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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل
أفضل اخللق واحسنهم ُخلق ًا ،حممد بن عبداهلل وعىل آله وصحبه
أمجعني ،وتابعيهم بإحسان اىل يوم الدين وبعد:

هذه جمموعة من «اخلواطر املتفرقة» نُرشت عىل صفحات

التواصل اإلجتامعي «الفيس بك» عىل فرتات متباعدة من الزمن،
وألن صداها -من خالل تعليقات ال ُق ّراء -كان جيد ًا ،آثرت أن
امجعها يف ك ٍ
ُتيب،أم ً
ال يف دوام اثرها،واخذ العربة منها.

واحلقيقة أهنا ليست كلها من بنات أفكاري ،ولكنني كنت
ٍ
ٍ
وتذكري بالعربة منها ،لرتسيخ املعنى ا ُملراد يف
بسيط،
أهنيها بتعليق
«قرأت لك»
نفس القارىء ،وربام يصدق عىل هذه املجموعة عنوان
ُ
أكثر من غريه ،ألن فيها ما كتبته أنا شخصي ًا ،وفيها من بعض ما

كتبه جهابذة الدعاة ،الذين خربوا احلياة واحواهلا املختلفة ،والنفس
البرشية وتقلباهتا ،الذين ال متل هلم حديث ًا ،وال ترتك ما كتبوا من
يدك دون أن تكمله وتتمنى املزيد.

ًفس الشباب يف القراءة ،يف
كانت هذه اخلواطر قصرية ،قرص ن َ
بالدنا خاصة ،كل خاطرة ختتلف عن جارهتا ،مضمون ًا وزمن ًا ،لكنها
جتتمع يف هدفها ،ففيها من احلكمة واخلربة.
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لواجتمعت يف شبابنا الذي ملك ناصية التكنولوجيا؛ لصاغت

منه النموذج األرقى الذى مجع رحيق العلم واحلكمة واحليوية.

آم ً
ال من العزيز القدير أن جيعل حصاد هذا الكتاب مبارك ًا،
ننتفع به مجيع ًا ،يوم ال ينفع مال وال بنون .اال من اتى اهلل بقلب سليم.

واحلمد هلل رب العاملني
الدكتور عبداحلميد القضاة
اربد – األردن
2016م
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كنّا�س تركيا
يف هناية اخلمسينات من القرن املايض سافر أخي األكرب رمحه

اهلل للدراسة يف تركيا ،وبعد خترجه وعودته اىل األردن ،قال يل إنه

عندما دخل اسطنبول أول مرة؛ استقبله أحد الطالب العراقيني
القدامى ملساعدته ،وبعد أن وضعا متاعه يف الغرفة ،خرجا اىل

السوق ل ُيحرضا بعض الطعام ،ويف الشارع وجدا رج ً
ال من عماّ ل

الوطن ي ّكنُس الشارع ،فسلام عليه وتكلم معه العراقي ومل افهم
عليهام شيئ ًا (بسبب عدم معرفتي باللغة الرتكية حينها) ،ولكنه كان
يتكلم وينظر ا ّيل بني الفينة واألخرى ،ثم و ّدعناه وانرصفنا.

سألت مرافقي األخ العراقي ماذا كان يقول لك؟ فقال:

أخربته أنك قاد ٌم اآلن من األردن ،فرحب بك ودعا لك بالتوفيق
وقال يل أن اخربك بأنه ينصحك أن ال خترج من بيتك إالّ متوضئ ًا،

فالوضوء سالح املؤمن ...كان حيدثني عن ذاك املوقف وتبدو عليه
عالمات التأثر ....عندها قال يل أخي تأثرت كثري ًا هبذه النصيحة

البليغة العملية من هذا الكنّاس .....فأخذت فور ًا عهد ًا عىل نفيس
دمت حي ًا .....ويقول ما خرجت من بيتي بعدها
أن أعمل هبا ما ُ

قط إالّ وأنا متوىض ٌء حتى يومنا هذا ما استطعت اىل ذلك سبيالً،
ودعا خري ًا لذاك الكنّاس يف ظهر الغيب.....فتأثرت أنا شخصي ًا بام
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واخذت عهد ًا مشاهب ًا عىل نفيس مذ ذاك ....وما نقلت
سمعت منه
ُ

هذه القصة البسيطة اىل زوجتي واوالدي حتى سارعوا اىل مثل
ذلك .....وانظر كم كسب هذا الكناس احلكيم من أجر وثواب
بسبب نصيحته هذه ،التي ارجو اهلل أن ترفعه درجات ودرجات يف

اجلنة ....ومما زاد يف التزامنا بذاك هو حديث رسول اهلل  حيث
ِ
استطعت أالّ َ
الطهارة
تزال عىل
يقول ألنس بن مالك" :يا ُبني إن
َ
املوت وهو عىل الوضوء أعطي الشهادة"( .رواه
فافعل ،فإنَّه من أتا ُه
ْ
الرتمذي).

فلنقل خري ًا او لنصمت ،ولننصح بام ينفعنا يف أخرانا ،فرب

كلمة صحيحة ترفع درجاتنا عند اهلل تبارك وتعاىل حيث يقول 
«إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهلل ال ُيلقي هلا باالً يرفعه اهلل

هبا درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ال ُيلقي هلا باالً

هيوي هبا يف جهنم» (رواه البخاري).

واحلكمة ليست متعلقة بشهادة علمية أو منصب متقدم
ولكنها منح ٌة من اهلل ،هيبها ملن يشاء من عباده الصاحلني ﱹ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﱸ (البقرة)269 :
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جابر القلوب املك�سورة
الدكتور اجلراح «بول أودلف» رئيس مجعية إختصايص

العظام االمريكية األسبق ،طبيب حاذق ،مؤمن بخالق الكون
ومدبره ،رغم أنه نادر ًا ما يذهب اىل الكنيسة ،إال أنه يعتقد بأن
اإليامن باهلل والثقة به وبقدرته من أهم عوامل رسعة شفاء املرىض
بعد األخذ بكل األسباب الطبية الصحيحة.

يف أحد األيام حمُ لت اليه عجوز مكسورة يف عظام ظهرها...
فعمل هلا كل ما يلزم جراحي ًا وطبي ًا ،وكان يتفقدها يومي ًا وجيلس

اليها خلفة دمها ودماثة خلقها وتفائلها....وقد هبرته يف رسعة متاثلها

للشفاء ،حيث استطاع أن خُي ّرجها من املستشفى بعد نصف املدة
املقررة عادة ملثلها كرس ًا وعمر ًا ،وكتب هلا ما يلزمها عند خروجها

من املستشفى صبيحة يوم األحد ،وودعها وهي يف غاية السعادة
والفرحة وانرصف.

ويف مساء نفس اليوم «االحد» استُدعي الدكتور بول من

إجازته عىل عجل اىل املستشفى...لتقول له املمرضة أن العجوز
حتترض!!!...وعندما وصل وجدها تلفظ انفاسها األخرية...ليقف

أمامها مشدوها يكلم نفسه...يا أهلي ما الذي حصل..تركتها قبل
ساعات وهي يف أحسن حال!!.
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ومل تطل حريته كثري ًا بعد ما عرف احلقيقة....حيث كان

للعجوز ابنة واحدة ،وقد وضعت األم العجوز كل أملها بإبنتها

الوحيدة وربطت سعادهتا هبا ...وعندما حرضت البنت وزوجها
اىل املستشفى لزيارهتا ،برشهتم املمرضة بقرار الطبيب إلخراج
أمها.....فانتحت البنت بزوجها جانب ًا وهتامسا قليالً ،ثم عادا اىل

األم الفرحة لتقول هلا إبنتها :أننا قررنا أن نأخذك من هنا اىل ملجأ

العجزة...فصعقت األم من هول ما سمعت وشهقت من اعامقها،
ُ
واهنارت ودخلت يف صدمة أودت بحياهتا....

عندها قال الدكتور بول ،املؤمن باهلل ،كلمته املشهورة:

الطب جيرب العظام املكسورة ...ولكن من يشفي القلوب املكسورة

غري اهلل !!!....لو أهنا وضعت أملها وربطت سعادهتا بخالقها فلن
خيذهلا !!!.

نعم فاهلل ال خيذل عباده املخلصني....ولكن البرش خيذلون
أحيانا ولو كانوا ابناء ًا...ويكيدون ألقرب الناس اليهم أحيان ًا ولو

كانوا إخوان ًا ،فهاهم إخوة يوسف حيث يقول تعاىل عىل لسان والد

يوسف عليه السالم ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﱸ (يوسف.)5:
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ن�صائح ذهبية!!
يف املايض القريب ،يف الثلث األول من القرن العرشين كانت
فرنسا مرسح ًا لتعاطي الفاحشة ،حيث سبق وأن ألغت كل القوانني

املعيقة هلا ،فانترش الزنا والشذوذ اجلنيس يف كل مكان؛ إنتشار النار

يف اهلشيم ،وكان هناك سوق خاص بل أسواق للبغايا يف باريس
وباقي املدن الفرنسية؛ حيت جيتمعن فيها ويعرضن أنفسهن ملن

ينتقي .وانترشت الرذيلة لدرجة أن يشاع بني الشباب يف أوروبا
عامة ويف فرنسا خاصة ،مقولة هتكمية عىل الكنيسة تفيد بأن «كل
الذنوب يغفرها الرب إال ذنب واحد أن تدعوك امرأة إىل رسيرها
فرتفض».

ويف هذا اجلو امللوث وامللبد بإنحطاط األخالق وغياب

الذوق الفطري ،وارهتان الشباب مللذاهتم وإرتكاسهم يف مستنقعات

شهواهتم ،كانت فرنسا تستعد للدخول يف احلرب العاملية الثانية،
حيث جيشت جيوشها وجهزت حصنها احلصني ،خطها الدفاعي

الشهري «خط ماجينو الدفاعي»حتت األرض عىل طول احلدود
الفرنسية األملانية ،حيث وضعت فيه كل ما يلزم ملعيشة وحياة مائة

وسبعة وثامنني الف جندي ،هذا اخلط الذي توقع العسكريون آنذاك
أن من يتمرتس به ال ُيغلب!!.
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ولكن الواقع ّ
كذب ذلك ،فبدأت املعركة ،ورسعان ما

اندحرت فرنسا وغاصت كرامتها يف الوحل ،حيث رفعت رايات
االستسالم واهلزيمة لألملان ،فقط بعد سبعة عرش يوم ًا من بدء
املعركة ،ومن بني أصوات الولولة ومهسات الندم وذل اهلزيمة،

خرج الرئيس الفرنيس آنذاك؛ املارشال "بيتان" ل ُيلقي عىل األمة
الفرنسية بيان اهلزيمة واإلنكسار ،فقال هلم قوالً بليغ ًا صحيح ًا
يتلخص باحلقائق التالية:

«لقد جاءت هزيمة فرنسا من إنحالل شباهبا»

«حيث دمرت شهواهتم ما شيدته روح التضحية واإلنتامء»

«فإن رمتم النرص فإين أدعوكم أول كل يشء إىل بناء أخالقي».
نعم هذه حقائق بل حكم مفيدة للشعب الفرنيس وللشعوب

اإلسالمية عامة وللشعوب العربية خاصة ،فقد صدق املرشال

"بيتان" ألن األخالق قلعة األمة ،وصدق من قال:

فأقـم عليهـم مـأمت ًا وعـوي ً
ال

وإذا أصيب القـوم يف أخـالقهم

هي:

واحلقيقة التي ال تتغري والتي تتامشى مع سنة اهلل يف هذا الكون

ُ
األخـالق مـا بقيت
وإنـام األمـم

هوا ذهبت أخالقهم ذهبوا
فـإن مُ ُ
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در�س عاملي يف الأخالق الإ�سالمية
حممد عيل رشوان ،بطل اجلودو املرصي ،بلغ رصيده من
امليداليات واحد ًا وثالثني ميدالية ،من بينها ثالث عرشة ميدالية

ذهبية حصل عليها يف بطوالت العامل املفتوحة،واألهم مما سبق ما

ناله من احرتام وتقدير عىل مستوى العامل.

دخل حممد التاريخ كبطل معروف يف الدورات األوملبية منذ

أحرز امليدالية الفضية يف أوملبياد لوس أنجلوس عام (1984م)،

عندما تعمد اخلسارة أمام الياباين "ياماشيتا" بطل العامل الذي كان
مصاب ًا يف املباراة النهائية هلذه البطولة ورفض أن يستغل إصابته.
فنال ميدالية الروح الرياضية من منظمة اليونسكو ،والتي

تعترب روح األلعاب األوملبية قبل أي نتائج ،ونال معها تقدير العامل
واحرتامه هلذا املوقف الريايض النبيل.كام نال جائزة "بيري دي كوبرتان"

باعث األلعاب األوملبية احلديثة الدولية لعام (1984م) ،وحصل

عىل شهادة امتياز خاصة ألحسن خلق ريايض لعام (1984م) ،كام

منحته اليونسكو جائزة اللعب النظيف عام (1985م)  ،وفاز بجائزة
أحسن ُخلق ريايض يف العامل من اللجنة األوملبية الدولية.

ويف لقاء مجع رشوان و"ياماشيتا" بمرص عام (2005م)،

قال رشوان :وأنا أمارس اجلودو كنت أتطلع وأشتاق للعب
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مع "ياماشيتا" ،حتى التقينا سوي ًا يف هنائي لوس أنجلوس عام

(1984م) ،وعلمت قبل املواجهة أن األسطورة الياباين ُيعاين من

إصابة شديدة يف قدمه وبالفعل رفضت أن أستغل إصابته وكان

بإمكاين هزيمته لكنني فضلت التعامل معه بأخالق الفرسان

وكانت النهاية لصاحله.

ومن جانبه أعرب "ياماشيتا" عن سعادته الكبرية بمعرفة

حممد رشوان؛ هذا الشخص الذي حيتل يف قلبه مكانة كبرية،

زادت بسبب موقفه التارخيي ،وأضاف "ياماشيتا" أنه مل ولن ينيس
شخصية مثل رشوان؛ فهو أسطورة يف اللعب واألخالق السامية
أيض ًا ،واكمل "ياماشيتا" قائالً :نعم فعل رشوان ذلك املوقف النبيل

وأكمله بمساعديت يف الصعود ملنصة التتويج.
ملاذا كل هذا التكريم العاملي يا ترى؟!

هذا الترصف السليم النابع من إيامنه؛ أدخله يف قلوب

فحسن اخلُلق سحر حالل ،جيعلك تستقر
عرشات املاليني يف العاملُ ،

يف سويداء القلوب ،جيمع الناس وال يفرقهم ...السحر الذي أدخل
مئات املالين من البرش يف اإلسالم خاصة يف اندونيسيا ونيجرييا،

فشتان ،شتان ما بني هذا الترصف اإلسالمي اإلجيايب وبني قتل
الناس وترويع اآلمنني باسم اإلسالم احلنيف.
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مواطن �صالح ام �إن�سان �صالح ؟
يرتدد كثري ًا مصطلح «مواطن صالح» وفيه اخلري الكثري ،لكن

هناك ما هو أحسن وأكمل منه كيف؟! هذا املصطلح يوحي بحدود

جغرافية معينة يعني حيث يستوطن االنسان (املواطن) ،وكأن
املطلوب أن يكون املواطن صادق ًا أمين ًا خملص ًا كري ًام متعاون ًا ملتزم ًا

مؤثر ًا عىل نفسه ،عادالً ودود ًا حمب ًا ومساعد ًا لغريه...الخ يكون
هكذا ما دام يف وطنه ...والسؤال ا ُمللح هنا؛ ماذا لو كان هذا املواطن

العريب مث ً
ال يف اوروبا أو امريكيا؟! ،هل حيق له أن يرسق أو يزين أو

يؤذي....الخ ما دام يف غري وطنه؟!!.

اإلصطالح األكمل واألصح هو «إنسان صالح» ،إنسان
مشبع بالقيم العظيمة؛ أمان ًة وإخالص ًا وتعاون ًا وصدق ًا وعدالً....

الخ حيث تكون سجية فيه دون تكلف،،ألن كل إنسان صالح هو
تلقائي ًا مواطن صالح ،ألنه حيثام وقع نفع بغض النظر عن احلدود
واجلغرافيا.

وأن من أفضل ما يمكن تربيته وتقديمه للوطن خاصة

ولإلنسانية عامة ،هو ذلك اإلنسان الصالح؛ اجلندي املجهول،

الذى يبذل أقىص ما ىف جهده ،و ُينفق أكثر ما ىف جيبه ،و ُيضحي

بأغىل وقته .فإذا حرض مل ُيعرف ،وإذا غاب مل ُيفتقد ،يتعمد البعد
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عن الشهرة واألضواء ،قليل الكالم كثري العمل ،يؤمن أن له رب ًا
يذكره ىف مأل هو أفضل من األرض ومن عليها.
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�سر الأخالق؛ يف تطبيقها
ُّ
اإلسالم بكل آدابه وأخالقياته املثالية ،ليس بذرة تُستنبت يف

اهلواء ،وال جمرد كالم ُيدغدغ العواطف ،بل منهاج عميل ،ال يظهر
ُحسنه وكامله إال بالتطبيق ،لذا فهو بحاجة إىل أفراد ،طبيعتهم برشية

وطاقاهتم فطرية وواقعهم املادي عادي كواقعنا ،لكنهم ملتزمون يف
التطبيق العميل الفعيل هلذه اآلداب وا ُملثل العليا؛ مثل هؤالء تظهر
عليهم عظمة األخالق اإلسالمية واقع ًا ملموس ًا ،فيغدو أحدهم
بحسن ُخلقه وعدله وإنصافه كأنه قرآن يميش عىل األرض.
ُ
األخالق التي نقصدها هي التي جعلت صالح الدين األيويب

ُيوقف احلرب الصليبية عندما مرض قائد األعداء "ريتشارد" ،حيث
قرر صالح الدين أن ال ُيقاتل قوم ًا ال قائد هلم ،وعندما علم أن مرض

خصمه قد طال واستعىص عىل أطبائه ،أرسل له األطباء املسلمني
حيملون له العالج ،فاعرتض ُ
أهل حاشية امللك "ريتشارد" وقالوا له
كيف تأخذ عالج ًا منهم؟! أي من أعدائك؟! ،فربام يريدون قتلك
بالسم ،فقال امللك ريتشارد :إن املسلمني إذا وعدوا صدقوا ،وإذا
ُ

فعلوا أخلصوا ،ثم تناول العالج فشفي ،فأعلن السالم مع املسلمني
ورفض حرهبم ودفع هلم اجلزية بدالً من حماربة قو ٍم هذه أخالقهم.
فاملطلوب منا هوااللتزام والتطبيق العميل عىل ارض الواقع،
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وممارسة ذلك يف كل آن وحني ؛ولو كان ظاهره ضد مصلحتنا
ُ
حفظ النصوص ُ
للخطب والتغني هبا
اآلنية ،وليس املطلوب هو

ورسها يكمن يف تطبيقها.
نظري ًا،
ُ
فسحر األخالق ّ
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�صقل الإن�سان قبل البنيان
ماذا يستفيد الوطن من العامرات العالية واألبراج الشاهقة
ٍ
ٍ
حقيقي ،يبيع
وإنتامء
وناطحات السحاب ،إذا كان ساكنها بال قي ٍم

وطنه بثمن بخسُ ،يقدم مصلحتة اخلاصة عىل املصلحة العامة...

فهذا سور الصني العظيم ،أحد عجائب الدنيا السبع ،وأطول
ٍ
البرش وأمكن
حاجز من ُصنع البرش ،وا َملعلم الوحيد الذي شيده
ُ

رؤيته من الفضاء اخلارجي ،بلغ طوله ()6400كم ،وتراوح عرضه
ما بني ()9–4.5م ،ووصل ارتفاعه ()7.5م ،استغرق بناؤه
كام ً
ال عىل ثالث مراحل ()2300عام ًا .تم تشييده لتحصني الصني
ومحايتها ،وصد العدوان عنها.

لكن التاريخ يذكر أنه تم إجتياح الصني بعد ذلك ثالث
مرات ،ويف كل ٍ
ٍ
ُ
دخول األعداء بإجتياح السور؛ بل من
مرة مل يكن

حلراس ورشاء ذممهم من
البوابات الرئيسية!!! ،وذلك بسبب خيانة ا ُ
ِقبل األعداء؛ فلم يجُ ِدهم نفع ًا تشييدُ البنيان ،عندما أمهلوا صناع ًة
اإلنسان ،وكانت مقولة االمرباطور املشهورة« :ليتنا إنشغلنا برفع
ُ
فصقل اإلنسان وتربيته قبل
القيم قدر إنشغالنا برفع األحجار».

ومتتني الوجدان قبل اجلدران.
البنيان،
ُ

ويا ليتنا نستفيد من هذه العرب يف كل املجاالت....فها نحن
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تسابقنا وبتشجيع من ابائنا لدراسة الطب واهلندسة ،فوقعنا بني
طبيب يبني األجسام وبني مهندس يبني العامرات ...وتركنا تنمية
وتربية العقول يف اجلامعات لغرينا ...وكثري من هؤالء ينقلون العلم

والعلوم لطالهبم كام أخذوها من الغرب دون ربطها بخالق الكون
ومعتقدات األمة ....فرتاكمت لدينا يف العامل اإلسالمي أعداد
هائلة من أنصاف املتعلمني بتصورات ممسوخة وأحيان ًا ضائعة فال

هي إسالمية والهي غربية ،فاالسم إسالمي والفعل غريب ...ومرة
أخرى «صقل اإلنسان وتربيته قبل البنيان ومتتني الوجدان قبل

اجلدران».
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اول �سفرة يف حياتي !!
ال أذكر ما الذي جعلني أفكر بالدراسة يف باكستان ! فتوجهت
إليها هناية عام ()1968م عن طريق العراق ،ثم بحر ًا يف باخرة معدة

لنقل البضائع إىل كراتيش ،يف رحلة بحرية مدهتا ثامنية أيام بلياليها،
فكانت بالنسبة يل جتربة فريدة من نوعها خ ّلفت ذكريات خاصة ال
تُنسى منها:

حمطة السفراألوىل من اربد بر ًا بالباص قاصد ًا البرصة يف

العراق ،وكانت املرة األوىل التي أغادر فيها األردن ،وكنت أمحل
معي متاع ًا ثقي ً
ال يف حقيبة كبرية ،وكنت أعترب هذا السفر حتدي ًا
يل .فهل أستطيع الوصول إىل ُمرادي مع احلفاظ عىل أمتعتي
ونقودي..؟! ولذلك كانت درجة التيقظ واحلرص عالية جدً ا.

وللمزيد من التعب واحلرية تبني يل يف منتصف الطريق أن
الباص الذي أركبه متوج ٌه من إربد إىل الكويت ،مرور ًا ببغداد ثم

البرصة بجانبها ...ولقلة اخلربة والتجربة ،تبني يل فيام بعد أن هذا
الباص ال يدخل مدينة البرصة ،التي كنت أقصدها ،بل يمر قريب ًا

منها؛ لذلك ُطلب إ ّيل النزول من الباص ،عىل املثلث الذي يربط
طريق بغداد  -الكويت الرئييس بمدينة البرصة.

وفع ً
ال نزلت مع حقيبتي التي تكربين حج ًام ووزن ًا .وكانت
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احلرية متلؤين ،واللعنات الصامتة عىل سائق الباص  -الذي مل

يوصلني إىل البرصة  -متأل صدري ...كان الوقت قبل الغروب ومل

أكن أدرك يف حينها أين أنا وال االجتاهات األربعة ،لوال بقايا قطعة
من حديد صدئة ،بعض ما كتب عليها قد أكل عليه الدهر ورشب،
تشري إىل البرصة.

حلظات رهيبة بالنسبة يل استذكرت فيها والديت ،ودعاءها

الدائم يل وإلخواين بالسرت والتوفيق ،وقلت يف نفيس يا اهلل!...
ومل يقطع عيل رشودي ،وحبل أفكاري إال وقوف سيارة خاصة

بيضاء ،من نوع بيجو أمامي ،قال يل سائقها :أين تقصد؟ قلت:
البرصة .فقال :تفضل !...كدت أطري من الفرح ،وأنا بني مصدق

ومكذب!! ساعدين الرجل عىل محل احلقيبة ووضعها يف السيارة،
ثم ركبت وانطلقنا إىل البرصة ،ولكن يف واقع احلال إىل جهة جمهولة
عملي ًا بالنسبة يل ...فلذلك كانت تنتابني وساوس وأوهام ال أدري

مصدرها .وكانت تنقطع هذه األفكار بني الفينة واألخرى؛ ألرد

عىل أسئلة السائق ...من أين أنت؟ وأين تقصد؟ وما اسمك؟ وكان
ال يزيد عىل الرتحيب بعد كل جواب.

عيل أن أعطيه
من األمور التي تشغل بايل يف الطريق ،هل َّ

أجر ًا ،عىل مجيل صنيعه أم ال؟ هل هو فاعل خري أم سائق أجرة؟
ورغم أن األميال التي قطعناها كانت قليلة إال أنني شعرت أهنا
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طويلة جد ًا .فلماّ بدأ عمران البرصة يظهر يف األفق بدأت أرتاح شيئ ًا
فشيئ ًا.

مللمت ما بقي لدي من شجاعة وسألته :من أين أنت؟

فقال :من الكويت وأقصد زيارة البرصة .وكان هذا يف صيف عام
(1968م) دخلنا البرصة ،وعرف أنني أريد فندق ًا أسكن فيه حتى

موعد الباخرة ،فأرشدين إىل فندق ،ومحل معي حقيبتي ،وقابل
املسؤول وأوصاه يب خري ًا ،ثم أراد االنرصاف فرجوته أن أقدم له
أجر صنيعه الكريم ،فابتسم ،وقال سأزورك غد ًا إن شاء اهلل يف

الفندق ،ونتفاهم ،ثم غادر وتركني يف حرية جديدة ...عىل ماذا

نتفاهم....؟!!

دخلت غرفتي ،وتنفست الصعداء ،ومحدت اهلل،

أن وصلت ساملا ،بحقيبتي ،ونقودي ،مل يمسسهام سوء!!
ودخلت يف نوم عميق ،مل أصح منه إال يف ساعة متأخرة ،ألصيل

املغرب والعشاء مجع تأخري.

جاء الرجل يف الصباح واطمأن عيل ،وجتاذبنا أطراف

احلديث ،عرف أنني متوجه للدراسة يف باكستان عن طريق البحر

مع رشكة “كريام كنزي” التي تنطلق من البرصة ،وحتمل مع البضائع
بعض الركاب ،الذين يقصدوهنا ؛ لرخص أجورها ،وكنت واحد ًا
منهم.
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كنت أستجمع شجاعتي لشدة حيائي منه للطفه ووقاره عندما

كنت أريد أن أسأله ،فقلت له :باألمس أردت أن أقدم لك األجرة
عىل صنيعك اجلميل فأجلت ذلك إىل اليوم .فضحك ،وقال :ذات

يوم كنت مع زوجتي وبنايت يف سياريت عىل طريق بغداد – الكويت،
وكان الوقت ليالً ،وقدر اهلل أن تعطلت السيارة وأصبحنا يف ضيق

شديد .وكنت أجتهد بالطلب من السيارات التي متر أن تساعدنا فال
جميب ،وبعد انتظار طويل وحرية أطول ،إذ بسيارة خاصة صغرية،

يستقلها جمموعة من الشباب األردنيني ،تستجيب لإلشارة وتقف
أمامي ،وبعد أن عرفوا األمر ،قاموا بإصالح سياريت.

ثم تابعنا املسري باجتاه الكويت ،وكان هؤالء الشباب يسريون

خلفنا ،زيادة يف االطمئنان علينا ،حتى وصلنا الكويت ،شكرهتم،
شكر ًا جزيالً ،وحاولت مكافأهتم ،فرفضوا ،وقالوا :هذا أقل
الواجب.

ومنذ ذلك احلني قطعت عىل نفيس عهد ًا أن أقدم ما أستطيع

من مساعدة ملن أعرف وملن ال أعرف ،عليّ أسدد بعض مجيل هؤالء

الشباب الكرام.

وهذا أقل الواجب ...والزالت كلامته جزاه اهلل خري ًا ترن يف
أردف القول ناصح ًا" :أنت يف بداية حياتك ...وأنت اآلن
أذين إذ
َ
بعيدٌ عن رقابة والديك".
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فتذكر أن اهلل يراك يف كل مكان ،أنصحك أن تلتزم رشعه،

واخرت الصحبة الصاحلة ،والزم دراستك ،واجتهد ما وسعك
االجتهاد ،واستفد من وقتك ،فالوقت هو احلياه ،و ُعد لوالديك

بعلم نافع ،والتزم برشع اهلل ،تكسب املزيد من رضاهم ،فرضاهم

من رضا اهلل.

كلامت من نور ،ساقها اهلل عىل لسان هذا الرجل العظيم
املجهول بالنسبة يل ،فكانت مطابقة متام ًا لكلامت أقرب الناس يل،

وأكثرهم حرص ًا عىل مصلحتي وحب ًا يل ،كم أمتنى لو عرفته أكثر

إلكرامه ،ولكن ما رضه أين ال أعرفه؟! مادام عالم الغيوب ال ختفى
عليه خافية.

من يفعل اخلري ال ُيعدم جوازيه

يذهب ال ُعرف بني اهلل الناس
ال
ُ

فجزاه اهلل عني خري اجلزاء ،وأكرمه حي ًا وميت ًا ،عىل مجيل

وحسن خلقه ،فلست أملك له غري الدعاء ،واالقتداء
صنيعه ُ

بصنيعه.

فعمل اخلري مع من تعرف ومن ال تعرف ،ورضا الوالدين

وطاعتهم ،من موجبات رمحة اهلل وتوفيقه.
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الوا�سطه ...القدمية اجلديدة!!!
ٍ
نفر من الشباب
قبل اكثر من اربعة عقود من الزمان ،اجتمع ٌ
اجلامعي املتحمس يف قريتنا "عني جنه" ،وكنت واحد ًا منهم ،كان

الفقر ابرز العوامل املشرتكة بيننا،عالوة ً عىل خيبة األمل التي
ُ
اصابتنا مجيع ًا لعدم استطاعة ٍ
أي منا احلصول عىل وظيفة يف حينها؛
ٍ
ٍ
وحماوالت فاشلة للوظيفة،
لقصص
فكانت جمالسنا عبار ًة عن تكرار

لعدم وجود واسطة ،فلم نحظ عىل األقل برؤية بعض املسؤولني
آنذاك!! ...وكان من نتائج تلك اجللسات وصف حالنا ِشعر ًا شعبي ًا
اذكر منها هذه األبيات.

وياطبه قائالً:
احدنا ُيراجع موظف ًا ويعرض عليه حاله خُ

ٍ
جامعة ببابك واقف
خريج
ُ
حرق السنني دراس ًة وفالف ً
ال

وظائف؟
يبغيالتوظف هللديك
ُ
نواشف
وإذا تبحبح فالطعا ُم
ُ
وارأف بحاله ومثلك رائف

و ّظفه عندك إن لديك شواغر

املوظف املسؤول حينها كان كبري الرأس ،منتفخ الوجنات،

غليظ الشارب ،صغري العينني ،اشعث الرأس ،عظيم الكرش،
تعلو رأسه سحابة من دخان داكن ...وبعد طول ترقب من الطالب
املسكني وانتظار ملا ستفرت عنه شفاه املوظف الغليظة ،ع ّلها تُفرج
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(وال يعرف أهنا خيبات أمل متتالية):
وهلن يف هذي األمور مواقف
ُ
احلــظ يغدر يا فتى وحيالـف

تنحنح والشنبات تركل وجهه
مغردا
استدار بطرفـه للجامعي ّ

وارشب فعندي العلم يشء تافـه

إنقـع شهادتـك التي احرزهتا

بعدها كنا نعود من العاصمة اىل القرية نجر اذيال اخليبة،

فال وظيفة وال حتى وعد بذلك ....نفكر طول الطريق بكيفية

توفري اجور ونفقات الرحلة القادمة اىل موظف جديد بل اىل خيبة
ٍ
طويل وهنار ُه ٌ
ٌ
ممل،
عاطل عن العمل ،فليل ُه
جديدة .،أعان اهلل كل
خراب ،وأمنيات ُه كثريةٌ!!.
وجيب ُه
ٌ
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�إذا هبت رياحك فاغتنمها
جامعي متدي ٌن أعزب يدرس يف اخلرطوم ،من رواد
طالب
ٌ
ٌ
املسجد وخاصة صالة الفجر؛ التي تُفيض عادة اىل نو ٍع ٍ
مميز من
األُلفة مع اآلخرين ،كان هذا الشاب دائم التفكري بالزواج؛ ولكن

غارز انيابه به وبوالده اىل العظم.
هيهات ،فالفقر ٌ

ٌ
رجل وخاطب
بعد صالة فجر أحد األيام ،هنض فجأ ًة

املصلني قائالً :لدي إبنتان يف سن الزواج ،ويرشفهام أن تتزوجا من
ٍ
أي من رواد الفجر من الشباب دون أي تكليف ،فرفع احدُ الشباب
فور ًا يدة متقدم ًا للكربى.

حلظات حرج ٌة بالنسبة لصاحبنا األعزب ...فرص ٌة
كانت
ٌ
ويرفع
عظيم ٌة ...وبال تكاليف ،تزامحت عليه األفكار ...هل ُيغامر
ُ
يده للثانية؟ فحاجته للزواج ملح ٌة ،ولكن رويدك؛ كيف يجُ ازف

قلب
زواج وليس امر ًا عابر ًا ....وبينام هو ُي ُ
وهو مل يرها قط؟! وهذا ٌ
ٍ
بشاب آخر يرفع يده للثانية.
افكاره بني نع ٍم وال...وإذا
الناس بام حدث وانرصف ٌ
كل لشأنه...إالّ صاحبنا
فرح
ُ

ويعض اصابعه ندم ًا عىل
األعزب ،انرصف مهموم ًا يلو ُم نفسه تارة
ُ
فوات الفرصة الذهبية ،وتارة اخرى ُيعزي هبا نفسه بان اخلري قادم.
ثم قرر أن ال تفوته صالة ٍ
فجر يف املسجد من اآلن فصاعد ًا
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ِ
الناس
ترصد ًا للفرصة القادمة ....وهكذا فمنذ عام وهو يسبق
بفرصة ٍ
ٍ
مجيع ًا اىل املسجد،أم ً
ثانية ،ولكن هيهات هيهات ،ومل تأيت
ال

بعد....،فربام الفرصة ال تأت إال مر ًة واحد ًة ؛ فإذا هبت رياحك
فإغتنمها!!.
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معر�ض دم�شق الدويل!!
ُيذكر أن الفاروق عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه زار دمشق
يصلح لإلستعامل لشدة هرمه ،فسأل
يوم ًا ،فرأى محار ًا هرم ًا سائب ًا ال ُ
من معه من أهل دمشق :ملن هذا احلامر؟ فقيل ال ألحد؛ حيث اعتاد
الناس أن ُيبعدوا مثل هذه البهائم التي تعجز عن اخلدمة عن البيوت،

ويرتكوها هائمة عىل وجهها لتأكل من خشاش األرض حتى متوت
او تأكلها الوحوش ،فقال :ما هذا بعدل!! ،خصصوا قطع ًة من

االرض واجعلوا هلا سياج ًا ،وامجعوا مثل هذه البهائم هبا ،وضعوا

هلا من الطعام ما يكفيها حتى ينتهي أجلها!! ،وكان ما طلب ،ومن

العجب ال ُعجاب ،واملفارقات الغريبة؛ أن قطعة االرض هذه هي ما

كان ُيقام عليها «معرض دمشق الدويل»!! رمحك اهلل يا أبا حفص ما
اعدلك ،حتى البهائم عاشت مطمئنة يف زمانك!!.

أما اخلليفة اخلامس عمر بن عبدالعزيز فأمره أعجب ،فقد

جيء إليه بأموال الزكاة ،فقال :أنفقوها عىل الفقراء ،فقالوا :ما عاد

يف أمة اإلسالم فقراء ،قال :فجهزوا هبا اجليوش ،قالوا :جيوش
اإلسالم جتوب الدنيا ،قال :فزوجوا الشباب فقالوا :من كان يريد
الزواج فقد زوجناه ،فقال :اقضوا الديون عىل املدينني ،فقضوها

وبقي مال ،فقال :انظروا إىل املسيحيني واليهود من كان عليه دين
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فسددوا عنه ففعلوا ذلك وبقي مال ،فقال :أعطوا أهل العلم،
فأعطوهم وبقي مال ،فقال :اشرتوا هبا قمح ًا وانثروه عىل رؤوس
اجلبال لكي ال يقال جاع طري يف بالد املسلمني!!!.
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من منّا بال خطايا ؟
ّ
ٍ
ناحية
ال يمكن ألحد منا أن يدّ عي الكامل ،فهو إن ابدع يف
نواح عديدة ،وإن اصاب يف ٍ
خانته ٍ
أمر اخطأ يف أمور ،فمن منا
من كان يوم ًا بال خطيئة أو زلل او نقص؟! ،وقد أخربنا النبي 
هبذه احلقيقة الثابتة التي ال تقبل النقاش ،فهي جزئية واضحة جيب
أن ال يقع عليها خالف قط ،وال جمال للمزايدة فيها إطالق ًا ،ألن
اخلطأ من طبع النفس البرشية؛ حيث قال «ك ُُّل ا ْب ِن آ َد َم َخ َّطا ٌء»،

(رواه الرتمذي) ،ولكن الفرق بني النفوس اإلنسانية ،والتفاضل
والتنافس بينها بقوله  يف اجلزئية الثانية من احلديث َ
«و َخيرْ ُ
ني الت ََّّوا ُب َ
ون».
الخْ َ َّط ِائ َ
وقد أصاب الشاعر كبد احلقيقة عندما عرب عن ذلك بقوله:
ٍ
��ـ��ن ق��ـ��روح
نفوس إن�م�ا ُه
إص�لاح
كيف
ّ
ُ
تفوح
أن اخلطايا ال
أح���س���ن اهللُ بنـا
ّ
ُ
ف��ض��وح
امل��س��ت��ور منّا ب�ين جنبيه
ف���إذا
ُ
ُ
وألن تقصري اإلنسان حاصل الحمالة ،وألن اخلطأ اليسلم

منه أحد ،والذنب صغر أم كرب مالزم للنفس البرشية؛ بسبب ذلك
كله كان باب التوبة عند اهلل واسع ًا ،مرشع ًا ينتظر من يلجه ،وفوق
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ذلك ترغيب ما بعده ترغيب من رمحة اهلل باإلنسان حيث يقول تعاىل

يف اآلية التي ابكت ابليس :ﱹﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﱸ (آل عمران)١٣٦-١٣٥:
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نـــداء...نـــداء ...نـــداء
إلـى االئمة والوعـاظ واخلطبـاء واملدرسني فـي املساجـد

وإلـى محلة العلم الرشعـي حيثام كانوا...

إىل املعلمني واملعلامت...إىل األبــاء واألمهات

الشباب يف خطر...

أمراض اجلنس واإلنحالل واإلباحية بدأت ُ
تفتك هبم ...وهم

لقلة خربهتم وضغط عواطفهم وكثرة املثريات التي حتيط هبم من

كل جانب ...التي أيقظت كل غرائزهم اهلاجعة ...أصبحوا ضحية
لشياطني اإلنس ...الذين ال َه ّم هلم االّ مجع املال وإفساد اجليل.

هذا نداء حار لكم ...ألنكم ملح البلد وقادة الرأي

واملسؤولون عن التوجيه واإلرشاد والتبليغ .والنني أعلم حرصكم
وحرقتكم عىل الشباب .وحبكم هلم ولغريهم ،ولغريتكم عىل
احلرمات وسعيكم للحفاظ عىل عفاف الشباب وجماهبة املنكر،

فإنني اقدم لكم هذا النداء احلار عن هذه املشلكه التي وصلت اىل

بالدنا لتعرفوا أسباهبا (الزنا والشذوذ والفاحشة بكل اشكاهلا)،
َ
وحتذروا قومنا منها إرضا ًء هلل أوالً ثم حفاظ ًا عىل عفاف الشباب؛

خاصة وأن أعداء اإلنسانية يعتربون أن اجلنس واإلنحالل من أهم
عنارص احلرب القادمه.
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اقدم لكم هذا النداء األخوي بعد أن عملت يف هذا املجال

لسنني خلت لتوعية الشباب وحتذيرهم ،ولكن الشيطان ومغرياته
واعوانه كُثر .......فاين أهل اخلري والنخوة والفضيلة ....فإن مل

تكونوا أنتم ،فمن هم إذن؟

ملعرفة املزيد عن هذه املشكلة،والوقاية منها ،زوروا موقع

مرشوع وقاية الشباب من األمراض املنقولة جنسيا وااليدز
www.qudah.com
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نكره الذنب وال نكره املذنب
صالح مصلح ،يفعل اخلري للناس ،مطبق للحديث
املسلم احلق
ٌ

القديس «اخللق عيال اهلل ،وأحبهم إليه أنفعهم لعياله» (رواه البزار)،
حيب اخلري لكل الناس ،وال يرجو من
ال يوزع جن ًة وال نار ًا ،ولكنه ُ

ذلك إال رمحة ربه .ويعلم علم اليقني أن كل ابن آدم خ ّطاء وهو

غري مستثنى من ذلك .بــل يتذكر ما أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ:

بأن املسيح عليه السالم قال ......« :وال تنظروا فــي ذنـوب العباد

كأنكم أرباب ،بل انظروا فيها كأنكم عبـيد .وإنام الناس رجالن:
معاىف ،ومبتىل؛ فأرمحـوا أهـل البــالء ،وامحــدوا اهلل عىل العافية».

يتعامل املسلم مع املخطىء حسب القاعدة اإلسالمية

العظيمة( :نكره الذنب وال نكره املذنب) ،فيبني له أن باب التوبة
هو أوسع األبواب عند اهلل تبارك وتعاىل ،لذلك ندعوه لإلقالع عن

فعله املحرم ،ثم التوبة .فإن تاب فذلك فضل من اهلل ،وإن كان غري
ذلك ،فعقابه عىل ويل األمر ،وإالّ فاهلل وحده هو الذي يعاقبهام أو

يعفو عنهام .ولكن علينا نحن كأفراد أن نتعامل معه بلطف؛ لنعينه
عىل الشيطان ،ونشعره بحبنا له .ندله عىل اخلري بأحسن العبارات

وألطفها ،نحببه وال ننفره ،حتى يعلم أن رسولنا العظيم يقول:
«كل أبن آدم خ ّطاء ،وخري اخل ّطائني التوابون» (رواه الرتمذي).
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فاخلطأ ،بشكل أو بآخر ،سمة برشية عامة ال ختصه وحده ،فإذا تاب

أصبح يف املقدمة ومن اخلرية .ليس هذا فحسب ،فاهلل تبارك وتعاىل

يقول يف القرآن العظيم :ﱹ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﱸ (آل عمران ،)١٣٦-١٣٥:بل إذا ُقبلت توبته
وأحسن العمل فإن كرم اهلل عليه عظيم ﱹﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﱸ (الفرقان.)٧٠:

نعم ،نحن ال نكره شخص ًا لذاته ،بغض النظر عن لونه أو

عرقه ،أو فكره أو معتقده ،حتى لو وقع يف احلرام؛ بل نُشفق عليه

وندله عىل الصحيح ملصلحته ،وال نيسء التعامل معه وال نُوصمه
كام يدّ عي البعض ،فهو أبن آدم ،خ ّطا ٌء مثلنا ،كام بني الرسول الكريم
 ،وحسابه ليس علينا ؛ إنام حسابه يف النهاية عىل اهلل وحده.

ما سبق من لني وتعاطف خيص الفاعل(املخطيء) ذاته

كإنسان ،له علينا حق النصح واإلرشاد باحلسنى ودون جتريم،

ولكن الفعل نفسه (املحرم) ليس له هذا احلق ،خاصة أنه مصادم
لكل األوامر الساموية وللفطرة السليمة ما دام حمرم ًا ،ولن يقبل به

املحرم يف كل آن وحني ،وهذا ثابت
عاقل .لذلك فالوصمة للفعل ّ
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ال يتغري ،فاحلرام حرام مهام ُز ّين ،واحلالل حالل مهام ُش ّوه .أما

الفاعل ،فهو أبن آدم اخلطاء ،أمامه كل الفرص للتوبة ،وإحسان
العمل والفوز باجلنة .ولنتذكر قصة عبد اهلل امللقب باحلماّ ر ،حيث
يرشب اخلمرُ ،فأيت به إىل رسول اهلل  فلعنه رجل ،وقال :ما
كان
ُ

حيب
أكثر ما ُيؤتى به إىل رسول اهلل  فقال النبي « :ال تلعنه ،فإنه ُ
اهلل ورسوله» (صحيح البخاري) .مع أنه  لعن اخلمر ،وشارهبا،
وبائعها ،وعارصها ،ومعترصها ،وحاملها ،واملحمولة إليه .إذن
ُ
الفاعل فحقه النُصح
فالوصمة للفعل ولن يستطيع أحد تغيريها ،أما

ُ
والتبيان مرار ًا وتكرار ًا.

42

ال ُيعجبني !!
 ال ُيعجبني الداعية الذي يرصف ّجل وقته لرتبية الشباب

لكن ...ليتعلقوا به ال بدعوته ،وينسى قول رب العزة :ﱹﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﱸ (األنعام .)٩٠:قالَ ( :فبِ ُهدَ ُاه ُم) ،ومل

يقل( :فبهم) ،ألن االقتداء يكون باملنهج ال باألشخاص!! رغم أن
ا ُمل َخاطب يف هذه األية هو النبي  فام بالك بالبرش العاديني!!...

يتكسبون بالدعوة
مثل هؤالء ال يستحقون لقب داعية ألهنم ربام
ّ
ومن الدعوة ،وال ُينتجون إالّ اتباع ًا ّ
سذج ًا ليطوفوا حوهلم ال حول

دعوهتم .ويتعلقون هبم ال بمنهج رهبم ،وسيؤدي هذا اإلنحراف
بالفهم اىل هنايات ال تحُ مد عقباها.

 وال ُيعجبني املتدين الذي يدّ عي الزهد ،وهو املنهمك يفدنياه ،ناسي ًا ُأخراه ،يفكر الف مرة قبل أن يمد يده اىل جيبه ليؤدي
حق ًا عليه لزوجه او ولده ،ناهيك عن الناس اآلخرينُ ،يقاتل أخاه

عىل شرب من أرض ليس له منها يف النهاية إال القرب ،كام قال األستاذ
السوداين البسيط عندما وصف هذا احلال" :حصتك منها (اي من

الدنيا) شربين يف مرتين ،مش مهم يكونوا وين ،املهم روحك تعدي

فني !!!)".

صدق ورب الكعبة ،فهذه حصة الغني قبل الفقري ،واحلقري
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قبل األمري ،بغض النظر عن رصيده وامالكه...فلن خيرج منها بغري

القطن والكفن...ألن الكفن ليس له جيوب!!
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ه�ؤالء يف نظري خمطئون !!
 الشيخ الذي ُي ّنزل قدسية وكامل النصوص الرشعية عىلأرائه اخلاصة ،فال يقبل نقد ًا وال مراجعة وال استدراك ًا عىل كالمه

إلعتقاده أنه فوق ذلك كله!!.

 -القائد اجلديد الذي يستلم مكان غريه ،وينعم باإلنجازات

التي بدأها سلفه ،وال يأيت عىل ذكره ،بل حياول طمسه ،وينسب
البطوالت واإلنجازات يف وقت قيايس قصري لقدراته وذاته

املشوهة!!.

 مدّ عي الزهد الذي يتنعم باطيب الطعام وأفخر الثياب،مج ًا ويحُ ِ
اسب الفقري عىل أقل القليل ،وفوق ذلك
لكنه يحُ ب املال حب ًا ّ
جاره جائع و ُعريان!!.

 -املتدين الذي ال يحُ سن االبتسامة بوجه اآلخرين ،جيتهد

باخفاء اسنانه وكأهنا عورة البد من سرتها ،ويعتقد أن التجهم

والعقدة من كامل العبادة والتدين!!.

 -اإلنسان املتدين الذي ُيميض وقته مرح ًا و ُمزاح ًا مع زمالئه،

يبتسم هلذا ويضحك مع ذاك ،حتى اذا عاد اىل بيته جتهم لزوجته

واطفاله الذين ينتظرونه بفارغ الصرب ،وهم احق الناس بصحبته
ومرحه وابتسامته ولطفه!!.
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 -الرجل الذي يظهر كرمه عىل الناس مجيع ًا إالّ عىل والديه

وزوجته واوالده ،وهم األوىل بامله ونفقته ،وينسى قول رسول اهلل
ِ :
«دين ٌَار َأ ْن َف ْقته فيِ َسبِ ِ
يل اللهََِّ ،و ِدين ٌَار َأ ْن َف ْقته فيِ َر َق َب ٍةَ ،و ِدين ٌَار ت ََصدَّ ْقت
بِ ِه َعلىَ ِم ْس ِك ٍ
نيَ ،و ِدين ٌَار َأ ْن َف ْقته َعلىَ َأ ْه ِلكَ ،أ ْع َظ ُم َها َأ ْج ًرا ا َّل ِذي َأ ْن َف ْقته
َعلىَ َأ ْه ِلك» (رواه مسلم).
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ملاذا �أحرق �أ�صابعه !!!
خرجت فتاة تركية مجيلة  -يف العرص العثامين  -لزيارة جدهتا
يف طرف بعيد من البلدة مشي ًا عىل االقدام ،ويف الطريق وبعد أن

ابتعدت قلي ً
ال عن بيوت قريتها ،وعىل غري املعتاد؛ ادهلمت السامء
وهطلت أمطار غزيرة ،فلم تستطع السري من شدة املطر وكثافة
الضباب ،فاضطرت إىل بيت كانت حتسبه مهجور ًا بجانب الطريق،
لتتقي به من هذا املطر الشديد ،وفجأة يظهرعليها من داخله شاب

يف أواخر العرشينات من العمر ،فعرض عليها الوصول إىل حيث
املدفأة ،فرتددت قليالً ،ولكن املطر والرعد زادا ،فامتثلت للدخول،

وطلبت من رهبا احلفظ والسرت ،فاسرتقت النظرات لتجد املنزل
خاوي ًا تقريب ًا إال من بعض املؤن واألثاث البسيط ،فطلب منها
االقرتاب من النار لتجفف مالبسها من اثر املطر ،وجلس هو يف

الطرف األخر.

