَّ بعضَّ يفَّ النسبةَّ تبلغَّ وقدَّ

ب المتينَّ وصرناَّنسمعَّونقرأَّعنَّكثرةَّحوادثََََّّّّ،دأَّيتضعضعــوضعناَّاالجتماعيَّ

ََّّ،َّاَّلنخشىَّأنَّنكونَّمثلَّاألوربيينَّيفَّهذاَّاألمرَّيفَّيومَّمنَّاأليامــالطالقَّ..َّوإنن

كبير بالءَّ ذلكَّ كثيرََََّّّّ،َّويفَّ المطلقةَّيفَّ َّ المسلمينَّيختلفَّشأهناَّذلكَّألن  بالدَّ منَّ

َّاَّأشـّد.َّـووقعَّالكارثةَّفينَّ،عنَّالمطلقةَّيفَّأورباَّوأمريكاَّفتكونَّالخسارةَّعليناَّأكرب
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الب هذاَّ منَّ مجتمعناَّ نقيَّ أنَّ علينـاَّ يستفحلـإّنَّ أنَّ قبلَّ بعضَََّّّ،الءَّ وسأذكرَّ

الدع عليهاَّ يقوىَّ التيَّ والداعيـاألمورَّ تعالىـاةَّ اهللَّ شاءَّ إنَّ إالَّـومََّّ،اتَّ عليناَّ اَّ

َّاء.َّـَـّاَّيشـادهَّمــويقضيَّاهللَّلعبَّ،لالعم

أسََّّإنَّّ الرجــمنَّ صفوفَّ يفَّ اهللَّ إلىَّ الدعوةَّ ضعفَّ الطالقَّ كثرةَّ ََّّ،الـبابَّ

َّاء.ــوفَّالنسـفصاَّإالَّقليالًَّيفَّـوإهماله

ذاَّــ..َّهََّّةــوقَّالزوجــولحقََّّ،بَّاهللَّعليهَـّـهَّولمـاَّأوجـورَّدينــفجهلَّالرجلَّألم

رَّحياتهَّالزوجيةَّ..ََّّـدمَّّـهَّويـَـّهَّوزوجَـّانَّيظلمَّنفســالجهلَّيجعلهَّيفَّكثيرَّمنَّاألحي

ويندمَّعندماَّالَّينفعهَّالندم،َّوكثيرًاَّماَّتكونَّالمرأةَّجاهلةَّبأمورَّدينهاَّوبالواجباتَّ

الموعظةََّّ،َّةـالديني سماعَّ لهاَّ يتحَّ لمَّ ألهناَّ َّ.. الزوجَّ أمورََََّّّّ،وبحقوقَّ معرفةَّ والَّ

وتشـاهدََّّ والقصصَّ المجـالتَّ تقرأَّ ذلك،َّ عنَّ بعيدةَّ تربيةَّ ربيتَّ بلَّ َّ.. الدينَّ

حيا وتدّمرَّ َّ.. تخشـاهَّ والَّ تصرفاهتاَّ يفَّ اهللَّ تراقبَّ فالَّ الفضائيـةَّ اهتاَّـلمحطـاتَّ

دًاَّــاةَّكلَّمنَّالزوجينَّنكــدم،َّوتكونَّحيــدماَّالَّينفعهاَّالنـدمَّعنــةَّ..َّوتنـالزوجي

َّة.ــوشقـاءَّوألمـًاَّوتعاس

إّنَّعلىَّالدعـاةَّمنَّالرجـالَّأنَّيقومواَّبواجبَّتوعيـةَّالشبابَّوتوجيههم،َّوإنََّّ

َّلداعياتَّمنَّالنساءَّأنَّيقمنَّبواجبَّتوعيةَّالفتياتَّوتوجيههّن.َّعلىَّا

للعالج منهاَّ ُبّدَّ الَّ التيَّ األولىَّ الخطوةَّ هيَّ والمعرفةَّ العلمَّ التزمََََّّّّ،إنَّ ولوَّ

الطالقَّقلةَّملحوظة لقّلتَّحوادثَّ بأحكامَّاإلسالمَّ السعادةََََّّّّ،الزوجانَّ ولكانتَّ

َّترفرفَّعلىَّبيوتَّهؤالءَّالذينَّشقواَّبالزواج.َّ

اــإن يكونَّ عندماَّ للسعادةََّّهَّ سببًاَّ الزواجَّ يكونَّ باإلسالمَّ ملتزمينَّ لزوجانَّ

َّوالهنـاءَّواإلنتاجَّواإلبداع.َّ
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األمَّ -1 التوصيةََّّــومنَّ والداعياتَّ الدعاةَّ عليهاَّ َّ ُيلح  أنَّ ينبغيَّ التيَّ ورَّ

ارََّّـهَّ..َّإنهَّهوَّالذيَّاختـفالرجلَّالمؤمنَّينبغيَّأنَّيقنعَّبماَّكتبَّاهللَّلَََّّّبالقناعة.

هباـالزوج فليرضَّ محاسنهاََََّّّّ،ةَّ زلة،وليذكرَّ منهاَّ وقعتَّ قََّّإذاَّ ولَّـوليذكرَّ

َيف»العظيمَّملسو هيلع هللا ىلص:ََََّّّّالرسول مؤمـالَّ مؤمنـَركَّ َّ كــن  إنَّ منهاََّّـًةَّ منهاَّخلقًاَّرضيَّ رهَّ

َّ(1)«.َّرـخلقًاَّآخ

ويفَّالمثـل:ََََََّّّّّّ،الَّيبغـضَّوالَّيطالبهـاَّبماَّالَّتسـتطيعَّفعلهََََّّّّومعنىَّالَّيفـركَّأي:

َّاع.َّـاعَّفاطلبَّماَّيستطــإذاَّأردتَّأنَّتط

َّلفَّهيَّالحيـاةَّالجديدةََّّـألكَّالتدرجَّحتىَّتـهَّمسَـّـعَّنفسَّــلكَّمعهاَّومـوليس

َّمنهماَََّّّدَّّــبَََُّّّالتيَّال أنَّتكونَّمختلفةَّعنَّحيـاةَّوالديهاَّاختالفًاَّما،َّوليتنازلَّكل 

َّخطوةَّحتىَّيلتقياَّعلىَّخير.ََّّمادامَّاألمـرَّيفَّحـدودَّالشريعةَّالغـراء.

زوجت أحـوالَّ يتتبعَّ أنَّ مصلحتهَّ منَّ بالنقـوليسَّ كلَّــهَّ علىَّ يحاسبهاَّ وأنَّ دَّ

قأوََّّصغـيرةََّّ إذَّ مشكلة،َّ ذلكَّ منَّ ويجعلَّ البيت،َّ يفَّ تصرفاهتاَّ منَّ دََّّــكبـيرةَّ

عقب تحمدَّ الَّ ماَّ إلىَّ وتؤديَّ األمـورَّ دائماـتتفاقمَّ وليذكرَّ الحكمةََََّّّّهــذهَََّّّاه،َّ

َّالجميلة:ََّّ

َّصديقكَّلمَّتلــقَّالـذيَّالَّتعاتبهَََََََََّّّّّّّّّاألمــورَّمعاتبــًاَََّّّكـّلََّّيفَََّّّكنتََّّإذاَّ

َّـهَّــومجـانبـَّمــرةََّّذنبَََّّّمقــارفَََََََََّّّّّّّّّفـإنهََّّصـلَّأخـاكََّّأوَََّّّفعشَّواحداًَّ

َّظمئتَّوأيَّالناسَّتصفوَّمشاربهَََََََََّّّّّّّّّإذاَّأنتَّلمَّتشربَّمرارًاَّعلىَّالقذىَّ

َّأنَّتعـدَّمعايبـهََّّنبـالًََّّالمـرءََّّكفىَََََََََّّّّّّّّّاَّومنذاَّالذيَّترضىَّسـجاياهَّكلهَـّ

زوجـًاَّهاَّرضيتَّبهََّّـأنَّتقنعَّبماَّكتبَّاهللَّلهاَّ..َّإنَََّّّّوالمرأةَّالمؤمنةَّينبغيَّأيضًاَّ

َّلمـاَّسئلتَّعندَّالعقدَّ..َّفلتستمرَّبالرضىَّبهَّزوجـًا.َّ

 

َّ.َّ(1469)(ََّّرواهَّمسلم1َّ)
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ب منــوإذاَّ فلتـداَّ أساءهاَّ أمـرَّ فــهَّ ولتقنــذكرَّ ومحاسـنه.َّ مـزاياهَّ باألمـورًاَّ ورَّــعَّ

التيَّتج البيَّــالمـاديةَّ الجـدهاَّيفَّ فــتَّ تتـديد،َّ أنَّ كـالَّيمكنَّ المطالبَّـوافرَّ لَّ

النّـلك ولتثــلَّ أنَّّــاس،َّ سقَّ المــهاَّ تلكَّ المستدركَّ يفَّ ألنَّّـطالبَّ ذلكَّ ََّّتقبل؛َّ

َّزَّالَّيفنى.َّــاعةَّكنراء،َّوالقنونونَّفقيةَّيكـزوجاهتمَّالدءَّحيبابَّيفَّبرَّالشَّأكـث

الدعَّ -2 علىَّ والداعيَّـينبغيَّ يوصأاتََّّـاةَّ الصربََِّّـنَّ بالصرب..َّ كليهماَّ الزوجينَّ واَّ

َّمنَّصاحبهَّ..َّالصربَّعلىَّماَّالَّيرضىَّمنَّالمسكنَّوالمركبَّ علىَّماَّيرىَّكل 

 والمطعمَّوالتصرفَّوالكالم،َّذلكَّألنهَّكماَّقالَّالشاعر:ََّّسبوالمل

َّتجريَّالرياحَّبماَّالَّتشتهيَّالسفنََّّماَّكلَّماَّيتمنّىَّالمـرءَّيدركه

دون همَّ منَّ إلىَّ المـاديةَّ األمورَّ يفَّ الزوجينَّ منَّ كلَّ ينظرَّ أنَّ فيها،َّـوينبغيَّ هَّ

يفََّّ جـاءَّ ماَّ وهذاَّ الرضى،َّ أتمَّ ويرضىَّ عليهَّ اهللَّ نعمَّ جليلَّ عندئذَّ فسيرىَّ

َّلجميلَّاآليت:َّالحديثَّا

َّمنكمََّّانظرواَّإلىَّمنَّهوَّأسفل»:َّ(1) ملسو هيلع هللا ىلصعنَّرسولَّاهللََّّفعنَّأبيَّهريرةََّّ

َّ(2).«والَّتنظرواَّإلىَّمنَّهوَّفوقكم،َّفهوَّأجدرَّأاّلَّتزدرواَّنعمةَّاهللَّعليكم

إذاَّنظرَّأحدكمَّإلىَّمنَُّفّضلَّعليهَّيفَّالمـالَّوالخلق،ََّّ»:ََّّ(3)ويفَّروايةَّللبخاري

َّ«.فلينظرَّإلىَّمنَّهوَّأسفلَّمنه

َّأحدهماَّمنَّاآلخرَّماَّيسوؤه،َّفليصربَّوليعفَّوليصفح،َّوَمْنَّلمََّّوإذاَّسمع

الى:ََّّــولَّاهللَّتعَّــدَّاهلل.َّيقـبَّذلكَّعنــةَّسمعَّكلمات،َّوليحتسـربَّعلىَّكلمَّــيص

َّبحانه:َّـسولَّـ[.َّويق10الزمر:]ََّّهث مث هت مت هب مبُّ 

 

راتَّيفَّاألسرةَّنظ"كتابََََّّّّ،َّويف289صََََّّّّ"قضاياَّيفَّالدينَّوالحياة"(َّانظرَّشرحهَّيفَّكتابنا1ََّّ)

َّ."المسلمة

َّ.َّ(2963)مسلمَّرواهَّ(2ََّّ)

َّ.َّ(6490َّ)البخاريَّرواهَّ(3ََّّ)
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 [.153َّالبقرة:َّ] َّمك لك خك حكُّ 

حرِمَّاألجر،َّويحملَّومنَّلمَّيصربَّعلىَّالبالءَّالذيَّيبتلىَّاهللَّبهَّبعضَّعبـادهَّيَُّ

َّالوزر،َّويتضاعْفَّعليهَّاأللم،َّوهوَّيفَّجزعهَّالَّيفيدَّشيئًا.

َّظلنَّالَّالشهدَّدامَّوالَّيدومَّالحََّّالتهَّالدهرَّالَّيبقىَّعلىَّحا

س ألعرفَّ القـلَّّــوإينَّ علىَّ صـربنَّ مؤمنـاتَّ والملبـسَّـــيداتَّ المطعمَّ يفَّ ةَّ

ف ثمَّ َّ.. عنهــوالمسـكنَّ اهللَّ ووّســّرجَّ وأكرمهـَـّن،َّ عليهن،َّ بكـعَّ ائلََّّــوسََََّّّّلنَّ

َّة.َّــاليسرَّوالرفاهي

بأنَََّّّ -3 والزوجاتَّ األزواجَّ وصيةَّ والداعياتَّ الدعاةَّ بهَّ يقومَّ أنَّ ينبغيَّ ومماَّ

َّمنهماَّالمعكراتَّالمعتمدةَّعلى أعرافَّباليةَّيتوارثهاَّالناسَّوليسََََّّّّيتجاوزَّكل 

 منَّكتابَّوالَّسنةَّوالَّمنطقَّسليم.َّند َّـلهاَّس

ه الحيـاةََّّــمنَّ تصّورَّ الباليةَّ المعكرةَّ األعرافَّ فيهاََّّذهَّ حربيةَّ معركةَّ الزوجيةَّ

معَّـالَّتسـاشَّوالعتابَّالمستمرَّوالنقدَّالدائمَّالالذع،َّفـالصراعَّوالجدالَّوالنق

د.َّـرتاعَّأسبابَّالنكـديد،َّواخـومَّالشـارح،َّواللـدَّالجـالزوجةَّأوَّالزوجَّإاّلَّالنق

فب شكواه،َّ عنَّ منهماَّ كالًَّ فسألتَّ زوجينَّ بينَّ الصلحَّ يفَّ ساعيًاَّ مرةَّ دأَّـكنتَّ

تقص يشكوَّ الزوجالزوجَّ نظــيرَّ أمـرَّ يفَّ بنفسكََّّـةَّ أنظرَّ لي:َّ وقـالَّ البيت،َّ افةَّ

رأيتهَّعلىَّأتمَّماَّيكونََّّـولتَّيفَّالبيت،َّفـريَّاألمـر،َّوتجـفقمتَّبنفسيَّيفَّتح

افـةَّ..َّوأسقطَّيفَّيدهَّ..َّوتبينَّليَّأّنَّهذاَّالرجلَّوأمثالهَّيجلبونَّالنكدََّّـمنَّالنظ

َّألنفسهم،َّويسعونَّيفَّخرابَّبيوهتم.

ستَّمعركةَّحربية،َّوإّنَّالبيتَّليسَّميـدانَّالمعركةََّّإّنَّالحيـاةَّالزوجيةَّليَّ

 ىق  يف  ىف  يث  ىث نثُّ :ََّّاََّّـايةَّالزواجَّكماَّقالَّربنـ..َّإّنَّالسكنَّغ
 زن  رن  مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك  يق

َّ[.21َّالروم:َّ]ََّّنن  من
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األخواتََََّّّّ-والبيتََّّ أيتهاَّ والراحةََََّّّّ-ياَّ الهـدوءَّ فيهَّ يجدانَّ للزوجين،َّ َّ َسكن 

 يل ىل مل خلُّ سبحانه:ََََّّّّوالبشاشةَّوالمودةَّوالتعاونَّعلىَّالخير.َّيقولَّ
أحـق[.80ََّّالنحل:ََّّ]َََّّّحم جم يفََّّــالَّ والطمأنينةَّ ]والسكنَّ المفسرين:َّ دَّ

البيوتَّنعمةَّالَّيقدرهاَّحقَّقدرهاَّاالَّالمشردونَّالذينَّالَّبيوتَّلهمَّوالَّسكنَّ

واالطمئنانَّ النفسيةَّ للسكينةَّ مكانًاَّ البيتَّ اإلسالمَّ يريدَّ ..َّهكذاَّ والَّطمأنينةَّ

إليهَّالنفسَّوتسكنَّوتأمن،َّسواءَّبكفايتهَّالشعوري،َّهكذاَّيريدهَّمريحًاَّتطمئنَّ

المـاديةَّللسكنىَّوالراحـة،َّأوَّباطمئنانََّمْنَّفيهَّبعضهمَّلبعض،َّويسكنَّمنَّفيهََّّ

َّ َّإلىَّاآلخـر.ََّّكل 

وأمنََّّ وسكنَّ مبيتَّ هوَّ إنماَّ والخصام،َّ والشقاقَّ للنزاعَّ مكانًاَّ البيتَّ فليسَّ

َّ(1)الم[.ـوس

استبعادهَََّّّ -4 يمكنَّ الَّ الخالفَّ أّنَّ عليهَّ التنبيهَّ ينبغيَّ الزوجيةََّّومّماَّ الحيـاةَّ منَّ

ب معّطرَّ حوارَّ يفَّ األمـورَّ تناقشَّ بلَّ َّ.. ُيّصّعدَّ الَّ أنَّ يجبَّ المودةََّّـأولكنَّ ريجَّ

وعنََّّ والمراء،َّ التشنجَّ عنَّ بعيدًاَّ موجزًاَّ الحوارَّ يكونَّ أنَّ وينبغيَّ والحب،َّ

منهماَّ كلَّ يتصرفهَّ الذيَّ التصرفَّ يكونَّ وأنَّ اآلخر.َّ علىَّ التغلبَّ يفَّ الرغبةَّ

َّاءَّواألقرباء.نابعًاَّمنَّذاتهَّبعيدًاعنَّتدخلَّاألصدق

َّـعدَّكـةَّسيرهاَّالطبيعي،َّوسـاةَّالزوجيـإذاَّروعيتَّهذهَّالوصاياَّسارتَّالحي َََّّّل 

َّمنَّالزوجينَّبصاحبه،َّواستبعدَّشبحَّالطالق.َّ

الدينَّإنَّاسُتعملَّوف الطالقَّمنَّأعظمَّمـزاياَّهذاَّ الشريعةََّّقَّأحكـإّنَّ َّ..َّإنهامَّ

َّــح العـمحََّّكـّلَََّّّتعصتَّعلىــتحكمةَّاسـةَّمســألزمََّّلٌّ التيَّقررهتاََّّالجََّّـاوالتَّ

َّل.ــّلَّاألمثــالقَّالحــونَّالطـالةَّيكــذهَّالحـريعة.ََّّهنـاَّيفَّهـالش

 

َّ.2187َّ-4/2186ََّّ"يفَّظاللَّالقرآنَّ"َّ(1)
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إنقَّ الطـالقَّنعمـةَّعظمىَّألنهَّيكـونَّ المشـرتكةَّكانَّ الحيـاةَّ اذًاََّّــإذاَّاسـتحالتَّ

قـالَّتعالى:ََّّــعَّمـلوض  يك  ىك لكمك اك  يق  ىق يف ىف يثُّ رتّد.َّ
التيَّتنسجم130ََّّالنساء:ََّّ] َّىل مل الزوجةَّ قدَّيجـدَّ فالرجلَّ َّ معهَّ[.َّ

َّوينسجمَّمعها،َّوكذلكَّالزوجةَّفقدَّتجـدَّالزوجَّالذيَّتسعدَّبهَّويسعدَّهبا.َّ

ََّّأَّالرجلَّغضبهَّبهَّمنَّتصرفَّلمَّيرقَّلهَّمنَّزوجته.َّــولمَّيشرعَّاهللَّالطالقَّليفث

َّفكلَّبنيَّآدمَّخطاءَّوالكمالَّمتعذرَّحصولهَّمنَّالبشر.َّال

مهماتكنََّّ منَّ أنَّيكونَّعالجهاَّ المشكلةَّوأمثالهـاَّيجبَّ هـذهَّ إنَّ َّ.. يفَّوبعـدَّ

َّبنـاءَّاألمـة،َّفلنمضَّعلىَّبركـةَّاهلل،َّولنعملَّوالَّنيـأس،َّوإّنَّاهللَّمعَّالصادقين.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ
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 الدين مبصدريه حجة على الرجال

َّدوَّأهناَّمثقفةَّمتدينةَّفاضلةَّوقالت:ـحدثتنيَّسيدةَّبالهاتفَّويب

الدينََّّ المتدينينَّيقفونَّباسمَّ الشـبابَّ مواقفَّسلبيةََّّلمـاذاَّنرىَّونسمعَّعددًاَّمنَّ

اليقينََّّ أنناَّنعلمَّعلمَّ منَّالمرأة:ََّّينتقصونَّقدرها،َّويقسونَّيفَّالحكمَّعليها،َّمعَّ

أنَّاإلسالمَّأنصفَّالمرأة،َّوصانَّكرامتها،َّوأبعدَّاألذىَّعنها،َّوحررهاَّمنَّالظلمَّ

َّوالمهانة،َّووقفَّالىَّجانبها؟

الكتابَّ األساسيين:َّ بمصدريهَّ الدينَّ أّنَّ العظيمَّ اإلسالمَّ عّلمناَّ لقدَّ لها:َّ ََّّفقلتَّ

أنََّّ ألخشىَّ وإينَّ الدين،َّ علىَّ حّجًةَّ الرجالَّ وليسَّ الرجال،َّ علىَّ حّجةَّ والسنةَّ

يكونََّّ أنَّ يمكنَّ الَّ ألنهَّ َّ الشباب،َّ هؤالءَّ لكالمَّ فهمَّ سوءَّ عنَّ ناتجـًاَّ هذاَّ يكونَّ

َّشابَّشداَّشيئًاَّمنَّالعلمَّالشرعيَّيقفَّضدَّالمرأةَّباسمَّاإلسالم.َّ

يَّالَّتكّفَّقالت:َّإّنَّالتيَّتتحدثَّإليكَّامرأةَّجامعيةَّمضىَّعلىَّتخرجهاَّزمنَّوه

القراءةَّواالطالع،َّوأؤكَّّ هـعنَّ بلَّ َّ.. الفهمَّ منَّسوءَّ تؤتَّ لمَّ أهناَّ لكَّ الذيََّّـدَّ ذاَّ

َّذكرتَّلكَّهوَّماَّنسمعهَّمنَّهؤالءَّالشباب.