وبعد فرتة وجيزة من الزمن ،رأته الفتاة خلسة يأخذ أحد
أعواد النار املشتعلة ويقوم بوضعه عىل أصابعه واحد ًا تلو اآلخر،
ٍ
بخوف شديد من هذا الشخص ،غريب األطوار ،ومتنت
فأحست

لو أن املطر يتوقف ،لتنفذ بجلدها وتعود لبيت أهلها ،وفع ً
ال توقف
املطر ليالً ،فقام الشاب وقال :أين منزلك ألوصلك ألهلك .فلم
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تجُ ب ،فقال :إذن أسري أمامك يف الطريق وترمي إ ّيل بحجر يف االجتاه

املؤدي للبيت.

ففعلت ما طلب منها ،ووصلت إىل بيت أبيها خائفة مرعوبة،
ونظرت يمين ًا وشامالً لتشكر الشاب عىل ُحسن صنيعه فلم جتده،

ووجدت أهلها مهمومني قلقني عليها  ،فأخربهتم بام جرى معها،
فاستغرب الوالد مما قالت ،وذهب يف الصباح ملالقاة ذلك الشاب

دون أن خيربه بأنه أبوها ،ليعرف قصته ،فرحب به وأكرمه وهو

ال يعرفه ،وحتدث معه طويالً ،فعرف أنه شاب يتيم ،فقريعابد
خياف اهلل رب العاملني ،يأكل من تعبه يوم ًا بيوم ،فسأله عن حالته

بتلك الليلة ،وما رس ما فعل هبا ،فرد عليه الشاب بأنه أحرق
أصابعه واحد ًا واحد ًا كي يتذكر عذاب النار ،فال ُيقدم عىل فعل

محاقة مع الفتاة املستجرية ،وبعد هذا الرشح ومعرفة القصد من

فعلته ،تقدم والد الفتاة بعرضها عىل هذا الشاب التقي للزواج
وحسن ُخلقه ،فقبل الشاب ذلك ،وفاز
منها ،اعجاب ًا بصنيعه وتقواه ُ
باألوىل واآلخرة ،ومن ترك شيئ ًا هلل عوضه خري ًا منه ،وصدق اهلل

العظيم حيث يقول :ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﱸ (الطالق.)٣-٢:
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كفيف من ك�شمري
يف فرتة دراستي للامجستري األوىل (1971م) كنت أسكن

مع آخرين يف سكن الطالب يف حرم جامعة "كراتيش" .ولكوين
جبيل النشأة من جبال عجلون ،كنت أهوى السكن يف الطوابق

ال ُعليا ،حيث اإلطاللة املرشفة التي تعطي البرص حقه ،رغم صعوبة
الصعود واهلبوط لعدم توفر املصاعد ،وقد ظهر ذلك جلي ًا يف احلرب

الباكستانية اهلندية يف بداية السبعينات ،حيث كنّا نضطر للصعود
واهلبوط مرار ًا وتكرار ًا يف الليلة الواحدة لالختباء يف امللجأ القريب

أثناء الغارات اجلوية عىل كراتيش.

ومن مجيل التقادير أنه كان يل جار من كشمري كفيف البرص

اسمه «حممد نور» ،وكان يدرس املاجستري يف اآلداب .كنت عىل
عالقة طيبة وكريمة معه ،وكان ُيظهر يل قدر ًا كبري ًا من االحرتام،

ربام بسبب تعاطفي معه ،ثم التوافق يف كثري من اآلراء والطروحات
خيصني باسم «حرضة» ،ويبدو أن
خاصة الدينية منها .لذلك كان ُ
هذه الكلمة ال تُرصف عندهم إلاّ ملن ُيريدون تكريمه واحرتامه.
هذا الشاب «حممد نور» كان ذكي ًا ّملاح ًا وحساس ًا ،يفهم

األمور (عىل الطاير) كام يقولون ،كان يتحرك بمساعدة اآلخرين،
أو وحيد ًا باستعامل العصا كام هو معتاد ،وعند انشغالنا يف أشهر
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االمتحانات كان ال جيد من يقرأ لـه ،إذ إن هذه القراءة اجلهرية

هي الطريقة الرئيسة ،التي كان يعتمدها للمذاكرة واحلفظ ،بجانب

سامعه ملحارضة الدكتور أثناء الدوام.

وذات مرة تطوعت إحدى الطالبات للقراءة لـه ،وكانت
تسكن يف السكن املعد خصيص ًا للبنات وهو أيض ًا يف حرم اجلامعة،
يبعد عن سكن الذكور حوايل( )2كم .كان البد «ملحمد نور» أن
وكنت أراه
يذهب هلا يومي ًا ملدة ساعة عىل األقل ،فعرف الطريق،
ُ

كنت أراه خيترص املسافة
يسري فيها برسعة أكثر من املبرصين ،وأحيان ًا ُ
بسلوك ممرات غري رسمية لكنها مطروقة من املبرصين ،رغم ما فيها
من أشواك ،واستمر األمر هكذا حوايل الشهرين.

وذات يوم عاد إىل سكنه مهشم الوجه ،راعف األنف ،باكي ًا!

فقدمنا لـه ما نستطيع من املساعدة واإلسعافات األولية ،وحاولنا
جاهدين أن نعرف السبب فلم ُيبح بيشء ،ثم مهس يف أذين «سأخربك

الحقا» .وبعد أن انفض السامر خلصت إليه ،فقال يل :قد وقعت يف
حب البنت ،التي تقرأ يل ،وأصبحت ال أطيق فراقها ،وقد أخذت

عيل كل تفكريي ،وانطبق عليه قول الشاعر املتيم:
َّ
أروح بقلب بالصبابة هائم

وأغدو بطرف بالكآبة هامي!
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فتساءلت عن عالقة ذلك بام حصل لـه؟؟ فقال :كنت عائد ًا
ُ

من درسها إىل غرفتي يف الطريق املعتاد ،وكنت أفكر هبا طوال
الوقت ،فضللت الطريق وارتطمت بعمود اهلاتف ،فكان الذي

ترى!! فواسيته وتعاطفت معه وقلت يف نفيس :يا إهلي ...كان يميش
سابق ًا عىل نور بصريته دون برصه ،فكان األمر سوي ًا ،وملا انشغل

قلبه وتفكريه تعطلت بصريته ،فأصبح رهني ظلمتني ،عمى البرص
وانشغال البصرية ....فتاهت به السبل ،فحصل ما حصل!!...

واألمر اآلخر ،كان وداعي لـه عند خترجي وسفري لألردن
يف عام (1973م) حار ًا وأخوي ًا وخاص ًا ودامع ًا ،ثم أهنى دراسته

بعدي مبارشة ،وسافر إىل بلده كشمري ...واشتغل هو هناك،
واشتغلت أنا يف األردن يف اخلدمات الطبية امللكية ،ومل يكن أحدنا
يدري ماذا حصل مع اآلخر ،ألنه مل يكن بيننا أي إتصال.
وقدر اهلل أن أعود مبعوث ًا عىل نفقة الباكستان بعد سنوات

للدراسة فيها مرة أخرى لشهادة املاجستري يف فلسفة العلوم الطبية

( .)M.philويف أحد األيام ،رأيت يف حرم اجلامعة رج ً
ال أشبه ما

يكون بصاحبنا “حممد نور” ،فقلت يف نفيس ليس هو! لعلمي أنه يف
كشمري ولن يعود إىل هنا ،فابتعدت وأنا أفكر به ،ومل ألبث أن قررت

العودة إليه ،وكان يقف مع مجاعة من الطالب الذين ال أعرفهم،
وعندما وصلت قريب ًا جد ًا منه ،وقفت حائر ًا لدقائق ،ثم قررت أن
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أناديه ،فإن كان هو رد ،وتأكدت منه ،وإن كان غري ذلك أذهب يف

سبييل ،وناديت ملرة واحدة “حممد نور” ،وإذا به ينتفض ويتوجه إ ّيل
قائال :أووووه (اهلل أكرب) حرضة!! حرضة عبداحلميد!! وكان ٌ
عناق
حار بعد طول غياب!!·
ٌ
أخوي ٌ

فقلت يف نفيس يا إهلي ،أنا املبرص احرتت وترددت ،ومل أعرفه،

وهو الكفيف الفاقد حلبيبتيه ،يعرفني بمجرد سامع صويت ملرة واحدة

بعد سنني من الفراق!! وصدق اهلل العظيم :ﱹ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﱸ (الحج.!!)٤٦ :

عوضه اهلل بصرية نافذة...فاقت برصي وبصرييت!!

سبحانك ريب ما أعدلك.

52

اتق النار ولو ب�شق مترة
يف لقاء عام مجع عدد ًا كبري ًا من اعيان العامل االسالمي يف

مدينة اسطنبول عام (2014م)؛ بمناسبة إعالن وقف االقىص،

برئاسة املجاهد الكبري ،شيخ االقىص األخ رائد صالح حفظه اهلل،
تكلم املشاركون؛ ٌ
كل بام فتح اهلل عليه تشجيع ًا للتربع وحث ًا عليه،

وحني تكلم شيخ االقىص ،ذكر قصة عظيمة ،يقول تعاونا يف ام
الفحم يف سبعينيات القرن املايض لنجمع التربعات لرتميم وتوسيع
مسجد القرية ،كانت تربعات الناس متواضعة لضيق ذات اليد يف

حينه ،وقد اوكلنا مهمة التنفيذ لرجل راينا فيه ويف سريته عالمات

الصالح.

وفع ً
ال بدأ العمل عىل بركة اهلل رغم قلة ما جمُ ع ،ويف أحد

األيام اذا بعجوز كبرية السن تتهادى ومتيش اهلوينا ،رسم الدهر عىل
جبهتها تاريخ القضية الفلسطنية وعذابات أهلها ومعاناهتم ،متكئة

عىل عصاها ،وحتمل بيدها االخرى طوبة صغرية ،حتى اقرتبت
من الرجل املسؤول وقالت :خذ هذه الطوبة للمسجد ،ال أملك

سواها ألساهم يف توسعة بيت اهلل ،أخذها الرجل بيشء من التثاقل
ووضعها بالبناء ألهنا استحلفته مرار ًا أن يستعملها للمسجد.
مرت األيام ومل يذكر األمر ألحد ،حتى رأى هذا الرجل يف ما
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يرى النائم أن القيامة قد قامت ،وأنه يسري يف اجلنة ،وقد رأى قرص ًا
عظي ًام ادهشه مجاله ،وأما روعته فقد خلبت ل ّبه ،فسأل عنه ،فقيل

له ّ
إن هذا القرص للعجوز ،صاحبة الطوبة الصغرية ،فلام أفاق يف
الصباح واسرتجع ما رأى ،ما كان منه إالّ أن ذهب مرسع ًا اىل تلك
العجوز ليساومها عىل الطوبة الصغرية!! دون أن ُيعلمها بام رأى،

فرفضت بيعها بأي ثمن ،وقالت له هي هلل ،فعاد بخفي ُحنني!!.
مرت األيام تلو األيام وصورة القرص ماثل ٌة أمام ناظريه،

حتى رأى مرة اخرى يف منامه نفس الرؤيا ،ونفس القرص ا ُملهيب،
فسأل عنه ،وقيل له نفس اجلواب السابق ،إنه للعجوز ،صاحبة

الطوبة الصغرية!! ،فذهب يف صباح اليوم التايل مرة اخرى لنفس
العجوز ،وحاول اغراءها باملال؛ حيث قدم هلا ثمن ًا خيالي ًا بدل
فألح عليها
الطوبة الصغرية ،فام زادت عىل جواهبا السابق هي هلل!!ّ ،

بالطلب وزاد الثمن وهي ترفض ،ثم نظرت إليه وقالت له :يا ُبني

لعلك رأيت قرصي يف اجلنة!! يا ُبني إنه يل وليس لك!!.
والعربة هنا ّ
بأن العجوز قد تربعت بكل ما متلك...طوبة
صغرية ،نراها بمقايسينا قليلة لكنها عند اهلل عظيمة ،ألهنا ُقدمت

بنفس راضية وإخالص منقطع النظري ،فتقبلها رهبا بقبول حسن،

ورب درهم غلب الف درهم!!.
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اتقوا املالعن الثالثة
مقزز؛ ذلك الذي اصبحنا نراه هنا وهناك ،يف
كئيب
منظر
ٌ
ٌ
ٌ

أطراف الشوارع واألزقة ،وبني البيوت وزوايا املالعب ،اكوا ٌم من
القاذورات والنفايات ،ليس يف احلاوية املخصصة لذلك ،ولكن

فيها وحوهلا؛ حتى اصبحت منطقة احلاوية نفسها مباءةً ،تصدر منها
روائح كرهية ،ناهيك عن املنظر املؤذي ،وارتال الذباب.

فهذه لألسف ،ا ٌّم أرسلت كيس النفايات مع صغريها،
فوضعه بجانب احلاوية ،وأخرى ال تُريد أن تُتعب نفسها ما دامت
يف الطابق األعىل واحلاوية بجانب بيتها ،فتُطل من ش ّباكها حماول ًة
ٍ
هدف يف احلاوية من ٍ
عل ،فإن كانت ماهرةً ،ستُصيب طرف
تسجيل
احلاوية الذي س ُيمزق الكيس فتتناثر حمتوياته هنا وهناك ،موفر ًة عىل

قط اجلريان بعض عناء متزيقه ،ليضفر ببعض العظام .تصوروا هذه
ٌ
ٌ
سامن عىل
وقطط
ودب،
األكوام يف الصيف القائض،
هب ّ
روائح مما ّ
ٌ
بيدر احلي ،والذباب والرصاصري...الخ.

ملاذا ال نرى هذه املناظر يف بالد الغرب؟ هل فهموا حديث

الرسول الكريم  وطبقوه قبلنا ،مع أنه أول ما قيل لنا وبلساننا
العريب املبني!! ،حيث يقول« :ا َّت ُقوا المَْ ِ
الع َن ال َّثال َث َة :ا ْلبرُ َ َاز فيِ المَْ َو ِار ِد،
َو َق ِ
ار َع ِة ال َّط ِر ِيقَ ،وال ِّظ ِّل» (رواه ابو داوود ).
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فوضع الرباز ولو كان ملفوفا بالفوط والقاذورات باشكاهلا
املختلفة يف طريق الناس وظلهم وقرب مصادر مياههم جملب ٌة لغضب
اهلل ولعنته ،ألهنا مزارع للجراثيم ومصادر لنرش األمراض.

وأنظر اىل عظمة اإلسالم احلنيف؛ حيث ذكر املوارد والطريق
والظل ،وك ُلها ٌ
ملك عام ،جلميع الناس ،ومثلها املستشفى واملدرسة
واجلامعة واحلديقة العامة وأماكن العبادة واملالعب الرياضية...
ّ
الخٌ ،
عزوجل.
ملك عا ٌم ،م ّن لوثه وقع حتت طائلة لعنة املوىل
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ال�شيطان وتزيني الفاح�شة
َ
ُيروى ّ
الفرزدق -الشاعر املعروف -كان قد زين له
أن
ُ
الشيطان فعل الفاحشة رغم أنه متزوج ،فراو َد امرأ ًة رشيف ًة عن
نفسها باحلرام ،فامتنعت عليه .فام كان منه إلاّ أن هتددها باهلجاء

والفضيحة إن مل تفعل ،فخافت منه وهو الشاعر املعروف الذي

«النوار»،
الناس رش لسانه ،فاستغاثت بامرأته واسمها
يتجنب
ّ
ُ
«النوار»
وقصت عليها القصة كامل ًة .فقالت هلا زوجة الفرزدق
ّ

«النوار»
واعديه ليل ًة ثم أعلميني باملوعد ففعلت املرأةُ ،وجاءت
ّ
فدخلت احلج َلة ِ
(سرت العروس يف َجوف البيت) مع املرأة.
َ َ

فلام حان املوعدُ  ،جاء الفرزدق لي ً
ال وهو ال يدري م ّن
«النوار» بإطفاء
يف الداخل ،وقبل أن يلج البيت مبارشة أمرت
ّ
الرساج ،فدخل الفرزدق إىل «احلَ َج َلة ظانا ّ
أن م ّن ينتظره هي املرأة

«النوار»  ،فوقع الفرزدق
التي ُيريدها ،ومل يدر بخلده قط أهنا زوجته ّ
عليها وقىض حاجته» منها ،وهو ال يشك حلظ ًة أهنا املرأ ُة إياها ،ألن

األضواء مطفأة ،فلام فرغ منها تكلمت زوجتُه قائل ًة له :يا عدو اهلل،

يا فاسق ،فعرف صوهتا وعلم أهنا خدعته فقال هلا :وأنت هي؟! يا
سبحان اهلل ..ما أ طيبك حرام ًا وأردأك حالالً!!.
والعربة هنا أن نتذكر ّ
أن وظيفة الشيطان تزهيد اإلنسان
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بحالله مهام كان مجي ً
ال وتقبيحه يف عني صاحبه ،ثم تزيني وحتسني
وجتميل احلرام امام ناظريه كام حصل للفرزدق ،وللشيطان يف
ذلك خطوات؛ كل واحدة تقود اىل اختها ،تبدأ بسيطة ال ُيلقي هلا
اإلنسان باالً ،وتتدرج شيئ ًا فشيئ ًا حتى تنتهي بفاحشة عظيمة لقوله

تبارك وتعاىل :ﱹ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﱸ (النور ،)٢١:ولذلك
ال بد لإلنسان من االنتباه واإلبتعاد عن اخلطأ ولوكان ظاهره بسيط ًا

فمعظم النار من مستصغر الرشر ،ﱹﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﱸ (األعراف.)٢٠٠ :
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لل�شباب فقط !!!
قصة حصلت لشاب متدين يف عهد عمر بن اخلطاب  -ريض

اهلل عنه ،كان يشهد الصلوات كلها يف املسجد مع أمري املؤمنني،
وكان عمر يفتقده إذا غاب ،فحصل أن عشقته امرأة من أهل
املدينة املنورة ،فذكرت ذلك لبعض صوحيباهتا من النساء ،فقالت
ِ
عليك،
إحداهن :أنا سأحتال لك عليه بطريقتي اخلاصة وادخله
مر هبا قالت
فقعدت له هذه املاكرة يف الطريق بعد صالة العشاء ،فلام ّ

له :إين امرأة كبري ُة السن وعندي يف البيت شا ٌة ال أستطيع أن أحلبها،
فلو دخلت وصنعت يل معروف ًا فحلبتها يل ،وكان هذا الشاب ممن
ُيسارعون يف اخلريات ،فدخل فور ًا دونام تردد ،فلم ير يف البيت شيئ ًا
فقالت :إجلس حتى آتيك بالشاة.

فكانت املفاجأة ،فإذا املرأة التي تعشقه قد طلعت عليه من
ٍ
مكيدة
أحد األبواب بكامل زينتها ،فلام رأى ذلك أدرك انه وقع يف
ٍ
ٍ
شيطانية ،فعمد إىل زاوية يف البيت فقعد فيها ،فراودته عن
نسائية

نفسه وحاولت معه بكل ما أوتيت من مكر ودهاء وإغراء ،فأبى
واستنكر عليها قائالًِ :
تكف عنه
اتق اهلل أيتها املرأة ،فجعلت ال
ُ
وتلح عليه ،وال تلتفت إىل قوله ،فلام أبى عليها ووجدت أن ال
ُ

الناس ليعرفوا
فائدة منه ملا تُريد ،صاحت عليه بأعىل صوهتا ،فهرع
ُ
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ما اخلرب فقالتّ :
إن هذا الشاب دخل عليّ البيت لرياودين عن نفيس،

ويعتدي عىل عفايف ،فأخذهتم النخو ُة والغري ُة فوثبوا عليه وأوثقوه
وجعلوا يرضبونه دون هوادة.

فلام صلىّ عمر الفجر افتقده فلم يره ،فبينام هو كذلك ،إذ

جاؤوا به مك ّب ً
ال يف مجهرة من الناس ،فلام رآه أمري املؤمنني من بعيد
قال :اللهم ال تخُ يب ظني به ،قال :مالكم؟ قالوا :استغاثت امرأ ٌة

بالليل ،فجئنا فوجدنا هذا الشاب عندها ،فأوثقناه ورضبناه ،فقال
عمر ريض اهلل عنه :أصدقني القول أهيا ال ُغالم ،فأخربه الشاب
بالقصة عىل وجهها احلقيقي ،فقال له عمر -ريض اهلل عنه :-أتعرف

العجوز إن رايتها؟ فقال :نعم إن رايتها عرفتها ،فأرسل عمر إىل
نساء احلي وعجائزه ،فجيء هبن ،فعرضهن عىل الشاب حتى مرت
به العجوز ،فقال :هذه يا أمري املؤمنني ،فرفع عمر ريض اهلل عنه

عليها الدرة (العصا) ،وقال :أصدقيني القول ،فقصت عليه احلقيقة
متام ًا كام قصها عليه الشاب الورع الذي تعلق قلبه باملساجد ،فقال
عمر قولته املشهورة« :احلمد هلل الذي جعل فينا شبيه يوسف عليه

السالم».

ال ّلهم إحفظ شبابنا واجعلهم ذخر ًا ألمتهم
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�إنهيار الأخالق و�سقوط احل�ضارات
األخالق هي القلعة احلصينة حلامية األمة ،وأكمل منظومة

لألخالق هي ما جاء به رسول رب العاملني ،فلام ب ُعدت األمة عن

دينها اهنارت أخالقها ،فتفشت الفاحشة ،وطغت إباحية اجلنس،

واختلت وظيفة املرأة يف املجتمع ،فاضطربت سفينة األرسة ،وغرق
األبناء واحد ًا تلو اآلخر ،واهنارت منظومة القيم يف املجتمع،

وضاعت األمة ،ألن بقاءها مرهون ببقاء أخالقها.

فقمة قيم الدنيا األخالق ،وقمم األخالق مكارمها ،وتاج

املكارم العفة ،وقمة العفة ،عفاف الفرج ،وعليه فرغم أن رضوب

السوء يف األخالق كثرية ،إال أن أمهها ما كان يتعلق بالغريزة اجلنسية،
وما انبثق عنها من ممارسات إباحية عجيبة وغريبة ،ال ختطر عىل بال،
وال تقرها األخالق السليمة.

وقضية اإلنفالت اجلنيس هي من أهم القضايا األخالقية،

ألهنا املفتاح الرئيس خلراب املجتمعات وللسقوط واإلندثار ،حيث
عصفت بحضارات سابقة سادت ،فأبادهتا عن بكرة أبيها ،والقرآن
الكريم يتحدث عن تدمري وإبادة وخسف قرى قوم لوط الذين

ابتدعوا فعلة الشذوذ اجلنيس ،حيث كانوا يأتون يف نادهيم املنكر
جهار ًا هنار ًا ،يقول تعاىل :ﱹ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
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ﯜ ﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﱸ (األعراف،)٨١-٨٠:
ويقول عن عذاهبم ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﱸ (هود ،)٨٣-٨٢:أما احلضارة اإلغريقية
(اليونانية) القديمة ،فقد بدأت فتية قوية جادة ،فبلغت قمم املجد،
وتبوأت مقعد ًا متقدم ًا يف سلم التقدم املادي ،بقيت هكذا حتى نصب

هلم الشيطان أرشاكه ،فرشبوا من كأس اجلنس بطريقة هبيمية عجيبة،
ثم ظهرت الغريزة اجلنسية البهيمية بمظهر أخر ،حيث انترش بينهم

فعل قوم لوط ليكمل مع الرذيلة واإلباحية والفاحشة بكل أشكاهلا
اهنيار األخالق ،واألدهى أن ذلك الفعل كان مقبوالً عند كبريهم

وصغريهم ديني ًا وأخالقي ًا ،فأتى عىل األخرض واليابس ،مصداق ًا

لقوله تبارك وتعاىل :ﱹﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ (اإلسراء.)١٦:

أما احلضارات الرومانية والبابلية وغريمها من احلضارات
السابقة فلم تكن أفضل حاالً من غريها ،فلام تراخت عرى األخالق
وصيانة اآلداب يف املجتمع الروماين مثالً ،اندفع تيار العري
والفواحش ومجوح الشهوات ،فأصبحت املسارح مظاهر للخالعة
والتربج املمقوت والعري املشني ،وزينت بكل ما يدعو اىل الفجور
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والدعارة والفحشاء والنتيجة أن ذهبت حضارهتم أدراج الرياح!!.
وهذه سنة من سنن اهلل يف الكون ،ال تتجاوز كافر ًا أو مسلام،
فقد حكم املسلمون األندلس ثامنية قرون ،كانت الثالثة االوىل

اسالمية زاهرة حملقة يف آفاق املجد ،ولكن عندما ألقوا بأنفسهم يف
أحضان النعيم ،وناموا يف ظل ظليل من احلياة العابثة ،واملجون وما

يريض األهواء من ألوان الرتف الفاجر ،ذهبت أخالقهم ،كام ماتت

محيتهم ،وغدا التهتك واخلالعة واإلغراق يف املجون ،ومظاهر

التربج من أبرز مميزاهتم ،حيث استناموا للشهوات والسهرات املاجنة
واجلواري ،وإن شعب ًا هيوي إىل هذا الدرك من اإلنحالل وامليوعة ،ال
يستطيع أن يصمد رجاله حلرب أو جهاد ،فخرسوا كل يشء وتالشوا

كغريهم .وهلذا فال يغرنكم ما ترون من تقدم وتكنولوجيا الغرب يف
هذا الزمان ،فقد انترش فيهم الزنا والشذوذ بكل اشكاله انتشار النار يف
اهلشيم ،وصدروه ونرشوه يف كل مكان ،واقروا الزواج املثيل رسمي ًا،
واعادوا كل ما حصل يف احلضارات البائدة وزيادة ،ولذلك فالزوال

والسقوط قادم ال حمالة ،ألن اهلل تبارك وتعاىل يقول :ﱹﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﱸ (األحزاب.) ٦٢:
والرسول  يقول« :اذا استحلت امتي مخسا فعليهم الدمار؛ اذا

ظهر التالعن ولبسوا احلرير ورشبوا اخلمر واختذوا القينات ،واكتفى

الرجال بالرجال والنساء بالنساء».
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�صالة اجلمعة يف مان�ش�سرت
حصلت عىل قبول مبدئي للدكتوراه يف كلية الطب يف جامعة
مانشسرت يف بريطانيا (1979م) ،رشيطة احلصول أوالً عىل دبلوم

متقدم مدته عام.

سافرت إىل مانشسرت برفقة زوجتي يف رمضان بتاريخ

(1979/8/10م) أي قبل الدراسة بشهر كامل ،وقد عرفت
الكلية جيد ًا ،ورتبت أمور السكن عند عجوز وحيدة ،عمرها ستون

عام ًا ،وقد عانيت قلي ً
ال أثناء البحث عن السكن ،بسبب الرشوط
التي وضعتها للسكن املناسب ،إذ ال بد أن يكون بيت ًا صغري ًا مستق ً
ال
ما أمكن ،وعند عجوز ال ترشب مخر ًا ،وال تقتني كلب ًا ،وكان يل كل
ذلك ،وبدأت الدراسة الذاتية قبل البداية الفعلية للكلية.

كانت الشهادة األوىل هي دبلوم متقدم يف علم الفريوسات

واملناعة ،وهي أصعب شهادة يف كل دراستي عىل اإلطالق،

حمارضات مركزة وخمتربات عملية طويلة تأكل معظم الوقت ،كنا
سبعة عرش طالب ًا من أربع عرشة دولة ،وقد حدث أثناء وبعد هذا

الدبلوم أمور مهمة ال بد من ذكرها:

كان رئيس قسم البكترييا بروفيسور ًا اسمه «:باتريك كوالرد»،

إنجليزي األصل والفصل ،يعرف اللغة العربية؛ ألنه خدم يف العراق،
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ويف فلسطني ،أيام االنتداب الربيطاين ،وهو حق ًا عامل باجلراثيم ،إذ
أمىض حياته متفرغ ًا لذلك ،وكان يعمل يف كليتني خمتلفتني ،واحدة يف
جامعة لندن واألخرى يف جامعة مانشسرت ،وكانت حمارضته الوحيدة
األسبوعية لنا يف وقت صالة اجلمعة متام ًا ،ألن يوم اجلمعة هو يوم

عمل عندهم ،وكنت أنا ومعي شاب عريب آخر نريد أن نصيل اجلمعة،
لكننا اضطررنا للغياب عنها كوهنا أول حمارضة للدكتور باترك.،عل ًام
أننا يف ذلك الوقت كنا النجد مكانا للصالة ،فأضطر للصالة يف بيت

الدرج ،أما مكان صالة اجلمعة فهو بعيد عن الكلية ،ولكن الوضع
اآلن خمتلف متاما حيث املصليات يف كل مكان وهلل احلمد.
كان رئيس قسم البكترييا بروفيسور ًا اسمه« :باتريك كوالرد»،
إنجليزي األصل والفصل ،يعرف اللغة العربية؛ ألنه خدم يف العراق،
ويف فلسطني ،أيام االنتداب الربيطاين ،وهو حق ًا عامل باجلراثيم ،إذ

أمىض حياته متفرغ ًا لذلك ،وكان يعمل يف كليتني خمتلفتني ،واحدة يف
جامعة لندن واألخرى يف جامعة مانشسرت ،وكانت حمارضته الوحيدة
األسبوعية لنا يف وقت صالة اجلمعة متام ًا ،ألن يوم اجلمعة هو يوم

عمل عندهم ،وكنت أنا ومعي شاب عريب آخر نريد أن نصيل اجلمعة،
لكننا اضطررنا للغياب عنها كوهنا أول حمارضة للدكتور باترك.،عل ًام
أننا يف ذلك الوقت كنا النجد مكانا للصالة ،فأضطر للصالة يف بيت

الدرج ،أما مكان صالة اجلمعة فهو بعيد عن الكلية ،ولكن الوضع
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اآلن خمتلف متاما حيث املصليات يف كل مكان وهلل احلمد.

وقبل اجلمعة الثانية أي موعد املحارضة ،تشاورت مع زمييل
واتفقنا أن نقابل الربوفسور قبل حمارضته ونرشح له األمر ،ع ّلنا نجد

ال مناسب ًا ،وفع ً
ح ً
ال كان ذلك قبل موعد الصالة بساعة ،وعندما
وصلنا باب مكتبه خاف زمييل من ردة فعل سلبية للربوفيسور،
وانعكاس ذلك عىل نتائج دراستة ،فعاد أدراجه ومل يذهب معي.

فحزمت أمري ،وتوكلت عىل اهلل ،وقرأت ما استذكرت من
األدعية ،ودخلت عليه متوضئ ًا ،فحييته وقلت لـه :إن املادة التي

تدرسها هي مادة شيقة وممتازة ،وفع ً
ال هي كذلك  -وكان الكتاب
ّ
املعتمد من تأليفه  -وقلت لـه :إنني درست كتابك كله قبل بداية
الدراسة الرسمية  -وكان ينظر إليّ بكامل االنتباه– وأكملت قائال:

ولكن عندي مشكلة ،فأثارته هذه اجلملة وقال :ما هي؟ قلت :هي

تعارض وقت حمارضتك القيمة مع صالة اجلمعة ،وهي صالة يف

غاية األمهية بالنسبة لنا نحن املسلمني ،ال نستطيع أن نتغيب عنها،
طبع ًا كنت أتكلم وأنظر إىل تعابري وجهه ،وهو يصغي باهتامم،
دون أي تعليق ،وبعد أن أهنيت كالمي أجابني باللغة العربية

قائالً « :الذي تُسأل عنه يوم القيامة ،أهم من الذي تُسأل عنه يوم
االمتحان»!! ومل يزد ،فشكرته وانرصفت ذاهب ًا للصالة وذهب
هو للمحارضة ،وعندما ُعدت الحظت أنظار الطالب تتجه إيل
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وسألوين فور وصويل باستغراب :هل تكلمت شيئ ًا مع الربوفيسور؟
فقلت هلم :نعم .فام الذي حدث؟! قالوا جاء عىل املوعد لكنه مل ُي ِ
لق

حمارضته وأخربنا أنه غيرَّ موعدها؛ لتصبح يوم اخلميس بدالً من يوم
اجلمعة ،معل ً
ال ذلك بتعارضها مع أمر هام ألحد زمالئكم (عىل حد
تعبري الربوفيسور نفسه) دون ذكر اسمك ،وألننا وجدناك الغائب
الوحيد ،عرفنا أنك املقصود .فعرفوا مجيع ًا مني السبب ،فكانت

دعوة لإلسالم بطريقة غري مبارشة.

كانت يف تلك الفرتة قمة الثورة اإليرانية(1979م1980 -م).

فإذا تكلم أحد بام لـه عالقة بالرشق أو باإلسالم أو باإلمام اخلميني،

مندوب للعامل
كانوا ينظرون إيل وخاصة الربوفسور باترك وكأنني
ٌ

اإلسالمي يف الغرب!!
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�إحفظ اهلل يحفظك
كان استاذي الربوفيسور االنجليزي "باترك كوالرد" حيب

النقاش واحلوار ،وقد تعلمت منه الكثري خاصة يف فن اإلنصات

للمخالف يف الرأي ،وكان من ضمن برناجمه التعليمي املعتمد يف
الكلية ،أن تخُ صص جلسة طويلة كل يوم إثنني (أي بداية األسبوع)
لتجتمع فيها اهليئة التدريسية كاملة مع مجيع الطالب يف الدبلوم،
واملطلوب هو أن تسأل األساتذة او يسألونك عن كل ما تم تدريسه
وعمله يف األسبوع املنرصم ،وقد كانت هذه اجللسة عىل صعوبتها

من أهم ما تعلمناه،ألننا كنّا نحضرّ هلا لنتجنب اإلحراج أمام كامل
اهليئة التدريسية ،وأذكر نقاش ًا دار بيننا يف هناية حمارضة له بخصوص
تعليل وتفسري ختيل جهاز املناعة عن صاحبه إذا زنى وأصيب

بمرض جنيس ثم تعالج منه ،ثم زنى مرة أخرى ،فاألصل أن حيميه
جهاز املناعة كالعادة من أن يصاب مرة ثانية باملرض نفسه ،إال أنه ال

يفعل ،بل يتخىل عن صاحبه وال حيميه ،فقال الربوفسور :ال يوجد
تفسري علمي لذلك ،فقلت له أنا لدي تفسري فرحب جد ًا ،فقلت:
إن الذي خلق جسم اإلنسان وأجهزته هو الذي يوجهها ،فام دام

أن اهلل قد ّحرم الزنا والشذوذ فمن الطبيعي أن يوجه جهاز املناعة
هكذا ،خاصة أن مثل هذه األمراض هي اختيارية ال تُصيب إلاّ
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الذين خيتارون الزنا بمحض إرادهتم رغم علمهم بأنه حمرم يف كل
األديان الساموية ،فقال أتفهم وجه نظرك وأحرتمها  ،وهي تدخل

عندي يف باب الفلسفة الدينية ،ولكن أعذرين ،أريد أن أستمتع بام
تبقى من عمري!! وكان معروف ًا برشب اخلمر .وكان مما حز يف نفيس

بصمت أن يتبنى الطالب العرب املسلمني الذين كانوا معي نفس

رأيه.

ومضت األيام وانتهت هذه السنة الصعبة الطويلة والتي كنت

أشعر فيها أن كل حركايت مراقبة وحمسوبة ،وكانت توجه يل أسئلة

دون غريي من الطالب ،مما كان يثري يف نفيس هواجس سلبية!! علام
أنني كنت أواصل الليل بالنهار دراسة وتركيز ًا.
وعندما أهنينا االمتحانات الكتابية ،كان هناك امتحان شفوي

وهو األصعب ،حيث جيلس الطالب أمام مخسة ممتحنني أحدهم
خارجي ليسألوا ما حيلو هلم ،وقد تعجبت عندما كان دوري ملاذا

عيل ،وربام جلست معهم ضعف املدة املعتادة مع اآلخرين ؟!
ركّزوا ّ

ورغم تأكدي من إجابايت إال أن اهلواجس السلبية قد زادت عندي
خاصة أنني كنت أراهم ينظرون بوجوه بعضهم بعد كل جواب،

لذلك كنت أردد بيني وبني نفيس "اللهم اكفنيهم بام شئت" ،حتى

ئلت من الطالب ملاذا تأخرت عندهم كل هذا الوقت؟!
أنني ُس ُ
وبعدما انتهوا من امتحان مجيع الطالبُ ،أخربونا بأن النتائج
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ستظهر أمام مكتب مسجل اجلامعة يف اإلدارة الرئيسية ،عىل اللوحة
الساعة ( )12ظهر ًا ،فذهبنا مجيع ًا طالب ًا وطالبات لالنتظار أمام

املكتب املذكور ،وكانت ساعات صعبة وطويلة جد ًا يف حيايت ،ألن

هذه النتيجة يرتتب عليها فصل من اجلامعة أو الدخول مبارشة يف

برنامج الدكتوراه ،ويف الوقت املحدد خرج من ُيعلق ورقة النتائج
عىل اللوحة اخلاصة ،وعندها تدافعنا ليعرف ٌ
كل نتيجته ،و ّملا مل أجد

اسمي بني الناجحني دارت يب األرض ،وكانت حلظات عصيبة جد ًا،
ومل أنتبه إالّ عىل كلامت التهنئة من الطالب والطالبات من حويل،
فقلت :عىل ماذا ؟! فقالوا« :عىل اإلمتياز» إذ كانوا قد وضعوا اسمي

فوق يف خانة خاصة مل أنتبه لـها .وعندما رأيت إسمي وتأكدت من
ذلك ،استدرت مرسع ًا ألجد مكان ًا نظيف ًا أسجد فيه شكر ًا هلل عىل

ذلك .فلم أجد أمامي إالّ كوخ احلارس ،وهو تقليد عند اإلنجليز
كوخ وحارس يف األماكن املهمة ،فاستأذنته ألدخل الكوخ ،فقال:
ملاذا ؟ فأخربته أنني أريد أن أصيل فيه ،وأشكر اهلل عىل هذه النعمة

نعمة االمتياز -فعندما عرف األمر قال :أوه… أوه معنى هذاأنك سترشب مخرا كثري ًا هذه الليلة احتفاالً بالتفوق!!...
فانظر بربك كيف يفكر املسلم وبامذا يفكر اآلخرون!...؟

فاحلمد هلل عىل نعمة اإلسالم ،الذي أكرمنا بتصور كامل سليم

للحياة ،وأرشدنا اىل أحسن الطرق وأسلمها يف كل يشء ،وعلمنا
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كيف نتمتع ونعيش الدنيا بطعم اآلخرة لنفوز بالدارين مع ًا ،أما

حياة اللعب واللهو والطعام والرشاب واجلنس فلن تتعدى متعتها

ساعتها ،وستفيض إىل شقاء ال نعيم بعده!!

كنت وهلل احلمد واملنة أحظى باحرتام وتقدير كبريين من هذا
الربوفيسور ،حتى أنه كان َي ْذكُرين كثري ًا باخلري ،يف غيايب ،كام أنه

زارين يف األردن يف منتصف الثامنينيات ،وبقي يسأل عني كلام قابل
طالب ًا من األردن ،وصدق املثل االنجليزي الذي معناه «إذا أردت

أن حيرتمك الناس فال بد أن تلتزم مبدأ وتثبت عليه» فكيف إذا كان
املبدأ هو رشع اهلل ،فمن يلتزم به لن يضل أبدا وصدق رسول اهلل 

«إحفظ اهلل حيفظك»....

وللحقيقة والتاريخ فإن شكوكي وهواجيس السلبية التي

ذكرهتا سابقا والتي عانيت منها بصمت بسبب تركيزهم عليّ  ،قد
ثبت بطالهنا وأن ال أساس هلا وإنام هي وساوس من الشيطان،
وثبت يل فيام بعد أهنا مزيد من التقييم اإلضايف قبل منح االمتياز.

ومن اجلدير بالذكر أن زمييل الذي خاف أن يذهب معي
ملقابلة الربوفسور بخصوص صالة اجلمعة قد أخفق ،و ُفصل من

اجلامعة كلي ًا ،ألنه ربام نيس ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﱸ (الطالق.)3-٢:
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الف ّالح املبارك
يحُ كى أن أحد احلكام ىف الصني وضع صخرة كبرية يف أحدى
الطرق الرئيسية ،فأغلقها متام ًا ،ووضع حارس ًا لرياقبها من خلف

شجرة ،وخيربه بردة فعل الناسَ ،م ّر أول رجل وكان تاجر ًا كبري ًا
يف البلدة ،فنظر إىل الصخرة باشمئزاز ،منتقد ًا َمن وضعها دون أن

يعرف أنه احلاكم ،فدار هذا التاجر حول الصخرة رافع ًا صوته قائالً:

«سوف أذهب ألشكو هذا األمر ،سوف نعاقب من وضعها» .ثم

شخص آخر وكان يعمل يف البناء ،فقام بام فعله التاجر لكن
َم ّر
ٌ
صوته كان أقل ع ُلو ًا ألنه أقل شأن ًا يف البالد .ثم َم ّر ثالثة أصدقاء

مع ًا من الشباب الذين ما زالوا يبحثون عن هويتهم يف احلياة ،وقفوا
إىل جانب الصخرة وسخروا من َوض ِع بالدهم وهذا التسيب

العجيب،ووصفوا من وضعها باجلاهل واألمحق والفوضوي دون

أن يفعلوا شيئا ،ثم انرصفوا إىل بيوهتم.

َم َّر يومان حتى جاء فال ٌّح عادي من الطبقة الفقرية ورآها
"الصخرة" ،فلم يتكلم ،وبادر فور ًا إليها مشمر ًا عن ساعديه ،حماوالً

دفعها ،طالب ًا املساعدة ممن يمر ،فتشجع آخرون وساعدوه ،فدفعوا
بالصخرة حتى أبعدوها عن الطريق ،وبعد أن أزاح الصخرة ،وجد حتتها
صندوق ًا يف حفرة ،يف هذا الصندوق ورقة ،فيها قطع من ذهب ورسالة
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مكتوب فيها« :من احلاكم إىل من ُيزيل هذه الصخرة ،هذه مكافأة
لإلنسان اإلجيايب الذي بادر حلل املشكلة بدالً من التربم والشكوى منها».
والعربة هنا ...دعونا ننظر حولنا؛ لنشاهد كم مشكلة نشكو

ونحوقل منها مع أننا نستطيع حلها بكل سهولة ،لو بدأنا بالعمل

وتوقفنا فورا عن التذمر و لوم اآلخرين ،فالفالّح بطبعه ال يعرف
إالّ العمل واإلنتاج ،فهو اجيايب بفطرته ،حيث بادر وترصف عىل

سجيته غري امللوثة بخدر الوظيفة ووجاهة املكتب وختمة املال ووهم

األنا ....ولننظر بنفس الوقت اىل ارتال العاطلني عن العمل حولنا،
رغم الطاقات اإلنتاجية اهلائلة املع ّطلة التي خيتزنوهنا ،وهل صدق
حصادين وفالّحني و ُعامل بمعنى
العجوز عندما سأله أحدهم عن ّ

الكلمة ،فقاده اىل مقربة البلدة القديمة وقال له :ال تُتعب نفسك،
فكلهم يرقدون هنا!!!

إذن دعونا نفكر سوية كيف لنا أن نمكّن لإلجيابية الفطرية لتُصبح

سم ًة من سامتنا الشخصية للخروج من السلبية والشكوى والتذمر
واالنتظار القاتل والتمركز حول الذات إىل االنفتاح اإلجيايب ،والرغبة

احلقيقية ىف إصالح الذات واملجتمع والعمل بام تيرس ،الجياد إرادة

التغيري ،ليكون من بيننا أنجح طالب ،وأفضل موظف ،وأحسن داعية،

وخري معلم ،وأمهر طبيب ،وأبرع مهندس ،واصدق حمام،وأشجع جندي
وأخلص عامل،ع ّلنا نُدخل الرسور عىل فلاّ حينا ولو يف قبورهم!!.
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واملخفي �أعظم !!
بدأت مؤسسة اخلدمات الصحية األمريكية اإلحتادية عام
(1932م) دراسة رسمية عىل ( )399مصاب ًا بمرض السفلس من
السود ،وقد استمرت هذه الدراسة ( )40عام ًا ،حيث انتهت عام

وسميت بدراسة
(1972م) دون أن تعاجلهم؛ رغم امكانية ذلكُ ،
"تسكيقي" (.)Tuskegee Syphilis Study

وقد نرش تفاصيلها مع هنايات القرن العرشين الدكتور “ميلر”

بعد أن بدأ اإلعالم بفضحها ،وهي أطول دراسة امريكية “ال

إنسانية” عىل البرش يف التاريخ الطبي ،وخالصتها ؛ أن جلنة األطباء
املكلفة قد اختارت هؤالء املصابني من أفقر واجهل مناطق السود يف

الباما (من والية تسكيقي) ،واستعملوهم كحيوانات خمربية دون أن
ُيعلموهم باملرض وخطورته ،وتركوهم دون أي عناية طبية.

كل هذا ليعرف األطباء األمريكان كيف يتطور املرض

بمراحله األخرية ،وما الذي تفعله جرثومة السفلس بأجهزة اجلسم

املختلفة قبل املوت ،وقد عرب أحدهم بقوله" :كان املطلوب منا
أن ال نُرشف عليهم وهم أحياء؛ بل نرتكهم هنب ًا للمرض ،بحيث
تبدأ مهمتنا الطبية فقط بعد موهتم لدراسة وتسجيل ما حدث يف
اجسامهم".
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وقد استنتجت جلنة البحث بعد اربعني عام ًا من معاناة

السود؛ أن مرض السفلس يؤدي إىل تشوه العظام واألسنان وإىل
فقدان السمع والبرص ،وإىل إصابة القلب وتوقفه ،وإىل شلل وتلف

دائم يف اجلهاز العصبي املركزي حيث ينتهي املصاب إىل حياة نفسية

وجسمية مشوهة ثم يموت!!.

صورة حية للضمري األمريكي (الرسمي) ،إذ استغلوا فقرهم

وجهلهم واستعملوهم كحيوانات خمربية إلجراء التجارب املميتة

عليهم،بعد أن وعدوهم بتقديم الطعام والرشاب هلم وإجراءات
الدفن جمان ًا .وقد ماتوا مجيع ًا رغم توفر العالج الالزم.

ال شك أن هذه واحد ًة من أهم الفضائح الطبية الالأخالقية

ألمريكا (الرسمية) مع مواطنيها ،ولكن كم هي فضائحها مع غريهم
يف انحاء العامل؟!! ،وماذا استفاد هؤالء من إعتذار الرئيس كلنتون،

حيث قال( :نأسف ملا حصل) بعد أن انفض السامر ؛ومات هؤالء
مشوهني من املرض بعد عذاب اليم ومعاناة مريرة؟ ،واملخفي عند

أمريكيا أعظم.

أما عن صناعة األدوية بال أخالق يف كثري من الرشكات

العاملية فحدث عنها وال حرج ،فقد قامت حكومة الواليات
املتحدة بفرض غرامة مالية كبرية عىل رشكة "فايزر" األمريكية يف

العام (1994م) عندما قامت األخرية بإنتاج صاممات قلب تالفة مما
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أودى بحياة ( )500شخص ًا عىل وجه التقريب .كام جربت عالج

عىل أطفال نيجرييا قبل اوانه ،مما ادى اىل حدوث إعاقات عقلية
وحركية عندهم ،ال زالوا يعانون منها حتى يومنا هذا ،ويعرف

أن ذات الرشكة تقدمت بطلب ملجلس الشيوخ األمريكي تطالبه

بترشيع قانون يمنع من خالله املستهلك من رفع القضايا القانونية

عىل الرشكات التي تقوم بتصنيع القطع واألجهزة التي تستخدم
داخل اجلسم البرشي!!.

يا اهلي ما أعظم االسالم الذي حيافظ عىل حياة اإلنسان ،ال

بل تعدى ذلك للحفاظ عىل حياة احليوان .فهذا دخل اجلنة ألنه
سقى كلب ًا ،ففي الصحيحني َع ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َة ريض اهلل عنه َأ َّن النَّبِ َّي
َ ق َالَ «:ب ْينَا َر ُج ٌل بِ َط ِر ٍيق ْاشتَدَّ َع َل ْي ِه ا ْل َع َط ُشَ ،ف َو َجدَ بِ ْئ ًراَ ،فن ََز َل
ِ
ب َي ْل َه ُث َي ْأك ُُل ال َّث َرى ِم ْن ا ْل َع َط ِ
ش.
يهاَ ،فشرَ ِ َب ُث َّم َخ َر َجَ .فإِ َذا َك ْل ٌ
ف َ
ب ِم ْن ا ْل َع َط ِ
ش ِم ْث ُل ا َّل ِذي ك َ
َان َب َل َغ
الر ُج ُلَ :ل َقدْ َب َل َغ َه َذا ا ْل َك ْل َ
َف َق َال َّ
ِ
بَ ،ف َشك ََر اللهَُّ َل ُه َف َغ َف َر َل ُه».
منِّيَ .فن ََز َل ا ْلبِ ْئ َر َف َملاَ ُخ َّف ُه َما ًء َف َس َقى ا ْل َك ْل َ
ول اللهَّ ،وإِ َّن َلنَا فيِ ا ْلبه ِائ ِم لأَ َجرا؟ َف َق َال« :فيِ ك ُِّل َذ ِ
َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ات
ََ
َ
ًْ
كَبِ ٍد َر ْط َب ٍة َأ ْج ٌر».
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اجلن�س والإنحالل عنا�صر احلرب القادمة
ٌ
مؤرخ قط انتشار األمراض املنقولة جنسي ًا إالّ ذكر
مل يذكر
ِ
الناس من القي ِم ال ُعليا ،واجتاههم نحو املادية ،وندرة الفضيلة
حتلل

لدرجة الغياب ،وتغري نظرة املجتمع للجنس ،وهلذا ال يمكن ُ
فصل

األخالق عن اجلنس ،وملثل هذا كان ُينادي فرويد ،حيث يقول:
وكل ٍ
قيد من ٍ
"إن اإلنسان ال حيقق ذاته بغري اإلشباع اجلنيسُ ،
دين
ٍ
ٍ
ٌ
باطل ،ومدمر لطاقة اإلنسان ،وهو
أخالق أو
أو
تقاليد هو قيدٌ

كبت غري مرشوع" ،وهذا ما أكدته بروتوكوالت حكامء صهيون
ٌ
حيث تقول" :جيب أن َ
لتنهار األخالق يف كل مكان فتسهل
نعمل
َ
سيطرتنا ،إن فرويد منا ،وسيظل يعرض العالقات اجلنسية يف ضوء

الشمس ،لكي ال يبقى يف نظر الشباب يشء مقدس ،ويصبح مهه

األكرب هو إرواء غرائزه اجلنسية وعندئذ تنهار أخالقه".
وهكذا اهنارت األخالق ،وأثمرت جنون ًا جنسي ًا حمموم ًا،
وثور ًة جنسي ًة عارمة ،تؤججها األزياء وأدوات الزينة والتجميل

والكتب اخلليعة واملجالت اهلابطة واألفالم الداعرة ،كل ذلك
بحجة احلرية الشخصية ،وزاد الطني بلة ما تنفثه بعض الفضائيات
عجائب وممارسات
جهار ًا هنار ًا ،وما خيتزنه اإلنرتنت للشباب من
َ

جنسية ال ختطر عىل بال ،حتى أهنا أصبحت بمالينها من األفالم
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اجلنسية اإلباحية تُداهم من ال يبحث عنها ،تستدرجه حتى يقع
فريس ٌة سهلة هلا من حيث ال يعلم ،ألن جتار اجلنس استعملوا كل

وسائل التسويق والتشويق ،كيف ال وهي التجارة األوىل عاملي ًا من
حيث الربح واالنتشار.

وللعلم فإن اإلحصائيات املنشورة عىل اإلنرتنت نفسها
تقول»أن اإلنرتنت ختتزن مائتيني وثامنني مليون(280مليون) فل ًام
اباحي ًا ؛ منها مائتان ومخسون مليون ُصنعت يف الواليات املتحدة
األمريكية ،وأن معظم مشاهدي هذه األفالم ترتاوح أعامرهم ما بني
الثانية عرش اىل السابعة عرش سنة (17 –12سنة)؛ وأن اول عرشة

دول يف العامل تُشاهد فيها هذه االفالم؛منها ستة دول اسالمية!!.

واألمر ،أنه ُيصنع يف كل تسعة وثالثني دقيقة
واألدهى من ذلك
ّ

فلم اباحي جديد يف امريكا و ُيوضع عىل اإلنرتنت ،والسؤال هنا ما

دامت ممارسة الزنا والشذوذ مباحة يف أمريكا ،فلمن تُصنّع هذه األفالم
؟ وملن؟ وملاذا تُوضع عىل اإلنرتنت؟!! ،أليست مصائد وفخاخ ًا
ألبنائنا ،إليقاعهم يف مستنقعات الرذيلة واإلنحراف؟! ..فإىل اين
تقود امريكيا العامل؟! .وهي املشجع واملدافع األول عن الشذوذ وربام

املمول الرئيس له وجلمعياته! .وهي التى نرشت ىف أحد تقاريرها عام

(2001م) بأن العقيدة القتالية القادمة لن تعتمد عىل املدفعية والطائرة
والدبابة بل «اجلنس واإلنحالل عنارص احلرب القادمة».
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شبابنا يف خطر ألهنم واخالقهم يف مرمى سهام األعداء،

فرعايتهم رضورة وطنية وإحسان تربيتهم فريضة رشعية ،وصدق
مترغت
املرشال بيتان الذي نصح شعبه (الشعب الفرنيس) بعدما ّ
كرامته بوحل اهلزيمة يف احلرب العاملية الثانية قائالً :إن رمتم النرص

فإين ادعوكم أول كل يشء اىل بناء أخالقي !!.
وليس بعامر بنيان قوم

إذا أخالقهم كانت خرابا
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اىل املحبني فقط !!
ِ
ِ
فتىُ ،
ُيذكر أنه َ
التعبد واالجتهاد،
مجيل الوجه شديدُ
كان بالكوفة ً
فنزل يف جوار قو ٍم ،فنظر إىل ٍ
فتاة منهم ،مجيل َة الوجه ،فوقع يف هواها
َ
فأرسل
وها َم هبا عقل ُه ،ونزل بالفتاة ما نزل به من الغرام واهليام،

خيط ُبها من أبيها ،فأخربه أهنا مسام ٌة البن ع ٍم هلا ،فلام اشتد عليهام
ما يقاسيانه من أمل اهلوى ،أرسلت إليه الفتا ُة من ُ
يقول له" :قد بلغني

شئت
شئت زرتُك وإن َ
شد َة حمبتك يل ،وقد اشتد بالئي بك ،فإن َ
لت لك أن تأتيني إىل منزيل" ،فقال لرسوهلا" :ال هذه وال تلك،
سه ُ
َّ

ﱹ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﱸ (األنعام،)١٥:
سعريها وال خيمدُ هليبها.
أخاف نار ًا ال خيبو
ُ
ُ

ُ
خياف اهلل؟ واهلل
فلام أبلغها
الرسول قول ُه قالت :وأراه مع هذا ُ
أحق هبذا من ٍ
أحد – أي بالعبودية هلل واخلوف منه سبحانه
ما أحدٌ ُ

– ّ
وإن العبا َد فيه ملشرتكون ،ثم انخلعت من الدنيا وألقت عالئقها
ُ
وتنحل حب ًا
تذوب
خلف ظهرها ،وجعلت تتعبدُ وهي مع ذلك
ُ

للفتى وشوق ًا إليه حتى ماتت من ذلك.

فكان الفتى يأيت قربها ،فيبكي عنده ويدعو هلا ،فغلبته عينه
أحسن ٍ
ِ
منظر.
ذات يوم عىل قربها (اي نام) فرآها يف منامه يف
أنت؟ وما ِ
فقال :كيف ِ
لقيت بعدي؟
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ِ
ٍ
حب يقو ُد إىل ٍ
وإحسان
خري
نعم املحبة حمبتُكمٌ ،
قالتَ :
ِ
رصت؟
فقال :عىل ذلك إىل ما
بالفاين

ِ
زوال له ،يف ِ
ٍ
وعيش ال َ
اخللد ٌ
،ملك ليس
جنة
فقالت :إىل نعي ٍم

ِ
أنساك.
لست
فقال هلا :اذكريني هناك فإين ُ
َ
سألت موالي وموالك أن
أنساك ،ولقد
فقالت :وال أنا واهلل
ُ
ِ
باالجتهاد  -أي يف العبادة  -فقال:
جيمع بيننا ،فأعنّي عىل نفسك َ
َ
متى ِ
أراك؟
ٍ
قريب فرتانا ،فلم يعش الفتى بعد الرؤيا
فقالت :ستأتينا عن
سبع ٍ
مات رمحه اهلل تعاىل.
ليال حتى َ
إالّ َ
فيا ليت شبابنا املحبني يسلكون نفس الطريق ،فيتنافسون يف

ِ
طاعة اهللِ حتى ُيغنيهم اهلل من فضله ،فيفوزوا يف ظل رضاه بالعاجلة
واآلجلة ،وبحياة سعيدة وآخرة رغيدة.
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حقائق حول ال�شذوذ وال�شاذين جن�سي ًا
( ج)1
يقولون يف الغرب وبلغتهمgod created Adam and( :
 ،)Eve not Adam and Steveيعني أن اهلل خلق آدم وحواء،
وليس آدم وستيف؛ يعني أنه خلق ذكر ًا وأنثى ،وليس ذكرين او
أنثيني ،أي أن العالقة التكاملية الطبيعية واحلقيقية هي بني ذكر وأنثى.
إذن ،الشذوذ اجلنيس (أي فعل قوم لوط أو السحاقيات) ليس من
الفطرة التي فطر اهلل الناس عليها وإنام هو أمر مستحدث ونتاج بيئات
غري سليمة ،شجعها الشيطان وأعوانه من األنس وسموها بأسامء
ما أنزل اهلل هبا من سلطان (مثليني) .حتى عاد قوم لوط إىل الظهور
ولكن بثوب جديد!!...وقصة قوم لوط قد وردت للعربة يف أكثر من
مائة آية يف القرآن الكريم ،وكانت هنايتهم خسف ًا وتدمري ًا وإجتثاث ًا عن
بكرة أبيهم!!.فهل سيسلم عامل اليوم من رشورهم؟ ،ال أظن ذلك،
ألن النذر كثرية واحلقائق كبرية،وتنبىء ٍ
برش مستطري ال ُيبقي وال يذر،
عندها سيندم الناس ولكن الت حني مندم .واهلل تبارك وتعاىل يقول:
ﱹ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾﱸ (األنفال ،)٢٥:ومن احلقائق العلمية التي البد
من معرفتها ما ييل:
أطلق مركز ضبط العدوى يف أمريكيا ( )CDCعىل األيدز
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يف بداية ظهوره األسم احلقيقي له وهو "رسطان الشذوذ" ،ثم أعاد
تسميته الحق ًا بـ “نقص املناعة املرتبط بالشذوذ اجلنيس” .ولكن
بعد قصة املمثل الشهري “روك هدسن” الذي فضحه املرض اجلديد
بأنه شاذ جنسي ًا ،حيث كام ذكر يل الربفسور الفرنيس "لوك مونتنيه"
الذي اكتشف فريوس اإليدز بأن "روك هدسن" جاءين إىل معهد
باستور يف باريس رس ًا ،وتربع للمعهد بثالثني مليون فرنك فرنيس،
رشيطة البحث الدؤوب عن عالج إلنقاذه برسعة حتى ال ُيفتضح
أمره ،ولكن ال األبحاث ساعدته وال املرض أمهله ،فام لبث وأن
مات ،فزادت اللعنات عىل الشذوذ والشاذين!!
ولذلك يف عام (1982م) وحتت ضغط مجعيات الشذوذ
اجلنيس يف العامل الغريب ُأعيدت تسمية املرض من جديد حفاظ ًا
عىل سمعة الشذوذ والشاذين جنسي ًا ،ألهنم قاموا بسن الترشيعات
الالزمة التي اعتربت ممارسة الشذوذ حق ًا من حقوق اإلنسان،
وحرية شخصية ال جيوز االعرتاض عليها ،و ُأطلق عىل املرض
وصنف
اجلديد “متالزمة نقص املناعة املكتسب” األيدز (ُ .)AIDS
بأنه أحد األمراض املنقولة جنسي ًا.
إذا ُض ّيعت األمانة و ُفقدت املصداقية فأنتظروا أكثر من هذا،
وتالعب وتأمر عىل معتقداهتم.
قلب للحقائق واستغفال للناس
ٌ
ٌ

ﱹﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ (األنفال)٣٠:
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حقائق حول ال�شذوذ وال�شاذين جن�سي ًا
(ج)2
الربفسور "كيفن فنتن" رئيس خدمات الصحة العامة يف

بريطانيا يف املؤمتر السنوي العام (2013م) يف لندن ُيعلن وحيذر من

ما ييل:

أّ .
حذر من كارثة عاملية سببها الشاذون جنسي ًا ألن انتشار
األمراض املنقولة جنسي ًا واإليدز يزداد بينهم بشكل مريع.
ب .أعلن بأن أعىل نسبة باإلصابات هي بني الشاذين جنسي ًا

خاصة يف قبلة الطب والعلم الواليات املتحدة األمريكية.
ج .اإلصابات هبذه األمراض بني الشاذين جنسي ًا هي ثامنية

أضعاف اإلصابات بني األفراد العاديني يف الدول الفقرية وثالثة
وعرشين ضعف ًا يف الدول الغنية..

د .الشذوذ اجلنيس ينقل األيدز ثامنية عرش ضعف ًا زيادة عىل

اجلنس املهبيل.

هـ .الزنا والشذوذ (اجلنس الرشجي) واجلنس الفموي

واملخدرات مسؤولة عن أكثر من ( )%90من اإلصابات باألمراض
املنقولة جنسي ًا؛ وعن ( )%98من إصابات األيدز يف الواليات املتحدة

حمرمة بكل األديان الساموية.
األمريكية،عل ًام بأن مجيع هذه املامرسات ّ
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وصدق سيدنا لوط عليه السالم عندما وصفهم بـ «املفسدين»

حني قال اهلل تبارك وتعاىل عىل لسانه :ﱹ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﱸ (العنكبوت )٣٠-٢٨:فاستجاب له ربه

من فوق سبع ساموات ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﱸ (هود .)٨٣-٨٢:وقال ايضا:

ﱹﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳ ﱸ (الحجر.)٧٦-٧٣:
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حقائق حول ال�شذوذ وال�شاذين جن�سي ًا
(ج)3
مدير برنامج األمم املتحدة ملكافحة األيـدز السيد "ميتشل

سيدييه" يعلن بمناسبة اليوم العاملي لأليدز ما ييل:

 .1حاجتنا السنوية لتغطية نفقات مكافحة األيدز ستكون

أربعة وعرشين مليار دوالر

 .2زادت اإلصابات بفريوس األيدز بنسبة ( )%13يف أوروبا

الرشقية ووسط آسيا منذ (2006م).

 .3زادت اإلصابات بنسبة ( )%100يف الرشق األوسط

وشامل أفريقيا(الدول العربية ) منذ (2001م).

 .4مخسون ألف إصابة جديدة بفريوس األيدز حتدث سنوي ًا

يف الواليات املتحدة األمريكية ،حسب تقرير برنامج األمم املتحدة

ملكافحة األيدز لعام (2013م).

 .5وزع برنامج األمم املتحدة ملكافحة األيدز عام
(2007م) جمان ًا ثالثة مليار ونصف املليار كيس عازل يف العامل

للوقاية من هذه األمراض ،تشجيع ًا ملا ُيسمى باجلنس اآلمن؛ ولكن

وهم وليس له
لألسف عدد اإلصابات بازدياد!! .واجلنس اآلمن ٌ
وجود حقيقي إالّ بني الزوج والزوجة.
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 -6رصحت مسؤولة مراقبة االوبئة يف اوروبا بالتعاون مع

منظمة الصحة العاملية يف هناية عام (2015م) ان عدد اإلصابات
اجلديدة بفريوس االيدز يف اوروبا لعام (2014م ) بلغ ()142000

مائة واثنان واربعني الف اصابة جديدة ،وهذا مل حيصل منذ ظهور

املرض عام (1980م)!!

ويف الترصيح االول ملدير برنامج مكافحة االيدز (ميتشل

سيدييه) عندما اعتىل منصبه يف االمم املتحدة قال :جيب ان نعمل

لنجعل من االيدز فرصة سياسية نستطيع من خالهلا إحداث
تغيـرات رئيسية يف املجتمعات ،لنستطيع حل بعض املسائل الشائكة
خاصة مسألة التثقيف اجلنـيس ملنح املزيد من احلرية للشاذين جنسي ًا
واعتباراملامرسة حق ًا من حقوق اإلنسان.

رصح “بأن الشذوذ
علام بأن البابا بندكت السادس عرش قد ّ

رصح الرجل الثاين بالفاتيكان
اجلنيس سيدمر اجلنس البرشي” ،كام ّ

(رئيس الوزراء) "بأن إقرار زواج املثليني هزيمة للبرشية وليس
للقيم املسيحية وحدها".

واهلل تبارك وتعاىل يقول :ﱹ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﱸ (النور.)١9:
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حقائق حول ال�شذوذ وال�شاذين جن�سي ًا
(ج)4
يف منتصف شهر أيار الفائت ( 2015م) تزوج رئيس وزراء

لوكسمبورغ "كزافيه بيتيل" صديقه "غوتيه دستيناي" ،وعقدت
الزواج رئيسة بلدية مدينة لوكسمبورغ "اليدي بولفر" ،بحضور

رئيس وزراء بلجيكا الليربايل "شارل ميشال"؛ الذي أثنى عىل احلدث
وقال :إن لوكسمبورغ رائدة وجيب أن تحُ تذى يف احلرية و حقوق

اإلنسان!!.ادعى بعض اليهود ومن ُيقلدهم بأن سبب الشذوذ

اجلنيس هو وجود أحد اجلينات (املوروثات) عند الشاذ ،ولذلك

جيب أن ال ُيالم أو ُيعاقب عىل سلوكه ،وقد احدثت بلبلة يف حينها،
حتى نُرشت أوراق علمية ،و ُأجريت أبحاث خاصة يف اسرتاليا من
قبل علامء غري مسلمني ،أثبتت علمي ًا بطالن هذا اإلدعاء ...حتت
عنوان ( تاليش نظرية جني الشذوذ) وقد نرشت جملة بوستن قلوب

العاملية عام (1999م) ما ُيفيد أنه ال أحد من العلامء وأصحاب
األبحاث املتخصصة يقول إن الشذوذ وراثة وسببه جينات معينة،
بحيث ُيولد الشاذ شاذ ًا بسببها ،وقد حشد املقال جمموعة من آراء
أهل االختصاص الذين ُيفندون ذلك ،وينحون بالالئمة عىل اإلعالم
شوه احلقيقة وقلبها رأس ًا عىل عقب ونرش كالم ًا غري علمي.
الذي ّ
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وهبذا تكون نظرية (ولدت شاذ ًا) قد ُأبطلت كلي ًا وبإثباتات

علمية قام هبا جمموعة من أهل االختصاص يف أنحاء متفرقة من العامل.
عل ًام أن بعض من كتب يف أن الشذوذ وراثي ًا ،كان يشكك ويلمز
باإلسالم ،بطريقة جتعل القارئ حيتار و يتساءل ،كيف تُقام احلدود عىل
أناس أبرياء (الشاذين) ال ذنب هلم ألهنم ولدوا هكذا شاذين خارج
إطار إرادهتم!! ...ويتساءلون ملاذا ّ
عذب اهلل قوم لوط وهو الذي خلقهم

شاذين»!!.ﱹ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﱸ (اإلسراء.)٤٣:

وصدق اهلل العظيم الذي يقول يف حمكم الكتاب العزيز

ﱹﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪﱸ (المائدة .)٨٢:ويقول لنا ايضا

ﱹﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﱸ (البقرة.)٢٢٠:
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حقائق حول ال�شذوذ وال�شاذين جن�سي ًا
(ج )5
عالوة عىل ما سبق ذكره يف احللقات األربعة السابقة ،ان ال بد

من ذكر جمموعة من احلقائق لتكتمل الصورة ومنها:

كل اجلهود التي ُبذلت إلنتاج مطعوم ضد األيدز وبعض
األمراض املنقولة جنسي ًا قد باءت بالفشل حتى هذا الوقت ،رغم
أنه ُأنفق عىل هذه األبحاث مليارات الدوالرات ،فانقسم العلامء

إىل فريقني؛ أحدمها مع استمرار هذه األبحاث حتى الوصول إىل
نتيجة ،والفريق اآلخر يرى أن ال جدوى من ذلك ،بحجة أن احلامية

والوقاية للشباب ليست باملطاعيم ولكن بإحسان تربيتهم وتثقيفهم
وتزوجيهم ،ثم لو افرتضنا جدالً أن املطعوم قد تم ،فهل نعطيه
للشباب ونقول هلم أفعلوا ما شئتم فأنتم حمصنون!! ،وهل الفاحشة

حمرمة فقط بسبب األيدز؟!! ...إذن نحن مع تربية وتزويج الشباب
الش َب ِ
ألنه احلل الفطري الصحيح ،والرسول  يقولَ ( :يا َم ْعشرَ َ َّ
اب
اع ا ْل َبا َء َة َف ْل َيت ََز َّو ْج َفإِ َّن ُه َأ َغ ُّض لِ ْل َبصرَ ِ َو َأ ْح َص ُن لِ ْل َف ْر ِج َو َم ْن
اس َت َط َ
َم ِن ْ
ِ
ِ
الص ْو ِم َفإِ َّن ُه َل ُه ِو َجا ٌء) (صحيح البخاري).
لمَ ْ َي ْستَط ْع َف َع َل ْيه بِ َّ
رغم وجود ما ُيشبه الشيوع اجلنيس عند البهائم ولكن دون
شذوذ ،إالّ أهنا ال تُصاب باألمراض املنقولة جنسيا أو األيــدز؛ إنام
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كرمه ربه ،فأعطاه عق ً
ال دون سائر خلقه وأرسل له
اإلنسان الذي ّ
وخريه
رسالً ،وأنزل له كتب ًا مقدسة هلدايته وإبعاده عن املحرمات ؛
ّ

ليمتحنه ...فمن ع ّطل عقله وأدار ظهره وجعل إهله هواه ،وأتبع
طريق الشيطان وحبائله من زنا وشذوذ وخمدرات ،فهذه األمراض
وجراثيمها له باملرصاد ،فيخرس دنياه وآخرته ،بينام البهائم غري خمرية

وال عقل هلا ،فهي ُمعفاة من مثل هذه األمراض.
األيدز واألمراض املنقولة جنسي ًا تُصنف بأهنا أمراض
إختيارية؛ وجراثيمها ال تتواجد الاّ يف اجسام املرىض ،وال تنتقل

باملاء او اهلواء او الطعام ،لذا فال تُداهم اإلنسان غصب ًا ،لكن

اإلنسان هو الذي يسعى ملسبباهتا (الزنا والشذوذ) بشهوة حمرمة
وبمحض إرادته ،عل ًام أن العقل والنقل واملنطق كلها حتاول إقناعه
املحرم فيقع هبذه األوبئة الفتاكة.
بخطأ ترصفه ،ولكنه خيتار السلوك ّ

واهلل تبارك وتعاىل يقول لنا :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﱸ (النور )٢١:ويقول ايضا :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﱸ (النساء.)٢٧:
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در�س عملي
يف عام (1980م) رزقني اهلل بابني األول « حممد» وكانت

فرحتي به غامرة ،وبعد مدة الحظنا أن أحد أصابعه مثني وال
يستطيع أن يمده كام ً
ال بشكل مستقيم ،و ّملا رأه الطبيب اجلراح

قرر له عملية يفك فيها رباط األصبع ليصبح عاديا ،وحدد لذلك
موعد ًا ،وعندما ُعدنا إىل البيت وجدت أن لدّ ي حمارضة إسالميه
للطلبة املسلمني يف جامعة "سالفورد" يف املوعد نفسه.

ويف املوعد املحدد للعملية أخذناه إىل املستشفى دون طعام

أو رشاب (رغم بكائه وتوسالته) حسب تعليامت الطبيب ،وقبل

املوعد بنصف ساعة كان عليّ أن أترك زوجتي معه يف املستشفى

وأغادر إللقاء املحارضة للطلبة املسلمني ،وفع ً
ال استودعتهم الذي
ال تضيع ودائعه وذهبت ،ويف هذه األثناء أرسل يل الطلبة أخ ًا
ليأخذين بسيارته للمحارضة،وملا مل جيدين يف البيت أخربته جارتنا

العجوز أننا يف املستشفى ،فلحق بنا وأخربته زوجتي أنني ذهبت
املدرج
إىل املحارضة ،أثناء املحارضة دخل أحدهم من أحد أبواب ّ

وكتب ورقة وأعطاها ملن أمامه وهذا بدوره أعطاها ملن أمامه وبقيت

تنحدر يف املدرج من واحد آلخر حتى وصلتني ،وملا فتحتها وإذا
هبا تقول« :أبرشك بأن أبنك قد عاد إىل البيت سامل ًا غان ًام ،حيث رأه
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اجلراح الكبري وعمل له املطلوب بدقائق ودون ختدير عام» محدت
اهلل وتنفست الصعداء وقلت يف نفيس" :الناس يف مساجدهم واهلل

يف قضاء حوائجهم" ،أكملت املحارضة دون أن يعلم أحد باألمر،

وبعدها قام هذا األخ الذي كتب الورقة وأخرب اجلمهور بالذي
حصل ،وكيف أنني حتاملت عىل مشاعري األبوية وتركت زوجتي

وابني الوحيد عىل باب غرفة العمليات ،وقدّ مت العمل اإلسالمي

املدرج بالتصفيق
والوفاء باملوعد عىل ذلك ،فكان ما كان.....فدوى ُ
والتكبري ،فاغرورقت عيناي بالدمع تأثر ًا وفرح ًا ،ألنني شعرت أن

فائدة هذا الدرس الدعوي العميل كان أبلغ تأثري ًا من املحارضة

نفسها.
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ت�شم ّيت العاط�س
ُيذكر ّ
صاحب ُسنن ايب داوود (ابو داوود السجستاين نسبة
أن
َ
يملك إالّ
ُ
اىل مدينته سجستان) كان جائع ًا يف يوم قائض ،وكان ال

درمه ًا واحد ًا ،فخرج اىل السوق ليشرتي به بعض الطعام ،وكان يف
هنر صغري لكنّ ٌه يشقها اىل نصفني ،وبينام هو كذلك يسري
مدينتهم ٌ
عىل احدى الضفتني إذ سمع عاطس ًا يف الضفة األخرى حيمدُ اهلل،

شمته تطبيق ًا ألمر الرسول  حيث يقول( :إن اهلل حيب
فقرر أن ُي ّ
ال ُعطاس ويكره التثاؤب ،فإذا عطس أحدكم ومحد اهلل؛ كان حق ًا
عىل كل مسلم سمعه أن يقول له يرمحك اهلل ،وأما التثاؤب فإنام هو
من الشيطان ،فإذا تثاءب أحدكم فلريده ما استطاع ،فإن أحدكم إذا

تثاءب ضحك منه الشيطان) (رواه البخاري).
فام كان من ايب داوود إالّ أن ركب القارب الذي ينقل الناس
ِ
ضفة اىل اخرى ،وكانت اجرته درمه ًا واحد ًا ،فدفع الدرهم
من

الذي يملك (وهو كل ما لديه) ،فلام استقر يف الضفة األخرى ذهب

وشمته قائال “يرمحك اهلل” ،وعندما ُسئل ابو داوود ملا
اىل العاطس ّ
فعلت ذلك؟ قال:لع ّله رجل (اي العاطس) مستجاب الدعوة ،ثم

توىل اىل الظل بعد أن فطن أنه مل يبق معه يش ٌء من املال لرشاء الطعام،
فاخذته ِسن ٌة من النوم ،فرأى يف ما يرى النائم ّ
“أن مجهر ًة من املالئكة
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حوله ،وخيطب فيهم كبريهم قائالً :امل تعلموا أن ابا داوود قد دخل
اجلنة بدرهم”!!! ،فأفاق ِ
فرح ًا مرسور ًا رغم جوعه.
أن التقوى وخمافة اهلل ُ
العربة هنا ّ
جتعل املسلم يقوم باملطلوب
منه ذاتي ًا وتلقائي ًا تقرب ًا اىل اهلل تبارك وتعاىل ،دون ّ
أن يأمره رشطي

اكثر برك ًة،
او مسؤول...والعمل الذايت وباخلفاء هو
اعظم اجر ًا و ُ
ُ
ٌ
ٌ
صادق عىل ُحسن اإلنتامء واإللتزام ،واهلل تبارك وتعاىل
ودليل

يقول يف حمكم كتابه ﱹﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﱸ (الحج.)٣٢:
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للإنـاث فقط !!
قصة عجيبة حدثت فع ً
ال يف بداية التسعينات من القرن

املايض ،بطلها الطفل الكردي عبدالرمحن الذي كان يبلغ من العمر

عرشة اعوام ،يسكن مع والديه يف احلدود بني ايران وكردستان
امي ال يقرأ وال يكتب ،حيث مل يذهب اىل املدرسة ألنه كان
العراقّ ،
يساعد والده يف رعى الغنم.

قدر اهلل أن يفتتح أحد الشيوخ مركزا لتحفيظ القرآن الكريم

قريب ًا من بيتهم ،فقرر والدا عبدالرمحن أن يعفياه من الرعي لصالح
ارساله اىل املركز ،وفع ً
ال هذا ما حصل ،وقد انكب عبدالرمحن عىل
احلفظ سامع ًا من الشيخ او جهاز املسجل ،فحفظ القرآن كام ً
ال يف

ثامنية وعرشين يوم ًا فقط ،مما ادهش بعض املدرسني....فقرر الشيخ
أن يعقد له امتحان ًا علني ًا...ويف اإلمتحان كان حفظه مميز ًا وكامالً؛
فقد أجاب عىل كل اسئلة احلضور دون تلعثم ،مما اثار فضول

الصحفيني احلارضين ،فقرروا لقاء والدة عبدالرمحن واستفرسوا

منها عن كل يشء ،ليعرفوا سبب متيزه ومضاء ذاكرته ،فلم جيدوا
أي يشء يميزه عن باقي إخوانه،فانرصفوا صفر اليدين ال يعرفون

كيف يفرسون ذلك!.

فلام ابتعدوا سمعوا صوت أم عبدالرمحن ينادهيم ،فعادوا اليها
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رساع ًا ،وكلهم آذان صاغية ع ّلها ختربهم بام ُيشبع فضوهلم ويفوزوا
بسبقهم الصحفي؛ وبلسان واحد ما اجلديد يا أم عبد الرمحن؟،

فقالت :نسيت أن اذكر لكم أنني ما ارضعت عبدالرمحن قط  -دون
إخوانه -إالّ وأنا متوضئة ،حتى وقت النفاس كنت اتوضأ قبل
إرضاعه!!.فتلفظ معظمهم بفطرية عجيبة «سبحان اهلل» وعالمات

الدهشة تغمرهم!!.

فانظروا اىل بركات العمل الصالح تظهر ولو بعد حني ،مصداق ًا

لقوله تبارك وتعاىل يف سورة الكهف »:ﱹ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﱸ (الكهف.)٨٢:

فام ابسط ما عملت أم عبد الرمحن ...وما أعظم ما فازت

به ...فازت بتاج الوقار يوم القيامة ألهنا أ ٌم حلافظ كتاب اهلل.

آمال أن يكون يف ذلك عربة لبناتنا واخواتنا ،أمهات املستقبل،

وصانعات الرجال ومربيات األبطال.
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ق�صة ا�سكندر
عجوز يف العقد السابع من عمره ،ماليزي اجلنسية من أصل

صيني ألبوين غري مسلمني .رشح اهلل صدره لإلسالم ،فأصبح

وسمى نفسه اسكندر ،وهو خبري يف علم فن التدليك
ملتزما
ّ

( ،)Reflexologyحيث كان يداوي الناس بطريقة حتفيز
النهايــات العصبية لأليدي واألرجل (التدليك) ،وهذا الطب
رائج يف جنوب رشق آسيا .وهناك مراكز للتدليك الطبي املمنهج،

يرتادها الناس بقصد الشفاء من بعض األمراض ،وهناك كتب
علمية معتمدة لذلك ،جتد فيها بعض اخلرائط لباطن الكف وباطن

القدم ،تشري كل جزئية منها بام ترتبط به من اجهزة داخلية يف جسم
اإلنسان ،بحيث اذا اجري تدليك هلذه اجلزئية بطريقة صحيحة

ينتعش ذلك العضو او اجلهازالداخيل املرتبط هبا.

يقول اخلبري اسكندر بحكم إختصاصه وخربته الطويلة:

لقد الحظت بأن وضوء املسلم كفيل بعمل تدليك يومي لأليدي
واألرجل واألذنني مرار ًا –وهذه هي أهم املناطق التي يرتكز عليها
فن علم التدليك بسبب جتمع النهايات العصبية فيها– مما يؤدي إىل

عمل صيانة يومية روتينية ومتكررة ألجهزة اجلسم املختلفة طيلة
حياة املسلم ،فاحلمد هلل عىل نعمة اإلسالم العظيم!!
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وسبحان اهلل العظيم ،فلو إنتبهنا للوضوء لوجدناه امتياز ًا
اسالمي ًا حرصي ًا ،حيث ال يقوم به إال املسلم ،وهو امر بسيط الحيتاج

ملؤهل علمي او سن معينة ،وتكراره مأجور وأجره عظيم وبركاته

أعظم فالوضوء سالح للمؤمن مضاد للشيطان ومساعد عىل
فعل اخلري يف الدنيا ،واما يف اآلخرة فيقول املصطفى عليه الصالة
والسالم يف احلديث الرشيف ألنس بن مالك" :يا بني إن استطعت

أال تزال عىل الطهارة فافعل ،فإن من أتاه املوت وهو عىل الوضوء

أعطي الشهادة" (رواه الرتمذي).
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ي�شفع لق�سي�س
�شيخ
ُ
يف إحدى الليايل املاطرة ويف ساعة متأخرة نسبي ًا من الليلّ ،
رن

عيل الطرف
جرس اهلاتف برقم غريب ال أعرفه ،فلام
ُ
سلمت ،رد ّ

اآلخر بسالم العارف الذي بيني وبينه عالقة متينة ،ولكنني لتلك
اللحظة مل أميز صوته جيد ًا ،حتى عرفته وإذا به أحد القساوسة الذي

رحبت
تربطني به عالقة طيبة لشدة أدبه ولطفه بالتعامل وواقعيته،
ُ
به بحرارة ،ولكن كان يشغل جزء ًا من ذهني تساؤل صامت ،ماذا

يريد يف هذه الساعة املتأخرة؟ فاعتذر بشدة إلزعاجي وقال بأدب:
ألخرت املوضوع! فقلت له ال عليك،
لوال احلاجة وضيق الوقت
ُ

أه ً
ال بك ولكنك أشغلت بايل ما األمر أهيا القسيس املحرتم؟ فقال:
ابني األكرب ُظلم يف اجلامعة ،و ُعومل معاملة غري عادلة و ُأخذ

بجريرة غريه ،ورشح يل القصة كاملة كام سمعها من ابنه ،رشحها

بصوت ال خيلو من نغمة األب املتأمل املترضر واملتّحرق عىل مصري
ابنه ،فسألته وما املطلوب مني؟ سيام وأنني ال أعرف أحد ًا من

ولست مسؤوالً يف اجلامعة ،فقال بلغة الواثق :ح ّلها
أطراف املشكلة
ُ
كله عندك !...يا إهلي عندي !! كيف؟ فقال أن تُك ّلم رئيس اجلامعة

صباحا ولن يرد طلبك .فضحكت من داخيل لسبب هو اليعرفه
يتعلق برئيس اجلامعة نفسه وعالقته باإلسالميني ،فقلت له أهيا
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القسيس املحرتم :أنت تعرف أنني من اإلخوان املسلمني ،فقاطعني

اتصلت بك ،ثم أكملت حديثي قائالً :وأنت تعرف من
قائالً :وهلذا
ُ

هو الرئيس ،فأنا يف عامل وهو يف عامل آخر ،ولكنني أعدك أن أبذل
نجحت فهذا توفيق من اهلل ،وإن مل أوفق
ما بوسعي صباح ًا ،فإن
ُ

فأرجو أن تعذرين ،وغد ًا إن شاء اهلل سأكّلمك بام سيحصل ،فقال

هذا ما أريدُ  ،ألنني أرى النتيجة رأي العني!.
هاتفت الرئيس صباح ًا ،وبعد حتيته والسالم عليه ،وجدته

مرحب ًا أكثر من العادي فقلت له" :شيخ يشفع لقسيس"
هاش ًا باش ًا ّ

فضحك وقال هذه بحاجة إىل تفسري يا دكتور عبد احلميد ،فقلت له
إنك تعلم أنني من اإلخوان املسلمني ،وقد استجار يب لي ً
ال القس

فالن وهو يعلم من أنا ،ولديه مظلمة عندك  ،فأرجو إنصاف ابنه
إن كان مظلوم ًا ،ورشحت له القصة كام سمعتها من القسيس ليالً،
فقال الرئيس :ما أمجل هذه اللفتة الطيبة أن يتوسط شيخ لقسيس،

هذه احلالة نُحسد عليها نحن يف األردن ،وئآم وأمن وتعايش ووحدة
وطنية ّ
قل نظريها ،وإكرام ًا هلذه املبادرة منك وتشجيع ًا ألمثاهلا فإنني

سأعطيها أولوية عىل غريها ،وأعدك بإنصافه .وفع ً
ال مل يأت مساء
اليوم نفسه ،إالّ وقد استبانت األمور ،و ُأنصف القسيس وابنه وعاد
احلق ألصحابه بفضل من اهلل ثم تعاون الرئيس املحرتم .

أردت من هذه القصة تأكيد بعض األمور والتذكري هبا.
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نعم نعيش يف األردن بوحدة وطنية وأمن ووئام وتعايش

وكثري من االستقرار وهامش من احلرية ،حيسدنا الكثريون عليها،
وال يعرف ما عندنا من خري إالّ من عرف ورأى ما عند غرينا من
الدول القريبة والبعيدة ،صحيح أننا نبحث دائ ًام عن األحسن،

و لكننا ال ننكر املوجود من خري ،كام ال ننكر أننا نعاين كغرينا يف
الوقت نفسه من فساد ومفسدين ،هنبوا الكثري من األموال العامة،
ولوال هذا النفر الفاسد لكانت األردن أيقونة الرشق األوسط رغم

قلة مواردها.

خري
األمر اآلخر اعتقادي بأن عند الناس يف هذا البلد الطيب ٌ
كثري ،كل الناس ،وليس فئة دون غريها ،فإن يف كل شخص مزية بل
مزايا ،وإن اهلل سبحانه أعدل من أن خيلق شخص ًا ما دون أن يسلحه

بحسن االهتداء إىل هذه
بمواهب جليلة ومشاعر إجيابية ،والعربة ُ
املزايا واستخراجها واالنتفاع هبا .إذن املهم كيف نفتح مستقبالت

نفوسهم ونتفاعل معها لكي نستخرج ما فيها من خري!! ،هل
باالستعالئية والعبوس والفوقية واالعتقاد أن اخلري عندنا دون

غرينا....؟! ،أم التعامل مع الناس بانطباعات سلبية منقولة من
حلسنى وقول
الغري ،وقرارات مسبقة...؟! أم التعامل معهم با ُ
التي هي أحسن ،ومقابلة اآلخرين باالبتسامة والكلمة الطيبة ،ال
شك أن اجلواب واضح ،فالناس يف حاجة إىل كنف رحيم ،وإىل
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رعاية فائقة ،وإىل بشاشة سمحة ،وإىل ود يسعهم ،وحلم ال يضيق

بجهلهم وضعفهم ونقصهم ،وكام أن لكل قفل مفتاحه ،فلكل نفس
أيضا مفتاحها....؟! أما املفتاح الرئيس (املاسرت) الذي يفتح كل

النفوس فهو جمبول بحسن اخللق واحرتام اآلخرين وحبهم والتفاين
يف خدمتهم وذكر اخلري عندهم والبناء عليه ،فإذا ساعدنا غرينا عىل
اخلري وشكرنا فعله وأكربناه ،نكون قد حارصنا جزء ًا من رش نفسه،
فيتمدد فيها اخلري وينترش ثم ينحرس فيها الرش ويحُ ارص.

إذن ال بد من اخلروج من قوقعة االنطباعات السلبية السابقة

حلسنى ،فكم من عاص يبحث بصمت عن من
ومبادرة اآلخرين با ُ
ينقذه ويساعده ،وكم من غافل عن احلق واحلقيقة كشفت له تقلبات

األحوال عن ما خفي عنه ،ينتظر أي مبادرة إجيابية وإذا به مستودع
للخري كبري !...والنتيجة ،أنني أعترب التقصري من طرفنا ال من

غرينا....فالبد للداعية الناجح من خمالطة الناس يف كل مكان وحتت
أي ظرف وليس العكس ،ال أن ينتظر أن يأتيه الناس ألنه ليس كعبة
يطوف الناس حوهلا ،وال يوزع جنة أو نارا !...وليس لديه صكوك

للغفران !...بل عبد هلل تبارك وتعاىل ،خياف عذابه ويطمع يف جنته،

يعترب خدمة الناس والسعى يف حاجاهتم يف ما يرضيه عبادة متقدمة
وطاعة كربى ،واحلديث واضح يف ذلك "اخللق عيال اهلل وأحبهم

إليه أنفعهم لعياله".
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واألمر الثالث هو ملاذا اختار هذا القسيس أحد اإلخوان

املسلمني؟ رغم أن غريه أقرب لرئيس اجلامعة منه ،هذا يدل عىل
أن الناس يأملون بنا وينتظرون منا الكثري ،ويعتربوننا مالذ ًا هلم،

نساعدهم عىل العدل واإلنصاف ،رشحونا ألمر جلل ،فهل نكون
ال فهذا الرشف اليناله إلاّ
عىل قدراملسؤولية...؟!  ،إذا أردنا ذلك فع ً

األخ الذي تش ّبع بقيم اإلسالم قوالً وعمالً ،بحيث يرتك أثر ًا صاحل ًا

حيثام حل وارحتل ،فقانون اهلل العمل ،فمن أخذ به فقد وضع اهلل يف
يده مفاتيح الدنيا.

وإن قانون العمل الثمر ،وال عمل بال ثمر  ،وليس الثمر
ماالً وال عقار ًا إنام هو ازدهار للفضيلة ،وقوة للحق ،ومتكني لكل

معاين اخلري ،ومن غابت عن عينه ثامر عمله ،فإن حلصاد الزرع وقت ًا

ال يعلمه إال اهلل ،ولكنه لن خيرج من الدنيا إال وقد كشف اهلل له

عام عمل و ُيريه ثامر ما عمل .ويعلم أن شآبيب الرمحة تتنزل عىل
العاملني يف ميادينهم قبل أن تتنزل عىل العاكفني يف مساجدهم.

وإن الذي ينهض للعمل مع املجتمع ،فإنام توضع يف يده باسم

اهلل مفاتيح الدنيا ورس إدارهتا ومفاتيح كنوزها وقصورها وخزائنها

وممالكها ،فلينظر أحدكم أي أمانة ألقيت بني يديه هبذه املفاتيح؟!

وحب اخلريللناس ومساعدهتم وإنصافهم وإشاعة الفضيلة

وقيم العدل بينهم جملبة حلب اهلل سبحانه وتعاىل ومدعاة لرمحته
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وتوفيقه ونرصته ....وحاجة الداعية الناجح لذلك ملحة والبد

منها ،يتودد إىل الناس وكأنه هو يف حاجتهم ،ليأخذوا منه اخلري
وهيتدوا إىل الصالح وإىل اإلجيابية والعمل .هكذا ع ّلمنا اإلمام
حسن البنا حيث يقول" :ونحب أن يعلم قومنا ،وكل املسلمني

أحب إلينا من أنفسنا ،وأنه حبيب إىل هذه النفوس ،أن
قومنا ،أهنم ُ
تذهب فداء لعزهتم وكرامتهم إن كان فيها الفداء".

وجوهر دعوتنا خمافة اهلل يف الرس والعلن ،واإلخالص

والصدق واألمانة ،وحب الوطن واخلري لآلخرين ،والعدل والتفاين
وحسن اخلُلق وتقديم املصلحة العامة عىل اخلاصة،
واإليثار واألخوة ُ
بعيد ًا عن حب الظهور واإلعالم والنجومية واألنانية وحب الذات
وهبرجة األضواء وبريقها ،فإن كنّا فع ً
ال كذلك ،فخري ًا فعلنا ألنفسنا
اوالً وإلهلنا ووطننا وأمتنا ثاني ًا ،ألننا التزمنا جوهر وروح اإلسالم
احلقيقية ،وسيوفقنا اهلل ملا يحُ ب ويرىض ،ولو جلب العامل علينا كل ما

يملك ،بخيله ورجله ورؤوسه النووية ،ألننا نتعامل مع قوي عزيز
وعليم خبري ال ختفى عليه خافية ،وهو عىل كل يشء قدير.
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�إن�صح وال تف�ضح وعاتب وال جترح
ُيذكر أنه كان أليب حنيفة «ريض اهلل عنه» جار سكري
فاسد ،نصحه ابو حنيفة مرار ًا حتى تعب من كثرة نصحه،
فرتكه ،وذات يوم طرقت الباب زوجة السكري لتدعو أبا
حنيفة للصالة عىل زوجها السكري الذي توفاه اهلل ،فرفض!.
ويف املنام رأى ابو حنيفة يف ما يرى النائم أن السكري يتمشى

يف بساتني اجلنة ويقول" :قولوا أليب حنيفة :احلمد هلل أن اهلل مل جيعل
اجلنة بيده!".
و ّملا أفاق ابو حنيفة سأل زوجة السكري املتوىف عن حاله بعدما

اخربها بام رأى ،ماذا كان يفعل مع األخرين يف حياته ؟ فقالت:

هو ماتعرف عنه ،غري أنه كان يف كل يوم مجعة ُيطعم أيتام احلي،

ويمسح ُ عىل رؤوسهم ،ويبكي ويقول هلم :ادعوا لعمكم .فلعلها

كانت دعوة أحدهم ،فندم أبو حنيفة أشد الندم!.

نعم نحن نكره الذنب ولكن ال نكره املذنب ،نكره الفعل

وحسن اخلامتة....فلعل
احلرام ولكن ندعو للفاعل باهلدى والتوبة ُ

اهلل خيتم له بخري فيسبق من كان يسبه اىل اجلنة ،ال تسبوا أصحاب
املعايص وال حتتقروهم ،فإنام نحن مثلهم عندنا معايص ،لكننا نحيا
بسرت اهلل ولو كشف اهلل عنا سرته لفضحنا .وأحسن الشاعر حني قال:
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إص�لاح نفوس
كيف
ُ

أح���س���ن اهللُ بنا
امل��س��ت��ور منّا
ف���إذا
ُ

ق����روح
إنّ��م�ا ه���� ّن
ُ

ّ
التفوح
أن اخلطايا
ُ
ف��ض��وح
ب�ين جنبيه
ُ

فال تغرت بكثرة صيام أو صالة عىل امهيتها ،فال تدري من

يكون إىل اهلل أقرب ،فإنصح وال تفضح ،وعاتب دون أن جترح !!،

ال تغرت وال تسخر ،فاأليام تتقلب كام هي القلوب.

وصدق من قال :عندما تكون نقيا من الداخل يمنحك اهلل

نورا من حيث التعلم ،حيبك الناس من حيث التعلم ،وتأتيك
مطالبك من حيث ال تعلم ،وإذا أحسنت ملن أحسن إليك فأنت

رب الويف ،وإذا أحسنت ملن مل يحُ سن إليك فأنت الكريم اخلفي ،وإذا
ال ّ
أحسنت ملن أسأء إليك فأنت املؤمن الصفي.
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«طالب العلم» تلميذ �أبي حنيفة
قصة حصلت زمن اخلليفة هارون الرشيد ،بطلها تلميذ يتيم،

تويف والده وهو صغري ،فأسلمته أمه إىل رجل ليخدمه ،فكان هذا
الصغري يرتك سيده ويذهب إىل حلقة أيب حنيفة فيجلس ويتعلم،

فكانت أمه جتيء خلفه إىل احللقة فتأخذ بيده وتذهب به إىل سيده،
وكان أبو حنيفة يعتني بتلميذه ملا يرى من حضوره وحرصه عىل
التعلم ،فلام ك ُثر ذلك عىل أمه وطال عليها هربه غضبت وقالت أليب
حنيفة ما أفسد هذا اليتيم غريك ،فقال هلا أبو حنيفة :قري يا هذه؛ ها

هو ذا يتعلم أكل «الفالوذج بدهن الفستق» (وهذه أكلة ال يأكلها االّ
اخللفاء يف ذلك الزمان لندرهتا وغالء ثمنها) فانرصفت عنه وقالت

له :أنت يا شيخ قد خرفت وذهب عقلك!!

يقول التلميذ :لزمت أبا حنيفة وكان يتعهدين بامله فام ترك يل

من حاجة ،فنفعني اهلل بالعلم ورفعني حتى تقلدت منصب القضاء،
وكنت أجالس هارون الرشيد وآكل معه عىل مائدته .ويف احد األيام
قدّ م يل هارون الرشيد «فالوذج ًا بدهن الفستق» ،فضحكت حتى

عيل ،فأخربته بالقصة
بدت نواجذي فقال يل ً
مم تضحك؟ وألح ّ

من أوهلا إىل آخرها ،فعجب من ذلك ،وترحم عىل أيب حنيفة وقال
العلم ،لريفع وينفع دين ًا ودنيا .وصدق من قال يف فضله:
لعمري :إنه
ُ
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ِ
ِ
ُ
العاقل اختلفا
وعقل
لم العلي ِم
ع ُ
فالعلم َ
أحرزت غاي ُت ُه
قال :أنا
ُ
ُ
العلم إفصاحا وقال ل ُه
فافصح
َ
ُ
للعقل ّ ِ
ِ
لـم س ّيد ُه
فبان
أن الع َ

الرشفا
منهام قد
َ
من الذي ُ
احرز َ
والعقل َ
ُ
الرمح ُن يب ُعرفا
قال :أنا ّ
ِ
فرقانـه اتصفــا ؟
بأ ّيـنــا اهللُ يف
العقل رأس ِ
العل ِم وانرصفا!
فق ّب َل ُ َ

فالعلم نور يستيضء به اإلنسان ،فيعرف كيف يعبد ربه،

وكيف ُيعامل عباده ،عىل علم وبصرية .وصدق الشاعر حني قال:
العلم يرفع بيوتا ال عامد هلا

واجلهل هيدم بيت العز والكرم

109

�إ ّياك واملر�أة الأوىل!
يقول " :ليس منكم من ٍ
أحد إالّ وقد ُوك َِّل ِبه قرينُ ُه من

الشياطني" (رواه أمحد) ،فالشيطان يبذل جهدا إستثنائيا مع الشباب

عامة والشاب املؤمن خاصة حتى ُيزين له الفاحشة ويحُ ّسن له

املنكر حتى يقع فيه ،ف ُيدبرالشيطان بعدها وهو ُيقهقه بملء فيه.
ٍ
كثريجهد إليقاع الشاب
اتدرون ملاذا؟ ،ببساطة ألنه ال حيتاج اىل

يف املرة الثانية ،ألنه سيسبق الشيطان نفسه اىل الفاحشة ،فقد إنكرس
احلاجزالكبري وضعفت النفس حتت إحلاح الشهوة ،ولذلك قال

العارفون:إ ّياك واملرأة األوىل وإ ّياك والكأس األول.