فقلتَّلها:َّإْنَّكانَّذلكَّكذلكَّفهذاَّالقائلَّجاهلَّأوَّمخطئ،َّنسألََّّاهللَّلهَّالهدايةََّّ

اإلسالمََََّّّّوالتسديد،َّواعلميَّأيتهاَّاألختَّالفاضلةَّأنَّالذينَّيتكلمونَّعنَّموقف

َّمنَّالمرأةَّأربعةَّأصناف:َّعلماء،َّوجهال،َّومتشددون،َّوضالونَّمضلون.

ورياحينََّّ -1 الحكمة،َّ وينابيعَّ الهداية،َّ ومصابيحَّ الدنيا،َّ بركةَّ فهمَّ العلماءَّ أّمـاَّ

البشر،َُّيصيبونَّويخطئون،َّوهمَّمثابونَّعلىَّكلَّحالََّّ َّمنَّ األمـة،َّولكنهمَّبشـر 

 إنَّهمَّبذلواَّقصارىَّجهدهمَّيفَّمعرفةَّالحق.َّ

قدَّبّينواَّإنصافَّاإلسالمَّللمرأةَّوإكراَمهاَّواعطاَءهاَََّّّ-ََّّجزاهمَّاهللَّالخيرَََّّّ–وهمََّّ

نعمَّليسَََََّّّّّحقوقهاَّالكاملَةَّعلىَّوجـٍهَّلمَّنجدهَّيفَّأمـةَّأخرىَّقديمةَّأوَّمعاصرة.
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عطىَّالمرأةَّحقوقهاَّوأنصفهاَّوحفظَّعليهاَّشرفهاَّوعفتهاََّّأهناكَّمبدأَّوالَّنظامََّّ

َّكماَّفعلَّاإلسالم.

مَّهؤالءَّالعلماءَّماَّوافقَّالكتابَّوالسنّةَّوأنَّنبّشرََّّويجبَّعليناَّأنَّنقبلَّمنَّكال

َّبهَّوننشره.َّ

 وأمـاَّالجهالَّفنوعان:ََّّ -2

o بأهنمَّع يعرتفونَّ األولَّجّهالَّ يعرفونَّـالنوعَّ الشريعة،َّوبأهنمَّالَّ معرفةَّ َّيفَّ وام 

يفَّ الراسخونَّ إاّلَّ هباَّ يحيطَّ والَّ عليهاَّ يقفَّ الَّ التيَّ الفرعيةَّ األمورَّ منَّ كثيرًاَّ

هَّالصوابََّّـنَّماَّيسمعون،َّوكالمهمَّفيومَّهذاَّيرّددالعلمَّ..َّولكنهمَّمعَّاعرتافهَّ

َّ.ـأهَّالخطـوفي

وذلكََََّّّّـأوعليناَّأنَّنكونَّعلىَّحذرَّمماَّيقولون،َّوأنَّنعملَّعلىَّتصويبَّالخط

ميسورَّما بأهنمَّعـدامََّّسهلَّ ُتبّينََّّـواَّيعرتفونَّ أنَّ الشريعة،َّوذلكَّ َّيفَّمعرفةَّ وام 

ع وسيرجعونَّ الحـقَّ إلىَّ فسينقادونَّ العلم،َّ أهلَّ منَّ الحقيقُةَّ كانواََّّلهمَّ ماَّ

َّيقولونَّمنَّالرأيَّالمجانبَّللحق.

o َّيعرفون الَّ أهنمَّ معَّ جّهالَّ بأهنمَّ يعرتفونَّ الَّ مغرورون،َّ جّهالَّ الثاينَّ والنوعَّ

يفَّ يتكلمونَّ ذلكَّ معَّ وهمَّ بالضرورة،َّ الدينَّ منَّ علمَّ ماَّ والَّ الدينَّ أصولَّ

مََّّـاتَّالتيَّيعظـامــرَّمنَّالطــذاَّاألمــموقفَّاإلسالمَّمنَّالمرأةَّويخلطون.َّوه

َّـاس.ـدَّيتـأثرَّبأقـوالهمَّفريقَّمنَّالنّــةَّإذَّقــّمـخطرهاَّيفَّاألَّ

علمَِّ َّومبلُغَّ العلومَََّّّ درسَّ يكونَّ وقدَّ والكتابة،َّ القراءةَّ يعرفَّ أنهَّ أحِدهمَّ

الطبيعيةَّيفَّمدارسَّعصريةَّمحليةَّأوَّأجنبية،َّولمَّيتـْحَّلهَّأنَّدرسَّعلىَّعلماءََّّ

ماَّسمعهَّ العلمَّ الدين،َّوالَّتخّرجَّيفَّمعاهدَّشرعيةَّموثوقة،َّوكلَّبضاعتهَّمنَّ

نَّهناَّومنَّهناكَّوماَّقرأهَّيفَّجريدةَّأوَّمجـلة،َّفيحسبَّنفسهَّأهالًَّألنَّيفتيََّّم

فَيَّ األحكام،َّ ويَُّويصدرَّ كماضلَّ الزمانَّ آخرَّ يفَّ سيكونَّ ماَّ وهذاَّ أخربَََّّّضل.َّ

إنَّاهللَّالَّيقبضَّالعلمَّانتزاعًاَّمنََّّ»ََّّوذلكَّيفَّقوله:ََّّملسو هيلع هللا ىلصبذلكَّسيدناَّرسولَّاهللََّّ
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حتى العلماء،َّ بقبضَّ العلمَّ يقبضَّ ولكنَّ لمََََّّّّالنّـاس،َّ اتخـذَّإذاَّ عالمـًاَّ ُيبِقَّ

َّ(1).َّمتفقَّعليه.«ّلواَّوأضلواَّجّهااًلَّفسئلواَّفأفتواَّبغيرَّعلمَّفَضًَّاالنـاسَّرؤوس

َّفتَّإلىَّأقوالهم.تعرضَّعنهمَّوأاّلَّنلوالموقفَّالسليمَّمنهمَّأنَّنَُّ

وهنـاكَّقومَّضالونَّمضلونَّحـاقدون،َّيعـادونَّاإلسالم،َّفيثيرونَّشبهاتَّباطلةََّّ -3

وهؤال المرأة،َّ منَّ اإلسالمَّ موقفَّ يفََّّعنَّ المرأةَّ أعـداءَّ َّ ألـدُّ همَّ واهللَّ ءَّ

لىََّّإالحقيقة.إهنمَّيريدونَّأنَّتكونَّالمـرأةَّمتعـةَّللفسقةَّوالمنحلين،َّفالَّتلتفتيََّّ

 إهنمَّيقلبونَّالمحاسنَّإلىَّمساوئ.َّوهللَّدرَّالبحرتيَّإذَّقـال:َََّّّبهاهتم.ُشَّ

َّكانتَّعيوبيَّفقلَّلي:َّكيفَّأعتذرَََّّّإذاَّمحاسـنيَّالاليتَّأدلَّهبـاَّ

َّاإلعراضَّعنهمَّكماَّفعلَّالمؤمنون.َّقـالَّتعالى:ََّّوالموقفَّالسليمَّمنهمَّ

 يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يبُّ 
َّ[.55القصص:] َّيف ىف

وتقاليدهمََّّ -4 المحليةَّ عاداهتمَّ ُيلبسونَّ الذينَّ المتشددونَّ رابعَّوهمَّ فريقَّ وهناكَّ

َّويقولون:َّهذاَّحاللَّوهذاَّحرام.ََّّ،الخاّصةَّلباسَّالدين

مَّويبينواَّلهمَّأنَّمراعاةََّّفهؤالءَّينبغيَّعلىَّأهلَّالعلمَّأنَُّيعّلموهمَّوينصحوه

منها مانعَّ فالَّ للشرعَّ مخالفةَّ فيهاَّ يكنَّ لمَّ إنَّ والتقاليدَّ الََََّّّّ،العاداتَّ ولكنَّ

َّيجـوزَّأبدًاَّأنَّنعطيهاَّالصفةَّالدينية.َّ

الدين منَّ منّفرونَّ المـرأةَّ علىَّ المضيقينَّ المتشددينَّ هؤالءَّ َّ،إنَّ وإهنمَََّّّ

لتقاليدَّالخاّصةََّّّدَّعنَّدينَّاهلل.َّإّنَّالعاداتَّالمحلّيةَّواــليتحّملونَّمسؤوليةَّالص

السيئ ومنهاَّ الحسنَّ بَََُّّّ،َّمنهاَّ الدينَّــوالَّ قواعدَّ إلىَّ باالحتكامَّ تقويمهاَّ منَّ ّدَّ

والمجتمع األسرةَّ واف،ََّّومصلحةَّ عاداتَّ مجتمعاتناَّــوهناكَّ عنَّ غربيةَّ دةَّ

ََّّ،َّطرأتَّعلىَّقطاعاتَّمنَّمجتمعاتناَّوشأُننـاَّمعهاَّشأُننـاَّمعَّالعاداتَّالمحلّية

 

َّ.(َّواللفظَّله2673)،َّومسلمَّ(100)(ََّّرواهَّالبخاري1َّ)
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الهجري الرابعَّعشرَّ القرنَّ َّ ماَََّّّذلكَّألن  فيهَّتطّورَّكبيرَّكبيرَّرّبماَّيعدلَّ حصلَّ

السابقة القرونَّ تطورَّخاللَّ منَّ أمتنـاَّ علىَّ وترُكََََّّّّ،جريَّ التغّيرَّ هذاَّ وتجاهُلَّ

َّوليسَّذلكَّيفَّمصلحةَّالفردَّوالَّاألسرةَّوالََّّ الحكمَّعلىَّالجديدَّالوافدَّمضرٌّ

َّالمجتمع.

تبينَّّ أنَّ األمـةَّ بنـاءَّ تساعدَّيفَّ التيَّ َّ منَّمهماتكن  إّنَّ َّ.. األخواتَّ للنـاسََََّّّّأيتهاَّ

اتخـاذَّ موضوعَّ يفَّ يتصلَّ هذاَّ ألّنَّ المـرأة؛َّ لموضوعَّ معالجتهَّ يفَّ اإلسالمَّ مزاياَّ

والَّيمكنَّأنَّيتحققَّذلكَّإذاَّكانتَّالشبهاتَّالباطلةَّالتيََََّّّّ،اإلسالمَّأساسًاَّللبنـاء

َّتدعيَّظلمَّالدينَّللمرأةَّقائمة.

 وإينَّألحسبَّأنَّيفَّذلكَّجوابًاَّعماَّطرحتهَّالسيدةَّالسائلة.

الحقيقةَّ هذهَّ جََّّوتقريرَّ َّ مهمٌّ األخوات..َّ أيتهاَّ ألنَّّــمنكّنَّ ذلكَّ منََََّّّّهَّصادر َّــدًاَّ

َّففيهَّإنصافَّواعرتافَّبالحّق..ََّّ،المرأة

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ
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 ـالمـاملــرأة يف اإلسـ

َّ..َّأيتهاَّاألخواتَّالفاضالت

فلمَّيكنَّينظرَّإليهاَّإاّلََََّّّّ،أنَّيذكرــهَّشـلمَّيكنَّللمرأةَّقبلَّاإلسالمَّيفَّالعالمَّكلَّّ •

َّاب.َّــةَّواإلنجــةَّللمتعةَّوالخدمَّعلىَّأّنهاَّأدا

الحيـفلمَّيكنَّحََّّ،َّوكانَّسلطانَّاألبَّعليهاَّكبيراًَّ • لهاـّقَّ بهَّ بلَّكانَََّّّ،اةَّمعرتفًاَّ

دَّــوألهناَّق،ََّّألهناَّمخلوقَّمستهلكَّوليسَّمنتجًاََّّ،لألبَّأنَّيقتلهاَّوهيَّصغيرةَّ

َّتجلبَّالعـارَّألبيهاَّإْنَّزّلتَّقدمها.

 ىئ نئ مئ  زئ ُّ الى:ََّّالَّتعــقََّّدَّأنكرَّاإلسالمَّهذاَّالواقعَّالسيئ.ََّّــوق
سبحانه:9ََّّ-8التكوير:] َّزب رب يئ وقـالَّ َّ.] ُّ ٍّ َّ  ُّ  ِّ  ّٰ 

 ىت  نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
َّ[.59َّ-58النحل:َّ] َّيف ىف يث ىث مثنث زث رث يت

وإنَّدّسهاَّيفَّالرتابَّتخلصَّمنََََّّّّ،إنَّأبقاهاَّعلىَّقيـدَّالحيـاةَّكانَّذلكَّهوانًاَّله

بقائهاَّعن قـالَّاهللَّسبحانهََّّذاـ..َّوهكََّّدهَّـمحـاذيرَّ  مص خص حص ُّ :ََّّ..َّ

 زب ربُّ [.َّوقـالَّسبحانه:151ََّّاألنعام:ََّّ] َّحط مض خض حض  جض
[31ََّّراء:ََّّـاإلس]َََّّّمث زث رث يت ىت متنت زت رت ىبيب نب مب

وهك رّبنـ..َّ هنىَّ تبــذاَّ هذهََّّـاَّ إلىَّ الدافعَّ كانَّ أّيًاَّ األوالدَّ قتلَّ عنَّ وتعالىَّ اركَّ

المنكرة حـوقََّّ،الجريمةَّ لألنثىَّ وبنــالحيََّّّقَّـررَّ بنينَّ باألوالدَّ وأوصىَّ اتَّـاةَّ

َّىَّبمزيدَّمنَّالوصية.َّوخّصَّاألنث

َّامرأةََّّعنَّعائشةََّّ دََّّــتسأل.َّفلمَّتجَََّّّ،ومعهاَّابنتانَّلهاََّّ،قالت:َّدخلتَّعلي 

إياهاــعن فأعطيتهاَّ ابنتيهاَّولمَّتأكلََََّّّّ،ديَّشيئًاَّغيرَّتمرةَّواحدة.َّ بينَّ فقسمتهاَّ
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فخرجت قامتَّ ثمَّ شيئًا.َّ النبّيَََّّّ،منهاَّ فقـال:ََََّّّّ،عليناَََّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّفدخلَّ منََّّ»فأخربتهَّ

َّ(1)«.حسنَّإليهّنَّكّنَّلهَّسرتًاَّمنَّالنـارابتليَّمنَّهذهَّالبناتَّبشيءَّفأ

قالت:َّجاءتنيَّمسكينةَّتحملَّابنتينَّلها،َّفأطعمتهاَّثالثَّتمرات،ََّّوعنهاَّ

منهماَّتمرة،َّورفعتََّّـلَّواحَّـفأعطتَّك فاستطعمتهاَّإدةَّ لتأكلها،َّ فيهاَّتمرةَّ لىَّ

شـأهنا،ََّّ فأعجبنيَّ بينهما،َّ تأكلهاَّ أنَّ تريدَّ كانتَّ التيَّ التمرةَّ فشقتَّ ابنتاها،َّ

إّنَّاهللَّقدَّأوجبَّلهاَّهبماَّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلص،َّفقـالََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصنعتَّلرسولَّاهللََّّفذكرتَّالذيَّص

َّ(2)«.ةَّأوَّأعتقهاَّهبماَّمنَّالنـارـالجن

َّومَّـاءَّيـمنَّعالَّجاريتينَّحتىَّتبلغاَّجَـّ»قـال:ََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّعنَّالنبّيََّّوعنَّأنسَّ

منََّّ»وضمَّأصابعه.َّرواهَّمسلمَّواللفظَّله،َّوالرتمذيَّولفظه:ََََّّّّ«القيامةَّأناَّوهو

الج وهوَّ أناَّ دخلتَّ جاريتينَّ كهاتينعالَّ والتيََّّ«ََّّنةَّ السبابةَّ بأصبعيه:َّ وأشـارَّ

َّ(3).َّتليها

عب ابنَّ قـقََََّّّّاسََّّــوعنَّ رســال:َّ اهللََّّـالَّ فلمَّ»َّ:ََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّ انثىَّ لهَّ كانتَّ منَّ

ََّّ(4)عليهاَّأدخلهَّاهللَّالجنـة«.َّ-َّيعنيَّالذكورَّ–يئدهاَّولمَّيهنهاَّولمَّيؤثرَّولدهَّ

التملكَّوالكسب.َّق •  هئ  مئ  خئ  ُّالَّتعالى:ََّّــوقـررَّاإلسالمَّلهـاَّحقَّ
َّ[.32َّالنسـاء:َّ]ََّّمث هت مت خت  جتحت هب مب خب جبحب

 وقـررَّلهـاَّحقَّاختيـارَّالزوج.َّ •

اذاَّماتََّّ • الجاهليةَّ المتاع،َّفقدَّكانواَّيفَّ الجاهليةَّتورثَّكماَّيورثَّ وكانتَّيفَّ

 الرجلَّوخّلفَّامرأة،َّجـاءَّابنُـهَّمنَّغيرهاَّأوَّقريُبـهَّمنَّذويَّعصبته،َّفألقىَّثوبهََّّ

 

َّ.(1915)،َّوالرتمذيَّ(2629)،َّومسلمَّ(1418َّ)(ََّّرواهَّالبخاري1َّ)

َّ.َّ(2630)َّ(ََّّرواهَّمسلم2)

َّ.َّ(1914)واللفظَّله،َّوالرتمذيَََّّّ(2631)مسلمَّ(ََّّرواه3َّ)

َّ.َّ( 5146)أبوَّداودَّ(ََّّرواه4َّ)
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َّـعلىَّتلكَّالمرأةَّأوَّعلىَّخبائها،َّفصارَّأح  نَّنفسهاَّومنَّغيره.َّهباَّمَّق 

داقها،َّوإنَّشـاءََّّـذَّصـإذاَّشـاءَّتزوجهاَّبغيرَّصداق،َّوإنَّشـاءَّزوجهاَّغيرهَّوأخَّ

يض الزواجَّ منَّ ومنعهاَّ لتفتـعضلهاَّ منـاّرهاَّ ورثتـديَّ بماَّ حتىََّّـهَّ ينتظرَّ أوَّ هَّ

َّتموتَّفيرثها.