وألن الشهوة اجلنسية هي النقطة األضعف عند اإلنسان؛

التي يمكن للشيطان أن يتسلل من خالهلا ،ليفعل فعله ،وهيدم
وخيرب املجتمع ،ويقلب حياة اإلنسان رأس ًا عىل عقب،
األرسّ ،
حذرنا اهلل تبارك وتعاىل منه ومن كل أتباعه وحبائلهم وشرِ اكهم

إذ يقول ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﱸ (النساء ،)٢٨-٢٧:والرسول  يقول لنا« :ما
أرض عىل الرجال من النساء» (متفق عليه)،
ُ
تركت بعدي فتن ًة هي ُ
ٍ
جائزة ملن
وللمزيد من حفظ املجتمع ووقايته ،فقد جعل أعظم
110

حيفظ فرج ُه وال ُ
يقول إال خري ًا ،حيث يقول « من يضمن يل ما بني
ِ
ِ
فخذيه ،أضم ُن له اجلنة» (رواه البخاري) .فاإليامن
حلييه وما بني
الفاعل واإللتزام بطاعة اهلل وسمو األخالق حرز ووقاية ،وسعادة
يف الدنيا واآلخرة.وهلذا استعمل اعداؤنا اجلنس إلسقاط الكبار

والصغار واإليقاع هبم ،فأصبح الكثريون عبيدا هلم حتت طائلة

الفضيحة او بسبب استعباد الشهوة ،وقال اليهود" :إن فرويد منا

وسيظل يعرض العالقات اجلنسية يف ضوء الشمس،كي ال يبقى يف
نظر الشباب يشء مقدس ،وعندئذ تنهار اخالقه" ،وماذا بقي لنا منه

اذا اهنارت اخالقه واصبح عبدا تسوقه شهوته حيثام اتفق!!.

ملحوظة :حاولت نرش وتسويق هذه املادة عىل صفحتي
عىل الفيسبوك كغريها من املقاالت إالّ أن القائمني عليه رفضوا
ذلك بحجة اهنا ختالف التعليامت ،ولست ادري للآلن ما هي هذه

التعليامت؟ هل تعليامهتم حتض الشباب عىل الزنا واخلمر؟؟!!.
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مفتاح القلوب الرئي�سي
(املاسرت)
زرت جار ًاعزيز ًا يف صيدليتة ألس ّلم
يف ضحى أحد األيام،
ُ
عليه وأتناول بعض حاجتي من صيدليته ،و ّملا دلفت من الباب وإذا
بأحد اإلخوة جيلس عنده ،كان هذا األخ يف العقد السادس من العمر،

أسمر الوجه بلحية بيضاء ،ال أتفق معه يف كثري من اإلجتهادات،
ولكنّي ال أك ّن له إالّ الو ّد واإلحرتام ،رغم أنني ال أسرتيح نفسي ًا

هلندامه الذي ال يعتني به كام جيب ،رغم ُيرس حالته املادية ،عندما
دخلت قابلني جاري الدكتور الصيدالين هاش ًا وباش ًا كعادته،
ُ

فسلمت عليه ثم تقدمت مبتس ًام ومرحبت ًا ألسلم عىل األخ اجلالس
ُ

عيل ،وأظهر يل كل
عنده ،بقي جالسا عىل كرسيه ومل يمد يده ل ُيسلم ّ

العبوس واجلفاء والكدر ،فدُ هشت لترصفه ،وجتمدت الكلامت

صمت قاتل لفرتة قصرية من
يف فمي ومل أنبس ببنت شفة ،وساد
ٌ
الزمن ،حتى هدأت أنفايس ومتالكت اعصايب ،وحوقلت يف نفيس،

ووو ّدعت جاري العزيز ،وعدّ ت أدراجي اىل مكتبي وأنا حزين ،نعم

حزين طوال اليوم ،أتسأل بصمت ما فائدة اللحية إذا مل تزد صاحبها
قرب ًا من القلوب؟! بل ما فائدة كل هذا العلم الرشعي الذي اكتسبته
وتعلمته يف حماضن الدعوة اإلسالمية إذا مل ينعكس عليك ُحسن ًا يف
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اخلُلق وبشاشة يف الوجه؟!! انا انصح مثل هؤالء ان يرمحوا دعوهتم
ولتسعهم بيوهتم ،ألهنم نسوا ابسط حقوق األخوة ،فهم ال يمثلون
وحسن
الدعوة ال من قريب وال من بعيد ،أو يتعلموا فن اإلبتسام ُ

التعامل مع الغري قبل أن يضعوا انفسهم يف صف الدعاة.

ابتسامتك هي مرسالك الفطري لقلوب اآلخرين ،ومن

فضل اهلل علينا أنه يستطيعها الغني والفقري والكبري والصغري ،يف
كل مكان ويف كل زمان ،فام بال بعضنا ُ
يبخل هبا رغم جمانيتها ،ال

تنتزعها منه إالّ بشق األنفسُ ،يغطي أسنانه وكأهنا عورة الجيوز
كشفها ،تراه متجهام ،تقرأ يف وجهه ُعقد الدنيا ومشاكلها ،وكأنه ما
سمع قط بقول املصطفى « ابتسامتك يف وجه أخيك صدقة» .

ومن بديع ُصنع اهلل أنه خلق األسنان بلوهنا األبيض الناصع،
وأمرنا باحلفاظ عليها وعىل بياضها ،حتى إذا ُأفرج عنها وبانت

ُيمكن أن يراها الناظر من بعيد ،ألن اللون األبيض يظهر حيثام كان،
ولكنه يكون أميز وأوضح إذا كانت األرضية سوداء ،وهلذا فإن
ابتسامة الشاب الداعية امللتحي عالمة فارقة يراها البعيد والقريب،

ألن أكثر لونني بينهام متايز مها األبيض واألسود ،فإذا اعتاد الشاب
بالبسام وإن شابت حليته
عىل ذلك أصبحت االبتسامة طبع ًا ،و ُعرف ّ

وطال به العمر.

واألهم من ذلك كله اآلثار الكبرية التي ترتكها االبتسامة يف
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تفجرها يف نفس املتلقي ،ورسائل
من يراها ،واملشاعر اإلجيابية التي ّ
الو ّد واحلب التي تبعث هبا إليه ،فام أن يراك مبتس ًام له من بعيد ،إالّ
و ُيقبل عليك متهلل الوجه ،منرشح اخلاطر ،منفرج األسارير ،كأنه
يعرفك منذ زمن بعيد ،راد ًا اجلميل بام هو أمجل ،والبسمة بمثلها،

وأكثر األجر والثواب ملن سبق!! ونحن يف جمتمعاتنا اإلسالمية عامة
والعربية خاصة بأمس احلاجة هلذه اآلثار اإلجيابية التي تنثر اخلري
وتنرش املودة واأللفة والتعارف يف املجتمع.

واالبتسامة طاعة هلل وعافية لصاحبها ،ومن خالهلا يستطيع

الداعية أن يدخل إىل القلوب دون استئذان ،ولذلك قال رسولنا
« :ال حتقرن من املعروف شيئ ًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»

(رواه مسلم) .كام أن يف االبتسامة عالج لألحقاد والعداوة ،ويف

العبوس والتجهم تعميق هلا يف النفوس .وصدق عيل ابن ايب طالب
ريض اهلل عنه حني قال« :من الدهاء ُحسن اللقاء »......فتبسمك

يف وجه أخيك صدقة ،وتواضعك وطالقة وجهك وتفاؤلك ،قد

تنتهي هبداية الناس ،ومن أسعدُ منك بعدها؟! ألست ممن صنّف

نفسه طواعية يف ركب الدعاة؟ فام دمت كذلك ،فالبد أن تُتقن ف ّن
االبتسام ،وإالّ فانظر إىل املثل الصيني املعبرّ الذي يقول «من ال
الجيدر به أن يفتح دكانا».
يحُ سن االبتسامة
ُ

إذا أردت أن تكون داعية ،وتدخل يف مضامر هذا العمل
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وحسن
العظيم ،فالبد من أن تكون ك ّيس ًا فنان ًا يف العالقات العامة ُ
التعامل مع اآلخرين ،فلن ينفعك دعوي ًا كثرة املحفوظات عىل
أمهيتها ،وال التفنن والتقعر بالكالم ،وال كثرة املال إن كنت من
حلديد يمكن أن تَصنع ا َلعضالت ولكنها َال تَصنع
األغنياءَ ،
فصالة ا َ

والصالون يمكن أن َيصنع جمَ ال ا َملرأة َو َلكنه بأي حال لاَ
الرجالَّ ،
ِّ

يمكن أن َيصنع ْ
أخالقها  ،ولكن الذي يفعل يف النفوس والقلوب

فعل السحر هو ما دلنا عليه  حني قال« :إنكم لن تسعو الناس

وحسن اخللق».
بأموالكم ولكن يسعهم بسط الوجه ُ

الناس من حوله لسلوكه السيئ ،وكم
انفض
فكم من غني ّ
ُ

من أب مورس أشبع أوالده فظاظة وسوء معاملة رغم األموال التي

ُيقدمها هلم ،وكم من زوجة تركت زوجها لسوء معاملته رغم غنا ُه ،إن
حمبة الناس وكسب قلوهبم ال حيتاج إىل املال وإنام إىل الوجه البشوش
املرشق املبتسم اجلاذب ،املورس باألخالق احلسنة ،الصادق بتواضعه

وحسن تعامله ،ال املتعايل عىل اآلخرين ،املتعامل معهم بفوقية منفرة،
ُ
تلحظ الغرور يف كل حركاته ،وصدق الشاعر حني قال:
حني قال:

ال خيل عندك تهُ دهيا وال ُ
مال

ِ
ُسعف ُ
احلال
النطق إن مل ت
فل ُيسعف
ُ

نعم تستطيع أهيا الداعية املبتسم أن تستويل عىل قلوب الناس
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وحسن املعاملة ،ولني اجلانب ،فالغلظ ُة
بالكلمة الطيبة وبالتأين ُ
والتجهم والعبوس والتعايل يف التعاطي مع الناس ليست من الدين
يف يشء ،واملصيب ُة أكرب إن كنت تظ ُن أنك هبذا تحُ سن ُصنع ًا فيصدق
فيك ما قاله أمري املؤمنني عيل ريض اهلل عنه « َق َص َم َظ ْه ِر ِي َر ُجالن:
َعالمِ متَهت ٌِّك ،وج ِ
اه ٌل ُم َتن َِّس ٌك».
َ َ
ٌ َ
واالبتسامة رس آرس وسلطان قاهر ،ربام أدرك الطفل بفطرته
الربيئة سحرها ،فهو يبثها بني احلني و اآلخر ،وأمام ابتسامتة هذه
ينحني أقسى الناس ،ويف مواجهة ابتسامة الصبي يرق أغلظ البرش.
ُ
األول لكل القلوب املغلقة إذا كانت صادقة ،واالبتسام ُة
املفتاح
فهي
ُ
احلقيقية ال يمك ُن تزييفها ،فهي كالذهب ،عبث ًا يحُ اول املخادعون

تقليده ولك ّن بريقه ليس كأي بريق ،وكذلك االبتسامة الصادقة
النابعة من القلب ،فهي إرشاق ُة روح ،و إطالل ُة نفس ،وصورة فؤاد،

وبلسم أمل ،ودواء ُحزن.
ُ
وأقرب باب إىل النفوس،
أقرص الطرق إىل القلوب
ُ
االبتسام ُةُ ،

االبتسام ُة املرشق ُة ،أقوى من كل قوانني اجلاذبية ،جاذبة للقلوب

والبسامون أحس ُن
واألرواح ،هلا سحر خالّب يأخذ باأللباب،
ّ
الناس مزاج ًا وأهنأهم عيش ًا وأطيبهم نفس ًا ،وأنت أهيا األخ الداعية
كلكَ ،لتصبح أجمَ ّل فيِ ْ َع ُي ّ
وش ْ
لن تَستَطيع تَغيري خلقتك َ
ون النَاس،
َطيع تَزيني َ
أخال َقك ُو َجتم َيل أ َد ْ
َولك ّ
بك وحتسني ابتسامتك
َنك تَست ُ
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لتَصبح أجمَ ْل َما َرأت ع ُي ُ
ون النَاس ،فأين أنت من هذا السالح الدعوي
الف ّعال؟! .فاالبتسام ُة ال تك ّلفك شيئ ًا ولكنها تعني لدعوتك الكثري
الكثري!!! ،وتذكر أنك «إذا ابتسمت أتاك األصدقاء ،وإذا عبست

أتتك التجاعيد».

واألمر املهم اآلخر الذي ال بد منه لنجاحك يف دعوتك هو
هندامك اجلميل ،فحتى تكتمل صورتك مجاالً وابتسامتك إرشاقا

البد من اهتاممك هبندامك ،ألنه يزيدُ ها تأثري ًا ومجاالً وفاعلية
وتألق ًا ،فاملسلم احلق يعتنى بلباسه وهندامه ،تراه أنيق املظهر ىف غري
مغاالة ،يتفقد نفسه قبل خروجه عىل الناس فليس من اإلسالم أن

الزهد والتواضع ،فرسول اهلل  وهو
يهُ مل اإلنسان مظهره بدعوى ُ
ُ
ويتجمل ألهله
يلبس اللباس احلسن،
سيدُ ّ
الزهاد واملتواضعني كان ُ

وأصحابه ،ويرى ىف هذا اهلندام إظهار ًا لنعمه اهلل كام ورد ىف احلديث
الذى رواه الرتمذى« .إن اهلل يحُ ب أن يرى أثر نعمته عىل عبده».

ومن الصفات التي حرص اإلسال ُم عىل تربية املسلم عليها،

والداعية بخاصة أن يكون حسن املظهر واملنظر ،كأنه شامة بني الناس،
متميز ًا يف هيئته ولباسه وهندامه ،أنيق الشكل من غري مغاالة وال
ترتاح إليه العيون وتأنس به النفوس ،وهبذا يكون مرغوب ًا يف
إرساف،
ُ
الناس ،وجدير ًا بأن يسمعوا منه دعوة اخلري ورسالة اإلسالم .وعىل

هذه الصفات ينبغي أن تريب األرس ُة أفرادها ،وتبث فيهم معامل احلياة
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السعيدة املادية منها واملعنوية ،الظاهرة منها والباطنة.

وليس من ُحسن ترصفك أهيا الداعية أن خترج بام تنام به إىل

الشارع وتقابل به الناس أو تذهب به إىل املسجد ،وماذا نقول عن

البعض الذين وصفهم فضيلة الشيخ حممد الغزايل رمحه اهلل ،هذا
ُ
املشط إىل حليته سبيالً ،يتناثر شعرها يمين ًا
البعض الذي ال يعرف

وشامالً ،وكأن كل شعرة قد أعلنت احلرب عىل أختها ،ناهيك عن

رائحة الفم والعرق التي تزكم األنوف ،فيتأذى الناس من ذلك يف
لقاءاهتم ومنتدياهتم واجتامعاهتم فينفروا منه ومن دعوته .وقد روى

اإلمام أمحد عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال :أتانا رسول اهلل
 زائر ًا فرأى رج ً
ال عليه ثياب وسخة فقال« :أما كان جيدُ هذا ما
ُ
املطلوب لبس اجلديد ولكن البد من لبس
يغسل به ثوبه؟» ،فليس
ُ
النظيف.

وحسن مظهره أنه
وقد بلغ من اهتامم اإلسالم هبندام املسلم ُ
أمره بتفقد مالبسه والسعي يف إصالح شأنه ،ولو كان يف سفر جتنب ًا

ّ
للتبذل يف اللباس ،و ُقبح املظهر يف اهليئة ،روى أبو داود أن النبي
 قال ألصحابه وكانوا يف سفر قادمني عىل أهليهم وإخواهنم:

«إنكم قادمون عىل إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأحسنوا لباسكم،
حيب ال ُفحش وال
حتى تكونوا كأنكم شامة يف الناس ،فإن اهلل ال ُ
التفحش» .
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اليصلح لكامله ومجاله ،إالّ الداعية امللتزم
هذا الدين العظيم،
ُ

عملي ًا بأخالق اإلسالم ،الداعية الصادق املبتسم ،صاحب اهلندام

النظيف ،والقلب الكبري والصدر الواسع،الذي ابتعد عن اهلوى
واألنا ،وحكّم اإلسالم يف نفسه قبل غريه ،مثل هذا نستطيع أن

نقول عنه داعية بحق ولو مل ينطق بكلمة ،وترى الناس يقدمونه
وحيرتمونه وحيبونه ويجُ معون عليه رغم اختالف مشارهبم ،فتعامله
وحس ُن ترصفه خري دعوة.
ُ
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تعليق!!
بكاء دونَ
ٍ
ٌ
كنت يف احلج املايض (عام 2015م) امتنى أن استطيع

احلصول عىل تأشرية يل ولزوجتي...وكان وال زال شوقي لذلك
بالغا ولكن هيهات!!هيهات ،!!...ويف حلظات ضيق متر باإلنسان

وقعت عىل هذه
يتمنى فيها البكاء فال جيده ،يف مثل تلك اللحظات
ُ

القصيدة املؤثرة:
ِ
ﻛر ّ
ﺣﺠﻪ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻲﻧ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﺮﺒﻋﻲ ﻲﻓ
ﺃﻥ
َ
ُي ُذ ُ
ﺍﻷﺧﺮﻴُ ،ﺃﺧﺬ ﺤﻣﻤﻮالً ﻋﻰﻠ ِ
ِ
احلجيج،
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻣﻊ
ﻗﻄﻊ
َ
َ
ﻤﺟﻞ ،ﻓﻠﻤﺎّ
ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻋﻰﻠ ﺑ ِ
ً
ﻤﺧﺴﻦﻴ ﻣي ً
ﺭﻃﺒﺎ
ﺍﻟﻨﺴﻴﻢ
ﻫﺐ
ﻌﺪ
َ
ال من مكة املكرمةََّ ،
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ً
علي ً
ﻟﻜﻦ
ﺍﻤﻟﻘﺪﺳﺔ،
ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ
ﺑﺮﺍﺋﺤﺔ
ﻣﻌﻄﺮﺍ
ال
ﻓﺎﺯﺩﺍﺩ ُﺷﻮﻗﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝّ ،
َ
ٍ
ٍ
ِ
عفويةَ ،
ﻟﻔﻆ ﻣﻊ
بقصيدة
ﺍﻤﻟﺄﻣﻮﻝ ،فجاشت قرحيته
ﺃﻋﺎﻗﻪ ﻋﻦ
ﺍﻤﻟﺮﺽ
َ
ُ
ﺁﺧر ٍ
ﺑﻴﺖ ﻣﻨﻬﺎ َﻧ َﻔ َﺴ ُﻪ ﺍﻷﺧﺮﻴ ومات ..ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ:
ٍ
ﻣﻨـﻰ ﺑﻘﻴـﺎﺩﻱ
ﺭﺍﺣﻠﻦﻴ ﺇﻟـﻰ
ﻳﺎ
َ
ﻭﺳﺎﺭ ُ
ﺩﻟﻴﻠﻜﻢ ﻳﺎ ﻭﺣﺸﺘـﻲ
ﺮﺳﺗﻢ
َ
ﺍﻤﻟﻨﺎﻡ ﺑﺒﻌﺪﻛـﻢ
ﻭﺣﺮﻣﺘﻤﻮﺍ ﺟﻔﻨﻲ َ

َ
ﺍﻟﺮﺣﻴـﻞ ﻓـﺆﺍﺩﻱ
ﻳﻮﻡ
ﻫﻴﺠﺘﻤﻮﺍ َ

ُ
ﻭﺻﻮﺕ ﺍﺤﻟـﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺸﻮﻕ ﺃﻗﻠﻘﻨﻲ
ُ
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ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻦﻴ ُﺍﻤﻟﻨﺤﻨـﻰ ﻭﺍﻟـﻮﺍﺩﻱ
ﺻﻮﺕ ﻣﻨﺎﺩﻱ
ﺳﻤﻌﺖ
ﻋﻨﺪ َﺍﻤﻟﻘﺎﻡ
َ
ُ
ﻛﻞ ٍ
ﻋﺮﻓﺎﺕ ﺠﺗﻠﻮ َ
ﻗﻠﺐ ﺻـﺎﺩﻱ
ُ
ﻭﻧﺎﻝ َ
ﺮﺴﻭﺭ َ
َ
ﻛﻞ ُﻣـﺮﺍﺩﻱ
ﻧﺎﻝ ًﺍﻟ
َ
ﻟﻴﻞ ٍ
ﻲﻓ ِ
َ
ﺃﺑـﺮﻙ ﺍﻷﻋﻴـﺎﺩﻱ
ﻋﻴﺪ
ﻧﺤـﺮﺕ ﻓـﺆﺍﺩﻱ
ﺍﻤﻟﺘﻴﻢ ﻗﺪ
ﻭﺃﻧﺎ
ُ
ُ
ﻟﺒﺴـﺖ ﺳـﻮﺍﺩﻱ
ﺍﻤﻟﻠﻮﻉ ﻗﺪ
ﻭﺃﻧﺎ
ُ
ُ
ﻓﺒﺤﻘﻬـﻢ ﻳـﺎ ِ
ﺭﺏ ُﻓ َ
ـﻚ ﻗﻴـﺎﺩﻱ

ﺯﻣﺰﻡ ﻭﺍﻟﺼﻔـﺎ
ﺑﻦﻴ
ﻭﻳﻠﻮﺡ ﻲﻟ ﻣﺎ َ
ُ
َ
ُ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻲﻟ ﻳﺎ ً
ﺍﻟﺴـﺮى
ﻧﺎﺋﺎﻤ ﺟـﺪّ ُ
ٍ
ٍ
ﻣﻦ َ
ﺳﺎﻋﺔ
ﻧﻈﺮﺓ
ﻋﺮﻓﺎﺕ
ﻧﺎﻝ ﻣﻦ
َ
ّ
ﺍﻤﻟﺒﻴﺖ ﻋﻰﻠ ﻣﻨـﻰ
ﺗﺎﻪﻠﻟِ ﻣﺎ ﺃﺣﻰﻠ
َ
َ
ﻭﺳﺎﻝ ﺩﻣﺎﺅﻫﺎ
ﺿﺤﻮﺍ ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﻢ
ِ
ﺍﻟﺒﻴﺾ ﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ
ﺛﻴﺎﺏ
ﻟﺒﺴﻮﺍ َ
ِ
ﺃﻧﺖ ﻭﺻﻠﺘﻬﻢ ﺻﻠﻨﻲ ﻬﺑـﻢ
ﻳﺎﺭﺏ َ
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ﻫﻴـﻞ َ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ُﺃ َ
ﺫﺍﻙ ﺍﻟـﻮﺍﺩﻱ
ﻣﻨﻲ
َ
ِ
ِ
ُ
ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ
ﺍﻷﺣـﺒـﺎﺏ
ﻭﻣﻔـﺎﺭﻕ
ﺗﺮﻧـﻢ ﺣـﺎﺩﻱ
ﺭﻛﺐ ﺃﻭ
ﺳﺎﺭ
ٌ
َ
ﻣﺎ َ

ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺻﻠﺘـﻢ ﺳﺎﻤﻟﻴـ َﻦ ّ
ﻓﺒﻠﻐـﻮﺍ
ﻣﺘﻴـﻢ
ﺍﻟﺮﺣﻴـﻢ
ﻗﻮﻟﻮﺍ ﻬﻟﻢ ﻋﺒـﺪَ
ٌ
َ
َ
ﻋﻠـﻢ ﺍﻬﻟُـﺪى
ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻪﻠﻟُ ﻳﺎ
ﺻﻰﻠ
َ
َ

رمحك اهلل يا عبدالرحيم....ما قرأهتا يوم ًا االّ اغرورقت
عيناي بالدموع تصور ًا للوعته إلمتام احلج وشوق ًا للحبيب 
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العبقري يف امل�ست�شفى
مدرب لبق،متمكن من عمله ،جاد يف حمارضاته ،دقيق يف
ّ
مواعيده وإحصائياته ،كان ُينفذ يوم ًا دورة تدريبية ملجموعة من

مدراء الرشكات ،وحتى ال يمل احلضور ،وإلضفاء يشء من املرح

عىل جو الدورة ،اراد وعىل غري عادته أن يرفه عن مجهوره فقال هلم:
«إن أفضل سنوات حيايت كانت يف حضن امرأة مل تكن زوجتي»،

ُصدم احلضور واندهشوا من كالم املحارض ،ملعرفتهم بجديته

واتزانه واستقامته ،وبعد هنيهة رجع املحارض واكمل كالمه قائال:
«املرأة كانت أمي!!!» ضحك اجلميع وصفقوا للمحارض اعجاب ًا
باملفاجأة وتفاع ً
ال معها.

بعد اسبوع تقريب ًا ،اراد احد كبار املدراء الذين تدربوا عىل
مدربه
يد ذلك املحارض وكان حارض ًا يف تلك الدورة ،قرر ان ُيق ّلد ّ

بنفس املزحة ،ويوم ًا دخل املطبخ يف بيته حيث كانت زوجته حتضرّ
ٍ
بصوت ٍ
عال
له العشاء ومتسك بوعاء ميلء باملاء املغيل ،فقال هلا
ٍ
وبيشء من عدم االكرتاث والالمباالة! «إن افضل سنوات حيايت
ٍ
امرأة غريك!!» ،فصاحت الزوجة من شدة الصدمة
كانت يف حضن
والغضب :ماذا تقول يا ابن »!!....وكان صاحبنا حينها يتهيء

إلكامل النصف الثاين من النكتة بعد عرشين ثانية ،لكنّه غاب عن
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يصح إالّ باملستشفى بسبب املاء املغيل الذي كان بيدها
الوعي ،فلم
ُ
وسكبته ال شعوري ًا عىل وجهه.!!!...
العربه هنا ،إياكم والتقليد فإنه ال يأيت بخري ،والناس غري

متساوين يف مقدراهتم ومواهبهم الرتفيهية ،ثم ليس كل وقت مالئم

للمزاح ،وليس كل موضوع صالح للمزاح ،وانصح باالبتعاد عن

املزاح الذي يؤذي مشاعر اآلخرين ....وخاصة اإلقرتاب من
اخلطوط احلمراء!!! .فمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خري ًا

أو ليصمت.

124

ال َع َظ َم ُة
قلت ألحدهم يوم ًا يف جملس عام حيث كان ُيسيطر عليه بعلو
صوته قلت ألحدهم يوم ًا يف جملس عام حيث كان ُيسيطر عليه بعلو

صوته صف يل ال َع َظ َم ُة فقال:
العظم ُة ،أن أرتدي الفاخر من اللباس ،وأن أنظر اىل األخرين
من ٍ
عل ،وأن ال اخالط من هم دوين ،وال اجلس يف جمالس العامة،
وأن أحافظ عىل مستواي.

ٍ
بعظمة،
قلت ليس
فقلت والدهشة تتملكني :ال ،ال ،ابد ًا ،ما ُ
ٍ
وتعال وتكرب وغرور» فعن أيب هريرة ريض اهلل
إنام ُيسمى «عنجهية

عنه قال :قال رسول اهلل « : قال اهلل عز وجل :الكربياء ردائي،
والعظمة إزاري فمن نازعني واحد ًا منهام قذفته يف النار» (رواه

مسلم) ،واملغرور كام يقول العارفون «املغرور كالطري كلام عال كلام
ُصغر يف اعني الناس».

ثم قلت له يا صاحبي لو قلت:
أن يكون االنسان مثاالً يف اإلنجاز والو ّد والصدق والعطاء

واجلدية والتواضع ،وأن يكون عىل ُخلق يتسع جلهل اآلخرين ،وأن
ال يرد سائالً ،وال يكتم احد ًا نصيحة ،وأن يكون عون ًا لغريه يف كل
ٍ
يشء يستطيعه،وأن حيرتم من هم اكرب منه ،ويعطف عىل من هم دونه
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سن ًا ومرتبة.

«ألن املتواظع كسنبلة القمح كلام امتألت خري ًا كلام

انحنت»....

واخلُالصة فالنوع االول ِع ّلة وعالة عىل املجتمع وعلينا أن
هنمله وال نقيم له وزن ًا ولو ملك كنوز قارون ،ألن النفس السوية

الفطرية تعاف وتكره هذا النوع من البرش ،وبنفس الوقت لنجتهد
يف تربية اجليل عىل التواضع واإلجيابية ليكون عنرص ًا صاحل ًا معطا ًء

مشبع ًا بكل القيم اإلنسانية السامية متوجة بحسن اخلُلق ،ألن هذا
املجتمع الطيب ال يستحق إال هذا النوع من الناس .والرسول 
يقول يف احلديث الذي رواه مسلم« :لكل بنيان أساس ،وأساس

هذا الدين ُحسن اخلُلق».
ورحم اهلل ِعامل الرياضيات املسلم اخلوارزمي الذي ُسئل يوم ًا

عن الرجل صاحب اخللق احلميد فقال يساوي واحد صحيح (،)1
فقيل له إن كان ايض ًا من نسب طيب كريم فقال ضع أمام الواحد
صفر ًا ( ،)10فقيل إن كان ذا مال ٍ
وفري أيض ًا فقال ضع صفر ًا اخر
ٍ
يشء هو الواحد صحيح يعني
أهم
يعني يساوي ( ،)100ثم قال ُ
(حسن اخللق) ،فاذا فقده االنسان أصبح جمموعة أصفار ال قيمة هلا
ُ
وال فائدة ترجتى منها...وصاحب ُحسن اخللق يبلغ مكان ًا يف اجلنة
ربام ال يبلغها القائم الصائم .
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عجائب امليكروبات !!
إذا بلغت عجائب الدنيا سبع ًا ،فعددها يف عامل الغيب أكثر

وأعجب ،وإذا جتلت قدرة اهلل يف املخلوقات الكبرية ،فقدرته يف
الصغرية – غري املرئية – أبلغ وأعظم ،وكلام استطاع املخلوق غري

املرئي ،القيام بعمل ضخم ،بدقة متناهية ،وبأقل كلفة ،وأصغر حيز،

كلام كان اخلالق أعظم وأقدر ،وكلام شاهدت حتت عدسة املجهر
أمة من هذه األمم ،كلام متلكتك الدهشة وأخذك العجب ،حتى إذا
رأيت أمة أخرى ،قلت يف نفسك :هذا أدق وأعظم ،سبحانك ريب

ما اعظمك!!.

يزداد عجبك ،عندما تعلم أن علامء اجلراثيم قد اكتشفوا لآلن
ٍ
عائلة منها ،وهي عىل كثرهتا ال تُشكل إال جزء ًا يسري ًا مما
عرشة ماليني

ال نُبرص ،حتى أن اهلل أقسم هبا يف كتابه العزيز بقولـه :ﱹ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﱸ (الحاقة )٣٩ - ٣٨:فإذا كان ما نبرصه عظي ًام
مدهش ًا ،فام ال نبرصه أعظم .وهكذا يزداد إيامنك باهلل ،وإجاللك لـه،

عندما يتبني لك أن اهلل قد بعث يف هذه املخلوقات احلياة بكل مقوماهتا،
وزودها بالقدرة عىل النامء والتكاثر ،وأودع فيها من األرسار واخلواص،
ما أهلها وهيأها خلدمة اإلنسان ،وتسبيح خالقها بلغتها اخلاصة ﱹ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﱸ (اإلسراء.) ٤٤ :
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هذه امليكروبات ،من بكترييا وفريوسات وفطريات .....قادرة

عىل العيش يف أقسى الظروف اجلوية والغذائية .فقد وجدت عىل عمق
ثالثة كيلو مرتات حتت األرض ،وعىل ارتفاع آالف األمتار يف الفضاء.
كام وجدت متك ِّيسة منذ ثالثني مليون سنة ،ثم ُأعيد النشاط إليها من
جديد.

ووجد العلامء أن ( )%3فقط من امليكروبات مسؤولة عن األمراض

البرشية املعدية ،وحوايل( )%10منها ينتهز فرصة ضعف اإلنسان لينقض

عليه مسبب ًا لـه األمراض ،أما الغالبية الساحقة من امليكروبات ()%87
فتعمل بصمت خلدمة اإلنسان لي ً
ال وهنار ًا .!!...ولوال فضل اهلل ثم هذه
اجلراثيم النافعة ملا استطعنا أن نعيش عىل هذه األرض!!.

تكمن عظمة اخلالق ،يف صغر املخلوق ودقته ،فرغم صغر

امليكروبات ،يشكل الفرد منها عامل ًا بالغ الدقة ،وتتجىل مقدرته يف مقدرهتا

عىل العيش يف الظروف واألحوال الصعبة ،ويف رصاعها من أجل البقاء،

ألهنا خملوق حيب احلياة كغريها ،ويف فنوهنا للدفاع عن نفسها ،ويف شباهبا
الذي ال يشيب ،ويف إنجازاهتا العظيمة للبرشية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

للمزيد اقرأ كتاب «عجائب امليكروبات السبع» للدكتور عبداحلميدالقضـــاة،
ُيطلب من املؤلف او من موقعهcom.qudah.www :
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فن �صياغة الكلمات!!
ّ
أصدر أحد ملوك فرنسا قرار ًا يمنع فيه النساء من لبس الذهب

حليل والزينة ،فكان هلذا القرار ردة فعل سلبية كبرية ،وامتنعت
وا ُ
النساء فيها عن الطاعة ،وبدأ التذمر والتسخط عىل هذا القرار،

وضجت املدينة وتعالت أصوات االحتجاجات ،وبالغت النساء
حليل ،مترد ًا عىل القرار .فاضطرب
يف لبس الزينة والذهب وأنواع ا ُ

امللك واحتار ماذا سيفعل ،فأمر باجتامع طارئ ملستشاريه ،فحرض

املستشارون وبدأ النقاش فقال أحدهم :أقرتح الرتاجع عن القرار

للمصلحة العامة ثم قال آخر :كال إن الرتاجع مؤرش ضعف ودليل

خوف.

وانقسم املستشارون بني مؤيد ومعارض فقال امللك :مه ً
ال

مهالً ...احرضوا يل حكيم املدينة ،فلام حرض احلكيم وطرح عليه
املشكلة قال له :أهيا امللك لن ُيطيعك الناس إذا كنت تفكر فيام تُريد
أنت ،ال فيام يريدون هم ،فقال له امللك :وما العمل..؟ أأتراجع

حليل والزينة؛
إذن..؟ قال :ال ولكن أصدر قرارا بمنع لبس الذهب وا ُ
ألن اجلميالت ال حاجة هلن إىل التجمل ..ثم أصدر استثنا ًء ُيسمح

للنساء القبيحات وكبريات السن بلبس الزينة والذهب حلاجتهن إىل
سرت ُقبحهن ودمامة وجوههن.
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فأصدر امللك القرار واالستثناء ....وما هي إال ُسويعات

تنظر لنفسها
حتى خلعت النساء الزينة وأخذت كل واحدة منهن ُ

عىل أهنا مجيلة ال حتتاج إىل الزينة واحلُيل ،فقال احلكيم للملك:
ُ
ُ
وتطل من
وتدرك اهتامماهتم،
تفكر بعقوهلم،
ُيطيعك
ُ
الناس عندما ُ
نوافذ شعورهم.

نعم ...إن صياغة الكلامت ف ّن نحتاج إىل إتقانه ،وعلم
نحتاج إىل تعلمه يف خطابنا الدعوي والرتبوي والتعليمي ،لندعو

إىل ما نُريد؛ من خالل ربط املطلوب منهم باملرغوب هلم ،ومراعاة
املرفوض عندهم قبل طرح املفروض عليهم ،وأن نُشعر ا ُملتلقي

بمدى الفائدة الشخصية التي سيجنيها من خالل إتباع كالمنا أو

االمتناع عنه.

ختري أطايب الكالم ،ولني اجلانب بالقول ،واللطف يف اختيار

األسلوب وانتقاء املفردات ،واألخذ باألسهل ،يؤدي إىل أحسن

النتائج وأفضل العواقب ،ويبارك اهلل يف هذا السلوك وينفع به ،فال
ُ
خيرتق القلوب كلطف العبارة وطالقة الوجه ولني اخلطاب
يشء
وسالمة القصد .فالكالم اجلميل سحر حالل.
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هم�سات ال بـد منها
جمموعة من األحداث واألخبار واملالحظات والقصص الواقعية

التي حصلت ،واجهتها أو سمعتها أو إستنتجتها أثناء تطوايف

وحمارضايت يف جامعات ومجعيات خمتلفة يف أنحاء العامل ،والعمل
يف مرشوع وقاية الشباب من األمراض املنقولة جنسي ًا واأليدز،
وخمالطة جنسيات شتّى من البرش ومستويات عمرية خمتلفة ،ممن

يوافقوين الرأي ومن أصحاب الرأي اآلخر  ،خاصة ممن يدينون
ديننا ويتكلمون لغتنا.

كل حادثة فيها من ِ
العرب واملعاين والفوائد للشباب ما فيها،

تنبه ألمر معني وتنصح للقارىء الكريم ،لتجنبه مكر األعداء
واخلصوم ،الذين ال يك ّلون وال يملون من حماربة كل مقدس،

إمعان ًا يف حماربة األخالق الكريمة التي أرست دعائمها كل الرشائع
الساموية ،فعملوا ليل هنار لعوملة الرذيلة وحمارصة الفضيلة حيثام

كانت.

واألعداء ال خيجلون من باطلهم ،وال يرتددون يف دعم كل ما

ينرشه ،فرتى اإلعالم الفاسد يقلب احلقائق ،و ُيزين املنكر ،و ُيغري
الشباب بطرق مبتكرة وإصطالحات منحوتة بعناية فائقة ،ما أنزل
اهلل هبا من سلطان .لتزييف الوعي وتغيبه ،هدفهم إبعاد الشباب
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جي ً
ال عن جيل عن املعاين السامية التي جاءت يف القرآن الكريم.

وبعد أن اشغل اخلبثاء شباب العامل هبوس الرياضة تشجيع ًا

ودع ًام وليس ممارسة ،وأغروهم باجلوائز اخليالية ،جتمع هؤالء
الشباب باملاليني يف املالعب الرياضية ليشجعوا املباريات .ويف
زمحة احلامس وهوج الشباب وحساسيتهم املفرطة وغوغائية اجلمع

الكبري ،كأهنم سكارى وما هم بسكارى وهم بإنتظار النرص املزيف،
يف زمحة ذلك كله متر الساعات و ُي ُ
ؤذن للظهر ثم العرص وربام لصالة

املغرب وال جميب!! وماذا يريد األعداء من شبابنا أكثر من ترك

الصالة ؟؟!

وفوق هذا وذاك ،أنظر ماذا خطط حكامء صهيون للشباب،
حيث جاء يف بروتوكوالهتم «جيب أن َ
لتنهار األخالق يف كل
نعمل
َ
مكان فتسهل سيطرتنا ،إن فرويد منا ،وسيظل يعرض العالقات
اجلنسية يف ضوء الشمس ،لكي ال يبقى يف نظر الشباب يشء مقدس،
ويصبح مهه األكرب هو إرواء غرائزه اجلنسية وعندئذ تنهار أخالقه»،

أما اليهودي فرويد فيقول« :إن اإلنسان ال حيقق ذاته بغري اإلشباع
ٍ
وكل ٍ
ٍ
قيد من ٍ
تقاليد هو قيدٌ ٌ
اجلنيسُ ،
باطل ،ومدمر
أخالق أو
دين أو

كبت غري مرشوع» ،إذن إعالم مزيف وولع
لطاقة اإلنسان ،وهو ٌ
عجيب باملباريات الرياضية وباقي الوقت للجنس واألفالم اإلباحية
التي وفرهتا اإلنرتنت يف كل مكان!!  ،أما العمل اجلاد واإلنتاج فاقرأ
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عليه السالم!!!

حتى مرض األيدز مل يسلم منهم ،بل استعملوه لتنفيذ

خمططاهتم وللنفاذ اىل املجتمعات بشكل عام واإلسالمية بشكل
خاص لتغيري معتقداهتا وتشوهيها ،مستعملني عناوين براقة ،تُظهر
اإلصالح وتستبطن اخلراب ،وال أدل عىل ذلك مما جاء يف الترصيح

االول ملدير برنامج مكافحة األيدز يف األمم املتحدة السيد ميشال
سيدييه حني قال« :جيب ان نعمل لنجعل من االيـدز فرصة سياسية
نستطيع من خالهلا إحداث تغيـرات رئيـسة يف املجتمعات،

لنستطيع حـل بعض املسـائل الشائـكة مثل إشاعة مسألة التثقيف

اجلنـيس (طبعا عىل طريقتهم) ،وإعطاء مزيد من احلرية للشاذين
جنسي ًا يف العامل ،ومزيد من حقوق اإلنسان وخاصة حقوق املرأة».
أما تثقيفهم اجلنيس ،فأمره عجيب بالنسبة لنا كمسلمني ،وقد

كتبوا برناجمهم وطبقوه يف كثري من الدول مثل تنزانيا وبريطانيا،
وا ّدعوا انه كان مفيد ًا وف ّعاالً ،وهلذا تُرجم هذا الربنامج اىل اللغة

العربية و ُقرروا ان ُيطبق مستقب ً
ال يف اقليم الرشق األوسط وشامل
افريقيا ليشمل كل الدول العربية.

وبرناجمهم للتثقيف اجلنيس للمراحل العمرية املختلفة يشجع

بل يدعو جهارا اىل ممارسة اجلنس املبكر ،واملهم أن يكون آمنا
(اي باستعامل العازل الذكري) لتجنب اإلصابة باحد األمراض
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املنقولة جنسيا كام يدعون.ففيه دعوة للمامرسات اجلنسية املبكرة

(اي باحلرام) ويف اتفاقية سيداو حتريم وجتريم للزواج املبكر(اي
باحلالل)

هذا جزء من برنامج التثقيف اجلنيس الذي يسعون لعوملته

ومن اراد املزيد فليقراء كتاب «الرؤية اإلسالمية يف مواجهة األيدز»
وهو احد الكتب املعتمدة يف مرشوع وقاية الشباب ....واملخفي

يف براجمهم اعظم خاصة يف ما خيص الشذوذ اجلنيس والزواج

املثيل ،!!!...ولذلك البد من احلذر لوقاية األبناء من مكائدهم...
واهلل خري احلافظني

نفذت دورات سابقة
و يف دولة من دول شامل أفريقيا ،حيث
ُ

ضمن مرشوع وقاية الشباب ،ويف سنة تالية اجتمعت مع بعضهم
ملتابعة إنجازاهتمُ ،
اطلعت عىل بعض االستبيانات
هلت عندما
ُ
فذ ُ

التي ُعملت للطالب والطالبات يف املراحل اإلعدادية والثانوية،
وجدت ّ
ُ
أن نسبة كبرية منهم قد مارسوا اجلنس( !!،وهم
حيث
ُ

فهمت منهم أهنم
وصعقت عندما
ُ
طالب عىل مقاعد الدرس)ُ ،
ال يعتربون ذلك زنا ،ألهنم يفهمون أن الزنا هو فقط بعد الزواج
«اخليانه الزوجيه» ،أما ما قبله فحرية شخصية وحق خاص!!،
الجيوز الحد أن يتدخل فيه ،متام ًا كاملفهوم الغريب!! وهذا ما يسعى

إليه أعداء اإلسالم ،بحيث يرتسب يف أذهان اجليل من خالل
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سلسلة الدورات املدعومة  -لعوملة بعض املفاهيم واملصطلحات
 -التي يعقدوهنا للمدربني واملدربات وللمرشفني واملرشفات

العاملني يف مواقع الرتبية والتعليم والتوجيه ،والشيطان يجُ ّمل هلم
األمور بحجج شتّى ،وف ّينا سماّ عون هلم!! ومن بيننا م ّن ُيساعدهم
ُ
ويعمل معهم!.

هذه بعض احلقائق التي اطلعت عليها وعىل غريها ،ال أحب
أن يحُ رم الشباب ِعربها وفوائدها ،فكان البد من نرشها والكتابة
فيها ليعلم شبابنا بعض أطراف املؤامرة عليهم وعىل سلوكياهتم

ومعتقداهتم.
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«قرب امل�سكّي»
شاب فقري لكنه عصامي ،يبيع القامش ،حيمله عىل ظهره،

ويطوف به األحياء والبيوت ،يدل عىل بضاعته بصوته اجلميل،
وبسام ًا ،حباه اهلل مجاالً ووسامة وجاذبية ،من رآه
كان شاب ًا مستقي ًام ّ

أحبه من أول نظرة ،ويف يوم من األيام وهو يمر بالشوارع واألزقة
والبيوت رافع ًا صوته ،يدلل عىل بضاعته إذ أبرصته امرأة فنادته،

فجاءها ،وطلبت منه دخول البيت لرتى ما لديه ،ولكنها كانت
تضمر شيئ ًا آخر ،فلام إستقر بالداخل ،قالت له :إنني مل أد ُعك
ألشرتي منك ،وإنام دعوتك من أجل حمبتي لك ،وال يوجد يف الدار
أحد ،ودعته إىل نفسها ،وأظهرت له مدى أعجاهبا به وعشقها له،

وحرمة ما تطلب ،ولكن دون
فذكّرها باهلل وخوفها من أليم عقابه ُ
جدوى ،فام يزيدها ذلك إال إرصار ًا عليه وتعلق ًا به.

فلام رأته ممتنع ًا عام تريد قالت له :إذا مل تفعل ما أمرك به،

رصخت يف الناس بأعىل صويت ،فإذا اجتمعوا حويل ،قلت هلم:
إقتحم حرمة بيتي ودخل داري ،يريد أن ينال من عفتي وهيتك

عريض ،فلام رأى إرصارها عىل اإلثم والفاحشة ،وأن الشيطان

قد فعل فعله فيها ،قال هلا :هل تسمحني يل بالدخول إىل احلامم
من أجل النظافة ،ففرحت بام قال فرح ًا شديد ًا وظنت أنه قد وافق
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عىل مطلوهبا ،ودخل احلامم وجسده يرتعش من اخلوف واحلرية،

يا إهلي ماذا أعمل ،دلني يا دليل احلائرين ،يا اهلي دبر يل فإنني ال
أحسن التدبري ،هو يف الداخل يفكر باملخرج السليم والبعد عن

احلرام ،وهي يف غرفتها تتزين وتتهيأ له ،وهي تنتظره عىل أحر من
اجلمر ،استعداد ًا القرتاف الفاحشة والشيطان يقهقه بصمت ،يمنيها

وحيسن هلا فعلها.
ّ

وفجأة خياطب هذا الشاب نفسه بصمت يقول :إنني أعلم

جيد ًا :أن من الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله رجل دعته

امرأة ذات منصب ومجال فقال :إين أخاف اهلل ،وأعلم :إن من ترك
شيئا هلل عوضه اهلل خري ًا منه ،ال ال لن أفعل احلرام ،وفجأة وبدون
سابق ختطيط قرر أن يلطخ جسده بالقاذورات واألوساخ (الرباز)،
ممني ًا نفسه أهنا إذا رأته عىل هذه احلال تركته وشأنه ،وفع ً
ال صمم
عىل ذلك الفعل الذي تتقزز منه النفوس! ثم بكى وقال :رباه،
إهلي وسيدي خويف منك والتزامي بأمرك جعلني أقوم هبذا العمل
فأخلف عيل خري ًا وملا أهنى تلطيخ جسده ومالبسه بالرباز ،خرج من
احلـامم فلام رأته تقززت وصاحت بأعىل صوهتا :ما هذا؟؟ أخرج

يا جمنون؟.

فخرج خائف ًا يرتقب!! ،ماذا سيقول الناس عنه!! خاصة

إذا رآه من يعرفه!!.ومحل متاعه وقامشه والناس يضحكون عليه
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يف الشوارع وهم ال يعرفون شيئا مما حصل ،حتى إذا وصل بيته،

تنفس الصعداء وخلع ثيابه ودخل لالستحامم فاغتسل جيدا
وأزال النجاسة وبدّ ل مالبسه ....فعندما خرج من احلامم عوضه اهلل
شيئ ًا عظي ًام بقي يف جسده حيا وميتا ..لقد أعطاه اهلل سبحانه رائحة
عطرية زكية فواحة حمببة للنفوس ،كعطر املسك خترج من جسده،

يشمها الناس منه عن بعد أمتار ،وكانت هذه الرائحة الطيبة تالزمه
حيثام كان ،لي ً
ال وهنار ًا ،صباح ًا ومسا ًء يشمها كل من يقابله ،وأطلق

عليه الناس لقب (أملسكّي) ألهنم اعتقدوا أن املسك كان خيرج من

جسده ،وهكذا عوضه اهلل رائحة املسك التي بقيت مدى احلياة،
حتى أنه عندما مات وضعه الناس يف القرب ،وكتبوا عليه هذا «قرب
املسكّي».