قَّبنفسها،ََّّـوإنَّذهبتَّإلىَّأهلهاَّقبلَّأنَُّيلقيَّعليهاَّوليَّزوجهاَّثوبهَّفهيَّأح

 هب  مب خب حب جب هئ مئُّ حتىَّأنزلَّاهللَّقوله:ََّّفكانواَّعلىَّذلكََّّ
 جس  مخ جخ مح جح مج حج  مث هت ختمت حت جت

  مظ حط مض   خض حض جض خصمص حص خسمس حس
َّ[.19َّالنساء:َّ]ََََّّّّجف مغ جغ مع جع

المـرأة ذكرنا - إّنَّ تََّّ- كماَّ لذلكََّّـكانتَّ وكانتَّ المتاع،َّ يورثَّ كماَّ ورثَّ

إهناَّكاألمََّّ،كارهة َّ.. نفسهاَّشيئًاَّ أمرَّ منَّ تملكَّ تكنَّ لمَّ تمنعَّـولكنهاَّ ة..َّوكانتَّ

لزواجَّحتىَّيرضىَّهذاَّالذيَّيستعبدهاَّويتحكمَّيفَّشؤوهناَّبعدَّموتَّزوجها،ََّّمنَّا

َّوالَّيرضىَّإاّلَّإذاَّأعطيَّماَّيطلب.َّ

اإلسـفح العظيــّرمَّ هـالمَّ يفََّّــمَّ وذلكَّ التصرف،َّ التيََّّذاَّ النسـاءَّ سـورةَّ آيــةَّ

 .  ذكرناَّقبـلَّقليــل

ثمَّأمـرَّبمعاشرةَّالزوجاتَّبالمعروفَّحتىَّولوَّكانَّالرجلَّيكرهَّزوجتهَّفقالََّّ

 جع  مظ حط مض  خض حض جض خصمص حص ُّ سبحانه:ََّّ

َّ.ََّّجف  مغ جغ مع

الرسول أوصىَّ النسََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّوقدَّ معاملةَّ خيركمَّخيركمََّّ»ال:ََّّـاءَّوقـكثيرًاَّبحسنَّ

َّ(1).«ألهلهَّوأناَّخيركمَّألهلي

 

َّ.َّ(3895)(ََّّرواهَّالرتمذي1َّ)
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اهللََّّ رسـولَّ أّنَّ عائشةَّ عوانََّّ»قـال:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصوعنَّ فإهننَّ خيرًاَّ بالنساءَّ استوصواَّ

َّ(1).«عندكم

َّ(2)«.لنسائهمخياركمَّخياركمَّ»:َّملسو هيلع هللا ىلصقال:َّقـالََّّوعنَّأبيَّهريرةََّّ

ذاََّّــدلَّهـرأةَّيعـرامَّللمَـّوأيَّإك.ََّّ.ََّّافــذاَّاإلنصــدلَّهــرأةَّيعـافَّللمــأيَّإنص

َّرام.َّـكاإل

أهناََّّ علىَّ إليهاَّ ينظرَّ كانَّ الجاهليةَّ يفَّ المـرأةَّ إّنَّ َّ.. الفاضالتَّ األخواتَّ أيتهاَّ

الطربيَّيفَّتفسيره اإلمامَّ قولََّّ(3)سلعة،َّفقدَّذكرَّ تعَّـعندَّتفسيرَّ  مل  خلُّ الى:ََّّـهَّ
 من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

قتـادةَّقـال:َّ]كان91َّالمائدة:]َََََّّّّّجي يه ىه جهمه ين ىن َّذكـرَّعنَّ َّ.]

َّالرجلَّيفَّالجاهليةَّيقامرَّعلىَّأهله...[

وكانَّالزنىَّموجودًا،َّإذَّكانَّمنَّالعاداتَّالقبيحةَّأنَّيتخذَّالرجلَّخليالتَّلهَّ

ه:َّـدونَّعقد،َّوكانواَُّيكرهونَّإماءهمَّعلىَّالزنىَّويأخذونَّأجورهنَّفأنزلَّاهللَّقول

النور:َّ] َّىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّ 

33َّ.]َّ

تفسيرهَّ يفَّ كثيرَّ ابنَّ أرسلهاَّ(4)قالَّ أمـةَّ كانَّألحدهمَّ إذاَّ الجاهليةَّ أهلَّ :َّ]كانَّ

يأخذها عليهاضريبةَّ وجعلَّ اهللََََّّّّتزينَّ هنىَّ اإلسالمَّ جـاءَّ فلماَّ وقت.َّ كلَّ منهاَّ

َّالمسلمينَّعنَّذلك[.َّ

 

َّ(.1851(،َّوابنَّماجهَّ)1163،َّوالرتمذيَّ)5َّ/72أحمدَّ(ََّّرواه1َّ)

َّ.َّ(1162)(ََّّرواهَّالرتمذي2َّ)

َّ.10/573َّ(ََّّتفسيرَّالطربي3َّ)

َّ(ََّّتفسيرَّابنَّكثيرَّعندَّتفسيرَّاآليةَّالمذكورة.4)
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النكاح منَّ أنواعَّ وجـودَّ والمجتمعَّ واألسرةَّ المـرأةَّ إلىَّ اإلسـاءةَّ منََََّّّّومنَّ

يفَّصحيحه: البخاريَّ أخرجَّ َّ سـيئة.َّ النبّيَََّّّفاسدةَّ زوجَّ عائشةَّ أخربتَََّّّملسو هيلع هللا ىلصََّّ]أّنَّ

َّعلىَّأربعةَّأنحـاء:ََّّعروةَّبنَّالزبير:َّأّنَّالنكاحَّيفَّالجاهليةَّكان

o َّابنته أوَّ وليتهَّ الرجلَّ إلىَّ الرجلَّ يخطبَّ اليوم،َّ النـاسَّ نكاحَّ منهاَّ ََّّفنكاحَّ

 فيصدقهاَّثمَّينكحها.َّ

o يقولَّالمـرأت الرجلَّ كانَّ اآلَخـر:َّ إلىََّّإََّّهـونكاحَّ أرسليَّ ذاَّطهرتَّمنَّطمثها:َّ

أب منه،َّويعتزلهاَّزوجهاَّوالَّيمسهاَّ فاستبضعيَّ يتبينَّحملهاَّمنَّـفالنَّ دًاَّحتىَّ

من تستبضعَّ الذيَّ الرجلَّ أحب.َّـذلكَّ إذاَّ زوجهاَّ أصاهباَّ حملهاَّ تبّينَّ فإذاَّ ه،َّ

َّوإنماَّيفعلَّذلكَّرغبةَّيفَّنجابةَّالولد،َّفكانَّهذاَّالنكاحَّنكاحَّاالستبضاع.

o هطَّوهوَّماَّدونَّالعشرة،َّفيدخلونَّعلىَّالمرأة،َّكلهمَّونكاحَّآخـر:َّيجتمعَّالر

يصيبها،َّفإذاَّحملتَّووضعت،َّومّرتَّليـالَّبعدَّأنَّتضعَّحملهاَّأرسلتَّإليهمََّّ

قدَّعرفتمَّ لهم:َّ تقولَّ يجتمعواَّعندها،َّ يمتنعَّحتىَّ أنَّ منهمَّ يستطعَّرجلَّ فلمَّ

ياَّفالن،َّتسميَّمنَّأحّبتَّباسمه،َّ َوَلْدُتَّفهوَّابنكَّ الذيَّكانَّمنَّأمركمَّوقدَّ

 هَّولُدها،َّالَّيستطعَّأنَّيمتنعَّبهَّالرجل.فيلحقَّب

o َّ،ونكاحَّالرابع:َّيجتمعَّالنـاُسَّالكثيرَّفيدخلونَّعلىَّالمرأةَّالَّتمنعَّمنَّجاءها

فمنََّّ أرادهن،َّ لمنَّ علمًاَّ تكونَّ راياتَّ أبواهبنَّ علىَّ ينصبنَّ كّنَّ البغاياَّ وهّنَّ

لها،َّ ُجمعواَّ حملهاَّ ووضعتَّ إحداهّنَّ حملتَّ فإذاَّ عليهّن،َّ دخلَّ أرادهّنَّ

القافة لهمَّ به.َّودعواَّ فاستلحقهَّ فالتاطه،َّأي:َّ يرون،َّ بالذيَّ ألحقواَّولدهاَّ ،َّثمَّ

 وأصلَّاللوطَّاللصوقَّبهَّودعيَّابنه،َّالَّيمتنعَّمنَّذلك.ََّّ

محمـدََّّ ُبعثَّ النـاسََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصفلماَّ نكـاحَّ إاّلَّ كّلـهَّ الجاهليةَّ نكـاحَّ هـدمَّ بالحـقَّ

 (1)اليـوم[.

 

َّ.9َّ/182َّوانظرَّفتحَّالباريَََّّّ(،2272)وَّداودَّوأبَّ(،5127َّ-1113)البخاريَّرواهَّ(1َّ)
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يََّّوكـذلكَّفـإنَّاألنثىَّكماَّسـبقَّأنَّذكـرناَّكانتَّمعرضةَّللقتـل.ََّّذكـرَّاأللوس

أّنَّالوأدَّكانَّمستعمالًَّيفَّقبائلَّالعرب،ََََّّّّ"بلوغَّاألربَّيفَّأحوالَّالعرب"يفَّكتابهََّّ

وأدََّّ يفَّ مختلفةَّ العربَّ مذاهبَّ وكانتَّ َّ.. عشرةَّ ويرتكهَّ واحـدَّ يستعملهَّ فكانَّ

َّ:(1)البنـات

o .َّمنهمَّمنَّكانَّيئـدَّالبنـاتَّلمزيدَّالغـيرةَّومخافـةَّلحـوقَّالعـارَّهبمَّمنَّأجلهن

o اتَّمنَّكانتَّسوداءَّأوَّبرصاءَّأوَّكسحاءَّتشـاؤمًاَّومنهمَّمنَّكانَّيئـدَّمنَّالبنـ

 منهمَّهبذهَّالصفـات.

o ََّّابن الفقر.َّقالَّصعصعةَّ ومنهمَّمنَّكانَّيقتلَّأوالدهَّخشـيةَّاإلنفــاقَّوخـوفَّ

 :َّجـاءَّاإلسالمَّوقدَّفديُتَّثالثمائةَّموؤدة.ناجيةَّ

وصعصعةَّهذاَّمنَّأشرافَّمجاشعَّيفَّالجاهليةَّواإلسالم،َّوهوَّأولَّمنَّقـامَّيفََّّ

ذَّبناهتمَّمنَّالوأد،َّكانَّيأخذهنَّمنَّآبائهنَّلئالَّيؤدن،َّوهوَّنظيرَّزيدَّتميمَّبإنقا

المتوىفَّسنةََّّ اإلسالمَّ يدركَّ لمَّ الذيَّ العدويَّ القرشيَّ نفيلَّ بنَّ عمروَّ 17ََّّبنَّ

 (2)الَّيعلمَّببنتَُّيرادَّوأدهاَّإالَّقصدَّأباهاَّوكفاهَّمؤونتها.َّق.هـ.َّ

َّهجرية9َََّّّوأمـاَّصعصعةََّّفقـدَّوفـدَّعلىَّالنبيَّوأسلمَّوتويفَّبعدَّسنةَّ

َّوهوَّجـدَّالفرزدقَّالشاعرَّالقائلَّ:َّ

َّوأحيـاَّالوئيـدَّفلمَّيوأدََََََََّّّّّّّّوجديَّالذيَّمنعَّالوائداتَّ

تلكََّّ منَّ فحررهاَّ اإلسـالمَّ فجـاءَّ الجاهليةَّ يفَّ العربيةَّ المرأةَّ كانَّوضعَّ هكذاَّ

المظالمَّوأكرمهاَّولمَّيكنَّالوضعَّالسيئَّللمرأةَّقائمًاَّيفَّمنطقةَّدونَّمنطقةَّ..َّبـلََّّ

َّإلسـالمَّيفَّكـلَّمكـانَّمنَّهـذاَّالعـالم.كانتَّالمـرأةَّمضطهدةَّقبـلَّا

َّلقدَّكانَّوضعهاَّعندَّالرومانَّوضعًاَّمزريًاَّ.

 

َّ.َّوالوأدَّ:َّدفنَّالبنتَّحيــة(1َّ)

َّللزركلي.َّ"األعالم"(ََّّانظرَّترجمتهَّيف2ََّّ)
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بـاََّّروانَّوضعهاَّيفَّغايةَّالسوء،َّألّنَّأرباَّوالسيماَّيفَّالشمالَّفكوأمـاَّالمـرأةَّيفَّأ

َّكانتَّيفَّظالمَّالجهلَّالمطبـقَّوالوحشيةَّالشنيعة.َّ

إلسـاءةَّإلىَّالمـرأةََّّوأماَّبالدَّالفرسَّفكانتَّالحركاتَّالهـدامةَّفيهاَّعاملةَّيفَّا

يزدج إّنَّ الثـحتىَّ أواسـردَّ يفَّ الذيَّحكمَّ الميالديـاينَّ الخامسَّ القرنَّ زوجََّّـتََّّطَّ

َّانََّّـكََّّادســرنَّالسـلكَّيفَّالقـتمََّّذيـينَّالـرامَّجوبـوإّنَّهبََّّبنتـهَّثمَّقتلها،َّ

َّـه.َّـزوجًاَّأختــمت

مـادةََّّ لحسمَّ العزوبةَّ حيـاةَّ إلىَّ فدعاَّ الميالديَّ الثالثَّ القرنَّ يفَّ ماينَّ وظهرَّ

علىََّّالف للنورَّ وانتصارًاَّ للفناءَّ استعجااًلَّ النكاحَّ فحرمَّ َّ.. العالمَّ منَّ والشرَّ سادَّ

سنةََّّ هبرامَّ وقتلهَّ النسل،َّ بقطعَّ بل276ََّّالظلمةَّ بموتهَّ تمـتَّ لمَّ تعاليمهَّ ولكنَّ مَّ

َّتبناهاَّكثيرون.

َََّّّتاينَّـكماَّيقـولَّالشهرسَّ–فأحـّلَّالنسـاء487ََّّثمَّجـاءَّمـزدكَّالمـولودَّسـنةَّ

والنحل"ََََّّّّيف َّ(1)"المللَّ األمــأبوََََّّّّ–َّ النسـالن ََََّّّّلـوجعََََّّّّـوالـاحَّ يفَّ شركةَّ اءَّـــاسَّ

َّكاشرتاكهمَّيفَّالمـاءَّوالنـارَّوالكأل.

يفَّ يناصرهاَّونشطَّ قبـاذَّ فأخذَّ هناك،َّ األمرَّ أوليَّ بتأييدَّ الدعوةَّ هـذهَّ وحظيتَّ

تاريخـهَّ يفَّ الطربيَّ قـالَّ علىَّ(2)نشرها.َّ يدخلونَّ كانواَّ حتىَّ أمرهمَّ ]وقويَّ َّ:

َّونسائهَّوالَّيستطيعَّاالمتناعَّمنهم[.َّالرجلَّيفَّدارهَّفيغلبونهَّعلىَّمنزله

وأمـاَّيفَّالهندَّفقدَّكانَّالرجلَّيخسرَّامرأتهَّيفَّالقمار،َّوإذاََّّماتَّزوجَّالمـرأةََّّ

وتبقىَّخادمـةَّيفَّ والتجريحَّ اإلهاناتَّ وتكونَّهدفَّ تتزوجَّ الَّ كالموؤدةَّ صارتَّ

 

َّ.1/86َََّّّ"المللَّوالنحل"(1ََّّ)

ََّّ.2/88َََّّّ" خَّالطربيـاريـتَّ"(2ََّّ)
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بيتَّزوجهاَّالمتوىفَّوعندَّاألحمـاء،َّوقدَّتحرقَّنفسهاَّبعدَّوفـاةَّزوجهاَّلتتخلصََّّ

َّوالشـقاءَّالذيَّينتظرها.ََّّمنَّالعذاب

وجاءَّاإلسالمَّفاعرتفَّلهـاَّبحقَّالحيـاةَّوالتملك،َّواحرتمَّإرادهتا،َّوجعلَّلهاََّّ

منهَّ يكونَّ أنَّ يتصورَّ فكيفَّ َّ آنفـًا.َّ ذكرناهَّ مماَّ ذلكَّ غيرَّ إلىَّ الميراثَّ منَّ نصيباَّ

َّانتقاصَّلها.ََّّ

تحدثناَّعنَّجوانبَّمنَّإنصافَّاإلسالمَّالعظيمَّللمرأةَّبعدَّأنَّكانتَّيفَّوضعََّّ

يفَّكلَّأصقاعَّالدنيـا،َّوذكرناَّنماذجَّمنَّذاكَّالوضع،َّوجـاءَّاإلسالمََّّبائسَّتعيسََّّ

مخاطبـًاَّ تعالىَّ اهللَّ قـالَّ المظالمَّ تلكَّ كلَّ منَّ وكرمهاَّوحررهاَّ فأنصفهاَّ الرحيمَّ

َّ[.107األنبياء:َّ]َّ  َّ يك ىك مك لك اك ُّ ََّّ:ملسو هيلع هللا ىلصرسـولهَّمحمدَّ

o الذي وتعالىَّ تباركَّ اهللَّ أّنَّ اإلسالمَّ قـّررَّ خلقَََّّّلقدَّ الذيَّ هوَّ الرجلَّ خلقَّ

،َّفكانَّلهاَّمنَّالشرفَّأّنَّاهللَّسبحانهَّخلقهاَّماَّكانَّللرجلَّمنَّالشرفََّّالمـرأة

لتكريم13ََّّالحجرات:ََّّ] َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّ :ََّّفقالََّّ [.َّوإنـهَّ

 عظيم.

o َّ،أحسنت هيَّ إنَّ مثـابـةَّ وأهناَّ مسـؤول،َّ الرجـلَّ أّنَّ كـماَّ مسـؤولـةَّ أهناَّ وقـّررَّ

فقالَّسبحانه:ََّّ أساءتَّكالرجلَّسواءَّ إنَّهيَّ  ىث نث مث زثُّ ومعـاقبةَّ

 يل ىل مل  يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث
َّ[.97َّالنحل:]َّ َّمم ام

اسماؤه:ََّّ تباركتَّ  جف  مغ  معجغ جع مظ حط مض خض حض ُّ وقالَّ
 حل  جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف

 [.40غافر:َّ]َََّّّ مل خل

قـالََّّ فيهَّ راعيةَّ والمرأةَّ بيتهَّ يفَّ راعَّ مسؤولََّّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصوالرجلَّ راعَّوكلكمَّ كلكمَّ

هوَّمسؤولََّّعنَّرعيته،َّاألميرَّراعَّومسؤولَّعنَّرعيته،َّوالرجلَّراعَّيفَّأهلَّبيتهَّو
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عنَّرعيته،َّوالمرأةَّراعيةَّيفَّبيتَّزوجهاَّوولدهَّوهيَّمسؤولةَّعنَّرعينها،َّفكلكمََّّ

َّ(1)«.راعَّوكلكمَّمسؤولَّعنَّرعيته

قـولهََّّ اإلسـالمَّ إليهاَّ رفعهاَّ التيَّ السـاميةَّ المكـانةَّ علىَّ يدلَّ إنماَّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصومماَّ

َََّّّ(2)«.النسـاءَّشـقائقَّالرجـال

َّ يفَّ الخطابيَّ اإلمامَّ السنن"قالَّ َّ"معالمَّ علَّ ]إّنَّمعلقًاَّ الحديث:َّ هذاَّ ىَّ

إاّلَّمواضعَّالخصوصََّّ للنساءَّأيضًاَّ الذكورَّكـانَّخطابًاَّ إذاَّوردَّبلفظَّ الخطـابَّ

َّ(3)التيَّقامتَّأدلةَّالتخصيصَّفيها[.

:َّ]وقـدَّاسـتقرَّيفَّعرفَّالشـارعَّأّنَّ"إعالمَّالموقعين"مَّيفََّّوقـالَّاإلمامَّابنَّالقي

َّبالمؤنثَّفإهناََّّاألحـكامَّالمذكـورةَّبصيغـةَّالمذكـرينَّإذاَّأطلقـتَّولمَّتقـرتن

َّ(4)تتناولَّالرجـالَّوالنسـاء[.

 َّمن  زن رن مم ام يل ىل ملُّ فقولهَّسبحانه:ََّّ

َّ[.َّموجهَّإلىَّالرجالَّوالنساء.56النور:َّ]

 خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ وقـولهَّسبحانه:ََّّ
َّ[.َّموجهَّإلىَّالرجالَّوالنسـاء.12َّالحجرات:]ََّّمه جه ين ىن من

َّإلىَّالرجالَّوالنساء.َّموجهََّّ(5).«العلمَّفريضةَّعلىَّكلَّمسلم»:َّملسو هيلع هللا ىلصوقـولهَّ

َّ:َّ(6)"اإلحكام"قالَّاإلمامَّابنَّحزمَّيفَّكتـابهَّ

 

َّ.ََّّ(1829)،َّومسلمَّ(2558َّ)(ََّّرواهَّالبخاري1َّ)

َّ.6/255َّ(،َّوأحمد113َّ)َّوالرتمذيَّ(،236أبوَّداودَّ)(ََّّرواه2َّ)

َّ.1/161َََََّّّّّ"معالمَّالسننَّ"(3ََّّ)

َّ.1/92َََّّّ"أعالمَّالموقعين"(4ََّّ)

َّ.(224)ابنَّماجهَّحديثَّصحيحَّرواهَّ(5ََّّ)

َّ.3/80ََََّّّّ"اإلحكام"(6َّ)
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عنَّآخرهمَّيفََََّّّّأّولِهمََّّلغتهم،َّامليَّـربَّوالَّمنَّحـالعََّّمنَّدَّــالفَّبينَّأحـ]والَّخ

أّنَّالرجالَّوالنسـاء،َّوأنَّالذكورَّواإلناثَّإذاَّاجتمعواَّوخوطبواَّأوَّأخـربَّعنهمَّأّنََّّ

خـربَِّعنَّالذكورَّإذاَّانفردوا،َّوالَّفرق،ََّّالخطـابَّوالخـربَّيردانَّبلفظَّالخطاِبَّوال

وأّنَّهـذاَّأمـرَّمطردَّأبـدًاَّعلىَّحـالةَّواحـدة،َّفصّحَّبذلكَّأنـهَّليسَّلخطابَّالذكورَّ

أْنَََّّّ–خاصًةََََّّّّ– إاّلَّ الجامعَّلهمَّولإلناث،َّ اللفظَّ العربيةَّغيُرَّ اللغةَّ لفـظَّمجـّردَّيفَّ

َّزائدَّبأّنَّالمراَدَّالذكوُرَّدونَّاإلناث. َّيأيتَّبيـان 

لمَّيجزَّحملَّالخطابَّعلىَّبعضَّماَّيقتضيهَّدونَّبعضَّإاّلَّبنّصََََّّّّفلماَّصّحَّذلك

أوَّإجماع.َّفلماَّكانتَّلفظةَّ)افعلوا(َّوالجمعَّبالواوَّوالنون،َّوجمعَّالتكسيرَّيقعَّ

مبعوثًاَّإلىَّالرجالَّوالنساءَّبعثًاَََّّّملسو هيلع هللا ىلصعلىَّالذكورَّواإلناثَّمعًا،َّوكانَّرسولَّاهللََّّ

نساءَّخطابًاَّواحدًاََّّللرجالَّوالََّّملسو هيلع هللا ىلصمستويًا،َّوكانَّخطابَّاهللَّتعالىَّوخطابَّنبيهََّّ

َّبشيءَّمنَّذلكَّالرجالَّدونَّالنساء،َّإاّلَّبنّصَّجلّيَّأوَّإجمـاع[. َّلمََّيُجـْزَّأنَُّيخص 

النبيََّّ أزواجَّ حزمَّ ابنَّ ذكرَّ عنهنََّّملسو هيلع هللا ىلصثمَّ اهللَّ رضيَّ الصحابياتَّ منَّ وعـددًاَّ َّ.

وقال:َّ]والَّخالفَّبينَّأحـدَّمنَّالمسلمينَّقاطبةَّيفَّأهننَّمخاطباتَّبقولهَّتعالى:َّ

َّ[.20ََّّالمزمل:]ََََّّّّ يق ىق يف ىف ُّ

 خب   حب جب هئ مئ حئخئ   جئ يي ىي ني ُّ وبقوله:ََّّ
َّ(1)[...َّوسائرَّأوامرَّالقران[.185البقرة:َّ]ََّّخت  حت  جت هب مب

َّملسو هيلع هللا ىلصوقالَّابنَّحزم:َّ]وقـدَّسـألَّعمروَّبنَّالعاصَّرسـولَّاهللَّ َّالنـاسَّأحبُّ :َّأيُّ

َّإليك؟ََّّ

َّ.َّ«عائشـة»فقـال:َّ

َّقال:َّومنَّالرجال؟َّ

 

َّ.3/82ََََّّّّ"اإلحكام"(1ََّّ)
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َّ(1).َّ«أبوهـا»قــال:َّ

اهللََّّ باللغةََّّملسو هيلع هللا ىلصورسولَّ الناسَّ يفَََّّّأعلمَّ علىَّعمومهَّ اللفظَّ فَحمَلَّ هبا،َّ ُبعثَّ التيَّ

َّ(2)دخولَّالنساءمعَّالرجـال[.

ابن روىَّ النبيََََّّّّمسـلمََّّعنََّّـندهَّـبسََّّحـزمَََّّّثمَّ زوجَّ سـلمةَّ أمَّ قالت:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّ أهنــاَّ

اهللََّّ منَّرسولَّ ذلكَّ أسمعَّ ولمَّ الحوض،َّ يذكرونَّ الناسَّ أسمعَّ فلماَّملسو هيلع هللا ىلصكنتَّ َّ،

يومًاَّ اهللََََّّّّ(3)كانَّ رسولَّ فسمعتَّ تمشطني،َّ والجاريةَّ ذلكَّ أيهاََّّ»يقول:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصمنَّ

َّ«.الناس

َّفقلتَّللجارية:َّاستأخريَّعني.َّ

َّقالت:َّإنماَّدعـاَّالرجـالَّولمَّيدعَّالنساء.

َّفقلت:َّإينَّمنَّالنـاس..َّثمَّذكرتَّالحديث.ََّّ

ابنَّحزم: قالَّ هـذاََََّّّّثمَّ النسـاءََََّّّّبيـانََََّّّّ]يفَّ الخطـابَََََّّّّّيفََََّّّّالرجـالََّّمعََََّّّّدخـولَّ

َّ(4)بصيغـةَّخطـابَّالـذكـور[.َََّّّالـوارد

مبعوثَّإليهّنَّكماَّهوَّإلىَّالرجال،َّوأّنَََّّّملسو هيلع هللا ىلصقنّـاَّأّنَّرسولَّاهللََّّإلىَّأنَّقـال:َّ]قـدَّتي

الخطابََّّ أّنَّ وأيقنّـاَّ للرجال،َّ كلزومهاَّ لهّنَّ الزمـةَّ اإلسـالمَّ هيَّ التيَّ الشريعةَّ

خّصََّّ أوَّ خّصهّنَّ ماَّ إالَّ الرجالَّ إلىَّ كتوجههَّ إليهّنَّ متوجهَّ واألحكامَّ بالعباداتَّ

دوهن الرجلَّ يفردَّ الَّ أنَّ يوجبَّ هذاَّ وكلَّ دليـل،َّ منهنَّ قدَّصحََّّالرجـالَّ بشيءَّ ّنَّ

َّ(5)اشرتاكَّالجميعَّفيهَّإاّلَّبنّصَّأوَّإجمـاع[.َّ

 

َّ.َّ(2384(،َّومسلمَّ)3662رواهَّالبخاريَّ)(1ََّّ)

َّ.3/83َََّّّ"اإلحكام"(2ََّّ)

َّ.َّ(2295)َّمسلمَّرواه(3َّ)

َّ.3/85َََّّّ"اإلحكام"(4َّ)

َّ.3/86َََّّّ"اإلحكام"(5َّ)
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إّنَّماَّتقـدمَّيـدلَّعلىَّتكريمَّالمـرأةَّورعايتهاَّعلىَّوجـهَّالَّنجـدهَّيفَّنظـامَّآخرََّّ

َّغـيرَّاإلسالمَّالعظيم.

خطابََّّ بنَّ عمرَّ سيدناَّ ذكرَّ العدلََََّّّّ-ََّّلقدَّ الشاهدَّ اإلسالمََََّّّّ-وهوَّ فضلَّ

لهاََّّ وصانَّ أكرمها،َّ عندماَّ وذلكَّ المـرأةَّ والذوبان،َّعلىَّ الضياعَّ منَّ شخصيتهاَّ

النـاسَّحقوقهاَّوحفظهاَّلها.َّذكرَّذلكَّسيدناَّعمرَّعندماَّوازنَّبينَّحـالَّ وعّرفَّ

أهنمَّكانواَّيفَّالجاهليةَّالَّيرونََََّّّّالمرأةَّيفَّالجاهليةَّوحالهاَّيفَّاإلسالمَّ..َّذكرََّّ

منَّ لهنَّ وقسمَّ أنزل،َّ ماَّ النساءَّ يفَّ اهللَّ وأنزلَّ اإلسالم،َّ جـاءَّ حتىَّ شيئًاَّ المـرأةَّ

عمرََّّالحقوقََّّ سيدناَّ وقـررَّ قسم،َّ تراجعََََّّّّماَّ أنَّ تستطيعَّ تكنَّ لمَّ المرأةَّ أنَّ

َّدًاَّ..َّبلَّماَّعليهاَّإالَّأنَّتنفذَّماَّيأمرَّبهَّالزوج.ـزوجهاَّيفَّشيءَّأب

استجابََّّ ومنَّ العربَّ أّمــةَّ والحـقَّ بالهـدىَّ اهللَّ شّرفَّ أنَّ بعدَّ األمرَّ وتغيرَّ

َّلدعوةَّاهللَّمنَّأبنـاءَّالدنياَّكلها.َّ

 ىقُّ قَّمعَّتكريمَّاهللَّلبنيَّآدم.َّقالَّتعالى:َّلقدَّأصبحتَّلهاَّمكانةَّمرموقةَّتتف
َّ[.70َّاإلسراء:ََّّ] َّ لك اك يق

اهللََََّّّّ-والنسـاءََّّ رسولَّ سيدناَّ قـالَّ للمرأةَََّّّ-ملسو هيلع هللا ىلصََّّكماَّ فكانتَّ الرجـال،َّ شقائقَّ

منََّّ وتراجعَّ وتناقشَّ بقـوة،َّ وتعرضهَّ بجرأة،َّ رأيهاَّ تبديَّ المستقلة،َّ الشخصيةَّ

َّيخالفها،َّفإمـاَّأنَُّتقنعَّوإمـاَّأنَّتقتنع.

َّلمَّيكنَََّّّخطابََََّّّّوذكرَّسيدناَّعمرَّبنَّ أّنَّزوجتهَّراجعتهَّيومًاَّ..َّوهذاَّأمر 

يراجعنَّ النبّيَّ زوجاتَّ إّنَّ َّ.. عليَّ تنكرَّ ولمَّ فقالت:َّ عليها،َّ فأنكرَّ منهاَّ يعهـدهَّ

الجميلََّّ الحديثَّ هـذاَّ منَّ طرفًاَّ َّ وإليكن  حفصة.َّ بنتكَّ ومنهنَّ ملسو هيلع هللا ىلصَّ اهللَّ رسولَّ

َّالطويلَّالذيَّأخرجهَّالبخاريَّومسلمَّوغيرهما.َّوقدَّوردَّهذاَّالحديثَّبروايات

َّمتعددةَّيكملَّبعضهاَّبعضًا.
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:َّ]واهللَّإنَّكناَّ)أيَّماَّكنا(َّيفَّالجاهليةَّماَّنعّدَّللنساءَّأمرًاََّّيقولَّسيدناَّعمرََّّ

َّ(1)حتىَّأنزلَّاهللَّفيهنَّماَّأنزلَّوقسمَّلهّنَّماَّقسمَّ[.

َّـاءَََّّـّيئًا،َّفلماَّجـاءَّشـّدَّالنسـالجاهليةَّالَّنعََّّيفَّاَّـال:َّ]َّكنــقَّ(2)ويفَّروايةَّللبخاري

هللَّرأيناَّلهنَّبذلكَّعليناَّحقًاَّمنَّغيرَّأنَّندخلهّنَّيفَّشيءَّمنَّاإلسالمَّوذكرهّنَّا

َّأمورنا.َّ

عمرََّّ أتأمـرهََََّّّّقالَّ أمـرَّ يفَّ أناَّ وأفكرََََّّّّ-فبينماَّ نفسيَّ فيهَّ أشاورَّ قالتَََّّّ-أيَّ إذَّ

َّامرأيت:َّلوَّصنعتَّكذاَّوكذا.َّ

َّده.ـفقلتَّلها:َّمالكَّولمـاَّههنا؟ََّّفيمَّتكلفكَّيفَّأمرَّأري

تريدَّأنَُّتراجعَّأنت،َّوإّنَّابنتكَّ)أيَّحفصةََّّفقالت:َّعجبـًاَّهللَّياَّابنَّالخّطاب،َّماََّّ

ََّيوَمـُهَّغضبان.َّملسو هيلع هللا ىلصأمَّالمؤمنين(َّلرتاجعَّرسولَّاهللَّ َّحتىَّيظل 

إّنكََّّ َّ! بنيةَّ ياَّ لها:َّ فقالَّ حفصةَّ علىَّ دخلَّ حّتىَّ مكانهَّ رداءهَّ فأخـذَّ عمر،َّ فقامَّ

َّحتىَّيظلَّيومهَّغضبان؟َّملسو هيلع هللا ىلصلرتاجعينَّرسولَّاهللََّّ

َّاَّلنراجعه.َّـفقالتَّحفصة:َّواهللَّإن

َّ..ََّّملسو هيلع هللا ىلصينَّأحذركَّعقوبةَّاهللَّوغضبَّرسولهََّّفقلت:َّتعلمينَّأ

أمَّ فقالتَّ فكلمتهاَّ منها،َّ لقرابتيَّ سلمةَّ أمَّ علىَّ دخلتَّ حّتىَّ خرجتَّ ثمَّ قال:َّ

سلمـة:َّعجبـًاَّلكَّياَّابنَّالخّطـاب،َّدخلتَّيفَّكلَّشيءَّحتىَّتبتغيَّأنَّتدخلَّبينََّّ

َّرسولَّاهللَّوأزواجه؟!َّ

َّ..َّذًاَّكسرتنيَّعنَّبعضَّماَّكنتَّأجـد،َّفخرجتَّمنَّعندهاـفأخذتنيَّواهللَّأخ

 

َّ.َّ(5843َّ)البخاريَّرواهَّ(1ََّّ)

َّ.َّ(4913َّ)البخاريَّرواهَّ(2ََّّ)
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وأحمد ومسلمَّ البخاريَّ أخرجهَّ صحيحَّ هذهَََّّّ(1)هذاحديثَّ وفيهَّ وغيرهمَّ

َّالموازنةَّبينَّحالينَّللمرأةَّيفَّجاهليتهاَّوإسالمها.

َََّّّوالذيَّأقـامَّهـذهَّالموازنـةَّرجـلَّعبقريَّعظيمَّ..َّإنهَّعمرَّبنَّالخطابَّ

بـّينََّّ الفـاروق،َّوقدَّ الحـازمَّ المـرأةَّصيـاغةََََّّّّالشجاعَّ اإلسالمَّصـاغَّ أنَّ كيفَّ

َّنظـرةَّالرجـالَّإليهـا.جديدةَّتخ َّتلفَّعماَّكانتَّعليهَّيفَّالجاهلية،َّوغـير 

التيََّّ زوجتهَّ أنَّ كيفَّ الجميلَّ الحوارَّ علىَّ القائمةَّ الموازنةَّ هذهَّ يفَّ بـّينَّ وقدَّ

رأيهاََّّ إبداِءَّ عنَّ إياهاَّ صـّدهَّ عليهَّ وأنكرتَّ راجعتهَّ اإلسالمَّ برسالةَّ تأثرتَّ

دهشهَّوأنسـاهَّأمرََّّومشاركتهاَّلهَّفيماَّكانَّيفكرَّفيه،َّوذكرتَّلهَّخاللَّحديثهاَّماَّأ

النبّيََّّ زوجَّ المؤمنينَّ أمَّ حفصةَّ ابنتهَّ أنَّ ذكرتَّ عندماَّ وذلكَّ معها،َّ ََّّملسو هيلع هللا ىلصَّالواقعةَّ

َّيبتغيَّأمـورًاََّّ تراجعهَّحتىَّيظلَّغضبانَّمنهاَّيومهَّكل ه،َّفسارعَّعمرَّإلىَّبيتَّالنبيِّ

َّعـدة،َّأهمهاَّأمرانَّاثنان:

النبّي1ََّّ جـانبَّ إلىَّ وقـوفهَّ أولهاَّ َّملسو هيلع هللا ىلصَّ(َّ إياهاََّّ وتوجيههَّ حفصةَّ ابنتهَّ وتأديبَّ

َّونصحها.َّ

َّاظَّعلىَّاستمرارَّالحيـاةَّالزوجيةَّلبنته؛َّألنـهَّخشيَّـ(َّوثانيهماَّسعيهَّإلىَّالحف2

اهللََّّ رسولَّ يغضبَّ أنَّ بلغهَّ الذيَّ سلوكهاَّ يفَّ استمرتَّ فيطلقهاَََّّّملسو هيلع هللا ىلصإنَّ

َّلغضبه.ََّّويغضبَّعليهاَّفيغضبَّاهللَّ

o ََّّحرصًاََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصولمَّيقتصرَّسيدناَّعمرَّعلىَّذلك،َّبلَّأرادَّأنَّيعـظَّزوجاتَّالنبّي

ال إدخالَّ علىَّ الرسولََّّمنـهَّ علىَّ منَََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّسرورَّ الحيـاةََََّّّّـهوحرصًاَّ علىَّصيانةَّ

سلمةََّّ أمَّ إلىَّ فذهبَّ تتصدع،َّ أنَّ منَّ للرسولَّ لـه،َََّّّالزوجيةَّ قريبةَّ ألهناَّ

 

َّ.1َّ/33َّدَّــ،َّوأحم(1479)لمََّّـ،َّومس(5843-5191-4913-2468)اريَّـالبخرواهَّ(1َّ)



- 497 - 

 

رّدًاَّشـديدًا،ََّّ فرّدتَّعليهَّ اهللَّومراجعته،َّ وشـرعَّيحـذرهاَّمنَّإغضـابَّرسـولَّ

َّيبـينَّالمـدىَّالذيَّبلغتـهَّصياغةَّاإلسالمَّالجديدةَّللمرأة.

ف الحديثَّ هذاَّ كثواـيفَّ يتسـئدَّ الَّ َّ.. إليرادهـيرةَّ المقـامَّ والشـعَّ يفََّّـا،َّ فيـهَّ اهدَّ

َّرأةَّوأكرمهاَّإكرامًاَّعظيمًا.ـالمَّأنصفَّالمــذاَّتقريرَّأّنَّاإلســموضوعناَّه

o ََّّوقبولهَّتصرفَّزوجاتهَّالذيَّلمَّيقبلهَََّّّملسو هيلع هللا ىلصَّوفيـهَّماَّيدلَّعلىَّحسنَّخـلقَّالنبّي

َّ.ََّّ  ىن نن من زن  ُّعمرَّوصدقَّاهللَّالعظيمَّ

شددينَّهبذهَّالحقيقةَّالثـابتةَّيفَّأصـحَّكتبَّالحديثَّعنـدََّّإننـاَّنذكرَّأبنـاءناَّالمت

َّأهلَّالسـنةَّوالجماعة.َّ

إّنَّاإلسـالمَّالعظيمَّعنـدماَّمنـحَّالمـرأةَّهـذهَّالحقـوقَّالكثـيرةَّالعـادلةَّإنماَّأرادََّّ

والدعـوةََّّ العظيـمَّ اإلسـالمَّ رسـالةَّ حملَّ يفَّ للرجلَّ مشاركةَّ لتكونَّ إعـدادهاَّ

استجاب إنَّ لإلنسـانيةَّ لتحقـقَّ واألمنََّّإليـه،َّ والخـيرَّ السعادةَّ لهـاَّ تَّ

َّواالسـتقرار.ََّّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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 ـةــالعقيدة أسـاس بنــاء األمـ

ا األسسَّ منَّ بنــقيلتيََّّإّنَّ عليهاَّ األمـومَّ السليمةََّّــاُءَّ العقيدةَّ َّ.. العقيدةَّ ـةَّ

..َّوهذاَّاألساسَّمهمَّغايةَّاألهميةَّيفَّعمليةََّّ النـاسَّ أذهانَّ الواضحةَّيفَّ الصافيةَّ

األمَّّبنـا إنَّّـءَّ َّ.. أجلَّ األمَََّّّّـة.َّ األممََّّـكيـانَّ عنَّ تميزهاَّ التيَّ العقيدةَّ علىَّ يقومَّ ـةَّ

َّاألخرى،َّوهيَّركنَّمنَّأركانَّهويةَّاألمـة.ََّّ

وتقريرَّالعقيدةَّاإلسالميةَّيفَّصفوفَّالناشئاتَّواجبَّمنَّواجباتَّاألخواتَّ

بَََُّّّ،الداعيات األخواتََّّ-ّدََّّــوالَّ أيتهاَّ والوسائلَََّّّ-ََّّياَّ الطرقَّ عنَّ تبحثنَّ أنَّ منَّ

َّدَّمنَّتخاطبنَّوتدعين.ـولَّعنـوةَّحتىَّيتحققَّلكّنَّالقبـديةَّيفَّالدعالمج

إلىََّّ موّجـهَّ هوَّ بلَّ َّ.. قطرَّ دونَّ قطرَّ ألخواتَّ موجهًاَّ ليسَّ هذاَّ وكالميَّ

َّاألخواتَّالفاضالتَّيفَّكلَّمكان.