هذه قصة حقيقية معاملها باقية يف حي من أحياء الشام ،فهل

من مسكّي أو مسكّية يف ايامنا هذه ليفوز بام فاز به هذا الشاب
الصالح .فام ترك عبد ًا شيئ ًا هلل ال يرتكه إال هلل إال عوضه منه ما هو

خري له ىف دينه ودنياه.
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م�صائب قوم عند قوم فوائد
العامل «هانز زنرس» كان أحد علامء جامعة هارفرد املرموقني،
ورغم أنه أ ّلف العديد من الكتب املرجعية يف علم اجلراثيم واملناعة؛

إالّ أنه دخل التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن أ ّلف كتابه الشهري

الصغري «الفئران والقمل والتاريخ» عام (1935م) ،حيث أثبت فيه

أن امليكروبات من أهم القوى الطبيعية غري املرئية واملؤثرة عىل احلياة،
ولكن بصمت يف تاريخ البرشية يف السلم واحلرب .وقد استشهد

عىل ذلك بام حدث جليش نابليون عندما غزا األرايض الروسية عام

(1812م) بنصف مليون عسكري ،حيث قتلت جرثومة التيفوس
ينج منهم إال القليل ،هذا املرض الذي تُسببه جرثومة
اكثرهم فلم ُ

تعيش اص ً
ال عىل القمل والقراد وبراغيث الفئران ،ثم تنقله اىل
اإلنسان .وينترش برسعة عجيبة يف األوساط املكتظة وقليلة النظافة

واملرهقة ،وهذا ما حدث جليش نابليون ،فعاد من سلم منهم أدراجه
راضي ًا من الغنيمة باإلياب!!.

وقد ثنّى عىل ذلك استاذي؛ عامل اجلراثيم االنجليزي

فجر قنبلته حول
«الدكتور باترك كوالرد» عام (1982م) ،حني ّ
ما حدث يف معركة العلمني عام (2491م) ،حيث ذكر أن سبب
هزيمة رومل ليست شجاعة «مونتقمري» ،وال نقص اإلمدادات
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النفطية عن جيشه ،وال كشف شيفرته من قبل احللفاء ،وال ضعف
الضباط اإليطالني الذين كانوا عبئ ًا عليه ،ال هذا وال ذاك ،ولكنه
وجيشه أصيبوا بجرثومة الدزنتاريا (مرض الزحار)؛ ربام من خالل

الطعام امللوث ،هذه اجلرثومة ال تقتل ،ولكنها تُنهك اجلسم وتتعبه
وتُفقده الكثري من السوائل مع الشعور باإلعياء والفتور واإلرهاق

والتزام بيت اخلالء (املرحاض) للتخلص مما يف البطن عىل دفعات

كثرية ولكنها متتالية ،وطيلة ايام املعركة ،ولك أن تتصورأداء جيشه
واحلالة هذه يف منطقة شبه صحراوية ،قليلة اخلدمات الطبية وهو

فاقد ملعظم قدراته اجلسمية ،وال يقوى عىل محل سالحه؛ ناهيك عن
استعامله ،ملا سبق مال ميزان القوة تدرجيي ًا لصالح مونتقمري وجيشه

وحسم النتيجة ودخل التاريخ ،فحصد النرص والثناء والشهرة حتى

يومنا هذا....بفضل بكترييا الزحار!!.

أكسبه هذا االنتصار شعبية واسعة بني جنوده ،ونال لقب
الفيوكنت عام (1946م) تقدير ًا خلدماته العسكرية املتميزة،
وقد جعلت منه هذه االنتصارات بط ً
ال حمبوب ًا يف بريطانيا ،حيث

أثار ظهوره يف قلنسوته املألوفة يف موكب النرص يف لندن يف ىونيه
فمصائب
(1946م) ،ترحيب ًا أكثر من الرتحيب الذي ُيعطى للملك،
ُ

قوم عند قو ٍم فوائدُ .
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عال اجلراثيم الفرن�سي ؟
ماذا قال مِ
كان "لويس باستور" من اشهر علامء القرن التاسع عرش،
واعمقهم أثر ًا ،واكثرهم جلد ًا عىل العمل ،فكان شعاره طوال

حياته ،العمل ،العمل ،وكان رج ً
ال دمث االخالق ،لني العريكة،
متواضع ًا حمبوب ًا.
ورغم أنه فقد ثالثة من أبنائه بسبب جرثومة التيفوئيد التي

كان يعمل جتاربه عليها ،و ُبرتت ساقه بسبب إبرة ط ّعم هبا نفسه أثناء
جتاربه ،إال أن اكتشافاته العديدة احدثت إنقالب ًا يف اجلراحة والطب
واجلراثيم والتحصني ضد األمراض ،فاهنالت عليه األوسمة

الرتب العالية ،وخصصت له احلكومة الفرنسية
واجلوائز ،ومنح ُ
راتب ًا سنوي ًا كبري ًا تقدير ًا ألعامله ،وبعث اليه كثري من كبار املاليني
الفرنسيني بمبالغ طائلة ،دع ًام البحاثه اجلليلة يف جمال اجلراثيم

واالمراض وطرق مكافحتها.
وقف يوم ًا خطيب ًا  -وعىل رجل واحدة وهو ابن السبعني عام ًا

 -يف مجع غفري من العلامء والطالب أثناء احتفال جامعة السوربون

به لتكريمه فقال:

«أهيا العلامء ،أهيا الشباب ،إين ألعلم ما يدور يف خلدكم،
فأنتم تتصورون أن ُم َ
نسف
كتش َفنا العلمي (امليكروبات) معناه
ُ
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قواعد اإليامن باهلل!!.

أهيا األبناء :جيب أن تتصوروا أنه لوال اإليامن العميق باهلل ما

كان "لباستور" أن يكتشف ما أثاركم ،وإياكم أن تتصوروا أن ايامين
باهلل مل يتضاعف أضعاف ًا كثرية بعدما وضعت يدي عىل ٍ
رس آخر من
ارسار القدرة اإلهلية يف خلق اإلنسان!!.

أهيا الشباب ،أهيا العلامء ،أهيا األبناء :إياكم وهذا الشك،
وأرض قفرا ُء ال تُنبت ،وحال ُة ُعق ٍم
جاف ال ُيمطر،
سحاب
فالشك
ٌ
ٌ
ٌ

الغم واليأس!!.
ال تلدُ غري ّ
ُ
الرجل وأبدع ،فالعلم يدعو اىل االيامن ،وااليامن
صدق
الصحيح حيث عىل العلم ،خدم "لويس باستور" وطنه بل خدم

اإلنسانية مجعاء ،بإيامنه وجده واجتهاده ،فال زلنا ننعم بفوائد
اكتشافاته وتضحياته ،فلامذا ال نقتدي بجده واجتهاده ومثابرته

ونحن مؤمنون وملتزمون بديننا احلنيف؟.
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جهل يدعمهُ ا�ستغفال !!
ال يشء أقرب لقلوب املسلمني من قرآهنم ،وال كالم أكثر

مالمسة ملشاعرهم من كالم اهلل ،هلذا عمد اخلصوم و ُدهاهتم لتغيري

بعض املصطلحات املتعلقة با ُملحرمات تدرجيي ًا ،لتتناقلها األجيال،

ُ
وبحكم الزمن واجلهل وفعل الشيطان وأعوانهُ ،
البديل تدرجيي ًا
حيل
ُ

ال عن جيل .فمث ً
حمل األصيل ،جي ً
ال غيرّ وا ُمصطلح «الربا» املرتبط
بالالوعي عند املسلم بحرب من اهلل ورسوله إىل مصطلح «فائدة»،
ومن ال يحُ ب الفائدة! ،فوقع جهلة املسلمني باحلرام من حيث ال

يعلمون ،كام غيرّ وا ُمصطلح اخلمر إىل «مرشوبات روحيه» ،وهكذا.
وقد وصل شياطني اخلصوم إىل ا ُملصطلح اإلسالمي القرآين «الزنا»
يتذكر فور ًا قول اهلل
الذي له وقع خميف يف نفس املسلم عندما يسمعه،
ُ

تبارك وتعاىل ﱹ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﱸ (النور.)2:
فهم حياولون يف وثائقهم الدولية ومؤمتراهتم السكانية أن ُيبدّ لوها بـ

«متعدد الرشكاء جنسي ًا» ،ليطمسوا عىل أي ارتباط ،ولو شعوري ًا بالقرآن

الكريم وحتذيراته .وكذلك يفعلون باصطالح «الشاذين جنسي ًا» حيث

ُيعممون بدهلا كلمة «مثليني» .وثالثة األثايف أهنم مل يكتفوا بتغيري كلمة

«بغايا» إىل عامالت باجلنس ،حيث مل ُيعجبهم ف ُع ُلها بالنفوس ،فغريوها
إىل «عامالت الكرم» ((.)) hospitality workers
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وقد إنطىل هذا عىل الكثريين يف بالدنا العربية واإلسالمية،
تنخر يف األُرس نخر ًا،
فكانت نتائج ال تحُ مد ُعقباها ،حيث بدأت
ُ
ووقع الناس باخلطيئة ال باخلطأ!! ،ففي إحدى حمارضايت يف دولة

عربية سألتني امرأة أمام اجلمهور “هل رشيكات الزوجة ينقلن

فريوس اإليدز للزوج»؟؟ “فقلت هلا مل أفهم م ّن ه ّن رشيكات
التحرج
الزوجه ؟ ،هل ه ّن زوجات أخريات؟؟ ،فقالت مع يشء من
ّ

أكثر
وامحرار الوجه ...ال ،جمرد رشيكات ،!!...ثم قامت من هي ُ
تسمح املرأ ُة لزوجها أن يكون له
إفصاحا ًوجرأة وقالت :عندنا
ُ
فهمت
خليالت ،رشيطة أن ال يتزوج عليها زوجة ثانية!! ،وبعد أن
ُ

املقصود ،قلت هلا :إن هذا هو الزنا بعينه!! ،والزنا ينقل اإليدز وغريه
وجهها ودافعت عن زوجها
فامحر
من األمراض املنقولة جنسي ًا ،
ُ
ّ

بإرصار (لسان حاهلا يقول أنه عفيف رشيف ،)!!...حتى فهمت
األمر بوضوح ،فحوقلت وتربمت قلي ً
ال ثم استغفرت لذنبها.

كام شكا يل طالب إندونييس يف حمارضة عامة بجامعته قائال:

كيف يل كشاب مسلم ملتزم أن أقاوم ضغط الوالدين ،واستهزاء
األهل واألصحاب ،ممن ليس له صديقة قبل الزواج!!! .يا إهلي ،أن

يستهزىء األصدقاء اجلهلة به ،فأمر مستوعب رغم سوءه ،ولكن

أن يصل هذا إىل الوالدين واألهل ،فهذه هي الطا ّمة! ،وعندما
خيص الوالدين ،تبني يل من احلضور
أكدّ ُت عليه بالتوضيح يف ما ُ
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ّ
أن هذه عادة عندهم وال تُعترب نشاز ًا ،فالوالدين ُيشجعون ابنائهم
وبناهتم عىل ذلك ،وهم يظنون أهنم يحُ سنون ُصنع ًا!!! .وهييئوهنم
للمستقبل.

ومن األمور التي البد من ذكرها أيض ًا أن شياطني اإلنس

يف الغرب والرشق ومن خالل األمم املتحدة ومؤمتراهتا يعملون
ليل هنار لعوملة الرذيلة وحمارصة الفضيلة ،بذريعة حقوق اإلنسان
وحقوق املرأة والطفل!! .وقد غيرّ ت يف سبيل ذلك تعريف األرسة
ل ُيصبح «مساكنة أي اثنني مع ًا ُي ُ
شكل أرسة»

هذا يعني (شاذ و شاذ) أرسة ( ،زاين وزانية) أرسة!! ،وحاولت
والزالت تحُ اول أن تمُ رر بكل ما تستطيع قانون ًا عاملي ًا جييز زواج
الشاذين من بعض كام هو يف الغرب ،كام تحُ اول أن تفرض برناجم ًا
عاملي ًا موحد ًا للتثقيف اجلنيس وعىل طريقتهم الغربيهُ ،متجاهلة كل
اخلصوصيات واملعتقدات وعادات الشعوب وتقاليدها!! ،وهذا

عكس ما نص عليه ميثاق األمم املتحدة الذي التزم «باحرتام التنوع
الفكري واالعتقادي والعادات والتقاليد للشعوب املختلفة».

وثالثة األثايف ما جاء يف اتفاقية إزالة كل أشكال التمييز بني

الرجل واملرأة “اتفاقية سيداو” حيث ختطت كل احلدود وكسرّ ت
كل القيود ،وأجربت دول العامل ترغيب ًا وترهيب ًا عىل تقبلها وشطب
كل التحفظات السابقة عليها ،وأوهلا الدول العربية واإلسالميه،
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لتُصبح احلياة وخاصة اجلنسية منها بال حدود أو قيود! كيف ال

وهي تُشجع الشذوذ وحتميه بقوة القانون ،وتُعاقب من يعرتض عىل
الشاذين وتُلغي األدوار التقليدية للمرأة والرجل وتفرض رفع سن
الزواج وتشجع املراهقني واملراهقات عىل اجلنس املبكر ،وتؤمن هلم

وسائل منع احلمل!!! ،ولكم أن تتصوروا النتائج املدمرة للبرشية
من جراء كل ذلك.

وسبحان اهلل العظيم القائل يف حمكم كتابه العزيز خماطب ًا كل

أبليس من اجلن اواإلنس ﱹﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘﯙﯚ ﯛ

ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﱸ (اإلسراء ،)٦٥-٦٤:أي
وحرك من أردت أن تستفزه لتخدعه وجتره
استخفف واستجهل ّ

إىل الفساد ،وجنّد معك كل داع إىل معصية اهلل ،واستعمل كل
وسائلك ،وصح عليهم بأعوانك وجنودك من كل راكب وراجل

وأغرهم باملال احلرام ،وز ّين هلم اختالط الرجال بالنساء حتى
يكثر ال ُفجور وأوالد الزنا ،وأغدق عليهم بوعودك املغرية بامللذات

واملتع ،ولكن تبقى احلقيق ُة اخلالد ُة بجزءهيا ﱹ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﱸ النساء ١٢٠ :ثم ﱹﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﱸ (اإلسراء. )٦٥:
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معاين هذه اآليات الكريمة ينطبق متام ًا عىل ما تُقرره كثري من جلان

األمم املتحدة وخاصة جلان املرأة والطفل واالتفاقيات الدولية ومؤمترات

السكان العاملية من فرض لإلباحية والقيم الالدينية مستعملة القوانني

الدولية وسطوة الغرب العسكرية والسياسية واإلغراء املادي من مال

ومناصب وجاه ،وتشجيع وتلميع دعاة املعصية ،واستعامل اإلعالم

لتعميم شعارات براقة ظاهرها اخلري ولكنّها تستبطن الرش واخلراب،

كل ذلك لتضليل الشعوب وجتيش اجلامهري التي ال تعي ما وراء ذلك
بل وتشكيكها يف معتقداهتا ،ثم حمارصة دعاة الفضيلة سياسي ًا وإعالمي ًا

واجتامعي ًا ،لكن سبق عليهم قول اهلل تبارك وتعاىل ﱹ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﱸ (اإلسراء. )٦٥:
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من خبث اليهود ومكرهم
كرم اهلل وجهه  -كان
أوالً ُ -يذكر أن علي ًا بن ايب طالب ّ -

يسري يف طريق يف املدينة ،وكان وراءه هيودي يسلك نفس الطريق،
وفجاءة يتوقف سيدنا عيل ويقول لليهودي :بام تُفكر يا هذا؟ فقال
ال،ال يشء .فقال له سيدنا عيل ريض اهلل عنه :البد أنك تفكر بيشء،

والبد أن تعرتف به! ألن رسول اهلل  اخربنا بأنه ما مشى هيودي
وراء مسلم إال فكر بإيذائه.

عندها اضطر اليهودي أن يعرتف بأنه كان يميش وراء

سيدنا عيل ليضع قدمه عىل ظله –ريض اهلل عنه( -وبالذات منطقة

الرأس)!! .أنظر يا هذا ،واليهود حتت حكم املسلمني يفعلون

ذلك ...فامذا نتوقع منهم اآلن وهم يسيطرون عىل فلسطني
ويصولون وجيولون يف بالدنا ومقدساتنا؟...هؤالء ُجبلت نفوسهم
عىل النذالة واخلسة وسوء الطوية ،الحيبون إال أنفسهم ،فهل نتوقع
منهم خريا؟ وصدق اهلل العظيم الذي يقول:ﱹ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﱸ (المائدة:
 .)٨٢ويقول ايضا:

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﱸ (النساء.٥٣ - ٥٢ :
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ثانيا – أرس األملان عدد ًا من الروس يف احلرب العاملية

الثانية ...وكان األملان يعرفون مكر اليهود وكرههم لغريهم وحبهم
ألنفسهم ...فطلب الضابط األملاين من األرسى الروس حفر خنادق
عميقة ،فلام انتهوا من ذلك ،أمر بعض اليهود بالنزول فيها ،ثم
اصدر امرا لألرسى الروس أن هييلوا عليهم الرتاب ويدفنوا اليهود

وهم احيا ًء ،فاستغربوا هذا األمر وترددوا ثم رفضوا ذلك رفضا

قاطعا .....فام كان من الضابط األملاين إال أن أمر بإخراج اليهود
من اخلنادق وإنزال الروس مكاهنم....ثم أصدر أمرا هلوالء اليهود
أن يدفنوا الروس أحيا ًء ....فبادر اليهود فورا لتنفيذ األمر ودفن

هؤالء ،وبعد أن قطعوا شوطا ووصل الرتاب اىل اعناقهم،أمرهم

بالتوقف وإخراج الروس من اخلنادق بعد أن ايقنوا بغدر اليهود
ومكرهم ،وقال هلم الضابط :أنا ال أريد دفن احد منكم ولكنني
اردتكم أن تعرفوا ُخبث اليهود وخيانتهم.فهم قوم ال عهد هلم وال

أمان ،فال تلوموننا إذا قتلناهم!!!

ثالثا – ظهر الطاعون يف اوروبا يف القرن الرابع عرش وقتل
مخس ًا وعرشين مليون ًا من البرش،ثم ظهر أكثر فتكا يف القرن السادس

والسابع عرش ثم ظهر عام (1930م) يف ايطاليا وبالذات يف مدينة
فينيسيا (البندقية) وميالنو وما حوهلا ،وكان سبب ًا يف موت أعداد
كبرية من الناس ( 5 – 3االف ضحية يومي ًا كام ذكر الدكتور مورتن
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يف كتابه املوت االسود) ،وكان الناس يف تلك القرون يعتقدون أن
انتشار مثل هذا الوباء املسمى ب(املوت االسود) مرتبط باقرتاف

ذنب ما تتبعه عقوبة إآلهية!

واملعتاد بعد أن تنحرس موجة املرض أن يتفقد القوم بعضهم

بعض ًا ،ثم جيتمع من بقي من كبارهم وعقالئهم ،ليفتشوا عن الذنب
الذي اقرتفوه وكان سبب ًا ملا حل هبم!! ،والغريب والعجيب أهنم
كانوا دائ ًام يجُ معون عىل أن الذنب الوحيد الذي اقرتفوه هو أهنم

سمحوا لليهود أن يعيشوا بينهم رغم لؤمهم وخياناهتم وفسادهم.

فإذا كانت هذه نظرة واعتقاد غري املسلمني عن اليهود ،فال

أدري بأي وجه سنقابل اهلل تبارك وتعاىل نحن املسلمني الذين سكتنا

عليهم وعىل مصائبهم بل وصاحلناهم وخطبنا و ّدهم ،وهم يدنسون
األقىص ويقتلون احلرائر!.
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انتحار امللك يف عرينه
لعل البعض منكم علم بقصة األسد الذي اغتال مدربه،
وقتله غدر ًا يف أحد عروض السريك بالقاهرة ،واضع ًا هناي ًة مأساوي ًة
ٍ
ٍ
مثرية من فواجع هذا الزمان.
لفاجعة
عجيبة

ٍ
ٍ
غفري من املشاهدين يف السريك
مجهور
والقص ُة بدأت أمام

استداراملدرب حممد احللو ليتلقى تصفيق اجلمهور احلارض،
حينام
ّ
ٍ
ٍ
ناجح مع األسد املسمى ((سلطان)) ......ويف حلظة
عرض
بعد

كلمح الربق؛ قفز األسد «سلطان» عىل كتفه من اخللف وأنشب
املدرب عىل األرض ينزف دم ًا ومن
خمالبه وأسنانه يف ظهره ،وسقط ّ

فوقه األسد اهلائج ،واندفع اجلمهور واحلراس حيملون الكرايس
ٍ
ٍ
حديد ،ومتكن أن خي ّلص
بقضيب من
وهجم ابن احللو عىل األسد
أباه بعد فوات األوان ،ومات األب يف املستشفى بعد ذلك بأيام،

أما األسدُ «سلطان» فقد أنطوى بعدها عىل نفسه يف حالة اكتئاب
شديد ورفض الطعام ،وقرر مدير السريك نقله إىل حديقة احليوانات
ارص
باعتباره أسد ًا رشس ًا ال يص ُلح للتدريب ،ويف حديقة احليوانات ّ

ُرسي
األسدُ «سلطان» عىل إرضابه عن الطعام ،فقدموا له أنثى لت ّ

عنه ،فرضهبا يف قسوة وطردها وعاود انطواءه وعزلته واكتئابه،
يعض جسده وهوى عىل ذيله
وأخري ًا انتابته حالة جنونية ،فراح ُ
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يعض ذراعه ،الذراع نفسها التي
بأسنانه فقضمه نصفني ،ثم راح ُ
وظل ُ
مدربه ،وراح يأكل منها يف وحشيةَ ،
يأكل من حلمها
اغتال هبا ّ

حتى نزف ومات ،واضع ًا بذلك خامت ًة لقصة ند ٍم من نو ٍع فريد.
ٍ
ٍ
وملك ٍ
نبيل من ملوك الغاب ،عرف معنى
حيوان أعجم
ند ُم

الوفاء ،وأصاب منه حظ ًا ال ُيصيبه بعض اآلدميني ،أسدٌ ٌ
قاتل أكل
يديه اآلثمتني ندم ًا.
املدرب (حممد احللو) وهويصارع
كانت آخر كلمة قاهلا
ّ

املوت«  أوصيكم أن ال تقتلوا «سلطان» ،وصية أمانة ال أحد يقتله!!

مدربه؟!! وهل فهمها؟!!
فهل سمع «سلطان» وصية ّ

فهل عرف معنى الندم؟!! وهل عاقب نفسه عىل جريمته؟!
ٌ
درس ٌ
حيوان للمسوخ البرشية التي تأكل شعوهبا ،وتقتل
بليغ ُيعطيه
ٌ
ٍ
برود وهي تقرع الكؤوس وتتبادل األنخاب وكأن شيئ ًا
املاليني يف
ودرس للذي يقتل االبرياء صباح مساء ،وال يشعر
مل حيدث!!....
ٌ

ببشاعة ما يفعل..ثم ينام قرير العني بمىلء جفنيه!! .ﱹ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﱸ (الفرقان.)٤٤:
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ثق بربك دائم ًا وابد ًا
اوالً :ملا كان موسى يرسي لي ً
ال متجه ًا إىل النار يلتمس شهاب ًا
قبس ًا ،مل يدر ُ
بخلده وهو يسمع أنفاسه املتعبة أنه متج ٌه ليسمع صوت

رب العاملني
ّ
واستل سكينه ليذبحه ..وإسامعيل
ثاني ًا :طرح إبراهيم ولده الوحيد
يردد :افعل ما تؤمر ستجدين إن شاء اهلل من الصابرينِ ،
وكالمها ال يعلم

أن كبش ًا ُيربى باجلنة منذ ( )500عام جتهيز ًا هلذه اللحظة.
ثالث ًا :ملا دعا نوح ربه :ﱹ ﭱ ﭲ ﭳ ﱸ (القمر .)١٠:مل
خيطر بباله أن اهلل سيغرق البرشية ألجله ،وأن سكان العامل سيفنون

إال هو ومن معه يف السفينة.
رابع ًا :جاع موسى ورصاخه يمأل القرص ال يقبل املراضع،
الكل مشغول به ،آسية ،املراضع ،احلرس ،كل هذه التعقيدات
ألجل قلب إمرأة خلف النهر مشتاقة لولدها رمحة ولطف ًا من رب

العاملني هلا وإلبنها.
خامس ًا :أطبقت الظلامت عىل يونس ،واشتدت اهلموم ،فلام
اعتذر ونادى يف الظلامت :ﱹﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤﱸ (األنبياء .) ٨٧:قال اهلل تعاىل :ﱹ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﱸ (األنبياء.) ٨8:
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ٍ
مستلق عليه الصاله والسالم عىل فراشه حزين ًا،
سادس ًا:

ماتت زوجته خدجية ومات عمه ابو طالب .واشتدت عليه اهلموم.
ودون أن يدري ،جيهز الرباق ويأمر ربه جربيل عليه السالم أن يرسي

به اىل بيت املقدس ،ثم يعرج به إليه يرفعه للسامء ﱹ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﱸ (النجم )١٨:فيسليه باألنبياء وخيفف عنه باملالئكة.
سابع ًا:ملا اراد اهلل أن خُيرج يوسف من السجن مل يرسل صاعقة ختلع
باب السجن ،ومل يأمر جدران السجن فتتصدّ ع ،بل أرسل رؤيا تتسلل يف
هدوء الليل خليال امللك وهو نائم فكان ما كانَ ،فثِق بربك دائ ًام وابد ًا.
ﻗﺎﻝ :ﺇﺫﻥ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﻜﺎﻙ !؟

ً
ﺟﻴﺸﺎ ﺤﻟﺮﺏ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﻭﻛﺎﻥ
ﺑﻌﺚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﺨﻟﻄﺎﺏ ﺭﻲﺿ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻪ

ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺷﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻪﻠﻟ ﺑﻦ ﺣﺬﺍﻓﺔ ﺍﻟﺴﻬﻤﻲ  -ﺭﻲﺿ

ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻪ .ﻭﻃﺎﻝ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺑﻦﻴ ﺍﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ ﻭﺍﻟﺮﻭﻡ ﻭﻋﺠﺐ ﻗﻴﺮﺼ ﻣﻦ ﺛﺒﺎﺕ

ﺍﻤﻟﺆﻣﻨﻦﻴ ﻭﺟﺮﺃﻬﺗﻢ ﻋﻰﻠ ﺍﻤﻟﻮﺕ ،ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺄﻥ ﻳﺤُﺮﻀ ﺑﻦﻴ ﻳﺪﻳﻪ ﺃﺳﺮﻴ ﻣﻦ

ﺍﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ ،ﻓﺠﺎﺀﻭﺍ ﺑﻌﺒﺪﺍﻪﻠﻟ ﺑﻦ ﺣﺬﺍﻓﺔ ﺠﻳﺮﻭﻧﻪ ﻭﺍﻷﻏﻼﻝ ﻲﻓ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻲﻓ
ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻓﺘﺤﺪﺙ ﻣﻌﻪ ﻗﻴﺮﺼ ُﻓﺄﻋﺠﺐ ﺑﺬﻛﺎﺋﻪ ﻭﻓﻄﻨﺘﻪ ﻭﺃﺣﺒﻪ .ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ:

َﺗﻨَﺼﺮّ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻃﻠﻘﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺮﺳ! (ﻳﺪﻋﻮﻩ ﺇﻰﻟ ﺗﺮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻋﺘﻨﺎﻕ
ﺍﻟﻨﺮﺼﺍﻧﻴﺔ) .ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻪﻠﻟ :ﻻ ،ﻗﺎﻝ ﻟﻪ :ﺗﻨﺼﺮّ ﻭﺃﻋﻄﻴﻚ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻜﻲ!.

ﻓﻘﺎﻝ :ﻻ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻗﻴﺮﺼ :ﺗﻨﺼﺮّ ﻭﺃﻋﻄﻴﻚ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻜﻲ ﻭﺃﺮﺷﻛﻚ ﻲﻓ
ﺍﺤﻟﻜﻢ ﻣﻌﻲ.
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ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻪﻠﻟ -ﺭﻲﺿ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻪ :-ﻻ ،ﻭﺍﻪﻠﻟ ﻟﻮ ﺃﻋﻄﻴﺘﻨﻲ ﻣﻠﻜﻚ

ﻭﻣﻠﻚ ﺁﺑﺎﺋﻚ ﻭﻣﻠﻚ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﻢ ﻋﻰﻠ ﺃﻥ ﺃﺭﺟﻊ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﻲ ﻃﺮﻓﺔ
ﻋﻦﻴ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ .ﻓﻐﻀﺐ ﻗﻴﺮﺼ ،ﻭﻗﺎﻝً :
ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺘﻠﻚ !.ﻓﻘﺎﻝ :أﻗﺘﻠﻨﻲ.

ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻰﻠ ﺧﺸﺒﺔ ﻭﺃﻣﺮ ﺍﻟﺮﻣﺎﺓ ﺃﻥ ﻳﺮﻣﻮﺍ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ
ﻓﺴﺤﺐ ُ
ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻪ ُ
ﺣﻮﻟﻪ ،ﻭﻗﻴﺮﺼ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺮﺼﺍﻧﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﺄﺑﻰ ﻭﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻤﻟﻮﺕ.
ﻓﻠﺎﻤ ﺭﺃى ﻗﻴﺮﺼ ﺇﺮﺻﺍﺭﻩ ﺃﻣﺮ ﺑﺄﻥ ﻳﻤﻀﻮﺍ ﺑﻪ ﺇﻰﻟ ﺍﺤﻟﺒﺲ ﻭﺃﻥ ﻳﻤﻨﻌﻮﺍ

ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺮﺸﺍﺏ ..ﻓﻤنعومها ﻋﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻤﻮﺕ ﻣﻦ
ً
ﻤﺧﺮﺍ ﻭﺤﻟﻢ ﺧﻨﺰﻳﺮ ،ﻓﻠﺎﻤ ﺭﺁﻤﻫﺎ
ﺍﻟﻈﻤﺄ ﻭﻣﻦ ﺍﺠﻟﻮﻉ ،ﻓﺄﺣﺮﻀﻭﺍ ﻟﻪ
ﻋﺒﺪ ﺍﻪﻠﻟ ،ﻗﺎﻝ :ﻭﺍﻪﻠﻟ ﺇﻲﻧ ﻷﻋﻠﻢ ﺃﻲﻧ ﻤﻟﻀﻄﺮ ﻭﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺤﻳﻞ ﻲﻟ ﻲﻓ

ﺩﻳﻨﻲ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﺖ ﻲﺑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺮﺏ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
ُﻓﺄﺧﺮﺒ ﻗﻴﺮﺼ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﺄﻣﺮ ﻟﻪ ﺑﻄﻌﺎﻡ ﺣﺴﻦ ،ﺛﻢ ﺃﻣﺮ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺣﺴﻨﺎﺀ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ،ﻓﺄﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺟﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻓﻠﻢ

ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﻠﺎﻤ ﺭﺃﺕ ﺫﻟﻚ ﺧﺮﺟﺖ ﻭﻫﻲ ﻏﺎﺿﺒﺔ ،ﻭﻗﺎﻟﺖ :ﻟﻘﺪ

ﺃﺩﺧﻠﺘﻤﻮﻲﻧ ﻋﻰﻠ ﺭﺟﻞ ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﺃﻫﻮ ﺑﺮﺸ ﺃﻭ ﺣﺠﺮ ،ﻭﻫﻮ ﻭﺍﻪﻠﻟ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ

ﻋﻨﻲ ﺃﺃﻧﺎ ﺃﻧﺜﻰ ﺃﻡ ﺫﻛﺮ!!

ﻓﻠﺎﻤ ﻳﺄﺱ ﻣﻨﻪ ﻗﻴﺮﺼ ﺃﻣﺮ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﻧﺤﺎﺱ ﺛﻢ ﺃﻏﻰﻠ ﺍﻟﺰﻳﺖ
ً
ﻣﻮﺛﻘﺎ
ﻭﺃﻭﻗﻒ ﻋﺒﺪﺍﻪﻠﻟ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻭﺃﺣﺮﻀ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺮﺳى ﺍﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ

ﺑﺎﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺃﻟﻘﻮﺓ ﻲﻓ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﺍﻤﻟﻐﻲﻠ ﻓﺮﺼﺥ ﺮﺻﺧﺔ ﻭﻣﺎﺕ ﻭﻃﻔﺖ

ﻋﻈﺎﻣﻪ ﺗﺘﻘﻠﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺰﻳﺖ ،ﻭﻋﺒﺪﺍﻪﻠﻟ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻰﻟ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻪ
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ﻗﻴﺮﺼ ﻭﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺮﺼﺍﻧﻴﺔ ،ﻓﺄﺑﻰ ،ﻓﺎﺷﺘﺪ ﻏﻀﺐ ﻗﻴﺮﺼ ﻭﺃﻣﺮ ﺑﻪ
ﺃﻥ ُﻳﻄﺮﺡ ﻲﻓ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻓﻠﺎﻤ ﺟﺮﻭﻩ ﻭﺷﻌﺮ ﺑﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﻜﻰ!! ﻭﺩﻣﻌﺖ

ﻋﻴﻨﺎﻩ!! ﻓﻔﺮﺡ ﻗﻴﺮﺼ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ :ﺗﺘﻨﺮﺼ ﻭﺃﻋﻄﻴﻚ ،ﻭﺃﻣﻨﺤﻚ ،ﻗﺎﻝ :ﻻ،
ﻗﺎﻝ :ﺇﺫﻥ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﻜﺎﻙ !؟.

ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗُﻠﻘﻰ ﻲﻓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ،
ﻧﻔﺲ
ٌ
ﻓﻘﺎﻝ :ﺃﺑﻜﻲ ﻭﺍﻪﻠﻟ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻲﻟ ﺇﻻ ٌ

ﻧﻔﻮﺱ ﻛﻠﻬﺎ ﻤﺗﻮﺕ ﻲﻓ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻪﻠﻟ
ﻭﻟﻘﺪ ﻭﺩﺩﺕ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻲﻟ ﺑﻌﺪﺩ ﺷﻌﺮ ﺭﺃﻲﺳ
ٌ

ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻟﻮﺗﺔ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻗﻴﺮﺼ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺄﺱ ﻣﻨﻪّ :ﻗﺒﻞ ﺭﺃﻲﺳ ﻭﺃﺧﻲﻠ ﻋﻨﻚ،

ﻓﻘﺒﻞ ﻋﺒﺪ
ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻪﻠﻟ :ﻭﻋﻦ ﻤﺟﻴﻊ ﺃﺮﺳى ﺍﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ ﻋﻨﺪﻙ..ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺟﻞّ ،
ﺍﻪﻠﻟ ﺭﺃﺳﻪ ﺛﻢ ُﺃﻃﻠﻖ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺮﺳى..

ُ
ﻓﻘﺪﻡ ﻬﺑﻢ ﻋﻰﻠ ﻋﻤﺮ ﺭﻲﺿ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻪُ ،ﻓﺄﺧﺮﺒ ﻋﻤﺮ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ:

ﻳﻘﺒﻞ ﺭﺃﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻪﻠﻟ ﺑﻦ ُﺣﺬﺍﻓﺔ ،ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺑﺪﺃ ،ﻓﻘﺎﻡ ﻋﻤﺮ
ﺣﻖ ﻋﻰﻠ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻥ ّ
ﻓﻘﺒﻞ ﺭﺃﺳﻪ.
ّ

ﺭﻲﺿ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻣﺎ ﺃﻤﺟﻞ ﺳﺮﻴﻬﺗﻢ ﻭﻣﺎ ﺃﻋﻈﻢ ﺻﺮﺒﻫﻢ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺪ

ﺗﻀﺤﻴﺘﻬﻢ ﻲﻓ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻪﻠﻟ ،ﻫﺆﻻﺀ ﻫﻢ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺬين ُﻳﻘﺘﺪى ﻬﺑﻢ ،ﻻ ﺃﺑﻄﺎﻝ
ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﺎ ﻭﺍﻟﻔﻦ ﺍﻤﻟﺰﻋﻮﻡ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻧﻴﻪ ،ﻣﺎ ﺃﻤﺟﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺰﺓ ﻭﻗﻮﺓ
ومرونة ﻲﻓ ﺍﺤﻟﻖ ﻭﺻﺮﺒ ﻋﻰﻠ ﺍﻟﺸﺪﺍﺋﺪ ﻭﺣﺐ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ وما اعظمك يا عمر
تق ّبل رأس من ق ّبل رأس العدو ،وكل منكام يعمل ملصلحة املسلمني!!!.
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ٌ
توبة ودموع !!
يف حلقة نقاشية جادة حول طاولة مستديرة يف مدينة فاس

يف اململكة املغربية مع األطباء واملسؤولني الرسميني عن الشباب
والصحة العامة ومكافحة اإليدز واألمراض املنقولة جنسي ًا ،حول
املنهجية التي نتبعها يف مرشوعنا ملكافحة األمراض املنقولة جنسي ًا

برؤية إسالمية ،حيث ُدعيت من الذراع الطبي حلزب العدالة
والتنمية يف املغرب ،وقد كان من بني احلضور املسؤول األول عن
ربع مليون شاب يف أنحاء املغرب ،وبعد املحارضة و ُعروضها
املصورة ،كانت صالة املغرب يف قاعة جماورة يف نفس الفندق .ثم

ُعدنا للجزء الثاين واألهم يف اللقاء وهو نقاش املوضوع ،وأثناء

النقاش طلب مسؤول الشباب احلديث ،فشكر وزاد يف الثناء وقال:

بعد أن رأينا ما عرضت والذي أثبت أن العازل ال حيمي من اإليدز
اقتنعت أننا كنا هنا عىل خطأ
واألمراض املنقولة جنسي ًا األخرى،
ُ

عندما كنا نشجع الشباب عىل استعامل العازل للوقاية من االيدز،

ثم أردف قائالً :عندما ذهبتم لصالة املغرب يف القاعة الثانية،

ارسعت انا اىل مكتبي املجاور للفندق وطلبت من مجيع العاملني
معي حضوري ًا وهاتفي ًا أن يوقفوا توزيع وتشجيع استعامل العازل

فور ًا ،ثم استدار اىل األطباء قائالً :أنا لست بطبيب وال أعرف هذا
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من قبل؟ ولكن أين أنتم أهيا األطباء؟ ملاذا مل تُرشدونا من قبل؟،

كيف سأقابل ريب بعد كل هذه السنني من اإلرشاد اخلاطىء الذي

ُيغضب وجه اهلل وال ُيفيد بيشء؟! ومسح دموعه! ولكننا مسحنا

دموعنا قبله وبعده! كان يتكلم هذا الرجل بحرقة النادم ،بكالم
وحرك عواطفنا ،خاصة عندما أعلن ندمه
مؤثر ،تسلل إىل قلوبنا ّ
عىل ما كان يفعل سابق ًا إلرشاد الشباب وتوجيههم ،وتوبته منه،
وقال :سيتغري بإذن اهلل من هذا اليوم كل منهجنا السابق بالتعامل
مع هذا املوضوع بام ُيريض اهلل تبارك وتعاىل ويتامشى مع تعاليم ديننا

وشعرت أن هذا فتح عظيم ،نرجو
فحمدت اهلل عىل ذلك
احلنيف.
ُ
ُ
اهلل أن يثبته عىل ذلك ،ويرزقنا أجره وأجر كل شاب اهتدى عىل يديه

واستفاد منه!!

نسيت فلن أنسى رج ً
عيل
وإن
ُ
ال زارين يف مكتبي وس ّلم ّ
بحرارة رغم أنني ال أعرفه ،رجل مخسيني ،تظهر عىل وجهه وحليته

سامت الصالح (كنت حينها متعب ًا مرهق ًا منهك ًا من العمل) فقال
ُ

يل :أنا ادرك أنك ال تعرفني لكنني أعرفك وأحبك يف اهلل ،وأردف

قائالً :كنت قبل مخس عرشة سنة يف أحد سجون األردن عىل قضية

ال أخالقيه ،وقدّ ر اهلل أن إدارة السجن دعتك لتحارض فينا ،كان
ذلك بعد مغرب ليلة مخيس من صيف عام (1988م) ،حيث

كانت حمارضتك ُمد ّعمة بالصور عن عواقب اقرتاف املحرمات،
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ثم يستدرك والدموع يف عينيه قائالً :ما زالت هذه الصور ترتاآى

أمام ناظري ،يا إهلي كيف يسرّ ك يل ألعرف احلقيقة ،وأدرك أن
احلياة لعب وهلو وطيش وضياع ملن ال يلتزم رشع اهلل ،أين كنت؟
وكيف أصبحت بعدها؟ ،أصبح للحياة طعم آخر ،كنت هائام ال
الوي عىل يشء ،وبعد ما سمعت منك ما سمعت ورأيت ما رأيت

بأم عيني ،كأن تيار ًا كهربائي ًا رسى يف دماغي واوصايل ،كأنني كنت

نائ ًام وصحوت ،كأنني أرى الذي أمامي الول مرة يف حيايت ،يا اهلي
عيل ،ال
أين كنت؟ بل أين انا .....مشاعر عجيبة جتمعت حلظتها ّ
استطيع أن أصفها ومن تلك الليله ُعدت اىل رسيري يف العنرب،

معلن ًا توبتي أمام املساجني ،وقمت باإلستحامم والصالة والتزمت
وخرجت من
بام ُيريض ريب ،وكأنني دخلت يف اإلسالم من جديد!!
ُ

السجن وأنا عىل هذه احلال ،والتزمت احلالل يف حيايت ،وتزوجت

من صاحبة الدين ،وها أنا بفضل اهلل أسعد الناس ،بحثت عنك

وأبرشك بتوبتي ،ألنني متأكد أنك ستفرح كثريا!.
ألشكرك،
ُ

ونسيت التعب
طرت فرح ًا
سمعت منه هذا الكالم،
عندما
ُ
ُ
ُ

واإلرهاق الذي كنت أعاين منه ،وترقرقت الدموع يف عيني
وعقدت العزم عىل االستمرار يف وقاية الشباب
فرح ًا وشكر ًا هلل،
ُ

وتوعيتهم ،فبئس العلم الذي ال ُيستعمل يف مصلحة الناس
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وخدمتهم ،وبئست الشهادات إذا مل تُستعمل يف مرضات اهلل.
وبعدها تربعت بكل كتبي ووقتي وكل ما أستطيع هلذا العمل،

كيف ال؟! و الرسول  يقول  ...« :لئن هيدي اهلل بك رج ً
ال واحد ًا

خري لك من الدنيا وما فيها» .وجزى اهلل هذا الرجل كل اخلري ،ألنه

وقصته وزيارته يل كانت سبب ًا يف خري عميم ،أرجو اهلل ان نلقى ثوابه
عند الذي اليضيع عنده يشء.

شكر اهلل ملصلحة السجون والقائمني عليها ،التي حتولت إىل

مراكز لإلصالح ،حيث تُع ّلم املهن البسيطة ودورات حتفيظ القرآن
الكريم ،وتعمم املحارضات التوجيهية املفيدة .بحيث خيرج بعض

املساجني بعد انقضاء حمكومياهتم وقد حفظوا القرآن كله أو بعضه.
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ﻟﻼ�ﺳﻒ ﻫﻲ ﺍﺤﻟﻘﻴﻘﻪ
ﺃﻗﺎﻡ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﺤﻟﺮﻣﻦﻴ ﻣﻌﺮض ًا ﺗﻌﺮﻳﻔي ًا ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﻲﻓ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

ﻭﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺑﺤﻜﻢ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻟﻨﺎ ﺍﺤﻟﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺎﻲﻟ:

ﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﺍﺳﻜﺘﻠﻨﺪﻱ ﻭﺠﺗﻮﻝ ﺑﺎﻤﻟﻌﺮﺽ ﺛﻢ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﺙ
ﻣﻌﻲ ً
ﻗﻠﻴﻼ ،ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻲﺷﺀ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﻼﻡ.
ً
ﺷﻜﺮﺍ ..ﻓﺄﻧﺎ ﻻ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﺘﻨﻈﺮﻴ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻋﺘﺪﻧﺎ ﺃﻥ
ﻗﺎﻝ :ﻻ،ﻻ

ﻧﺴﻤﻌﻪ ،ﻓﻘد ﻋﺸﺖ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻲﻓ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻟﻌﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ً
ﻛﺜﺮﻴﺍ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻋﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻲﺸﺀ ﺍﻟﻜﺜﺮﻴ!!
ﻭﻗﺮﺃﺕ
ﻗﻠﺖ :ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ؟

ﻗﺎﻝ :ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﻤﺟﻴﻞ ﺭﺍﺋﻊ ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺘﻚ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ
ً
ﻣﺴﻠﺎﻤ ﺃﻭ ﻏﺮﻴ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻭﻳﻌﻠﻤﻚ ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺒﺪ ﺭﺑﻚ ﺑﺸﻜﻞ
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ
ﻭﺍﺿﺢ ،ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺪﻳﻚ ﻭﺯﻭﺟﺘﻚ ﻭﺃﻃﻔﺎﻟﻚ ﻭﺟﺎﺭﻙ
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ...ﺇﻟﺦ.
ﻭﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ
ﺑﻴﻨﺎﻤ ﻣﺎ ﻤﺗﺎﺭﺳﻮﻧﻪ ﺨﻣﺘﻠﻒ ً
ﻤﺗﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﺩﻭﻥ ﺑﻪ ،ﻓﺄﻧﺘﻢ:
 ﺗﻜﺬﺑﻮﻥ. -ﺗﺴﺒﻮﻥ.

 -ﺗﺮﺴﻗﻮﻥ.
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 -ﺗﻔﻀﺤﻮﻥ

 ﻓﻮﺿﻮﻳﻮﻥ ﻭﻻ ﺤﺗﺮﺘﻣﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ. -ﺗﻨﺘﻘﺼﻮﻥ ﺍﻵﺧﺮ.

 -ﻋﻨﺮﺼﻳﻮﻥ.

 ﺗﺄﻛﻠﻮﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ. -ﻻ ﻬﺗﺘﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ.

 -ﺤﺗﺮﺘﻣﻮﻥ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻭﺤﺗﺘﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﻴ.

 -ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻰﻠ ﻧﺎﺱ ﺩﻭﻥ ﻧﺎﺱ.

ﺛﻢ ﻗﺎﻝ :ﺃﻧﺎ ﺁﺳﻒ ..ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻚ ﺗﻀﺎﻳﻘﺖ!!

ﻗﻠﺖ ﻟﻪ :ﺧﺬ ﻣﺎ ﻲﻓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭأﺗﺮﻙ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ!!
ﻫﺰ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﻗﺎﻝ :ﺃﻧﺘﻢ ﺗﻀﻴﻌﻮﻥ ﻓﻠﻮﺳﻜﻢ ﻭﻭﻗﺘﻜﻢ ﻬﺑﺬﻩ

ﺍﻤﻟﻌﺎﺭﺽ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﺮﻑ ﻋﻨﻜﻢ ﺭﺑﺎﻤ ﺃﻛﺜﺮ ﻤﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ!!

ﻋﻮﺩﻭﺍ ﻟﻜﺘﺎﺑﻜﻢ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﻃﺒﻘﻮﺍ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ،ﻭﺇﺫﺍ
ً
ﺃﻓﻮﺁﺟﺎ ﺩﻭﻥ
ﺃﺣﺴﻨﺘﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﺘﺠﺪﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻲﻓ ﺩﻳﻨﻜﻢ
ﺍﺤﻟﺎﺟﺔ ﻤﻟﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻟﻌﺎﺭﺽ ،ﻷﻧﻨﺎ ﻗﻮﻡ ﻬﻳﻤﻨﺎ ﺍﻤﻟﻨﺘﺞ ﺍﻤﻟﻠﻤﻮﺱ ﻋﻰﻠ ﺃﺭﺽ

ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻤﻣﺎ ﻳﻘﺮأ ﻲﻓ ﺍﻟﻜﺘﺐ.

ﺗﺄﻣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ،ﻗﻮﻳﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﺤﻟﻘﻴﻘﺔ ،ﻣﺎﺫﺍ ﺟﺮىﺤﻟﻴﺎﺗﻨﺎ ،ﻧﺤﻦ

ﺍﻷﻥ ﻲﻓ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺮﺸﻳﻦ ﻣﺎﺫﺍ ﺣﻘﻘﻨﺎ؟؟؟ ﻣﻨﺎﺯﻟﻨﺎ ﺃﻛﺮﺒ ،ﻭﻋﺎﺋﻼﺗﻨﺎ

ﺃﺻﻐﺮ ،ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ ،ﻭﻗﻴﻤﻨﺎ ﺃﺻﻐﺮ ،ﺳﻴﺎﺭﺍﺗﻨﺎ ﺃﻓﺨﻢ ،ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ
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ﺃﺳﻮﺃ ،ﺷﻬﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﺃﻋﻰﻠ ،ﻭﻋﻘﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ﺃﺩﻧﻰ ،ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻛﺴﺐ ﻋﻴﺸﻨﺎ ،ﻭﻧﺴﻴﻨﺎ

ﻣﺘﻌﺔ ﻋﻴﺸﺘﻨﺎ ،ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻭﻢﻟ ﻧﻌﺮﺒ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻨﻌﺮﻑ ﺟﺮﻴﺍﻧﻨﺎ ،ﻃﻌﺎﻣﻨﺎ

ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺗﻐﺬﻳﺘﻨﺎ ﺃﻗﻞ ،ﻋﺮﺍﺳﻨﺎ ﺃﻋﻰﻠ ﺗﻜﻠﻔﻪ ﻭﺃﻤﺟﻞ ،ﻭﺣﺎﻻﺕ ﻃﻼﻗﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ
ً
ً
ً
ً
ﻛﺜﺮﻴﺍ،
ﻛﺜﺮﻴﺍ ﻭﻧﻜﺬﺏ
ﻛﺜﺮﻴﺍ ،ﻧﺘﻜﻠﻢ
ﻗﻠﻴﻼ ﻭﻧﺤﺰﻥ
ﻧﻀﺤﻚ

ﻛﺜﺮﻴﺍ ﻭﻧﻘﺮﺃ ً
ً
ﻗﻠﻴﻻ ﻧﺴﻬﺮ ﻛﺜﺮﻴﺍ ﻭﻧﺼﻲﻠ ﻗﻠﻴالً ،ﻣﺎﺫﺍ
ﺃﺷﻐﻠﺘﻨﺎ ﺃﺟﻬﺰﺗﻨﺎ
ﺟﺮىﺤﻟﺎﻟﻨﺎ؟؟ ....يا اهلي انرصنا عىل أنفسنا وﺭﺩﻧﺎ ﺇﻟﻴﻚ ً
ﺭﺩﺍ ﻤﺟﻴالً.
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ملن العيد؟!
دخل املسلمون يف يوم العيد ليهنئوا أمري املؤمنني اخلليفة

األموي عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه ،فلام انرصف الرجال

ودخل الغلامن؛ كان من بينهم ابن أمري املؤمنني وهو يلبس
ثياب ًا رثة (قديمة) ،وأبناء الرعية يلبسون الثياب اجلديده.
اجلميلة ،فبكى عمر بن عبدالعزيز ،فتقدم إليه هذا اإلبن

املبارك ،وقال له :يا أبتاه! ما الذي طأطأ برأسك وأبكاك؟
خشيت أن ينكرس قلبك وأنت بني أبناء
قال :ال يشء يا ُبني سوى أين
ُ
الرعية بتلك الثياب البالية القديمة وهم يلبسون الثياب اجلديدة..

فقال الغالم ألبيه :يا أبتاه! ..إنام ينكرس قلب من عرف اهلل

فعصاه ،وعق أمه وأباه ،أما أنا فال واهلل....انام العيد ملن أطاع اهلل.
ما انضج هذا الغالم!! وما احسن مقالته!! ،حق ًا....إنام العيد
ملن أطاع اهلل.فكل يوم يمر بك وكل ساعة متر عليك وأنت يف طاعة
اهلل فأنت يف عيد ..ويف فرحة غامرة.

وهلذا قال أحد السلف الصالح« :واهلل إننا يف سعادة لو علم

هبا امللوك جلالدونا عليها بالسيوف».

فكل يوم ال ُيعىص اهللُ فيه فهو عيد ،وكل يوم يقطعه املؤمن

يف خدمة اآلخرين وكسب الرزق احلالل يف طاعة مواله وذكره
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وشكره فهو له عيد.

فليس العيدُ ملن لبس اجلديد ،إنام العيدُ ملن عمل املزيد من

الطاعات وعاش الدنيا بنكهة اآلخرة.

ويف حادثة أخرى وعيد آخر تدخل عليه ابنته الصغرية ،دامعة
ِ
يبكيك يا
العني مكسورة اخلاطر ،فيسأهلا أمري املؤمنني ما الذي

ُبنيتي؟ فقالت كل البنات يلبسن اجلديد إال إبنة امري املؤمنني!! فرق

حلاهلا وجاشت مشاعره وثارت عواطفه جتاه هذه الصغرية ،وألنه
ال يملك ما يشرتي هلا به جديد ًا ،ذهب اىل خازن بيت املال وقال
له :يا هذا هل يل أن استلف راتب الشهر القادم؟ فقال له اخلازن:

ومل َ ال يا أمري املؤمنني رشيطة أن تضمن يل أنك ستعيش حتى الشهر
القادم!! ،فقال عمر بن عبد العزيز ال أضمن ذلك ثم خرج مرسع ًا
اىل بيته ومجع اوالده وبناته ،صغريهم وكبريهم وقال :اتصربون عىل

ما انتم عليه ويدخل ابوكم معكم اجلنة؟ ام تتمتعون ويدخل أبوكم
النار؟ فقالوا :نصرب وندخل معك اجلنة.

اوالد امري املؤمنني يلبسون الرث من الثياب ،أبوهم يرتفع

عن الشبهات رغم عواطفه الضاغطة ،وموظف الدولة ،خازن بيت
املال ال يرتدد يف حفظ ما أؤمتن عليه ،ويذكر رشطه ألمري املؤمنني

بكل رصاحة ووضوح ولكن باألدب كله ،يا اهلي ما أصرب هذه
النامذج عىل احلالل.
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من الأدب الرتكي
ُسئل أحد احلكامء يوم ًا ما الفرق بني من يتلفظ احلب وبني من
يعيشه واقع ًا؟.
قال احلكيم :سرتون اآلن ،ودعاهم إىل ول ِّيمة ،وبدأ بمن

يعتقد أن كلمة املح َّبة مل تتجاوز شفاههم ومل ينزلوها بعد إىل قلوهبم،
وجلس إىل املائدة وهم جلسوا بعده ،ثم أحرض احلساء وسكبه هلم

وأحرض لكل واحد منهم ملعقة بطول مرت!! ،وأشرتط عليهم أن

حيتسوه هبذه امللعقة العجيبة!! ،وحاولوا جاهدين لكن مل ُيفلحوا،
ٍ
واحد منهم مل يقدر أن يوصل احلساء إىل فمه دون أن يسكبه
فكل

عىل األرض لطول امللعقة ،وقاموا جائعني يف ذلك اليوم.
قال احلكيم :حسن ًا ،واآلن أنظروا ،ودعا الذين يعتقد أهنم

حيملون احلب داخل قلوهبم ويعيشونه واقع ًا إىل نفس املائدة فأقبلوا

والنور يتألأل عىل وجوههم املضيئة ،وقدم هلم نفس احلساء ونفس
ٍ
املالعق الطويلة ،فأخذ ُ
واحد منهم ملعقته ومألها باحلساء ثم
كل

مدها بسهولة إىل الشخص الذي يقابله فأطعمه!! ،وبذلك شبعوا
مجيع ًا ،ثم محدوا اهلل.
وقف احلكيم بعدها وقال :من كان اناني ًا ال ُيفكر عىل مائدة
احلياة إالّ أن ُيشبع نفسه فقط؛ فسيبقى جائع ًا طوال حياته!! ،ومن
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ُيفكر أن ُيشبع أخاه فسيشبع اإلثنان مع ًا!! ،فمن ُيعطي هو الرابح
دوم ًا ال من يأخذ!!.

ويف احلديث الصحيح الذي رواه الشيخان يقول املصطفى
ِ
« :لاَ ي ْؤ ِمن َأحدُ كُم حتَّى يحُ ِ لأِ ِ
ب لِنَ ْف ِس ِه».

َّ
ُ ُ َ ْ َ
ب َخ ِيه َما يحُ ُّ
احلب يف اهلل سفين ٌة مبحر ٌة يف
جعلنا اهلل وإياكم من املتحابني فيه،
ُ
هنر اإلخاء ،مرساها عند أبواب اجلنةُ .
يقول ابن القيم:إذا تقاربت

القلوب فال يرض تباعد األبدان ،والطيبون أمثالكم كاجلواهر
ِ
القلوب".
املصونة ،ال نراها دائ ًام ولكن نعلم أهنا حمفوظ ٌة يف صناديق
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مق�صرون !!
هؤالء مجيع ًا يف نظري مقرصون:
 الناظر من ٍعل اىل ال ُعصاة والتائهني والالهني وال
يحُ رك ساكن ًا جتاههم لنصحهم وارشادهم باحلسنى ،وال يجُ يد إالّ
اإلنتقادات ،وفوق هذا يعترب نفسه داعية!!!.
 -الداعية ا ُملصلح ألمور غريه الذي يجُ هد نفسه هنا وهناك

وهو يدعو ويوجه وينصح لألخرين وال ينتبه ألهله ،وبيته َخراب،

وأوالده يف ضياع .والناس يتهامسون لو كان فيه خري لظهر عىل أهل

بيته.

 املتبتل يف حمرابه ،املنقطع عن الناس للعبادة ،ال خُيالط الناسوال يصرب عىل أذاهم ،ويظن أنه يحُ سن صنع ًا ويفعل األحسن ،ناسي ًا

ما قاله أهل العلم واملعرفة من أن شآبيب الرمحة تتنزل عىل العاملني
يف ميادينهم قبل أن تتنزل عىل العاكفني يف حماريبهم ،وال جيوز له

رغم فضل ما يقوم به أن ينعزل عن املجتمع،فهذا عبداهلل بن املبارك
يكتب من ساحة املعركة للقايض الفضيل بن العياض الصائم القائم

املتعلق بأستار الكعبة قائال:
يا عابد احلرمني لو ابرصتنا
من كان خيضب خده بدموعه

لعلمت أنك بالعبادة تلعب
فنحورنا بدمائنا تتخضب

فام كان من العامل العابد إال أن بكى وقال صدق ابن املبارك.
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يورث علمه
 العامل الذي يبخل عىل االخرين بعلمه ،فال ّألحد وال ينرشه ،كس ً
ال او خوف ًا من املنافسة يف املهنة ،وأهم هؤالء

محلة العلم الرشعي والرسول  يقول« :من كتم عل ًام َيعلمه جاء
يوم القيامة ُم ْل َج ًام بِ ِل َجام من نار» (رواه امحد وابو داوود).
 -الغني البخيل ،الذي اعطاه اهلل ماالً فبخل به عىل الفقراء

واملساكني ،أسكن ماله يف قلبه فتحكم به ،ولو اسكنه كفه لتحكم
هو باملال وليس العكس،اذا أخرج من جيبه دينار ًا كأنه يقطع شيئ ًا

من جسده ،واليظهر عليه أثر النعيم ،أكثر الناس متنيا ملوته هم بعض
اوالده لشعورهم باحلرمان يف حياته رغم يرس احلال.

 اإلنسان القادر عىل التامم ،لكنه يتكاسل وال يفعل واليستغل كل مواهبه وقدراته التي اودعها اهلل فيه ،ومل أجد تعبري ًا عن

مثل هؤالء خري مما قاله الشاعر:
ولست ارى يف الناس عيبا
ُ
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كنقص القادرين عىل التامم

ٌ
مواقف ال ُتن�سى
يقول أحدهم:
اوالً :شاب أعرفه شخصي ًا اشرتى بيت ًا جديد ًا ،فزاره والده

به ،ومدح قرب املسجد من بيته ،ومتنى منزالً مثله ،فأهدى بيت ُه
بيت والده القديم ،هنيئ ًا للولد والوالد.
لوالده وأخذ َ
مرافق ألمه لعيادة األسنان ،الطبيب خُيريها عن
ثاني ًا :شاب
ٌ

عجوز
لون أسنان الرتكيبة .فقال إبنها :اخرت أي لون يا دكتور ،هي
ٌ
وستموتُ ،يقال مات الشاب بعد اسبوع ،سبحانك ريب ما أعظمك.
ثالث ًا :باكستاين يف احلرم ،نصحت ُه يف مسألة عىل أساس انني

أكثر فه ًام منه ،فرشح يل بمنتهى التواضع املسألة ذاهتا باملذاهب

األربعة ،فانسحبت هبدوء خج ً
ال من جهيل وترسعي.
رابع ًا :والدٌ أحرض ابنه ليثبت ملوظف التقاعد بأن ابنه معوق،
فرد املوظف بعجرفة وقرف (أقلعه عني) ،بعد سنوات جاءين نفس
املوظف اىل الصيدلية يشكو إجهاض زوجته ( )7مرات متتالية ،ال

تتكرب عىل خلق اهلل ،فااليام دول.
خامس ًا :ركب معي فلبيني بسياريت ال اعرفه ،إضطررت
لفرملة السيارة بشكل قوي جد ًا ومفاجى ًء ،وضعت ذراعي عىل
صدره حتى ال يرضب بطبلون السيارة ،فالحظ إهتاممي به واحلفاظ
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عليه فقال يل :مسلم كلو كويس،ويف اليوم الثاين أشهر اسالمه وهلل

سحر حالل.
احلمد،حسن اخلُلق وطيب املعاملة
ُ
ٌ
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نف�سك ،عامل عجيب!!
كتب فضيلة الشيخ العالّمة عيل الطنطاوي رمحه اهلل رمحة

واسعة:

 "(نفسك) عامل عجيب!! يتبدل كل حلظة ويتغري ،وال يستقرعىل حال..حتب املرء فرتاه ملك ًا ،ثم تكرهه فتُبرصه شيطان ًا وما كان

ملك ًا وال كان شيطان ًا ،وما تبدّ ل!! ولكن تبدلت حالة نفسك".
 وتكون يف مرسةَ ،فرتى الدنيا ضاحكة ،ثم تراها وأنت يفكدر باكية ،قد فرغت يف سواد احلداد.
ما ضحكت الدنيا ّ
قط وال بكت!! ولكن كنت أنت:

الضاحك الباكي!!.

 مسكني جد ًا أنت حني تظن أن الكُره جيعلك أقوى ،وأناحلقد جيعلك أذكى ،وأن القسوة واجلفاء هي ما جتعلك إنسان ًا

حمرتما!!.

 تع ّلم أن تضحك مع من معك وأن تشاركه أمله ومعاناته،عش معه وتعايش به ،عش كبري ًا مهام كان األمل مرير ًا.
 -هل تعلم أن احلكمة الشهرية "رضا الناس غاية ال تدرك"

دائام يتناقلها الناس مبتورة وغري مكتملة ،وأهنا بتكملتها من أروع

احلكم وهي" :رضا الناس غاية ال تدرك ،ورضا اهلل غاية ال ترتك،
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فاترك ما ال يدرك ،وأدرك ما ال يرتك".
 ال يلزم أن تكون وسي ًام لتكون مجيالً ،وال مداح ًا لتكونحمبوب ًا ،وال غني ًا لتكون سعيد ًا ،يكفي أن تريض ربك ،وهو سيجعلك
عند الناس مجي ً
ال وحمبوب ًا وسعيد ًا.

 -لو أصبت ( )99مرة وأخطأت مرة واحدة ،لعاتبوك

بالواحدة وتركوا الـ(...)99هؤالء هم البرش!!

 -ولو أخطأت ( )99مرة وأصبت مرة لغفر اهلل ال ()99

وقبل الواحدة...ذاك هو اهلل!!!! .فام بالنا نلهث وراء البرش !!!

ونبتعد عن اهلل؟.

 -السمو بالنفس هو أن تتنازل آحيان ًا وتنسحب هبدوء ،ألن

بقاءك سيخدش قيمتك مع من آل يقدرون القيم.

 -حـروفنا أصبحت حتتاج إىل حمامي ،نحن ننطقها بـ براءه

وغرينا يفهمها بـ خبث!!!.

 -خيطـئون ثم يرددون ،الدنيا تغريت!! ،الدنيا مل تتغري يا

أصدقاء ألهنا ليست بعاقل حتى تدرك وتتغري ،القلوب واألخالق

والنفوس واملبادئ هي التي تغريت!!.
 -مل أجد وصف ًا للحياة إال أهنا جتارب ،فإن مل تتعلم من الرضبة

األوىل فـأنت تستحق الثانيه!!!
أجب بصدق و ُقل هلم:
 وإن سألوك يوم ًا ملاذا أنت حزي ّن؟ ّ173

قليل اإلستغفارِ ...
ُ
هاجر لل ُق ّ
رآن.!!..

 -إحدى صلواتك ستكون األخرية ،وستودع الدنيا

بعدها ،فحافظ عليها ،وأحسن فيها مجيعها ،فام تدري أهيا ستكون

اآلخرية!!.

 ما أمجل كبار السنُ ،يدامههم النسيان يف كل يشء ،ما عداذكر اهلل !! كلنا مثقو َب ُ
السرت
ون
بالعيوبّ ،
ْ
ولوال ردا َء ُمن اهلل اسمه َ

اخلجل!!.
ل ُكسرَ ت أعناقن َا ُمن شدة َ
 قل احلمد هلل يف عز الوجع ،ووقت الفرح واحلزن والغضبوالصمت ،أنطقها من قلبك ورددها دوم ًا ،ولن تضعف مهام كانت
األحوال ،احلمد هلل كثري ًا ،ال يـوجد أحن من اهلل علينآ ،ما دام قلبك

ينبض فـقل :ال إلـه إال اللـه حممـد رسـول اهلل.

رمحك اهلل يا فضيلة الشيخ العالّمة رمحة واسعة ومجعنا بك يف

مستقر رمحته.
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عندما يغيب ال�ضمري!!
اإلنسان ذلك املخلوق العجيب!! وادع متسامح حمب

للخري؛ اذا خالط االيامن شغاف قلبه ،وامتزج بلحمه ودمه ،لكن من

غري إيامن باهلل واليوم اآلخر ،من غري إيامن حقيقي يؤثر يف سلوكه،
ويوجه أفكاره ومشاعره وأعامله ،ينقلب وحش ًا من الوحوش

وضارية من الضواري ،تتملكه األنانية وحب الذات ،ويصبح إهله

هواه ،فال وازع وال ضمري يردعه ،فتتملكه شهوة اإلنتقام ،صفات
هبائمية ال أثر فيها لإلنسانية وخاصة اذا كان املعني طبيب ًا!!!.
قصة لطبيب!! ،لكنّها ليست ككل القصص ،مثري ٌة حمزن ٌة

خمجل ٌة ،ففي غيبة الضمري ،واستحكام األنانية يمكن أن تتوقع
ٍ
يشء ،يف مثل هذه احلالة يمكن أن ُيصبح اجلراح جزار ًا،
أي

واحلارس لص ًا ،واإلنسان الوادع وحش ًا كارس ًا ،ال يحُ لل وال يحُ رم.

يب مشهور ،عمره فاق اخلمسني ،ارتكب ذنبا كبريا منذ
جراح عر ٌ

أكثر من عرشين عاما ،وبسببه نفسه تؤرقه ،وال يستطيع النوم وال

البوح ألي شخص ،ثم أرسل رسالة يطلب فيها املساعدة والنجدة

لسوء حاله واحواله وما آل اليه يقول فيها:
«كنت مرتبط ًا بإنسانة ألكثر من ثامين سنني وأحبها حب ًا مج ًا،

كأشد ما حيب الرجال النساء ،وأردت الزواج منها ،وهي كانت
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تنتظرين لظرويف املادية ،لكنها مل تستطع الصرب طوي ً
ال فتزوجت من

غريي ،وبعدها عانيت معاناة شديدة لكن بصمت ،درست ونلت
شهادة يف اجلراحة عالية ومعها شهرة مهنية كبرية ،وجنيت ماالً كثري ًا
ولكن بعد فوات األوان ،لكنني ال أفكر بغريها ابد ًا.»...

«حاولت أن أعيدها يل بعد عرش سنوات من زواجها وخاصة
أهنا مل تنجب منه ،فرفضت وصدتني متام ًا ،وأنا الذي أذوب عشق ًا
يف هواها» ،لكن أحداث القدر وابتالءاته كثرية «حدث هلا وزوجها

حادث سري ،وقدر اهلل أن تأيت هبام سيارة اإلسعاف إىل املستشفى
فانتحيت جانب ًا وبكيت عليها كثري ًا ،وإذا بحالة
الذي أعمل فيه،
ُ

زوجها احلرجة حتتاج جلراحة عاجلة ضمن ختصيص» وهنا حدثت

الفاجعة!! «عندما دخل زوجها املصاب غرفة العمليات وأصبح

حتت يدّ ي مل ُيرين الشيطان منه غري أنه سارق حلبيبتي مني ،فرتكت
خطوات رضورية يف العملية جتعله ينزف بعدها حتى املوت،
وهكذا سولت يل نفيس ،وفع ً
ال نزف حتى املوت ،نعم مات!!

وكان بامكاين انقاذه!! ...واليعرف الذي حدث اال الذي يعلم
خائنة األعني وما تخُ في الصدور ،وكان يل باملرصاد .أصابني بعدها
ٍ
ضمري شديد ،حاولت معه االنتحار ،وكرهت نفيس التي بني
تأنيب

وكرهت حبيبتي ،بعدما أصبح بإمكاين الزواج منها ،لكني
جنبي،
ُ
ّ
أبيت ومل أفعل ،مل أستطع النوم بعد ذلك احلادث اطالقا ليس هذا
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فحسب ،ولكنني ايض ًا أصبحت اآلن مصاب بمرض خطري ،ربام
كان عقاب من اهلل يل عام اقرتفت يداي !! فامذا أفعل ألنام ويسرتيح

ضمريي»؟؟.
يِ
ـم َم ْر َت ُع ُه ُي ْفض إىل النَّدَ ِم
ال
َّ
تظلمن إذا ما كنت مقتدر ًا َفال ُظ ْل ُ
تنــا ُم َع ْين َ
ُك وا َمل ْظلو ُم ُمنَ َتبِــ ٌه يدعـو عليك وعيـن اهلل لـم تنم
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"خطيبة الن�ساء"
يروي املؤرخ إبن األثري يف كتابه « ُأسد الغابة» :بأن الصحابية

اجلليلة أسامء بنت يزيد األنصارية ريض اهلل عنها أتت إىل املصطفى

 وهو بني أصحابه فقالت:

«بأيب وأمي أنت يا رسول اهلل ،أنا وافدة النساء إليك ،إن

اهلل بعثك إىل الرجال والنساء كافة فآمنا بك .وإنّا معرش النساء

مقصورات ،قواعدُ بيوتكم ،و َمقىض شهواتكم،
حمصورات
ٌ
ٌ
وحامالت أوالدكم ،وإنكم معرش الرجال ُف ِّضلتم علينا باجلُ َمع
واجلامعات ،وعيادة املرىض ،وشهود اجلنائز،واحلج بعد احلج،
وأفضل من ذلك اجلهاد يف سبيل اهللّ ،
حاج ًا أو
وإن الرجل إذا خرج ّ
معتمر ًا أو جماهد ًا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا لكم

أوالدكم .أفام نشارككم يف هذا األجر واخلري؟.
فالتفت النبي  إىل أصحابه بوجهه ك ِّله ثم قال« :هل سمعتم

مقالة امرأة َقط أحسن من مساءلتها يف أمر دينها من هذه؟» فقالوا:

يا رسول اهلل ،ما ظننا أن امرأة هتتدي إىل مثل هذا .فالتفت النبي 
إليها فقال« :افهمي ،أيتها املرأة ،و َأ ْع ِلمي َمن خلفك من النساء ّ
أن
ُح ْس َن تب ُّع ِل املرأة لزوجها وط َلبها مرضاته واتبا َعها موافقته َي ْع ِدل
ذلك ك ّله» .فانرصفت املرأة وهي تهُ ّلل.
178

ِ
ريض اهلل ِ
وارضاك أيتها الصحابية اجلليلة ،وجعلك
عنك

قدوة لنساء عرصنا ،اللوايت اجتمع عليهن مكر األعداء وخططهم،

وجهل األحباب وغفلتهم ،فأقنعوهن أن اخلروج من البيت حضارة،
والكسب حلاجة أو لغريها شطارة ،أما تربية األبناء وصناعة اجليل

فهو ختلف ،لدرجة أن بعض النساء يف بالدنا خيجلن أن يقلن أهنن

«ربات بيوت».
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قر�أت لك
ﺣﺪﺛﺖ ﻷﺣﺪ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﺤﻟﺪﻳﺚ ﻭﻫﻮ :ﺍﻟﻘﺎﻲﺿ ﺤﻣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ

ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺰﺍﺭ ،ﻭﻗﻌﺖ ﻟﻪ ﻗﺼﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻳﺎﻤ ﻋﺮﺒﺓ ،ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻰ
ﻣﻔﻠﺴﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ً
ً
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺣﻄﺎﻡ
ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﻜﺔ ﻲﻓ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ،ﻭﻛﺎﻥ
ﻳﻮﻡ ﻓﺨﺮﺝ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﺮﺴﺓ ٍ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﺪ ﺑﻪ ﺍﺠﻟﻮﻉ ﺫﺍﺕ ٍ
ﺧﺒﺰ
ﺃﻭﺃﻱ ٍ
ﻲﺷﺀ ﻳﺴﺪ ﺑﻪ ﺭﻣﻘﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻪ ﺠﻳﺪ ﺮﺻﺓ ﻣﻦ ﺍﺤﻟﺮﻳﺮ ﺍﻷﻤﺣﺮ ﻣﻠﻘﺎﺓ ﻋﻰﻠ

ً
ً
ﺛﻤﻴﻨﺎ ﻣﻦﺍﻟﻠﺆﻟﺆ ،ﺗﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ
ﻋﻘﺪﺍ
ﺍﻷﺭﺽ ،ﻓﻔﺘﺤﻬﺎ ﻓﻮﺟﺪ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ
ً
ﺭﺍﺟﻌﺎ ،ﻓﺒﻴﻨما ﻫﻮ ﻲﻓ ﻃﺮﻳﻘﻪ ،ﺇﺫﺍ
ﺑﺨﻤﺴﻤﻦﻴ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ،ﻓﺄﺧﺬﻩ ﻭﻗﻔﻞ
ٍ
ﺑﺮﺟﻞ ﻳﻨﺸﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻳﻨﺎﺩﻱ ﻲﻓ ﺍﻟﻨﺎﺱ؛ ﻳﻘﻮﻝ إﻧﻪ ﺍﻓﺘﻘﺪ ﺮﺻﺓ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺮ،

ً
ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ!! ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺮﺼﺓ،
ﻓﻤﻦ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﻓﻠﻪ ﻤﺧﺴﻮﻥ
ﻗﺎﻝ :ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻋﻘﺪ ٍ
ﻟﺆﻟﺆ ﺛﻤﻦﻴ ،ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻓﻠﺎﻤ ﺃﺧﺮﺒﻩ

ً
ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﻭﻧﺎﻭﻬﻟﺎ ﻟﻪ،
ﻬﺑﺎ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺼﺓ ﻋﻰﻠ ﺍﻟﻔﻮﺭ ،ﻓﺄﺧﺮﺝ ﻟﻪ ﻤﺧﺴﻦﻴ
ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﻰﻠ ٍ
ً
ﻓﺄﺑﻰ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎً ،
ﻟﻘﻄﺔ ﻭﺟﺪﻬﺗﺎ
ﻗﺎﺋﻼ :ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻲﻟ ﺃﻥ ﺁﺧﺬ

ً
ﻃﻤﻌﺎ ﻲﻓﺍﺠﻟﺎﺋﺰﺓ ،ﺑﻞ
ﻭﺃﻋﺪﻬﺗﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ،ﻓﺈﻲﻧ ﻣﺎ ﺃﻋﺪﺕ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ً
ً
ﺟﻮﻋﺎ ﻭﻻ
ﻃﻤﻌﺎ ﻲﻓ ﺭىض ﺭﻲﺑ ،ﻓﺮﻓﺾ ﺃﺧﺬ ﺍﻤﻟﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﺘﻀﻮﺭ
ﺠﻳﺪ ﻛﺮﺴﺓ ﺧﺒﺰ ﻳﺎﺑﺴﺔ ﻳﺴﺪ ﻬﺑﺎ ﺭﻣﻘﻪ.

ﻓﺪﻋا ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺨﺮﻴ ،ﻭﻣﻰﻀ ﺤﻟﺎﻝ ﺳﺒﻴﻠﻪ .ﻣﻜﺚ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻲﺿ ﺍﻤﻟﺤﺪِّ ﺙ ﺑﻤﻜﺔ ً
ﺃﻳﺎﻣﺎ ﺛﻢ ﻗﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺮﻛﺐ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺼﻴﺐ
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ً
ﻳﺘﻤﻮﻝ ﺑﻪ ،ﻓﺒﻴﻨﺎﻤ ﻫﻢ ﻲﻓ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﺇﺫ ﻫﺒﺖ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻫﻮﺟﺎﺀ،
ﺷﻴﺌﺎ َّ
ﻢﻟ ﺗﺰﻝ ﺗﺘﻼﻋﺐ ﺑﺴﻔﻴﻨﺘﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺣﻄﻤﺘﻬﺎ ﻭﺃﻏﺮﻗﺘﻬﺎ ،ﻓﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻘﺎﻲﺿ
ً
ٍ
ﻣﺘﺸﺒﺜﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻠﻮﺡ ﻭﺍﻤﻟﻮﺝ ﻳﺘﻘﺎﺫﻓﻪ
ﺑﻠﻮﺡ ﻣﻦ ﺣﻄﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ

ﻋﻰﻠ ﻣﺪى ﺃﻳﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﺃﻟﻘﻰ ﺑﻪ ﻋﻰﻠﺍﻟﺸﺎﻃﺊ ،ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺑﻪ ﺍﺠﻟﻬﺪ ﻭﺍﻹﻋﻴﺎﺀ
ً
ً
ﻋﻈﻴﺎﻤ ،ﻓﺎﺳﺘﺠﻤﻊ ﻗﻮﺍﻩ ﻭﺟﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻞ ﺇﻰﻟ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﺒﻠﻐﺎ
ً
ﻓﺎﺭﻤﺗﻰ ﻲﻓ ﺩﺍﺧﻠﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ً
ﺃﺣﺪﺍ
ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻟﺤﻠﺔ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ

ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ.

ﺛﻢ ﻢﻟ ﻳﻠﺒﺚ ﺃﻥ ﺩﺧﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻤﻟﺴﺠﺪ ﺭﺟﻞ ،ﻓﻠﺎﻤ ﺭﺁﻩ ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ
ٍ
ٍ
ﻭﺛﻮﺏ ﻳﺴﺘﺪﻓﺊ
ﻭﺮﺷﺍﺏ
ﺣﺎﻟﻪ،ﻓﻠﺎﻤ ﻗﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺼﺘﻪ؛ ﺃﺗﻰ ﻟﻪ ﺑﻄﻌﺎﻡ
ٍ
ﺭﺟﻞ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮﻭﻧﻪ ﻟﻴﺆﻣﻬﻢ ﻲﻓ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﺑﻪ ،ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺇﻬﻧﻢ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ

ﻲﻓ ﺫﻟﻚ ﺍﻤﻟﺴﺠﺪ ،ﻓﻠﺎﻤ ﺃﺧﺮﺒﻩ ﺃﻧﻪ ﺤﻳﻔﻆ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻪﻠﻟ ﺗﻌﺎﻰﻟ ،ﺳﺎﺭﻋﻮﺍ
ً
ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ،ﻓﻠﺎﻤ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﺠﻳﻴﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،إﺳﺘﺄﺟﺮﻭﻩ
ﺑﺎﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻩ

ﻓﺘﻤﻮﻟﺖ ،ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﺨﺮﻴ ﺣﺎﻝ ،ﻓﺠﺎﺀﻭﻲﻧ
ﻟﻴﻌﻠﻢ ﻬﻟﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀﻫﻢ ،ﻗﺎﻝ َّ
ً
ﻋﻲﻠ
ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻲﻟ :ﺇﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ً
ﻓﺘﺎﺓ ﻳﺘﻴﻤﺔ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ِّ
ﻧﺰﻭﺟﻚ ﻬﺑﺎ ،ﻭﺃﺤﻟُّﻮﺍ َّ

ً
ﻋﻘﺪﺍ ﻣﻦ
ﻲﻓ ﺫﻟﻚ ﻓﻮﺍﻓﻘﺖ ،ﻓﻠﻤﺎَّ ﺃﺩﺧﻠﻮﻲﻧ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻋﻰﻠ عنقها
ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ ،ﻓﻠﻢ ﺃﻤﺗﺎﻟﻚ ﻧﻔﻲﺴ ﻣﻦ ﺇﻣﻌﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻲﻓ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﺃﻧﺎ ﻲﻓ
ٍ
ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﺠﺐ ،ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪﺗﻪ

ﺑﻤﻜﺔ ،ﻓﺒﻴﻨﺎﻤ ﺃﻧﺎ ﺃﻤﺣﻠﻖ ﻲﻓ ﺍﻟﻌﻘﺪ؛ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻟﻔﺘﺎﺓ ﺨﺗﺮﺝ ً
ﺑﺎﻛﻴﺔ ﻣﻨﺘﺤﺒﺔ ،ﻭﻫﻲ

ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻰﻟ ﻭﺟﻬﻲ ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﺮﺼﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ
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ﺍﻟﺬﻱﻋﻰﻠ عنقي .

ﻓﻠﺎﻤ ﺻﻠﻴﺖ ﻬﺑﻢ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﻲﻟ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺄﺧﺮﺒﻬﺗﻢ ﺃﻧﻨﻲ

ﻣﻠﻘﻰ ﻋﻰﻠ ﺍﻷﺭﺽ ﻲﻓ ﺮﺻﺓ ﻣﻦ
ﻗﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ
ً
ً
ﻤﺟﻴﻌﺎ ،ﺣﺘﻰ
ﺣﺮﻳﺮ ﺑﺒﻴﺖ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﺤﻟﺮﺍﻡ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻋﺪﺗﻪ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻓﻜﺒﺮَّﻭﺍ

إﺭﺗﺞ ﺍﻤﻟﺴﺠﺪ ﺑﺘﻜﺒﺮﻴﻫﻢ .ﺛﻢ ﺃﺧﺮﺒﻭﻲﻧ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ ﻭﺍﻟﺪ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻴﺘﻴﻤﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﻮﺍﻫﺎ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻬﻢ ﻲﻓ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻬﺑﺬﺍ
ﺍﻤﻟﺴﺠﺪ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺗﻮﻲﻓ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﺓ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﻋﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﺤﻟﺞ ﻢﻟ ﻳﻔﺘﺄ
ً
ﺃﺣﺪﺍ
(ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻲﻧ ﻟﻦ ﺃﺟﺪ
ﻧﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ:
َّ
ﻳﺪﻋﻮ ﻬﺑﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ،ﻭﻧﺤﻦ ِّ

ﺃﺯﻭﺟﻪ ﻭﺣﻴﺪﻲﺗ) ،ﻭﻫﺎ ﻗﺪ
ﻣﺜﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ؛ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻟﻘﻨﻲ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ِّ
ﻭﺯﻭﺟﻚ ﻣﻦ ﺍﺑﻨﺘﻪ ،ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ
ﺍﺳﺘﺠﺎﺏ ﺍﻪﻠﻟ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻟﺪﻋﺎﺋﻪ ﻓﺠﺎﺀ ﺑﻚ َّ

ﻣﻮﺗﻪ!!!!.

ﻭﻫﺬﺍ ﺟﺰﺍﺀ حفظ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ،فسبحان الذي ال ُيعجزه يشء ،وال

يضيع عنده يشء ،وال يغفل عن يشء ،يدخر كل يشء لنا للوقت

األنسب ،يعلم وال نعلم وهو عالّم الغيوب
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من ﻛﺘاﺐ ( ﺁ
ﻣﺮ�ﺓ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻲﻓ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍ�ﻷﻋﻴﺎﻥ)
من عجائب جهاز املناعه يف ج�سمك
غني عن الذكر أن جسم االنسان يتكون من جمموعة

من االجهزه ،وكل جهاز يتكون من عدة أعضاء ،وكل عضو
يتكون من جمموعه من االنسجه ،وكل نسيج يتكون من عدد

كبري من وحدات البناء االساسيه يف اجلسم وهي اخلليه ،وجسم
االنسان بمجموعه يتكون كام ذكر العلامء من مائة ترليون خليه

( ،)100،000،000،000،000مرتبه بطريقة بديعة  ،تنم عن بعض
عظمة خالقها ،هذه االعداد اهلائله من اخلاليا تعمل ليل هنار بصمت
وتفان وتعاون وايثار والتزام ونشاط وتضحية منقطعة النظري.

ومن أهم اجهزة هذا اجلسم هو جهاز املناعه ،الذي فيه من

عجائب وبديع خلق اهلل ما خيلب االلباب ،ويدهش العلامء ،يتكون

قوي مدرب ،يعمل ليل هنار حلامية اجلسم والسهر عىل أمنه
من جيش َ

وإستقراره ،كل ذلك دون علمنا ومعرفتنا بام جيري ،وقد ذكر العلامء
ان تعداد قواته يرتاوح ما بني أربعني اىل مخس و أربعني مليار خليه

عاملة(عسكري) يف خمتلف املواقع من جسم االنسان ،هذه اخلاليا
مدُ ربة تدريب ًا دقيق ًا ،وكل يعرف مكان عمله ،مدرب ومسلح بام
يناسب هذا املكان ،وكل هذه املليارات تعمل وتتحرك يف مساحة
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صغرية نسبي ًا وهي جسم االنسان دونام تصادم ودونام إحداث الي
ازمة مرورية.

ومن عجائب صنع اهلل وابداعه وإعجازه يف هذا اجلهاز

االمور التاليه:
اوالً :تتواجد مصانع ومراكز تدريب هذه اخلاليا (املقاتله)
التابعه هلذا اجلهاز يف مناطق خمتلفه من جسم االنسان أمهها النخاع

يف العظم الغليظ والطحال وغدة التوته.
ثاني ًا :تنترش يف مجيع أجزاء جسم االنسان مراكز لتجمع
القوات املقاتله واملسانده وفرق النجدة الرسيعة وما ينتج عنها أثناء

املعارك من قتىل وجرحى من الطرفني تسمى العقد اللمفاويه.
ثالث ًا :يربط بني مصانع اخلاليا (نخاع العظم) وأماكن التجمع
(العقد اللمفاويه) شبكة طرق تصلح لتمرير قوات النجدة الرسيعة

للمناطق البعيدة دونام تاخري تسمى الشبكة اللمفاوية.
يبدأ جهاز املناعة عند اجلنني ضعيف ًا ،لذلك يعتمد اعتامد ًا
كام ً
ال عىل أمه أثناء احلمل ،ثم يبدأ التدريب و التنشيط شيئ ًا فشيئ ًا

بعد الوالدة مع الدعم اجلزئي من خالل الرضاعة الطبيعية من االم
خاصة يف الستة أشهر االوىل ،ثم بحقنه بمجموعة من املطاعيم
حسب برنامج جمرب ومتفق عليه عاملي ًا ،ليقوى شيئ ًا فشيئ ًا حتى
يعتمد عىل نفسه .وجهاز املناعة هذا يتكون من ثالثة خطوط دفاعيه:
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1 .1خط الدفاع االول :ويمثله جلد االنسان الطبيعي وإفرازاته

املختلفه وخاليا حرس احلدود املنبثه يف كل جزئيه منه ،وتعدادها
يزيد عن مليار ونصف املليارحارس حدود ،بحيث يكون ()800
حارس ًا يف كل واحد ملم مربع من اجللد ،ويساعد هذا اخلط العديد
من االمور واإلفرازات املختلفه مثل الدموع واللعاب والسائل
املخاطي يف االنف وأمحاض املعدة ،وصمغ االذن.....الخ.

2 .2خط الدفاع الثاين  :ويتمثل بأعداد هائله من اخلاليا املقاتله

املختلفة ذات االنواع الكثرية ومن أمهها اخلاليا البلعمية التي تنترش

يف كل سوائل وانسجة اجلسم املختلفة ،وتتصدى الي ميكروب

خيرتق اخلط االول وتتخلص منه بطرق شتى لكنها عجيبة .منها
احلجز االنفرادي ،ومنها إفراز مواد كياموية عىل اجلرثومة الغازية

لقتلها ،أما طرق االبتالع واالستدراج ففيها عجائب شتى.هذا العدد

املحدود واملعروف والكايف للحراسه (والذي ال يزيد عن عرشة
ماليني خلية يف امليللرت املكعب الواحد) يمكن أن يصبح اضعاف ًا
مضاعفة أثناء املرض او االلتهابات ،بأمر مبارش من القيادة العليا
جلهازاملناعة إلستنفار كافة القوات والكوادرالتابعة جلهاز املناعة من

كافة اجزاء اجلسم ورفدها بام يلزم من قوات مقاتلة جديده .وهذا
يذكرنا بقول الذي ال ينطق عن اهلوى « مثل املؤمنني يف توادهم

وتعاطفهم وترامحهم كمثل اجلسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له
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سائر اجلسد باحلمى والسهر (متفق عليه).

3 .3خط الدفاع الثالث  :ويتكون من جمموعة كبرية من اخلاليا

املتخصصة التي تتعرف عىل اجلرثومة الغازية وتسجل مواصفاهتا
بدقة متناهيه ،ثم تطلق ضدها اجسام ًا مضادة خاصة هبا وال تصيب

غريها ،بعضها لقتلها مبارشة ،والبعض اآلخر للقبض عليها وتثبيتها
وتسهيل مهمة اخلاليا املكلفة بقتلها والتخلص منها.

وهناك جمموعة اخرى من اخلاليا املساعدة التي تطلق اشارات

النرص عند إنجالء املعركة بني قوات جهاز املناعة واجلراثيم الغازية،

فتتوقف املصانع عن تكوين املزيد من اخلاليا املقاتلة وقاذفات
االجسام املضادة وغريها.

كام أن هناك خاليا أخرى متخصصة بحفظ الذاكرة وحفظ

امللفات للجراثيم الغازيه ،حيث حتتفظ بمواصفات العدو الدقيقه،

حتى إذا كرر حماولته للغزو مرة أخرى مستقب ً
ال يمكن التعامل معه

برسعة وسهولة أكثر ،اال اذا كانت من اجلراثيم التي تسبب أحد
االمراض املنقولة جنسي ًا (مثل السفلس ومرض السيالن) حيث أن

جهاز املناعة يتخىل عن محاية صاحبه اذا عاد ملامرسة اجلنس احلرام
(اي الزنا والشذوذ اجلنيس).

وكذلك يوجد الكثري من اخلاليا املتخصصة باخالء اجلرحى

والقتىل وتنظيف ساحة املعركة واصالح االعطاب املختلفة
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التي تنتج عن املرض او االلتهاب ،وهناك العديد من العجائب
واللطائف املتعلقه بجهاز املناعة خلق ًا وعدد ًا ووظيفة ،والتي ال

يملك معها من يراها أو يسمعها إال أن هيتف من أعامقه «سبحانك

رب ما اعظمك»!!!.
ِّ
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من�شطات جهاز املناعه اهمها:
 .1االيامن واالستقرار النفيس.
 .2استعامل احلبه السوداء.
 .3الرياضة.

 .4إحسان التغذية.

كام ان هناك مثبطات لعمل جهاز املناعة ،من أمهها:
 .1التدخني و اخلمر و املخدرات.

 .2الضغط النفيس و االرهاق واخلوف

 .3سوء التغذيه و استعامل بعض االدوية.

 .4الزنا والشذوذ.
واخري ًا هذا غيض من فيض من هذا اجلهاز العجيب املبثوث

يف كل جزئية من جسم االنسان ،حيث يعمل بمنتهى الدقة واالتقان
واهلدوء مستعم ً
ال بقدرة خالقة كل تكنولوجيا الختطر عىل بال،
ﱹﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﱸ (لقمان.)١١:

ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﱸ (المؤمنون.)١٤:
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ﻗ�ﺼﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ للعربة
ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻷﺏ ﻛﺒﺮﻴ ﻲﻓ ﺍﻟﺴﻦ ﻛﺎن ُمعل ًام من ﺟﻴﻞ ﺍﻟﻄﻴﺒﻦﻴ وإﺳﻤﻪ

ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻤﺟﻌﺎﻥ .ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻘﺪمت به السن وأخذ منه اهلرم مأخذه،

ﺗﻮﻓﻴﺖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ،فسكن عند ﺃﻭﻻﺩﻩ األربعة ﻟﻴﺨﺪﻣﻮﻩ ،وﻛﻠﻬﻢ
يتبارون يف بره.

ﻛﺎﻥ املعلم سعيد معروف ًا ﺑﻘﻮﺗﻪ ﻭﻫﻴﺒﺘﻪ ﻭﻧﻔﺎﺫ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻭﻛﺎﻥ إﺫﺍ

ﻗﻴﻞ :ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻤﺟﻌﺎﻥ وصل ﺍﻤﻟﺪﺭﺳﺔ إهتم ﺍﻤﻟﺪﻳﺮ ﻭﺍﻤﻟﺪﺭﺳون ﻓﺎﻤ ﺑﺎﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻄﻼﺏ!.

ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺮﻀﺏ ﺍﺑﻨﺎءه ﺮﺿب ًا ﺷﺪﻳﺪ ًا ً
ﺩﺍﺋﺎﻤ ،ﻭحيتفظ ﻬﻟﻢ بخيزﺭﺍنة
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ "ﻭﺳﻤﻪ" ﻻﻬﻧﺎ ُﺗ ّ
ﻌﻠﻢ ﻋﻰﻠ ﺍﺠﻟﻠﺪ ﻣﺜﻞ ﻭﺳﻢ ﺍﻟﻜﻲ.

ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺎﺥ سعيد وﺃﺩﺭﻛﻪ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺷﻌﺮ ﺑﺄﻥ ﺃﻭﻻﺩﻩ

ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥﻣﻌﻪ ﻋﻰﻠ هذا األﺳﺎﺱ ،ﺃﺭﺳﻞ ألبنائه ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ:

ً
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻋﺬﺭﺍ ﺃﻭﻻﺩﻱ ﻋﻰﻠ ﻣﺎ ﺑﺪﺭ ﻣﻨﻲ ﻲﻓ ﺻﻐﺮﻛﻢ ،ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ

ﺗﺴﻮﻗﻨﺎ ﻟﻠﺨﻄﺄ ،ﻛﻨﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻟﻴﺲ ﻷﻲﻧ ﻻ ﺃﺣﺒﻜﻢ،
ﺍﻟﻌﺮﻑ
ﻻ ﻭﺍﻪﻠﻟ ،ﺑﻞ ﺃﻧﺘﻢ ﺃﻏﻰﻠ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺎﻲﺳ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻖ ﺻﺪﺭﻱ ،ﻭﻟﻜﻦ ُ

ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ السائدة آنذاك ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻘﺎﻲﺳ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ

ُﻳﺮﻲﺑ ﺃﻭﻻﺩﻩ ،ﺃﻣﺎ األب ﺍﺤﻟﻨﻮﻥ ﻓﻬﻮ ﺃﺏ ﻓﺎﺷﻞ ﻳﺴﻮﻕ ﺃﺑﻨﺎﺀﻩ ﺇﻰﻟ ﺍﻟﻔﺸﻞ.
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ً
ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻔﻊ ﻟمستقبلكم ﻭﺃﻓﻀﻞ،
ﻓﻨﻬﺠﺖ ﻬﻧﺞ ﺍﻟﻘﻮﺓ

ﻭﻛﻨﺎ ﻧﺮﺍﻗﺐ الناس وهنتم هبم ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺊ ﺁﺧﺮ ،ﻭﻛﺄﻥ ﺭﺿﺎﻫﻢ

ﺳﻴﺪﺧﻠﻨﺎ ﺍﺠﻟﻨﺔ....ثم خياطب ابناءه األربعة قائالً :ﺤﻣﻤﺪ ،ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،

ﻤﺧﻴﺲ ،ﻳﺎﺮﺳ ،ﻻ ﺗﺴﺘﻠﻮﻥ خناجركم ﺍﺤﻟﺎﺩﺓ ﻟﺘﻐﺮﺳﻮﻫﺎ ﻲﻓ ﺻﺪﺭﻱ

ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺭﺍﻛﻢ ﺗﻘﺒﻠﻮﻥ ﺃﺑﻨﺎﺀﻛﻢ ﻭﺗﺮﺘﻓﻘﻮﻥ ﻬﺑﻢ ،ﻓﻮﺍﻪﻠﻟ ﺇﻥ ﻗﻠﺒﻲ
ً
ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺣﺒﻜﻢ
ﻳﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦﺍﻟﻮﺟﻊ ،وأكاد ﺃﺻﻴﺢ ﻭﺃﻗﻮﻝ ﻟﻜﻢ ﻭﺃﻧﺎ

ﻭﻻ ﺃﺯﺍﻝ ،ﻓﻠﺎﻤﺫﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ُﻳﻘﺒﻞ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻭﻟﺪﻩ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻲﻟ ﻧﻈﺮﺓ ﻛﺎﺨﻟﻨﺠﺮ
ﺍﻤﻟﺴﻠﻮﻝ ﻟﻴﻄﻌﻦ ﻬﺑﺎ ﻗﻠﺒﻲ ،ﻭﻛﺄﻧﻜﻢ ﺗﻘﻮﻟﻮﻥّ :
ﺗﻌﻠﻢ ﺍﺤﻟﺐ ﻭﺍﺤﻟﻨﺎﻥ !

ﻭأﻓﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ.

ﺃﻭﻻﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ زماننا ،ﻭال ﻳﺮﺟﻊ ﺷﺊ ﻓﺎﺕ ﺃﻭﺍﻧﻪ ،ﻓﻼ
ّ
ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﺷﻴخ ًا ﻣﺎﻢﻟ ﻳﻌﺪ ﻳﻨﻔﻌﻪ ،ﻭأﻧﺎ ﺩﺧﻴﻠﻜﻢ ﺃﻃﻠﺒﻜﻢ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻭﺍﻟﺴﻤاح،

ﻭاآلن أﻧﺎ أمامكم! ﻭتلك هي ﻋﺼﺎﻲﺗ! وذاك هو خنجري! ﻓﺎﻗﺘﺼﻮﺍ

ﻣﻨﻲ ﺍﻵﻥ اآلن! ﻭﻻ ﺗﻌﺬﺑﻮﻲﻧ ﺑﻨﻈﺮﺍﺗﻜﻢ ﺗلك.

يقول ﺃﺻﻐﺮ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻳﺎﺮﺳ ،ﻭﻫﻮ ﺃﺏ ﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﻭﻟﺪﻳﻦ ﻭﺑﻨﺖ.