ليستَّالدعوةَّعبئًاَّنتخّففَّمنهَّبأنَّتقولَّاألختَّالداعيةَّماَّيخطرَّببالهاَّدونََّّ

السامعاتَّوالمخ تنظرَّيفَّوقعهَّعلىَّ الدعأنَّ ليستَّ َّ.. ..َّالَّ النـاطباتَّ ةَّـاجحـوةَّ

َّكذلك.َّ

عليكََّّ الفاضلةََََّّّّ-إّنَّ األختَّ أنََََّّّّ-أيتهاَّ دعوتكَّ يفَّ الحـقَّ تقررينَّ وأنتَّ

َّاتَّيفَّطريقَّاستجابتهّن.َّـّوات،َّوأنَّالَّتضعيَّالعقبـتتجنبيَّإثارةَّالمدع

هباََّّ تستمسكَّ التيَّ الخاطئةَّ األفكارَّ علىَّ الردَّ يفَّ تشتديَّ الَّ أنَّ عليكَّ

َّالحـق،َّوالَّتقوليَّإالَّالحـقَّ..َّولكنَّهذاَّالَّيعنيَّأنََّّالمخاطبات.َّالَّتجامليَّيف

نتح منَّ قـنثيرَّ معيَّ وتأمليَّ إليهّنَّضدنا،َّ تبَّـدثَّ اهللَّ تعالى:ََّّـولَّ  حب جبُّ اركَّ
 خس حس جس مخ جخ  مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب خب
َّ[.108األنعام:َّ] َّ حض  جض مص خص حص مس

أسلوبنَّ يكونَّ أنَّ ينبغيَّ النّـفالَّ حامالًَّ الدعوةَّ يفَّ علىََّّاَّ اإلصرارَّ علىَّ ـاسَّ

َّاالنحرافَّوالمبالغةَّفيه.َّ
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إّنَّخرافاتَّوأباطيلَّكثيرةَّتنتشرَّيفَّبعضَّالمجتمعاتَّاإلسالمية،َّوالمطلوبَّ

كله ذلكَّ منَّ النـاسَّ نحررَّ أنَّ ونختََّّ،منّـاَّ التأيتَّ نحسنَّ أنَّ الطريقةَّـفعليناَّ ارَّ

َّالموصلةَّإلىَّالهدف.َّ

أيتهاَّاألختَّالداعيةَّ..َّلوَّأنكَّقّرعتَّالمقصـراتَّممنَّتخاطبينَّلنََفـرَنَّمنكََّّ

النجاحَّيفَّوجهك،ََّّوم أبوابَّ التيَّأغلقتَّ الخـيرَّالذيَّتقررين،َّوتكونينَّأنتَّ نَّ

َّوأنتَّالتيَّسددتَّسبلَّالوصولَّإلىَّقلوهبّن.َّ

َّالَّ..َّليسَّهذاََّّهذاَّالسبيلَّالموصلَّإلىَّالهدفَّالمنشود.

لهـق الصحيحـالعقيََّّن َّرريَّ بتواضـدةَّ وتحـةَّ وأستاذية..َّـعَّ باستعالءَّ الَّ ببَّ

َّعليهمَّالسالمَّيفَّدعوةَّأقوامهم.َّوانظريَّيفَّكتابَّاهللَّطرقَّالرسلَّ

 خي حي جي ُّ قالَّلقومه،َّكماَّجـاءَّيفَّسورةَّاألعراف:ََََّّّّفسيدناَّنوحََّّ
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 [.59َّاألعراف:ََّّ] َّ ىئ

قومي( )ياَّ بقوله:َّ أواًلَّ دواعيََََّّّّ(1)ناداهمَّ فيهمَّ ليثيرَّ جماعتيَّ ياَّ َّ.. أهليَّ ياَّ

إليـه؛َّفالمرءَّالَّيغشََّّـستجاال قومه،َّوالَّيكذبَّأهله،َّبلَّينصحَّابةَّلمـاَّيدعوهمَّ

َّلهمَّويصدقهمَّويريدَّلهمَّالسدادَّوالمجدَّوالفالح.

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ ه:ََّّـدَّالـذيَّأرسـلَّبــثمَّدعـاهمَّإلىَّالتوحي
ِّ َََّّّ.َّ

يومَّ يفَّ عظيمَّ لعذابَّ وإنهَّ القيامةَّ يومَّ عذابَّ عليكمَّ أخافَّ إينَّ لهم:َّ قالَّ ثمَّ

عليكمََّّىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰ عظيمََّّ أخـافَّ الَّ وكيفَّ َّ.. نعمَّ َّ.

َّنتمَّقومي؟ََّّوأ

 

األنبي1) ينادونََّّـ(َّوكانَّعددَّمنَّ األعرافأاءَّ انظرَّذلكَّيفَّسورةَّ النداء.َّ اآلياتََََّّّّقوامهمَّهبذاَّ

(59-َّ61-َّ67-َّ73-َّ79-ََّّ85-َّ93)َّ.َّ
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لنا:ََّّ اهللَّ ماَّحكىَّ قالواَّ أنَّ إالَّ قومهَّ كانَّجوابَّ  ىب نب مب زب رب ُّ فماَّ
َّ.ََّّ مت زت رت يب

مقولتهمَّالباطلةَّبصدرَّرحب،َّوصربَّعلىَّأذاهم،َّوردَّعيهمَََّّّوتلقىَّنوحََّّ

قومي(:ََّّ )ياَّ بقوله:َّ أخرىَّ مرةَّ وناداهمَّ رقيقًا،َّ  مث زث رث يت  ىت ُّ ردًاَّ
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
لقَّمم ام يل ىل مل َّ اهتموهَّـ.َّ يردَََّّّدَّ فلمَّ الضالون،َّ وهمَّ المبين،َّ بالضاللَّ

عليهمَّبعنفَّ..َّبلَّقال:َّياقومَّليسَّبيَّضالله،َّثمَّذكرَّلهمَّأنهَّمرسلَّمنَّعندَّاهلل،ََّّ

وهوَّاآلنَّيبلغهمَّالرسالةَّوينصحَّلهم،َّوهذاَّشـأنَّاألنبيـاءَّجميعًاَّعليهمَّصلواتَّ

َّاهللَّوسالمه.َّ

محمد:ََّّ ورسولهَّ عبدهَّ خاتمهمَّ عنَّ تعالىَّ  مم ام يل ىل ُّ وقالَّ
  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن
 حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
َّ[.3َّ-1هود:َّ] َّ جض  مص خص حص مس خس

َّكذلكَّرسولَّاهللَّيخافَّعلىَّقومهَّالعذابَّإنَّهمَّتولوا.

الذيََّّ الجميلَّ الصحيحَّ الحديثَّ هذاَّ إلىَّ الفاضلةَّ األختَّ أيتهاَّ وانظريَّ

اإلمامَّأحمدَّيفََّّ اهللَّقََّّعنَّجابرََََّّّّ(1)ومسلمََّّ"مسندهَّ"أخرجهَّ قـالَّرسـولَّ ـال:َّ

َّراشَّــادبَّوالفـلَّالجنــَـّدَّنـارًاَّفجعـمثلكمَّكمثـلَّرجـلَّأوقَـّوليَّـمث»:َّملسو هيلع هللا ىلص

َّ(2).«يقعنَّفيها،َّوهوَّيذهبّنَّعنهاَّوأناَّآخـذَّبُحَجِزكمَّعنَّالنـارَّتفلتونَّمنَّيدي

اهللََّّ النـارَََّّّملسو هيلع هللا ىلصفرسولَّ فهوَّيحجزهمَّعنَّ النـار،َّ يقعواَّيفَّ أنَّ يشفقَّعلىَّقومهَّ

َّوهمَّيفلتونَّمنَّيده.ََّّ

 

َّ.392َّ-3/361أحمدَّ(،َّو2285)مسلمَّاهَّور(1َّ)

َّوالحجز:َّجمعَُّحجزةَّوهيَّمعقدَّاإلزارَّوالسراويل.َََّّّ(َّوالجنادب:َّنحوَّالجرادَّوالفراش.2)



- 501 - 

 

الحديثَّصـورةَّفنيـةَّرائعـةَّتعتمدَّعلىَّمشهدَّيتكررَّيفَّحيـاةَّالقوم،َّويرونهََّّو

رك،َّومخالفةَّأمرََّّـور،َّفالمعاصي،َّوالشــّدَّالتصـاقَّحـهَّفـكثيرًاَّوهوَّيفَّعمقهَّودقت

ن محرقـاهلل،َّ َّ العظيمََّّـار  والرسولَّ تعي،َّ الَّ فراشَّ عليهاَّ والمقبلونَّ يدفعََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّة،َّ

َّمَّماضونَّيفَّتقحمَّالنـارَّوالوقوعَّفيها.ـاسَّويذهبمَّعنَّالوقوعَّيفَّالهالك،َّوهالنّ

ذلكَّسيثيرََََّّّّقريعَّوالتضليل؛َّألنَّّتةَّوالـاَّأْنَّالَُّنواِجَهُهّنَّرأسـًاَّبالتخطئـإّنَّعلين

الخطََّّفيهنَّّ علىَّ اإلصرارَّ إلىَّ ذلكَّ قادهّنَّ وربماَّ النفس،َّ عنَّ الدفاعَّ أَّـغريزةَّ

َّوالتماسَّالمسوغاتَّله.َّ

َّةََّّــالدامغَّجَّــروضًاَّبالحجليمَّمعــررَّلهّنَّالرأيَّالسـاَّأنَّنقـبَّعلينـَـّبلَّيج

َّالمقنعة،َّونسلكَّيفَّإنكارَّواقعهنَّسبيلَّالتعريضَّوالتلميح.

ابقة،َّونسلطََّّـالسََّّمََّّـوالَّبعضَّاألمـأحََّّنعرضََََّّّّأنََََََّّّّّّدةـالمفيََََّّّّاليبـنَّاألسـوم

كماَّ وبادواَّ هلكواَّ ألهنمَّ طريقهمَّ سلوكَّ منَّ ونحّذرَّ انحرافاهتا،َّ علىَّ األضواءَّ

والَّبعضَّالعصاةَّمنَّالمعاصرين،َّدونَّأخربناَّالقرآنَّالكريمَّعنهم،َّونعرضَّأح

الذينَّجن نسميهم،َّ والندامةََّّـأنَّ والخزيَّ الخسارةَّ المعاصيَّ يفَّ وقوعهمَّ ثمرةَّ واَّ

َّواإلفالسَّوالضياع،َّوليسَّمنَّالمصلحةَّأنَّنوجهَّكالمناَّلمنَّنخاطب.َّ

أنَّنؤكدَّعلىَّوجوبَّالرجوعَّإلىَّحكمَّالقرآنََََّّّّ-ََّّخواتياَّأيتهاَّاألََّّ–اََّّـوعلين

َّادةَّأوَّالمعامالت.ََّّـدةَّأوَّالعبـكانَّذلكَّيفَّالعقيَّواءـوالسنةَّيفَّكلَّأمورناَّس

ويجبَّأنَّنعرضَّآراءناَّوتصرفاتناَّعلىَّهذاَّالمقياسَّالذيَّالَّيزيغ،َّفماَّأقـرهََّّ

َّهذاَّالمقياسَّأخذناَّبهَّوماَّردهَّتركناه.َّ

معَّ ولكنَّ والعلماء،َّ األئمةَّ آراءَّ منَّ االستفادةَّ علىَّ نفسهَّ الوقتَّ يفَّ ونؤكدَّ

ذيَّليسَّبملزمَّوبينَّالنّصَّالشرعيَّالملزم؛ََّّمالحظةَّالتفريقَّبينَّاجتهادَّالبشرَّال

وه الغلط،َّ يفَّ ليقعَّ معرضَّ معصومَّ غيرَّ إنساٍنَّ كّلَّ األئمةََّّـألّنَّ قررهَّ المعنىَّ ذاَّ

األربع األئمةَّ عنَّ ُرويَّ فقدَّ أنفُسهم،َّ اهللَّ أقـرحمهمَّ فحَـّةَّ عليهََّّـوالَّ تدلَّ ماَّ واهاَّ
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أكثرَّمنَّواحـالعبارةَّاآلتي ُنقلتَّعنَّ التيَّ فـةَّ الحديثَّ هوَّدَّمنهمَّوهي:َّ)إذاَّصّحَّ

َّمذهبيَّواضربواَّبقوليَّعرضَّالحائط(.

أيتهاَّاألختَّالفاضلة!َّاجعليَّهؤالءَّالمخاطباتَّالاليتَّتوجهينَّالكالمَّإليهنََّّ

جعليهّنَّيدركنَّبأنفسهّنَّالحقيقةَّويعرفنَّواقعهنَّ..َّويصلّنَّإلىَّالفكرةَّالتيََّّا..ََّّ

َّكنتَّتريدينَّتقريرها،َّوكأهناَّنابعةَّمنَّعندهن.ََّّ

تنسب الَّ أنَّ النافعةَّ األساليبَّ اهللََّّومنَّ قولَّ وتأمليَّ محمود،َّ غيرَّ أمرًاَّ لهنَّ يَّ

 يئ  ىئ نئ مئ   رئزئ ّٰ  ُِّّ َّ  ٍّ ٌّ  ٰى  ٰر ُّ تعالى:ََّّ
 نث  مث  زث رث يت ىت نت مت  زت  رت يب ىب نب  مب  زب رب

َّ[.26ََّّ-24سبأ:َّ] َّ يك  ىك  مك لك  اك يق  ىق يف ىف يث  ىث

قوله:ََّّ إلىَّ األختَّ أيتهاَّ  نب  مب زب  رب يئ ىئ نئ مئُّ وانظريَّ
َّ.ََّّولمَّيبينَّمنَّهمَّعلىَّالضاللَّالمبين.ََّّىب

.َََّّّمث  زث رث  يت ىت نت مت  زت  رت  ُّوانظريَّأيضاَّإلىَّقوله:ََّّ

أنَّيقول:َّ)عماَّأجرمنا(َّفعربَّعنَّالعملَّباإلجرام،َّولمَّيأمرهََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصفقدَّأمرَّاهللَّنبيهََّّ

َّأنَّيقولَّلهم،َّوالَّتسألَّعماَّتجرمون،َّمعَّأنَّالمشركينَّمجرمون.َّ

َّرَّالكبيرَّعلىَّالمخاطبين.ـثاألهَّـذاَّلــابَّهـأدبَّالخطَّإنَّّ

َّآليةَّأوَّحديث.َّدَّأنَّتحاسبيَّنفسكَّأمامهّنَّخاللَّشرحكــدَّيفيــوق

لهنَّّ شرحتَّ أنكَّ لوَّ تعالى:ََََّّّّفمثالًَّ اهللَّ  يه مهىه جه ين ىن ُّ قولَّ
َََّّّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي جي

رةَّيفََّّـدَّأنَّتقولي:َّحاسبتَّنفسيَّفوجدتَّأينَّوقعتَّمـدَّيفيـ[.ََّّفق12الحجرات:ََّّ]

لََّّـذاَّسيحملَّالمخاطباتَّعلىَّأنَّيجرينَّمثـهََّّةَّفتبتَّإلىَّاهللَّواستغفرته.َّإنَّّـغيب

َّبةَّالتيَّتعقبهاَّالتوبةَّالنصوح.ََّّهذهَّالمحاس
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قـالَّابنَّرجـب:َّ]كـانَّالسـلفَّيجتهـدونَّيفَّأعمالَّالخـيرَّوَيعـدونَّأنفسـهمَّ

منَّ أنفسـناَّ نُعـّدَّ إساءتناَّ معَّ ونحنَّ المذنبـين،َّ المفرطـينَّ المقصرينَّ منَّ

َّالمحسنين.َّ

َّكانَّمالكَّبنَّدينـارَّيقـول:َّإذاَّذكـرَّالصالحونَّ)أف،َّأفَّليَّوتف(.َّ

َّكرَّالصالحونَّكنتَّعنهمَّبمعزل(.َّوقالَّأيوب:َّ)إذاَّذ

منهـاَّ يف َّ ليسَّ الخـيرَّ خصالَّ منَّ خصلةَّ مـائـةَّ )أعـدَّ عبيدة:َّ بنَّ يونسَّ وقالَّ

َّواحـدة(.

أْنَّيجلسَّ َّ للـذنوبَّرائحـًةَّلمَّيسـتطعَّأحـد  ـدَّبنَّواسـع:َّ)لـوَّأنَّ وقـالَّمحم 

.]) إلي 
(1)َّ

َّوهـؤالءَّقممَّيفَّالتقـوىَّوالـورع.َََّّّ

بَُّ الَّ حكيمَّ أسلوبَّ منََّّـوالتدرجَّ ألنَّّّدَّ ذلكَّ الََََّّّّاتباعه؛َّ المطلوبَّ التحولَّ

هَّيحتاجَّإلىَّتفاعلَّمعَّالقيمَّـيمكنَّأنَّيتمَّيفَّلحظةَّوالَّيفَّيومَّوالَّيفَّأسبوعَّ..َّإن

َّالجديدةَّبالنسبةَّلهؤالءَّالمخاطبات.َّ

أيتهاَّاألختَّالفاضلةَّ..َّإذاَّسلكتَّهذاَّالمسلكَّفإينَّأرجوَّأنَّتمهدَّالطريقََّّ

َّن.َّإلىَّقلوبَّمنَّتخاطبيََّّيأمامَّدعوتكَّالخيرةَّلتصل

فيكَََّّّ-واعلمي اهللَّ السََّّأنَََّّّّ-ََّّباركَّ هوَّ والمخاطباتَّ بالمخاطبينَّ بيلََّّـالرفقَّ

َّاةَّأيضا.ـاءَّصلواتَّاهللَّعليهمَّوالدعـالذيَّكانَّيسلكهَّاألنبي

إنَّالرفقَّالَّيكونَّيفَّشيءَّإالَّزانه،َّوالَّينزعَّمنَّشيءَّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصقالَّرسولَّاهللََّّ

َّ(2).«إالَّشـانه

َّ(3).«هإنَّاهللَّرفيقَّيحبَّالرفقَّيفَّاألمرَّكل»وقالَّأيضا:َّ

 

َّ.109بتحقيقناَّصََّّ" الحكمَّالجديرةَّباإلذاعةَّ"(1ََّّ)

َّ.َّ(2594)(ََّّرواهَّمسلم2َّ)

َّ.َّ(2165)،َّومسلمَّ(6927َّ-6256)(ََّّرواهَّالبخاري3َّ)
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َّإنَّاهللَّرفيـقَّيحبَّالرفق،َّويعطيَّعلىََّّ»وقـالَّصلواتَّاهللَّوسالمهَّعليـه:َّ

َّ(1).«الرفقَّماَّالَّيعطيَّعلىَّالعنفَّوماَّالَّيعطيَّعلىَّسواهَّ

وتستبعدََََّّّّ الناس،َّ هدايةَّ تريدَّ التيَّ هيَّ الناجحةَّ الداعيةَّ منَََّّّحـظإنَّ نفسهاَّ

ي لوَّكانَّعلىَّ يدَّغيرهاَّكماَّ المرادَّعلىَّ يتحققَّ أنَّ دها،َّوتبحثََّّعملها،َّويسّرهاَّ

عنَّالوسائلَّالمجديةَّيفَّالدعوة،َّوتدأبَّوتصربَّوتستمرَّيفَّدعوهتاَّولوَّلقيتَّماََّّ

َّلقيت.

َّاءةَّباإلحسان،َّوتتحملَّماَّتلقىَّيفَّسبيلَّاهلل.َّوهذاَّالمعنىََّّــإهناَّتقابلَّاإلس

َّ كتابهَّ يفَّ وتعالىَّ تباركَّ ربنـاَّ حكاهَّ الذيَّ البنهَّ لقمانَّ قولَّ منَّ   خض ُّ يفهمَّ

َّ[.17ََّّلقمان:]ََّّجك مق حق  مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض

فقدََّّ بالضاللة.َّ واالهتامَّ واإليذاءَّ بالتكذيبَّ اقوامهمَّ منَّ اهللَّ أنبياءَّ قوبلَّ لقدَّ

 رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ُّ هتمَّنوحَّبالضاللة:ََّّا
َّ[.61َّ-60األعراف:ََّّ]َََّّّيف ىف يث ىث نث مث زث

  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ ُّ واهتمَّهودَّبالسفاهةَّوالكذب:ََّّ
 جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك
َّ[.67َّ-66األعراف:ََّّ]َََّّّ خن حن

 زت رت  يب ىب نب مب زب ُّ واهتمَّسيدناَّرسولَّاهللَّبالجنون:ََّّ
َّ[.6الحجر:َّ]َََّّّمت

َّاهللَّمعَّالصابرين.َّاةَّإلىَّاهلل.َّوإنَّّـوللداعياتَّأسوةَّباألنبيـاءَّوالدع

ش وأّيَّ شأنًاَّ للكلمةَّ أوضـإّنَّ إصالحَّ يفَّ األمَّّـأنَّ يفَّـاعَّ قيلتَّ إنَّ السيماَّ ـةَّ

َّفالَّنزهدَّيفَّإلقائها.ََّّ،ودالوقتَّالمناسبَّوباألسلوبَّالمناسبَّالود

 

َّ.َّ(2594)َّرواهَّمسلم(1ََّّ)
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إلىََّّ يوصلَّ مصادمتهمَّ وعدمَّ المخالفينَّ مواجهةَّ يفَّ والتلطفَّ الرفقَّ إّنَّ

غالبًا َّ،َّالمطلوبَّ ومواقفهمَّ آرائهمَّ يفَّ يفكرونَّ المخالفينَّ هؤالءَّ يجعلَّ ََّّ،َّأوَّ

َّويراجعونَّأنفسهم.َّ

المخاطبينـأمََّّ علىَّ والتعاليَّ باآلخرينَّ واالستهزاءَّ والسّبَّ العنفَّ فهذاََّّ،ََّّاَّ

وقدَّيجعلَّهؤالءَّالمخاطبينَّيصرونَّعلىَّماَّهمَّفيهَّمنََََّّّّ،الحقَّمماَّينّفرَّمنَّقبول

فلقدَّقّصَّاهللَّعليناَّنماذجَََّّّ،َّاالنحراف.َّولنـاَّأسوةَّيفَُّرُسلَّاهللَّيفَّدعوهتمَّأقوامهم

اهللَّ نبيناَّوسيدناَّمحمدَّرسولَّ أيضًاَّيفَّسيرةَّ الكريم.َّولنـاَّ الكتابَّ منهاَّيفَّ رائعةَّ

الحسنةََّّملسو هيلع هللا ىلص األسوةَّ الرسلَّ لنََّّ،َّوخاتمَّ عرضتَّ حياتهَّاَََّّـّفلقدَّ المطهرةَّ السيرةَّ

للمشركين خطابهَّ يفَّ الشريفةَّ دعوهتم،ََّّالدعويةَّ يفَّ يرتفقَّ كانَّ فيقابلونهََََّّّّ،فقدَّ

ََّّ،َّ«اللهمَّأهدَّقوميَّفإهنمَّالَّيعلمون»ول:ََّّـفالَّيزيدَّعلىَّأنَّيقََّّ،ذاءَّوالتكذيبـباإلي

المؤمنين ألتباعهَّ خطابهَّ اللومََََّّّّ،ويفَّ يستحقَّ لمنَّ صريحًاَّ اللومَّ يوجهَّ كانَّ فماَّ

يعّرضََّّ،منهم كانَّ يفَََّّّبلَّ ممتثالًَّ قالواَّكذا.َّ أوَّ َّ.. فعلواَّكذاَّ أقوامَّ بالَّ ماَّ ويقول:َّ

األعراف:ََّّ] َّزب رب يئ ىئ  نئ مئ زئُّ ذلكَّكلهَّقولهَّتعالى:ََّّ

199َّ.]َّ

لقدَّكانَّخطابَّاألنبياءَّألقوامهمَّقائمًاَّعلىَّاللينَّوالتحببَّواحتمالَّاألذىََّّ

والصربَّعلىَّاإلعراضَّواالهتام.َّولنتأملَّمعًاَّهذاَّالحوارَّالذيَّجرىَّبينَّسيدناَّ

مريمََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبراهيمََّّإ سورةَّ يفَّ ربناَّ عليناَّ قّصهَّ والذيَّ أبيهَّ خطابَََّّّ،وبينَّ كانَّ لقدَّ

..َّوكانَّالردََََّّّّإبراهيمَّألبيهَّمملوءًاَّبالرفقَّوالتوددَّوالحرصَّعلىَّنجاتهَّوسالمته

تعالى: اهللَّ يقولَّ قاسيًا.َّ عنيفًاَّشديدًاَّ األبَّ  ٰى ٰر ييٰذ ىي مي  خيُّ   منَّ
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت
  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك مكىك
 هبجت مب خب حب هئجب  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
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 خص  حص مس خس حس جس جخمخ مح جح حجمج مث  هت مت خت حت
-41مريم:ََّّ]َََََّّّّّحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

48َّ.]َّ

هََّّـأربعَّمراتَّيستثيرَّفيََّّ،وةَّفيقول:َّياَّأبتـلقدَّكانَّإبراهيمَّيناديَّأباهَّبنداءَّاألب

األب وقوـعاطفةَّ بصيرًاََّّــة.َّ سميعًاَّ يكونَّ أنَّ يجبَّ المعبودَّ أنَّ بتقريرَّ بدأحوارهَّ دَّ

وبّينَّلهَّأنَّالصنمَّالذيَّيعبدهَّليسَّكذلكَّفقالَّله:َّلمَََّّّ،قادرًاَّعلىَّالنفعَّوالضرر

إن أوَّضر؟َّ نفعَّ هَّحجرَّمنَََّّـّتعبدَّصنمًاَّالَّيسمعَّوالَّيبصرَّوالَّيكفيكَّشيئًاَّمنَّ

أحب والَّ أبي،َّ وأنتَّ يعبده.َّ أنَّ بالعاقلَّ يليقَّ الَّ تصرفًاََََّّّّالحجرَّ تتصرفَّ أنَّ لكَّ

العقلَّ يمليهَّ مّماَّ ليسَّ يقررهَّ الذيَّ هذاَّ بأنَّ أخربهَّ ثمَّ العقالء.َّ يفعلَّ عّماَّ بعيدًاَّ

ََّّ َّنث مث زث رث يت ىت نت مت زتُّالسليمَّفقط،َّبلَّهوَّوحيَّمنَّاهللَّفقال:ََّّ

واتبعتنيَّفستكونَّعلىَّالصراطَََّّّ،َّلئنَّانتهيتَّعماَّأهناكَّعنهَّوينهاكَّالعقلَّالسليمو

لهَّأنَّمتابعةَّالشيطانَّعبادةَّله,َََّّّ.ََّّثمَّبينَّيف  ىف يث ىث ُّ المستقيمََّّ

للرحمنََّّ مبينَّلإلنسانَّوهوَّعاصَّ  مل يك مكىك لك اك يق ُّ وهوَّعدوَّ
له: َّام يل ىل يقولَّ ذلكََََّّّّوكأنهَّ إلىَّ يدفعنيَّ إنماَّ النصحَّ هذاَّ يفَّ وأناَّ

فأنتَّأبيَّ..َّإينَّأخافَّإنَّأصررتَّعلىَّسلوكَّطريقَّالغوايةَّأنََََّّّّ،الخوفَّعليك

 رن ُّ األسودَّالتعيس.ََََّّّّيمسكَّعذابَّمنَّالرحمنَّفتكونَّمعَّالشيطانَّيفَّمصيرهَّ
َّ.ََّّني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن

ولكّنََََّّّّ،كالمَّيخاطبَّالعقلَّوالوجدان..َّويسـتثيرَّالعاطفة..َّمعَّالرفقَّوالتودد

..َّوليسَّعندهََََّّّّالكافرَّالَّيسمعَّوالَّيبصرَّوالَّيفكرَّوالَّيتأملَّوالَّيناقشَّماَّيسمع

هَّـَّعلىَّابنَّأنَّردَّّهَّإاّلَّـاَّكانَّمنـإالَّاإلصرارَّعلىَّماَّهوَّعليهَّمنَّالضالل.َّولذلكَّم

قائالً:ََّّـالََّّالنبّيَّ الرؤوفَّ  مب خب حب هئجب  مئ خئ حئ جئ يي  ُّودودَّ
 حجمج مث هت ُّ ال:ََّّــ.َّفاحتملَّإبراهيمَّهذاَّالتهديدَّوقَّخت حت هبجت
َّ.ََّّ مس خس حس جس جخمخ مح جح
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 ين  ىن من ُّ الَّمخاطبًاَّرّبـهَّكماَّجـاءَّيفَّسورةَّالشعراء:ََّّـفقََّّملسو هيلع هللا ىلصوقدَّفعلََّّ
أّنهَّعدو86َّّالشعراء:ََّّ]َََََّّّّّىه  مه جه لهَّ يتبّينَّ أنَّ قبلَّ َّوهذاَّ تعالى:َّ[.َّ قالَّ َََّّّهللَّ

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّ 
َّ[.114َّالتوبة:] َّىق يف ىف يث نثىث مث زث رث

التلطفَّ يفَّ هنجهمَّ علىَّ يسيرونَّ الرسلَّ أتباعَّ منَّ المؤمنونَّ كانَّ وكذلكَّ

َّالدعوة.َََّّّواللينَّوالرفقَّيف

هــولنت المقطـــأملَّ مــذاَّ خطـعَّ المـــنَّ فـمََّّؤمنََّّــابَّ آلَّ لقــرعـنَّ ه:ََّّــومـونَّ

  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّّٰ
 يق ىق يف يثىف ىث  نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت
َّ[.28َّغافر:] َّمن زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك  مك لك اك

ولمَّيظهرَّإاّلَّيفََََّّّّ،طـيكتمَّإيمانهَّعنَّقومهَّالقبََّّكانَّهذاَّالرجلَّمنَّآلَّفرعون

ََّّفأخذتَّالرجَلَّغضبة َّهللََّّ َّجم يل ىل  ُّ هَّفرعون:ََّّـالَّفيـاليومَّالذيَّق

وقدَّأقـامَّلكمَََّّّ،الًَّلكونهَّيقولَّربيَّاهللأيَّكيفَّتقتلونَّرجََّّ،فقامَّوقالَّمقولتهَّهذهَّ

الحق منَّ بهَّ جاءكمَّ ماَّ علىَّصدقَّ فقََّّ،الربهانَّ المخاطبةَّ يفَّ معهمَّ تنزلَّ ال:َّـثمَّ

 َّىك  مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث  نث مث زثُّ

ترتكوهََّّ أنَّ والحزمَّ والرأيَّ العقلَّ فمنَّ بهَّ جـاءَّ ماَّ صحةَّ لكمَّ يظهرَّ لمَّ إذاَّ يعنيَّ

سيجازيهَّعلىَّكـذبهَّبالعقـوبةَّيفََََّّّّونفسهَّفالَّتؤذوه،َّفإنَّيكَّكاذبًاَّفإنَّاهللَّسـبحانه

وإنَّيكَّصادقًاَّيصبكمَّبعضَّماَّتوعدكمَّإنَّخالفتموهَّ..َّفينبغيََََّّّّ،الدنيـاَّواآلخـرة

دوَّأّنَّفرعونَّـويبََّّ،بلَّاتركوهَّوقومهَّيدعوهمَّويتبعونهََّّ،هـعلىَّهذاَّأاّلَّتتعرضواَّل

َّانفعلَّلكالمهَّواستمعَّإليهَّوكّفَّعنَّقتلَّموسىَّكماَّقررَّذلكَّابنَّكثيرَّوغيره.َّ

عروةََََّّّّن َّأفقدَّأخرجَّالبخاريََََّّّّهذاَّالموقفَّجرىَّمعَّسيدناَّأبيَّبكرََََّّّّومثل

دَّشيءَّصنعهَّالمشركونَّـبنَّالزبيرَّقالَّلعبدَّاهللَّبنَّعمروَّبنَّالعاص:َّأخربينَّبأشَّ

اءَّالكعبةَّإذَّأقبلَّعقبةَّبنَّأبيََّّـيصليَّبفنََّّملسو هيلع هللا ىلصاَّرسولَّاهللََّّـقال:َّبينََّّملسو هيلع هللا ىلصبرسولَّاهللََّّ
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اهللََّّـفأخََّّ،طـمعي رسولَّ بمنكبَّ عنََّّملسو هيلع هللا ىلصذَّ يفَّ ثوبهَّ شديداًَّولوىَّ خنقًاَّ فخنقهَّ ََّّ،َّقهَّ

 نب مب زبُّثمَّقـال:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّذَّبمنكبهَّودفعهَّعنَّالنبيََّّـفأخََّّلَّأبوَّبكرََّّـفأقب
َّ(1).َّيت ىت نت مت زت رت  يب ىب

َّولقدَّأمرناَّاهللَّأنَّتكونَّعادلينَّحتىَّمعَّالذينَّنبغضهمَّفقالَّسبحانه:ََّّ

 َّمخ  جخ مح جح حجمج مث   هت مت خت  حت جت ُّ 

 جم  يل  ىل  مل  ُّ [.َّوأنَّتكونَّعادلينَّحتىَّعلىَّأنفسناَّوأقاربنا8ََّّالمائدة:]
[.135ََّّالنساء:]َََّّّىن من  خن حن جن يم  ىم مم خم  حم

والَّيحملهَّهواهَّعلىَّأاّلَّيعدل.َّوهذاَّماَََّّّ،فالمسلمَّيشهدَّولوَّعلىَّنفسهَّووالديه

ويفَّعلماءَّالجرحَّوالتعديلَّإذَّيقفونَّموقفَّالعدلَّمعََََّّّّنجدهَّيفَّسيرَّالصحابةََّّ

َّ(2)آبائهمَّوأبنائهم.َّ

بسبب نبغضهمَّ الذينَّ معَّ عادلينَّ نكونَّ أنَّ ربنـاَّ بأنََََّّّّوأمرناَّ إلينـاَّ إساءهتمَّ

صدوناَّعنَّالعبادةَّفالَّيجـوزَّأنَّيحملناَّهذاَّعلىَّأنَّتعتدىَّعليهم.َّقـالَّتعـالى:َّ

َّ[.2ََّّالمـائدة:]ََّّجع مظ حط  مض  خض حض جض مص خص حص مسُّ 

أوعصاةََّّ الكفارَّ منَّ لناَّ المخالفينَّ ندعوَّ عندماَّ إنناَّ َّ.. األخواتَّ أيتهاَّ

َّ،المسلمين الواسعَّ األملَّ منَّ ذكرناَّ بماَّ ملتزمونَّ َّ،ونحنَّ ََّّ ََّّ،َّالزكيَّوالخلقَّ

الحسنة والتوددََّّ،والمعاملةَّ واالبتسامََّّ،والرفقَّ الخصمَََّّّ،والبشاشةَّ معَّ والعدلَّ

وسيقودَّهذاَّالوضعَّالمخالفينََََّّّّ،نجاحًاَّمطرداًَََّّّ-ََّّإنَّشاءَّاهللََّّ-سنلقيََََّّّّ،والقريب

وقدَّيكفَّاآلخرونَّعنََََّّّّ،وقدَّيدخلَّبعضهمَّيفَّاإلسالمَََّّّ،اَّإلىَّمراجعةَّأنفسهمـلن

َّالمعاصي.

َّ َّاهللَّورعاكن.ََّّفإلىَّذلكَّندعوكّنَّوّفقُكن 

 

َّ.َّ(4815َّ)البخاريَّرواهَّ(1ََّّ)

َّوجرحَّبعضهمَّابنه.َّبأنَّقال:َّضعيفَّأوَّليسَّبثقةَّفيماَّينقل.َّ،(َّفقدَّجرحَّبعضهمَّأباه2)
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وُنصحهّنََّّ بعملهّنَّ يقمنَّ أنَّ المصلحاتَّ الداعياتَّ األخواتَّ علىَّ ويجبَّ

لإلسالم المستقبلَّ أّنَّ يفَّ الواسعَّ باألملَّ مملوءاتَّ هؤالءََََّّّّ،وهّنَّ بأّنَّ وباألملَّ

َََّّّ،وهوَّيائسَّمنَّأولَّالطريقََّّ،َمنَّيدعوََّّالمخاطباتَّسيستجبنَّلهّن؛َّألنَّّ ََّّمعّرض 

عمله يفَّ أنََََّّّّ،لإلخفـاقَّ علىَّ يأسـهَّ يحملهَّ يفََّّفقدَّ ليستَّ منّفرةَّ بتّصرفاتَّ يأيتَّ

َّمصلحةَّالدعوةَّيفَّشيء.َّ

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّأيتهاَّاألخـوات!َّ

محتم َّ أمـر  لإلسالمَّ مشرٍقَّ بغٍدَّ األمـلَّ وأخربناََََّّّّ،إّنَّ وتعالىَّ تباركَّ اهللَّ قضاهَّ

َّوإليكّنَّبعضَّاألدلةَّالثابتةَّعلىَّذلك:َََّّّ.َّملسو هيلع هللا ىلصبذلكَّسّيدناَّرسولَّاهللََّّ

تعالى:ََّّ • اهللَّ  ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ يقولَّ
َّ[.51َّغافر:َّ] َّ ٍّ ٌّ

سبحانه:ََّّ •  ىفيف يث ىث نث مث   زث  رث يت  ىت ُّ ويقولَّ

َّ[.249ََّّالبقرة:] َّاك  يق ىق

 مث هت مت خت حت جت هب مب خبُّ منَّقائل:ََََّّّّز َّـولَّعـويقَّ •
َّ[.173َّ-171الصافات:َّ] َّجخ مح جح  مج حج

َّالعاقبةََََّّّّ،وقدَّيحققونَّشيئًاَّمماَّيريدونََّّ،والكّفارَّيمكرونَّويخطّطونَّ ولكن 

 مل خلُّ قاسَّبعشراتَّالسنين.َّيقولَّاهللَّتعالى:َّوأعمارَّاألممَّالَّتََُّّ،للمتقين
 جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل
 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
َّ[.33ََّّ-32التوبة:َّ] ٌَّّ

َّقالَّالحافظَّابنَّكثيرَّيفَّتفسيرَّهاتينَّاآليتين:َّ
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نورَّاهلل.َّأي:َّماَُّبعثَََّّّ]يريدَّهؤالءَّالكّفارَّمنَّالمشركينَّوأهلَّالكتابَّأنَّيطفئواََّّ

اهللََّّ الهََّّملسو هيلع هللا ىلصَّبهَّرسولَّ الحـمنَّ فمثلهمَّيفََََّّّّ،قَّبمجردَّجدالهمَّوافرتائهمـدىَّودينَّ

ذاَّالَّسبيلََّّــوهََّّ،عاعَّالشمسَّأوَّنورَّالقمرَّبنفخةـذلكَّكمثلَّمنَّيريدَّأنَّيطفئَّش

الَّتعالىَّـولهذاَّقََّّ،الَُّبّدَّأنَّيتّمَّويظهرََّّملسو هيلع هللا ىلصهَّرسولَّاهللََّّـلَّبـفكذلكَّماَّأرسََّّ،هـإلي

َّ وأرادوه:َّ راموهَّ فيماَّ لهمَّ  من خن حن جن يم  ىم مم خم ُّ مقابالًَّ
ق َّىن ثمَّ َّـ..َّ تعالى:َّ  حي جي يه ىه مه جهُّ الَّ
والعلمَََّّّ،واإليمانَّالصحيحََّّ،ةَـّ.ََّّفالهدىَّهوَّماَّجـاءَّبهَّمنَّاألخبـارَّالصادقَّخي

َّودينَّالحـقَّهوَّاألعمالَّالصحيحةَّالنـافعةَّيفَّالدنيـاَّواآلخرة[.َّ،النـافع

ثبــوق عـدَّ اهللََّّــنَّرسـتَّ قــأنََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّ اهللَّزو»ـال:ََّّــهَّ ََّّليَََّّّ–ََّّعـأيَّجمََّّ-ََّّىإّنَّ