يقول :ﺗﺄﺛﺮﻧﺎ مجيعا ﺑﺮﺳﺎلة والدنا ،ﻭﺫﻫﺒﻨﺎ مجيعا ﻧﻘﺒﻞ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﻳﺪﻳﻪ

ﻭﻗﺪﻣﻴﻪ ،وأكدنا له ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺍﻪﻠﻟ ﺛﻢ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ هذه ﻟﻨﺎ ﻤﻟﺎ ﻛﻨﺎ ﺭﺟﺎﻻ ﻧﺎﺟﺤﻦﻴ.

ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻳﺎﺮﺳ:

ﺫﻫﺒﺖ بعدها ﺇﻰﻟ رسيري للنوم ﻇﻠﺖ ﻛﻠﺎﻤﺕ ﻭﺍﻟﺪﻱ
ﻋﻨﺪﻣﺎ
ُ
ﺑﻜﺎﺀ ً
ﻣﺮﺍ،
ﺗﺮﻥ ﻲﻓ ﺃﺫﻲﻧ ،ﻭﺗﺆﻤﻟﻨﻲ ،حتى ﺃﺟﻬﺸﺖ ﺑﺎلبكاء ،ﻭﺑﻜﻴﺖ ً
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ﻓﻜﺘﺒﺖ ﻷﻲﺑ رسالة مفادها:

ً
ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﺍﺗﻨﺎ ﻟﻚ ﺣﻦﻴ
ﺃﻲﺑ ﺍﺤﻟﺒﻴﺐ :ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺩﺭﻛﺖ

ﻧﺤﺘﻀﻦ ﺃﻭﻻﺩﻧﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻄﻨﺘﻚ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﺇﻻ ﺍﻪﻠﻟ،

ﻓﻮﺍﻪﻠﻟ الذي ال اله إال هو ،ﺇﻲﻧ ألﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻚ ﻭﺃﻗﻮﻝ يف نفيس :ﻣﺎﺫﺍ

ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﺑﺎ ،ﻭﺧﺎﻟﻂ
ﻛﺮﺒﺕ
ﻟﻮ ﻗﺒﻠﻨﻲ ﺃﻲﺑ ﺍﻵﻥ ؟ ،ﻓﺄﻧﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ
ُ
ُ

ﺍﻟﺸﻴﺐ ﺳﻮﺍﺩ ﺷﻌﺮﻱ ،ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻲﻧ ﻻ ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺤﻟﻀﻨﻚ ﺍﻟﺪﺍﻓﺊ،

ﻭﻗﺒﻼﺗﻚ ﺍﺤﻟﺎﺭﺓ ،ﻓﻬﻞ ﻲﻟ ولو ﺑﺤﻀنة ﻭﺍﺣﺪة ﻭﻗﺒﻠﺔ منك يا والدي؟

ﻭﺃﺭﺳلتها ﺇﻰﻟ ﺟﻮﺍﻝ ﺃيب ﻭنمت .ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺧﺮجت ﻣﻦ غرفتي
ً
ﻭﺍﻗﻔﺎ ﻋﻰﻠﻋﻜﺎﺯﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﺏ (وقد قرأ
ﻷﺟﻞ الصالة ،ﻓﻮﺟﺪت ﺃيب

الرسالة عىل جواله) ﻭﻳﻘﻮﻝ:
ﺗﻌﺎﻝ ﻳﺎ ﺑﻮﻱ ﺃﺿﻤﻚ ﺇﻰﻟ ﺻﺪﺭﻱ
ﻣﺎﺣﺴﺒﺖ ﺍﻟﺮﻀﺏ ﻳﺸﺐ ﻤﺟﺮﻱ

ﺇﻥ ﻛﺎﻥ أﻲﻧ ﺃﺻﺒﺖ ﻓﻠﻠﻪ ﺩﺭﻱ
ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ أﻲﻧ ﻏﻠﻄﺖ ﻓﻠﻚ ﻋﺬﺭﻱ

ﻣﺎ ﺗﺪﺭﻱ ﻋﻦ ﻏﻼﻙ ﻟﻜﻦ أﻧﺎ ﺃﺩﺭﻱ
أﻧﺖ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﺣﺰﺍﻡﻇﻬﺮﻱ

ﺗﻌﺎﻝ ﻳﺎﺮﺳ ﺃﺿﻤﻚ ﻭﺧﺬﻲﻧ ﻟﻘﺮﺒﻱ
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ﻭﻗﺒﻠﻪ ،ﻭﺑﻜﻰ ﺍﻹﺛﻨﺎﻥ ،ﻭﺧﺮﺟﺖ ﺯﻭﺟﺔ
ﻭﺿﻤﻪ ﺇﻰﻟ ﺻﺪﺭﻩّ ،
ً
ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻷن ﺍﻤﻟﻨﻈﺮ مؤثر.
ﻳﺎﺮﺳ ﻭﺑﻜﺖ ﺑﻜﺎﺀ

ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻻ ﺩﻗﺎئق ،ﺍﻻ ﻭيشهق ﺍﻻﺏ ﺷﻬﻘة ﻃﻮﻳﻠة ويسلم

الروح لبارئها.

ﺭﺣﻢ ﺍﻪﻠﻟ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ.

أهيا األبناء :ترﻓﻘﻮﺍ ﺑﻮﺍﻟﺪﻳﻜﻢ فقد ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻬﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ،

ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﺒﻮﺡ ،ﻛﺎﻤ ﻓﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺏ:
ٍ
ﻣﺎﺽ ﻣﺆﻢﻟ ،ﻭﺗﺬﻛﺮﻭﺍ ﻓﻀهلم ،فقد رﺑﻮﻛﻢ ومتنوا
وأﻧﺴﻮﺍ ﺃﻱ
أن تصبحوا خري ًا منهم ..وﻭﻗفوا ﻋﻰﻠ ﻣﺼﺎﺤﻟﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺤﺘﻢ
ﺭﺟﺎالً ﺭﺍﺷﺪﻳﻦ.

ً
ﺻﻐﺎﺭﺍ،
ﺍﻟﻠﻬﻢ إﻏﻔﺮ ﻵﺑﺎﺋﻨﺎ ﻭﺃﻣﻬﺎﺗﻨﺎ ﻭﺍﺭﻤﺣﻬﻢ ﻛﺎﻤ ﺭﺑﻮﻧﺎ

واجعلنا بعض صدقاهتم اجلارية وإمجعنا هبم يف مقعد صدق عند
مليك مقتدر.
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دعم م�شروط
ينفي املسئول األول دائ ًام يف الدول العربية واإلسالمية عن

الربنامج الوطني ملكافحة االيدز ،بان الربنامج ال يتأثر برشوط

بعض املنح االجنبيه والصناديق االجنبية املختلفة ،وال يستعملون

بعض الوصفات التثقيفية الوقائية التي ال تناسبنا.
إذا كان هذا صحيح ًا فنحن أشد الناس فرح ًا بذلك ،ولكن
كيف لنا أن نقتنع هبذا النفي وما نراه مكتوب ًا وموثق ًا أمامنا يثبت غري

ذلك! .وعىل مبدأ (من فمك أدينك) .فقد إستعرضت وقرأت ما هو
مكتوب عىل االنرتنت يف مواقع الربنامج الوطني ملكافحة االيدز ،يف
دول عربية عدة فوجدت اإلرشادات التالية للوقاية من االيدز:
أوالً« :اإلخالص لرشيك واحد غري مصاب» .هذا كالم

غريب أن نستعمله يف بالدنا ،وهذا عني ما هو متبع يف املجتمعات
الغربية ،والسؤال هو هل اإلخالص هلذا الرشيك حتى لو كان شاذ ًا
أو شاذة؟؟ أو لو كان زاني ًا أو زانية؟ .ومصطلح رشيك هو مصطلح

مطاطي خاصة حسب التعريف اجلديد لألرسة الذي يعملون عىل
عوملته وهو «مساكنه أي اثنني مع بعض» ،يعني أي شاذين مع ًا أو أي

شاذتني أو أي زاين وزانية ،كل إثنني منهم حسب التعريف اجلديد
يشكلون أرسة!!!
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ثاني ًا :مكتوب أيض ًا باحلرف الواحد «للوقاية من االيدز جيب

استخدام الواقي الذكري بالطريقة الصحيحة» ،وسؤايل هو هل إذا

إستعمل الشاب العازل الذكري بشكل صحيح نسمح له بالزنا
والشذوذ؟ ،بل إذا كان الشاب متأكد ًا من الطرف الثاين أنه خال

من االيدز ،نغض الطرف ونسمح له باقرتاف احلرام؟!! وكأن الزنا

والشذوذ أصبحا حالال ،واملهم هو الوقاية من فريوس االيدز!!...

وكأن غضب اهلل وانتهاك حرماته أصبح ال هيمنا !!...يا اهلي هل
نحن يف سان فرانسيسكو؟ أم يف بالد عربية اسالمية؟ نعمل لتثقيف

شعوب مسلمة أصيلة.
ثالث ًا :مل أجد فيام كتب يف املواقع أو نرشات الربامج إطالق ًا
أي إشارة لكلمة حالل أو حرام ،أو آية من القران الكريم أو أي
حديث من أحاديث الرسول  !فهل املكتوب وباللغة العربية
ألجانب أم لشباب هذه البالد العربية املسلمة ،تفاخر الدنيا بدينها

ومعتقدها .وإذا مل نستعمل قول اهلل تبارك وتعاىل :ﱹﮊ ﮋ ﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱸ (اإلسراء .) ٣٢:وقول رسولنا
الكريم «إذا استحلت أمتي مخس ًا فعليهم الدمار ،إذا ظهر التالعن،

ورشبوا اخلمر ،ولبسوا احلرير واختذوا القينات ،واكتفى الرجال

بالرجال ،والنساء بالنساء» إذا مل نستعملها يف هذه املناسبات وهذه

اإلرشادات الوقائية فمتى نستعملها؟؟؟
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فإذا كانت منظمة الصحة العاملية قد استنجدت بكل رجال

الدين ملساعدهتا يف الوقاية من االيدز ،ألهنا تعلم إن أقرص الطرق
وأفضلها للوصول إىل قلوب الناس وهتذيب سلوكهم ،هو من

خالل اخلطاب الديني ،فلامذا يا ترى نرتدد نحن يف ذلك؟! وإذا
أراد هذا املسؤول او ذاك أن ال يلصق بنفسه هتمة أنه مسلم متطرف

(حسب تصور البعض) ،كان يمكن أن يذكر احلقيقة اخلالدة التي
مفادها «إن الزنا والشذوذ واملخدرات حمرمة يف مجيع الرشائع

الساموية»

رابع ًا :مكتوب يف املواقع أيض ًا« :الزواج املبكر للفتيات وعدم

إمكانية املرأة مناقشة األمور اجلنسية مع زوجها أو رشيكها اجلنيس،
ال يمكّنها من أن تطلب منه إستخدام الواقي الذكري» والسؤال هو

هل الزواج املبكر الذي يكمل نصف الدين هو سبب زيادة انتشار
االيدز أم الزنا مبكر ًا أو متأخر ًا؟! ثم هل إذا إستطاعت املرأة أن
تناقش رشيكها اجلنيس (الزاين) وتقنعه أن يستعمل العازل الذكري
أثناء الزنا تكون قد انتهت املشكلة؟؟!! .مرة أخرى هل مضار

الفاحشة (زنا وشذوذ) فقط إيدز وأمراض جنسية؟ أم أهنا جملبة

لغضب اهلل وعقابه؟

هذه الدعاية العاملية املغرضة والتسويق الواسع للعازل

الذكري ليست علمية وليست صحيحة ،فهذا العازل الذي
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يسوقونه عىل الشباب ال يقي كلي ًا من األمراض املنقولة جنسي ًا.
فمث ً
ال أصبحت جراثيم األمراض اجلنسية تدخل إىل جسم الزاين

او الشاذ من أماكن ال يشملها هذا العازل بغض النظر عن نوعه
أو جودته .ثم أن العلم قد اثبت بام ال يدع جماالً للشك بان قطر

املسامات املوجودة بني اجلزيئات املكونة للعازل املطاطي اكرب
بخمسني ضعف ًا من قطر فريوس االيدز .لذا يمكن للفريوس أن

يتسلل من خالهلا بسهولة.واذا كان هذا العازل حيمي فلامذا ال زال
الغرب يئن من وطأة االمراض املنقولة جنسي ًا وااليدز؟!
فلامذا يا ترى نتبع ما يريده الغرب متام ًا؟ وملاذا ال نرضب

جذر املشكلة من أصلها؟ وملاذا كل هذه احللول الرتقيعية ؟ .أليس
ما سبق ذكره تطبيق ًا وتقليد ًا ملا يعمل يف بيئة ومعتقدات خمتلفة متام ًا

عن بيئتنا ومعتقدنا .فام يصلح هلم ال يصلح ملجتمعاتنا إطالق ًا.
وأخري ًا شكرا للسيد "ميشال سيدييه" رئيس برنامج مكافحة
االيدز يف هيئة األمم املتحدة ،الذي مل يرتدد ومل خيجل ومل يواري،

(ويبدوا أنه ال يعرف مبدأ التقية) حني قال وبالفم املآلن ويف أول
ترصيح له بعد تعينه« :علينا أن نعمل العتبار االيدز فرصة سياسية

إلحداث تغريات عميقة يف املجتمعات ،لصالح التطرق إىل مواضيع

صعبة مثل التثقيف اجلنيس ،وعدم اضطهاد الشاذين من باب حقوق
اإلنسان .كام وجه انتقادات حادة لترصحيات البابا املتعلقة برفض
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الكنيسة الستخدام العازل الذكري لوقف االيدز» !

يبدو أن هناك يد بل أيد كثرية يف العامل تريد تدمري الشباب

وإفسادهم وإغراقهم بامللذات والشهوات واللهو واملجون ،فتارة

تشجع الشاذين جنسيا وتارة أخرى تشجع عبدة الشيطان!! .وهم

يعلنون ذلك هنا وهناك وال خيجلون منه ،وخري دليل عىل ذلك
عنوان أحد التقارير الصادرة عن وكالة املخابرات األمريكية حيث
يتنبئ بان «اجلنس واالنحالل عنارص احلرب القادمة» فمن يسبق

يف إفساد شباب خصمه باجلنس واالنحالل واملخدرات.يكسب

املعركة!!

فال نكن عون ًا هلم دون أن نشعر أو نقصد ،فال بارك اهلل

بماليني قلت أو كثرت تنتهي بإفساد أفكار ومعتقدات الشباب،

ولو كانت أجسامهم من حديد« .....واهلل غالب عىل أمره ولكن
أكثر الناس ال يعلمون».
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الإعجاز النبوي يف الوقاية من اجلراثيم
ٍ
ِ
بأعداد ال يعلمها
الصغر ،منبث ٌة
خملوقات متناهي ٌة يف
اجلراثيم
ٌ
ُ
اإلنسان هبا كانت يف هناياتِ
بدايات معرفةِ
ِ
إال الذي خلقها لكثرهتا،
ُ

ترتاكم يوم ًا عن يوم ،فرغم
القرن التاسع عرش ،وال زالت املعرف ُة هبا
ُ
ِ
ٍ
تستقيم -بل غري
أمراض إال أن حيا َت ُه ال
لإلنسان من
ُسبب
ما ت ُ
ُ
ٍ
ممكنة -عىل األرض بدوهنا.

بعض ِ
ِ
لإلنسان (نسبة امليكروبات
رض
هذه امليكروبات ممُ ٌ
ُ
طريق ِ
وتنتقل ِ
ِ
ُ
املاء
إليه عن
املمرضه لالنسان هي ( )%3فقط)،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ولتقليل
املريض والسلي ِم،
املبارش بني
التامس
واهلواء والطعا ِم أو
ِ
ِ
ِ
تطبيق
السلطات الصحي ُة يف
تتسابق
هبذه اجلراثيم،
اإلصابات
ُ
ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الفردية
الصحية
املامرسات
الوقائية ،وذلك بتعميم
اإلجراءات
ِ
تطبق بقوة القانون ،ورغم َ
كل
واجلامعية ،وقد ُسن لذلك
ترشيعات ُ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
املعدية.
بسبب اجلراثي ِم
املاليني
عرشات
هذا فإن العامل يفقدُ كُل عا ٍم
ِ
ِ
وأكثر ِ
ِ
والترشيعات ُ
نظافة األيدي
حتث عىل
القوانني
هذه
ُ
ِ
واألسنان واألجساد وأماكن التجمع وتطبيق القواعد الصحية،
ومع هذا ِ
ٍ
موطن وفشلت
كله فقد نجحت منظم ُة الصح ُة العاملية يف
ِ
مواطن اخرى.
يف
ِ
ُ
حيث
لنظافة األيدي بالصابون،
العاملي
فقد أعلنت اليو َم
َ
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ِ
ِ
ِ
األطفال من اجلراثي ِم
وفيات
لتخفيض عدد
تطمح من وراء ذلك
ِ
ثبت أن لاليدي دور ًا عظي ًام يف ِ
نقل
املمرضة إىل النصف ،فقد َ
ِ
ِ
ِ
الطاهية االنجليزية "ماري" التي
األمراض ،وقص ُة
ونرش
اجلراثي ِم
ِ
ُ
كانت ُ
وتعمل طاهي ًة يف لندن
التيفوئيد يف أمعائها
حتمل جرثوم َة

حيث نقلت جرثومة مرض التفوئيد إىل ٍ
ُ
ألف
قد دخلت التاريخ،
ِ
ٍ
شخص َ
ُكتشف وذلك بسبب تلوث يدهيا(.وقد
قبل أن ت
وثالثامئة
َ
ِ
ِ
ِ
جرثومة التيفوئيد فيه أكثر من
حامل
الواحد من براز
ثبت أن الغرا ِم
َ
مخسة وأربعني مليون ًا من بكترييا هذا املرض) حيث كان الناس يف

الغرب اليغسلون أيدهيم باملاء بعد ازالة فضالهتم باملراحيض ،وال

زال الكثريون منهم عىل نفس العادة ،رغم كل التنبيهات والتعليامت
الصحية.

ِ
ركز رسول اهلل –َ -
أكثر من
هلذا
وغيــره الكثري َ
قبل َ
ِ
ِ
ِ
نظافة اليدين ،حيث حبب للمسل ِم
الزمان عىل
عرش قرن ًا م َن
أربعة َ
ٍ
غسل ِ
ِ
ِ
َ
َ
بذلك
طريقة جتعل ُه يقو ُم
والثواب ،وبكل
باألجر
يديه طمع ًا

ِ
ِ
ُ
مس
اليدين،
بغسل
يكتمل الوضو ُء إال
تقرب ًا إىل اهلل ،فال
ومنع أن َي َ
َ
ُ
اإلنسان ذكر ُه بيمينه او يستنجي هبا ،حيث قال« :إِ َذا َب َال َأ َحدُ ك ُْم َفال
اإلن ِ
َي ْأ ُخ َذ َّن َذك ََر ُه بِ َي ِمينِ ِه َوال َي ْس َتن ِْجي بِ َي ِمينِ ِه َوال َي َتنَ َّف ْس فيِ ِ
َاء» (رواه
ِ
ِ
والوضوء
الوضوء قبل ُه
البخاري) وفوق ذلك قال“ :بركــ ُة الطعا ِم
ب َأ ْن ُيكْثِ َر اللهَُّ َخيرْ َ َب ْيتِ ِه
بعده” (رواه ابو داوود) وقال ايض ًا “ َم ْن َأ َح َّ
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َف ْل َيت ََو َّض ْأ إِ َذا َحضرَ َ َغـــدَ ُاؤ ُه َوإِ َذا ُرفِ َع” (رواه ابن ماجة).
أثبت العلامء أن كل واحد سنتمرت مربع من ِ
ِ
اإلنسان
جلد
كام َ
ُ
عليه اكثر من مليون جرثومة ،خاصة املكشوف منه ،وهلذا قال علام ُء
بني عرشين إىل ِ
ِ
اإلنسان ُ
مائة مليار
الصحة العامة أن جلدَ
حيمل ما َ
َ
ِ
ِ
ِ
اإلنسان
فم
جرثومة ،تبع ًا لعناية اإلنسان بنظافته الشخصية ،أما ُ
ٍ
ثالثامئة نو ٍع من اجلراثي ِم ِ
ِ
ألحد
فيه ،وال ُيمكن
ف العلام ُء
عر َ
فقد ّ
ِ
ٍ
ومعرفةُ ،
اللوحية عىل
وكل غرا ٍم من
يت من عل ٍم
معرف ٌة عددها مهام أو َ
ِ
السن فيه ( )250مليار جرثومة ،وما شابه َ
األنف ،وهذه
ذلك يف

ِ
ٍ
ٍ
حماولة إزالتها أوالً بأول،
مستمر ،وهلذا البد من
تكاثر
اجلراثيم يف
ُ
ُ
تعليامت
اإلنسان أذاها وآثارها السلبية ،وهلذا كانت
يتجنب
حتى
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
اجلسد
نظافة
الرسول - -كثري ٌة ومركــز ٌة وفاعل ٌة لتحض عىل
“ح ٌّق للِهَِّ َعلىَ ك ُِّل ُم ْس ِل ٍم َأ ْن َي ْغت َِس َل فِــــي ك ِّ
كام ً
ُـــل َس ْب َع ِة
ال كقولهَ :
َأ َّيا ٍمَ ،ي ْغ ِس ُل َر ْأ َس ُه َو َج َسدَ ُه( ”:رواه مسلم) ويقول ايض ًا ،إِ َذا َجا َء
َأ َحدُ ك ُْم إِلىَ الجْ ُ ُم َع ِة َف ْل َي ْغت َِس ْل” (رواه مسلم) .هذا عدا عن ديمومة
الوضوء من غسل لليدين واملضمضة....الخ  ،وقوله “ إِ َذا ت ََو َّض َأ
ْخري ِه ِمن المَْ ِ
ِ
ِ
اء ُث َّم لِ َينْ ُثر” (رواه أمحد).
َأ َحدُ ك ُْم َف ْل َي ْس َتنْش ْق بِ َمن َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
املصاب
املتبعة ملن ِع العدوى من
القواعد
وكام هو معلو ٌم بأن من
ِ
العزل الصحي(ال ُي ِ
ور ُد ممُ ْ ِر ٌض َعلىَ ُم ِص ٍّح ) (متفق
إىل السلي ِم ،قاعد ُة
ٍ
مصاب إىل آخر سليم ،بقاعدة احلجر الصحي،
عليه) ومن جمتم ٍع
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الس َق َم ِر ْج ٌز ُع ِّذ َب بِ ِه َب ْع ُض األُ َم ِم َق ْب َلك ُْم ُث َّم َب ِق َي
(إِ َّن َه َذا ا ْل َو َج َع َأ ْو َّ
ب المَْ َّر َة َو َي ْأتيِ األُ ْخ َرى َف َم ْن َس ِم َع بِ ِه بِ َأ ْر ٍ
َب ْعدُ بِاألَ ْر ِ
ض َفال
ض َف َي ْذ َه ُ
َي ْقدَ َم َّن َع َل ْي ِه َو َم ْن َو َق َع بِ َأ ْر ٍ
ض َو ُه َو بهِ َا َفال خُي ِْر َجنَّ ُه ا ْل ِف َر ُار ِمنْ ُه( .رواه
ٌ
أالحاديث الواضح ٌة الصحيح ٌة عن رسول اهلل 
مسلم) .وهذه
َ
رغم أهنا جاءت قبل
السليم
األساس
تشكل
َ
َ
واملتبع حتى هذا اليومَ ،
َ
ٍ
قرون من الزمان.

ِ
َ
وسائل نقل
البيئة التي أشغلت العامل اليو َم ونظافة
وأما نظاف ُة
ٍ
األوبئة ،من ٍ
ِ
خالل
وهواء وطعا ٍم ،فقد سبق إليها اإلسال ُم من
ماء
عديدة وردت عن رسول اهلل  كقوله“ :ا َّت ُقوا المَْ ِ
ٍ
ٍ
الع َن
أحاديث
الثِ .ق َيل :ما المَْ ِ
الع ُن الثالث َيا َر ُس َ
ال َّث َ
ول اللهَِّ؟ َق َالَ :أ ْن َي ْق ُعدَ
َ
َأحدُ كُم فيِ ظِ ٍّل يس َت َظ ُّل فِ ِيه َأو فيِ َط ِر ٍيق َأو فيِ َن ْق ِع م ٍ
اء” (رواه أمحد)
ْ
ْ
َ
ُْ
َ ْ
وقوله يف نفس املعنى“ :ا َّت ُقوا المَْ ِ
الع َن ال َّثال َث َة :ا ْلبرُ َ َاز فيِ المَْ َو ِار ِد،
َو َق ِ
ار َع ِة ال َّط ِر ِيقَ ،وال ِّظ ِّل” (رواه ابو داوود) وهذا يعني أن اي إنسان
سيكون ملعون ًا يقع عليه من االثم والسيئات ما اليعلم به اال اهلل،
اذا كان سبب ًا يف تلويث موارد املياه والطريق والظل بالرباز وماشابه،
الن هذا علمي ًا وصحي ًا يعني تلويثها بمليارات اجلراثيم املمرضه
وغريها ،وهذه أمثله عىل ما يشرتك الناس يف إستعامله ،أي ممتلكات

عامة ،ملعون من فرط هبا ومل حيافظ عليها وعىل نظافتها ،ومثل ذلك
املدرسة واجلامعة واملستشفى واجلامعة واحلديقة العامة....الخ.
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وقد ذكر لنا رسول اهلل  حديث ًا صحيح ًا واضح ًا ،فيه

أوامر صحية جلية ،سهلة التطبيق عظيمة الفائده اذا طبقت ،جتعل
السلطات الصحية يف يقظة دائمة ،لي ً
ال وهنار ًا ،لتقطع الطريق عىل

أي جرثومة حتاول التسلل اىل طعامنا أو رشابنا أو هوائنا ،حيث
يقولَ ”“ :غ ُّطوا ِ
السن َِة َل ْي َل ًة َين ِْز ُل
الس َقا َءَ ،فإِ َّن فيِ َّ
اإلنـَا َء َو َأ ْوكُـوا ِّ
َاء َليس ع َلي ِه ِغ َطـاء َأو ِسقـ ٍ
ٍ
ِ
َاء َل ْي َس َع َل ْي ِه ِوكَـا ٌء،
ٌ ْ
ف َيها َو َبـا ٌء ،ال َي ُم ُّر بِإِنـ ْ َ َ ْ
إِال نَز َل فِ ِيه ِمن َذلِ َك ا ْلوب ِ
ـاء” (رواه مسلم).
َ
ََ
ْ
وأما مشكل ُة اإليدز و األمراض املنقولة جنسي ًا ،التي عربت
ِ
ِ
ومنظمة
املتحدة
احلدو َد وختطت كل السدود ،رغم جهود األمم
نفق عليها سنوي ًا أكثر من ٍ
ِ
ِ
مائة
العاملية،
الصحة
ورغم أن العامل َ ُي ُ
َ
َ
ٍ
اجلديدة
املاليني من اإلصابات
مليار دوالر ،إال أن مئات
ومخسني
َ
َ
َ
ِ
ِ
الناس عن الفطرة ،وإنغامسهم
خلروج
الزالت حتدث سنوي ًا ،كنتيجة
ِ
ِ
الرذيلة من زن ًا ُ
وشذوذ.
ومستنقعات
باإلنحالل
ِ
ِ
وهلذا فلن يستطيع العامل القضاء عىل ِ
املستفحلة،
األوبئة
هذه
َ
َ
ُ
ِ
واجتناب الفاحش َة بكل أشكاهلا
أوامر الرسول 
إال إذا عا َد إىل
َ
ف َأنت ُْم
كام ورد يف أحاديث الرسول العظيم  حيث يقولَ “ :ك ْي َ
َ
إذا َو َق َع ْت ف ْيك ُْم خمَ ْ ٌس؟ وأعو ُذ باهللِ ْ
ُوه َّن،
أن
تكون فيك ُْم أو تُدْ ِرك ُ
ما َظهر ْت ال َف ِ
اح َش ُة يف َق ْو ٍم َق ُّطُ ،ي ْع َم ُل هبا ِ
فيه ْم َعالنِ َي ًة ،إلاً َظ َه َر
ََ
ِ
اع التي لمَ ْ َت ُك ْن فيِ ْ َأ ْسالف ِه ْم” (رواه
فِ ْي ِه ْم ال َط ْا ُع ْو ُن (الوباء)
واألو َج ُ
ْ
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احلاكم).

ويقول ايض ًا :إذا است ََح َّل ْت أ َّمتِ ْي خمَ ْس ًا َف َع َل ْي ِه ْم الد َم ُار ،إذا
َظهر التَال ُعن ،وشرَ ِ بوا اخلمور ،و َلبِسوا احل ِرير ،واتخَّ َُذوا ال َقين ِ
َات،
ِّ
ُ
ُ
َ َْ
ُ
َُُْ
ََ
ال والنِساء بالنِس ِ
بالر َج ِ
الر َج ُال ِ
وا ْك َت َفى ِ
اء”( .رواه البيهقي).
َ ُ َ
يكشف لنا َ
كل
سبق وغريه الكثري نجدُ أن العلم احلديث
ُ
مما َ
ُ
أحاديث الرسول  التي ُفهم منها
يو ٍم إعجاز ًا جديد ًا تنطوي عليه
ِ
ِ
حني ُذكرت عىل ِ
البرشية يف
املعرفة
تسمح به حدو ُد
قدر ما كانت
ُ
ٍ
ٍ
جديدة
أبعاد
الصحيح عىل فه ِم
العلم
حينه ،وأما اآلن فقد ساعدَ نا
ُ
ُ
معجزة ِ
هلذه األحاديث ،أخبرَ نا عنها رسو ُلنا الكريم لكنّا مل نُدركها
ُ
نملك إال أن
العلم يدعو حق ًا إىل اإليامن ،فال
إال حديث ًا ،وهلذا فإن
َ
نزداد يقين ًا وتعلق ًا برسولنا الكريم عليه أفضل الصالة والسالم.
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�إفح�ص جهازك املناعي بنف�سك
ُ
اإلنسان أن يرى ما فيه أو ما عليه أو ما حوله
لو إستطاع
من مليارات امليكروبات ملات مه ًا .ولكن سبحان الذي خلق كل
ٍ
اإلبصار من ِ
ِ
يشء ٍ
نعمه الكربى علينا ،ولك َّن أكثر
بقدر .فمحدودي ُة
الناس ال يعلمون .وحلاميتنا من أذى هذه املخلوقات وأمثاهلا ،كان
جهاز املناعة يف أجسامنا.
ُ

فجهازك املناعي هو حرسك الشديد وجيشك القوي ،حس ُن
دائم اجلاهزية والتحفز ُ
يعمل ليل هنار دون أن حتس به،
التدريبُ ،
تَعدا ُد ُه ُم ٌ
ذهل ،إذ يصل اىل مخسة وأربعني مليار جندي ،يعملون
ٍ
ٍ
ٍ
وتفان .فهو خي ِّلصك من امليكروبات املؤذيه وخاليا
وصمت
بتعاون

الرسطان وال ُق ِ
اممة التي تظهر يف ممرات وشوارع جسمك أوالً بأول.
ُ
ومنشطات وله كذلك
حمفزات
العظيم له
اجليش
وهذا
ٌ
ٌ
ُ

ُ
تفتك بالكثري من قواته وأفراده ،وحتدُّ من فعاليته يف
مثبطات
ٌ
فأنت
ُعجل يف شيخوختك ،ولكنَّه إذا كان نشيط ًا وقوي ًا َ
محايتك ،بل ت ِّ
ٍ
يف من ٍ
وقوة التكاد تُقهر .وقادر ِ
بإذن اهلل ومشيئته أن تعيش حياة
َعة
ٌ
َ
ك ُّلها صحة ونشاط وحيويه.
َ
صانك ،وإن َخذلته وأمهلته
فجهازك املناعي ،هو حصانك ،إن صنته
ِ
ٍ
َ
َ
َ
ليحميك وحيفظ
وحتافظ عليه،
بمكان أن تقوية وتنشطه
األمهية
خانك ،فمن
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َ
وشبابك .وبني يديك جمموع ٌة من األسئلة لتقيي ِم مناعتك
لك صحتك
ٍ
أنت ،وماذا عليك
لتعرف مع أي
بِنَفسك ،البدَّ من اإلجابة عليها
َ
جمموعة َ
ِ
ِ
فعالية جهازك املناعي واحلفاظ عليه قوي ًا منيع ًا:
لتحسني
أن تعمل
      -1هل تُصاب بأكثر من ثالث ن ََز ٍ
الت للربد سنويا؟
نعم  /ال

ٍ
حالة من حاالت
      -2هل جتد صعوبة يف التغلب عىل

العدوى ؟

نعم  /ال
ِ
بإلتهابات املثانة املتكررة
      -3هل تُصاب
نعم  /ال

      -4هل تتناول املضادات احليوية اكثر من مرتني سنوي ًا

نعم  /ال
ٌ
تاريخ مريض من اإلصابة بالرسطان يف
      -5هل هناك

عائلتك ؟

نعم  /ال

      -6هل تتناول أية عقاقري أو أدويه ؟
نعم  /ال

ٍ
إلتهايب مثل األكزما أو الربو أو
      -7هل تعاين من مرض

اإللتهاب املفصيل؟
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نعم  /ال

      -8هل ترشب أقل من لرت من السوائل يومي ًا؟
نعم  /ال

      -9هل تستهلك أكثر من ملعقة كبرية من السكر يومي ًا؟
نعم  /ال

 -10هل يندر أن تأكل الفواكة واخلرضاوات الطازجة؟
نعم  /ال

 -11هل يندر ان تتناول املكمالت الغذائية؟
نعم  /ال

 -12هل تأكل الكثري من احللويات املكررة او املصنعة ؟
نعم  /ال

 -13هل تتناول الكثري من القهوة او الشاي يومي ًا وعىل

فرتات منتظمة؟

نعم  /ال

 -14هل تشعر بالكثري من النعاس والرغبة بالنوم أثناء

النهار او بعد تناول الوجبات؟

نعم  /ال

 -15هل تأكل اللحم أكثر من مخس مرات اسبوعي ًا ؟
نعم  /ال
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 -16هل تأكل الكثري من اآلطعمة املصنَّعة أو املأكوالت

الرسيعة بني الوجبات؟

نعم  /ال

 -17هل تقيض أقل من ساعة يف التعرض للضوء الطبيعي

(الشمس) كل يوم؟

نعم  /ال
 -18هل متارس القليل جد ًا من الرياضة يومي ًا ؟
نعم /ال

 -19هل وظيفتك التي تزاوهلا قليلة النشاط ؟
نعم  /ال

 -20هل أنت من املدخنني؟

نعم  /ال

 -21هل تعيش او تعمل يف بيئه كثرية الدخان ؟
نعم  /ال

 -22هل تنام بشكل يسء أو تستيقظ يف حالة هياج ؟
نعم /ال

 -23هل تشعر بالتعاسة بسبب أحد جوانب حياتك

الرئيسية؟

207

نعم  /ال

 -24هل تصاب بسهولة بأإلضطراب او الغضب او القلق

او التهيج؟

نعم  /ال

 -25هل أنت زائد الوزن؟

نعم  /ال

ٍ
إجابة بنعم
إذا كانت إجاباتك صحيحة وحسبت نقطة لكل

فأنت واحدٌ من ثالث:
عت عرشين نقط ًة أو اكثر ،فجهازك املناعي
مج َ
أوالً :إذا َّ

ترسك وأنت بحاجة إلجراء بعض التغريات الكبرية
ليس يف حالة ُّ

يف نظامك الغذائي ونمط حياتك .إذا أردت أن حتصل عىل جهاز
ٍ
ٍ
مناعي ٍ
ٍ
صحية جيده .واألفضل أن تراجع
حالة
قوي ،جيعلك يف
ٍ
إستشاري يف التغذيه.

مجعت عرش نقاط او اكثر ،فحالتك متوسطه وال بد
ثانيا :إذا َّ

أن تسعى لتحسينها وذلك بتغيري بعض العادات العذائية واحلياتيه.

مجعت أقل من عرش نقاط فأنت بنعمة وعافيه ،ولكن
ثالثا :إذا َّ

البد من احلفاظ عليها وحتسينها،
فجهازك املناعي نعم ٌة من نعم اهلل عليك .فهو الذي حيجز

مليارات اجلراثيم املوجودة فيك من أن تلتهمك ،ألن بذرة فنائك يف
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أمعائك ،ستهجم عليك حال خروج روحك من جسدك وتو ُّق ِ
ف

عمل جهازك املناعي كليا ،اال أن تكون شهيدا ،عندها فاحلسابات
والقوانني خمتلفة متاما.
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�إ�شارات قر�آنية معجزة يف علم اجلراثيم
ٍ
ِ
يشبع من ُه العلام ُء،
للقرآن الكري ِم ،الذي ال
دراسة
نتائج
ُ
هذه ُ
لق عىل ِ
كثرة الرد ،وال تنقيض عجائب ُه ،وال تنتهي ِعبرَ ُ ه ،دراس ٌة
وال خَي ُ
ِ
كتاب اهللِ
عىل خلفية تخَ صيص يف علم اجلراثيم ،ومع علمي األكيد أن َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
النزول
لقارئيه عند
إعجازه
أوجه
أوضح
ورشد،
هداية
كتاب
هو
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
العرب يف ذلك
والبيان ،وهذا ما َب َر َع ِبه
والبالغة
بالفصاحة
متثلت
ُ
للعرب يف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
أدرك
حينه إال أن بعضهم
املميز
التفوق
الزمان ،ومع هذا
ُ
احلقيق َةَ ،
الفرق بني الثرى والثريا ،وآمن من الوهلة األوىل،
وبان ل ُه
بسبب ِ
ِ
َ
عناده.
خرس اجلول َة
وبعضهم
أدرك ذلك ،ولكن ُه َ

ُ
العلم تقدم ًا عظي ًام ،فظهرت
الزمان دورتَه ،وتقد َم
استدار
وقد
ُ
َ
ِ
ِ
بالقرآن الكري ِم ُ
منذ
أوج ٌه إعجازي ٌة مدهش ٌة جديدةٌ ،كانت
لإلنسان ُ
ِ
ِ
ِ
وعلومه يف حينه ،مل تُسعف ُه أن يفهمها
اإلنسان
عجز
البداية ،ولكن َ
حتى ٍ
ِ
َ
الكريم
القرآن
درست
األساس ،فقد
وقت قريب .وعىل هذا
ُ
َ
ٍ
ِ
إشارات كثري ًة معجز ًة ال يفهمها إال
فوجدت
خلفية ختصيص،
عىل
ُ
ِ
ِ
اجلديدة عىل
بعض املعاين
علام ُء اجلراثي ِم بحك ِم
التخصص ،تُضيف َ
ِ
ما ذكره السابقون ،ولو مر عىل ِ
اآليات غريهم ،ملا أدركوها من
هذه
ُ
َ
ِ
الناحية ،الفتقادهم اخللفي َة ا ُملتخصص َة ،ولكنّهم ربام أدركوا
هذه
ٍ
ٍ
ٍ
نواح فاتت غريهم ،وهلذا ّ
منها ٍ
ومتدبر
متخصص
دارس
فإن أي
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ِ
ِ
ٍ
ِ
االعجاز
ملكتبة
ختصصه ،سيجدُ ما ُيضي ُف ُه
للقرآن الكري ِم عىل خلفية ّ
ِ
الكتاب الذي ال تنقيض عجائ ُب ُه وال تفنى عرب ُه.
العلمي هلذا
ِ
ِ
ِ
ِ
ومثال ِ
ُ
التالية التي
الكريمة
باآليات
اإلشارات ما جا َء
هذه
ِ
ِ
ُ
ِ
والرشح.
الصور
خالل
أكثر وضوح ًا من
تكون َ
أوال :قول اهلل تبارك وتعاىل :ﱹ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﱸ (الحاقة.)٤٠-٣٨:
ِ
ُ
امليكروبات ،والتي تُقاس بامليكرون (وهو جزء من
حيث أن
ِ
كبري ،
املليون من املرت) هي مما ال نبرص ُه،
وعلم امليكروبات ٌ
ُ
علم ٌ
ِ
حيتاج م َن
هذه العظم ُة هلذا العل ِم،مل تظهر إال للمختصني ،وربام
ُ
ِ
عرف من ُه إال النُّزراليسري،
ومع هذا لن َي َ
اإلنسان ُع ُم َر ُه يف دراستهَ ،
ِ
َ
تبارك وتعاىل الذي
القرن العرشين ،واهللُ
هذه العظمة مل تُعرف إال يف
  بذلك َ
َ
عرش قرن ًا (يوم مل تكن اجلراثيم
أقسم
قبل َ
َ
أكثر من أربع َة َ
ِ
ُ
احلقيقة
يبحث عن
مكتشفة) ،ال ُيقسم إال بعظي ٍم!!! وهكذا فمن
ِ
ِ
ويعرف هذه اآلي َة الكريم َة،
االختصاص يف اجلراثي ِم
أصحاب
من
ُ
ترفع
ال شك أهنا إما أن تكون  سبب ًا ُيدخله اإلسالم العظيم ،أو
َ
منسوب ِ
إيامنه إن كان من املسلمني أصالً.
َ
ثاني ًا :قول اهلل تبارك وتعاىل :ﱹ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﱸ (يس.)٣٦ :
ِ
ِ
املجهر اإللكرتوين،أن امليكروبات
حتت
العلم حديث ًا
أثبت
بالصورة َ
َ
ُ
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التي ال تُرى أص ً
أثبت أن منها الذكر ( )f+veومنها
ال بالعني املجردةَ ،
ِ
ِ
ٍ
اجلنس
اآلخر ،أبرزها شعري ُة
صفات تمُ يزه عن
ولكل
األنثى()f-ve
ٌ
ِ
الذكر(ُ ،)sex pilus
حيث أهنا طويل ٌة أسطوانية مفرغ ٌة ،تنتصب
عندَ
ِ
لتمر منها املادة الوراثية ُمن الذكر إىل األنثى...،فسبحان اهلل
عند احلاجة َ
أحسن اخلالقني.
ثالث ًا :قول اهلل تبارك وتعاىل :ﱹ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ثبت أن
ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﱸ (التوبةَ .)١٠٨:
ِ
القرن احلادي
شعوب العاملِ ،حتى يف
املسلمني ،قد سبقوا كل
َ
َ
إستعامل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التبول
إلزالة باقي
املاء
والعرشين ،يف
فضالت اجلس ِم عندَ
استعامل ِ
الغائ ِ
يرتك بقايا من ِ
ِ
ِ
املاء ُ
والتغوطُ ،
ط عىل
ثبت أن عد َم
حيث َ
ِ
ُ
ُ
فتكون سبب ًا يف انتشار بعض األمراض
اجللد واملالبس ربام
تلوث اليدَ

ِ
الواحد من براز
ثبت أن الغرا ِم
اجلرثومية املعدية كالتفوئيد مثالً ،وقد َ
ِ
ِ
جرثومة التيفوئيد فيه أكثر من مخسة وأربعني مليون ًا من بكترييا
حامل
ِ
هذا املرض...وعىل هذه ِ
الكريمة جترب ٌة عملي ٌة علمي ٌة أجريت يف
اآلية

خمتربات علم اجلراثي ِم يف ِ
ِ
ِ
الطب يف جامعة مانشيسرت يف بريطانيا.
كلية
رابع ًا :قول اهلل تبارك وتعاىل« :فبدل الذين ظلموا قوال غري
الذي قيل هلم فأنزلنا عىل الذين ظلموا رجزا من السامء بام كانوا

يفسقون» (البقرة  .)59وقوله تعاىل :ﱹ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
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ﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

العذاب
والرجز هنا ُهو
ﮨ ﮩ ﱸ (األعراف،)١٦٢:
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
الطاعون التي قتلت اآلالف املؤلفة.
جلرثومة
بإرسال اهللِ
الذي تم
خامس ًا :قول اهلل تبارك وتعاىل :ﱹ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
ِ
سلسلة
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱸ (اإلسراء :)٣٢:إشار ٌة إىل
ِ
ِ
املنقولة جنسي ًا واإليــدز ُ
حيث ُيصاب بجراثيمها مليوين
األمراض
إنسان يومي ًا.

سادسا :قوله تعاىل :ﱹ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﱸ (الكهف.)١٨:
ِ
ِ
َ
اخرتاق
اجللد من
جراثيم
ليمنع
تبارك وتعاىل ُيمن ًة و ُيرس ًة
ق ّلبهم اللهُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
تقرحات
حدوث
ليمنع
املضغوطة
األماكن
الضعيف يف
اجللد
َ
ِ
الفراش.
سابعا :قوله تعاىل :ﱹﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﱸ (سبأ .)١٤:الدابة هي
كل ٍ
األرض ،ص ُغ َر أم َكبرُ ٍ ،
ِ
ُّ
مميز أو َغ ِريممُ يز.
يشء يميش اهلوينا عىل
ِ
واملخلوقات األكرب،
األر َض ِة
ينطبق عىل اجلراثيم كام
وهذا
ُ
ُ
ينطبق عىل َ
فإن الذي ح َّل َل عصا ِ
وهلذا َّ
سيدنا سليامن هو األرضة كام ذكر علامء
َ
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التفسري ،وهذا كان صحيح ًا والزال ،حسبام تيرس هلم من العلم يف

حينه،ومع تقدم العلم ثبت أن اآلرضة التستطيع هضم السليولوز
وحتويله إىل غذاء ،اذ ًا كيف تعيش داخل اخلشب بأعداد هائلة وال

طعام لدهيا سوى مادة السليولوز ؟ واجلواب أنه َث َب َت علمي ًا وحديث ًا
ّ
تتعاو ُن مع ميكروبات يرسها اهلل لت ُ
َعيش يف بطنها مزودة
أن اآلرضة
َ
ِ
حتليل ِ
ِ
ِ
خشب
املوجودة يف
مادة السليولوز
بمواد كياموية قادرة عىل
ٍ
ِ
ِ
لتستمرا
َستخر ُج من ُه الطاق َة
غذاء (جلوكوز) ت
املنسأة ،فتُحوهلا إىل
َّ
(اآلرضة وامليكروبات) يف عملهام.
ثامن ًا :قوله تعاىل :ﱹ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﱸ (البقرة.)٢٥٩ :
ِ
ٍ
ُ
املعروف علمي ًا وعملي ًا ّ
يتحلل
رشاب
أي طعا ٍم أو
من
أن ّ
ويفسدُ بعدَ أيا ٍم بفعل اجلراثي ِم املوجودة عليه أو يف اهلواء ،ولك َّن اهلل
ُ
ِ
ِ
الرجل ورشا َبه ،رغم
اجلراثيم من أن تُفسدَ طعا َم
منع هذه
القدير َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سمح للجراثي ِم املوجودة يف
مرور مائة عام .ولكنّه يف الوقت نفسه
َ
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ِ
ِ
ِ
حسب ُس ِنة اهللِ يف
جسده ،فتح ّل َل وتالشى
حتليل
احلامر من
بطن
َ
ِ
ِ
جنود اهللِ ،واألمر أوالً وآخر ًا
اجلراثيم جندي مطيع من
خلق ِه ،وألن
َ
ِ
والرشاب
منع األوىل من إفساد الطعا ِم
سريها كام شا ُء ،فقد َ
بيده َّ

وسمح لألخرى أن تقوم بعملها ألنه عىل كل يشء قدير.
َ
ِ
كل ِ
ِ
ِ
ّ
ُثبت أنهّ ا
بالصور
وغريها مد َّعم ًة
اآليات
هذه
واحلقائق ت ُ
ُ
إشارات قرآني ٌة معجز ٌة يف عل ِم اجلراثي ِم .واخلالص ُة أن هذه دعو َة
ٌ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
ختصصه،
خلفية
وتدبر عىل
القرآن بتم ُّع ٍن
خمتص أن يقر َأ
لكل
ٍّ
فسيجدُ الكثري من املعاين والدالالت املعجزة التي ستزيده إيامن ًا،
ويضيف من خالهلا جديد ًا إىل العلم واملعرفة البرشية.
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و�إن كان مكرهم لتزول منه اجلبال
لقاء يف قناة "إرسائيلية" مع الدكتور "اإلرسائييل" (ماحلوم

اخنوف) صاحب فكرة :أراب ايدول.

السؤال األول :ماهو شعورك اليوم وقد حققت أكرب أمانيك

وهي “ أراب ايدول ” يف عقر دار االسالم؟!!

فأجاب :شعور ال ُيوصف ،ولكن أخذ من عمرنا الكثري
حتى متكنا من الوصول اىل غايتنا.
فسأله :ما قصدك بأخذ من عمرنا الكثري؟؟ فقال :نعم جلسنا
سنني حتى متكنا من إدراجه يف الدول الغربية أوالً ثم اىل الدول

العربية ،وكنّا نعلم ان فكرتنا ستتحول إىل أنجح خطه يف مسرية
الدولة االرسائيلية ،فسأله :ملاذا كنتم متأكدين انكم ستنجحون هبذه
الفكرة؟ فقال :ألننا نعلم ان الشباب املسلم أصبح يميل اىل االلتزام

االسالمي الذي لو كرب سيقيض عىل دولتنا ،لذلك البد من ابعاد

املسلمني عن دينهم.

فسأله :ما هي اخلطوة القادمة بعد نجاح ارب ايدول؟ فقال

حتدي ووقاحة :نخطط لغزو البنات املسلامت .نريدهن ان
بكل
ّ
يبتعدن عن دينهن
فسأله :ملاذا البنات املسلامت وليس الرجال؟ فقال :ألننا نعلم
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إذا انحرفت (املسلمة) سينحرف جيل كامل من املسلمني وراءها.