َّاَُّزويَّليَّــمَّهاـيبلغَّملكــسَّتيـأمََّّّإن َّوَّ،هاـَـّاربــهاَّومغــارقــمشَّرأيتـف،َّاألرض

َََّّّ(1).«هاــمن

َّومغارهباهَّسُتفتحَّلكمَّمشارقَّاألرضَّـإن»وقالَّصلواتَّاهللَّوسالمهَّعليه:َّ

َّ(2)«.منَّاتقىَّاهللَّوأّدىَّاألمـانةَّالإوإّنَّعمالهاَّيفَّالنـارَّ

َّهذاَّاألمرَّماَّبلغَّالليلََّّلََّ»قـال:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصأنَّرسولَّاهللََََّّّّوعنَّتميمَّالداريََّّ يبُلَغن 

الدينََّّ،والنهار هذاَّ دخلهَّ إالَّ وبرَّ مدرَّوالَّ بيتَّ اهللَّ يرتكَّ عزيزاًَّـيعََّّ،والَّ ويذلَََّّّ،زَّ

َّاهللَّبهَّاإلسالم،َّوذاًلَّيذلَّاهللَّبهَّالكفرـزًاَّيعـعََّّ،ذليالًَّ َّيقول:َََّّّ«.زُّ َّالداريُّ فكانَّتميم 

الخيرَّوا بيتي:َّلقدَّأصابَّمنَّأسلمَّمنهمَّ لشرفَّوالعز،ََّّ)قدَّعرفتَّذلكَّيفَّأهلَّ

َََّّّ(3).ولقدَّأصابَّمنَّكانَّكافرًاَّمنهمَّالذلَّوالصغارَّوالجزية(

 

َّ.4َّ/121َّ(،َّوأحمد2176َّ(،َّوالرتمذيَّ)4252(،َّوأبوَّداودَّ)2889هَّمسلمَّ)اَّرو(1ََّّ)

َّ.5َّ/365َّهَّأحمدَّاَّرو(2ََّّ)

َّ.2َّ/102َّهَّأحمدَّاَّرو(3ََّّ)
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األسودََّّ بنَّ المقدادَّ اهللََََّّّّوعنَّ رسولَّ سمعتَّ يبقىََّّ»يقول:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصقال:َّ الَّ

َّهَّكلمةَّاإلسالمَُّيعزَّعزيزًاَّوُيذّلَّـٍرَّإاّلَّدخلتـدٍرَّوالَّوبـهَّاألرضَّبيتَّمـعلىَّوج

َّ(1)«.ُيذّلهمَّفيدينونَّلهاَّذليـالً،َّإماَُّيعزهمَّاهللَّفيجعلهمَّمنَّأهلها،َّوإما

تعـالى: قـالَّ دولَّكماَّ األيامَّ إّنَّ األخوات!َّ  حص  مس خس حسُّ   أيتهاَّ
التيَّتستوليَّحينًاََّّـوةَّالظالمـرتَّبالقـ[.ََّّفالَّينبغيَّأنَّنغ140آلَّعمران:ََّّ]َََّّّخص  ةَّ

أفك الوقتَّعلىَّ َّيقـارَّطائفَّـمنَّ منّـا.َّ مناَّأوَّبالدَّناسَّ  زت رت ُّ :ََّّولَّاهللَََّّـّةَّ
آلَّ]َََّّّيق ىق ىفيف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت

إن197-196عمران:ََّّ َّ متـ[.َّ قليـهَّ َّ سبحانه:ََّّـاع  ويقولَّ َّ إتقى.َّ لمنَّ والعاقبةَّ  نئُّ لَّ
 ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ
َّ[.36َّاألنفال:]َّ َّيف  ىف يث ىث نث زثمث رث يت

أيتهاَّاألخوات!ََّّإّنَّهذهَّالمبشراتَّالمفرحةَّوالوعودَّالصادقةَّيجبَّأنَّتبعدََّّ

إّنَّاألختَّالداعيةَّالتيَّتريدََََّّّّأس،َّفالمؤمنَّالَّييأسَّمهماَّكانتَّالظروف.ـعنـاَّالي

ةَّبموعودََّّـأنَّتعملَّعلىَّبنـاءَّأمتهاََّوْفَقَّماَّيريدَّاهللَّورسولهَّيجبَّأنَّتكونَّواثق

تري الَّ عملهاَّ يفَّ مخلصةَّ منـاهلل،َّ منََّّـدَّ تلقىَّ ماَّ علىَّ صابرةَّ اهلل،َّ وجـهَّ إالَّ هَّ

واإلي إهناََّّــاإلعراضَّ َّ.. والرفقَّ التوددَّ سبيلَّ سالكةَّ والسخرية،َّ وفقتَََّّّ–ذاءَّ إنَّ

َّدىَّاأليـام.َّـتالقيَّبإذنَّاهللَّنجاحًاَّعلىَّمـسَّ–ََّّإلىَّذلك

والكلمةَََّّّإنَّّ البشوشَّ والوجهَّ والرفقَّ والصربَّ واإلخالصَّ اهللَّ بنصرَّ األملَّ

المقنعةََّّ الحجةَّ إلقـاءَّ وإّنَّ عملها،َّ األختَّ علىَّ يسهلَّ أولئكَّ كلَّ َّ.. الطيبةَّ

قََّّـراءَّيحقـدالَّوالَّمـالموضحةَّبأمثلةَّمنَّالواقعَّالذيَّتعيشهَّالمخاطباتَّدونَّج

َّكثيرًاَّمماَّتريد.َّ-َّاـقلنَّكماَّ-

 

ال4/430ََََّّّّ"المستدركَّ"(1ََّّ) ولمََّّحاكم:ََّّوقالَّ الشيخين،َّ شرطَّ علىَّ صحيحَّ حديثَّ هذاَّ

َّيخرجاه.
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استعدادََّّ علىَّ تكونَّ وأنَّ للمدعوات،َّ وبيتهاَّ قلبهاَّ تفتحَّ أنَّ األختَّ وعلىَّ

النفوسَّجبلتَّعلىَّحبَّمنَََّّّّلَّمشكالهتنَّبماَّتستطيع،َّذلكَّألنَّّـللعملَّعلىَّحَّ

َّأحسنَّإليها.َّ

َّفطالماَّاستعبدَّاإلنسانَّإحسانَََََََََّّّّّّّّّسنَّإلىَّالناسَّتستعبدَّقلوهبمأحَّ

األ الفاضالتـخأيتهاَّ لعملنا،َََّّّواتَّ ونخططَّ بإخالصَّ نعملَّ أنَّ عليناَّ إّنَّ َّ..

وأنَّنسلكَّأسلوبَّالحكمةَّوالرفقَّوالتودد،َّوأنَّنصربَّعلىَّماَّنلقى،َّولنـاَّأسوةََّّ

َّاةَّالصادقين..ََّّـيفَّرسـلَّاهللَّصلواتَّاهللَّعليهمَّوالدع

اَّالحوارَّالذيَّجرىَّبينَّالرسلَّوأقوامهمَّالمكذبينَّلهمَّالذينََّّـَـّاَّربنــيحكىَّلن

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثُّ ََّّرّدواَّدعواهتم.
 ين  ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل  يك ىك
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 مخ جخ مح  جح حجمج مث هت مت خت حت جت  هب

  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص حصخص  مس خس حس جس
 حم جم يل ىل مل خل  مق حق مف خف حف جف مغ جغ
  حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي
َََّّّنت مت زت رت ىبيب نب مب زب  يئرب ىئ نئ

َّ[.12َّ-9إبراهيم:َّ]

هتامات..َّوالمطلوبَّاالبتالءَّواالاَّأّنَّالمؤمنينَّمعّرضونَّإلىَََّّـّوقدَّأخربناَّربن

 خس  حس  جس  مخ  جخ  مح ُّ منهمَّأنَّيصربوا.ََّّقالَّتعالى:ََّّ
 جغ  مع  مظجع حط مض خض حض  جض  مص   خص حص مس

َّ[.186َّآلَّعمران:َّ]َّ َّحق مف  خف حف  جف مغ
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فإنَّاستجيبََّّأيتهاَّاألخواتَّ..َّإّنَّعلينـاَّأنَّنبذلَّجهدناَّيفَّاإلصالحَّوالبنـاء،ََّّ

لنـاَّفالحمدهلل،َّوإنَّلمَّيستجبَّلنـاَّفالَّنحزن؛َّفهناكَّأنبيـاءَّمؤيدونَّبالوحيَّيأتونََّّ

يومَّالقيـامةَّوليسَّمعهمَّإالَّالرهط،َّوهناكَّمنَّاألنبيـاءَّمنَّيأيتَّيومَّالقيـامةَّوليسَّ

َّ(1)معهَّأحـد،َّكماَّجـاءَّيفَّالحديثَّالمتفقَّعليه.

َّمون.َّواهللَّغالبَّعلىَّأمرهَّولكنَّأكثرَّالنـاسَّالَّيعل

بعضََّّ • يفَّ الموجودةَّ للمرأةَّ الظالمةَّ المنحرفةَّ األوضاعَّ ُيلحقونَّ أعداءناَّ إّنَّ

 بيئاتَّالعالمَّاإلسالميَُّيلحقوهناَّباإلسالمَّدينَّاهللَّالخالد،َّوهوَّمنهاَّبرئ.َّ

فرفعهاَّـويأت • مّرةَّ ألولَّ للمرأةَّ اإلسالمَّ قررهاَّ التيَّ العظيمةَّ المحاسنَّ إلىَّ ونَّ

 ذهََّّــذ،َّوهـوهناَّإلىَّعيوبَّومآخـبونَّإلىَّهذهَّالمحاسنَّفيقلـوصاهناَّهبا،َّيأت

 (2).رَبَّـدىَّالكَِّـالخصلةَّإح

الـّوهونَّصَّـوُيش • أذهـورةَّ يفَّ أوالدهــدينَّ أذهـانَّ المســمَّويفَّ أوالدَّ لمين،َّـَـّانَّ

عن يفّسَّــوذلكَّ نصــدماَّ الكتـرونَّ غيرََّّـوصَّ علىَّ المطهرةَّ والسنةَّ الكريمَّ ابَّ

َّحقيقتها.َّ

َّ عدواهنمَّ بعضَّ الثالثةَّ األمورَّ وهذهَّ َّ.. األخواتَّ المجالَّأيتهاَّ يفَّ عليناَّ

َّالفكري،َّوهناكَّطاماتَّأخرَّيفَّالمجاالتَّالمختلفة.َّيجبَّأنَّنعالجها.َّ

األخواتََََّّّّ–ََّّتكنومهمَّّ أيتهاَّ بيََّّ–ياَّ الثالثة..َّ األمورَّ هذهَّ الحقيقةَّيفَّ انَّـبيـانَّ

والمحادث والمحاضرةَّ الكتابةَّ طريقَّ عنَّ للرجـالحقيقةَّ الفرديةَّ والنسـةَّ اءَّـالَّ

َّبالوسائلَّالمتاحةَّاليومَّوماَّأكثرها.َّ

 

.َّوقالَّاأللباينَّيفَّتعليقَّعلىَّالحديثَّيفَّرياضََّّ(220)،َّومسلمََّّ(6541)(ََّّرواهَّالبخاري1ََّّ)

َّالصالحينَّ)بابَّاليقينَّوالتوكل(:َّ]ولفظَّمسلمَّشاذَّسندًاَّومتنًا[.

َّر:َّالبالياَّالعظام.َّبََّــ(ََّّالك2َِّ)
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إلي يدفعَّ الذيَّ المغرض،َّ التدليسَّ ونبينَّ األول،َّ األمرَّ الحقـولنعرضَّ دَّـهَّ

َّالدفين.َّ

أوام مخالفةَّ يفَّ يقعونَّ المسلمينَّ بعضَّ أّنَّ ننكرَّ الَّ َّ.. األخواتَّ اهللََّّـأيتهاَّ رَّ

َّونواهيه،َّويكونَّمنَّنتيجةَّهذهَّالمخالفةَّظلمَّللمرأة..ََّّ

الب بعضَّ يفَّ نجدهاَّ والتيَّ المرأةَّ لهاَّ تتعرضَّ التيَّ المظالمَّ هـذهَّ منََّّإّنَّ يئاتَّ

المسؤولَّ بلَّ َّ.. عنهاَّ مسؤواًلَّ وليسَّ اإلسالم،َّ ينكرهاَّ مظالمَّ اإلسالميَّ العالمَّ

هذاََّّ توضحَّ أمثلةَّ وسأوردَّ ورسوله.َّ اهللَّ أمرَّ خالفواَّ الذينَّ المسلمونَّ همَّ عنهاَّ

َّاألمر.َّ

 [.19َّالنساء:َّ]َّ َّخص حص ُّ َّيقولَّاهللَّتعالى:ََّّ -1

نعاشر أنَّ وتعالىَّ تباركَّ اهللَّ منَّ أمرَّ َّوهذاَّ َّنسـاءناَّ واللَّ الََّّبالمعروفَّ ين،َّ

نج فإننـاَّ ذلكَّ ومعَّ والعنف،َّ نساءهنَّـبالغالظةَّ يعاملونَّ الرجالَّ بعضَّ دَّ

َّبالغلظةَّوالعنفَّويهينونَّالمرأةَّوالَّيعطوهناَّحقوقهاَّالتيَّأعطاهاَّاهلل.َّ

إّنَّهؤالءَّالرجالَّعاصونَّألهنمَّخالفواَّماَّأمرهمَّاهللَّبه.َّفهلَّيجوزَّأنَّنلحقَّ

َََّّّهذاَّالوضعَّالظالمَّبالدينَّوننسبَّهذاَّالظلمَّلإلسالم؟

َّمعـاذَّاهللَّأنَّيكونَّذلك.َّ

هريرةََََّّّّ -2 أبيَّ النبيََََّّّّعنَّ والََّّ»قال:ََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصَّعنَّ تستأذن،َّ حتىَّ البكرَّ تنكحَّ الَّ

َّ(1)«.إذاَّسكتت»فقيل:َّياَّرسولَّاهللَّكيفَّاذهنا؟ََّّقـال:َّ«.ََّّالثيبَّحتىَّتستأمر

o ََّّالبكرَّتستحي.َّقـال:ََّّوعنَّعائشة قـالت:َّياَّرسولَّاهللَّإنَّ رضاهاََّّ»أهناَّ

َّ(2)«.َّصمتها

 

َّغيره.َّو،َّ(6968َّ-5136)(ََّّرواهَّالبخاري1َّ)

َّ.َّ(5137َّ)البخاريَّرواهَّ(2ََّّ)
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o ََّامَّاألنصاريةَّأنَّأباهاَّزوجهاَّوهيَّثيبَّفكرهتَّذلك،ََّّوعنَّخنساءَّبنتَِّخد

َّ(1)ردَّنكاحها.َّـفَّملسو هيلع هللا ىلصفأتتَّرسولَّاهللَّ

إذنَّالَُّبّدَّمنَّأنَّيؤخذَّرأيَّالفتـاةَّيفَّالخاطبَّالذيَّيطلبَّالزواجَّمنهاَّوالََّّ

َّيجوزَّللوليَّتزويجهاَّبغيرَّرضاها.

نـويعمََّّ فيخـدَّ اهللََََََّّّّّّأمرََََّّّّالفونـاسَّ بغيرَََّّّاهتمََّّـبنََّّويزوجونََََّّّّملسو هيلع هللا ىلصرسولَّ

يزهَّالشرعَّكماَّتقدمَّبيـانهَّيفَّالحديثَّالصحيح،ََّّـوهـذاَّأمـرَّالَّيجموافقتهن،ََّّ

المعقولَّأنَّتنسبَّهصـفهؤالءَّعَُّ المقبولَّوالَّ إلىَّـاةَّوليسَّمنَّ المظالمَّ ذهَّ

َّ.َّالدين

تبـاركَّوتعـالى:ـيقََّّ -3  مم  خم  حم جم  يل  ىل مل  خلُّ ََّّولَّ
َّ[.7َّالنساء:ََّّ]ََّّ َّ يه  ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم

َّالمواريث.ََّّآياتتباركَّوتعالىَّهذاَّالنصيبَّيفوقدَّبينَّاهللَّ

العصــويعمَّ المسلمينَّ بعضَّ فيحرمـدَّ ويظلمونََّّـاةَّ اإلرث،َّ منَّ األنثىَّ ونَّ

َّاةَّهللَّظالمينَّألنفسهم.َّـقريباهتمَّويكونونَّعص

بالدين؟ للدينَّ المخالفَّ المنحرفَّ الواقعَّ هذاَّ نلحقَّ ََّّفكيفَّ هَّ لشيءََّّـإّنَّ ذاَّ

َّاب.َّــعج

 مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّ يقولَّاهللَّتباركَّوتعالى:ََََّّّّ -4
 جن مم خم حم جم ملهل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق
 َّهئ مئ هي مي خي حي ٰهجي مه جه  هن من حنخن

سبحانه:11ََّّالحجرات:ََّّ] ويقولَّ [.70ََّّاإلسراء:] َّلك اك يق ىق ُّ [.َّ

 والمرأةَّداخلةَّيفَّبنيَّآدم.َّ

 

َّ.َّ(5138َّ)البخاريَّرواهَّ(1ََّّ)
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دَّسواءَّكانَّذكرًاَّأمَّأنثى،َّومنَّفعلَّولمَّيتبَّـدَّمنَّأحـفالَّيجوزَّأنَّيسخرَّأح

َّ.َّفهوَّالظالمَّحقًا

السخريةـويعمَّ إلىَّ المسلمينَّ بعضَّ إليهاَََّّّدَّ واإلسـاءةَّ وازدرائهاَّ المـرأةَّ منَّ

ةََّّــةَّلآليــالفةَّصريحـمخذهََّّـهاَّ..َّوهـيفَّغيبتََّّإليهاََّّاءةـدَّتكونَّاإلسـوقاشرة،ََّّـمب

َّة.ــالكريم

تلص أنَّ يليـقَّ هـفهلَّ المخــقَّ باإلســالفـذهَّ هـسََّّالم؟ََّّـةَّ هبتــبحانكَّ انََّّــذاَّ

َّم.ـعظي

ويدخلَّيفَََََّّّّّ(1)«.َّلمـمسةَّعلىَّكلََّّـطلبَّالعلمَّفريض»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصولَّاهللََّّـولَّرسـيقََّّ -5

َّمدلولَّالحديثَّالمسلماتَّكماَّسبقَّأنَّبينـا.

الص أحكامَّ كالهماَّ يتعلماَّ أنَّ ويجبَّ تصليَّ والمسلمةَّ يصليَّ الةََّّـفالمسلمَّ

انتََّّـالَّيزكيَّوالمسلمةَّإنَّكـانَّذاَّمَـّالتيَّالَّتصحَّإالَّبمراعاهتا،َّوالمسلمَّإنَّك

ومَّوالمسلمةَّـاة،َّوالمسلمَّيصـامَّالزكَـّاَّأحكَـّبَّأنَّيتعلمـالَّتزكيَّويجـذاتَّم

َّذا.ََّّـامَّ..َّوهكــامَّالصيـاَّأحكَـّبَّأنَّيتعلمجـومَّويـتص

َّوَيْحرمونَّاألنثىَّمنَّالعلمَّبمختلفَّأنواع ذاََّّـره،َّوهـهَّالشرعيَّوغيـفيـأيتَّناس 

وقََّّر َّـأم َّ.. يجـوزَّ كـالَّ رـدَّ عالمـاتَّ تاريخنـاَّ يفَّ للحاانَّ واللغـوياتَّ ةََّّـديثَّ

َّمشهورات.َّ

َّخالفينَّباإلسالم؟َّفهلَّيصحَّأنَّنلصقَّتصرفَّهؤالءَّالمخطئينَّالم

َّذاَّظلمَّعظيم.ــسبحانكَّربيَّه

 

َّ(.224َّابنَّماجهَّ)(ََّّرواه1َّ)
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رقًاَّبينًاََّّـهناكَّفََّّأيتهاَّاألخواتَّ..َّمنَّالبديهياتَّالتيَّالَّينتطحَّفيهاَّعنزانَّأنَّّ

ذهبَّمرةَّطالبَّعلمَّإلىَّمكتبةَّليشرتيَّكتابًاَََّّّواضحًاَّبينَّاإلسالمَّوالمسلمين.ََّّ

االسالم"عنوانهََّّ يفَّ االجتماعيةَّ فلماَّس"العدالةَّ البـأ.َّ عـلَّ هلَّ العدالةََّّائع:َّ ندكمَّ

دهَّالكتابَّففهم:َّهلَّهناكَّعدالةََّّـاالجتماعيةَّيفَّاإلسالم؟ََّّويبدوَّأنهَّلمَّيكنَّعن

الطالبََّّ هذاَّ فنبهَّ َّ َّ. المسلمونَّ منهاَّ يئـنَّ التيَّ المظالمَّ إلىَّ فأشـارَّ المسلمينَّ يفَّ

َّعلىَّالفرقَّبينهما.

الجم الكلماتَّ المتأخرينََّّيمنَّ منَّ العلمَّ أهلَّ لبعضَّ عليهاَّ وقفتَّ التيَّ لةَّ

َََّّّقوله:َّ)اإلسالمَّ بأهله(َّأي:َّأّنَّاإلسالمَّكالجوهرةَّالمحجوبةَّعنَّأعينََََّّّّمحجوب 

محجـالنّ فاإلسالمَّ واألوساخ،َّ الغبـارَّ منَّ بماَّعالهاَّ بالمسـاسَّ الـوبَّ ذينَّـلمينَّ

َّهَّبمعاصيهمَّومخالفاهتم.َّـَـّواَّجمـالهَّوحقيقتـجبـح

أيتهاَّاألخواتَّ..َّفالَّترضينَّأنَّتنسبَّهذهَّالمظالمَّالتيَّتعاينَّمنهاَّالمرأةَّيفََّّ

َّالدَّإلىَّاإلسـالم.َّوعليكنَّأنَّتقمنَّبالبيـانَّوضربَّاألمثـلة.َّبعضَّالب

َّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َََََََََّّّّّّّّّ*َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّأيتهاَّاألخواتَّالفاضالتَّ..َّ

متحابَّّ متماسكةَّ أسرةَّ مناَّ لكلَّ جعلَّ أنَّ عليناَّ هباَّ َّ من  التيَّ اهللَّ نعمَّ منَّ ة،ََّّـإّنَّ

تعالى: يقولَّ والعون.َّ السكنَّ فيهاَّ ََّّ َّحم جم يل ىل مل خل ُّ ََّّنجـدَّ

َّ[.80َّالنحل:]

ذينَّيحملونَّـدةَّالـذراريَّوالحفـيفَّالدادََّّـمترورَّواالـقَّلنـاَّاألنسَّوالسوتحقـ

تعالى:ََّّ يقولَّ لنـا.َّ ذخرًاَّ الصالحَّ عملهمَّ ويكونَّ  حن جن مم خمُّ أسماءنا،َّ
 هئ ميهيمئ خي حي جي ٰه مه هنجه من خن
َّ[.72النحل:َّ] َّمث هت مت هب مب

أحــلق أعـدَّ اليهــّسَّ منَّ والنصـداؤناَّ ارتفــودَّ منَّ بالخطرَّ نسبةَّــارىَّ اعَّ

دهم،ََّّــبةَّالوالداتَّعنــهَّنســاقصَّفيـذيَّتتنـلمينَّيفَّالوقتَّالـنَّالمسـيالوالداتَّب

لَّـديدَّالنســعَّالنسلَّأوَّتحــثَّعلىَّمنــخطيرةَّتحََّّاًَّارــرونَّفينـاَّأفكــدؤواَّينشــفب

ذيََّّـالَّصاقـببَّذاكَّالتنــارَّبســدمـّددةَّبالــارهمَّمهــديَّل؛َّذلكَّألنَّّـمَّالنسـأوَّتنظي

إليــأش أصبحـرناَّ حتىَّ بلــبلتََّّـه،َّ شــداهنمَّ والشــدانَّ فيــيوخ،َّ قليـبابَّ ل،َّـهاَّ

َّـة.َّــوةَّاألمََّّـّمَّقــاباتَّهــبابَّوالشــالشَّومَّأنَّّــومعل

ترجمـة علىَّ اطلعتَّ منَّصحفهمََّّ(1)وقـدَّ يفَّصحيفةَّ مـؤخرًاَّ نشـرَّ َّ(2)مقـالَّ

المقـالَّأنَّالخطرَّمنَّاإلسالمَّكامنَّيفَّزيادةَّعـددََََّّّّ(3)لكاتبَّحقـود يقررَّيفَّهذاَّ

َّفـاعَّنسبةَّالوالدات.َّالمواليـدَّوارت

 

األسبوع1ََّّ) مجلةَّ يفَّ العواَّ سليمَّ محمدَّ الدكتورَّ األستاذَّ المقالَّ هذاَّ علىَّ ردَّ ََّّاريخَّتب(َّ

َّ.َّ(م4/2َّ/2002)هـ21/11/1422َّ

َّم.2002َّ(ََّّواسمهاَّ)نيوزَّويك(َّالعددَّالسنويَّلعام2َّ)

َّيجون.َّموئيلَّهنت(ََّّواسمهَّص3)
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اال انتعـاشَّ إلىَّ أّدىَّ الوالدةَّ معـدالتَّ زيـادةَّ إّنَّ يفََّّيقـول:َّ اإلسالميَّ نبعاثَّ

بينََّّ الشـبابَّ أّنَّ وذكرَّ َّ اإلسالمية.َّ الدولَّ النسبة30ََََّّّّو16َََّّّمعظمَّ يشكلونَّ سـنةَّ

العظمىَّيفَّتلكَّالبالد،َّوأهنمَّصارواَّيتمتعونَّبمستوىَّثقايفَّتقنيَّوهمَّيفَّمرحلةَّ

ذاَّأضحىََّّــلةَّالجامعةَّعرفواَّالتقنيةَّوأتقنوها،َّويّدعىَّأّنَّهالدراسةَّالثانويةَّومرح

َّيشكلَّخطرًاَّعلىَّالحضارةَّالغربية.ََّّ

َّود:َّـذاَّالكاتبَّالحقـالَّهـَـّدَّقــوق

ذَّصورةَّــيأخََّّاراتََّّـكبيرَّبينَّالحضََّّدامََّّـولَّإلىَّصـدَّيتحـالميَّقـالعنفَّاإلس

َّأوَّبينَّاإلسالمَّوبقيةَّالعالم.ََّّ،دامَّبينَّاإلسالمَّوالغربَّـص

أنَّّ إلىََّّـزيََّّويرىَّ أّدتَّ الوالدةَّ معدالتَّ االاادةَّ يفََّّنتعاشَّ اإلسالميَّ نبعاثَّ

َّمعظمَّدولَّالعالمَّاإلسالمي.

ََّّ،رَّتفاؤالًَّـأكثََّّورًةََّّـصََََّّّّكانية(ـ)السََّّهََّّــديمغرافيـؤشراتَّالـكسَّالمـال:َّوتعَّــوق

َّذةَّيفََّّـفقدَّكانتَّمعدالتَّالوالدةَّيفَّعددَّكبيرَّمنَّالبلدانَّاإلسالميةَّآخ

بشـالهب كبيرـوطَّ البلقيمـالسََّّ،كلَّ يفَّ البلدانَََّّّ،انـاَّ بعضَّ يفَّ مرتفعةَّ تبقىَّ أهناَّ ََّّإاّلَّ

َّمثلَّالمملكةَّالعربيةَّالسعودية.

وعندهاَّسيكونَََّّّ،ددَّالشبابَّالمسلمـمَّسيتقّلصَّع2020بحلولَّعامََََّّّّـهإاّلَّأن

َّديد.ـمنَّالمنطقيَّأنَّيضمحلَّزمنَّحروبَّالمسلمينَّليخلفهَّعصرَّج

د.ـيق ك(1)واـالعمحمدََََّّّّولَّ معروفةَّ عربيةَّ كاتبةَّ سـألتَّ ندوةَّ:َّ يفَّ تشاركَّ انتَّ

َّوكيفعنَّحوارَّالحضاراتَّ)المزعوم(َّكيفَّنواجهَّهذهَّالمقرتحاتَّالعجيبة،َّ

َّنرّدَّعلىَّهذهَّالمقوالتَّالمغلوطةَّفأجابتنيَّهبدوء:َّ

 

نشر1) العواَّ سليمَّ محمدَّ الدكتورَّ مقالَّ منَّ َّه(َّ بتاريخََّّ المصريةَّ األسبوعَّ محلةَّ يفَّ

َّم(.4/2َّ/2002َّهـََّّ)21/11/1422
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مبكراًَّ والبناتَّ البنينَّ متطلباتَََّّّ،]زوجواَّ ويفَّ المهورَّ يفَّ المغـاالةَّ منَّ وتخلصواَّ

السخيفة الربجوازيةَّ َّ،مساكنهمَّ األَّ التعليمَّ مستوىَّ ووجهواَّوحسنواَّ ساسيَّ

البسيطة والصناعاتَّ الصغيرةَّ التجاراتَّ الحرَّولوَّيفَّ العملَّ إلىَّ وكفواَََّّّ،األوالدَّ

أمنًاََّّ الطرقَّوأكثرهاَّ لهاَّيفَّأسرعَّ المخططينَّ التيَّيفكرَّكبارَّ عنَّتقليدَّالحضارةَّ

َّللقضاءَّعلىَّشبابَّالمسلمينَّوالعربَّيفَّشتىَّدولَّالمعمورة[.َّ

ف هناَّ أّنََّّـمنَّ أرىَّ األخََّّإينَّ الواجبَّعلىَّ العامالتَّعلىََّّواتََّّـمنَّ الداعياتَّ

بنـاءَّأمتهّنَّعلىَّأساسَّاإلسالمَّالعظيمَّأنَّينبهّنَّأخواهتنَّعلىَّالحذِرَّمنَّالوقوعََّّ

َّديدَّالنسل.َّـداء،َّفيعزمنَّعلىَّتحـدَّاألعـيفَّكي

َّأيتهاَّاألخواتَّالفاضالتَّ

أعرفَّأسرًةَّمنَّزوجينَّمثقفينَُّخدعتَّهبذهَّالمقولةَّالباطلة،َّواتفقَّالزوجانََّّ

بولدَّواح يكتفياَّ أنَّ تربعلىَّ يبذالنَّجهدهماَّومالهماَّيفَّ الصالحََّّـتيـد،َّ هَّوإعدادهَّ

َّولمـاَّجـاءََّّ الكرب.َّ النفعَّوالعونَّعندماَّيبلغانَّ ليكونَّلهماَّقرةَّعين،َّيرجوانَّمنهَّ

فرحا ليََّّبـهََّّالمولودَّ يعمالنَّ كاناَّ عليه:َّ اتفقاَّ ماَّ ينفذانَّ وانطلقاَّ شديدًا،َّ الًََّّـفرحًاَّ

هَّومنـامهَّويقظتهَّ..َّوأجريتَّلألّمَّوهنارًاَّلالهتمامَّبهَّويسهرانَّللعنايةَّبغذائهَّودوائَّ

الحمل منَّ تمنعَّ جراحيةَّ آمالَََّّّعمليةَّ وتعلقتَّ َّ.. ويروحَّ يغدوَّ الفتىَّ ودرجَّ َّ..

أوَّ ناجحًاَّ طبيبًاَّ أوَّ كبيرًاَّ عالمـًاَّ األيامَّ مقبلَّ يفَّ يكونَّ أنَّ يأمالنَّ بهَّ األبوينَّ

َّّرَّالنسيم،َّإذاَّشكاَّلمَّيستطيعاَّالنومَّقلقًاـمهندسًاَّموفقًا،َّوكاناَّيخافانَّعليهَّمنَّم

فأفس )الدالل(،َّفأخفـعليه،َّ الدراسـدهَّ السفـقَّيفَّ تركها،َّوسلكَّمسلكَّ اء،ََّّهةَّثمَّ

وأسرفَّعلىَّنفسه،َّفأصابتهَّبسببَّذلكَّعلل،َّفقضىَّنحبه،َّوهناَّتحّطمَّاألبوانَّ

َّوأصبحَّكلَّمنهماَّيقلبَّكفيهَّعلىَّماَّفعل،َّوندماَّوالتَّساعةَّمندم.َّ

.َّوكانَّمنهمَّهذاَّوبلغنيَّأنَّزوجةَّلعاملَّفقيرَّأميَّأنجبتَّخمسةَّعشرَّولدًاَّ.

َّالطبيبَّوالمهندسَّوالمعلمَّوالتاجر.ََّّ



- 521 - 

 

بالمؤمنََّّ يليقَّ الَّ هذاَّ يفَّ والشّكَّ اهلل،َّ هوَّ الرزاقَّ وإّنَّ اهلل،َّ هوَّ المرّبيَّ إّنَّ

َّمنَّعالمََّّ الحالل،َّولكنَّكمَّ الرتبيةَّوالكسبَّ بأسبابَّ نأخذَّ الصادق.َّوعليناَّأنَّ

َّتجارية.َّبالرتبيةَّأخفقَّيفَّتربيةَّأوالده،َّوكمَّمنَّرجلَّذكيَّنشيطَّأخفقَّيفَّأعمالهَّال

إّنَّحفظَّالنسلَّمقصدَّمنَّمقاصدَّالشريعةَّالخمسةَّالتيَّتدورَّأحكامَّالشريعةََّّ

َّكلهاَّلحفظهاَّورعايتها.َّوهيَّحفظَّالدينَّوالعقلَّوالنفسَّوالمـالَّوالنسل.ََّّ

ألنَّّ ذلكَّ بالواقع،َّ ولنعرتفَّ سبحانه،َّ اهللَّ شريعةَّ تقرهاَّ الَّ النسلَّ ََّّومحاربةَّ

َّ..َّلنعرتفَّأّنَّمحاربةَّالنسلَّهذهَّإغماضَّأعينناَّعنَّالواقعَّالَّيغّيرَّمنَّاألمرَّشيئًا

اال منَّ ماَّ شيئًاَّ َّحققتَّ َّ–نتشـارَّ ََّّ أسفاهَّ َّ-واَّ المسلمينَََّّّ منَّ قليلَّ نفٍرَّ بينَّ

اهلل،َّوهذاَّبعضَّماَّحققهَّاألع فينـوالمسلماتَّهداهمَّ الرابعَّعشرََّّـداءَّ القرنَّ اَّيفَّ

بالدهم،ََّّ وقّسمواَّ المسلمين،َّ وفّرقواَّ الخالفة،َّ علىَّ قضواَّ فقدَّ المنصرم،َّ

نتدابَّعليها،َّأوَّجعلهاَّمناطقَّنفوذَّلهم،َّوتدخلواَّيفََّّأوَّاالََّّوتقاسمواَّاستعمارها

محلهاَّ وأحلواَّ البالد،َّ بعضَّ يفَّ بالشريعةَّ الحكمَّ فأزاحواَّ المحاكمَّ أنظمةَّ

قوانينهم،َّثمَّصاغواَّمناهجَّللتعليمَّلبعضَّالبالدَّعلىَّأساسَّعلماين،َّعملواَّذلكََّّ

ََّّاثر،َّوأنَّّأّنَّنسلَّالمسلمينَّيتكََّّطء،َّولكنهمَّعندماَّوجـدواََّّـكلهَّعلىَّمراحلَّوبب

الوعيَّبدأَّينتشرَّبينهمَّعمدواَّإلىَّإقامـةَّدولةَّلليهودَّعميلةَّلهمَّتحققَّمصالحهم،َّ

العنفَّ التقنيَّبالقوةَّللمسلمين،َّ]وسلكواَّيفَّتحقيقَّذلكَّمسلكَّ التقدمَّ وتوقفَّ

بجنودَّعمالئهمَّوجنودهم[.َّونشرواَّبينهمَّفكرةَّتحديدَّالنسلَّ..ََّّوإناَّهللَّوإناَّإليهََّّ

َّراجعون.َّ

لق جـوقالوا:َّ بالدهم،َّربـدَّ بعضَّ واستعمارَّ المسلمينَّ تقسيمَّ يفَّ خططناَّ ناَّ

اال تحتَّ بعضهاَّ ولكننَـّنتووضعَّ تعليمهم،َّ مناهجَّ وأفسدناَّ فوجَّـداب،َّ بأنـاَّ هَََّّـّئناَّ

يـيخ َمْنَّ ذلكَّ بعدَّ أصالهبمَّ منَّ نظـرجَّ باإلسالمَّ حيـؤمنَّ بمبادئهََّّـامَّ ويلتزمَّ اةَّ
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خ وكانتَّ نسلهم،َّ منَّ الحـّدَّ علىَّ نعملَّ أنَّ إاّلَّ أمامناَّ يبقَّ فلمَّ طتهمََّّوأحكامه،َّ

َّقائمةَّعلىَّطريقتين:َّ

o ََّّأماَّاألولىَّفهيَّفكرية،َّنخوفهمَّمنَّمتاعبَّاألوالدَّالذينَّيزعجونَّويذهبون

َّبمتعَّالحيـاةَّولذاهتاَّويكلفونَّأهليهمَّالعنـاءَّبرتتيبهم.َّ

o ََّّالثانيةَّفهيَّأنَّنشغلهمَّبتحصيلَّالرزق،َّونشرَّالفقرَّيفَّأوساطهمَّوذلك وأماَّ

تذ اشرتاكيةَّ نظمَّ إقامةَّ ]منهاَّ عـدة:َّ طـرقَّ وتجعلَّعنَّ الوسطى،َّ بالطبقةَّ هبَّ

أكثرَّالمسلمينَّمنَّالطبقةَّالفقيرة،َّبلَّتجعلهمَّتحتَّخطَّالفقر،َّوتقمعَّالدعاةَّ

َّبالقتلَّوالسجنَّوالتشديدَّواإلفقار[.َّ

َّذاَّالموضوع:َّـّدَّمنَّاإلشـارةَّإليهماَّيفَّهــاكَّأمرانَّالَّبَُّـأيتهاَّاألخواتَّ..َّوهن

 خم حم جم يل ىل مل  ُّنحنَّنعتقدَّأّنَّالرّزاقَّهوَّاهلل.َّيقولَّاهللَّتعالى:ََََّّّّ -1
 [.6ََّّهود:َّ] َّيم ىم مم

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ ُّ ويقـول:ََّّ
 [.23َّ-22الذاريات:َّ]ََّّ مث  هت

إّنَّأحدكمَّيجمعَّخلقهَّيفَّبطنَّأمـهَّأربعينَّيوماَّنطفة،َّ»:ََّّملسو هيلع هللا ىلصََّّويقولَّرسولَّاهلل

فينفخَّ الملكَّ مثلَّذلك،َّثمَّيرسلَّ مثلَّذلك،َّثمَّيكونَّمضغةَّ ثمَّيكونَّعلقةَّ

كلمات:َّبكتبَّرزقه،َّوأجله،َّوعمله،َّوشقيَّأوََّّفيهَّالروحَّويؤمرَّبكتبَّأربعََّّ

َّ(1)«.سعيدَّ...

يشّبَََّّّ -2 ماَّ سرعانَّ بلَّ َّ.. دائمًاَّ مستهلكاَّ مخلوقًاَّ ليسَّ المولودَّ هذاَّ إّنَّ ثمَّ

الرزقَّألبويهَّوأسرته،َّفكمَّـويغدوَّكاسبًا،َّوق السعةَّيفَّ يدهَّ اهللَّعلىَّ دَّيحقـقَّ

واَّمنََّّمنَّناسَّفقراءَّكانَّالناسَّيتصدقونَّعليهمَّرزقواَّبأوالدَّعملواَّفأصبحـ

يفَّ كانـواَّ أنَّ بعـدَّ القصـورَّ أسكنوهمَّ إذَّ ذويهمَّ حيـاةَّ فتغـيرتَّ األثرياء،َّ كبـارَّ

 

 (.2643َّ(،َّومسلمَّ)3208(ََّّرواهَّالبخاريَّ)1َّ)
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علىََّّ يتصدقونَّ وأصبحواَّ الممكنة،َّ النعيمَّ أنـواعَّ لهمَّ وجلبـواَّ أكـواخ،َّ

 اآلخرين.

بنـاء ،َّالسيماَّإنََّّةإّنَّاإلنسانَّطاقـةَّضخمة،َّطاقـةَّفعـالة،َّطاقـةَّمنتجة،َّطاقـةَّ

وعال ومجتمعهَّ عصرهَّ وَوَعىَّ المفكرينََّّتعّلمَّ اليومَّ األطفالَّ هؤالءَّ منَّ إّنَّ مـه.َّ

 َّلنـاظرهَّقريب.َّداًَّـد،َّوإّنَّغـــادةَّوالمصلحينَّيفَّالغـوالمبدعينَّوالمخرتعينَّوالق

َّوالحمدَّهللَّربَّالعالمين.َّ
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