فسأله مره أخرى :بامذا تصفون غزوكم للمرأة املسلمة؟
فقال :نحن اليوم نحرص عىل غزو املسلمة وافسادها عقلي ًا وفكري ًا

وجسدي ًا ،أكثر من صنع الدبابات والطائرات احلربية!! وساعدنا

عىل إنشغاهلم بالفيس بوك وتويرت وواتس أب وهذا جزء من اخلطه.
فسأله :وهل لكم يد يف "أراب ايدول" الذي يقام حالي ًا يف

ديب ؟ فقال :بالتأكيد فنحن نتربع كل يوم هلم بمبلغ كبري من املال،
وهو حتت ارشافنا باستمرار!! ويف هناية اللقاء ماذا تقول المتنا

االرسائيليه وتبرشهم؟ أقول هلم :أن يستغلوا نوم األمة االسالمية فاهنا
أمة إذا افاقت ستسرتجع يف سنني ما سلب منها يف قرون.

العقيدة القتالية اليهودية قد تغريت من “املدفع والطائرة

والدبابة” اىل احلرب الصامتة املدمرة حتت عنوان “اجلنس واإلنحالل
عنارص احلرب القادمة”!! فهل ينتبه شبابنا لذلك؟
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زوجة حكيمة
ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ :ﺃﺗﺮكي ﺃﻣﻰ ﺍﻤﻟﺮﻳﻀﺔ ﻰﻓ العراء ﻟﻴﺄﺗﻰ ﺃﺣﺪ

ﻭﻳﺄﺧﺬﻫﺎ :ﻓﻬﻰ ﻣﺮﻳﻀﺔ ﻭﻛﺒﺮﻴﺓ يف ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺃﺗﻌﺒﺘﻨﺎ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻢﻟ
ﺗﺴﻤﻊ ﻛﻼﻣﻪ ،ﻭﻓﻌﻠﺖ ﺷيئ ًا ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﻨﺪﻡ ﻋﻰﻠ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ!!
اسمعوا ﻣﺎﺫﺍ ﻓﻌﻠﺖ ﺯﻭﺟﺘﻪ العاقلة:

ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺮﺏ ﻳﺴﻜﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻤﺮﻋﻰ ﻤﻟﻮﺍﺷﻴﻬﻢ،

ﻭﻣﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ إىل ﻣﻜﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻌﺸﺐ

ﻭﺍﻟﻜﻸ ﻭﺍﻤﻟﺎﺀ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻦﻴ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺭﺟﻞ ﻟﻪ ﺃﻡ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻲﻓ ﺍﻟﺴﻦ
ً
ﻧﻈﺮﺍ
ﻭﻫﻮ ﻭﺣﻴﺪﻫﺎ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻡ ﺗﻔﻘﺪ ﺫﺍﻛﺮﻬﺗﺎ ﻲﻓ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ
ﻟﻜﺮﺒ ﺳﻨﻬﺎ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻬﺗﺬﻱ ﺑﻮﻟﺪﻫﺎ ﻓﻼ ﺗﺮﻳﺪﻩ ﻳﻔﺎﺭﻗﻬﺎ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍﺭﻬﺗﺎ

(ﺨﺗﺮﻳﻔﻬﺎ) ﻳﻀﺎﻳﻖ ﻭﻟﺪﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺗﺮﺼﻓﻬﺎ ﻣﻌﻪ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺤﻳﻂ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﻩ

ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻣﻪ! ﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﻈﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﺮﺻ.

ﻭﻲﻓ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺃﺭﺍﺩ ﻋﺮﺑﻪ ﺍﻥ ﻳﺮﺣﻠﻮﺍ ﻤﻟﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ
(ﻭﻳﺎﻟﻠﺨﺮﺴﺍﻥ) :ﺍﺫﺍ ﺷﺪدﻨﺎ ً
ﻏﺪﺍ ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ ،ﺍﺗﺮﻛﻲ أﻣﻲ ﺑﻤﻜﺎﻬﻧﺎ ﻭأﺗﺮﻛﻲ
ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺯﺍﺩﺍ ﻭﻣﺎ ًء ﺣﺘﻰ ﻳﺄﻲﺗ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻭﺨﻳﻠﺼﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭﻤﺗﻮﺕ!!.
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺯﻭﺟﺘﻪ :ﺃﺑﺮﺸ ﺳﻮﻑ أﻧﻔﺬ أﻭﺍﻣﺮﻙ.

ﺷﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺪ رحاهلم ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ،ﺗﺮﻛﺖ
ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ أﻡ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﻤﻜﺎﻬﻧﺎ ﻛﺎﻤ ﺃﺭﺍﺩ ﺯﻭﺟﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻌﻠﺖ ً
ﺃﻣﺮﺍ
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ً
ﻋﺠﺒﺎ ،ﻟﻘﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﻭﻟﺪﻤﻫﺎ ﻣﻌﻬﺎ (ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺍﺩ ﻭﺍﻤﻟﺎﺀ) ،ﻭﻛﺎﻥ ﻬﻟﺎﻤ ﻃﻔﻞ ﻲﻓ
ﺍﻟﺴﻨﺔ اﻷﻭﻰﻟ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﻫﻮ ﺑﻜﺮﻤﻫﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺤﻳﺒﻪ ً
ً
ﻋﻈﻴﺎﻤ ،ﻓﺈﺫﺍ
ﺣﺒﺎ
ﺍﺳﺮﺘﺍﺡ ﻲﻓ ﺍﻟﺸﻖ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻟﻴﻼﻋﺒﻪ ﻭﻳﺪﺍﻋﺒﻪ.

ﺳﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻲﻓ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻧﺰﻟﻮﺍ ﻳﺮﺗﺎﺣﻮﻥ ،الﻭﺗﺮﺗﺎﺡ

ﻣﻮﺍﺷﻴﻬﻢ ﻟﻸﻛﻞ ﻭﺍﻟﺮﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺇﻬﻧﻢ ﻣﻦ ﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﻫﻢ
ﻳﺴﺮﻴﻭﻥ.

ﺟﻠﺲ ﻛﻞ ﻣﻊ أﺮﺳﺗﻪ ﻭﻣﻮﺍﺷﻴﻪ ،ﻓﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﺑﻨﻪ ﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺓ

ﻟﻴﺘﺴﻰﻠ ﻣﻌﻪ.ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺯﻭﺟﺘﻪ :ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻣﻊ أﻣﻚ ،ﻻﻧﺮﻳﺪﻩ.
ﻗﺎﻝ :ﻣﺎﺫا؟ ﻭﻫﻮ ﻳﺼﻴﺢ ﻬﺑﺎ!

ﻗﺎﻟﺖ :ﻷﻧﻪ ﺳﻮﻑ ﻳﺮﻣﻴﻚ مستقب ً
ال ﺑﺎﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻛﺎﻤ ﺭﻣﻴﺖ أﻣﻚ.

ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻰﻠ ﺯﻭﺟﺘﻪ

ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻵﻧﻪ ﺭﺃى ﺃﻧﻪ ﺃﺧﻄﺄ ﻓﻴﺎﻤ ﻓﻌﻞ ﻣﻊ أﻣﻪ.
ً
ﻣﺮﺴﻋﺎ ﻋﺴﺎﻩ ﻳﺪﺭﻙ ﻭﻟﺪﻩ ﻭﺃﻣﻪ ﻗﺒﻞ
ﺃﺮﺳﺝ ﻓﺮﺳﻪ ﻭﻋﺎﺩ ﻤﻟﻜﺎﻬﻧﻢ

ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺘﺳﻬﺎﻤ ﺍﻟﺴﺒﺎﻉ ،ﻷﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺒﺎﻉ ﻭﺍﻟﻮﺣﻮﺵ ﺍﻟﻜﺎﺮﺳﺓ ﺇﺫﺍ
ﺷﺪﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺯﻬﻟﺎ ﺨﺗﻠﻔﻬﻢ ﻲﻓ ﺃﻣﻜﻨﺘﻬﻢ ﻓﺘﺠﺪ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺃﻃﻌﻤﺔ
ﻭﺟﻴﻒ ﻣﻮﺍﺵ ﻧﺎﻓﻘﺔ ﻓﺘﺄﻛﻠﻬﺎ.

ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻰﻟ ﺍﻤﻟﻜﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻣﻪ ﺿﺎﻣﺔ ﻭﻟﺪﻩ ﺍﻰﻟ ﺻﺪﺭﻫﺎ

ﺨﻣﺮﺟﺔ ﺭﺍﺳﻪ ﻟﻠﺘﻨﻔﺲ ،ﻭﺣﻮﻬﻟﺎ ﺍﻟﺬﺋﺎﺏ ﺗﺪﻭﺭ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﺘﺄﻛﻠﻪ ،ﻭﺍﻷﻡ
ﺗﺮﻣﻴﻬﺎ ﺑﺎﺤﻟﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﺗﻘﻮﻝ ﻬﻟﺎ ﺍﺧﺰﻱ ( ﺍﺑﻌﺪﻱ ) ﻫﺬﺍ ﻭﻟﺪ ﻓﻼﻥ.
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ً
ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻨﻬﺎ
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺃى ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﺎ ﺠﻳﺮﻱ ﻷﻣﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺬﺋﺎﺏ ﻗﺘﻞ

ﺑﺒﻨﺪﻗﻴﺘﻪ ﻭﻫﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﻤﺣﻞ ﺃﻣﻪ ﻭﻭﻟﺪﻩ ﺑﻌﺪﻣﺎ ّﻗﺒﻞ ﺭﺃﺱ أﻣﻪ ﻋﺪﺓ
ﻗﺒﻼﺕ ،ﻭﻫﻮ ﻳﺒﻜﻲ ً
ﻧﺪﻣﺎ ﻋﻰﻠ ﻓﻌﻠﺘﻪ ،ﻭﻋﺎﺩ ﻬﺑﺎ ﺍﻰﻟ ﻗﻮﻣﻪ ،ﻓﺼﺎﺭ ﻣﻦ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎﺭ ًا ﺑﺄﻣﻪ ﻻ ﺗﻔﺎﺭﻕ ﻋﻴﻨﻪ ﻋﻴﻨﻬﺎ .ﻭاﺯدﺍﺩت حمبة ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻨﺪ
ﺯﻭﺟﻬﺎ.

ﻭﺻﺎﺭ ﺍﺫﺍ ﺷﺪﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ رحاهلا ﻤﻟﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻭﻝ ﻣﺎ ﺤﻳﻤﻞ

ﻋﻰﻠ ﺍﺠﻟﻤﻞ أﻣﻪ ﻭﻳﺴﺮﻴ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻋﻰﻠ ﻓﺮﺳﻪ.

اهيا الشاب ،اذاجهلت ونسيت وطغاك شيطانك واغراك

بعقوق أمك ..فاكشف عن بطنك وانظر «اثار حبلك الرسي» ،فقد
كنت جزء ًا منها ،غذتك من جسدها بل قدمتك عىل نفسها!!
ﻋﻈﻴﻤﻪ ،حبها لك من طرف واحد ،ودون رشوط،
ﺇﻧﺴﺎﻧﻪ
َ
َ

يوم كنت ال تقوى عىل يشء.

ﺇﻲﻧ ﺃﺩﻋﻮك بعدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلامتك
َﻳﺎ ﺭﺏ َ

أن جتعل أمي وأمك يف عليني.
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كالم يف ال�صميم ...لنا جميع ًا
ٍ
رجل ما إذا كان
عمر بن اخل ّطاب ريض اهلل عنه عن
َس َأل ُ
أحدُ احلارضين يعرفه ،فقام ٌ
رجل وقال :أنا أعرفه يا أمري املؤمنني.
ِ
بأخالق جريانه؟
أعلم النّاس
فقال عمر :لع ّل َك جاره،
فاجلار ُ
ُ
الر ُ
جل :ال
فقال ّ
فقال عمر :لع ّل َك صاحبته يف َس ٍ
فر ،فاألسفار مكشفة للطباع؟
الر ُ
جل :ال
فقال ّ
تاجرت معه فعاملته بالدّ ره ِم والدّ ِ
ينار،
فقال عمر :لع ّل َك
َ

الرجال؟
رهم والدّ ينار يكشفان معادن ّ
فالدّ ُ
الر ُ
جل :ال
فقال ّ
ِ
رأسه قائ ًام وقاعد ًا؟
فقال عمر :لع ّلك رأيته يف
املسجد ُّ
هيز َ
الر ُ
اجلس فإن َّك ال تعرفه!!
جل :أجل ،فقال عمر:
ْ
فقال ّ
اب ِ
كان ابن اخل ّط ِ
ف ّ
خيلع دينه عىل
يعر ُ
أن املر َء من املمكن أن َ
ِ
يأكل َ
وخيرج للدّ نيا مسعور ًا ُ
عتبة املسجد ثم َ
مال هذا،
ينتعل حذا َءه
َ
ُ
وينهش عرض ذاك!!،
ِ
متاريس خيتبىء
تصبح
املمكن أن
يعرف أن اللحى من
كان
ُ
َ
َ
لصوص كُثر!!ّ ،
السوداء ليس بالرضورة حتتها
خلفها
ٌ
وأن العباءة ّ

امرأ ٌة فاضلة!!
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الس َ
واك قد يغدو ِمسنّ ًا نشحذ فيه أسناننا ونأكل
كان
ُ
يعرف أن ِّ

حلوم بعض!!

ِ
تصبح مظهرا أنيق ًا ملحتال،
املمكن أن
يعرف أن الصال َة من
كان
ُ
َ
ِ
ّ
يصبح عباء ًة اجتامعية مرموقة لوضيعٍ.
املمكن أن
احلج من
َ
وأن ّ
أن التّدين الذي ال ينعكس أثر ًا يف الس ِ
لوك هو تد ّي ٌن أجوف!!
ُ
كان يؤم ُن ّ ّ َ
ُّ
ُّجار
أندونيسيا مل يفتحها املحار ُبون بسيوفهم وإنام فتحها الت ُ
َ
املسلمون بأخالقهم وأماناهتم فلم يكونوا يبيعون بضائعهم بدينهم،
ّاس ،وقالوايا له من دين!!.
هلذا ُأ
عجب الن ُ
َ

االيامن الكاذب عملي ًا أسوأ من الكُفر الصرّ يح ،ويف كليهام رش
ُ
والتعامل مع اآلخرين هو ُّ
حمك التّد ّي ِن الصحيح
الفرق بني التّاجر املتد ّي ِن والت ِ
َ
ّاجر غري
الناس
إذا مل يلحظ
ُ
ا ُملتد ّين فام فائدة الت ِ
ّدين إذا؟.

َ
والز ِ
الز ِ
وج غري
الزوج ُة
وج ا ُملتد ّي ِن ّ
الفرق بني ّ
وإذا مل تلحظ ّ

املتد ّي ِن فام قيمة هذا التّد ّين؟ والعكس بالعكس.

وإذا مل يلحظ األبوان الفرق بني ِّبر الولد ا ُملتدَ ّي ِن وغري ا ُملتدَ ّي ِن

فلامذا هذا التّد ّين؟.
حجنا إال التّمر ،وماء زمزم،
مصيب ٌة أن ال يكون لنا من ّ
ِ
ِ
الص ِ
ني!!
وسجاجيد الصالة املصنوعة يف ّ
َ
يكون لنا من صيامنا إال السمبوسة ،والفيمتو،
مصيب ٌة أن ال
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ٍ
والتمر اهلندي!! مصيب ٌة أن تكون الصلوات
حركات ُسويد ّية تستفيدُ
ُ
واملفاصل وال يستفيدُ القلب!!.
العضالت
منها
ُ
نعتز بديننا شك ً
ال
أمر حممود ،ونح ُن
ُّ
مظهر التّد ّي ِن ٌ
ُ

بالش ِ
َ
نتمس َك ّ
ونرتك املضمون
كل
ومضمون ًا ،ولكن العيب أن
ّ
فالدّ ين الذي حول رعاة الغن ِم إىل ٍ
قادة لألم ِم مل ُيغيرّ أشكاهلم وإنّام
ّ
ُ

غيرّ مضامينهم.
يلبس ذات العباءة والعاممة التي كان يلبسها أبوبكر
أبوجهلكان ُ
كانت طويلة كلحية عبد اهلل بن مسعود
وحلية ُأم ّية بن خلف
ْ

وسيف ُعتبة كان من نفس املعدن الذي كان منه سيف خالد
ُ
األشكال وإختلفت املضامني.
تشاهبت
درر ثمينة تعكس واقعنا اليوم ،فهل نعيها ونبدأ بانفسنا ،ونتعاهد

أن ننبذ التمثيل والسطحية وننفذ اىل اجلوهر يف كل مناحي حياتنا.
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عاقبة الوفاء
يقول التاجر:

كنت أعمل يف التجارةمع صديقيسعوديف مدينتنا احلبيبة ،كانت

بيني وبني سعود أعامل مشرتكة ،وكذلك كانت يل جتارة منفصلة عنه،
وذات يوم ذهبت لصالة اجلمعة يف اجلامع الكبري كعاديت ،فقال

اإلمام :الصالة عىل اجلنازة!

وتساءلنا من املتوىف؟ فإذا هي الصدمة ،يا اهلي؛ إنه صديق

العمر سعود ،تويف بسكتة قلبية رمحه اهلل يف الليل ،ومل أعلم باخلرب.

كان هذا عام ()1415هجري؛ قبل اجلواالت ووسائل

االتصال الرسيعة ،صدمت بشدة وصلينا صالة اجلنازة عىل حبيبي

وصديق عمري رمحه اهلل.

وبعد شهور من احلادث بدأت أصفي حسابايت املادية مع

أبناء سعود وورثته ،وكنت أعلم أن سعود رمحه اهلل كان عليه دين
بمبلغ( )300الف ريال ألحد التجار ،فطلب مني التاجر أن أذهب
معه للشهادة بخصوص أوراق الدين عند أبناء سعود ،وحيث إن
الدين مل يكن مثبت ًا بشكل واضح ألنه تم عرب عدة صفقات مل يتضح

متام ًا ألبناء سعود هل والدهم سدد ثمن الصفقات أم ال؟.

ورغم شهاديت وشهادة التاجر إال أن أبناء سعود رفضوا
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التسديد ما مل يكن هناك أوراق تثبت أن والدهم مل يسدد أي جزء

من املبلغ.

وألن العالقة بيننا نحن التجار حتكمها الثقة ،مل يوثق ذلك

التاجر مراحل التسديد بوضوح ،وقد صارحني ابن سعود قائال:

مل يرتك لنا والدي سوى( )600ألف ريال ،فهل نسدد الدين

الذي مل هيتم صاحبه بإثباته ونبقى بال مال؟!

دارت يب الدنيا ،وختيلت صديقي سعود معلق ًا يف قربه
مرهون ًا بدينه ،أتساءل كيف أتركك وأختىل عنك ياصديق الطفولة
ويارشيك التجارة؟! ،وكنت كلام أغمضت عيني بدت يل ابتسامة

سعود الطيبة ،وكأنه ينتظر مني مساعدة ،وبعد يومني مل أنم

فيهام ،عرضت حميل التجاري بام فيه من بضائع للتقييم والبيع

ومجعت كل ما أملك ،وكان املبلغ ( )450ألف ريال ،فسددت دين
صديقي سعود وهو( )300الف ريال.

وبعد أسبوعني جاءين التاجر الدائن لسعود عندما عرف أين

بعت بضاعتي وحميل وأعاد يل مبلغ ( )100الف ريال وقال :تنازلت
عنها لك وأعطاين حملني كان قد حوهلام ملخزن .وذلك ألعود لتجاريت
من جديد ،وأقسم يل أن ال أدفع وال ريال.

وكان هذا التاجر الدائن قد ذكر قصتي ملجموعة من

التجار ،وما إن استلمت املحلني ونظفتهام مع عامل هنود إال
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وسيارة كبرية حمملة بالبضائع ،نزل منها شاب صغري يف الثانوية
وقال :هذه البضائع من والدي التاجر فالن ،يقول لك :عندما

تبيعها تسدد لنا نصف قيمتها فقط ،والنصف الباقي هدية لك،
وكل ما إحتجت بضاعة فلك منا بضايع عىل الترصيف.

وقد إتصل يب أشخاص من كل مكان ال أعرفهم وبدأوا بمساعديت،

وانتعشت حتى اصبحت جتاريت أضعاف ما كانت قبل تلك احلادثة
ونحن اآلن يف رمضان ( ،)1936واحلمدهلل لقد أخرجت زكاة مايل
ثالثة ماليني ريال!!!

كم منا يمكن أن يبيع ممتلكاته ألجل صديق؟!

هذا الصديق الويف الذي كان بمثابة األخ املخلص ضحى

برزقه ليعتق صديقه!!

ولكن الكريم سبحانه ال ينسى أحد ًا من فضله،عوضه وفتح

له أبواب رزق أخرى ،ىاللهم ارزقنا صحبة صاحلة تنفعنا يف الدنيا
واآلخرة .وصدق من قال:

ازرع مجي ً
ال ولو يف غري موضعه

إن اجلميل وإن طال الزمان به
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فلن يضيع مجيــل اينام زرعا
فليس حيصده إال الذي زرعا

ق�صة �أغنى عراقي يف بريطانيا
سألني ُمراجع وانا داخل أروقة املؤسسة اإلعالمية التي
أعمل هبا يف لندن ،وقال :من لطفك هل بإستطاعتي أداء الصالة

هنا؟.

أنت موظف هنا؟
قلت له :وهل َ

قال :ال أنا صاحب رشكة ،قلت له :أه ً
ال أخي تفضل ألداء

الصالة يف مكتبي ،وبعد الصالة رشح يل قصته ،وطلبت منه أن
أنرشها ألصدقائي ،ووافق الرجل مشكور ًا.
مستهل احلديث قلت له :انا فالن ،فمن حرضتك؟

«قال :أنا» أبو أمي.
ماذا!!؟

قال ابنتي أسمها “أمي” وأنا أبو أمي

قلت له أول مرة أسمع هبذا األسم يف حيايت؟
ِ
وحبي هلا بنفس الوقت أسميت أبنتي
قال من ظلمي ألمي ُ
ب “أمي” حتى أتذكر أمي دائ ًام.
وتابع قائالً :كان أيب تاجر ًا وأنا وحيده ،وكنت “املدلل”

فلم يرفض يل طلب ًا يف حيايت ،لكن الدالل الزائد أفسدين ،وجعلني
عاق ًا بوالديت بعد وفاة أيب ،زوجتني أمي ومل أبلغ الربيع السابع عرش
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بعد ،وأقامت يل حفلة كبرية يف نادي الصيد.
وبعد الزواج أصبحت يف ِخصام مع أمي ،وأستوليت

عىل املحل وعىل األموال والبيت ،وسلمت إدارة البيت واخلزينة

لزوجتي التي كانت حتشو أسامعي بكالم باطل ضد أمي ،حتى
خاصمت أمي وقطعت عنها األموال ،رغم أهنا رشيكة أليب يف

املحل التجاري لألقمشة.

زوج��ت��ي أصبحت ت��أم��ر وتنهى يف البيت ،وأم��ي

خادمة ،لدرجة أن زوجتي تقفل باب املطبخ حتى ال تأكل

أمي من الطعام ،وأنا أعلم ،لكن ال أستطيع الكالم حينها،
بعد أن كانت أمي تُطعم كل بيوت املحلة من كرمها وطيبة قلبها

وإيامهنا وتقواها ،اىل أن أصبحت غريبة جائعة َسجينة ُمهانة يف
دارها ،ال حول هلا وال قوة! ،أرى كل هذا أمامي ،لكن ال ُأحرك

ساكنا ..ملاذا ؟ ..ال أعلم !.

ويف يوم من األيام قال يل ولدي الصغري“ :بابا اعطني درمها

وأتفل عىل ساهرة الساحرة”.
قلت له ملاذا؟

قال« :ألن أمي تعطيني درمها عندما أتفل عىل ساهرة ،ولدي

اآلخر قال بابا أعطيني درمها أرضهبا دفرة!» ساهرة هي أمي املؤمنة

احلاجة العابدة التي مل تؤذي نملة يف حياهتا وتقول ملن يقتل نملة
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أو حرشة “حرام”! ...جعلتني زوجتي أراها كأهنا خنزيرة أمامي
وليس من ولدتني وربتني.

جاري من عائلة فقرية ،يتيم يعمل اجري ًا معي يف املحل،

عندما خيرج أو يعود اىل بيته املستأجر ُيقبل يد ورأس أمه ،قلت له:
عادل ملاذا تُقبل يد ورأس أمك وهي مل تعطك أي يشء؟!

قال :أعطتني احلياة عندما ولدتني هلذه الدنيا ،وهل أعز وأكرب

من هذه العطية ،واعرتف يل كيف يقوم برشاء ربع كيلو حلم لكي

تطبخه أمه لكي تُطعم أمي بعد أن كانت أمي تتصدق عليهم!!،

فبكيت ..وبكيت ..وبكيت ..عىل املذلة واحلرمان التي

ذاقتها أمي بسببي ،عرفت من عادل كيف أن زوجتي تُعذب وتهُ ني
“أمي” يومي ًا وتسبها ،وحتى ترضهبا وتبصق عليها ،وكانت تكذب

وتقول يل أمك فعلت كذا وكذا وكذا ..ومن محاقتي وسذاجتي
كنت ُأصدق زوجتي بكل ما تقول.
فعاقبني اهلل ،وخرست جتاريت وبعت البضاعة يف املحل،

ورصفت زوجتي ثمنها عىل الذهب واحلفالت واملطاعم والبذخ
والتبذير والسحر والشعوذة وغريها.

ويف حلظة صفاء ويقظة ضمري ،قررت أن أعاقب زوجتي،

فقلت هلا سوف أشرتي بيتا باملنصور ،وأبيع بيت أمي بالكاظمية،
ِ
بأسمك و ُأطرد أمي لدار العجزةَ ،فرحت ووافقت،
وأسجل البيت
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وقلت هلا نحتاج ان ندفع الفرق ،أقنعتها ببيع ذهبها ودفع ما لدهيا

من أموال ،وبعد أن بعت البيت قلت هلا سوف أخذ أمي اىل زاخو
وأرميها هناك واعودَ ،فرحت كثري ًا وقالت أذهب.
ذهبت فع ً
ال وأخذت أمي معي وأخذت األموال معنا ولكن

قبل أن أذهب طلقت زوجتي أمام نفس الذي زوجنا ،وقلت له
بعد عرشة أيام أرسل هلا ورقة الطالق النهائية ،وعن طريق تاجر

أقمشة كردي من زاخو ،وهو صديق للوالد عربنا احلدود إىل تركيا
هتريب َا ،ومن هناك وبجوازات سفر مرضوبة وصلنا إىل لندن ،قدمت

إعتذاري ألمي احلنونة التي قبلت ُعذري وأصبحت أقبل يدها
ورأسها يومي ًا ،كام يفعل عادل مع أمه ،بل أقبل أقدام أمي واعوضها
عن سنوات اجلفاء والعقوق.

وصلنا لندن ومل يبق لدينا مال ،فأخذت أبحث عن عمل،

وعن طريق جار لنا عملت يف غسل وتنظيف الشبابيك معه ،وقالت
يل أمي اترك العمل معه وأعمل حلسابك اخلاص حتى تكون “أسطة

مو عامل” وسريزقك اهلل،

عملت بام أمرتني به أمي وأخذت أنظف الشبابيك للبيوت

وواجهات املحالت ،حتى أصبح لدي عامل ثم أكثر من عرشة خالل
ٍ
شهر ،وبعد ذلك ازدادت الطلبات يومي ًا ،وفتحت مكتب ًا مسج ً
ال

رسمي ًا ،واملكتب أصبح رشكة ،والرشكة هلا فروع يف كل لندن،
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وتوسع الرزق بفضل اهلل ثم دعاء أمي ،وفتحت فروع ًا للرشكة يف
كافة مدن بريطانيا ،وأصبحت املتعهد األول للوزارات واملؤسسات
والرشكات والفنادق الكبرية والصحف واملجالت وغريها.

وأشرتيت أول بيت وسجلته بأسم أمي ،وتزوجت من

شابة إنكليزية ورزقني اهلل ببنت أسميتها “أمي” ،وذهبت مع
أمي وزوجتي وابنتي حلج بيت اهلل احلرام ،واشرتيت بيتا أكرب
وعامرة وفندق ًا ومزرعة ،واليوم وبعد ( )20سنة عىل وصويل إىل
بريطانيا “من فضل اهلل ودعاء أمي أمتلك أكثر من ( )100بيت،

مجيعها مؤجرةً ،والرشكة توسعت وفيها أكثر من ( )15ألف عامل
وعاملة .حتى إختارتني جملة رجال األعامل الربيطانية كأغنى عراقي

يف بريطانيا.
ِ
ومسك اخلتام قوله:

م ّن كان عنده مال كثري وهو عاق لوالديه أو والدته ،س ُيذهب
اهلل ماله هبا ًء منثور ًا وس ُيعذب عذاب ًا عسري ًا وخيرس الدنيا واآلخرة،

ومن َش َح عليه الرزق وهو عاق لوالديه او احدمها ،فعليه اإلرساع
باإلعتذار منهام ومصاحلتهام وكسب رضامها لينال رزق الدنيا
وطيب اآلخرة .وهنيئا ملن نشأ عىل برمها منذ الصغر.

231

�صفاء القلوب
عبادة عظيمة وﻏﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻪﻠﻟ تبارك وتعاىل ،ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﻦﻴ
ﺍﻟﻨﺎﺱ وهي (ﺻﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﻠﺐ وحب اخلري لألخرين) فمثال ً:

 -ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﻛﻠﺎﻤ ﻣﺮﺭﺕ ﻋﻰﻠ ﺑﻴﺖ ﻣﺸﻴﺪ مجيل ﺩﻋﻮﺕ

ﻟصاحبه ﺑﺎﻟﺮﺒﻛﺔ ! ؟.

ً
ﻣﺮﺸﻭﻋﺎ،
 ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﻛﻠﺎﻤ ﺭﺃﻳﺖ ﻧﻌﻤﺔ ﻋﻰﻠ إنسان ﺳﻴﺎﺭﺓ،ً
ً
ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻟﻪ ﻋﻰﻠ
ﻣﺼﻨﻌﺎ ،ﺯﻭﺟﺔ ﺻﺎﺤﻟﺔ ،ﺫﺭﻳﺔ ﻃﻴﺒﺔ :ﻗﻠﺖ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻠﻪ

ﻃﺎﻋﺘﻚ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ!.

ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮ :ﻛﻠﺎﻤ ﺭﺃﻳﺖ رج ً
ال ﻳﻤﻲﺸ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻪﻠﻟ ﺃﻥ

ﻳﺆﻟﻒ ﺑﻦﻴ ﻗﻠﺒﻴﻬﺎﻤ ﻋﻰﻠ ﻃﺎﻋﺘﻪ.

 -ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﻛﻠﺎﻤ ﻣﺮﺭﺕ ﻋﻰﻠ ﻋﺎص ﺩﻋﻮﺕ ﻟﻪ ﺑﺎﻬﻟﺪﺍﻳﺔ.

ﻭﺁﺧﺮ ﻳﻘﻮﻝ :ﺃﻧﺎ ﺃﺩﻋﻮ ﺍﻪﻠﻟ ﺃﻥ ﻬﻳﺪﻱ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻤﺟﻌﻦﻴ ﻓﺘﻌﺘﻖ

ﺭﻗﺎﻬﺑﻢ ﻭﺤﺗﺮﻡ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻋﻰﻠ ﺍﻟﻨﺎﺭ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮ :ﻋﻨﺪ ﻧﻮﻣﻲ ﺃﻗﻮﻝ ﻳﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻤﻟﺴﻠﻤﻦﻴ

ﻓﻘﺪ ﻋﻔﻮﺕ ﻋﻨﻪ ﻓﺎعف ﻋﻨﻪ ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ُﻳﻌﺬﺏ مسلم ﺑﺴﺒﺒﻲ ﻲﻓ

ﺍﻟﻨﺎﺭ..

هذه هي القلوب الصافية فام ﺃﺣﻮﺟﻨﺎ إىل ﻣﺜﻠﻬﺎ.

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺤﺗﺮﻣﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺳﺒﺐ ﻲﻓ ﺩﺧﻮﻟﻨﺎ
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ﺍﺠﻟﻨﺔ بإذن اهلل.

ﻛﺎﻥ ﺍﺤﻟﺴﻦ ﺍﻟﺒﺮﺼﻱ ﻳﺪﻋﻮ ﺫﺍﺕ ﻟﻴﻠﺔ

ﺃﻋﻒ عمن ﻇﻠﻤﻨﻲ ،ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻲﻓ ﺫﻟﻚ! ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺟﻞ :ﻳﺎ
“ﺍﻟﻠﻬﻢ ُ

ﺃﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ ،ﻟﻘﺪ ﺳﻤﻌﺘﻚ ﺍﻟﻠﻴلة ﺗﺪﻋﻮ ﻤﻟﻦ ﻇﻠﻤﻚ ﺣﺘﻰ ﻤﺗﻨﻴﺖ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ
ﻓﻴﻤﻦ ﻇﻠﻤﻚ ،ﻓﺎﻤ ﺩﻋﺎﻙ ﺇﻰﻟ ﺫﻟﻚ؟.

ﻗﺎﻝ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﱹﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﱸ (الشورى.)٤٠:
ً
ﻓﻬﻨﻴﺌﺎ ﻬﻟﺎ.
ﻭﺭﺑﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺇﻬﻧﺎ ﻗﻠﻮﺏ ﺃﺻﻠﺤﻬﺎ ّ
ﻮﺟﺪ ﻓﻲِ
ﺗﺤَﺰﻥ َﻋﻰﻠ َﻃﻴﺒﺘﻚ؛ َﻓ َ
ْ
ﻘﺪﺭﻫﺎ ؛
وﻵ
ﺍﻻﺭﺽ َﻣﻦ َﻳ َ
ﺈﻥ ﻟﻢَ ُﻳ َ
َ

ﺒﺎﺭﻛﻬﺎ.
ﺍﻟﺴﺎﻤﺀ َﻣﻦ َﻳ َ
ﻓﻔﻲ َ

وﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻛﺎﻟﻮﺭﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺠﻟﺎﻤﻝ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﻙ

ﻣﺎ ﻳﺆﻤﻟﻨﺎ.

ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻚ ﺳﻴﺄﺗﻴﻚ ﺭﻏﻢ ﺿﻌﻔﻚ!! .ﻭﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻟﻦ ﺗﻨﺎﻟﻪ

ﺑﻘﻮﺗﻚ.

وﺍﻟﻮﻋﻲ يا عقالء ﻲﻓ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻲﻓ ﺍﻷﻋﺎﻤﺭ ،ﻓﺎﻷﻋﺎﻤﺭ ﺠﻣﺮﺩ

ﻋﺪﺍﺩات لألﻳﺎم ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻓﻬﻲ ﺣﺼﺎﺩ ﻓﻬﻤﻚ ﻭﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻚ ﻲﻓ ﺍﺤﻟﻴﺎﺓ.
ً
ﻟﻄﻴﻔﺎ ﺑﺘﺤﺪﺛﻚ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻳﻌﺎﻲﻧ ﻣﻦ ﻭﺟﻊ
وﻛﻦ

ﺍﺤﻟﻴﺎﺓ ﻭنحن قد ﻻ نعلم.

اللهم أصلح حال قلوبنا وتولنا بواليتك وعاملنا بلطفك
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وألف بني قلوبنا عىل طاعتك.

وارزقنا صفاء القلب وسعة الصدر وحسن الترصف وطيب

الكالم ولني اجلانب ،وأن نألف ونؤلف ونحب اخلري لألخرين.
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ليتني مثله!!
يف يوم من األيام وبعد صالة املغرب مبارشة يف أحد مساجد
الواليات املتحدة االمريكية ،وبعد أن س ّلم اإلمام مبارشة قام ٌ
رجل
أسمر ،ضخم اجلسم ،مل نعتد عىل رؤيته يف املسجد من قبل،استأذن

اإلمام وأمسك مكرب الصوت واجته نحو املصلني ثم قال :السالم

عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،وبدأ يقرأ سورة
ٍ
مكرسة مهلهلة ،والناس ينظرون
الفاحتة آي ًة آية حتى ختمها ،بلهجة
إليه ،وكأن عىل رؤسهم الطري!!

ولوال أن السامعني يعرفون سورة الفاحتة ملا ُفهم من كالم هذا

حرف واحدٌ  ،وبعد أن أتم قراءة الفاحتة أغلق امليكرفون وتوجه
الرجل
ٌ
بكل أدب اىل اخر املسجد ،وصىل السنة ثم إنرصف والناس ينظرون.

كان اإلمام ُيسارقه النظر حتى أتم صالته فتبعه ،ويف ذهنه

مئات التساؤالت ،ما الذي دفع هبذا الرجل لفعل ما فعل؟ ال

نطق سليم ،وال جتويد وال ترتيل!!
صوت مجيل ،وال ٌ
ٌ

املهم أن اإلمام حلقه وقال له :ما الذي حدا بك لعمل هذا؟

مسلم جديدٌ  ،أسلمت منذ
فكانت املفاجأة عندما أجابه قائال« :أنا
ٌ
يومني فقط ،وقرأت كتاب ًا مرتمج ًا عن اإلسالم ووجوب تبليغه
للناس ،ووجدت فيه حديث ًا رائع ًا ساقني لفعل ما فعلت.
235

فقال اإلمام :وما هو هذا احلديث؟ فقال الرجل :يقول
رسول اهلل « : ب ّلغوا عني ولو آية»...وأنا أحفظ سبع آيات فبلغتها
الليلة!!.

ذكرين هذا الرجل بالربفسور الربيطاين املختص باألمراض

املنقولة جنسيا يف لندن ،الذي حرض حمارضة لعامل مسلم باللغة

اإلنجليزية وسمع اثناء املحارضة لرتمجة حديث رسول اهلل ( :ما
ظهرت الفاحشة يف قو ٍم قطُ ،يعمل هبا فيهم عالني ًة ،إالّ ظهر فيهم

واألوجاع التي مل تكن يف اسالفهم) (رواه احلاكم) ،فجلب
الوبا ُء
ُ
إنتباهه وطلب إعادة الرتمجةُ ،
فذهل عندما فهم املعنى وقال :لقد

توصلت ملعنى هذا احلديث بعد أربعني عام ًا من عميل يف مكافحة
وعالج األمراض املنقولة جنسي ًا ووضعت ذلك يف آخر كتاب

ا ّلفته ،فشيوع الفاحشة فع ً
ال هو حجر االساس يف ظهور وانتشار
هذه األوبئة.

وأنتم اهيا املسلمون عندكم هذا من قبل أكثر من أربعة عرش

قرن ًا من الزمان كام تقولون ،أنتم مقرصون بحق اإلنسانية ،ملا ال
تنرشون ذلك ليعرفه الناس ويستفيدون منه؟!!!

نعم نحن مقرصون بحق البرشية بل واإلنسانية مجعاء ،لو كنا

مثل هذا املسلم اجلديد ،نطبق ونبلغ ما جاء به ديننا العظيم لألخرين
اوالً ٍ
بأول مهام كان بسيط ًا لكان لنا شأن آخر!.
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�سمعة بلدك
ﻲﻓ ﻋﺎﻡ (1898م) ﺯﺍﺭ ﺍﻻﻣﺮﺒﺍﻃﻮﺭ ﺍﻷﻤﻟﺎﻲﻧ «ﻏﻠﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻲﻧ»
ً
ً
ﻋﻈﻴﺎﻤ .ﺧﻼﻝ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻻ
ﺩﻣﺸﻖ ﻓﺨﺮج وجهاء املدينة ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﻠوه

ﺍﻻﺳﺘﺒﻘﺎﻝ ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻻﻣﺮﺒﺍﻃﻮﺭﺓ ﺯﻭﺟﺔ
ﻤﺣﺎﺭﺍ ﺃبيضا ً
ً
ﻤﺟﻴﻼ ،ﻓﺄﺛﺎﺭ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻬﺎ ،ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﻭﺍﻲﻟ ﺍﻟﺸﺎﻡ
«ﻏﻠﻴﻮﻡ»

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﺎﺷﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﻜﻲ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﻣﻌﻬﺎ ﺫﻛﺮى ﺇﻰﻟ ﺑﺮﻟﻦﻴ.

بعث ﺍﻟﻮﺍﻲﻟ من ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺤﻟﺎﻤﺭ ،ﻭﻛﺎﻥ ُﻳﺪﻋﻰ (ﺍﺑو

ﺍﺨﻟﺮﻴ ﺗﻠﻠﻮ) ﻓﻄﻠﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻫﺪﺍﺀ ﺍﺤﻟﺎﻤﺭ ﺇﻰﻟ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻻﻣﺮﺒﺍﻃﻮﺭ ﻓﺎﻋﺘﺬﺭ!؟،

ﺃﺮﺻ ﻋﻰﻠ
ﻏﻀﺐ ﺍﻟﻮﺍﻲﻟ ﻭﻋﺮﺽ ﺮﺷﺍﺀ ﺍﺤﻟﺎﻤﺭ ﻣﻦ ﺃيب ﺍﺨﻟﺮﻴ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ّ

ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻭﻗﺎﻝ“ :ﻳﺎ ﺍﻓﻨﺪﻳﻨﺎ ،ﻟﺪﻱ ﺳﺘﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﻣﻦ ﺍﺨﻟﻴﻞ ﺍﺠﻟﻴﺎﺩ ،ﺇﻥ
ﺷﺌﺖ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻰﻟ ﺍﻻﻣﺮﺒﺍﻃﻮﺭﺓ ﻫﺪﻳﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﺤﻟﺎﻤﺭ ﻓﻼ”!.

ﺍﺳﺘﻐﺮﺏ ﺍﻟﻮﺍﻲﻟ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻟﻮﺍﺏ ﻭﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ .ﺭﺩ ﺗﻠﻠﻮ

ً
ﻣﺒﺘﺴﺎﻤ وقال“ :ﺳﻴﺪﻱ ﺍﺫﺍ ﺍﺧﺪﻭﺍ ﺍﺤﻟﺎﻤﺭ ﺍﻰﻟ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﺳيتحدثون ﻋﻨﻪ،
ﻭسيسأل ﺍﻟﻨﺎﺱ من أين ﻫذا اﺤﻟﺎﻤﺭ؟ واجلواب معروف بالرضورة:

“ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻡ” ﻭﻳﺼﺒﺢ “ﺍﺤﻟﺎﻤﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ” ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ!!.

ﻭﺭﺑﺎﻤ نتعرض ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ ،ﻭسيقول ﺍﻟﻨﺎﺱ هناك :ﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ ﺍﻥ

ﺍﻣﺮﺒﺍﻃﻮﺭﺓ ﺍﻤﻟﺎﻧﻴﺎ -صاحبة الذوق الرفيع -ﻢﻟ ﺠﺗﺪ ﻲﻓ ﺩﻣﺸﻖ ﻣﺎ ُﻳﻌﺠﺒﻬﺎ

ﻏﺮﻴ ﺍﺤﻟﺎﻤﺭ؟ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﺍﻗﺪﻣﻪ ﻬﻟﺎ ﻭﻟﻦ ﺍﺑﻴﻌﻪ!.
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إقتنع ﺍﻟﻮﺍﻲﻟ بوجهة نظر ابواخلري ،بل أعجب بكالمه وفطنته،
ً
ﻛﺜﺮﻴﺍ ،ﻭﺍﻋﺠﺒﺎ
ونقل ﺍﺨﻟﺮﺒ ﻟﻼﻣﺮﺒﺍﻃﻮﺭ ﻭﺍﻻﻣﺮﺒﻃﻮﺭﺓ ﻓﻀﺤﻜﺎ
ً
ً
ﺭﻣﺰﻳﺎ!!!
ﻭﺳﺎﻣﺎ
ﺑﺎﺠﻟﻮﺍﺏ ،ﻭﺃﺻﺪﺭ ﺍﻻﻣﺮﺒﺍﻃﻮﺭ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﻤﻨﺢ ﺗﻠﻠﻮ
تقديرا إلخالصه وحفاظه عىل سمعة بلده.

اخلالصة – أنا وانت نمثل بلدنا وأمتنا بترصفاتنا وأخالقنا
ومواقفنا ،فليحفزنا ذلك عىل ان نكون من ارقى الناس سلوك ًا ومن

احكم الناس ترصف ًا! ،عىل كل واحد منا أن يكون إنسان ًا صاحل ًا
اجيابي ًا ،حيثام وقع نفع ،يزرع اخلري حيثام كان و خيالق الناس بخلق
حسن ،فأنت سفري بلدك ورسول دينك!!.
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�صلة الرحم
ُأصيبت فتاة بالثانوية العامة بمرض الرسطان وهلا سبعة عرش

أخا ،أحدهم فقط من أمها ،والباقون من أبيها وأمهات شتى ووالدة

هذه الفتاة متوفاة .نقلت الفتاة اىل العاصمة للعالج ومل تستفد من
ذلك ،سمعت أن للمرض عالج ًا يف أمريكا ،فطلبت من أبيها

واخوهتا نقلها للخارج للعالج ،رفض اجلميع طلبها بحجة عدم

جدوى العالج (خسارة املبالغ التي تُرصف) ،ورفضت الدولة
إرساهلا ألن رحلة العالج غري جمدية.

الفتاة متشبثة بطلبها ،فأخذت تلح عىل ذوهيا لنقلها .ثم

تشبثت بأخيها من أمها الشاب متوسط احلال ،اليملك سوى راتبه
وبيت تشاركه فيه زوجته ،فام كان من هذا الشاب رمح ًة بإخته إال
أن رهن البيت بمبلغ كبري ،وابتدأ بإجراءات السفر ،وعندما علمت

زوجته ثارت ثأرهتا ،وذهبت لبيت أهلها مهدد ًة إياه بعدم العودة

مامل يرجع يف قراره.

الشاب أكمل االجراءات متحم ً
ال لوم إخوانه وغضب زوجته

وسافر مع أخته ،ورصف كل مايملك عىل عالجها ،وفوق ذلك خرس وظيفته،

وبعد ثامن أشهر توفيت الفتاة وتكفلت السفارة بنقل اجلثامن ،وعاد الشاب

بجثة أخته وخيبة أمله بزوجته التي طلبت الطالق وفوق ذلك شامتة إخوته.
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أخذ هذا الشاب يبحث عن عمل ،واشتغل سائق سيارة يف البلدية

حلني توفر عمل آخر له .وبعد عدة أشهر إتصل به أحد أقرباء والدته وبرشه

بأنه ورث ماالً (كاللة) ،عبارة عن أرض شاسعة تقدّ ر باملاليني ليس ملالكها
ٌ
وارث سواه!!.

أخذت املعاملة وقت ًا طويال واستلم صك االرض ،باع جزء من

االرض ،واستعاد بيته ،وكتبه باسم زوجته وبعث هلا صك البيت وصك
الطالق ،حاولت زوجته بشتى الوسائل الرجوع اليه ،لكنه رفض .وبقية
االرض زرعها واشتغل بتجارة املوايش وانفتحت أبواب السامء له ٍ
برزق وفري

ٍ
وتوفيق من رب العاملني.

يقول الشاب :حلظة احتضار ُأختي سمعتها تدعو بصوت خافت
بأن يفتح اهلل يل بابا للرزق ٍ
كامء منهمر ،!!..وقد سمع اهلل دعائها ،ورزقه

من حيث ال حيتسب .وتزوج امرأ ًة صاحلة ،وابتدأ حياته من جديد.

ورزقه إبنة صاحلة ،أسامها مجيلة عىل أسم أخته املتوفاه!!.

ما أمجل صلة الرحم ،فهي تستجلب لك رىض الرمحن .هي سبب

لكثرة الرزق وطول العمر وحصول الربكة ،قال « :من رسه أن ُيبسط له يف

رزقه ،وأن ينسأ له يف أثره ،فليصل رمحه».
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االلتزام باملوعد عبادة
يف شتاء عام (2011م) كنت أنفذ دورة إلعداد املحارضين يف

وقاية الشباب من األمراض املنقولة جنسيا واإليدز يف نادي سحاب

الثقايف يف جنوب عامن ،وكان يرافقني فيها املسؤول اإلعالمي يف
مرشوع وقاية الشباب الدكتور عصام طراد ،وهو أحد كرام اإلخوان

املسلمني يف األردن ،وكنت أشدد عىل اإللتزام باملوعد -وهذا
بعض من طبعي ،-وقدر ًا يف أحد أيام الدورة ويف موعدها اليومي

تقريب ًا ،جاء طلب للمركز العام للجامعة يف عامن من الديوان امللكي

مفاده أن جاللة امللك عبد اهلل الثاين يرغب يف االجتامع باملكتب
التنفيذي جلامعة اإلخوان املسلمني ،برئاسة املراقب العام وأعضاء

املكتب التنفيذي مع الدكتور عبداللطيف عربيات واألخ الكريم

محزه منصور ،وكنت من املطلوبني باالسم ،ولتناول طعام الغداء

عىل مائدته ،وذلك للتباحث معهم يف موضوع احلراك الشعبي يف
الشارع االردين ومطالب احلركة اإلسالمية يف األردن .للوصول
اىل الشكل األسلم الذي يتحقق فيه مجلة من املطالب اإلصالحية

الرضورية التي تفيد البالد والعباد والنظام عىل حد سواء ،سيام وأن

احلركة اإلسالمية يف األردن قد تبنت شعار " إصالح النظام" وليس
اسقاطه ،والشك أن مثل هذا اللقاء مهم جد ًا ليسمع كل منا اآلخر
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مبارشة دونام وسيط ،ألن من أهم االمور التي نعاين منها يف االردن
تتمثل بفقدان الثقة ،وذلك ألسباب عدة ربام من أمهها الوسطاء
الذين ال يحُ سنون النقل.

واملوضوع الذي أريد إيصاله للقارىء هنا ليس عن االصالح

واحلراك الشعبي ،ولكن عن أمهية اإللتزام باملوعد ،فعندما أتذكر

الصفات الشخصية اإلجيابية التي استحكمت يف نفيس بشكل تلقائي
فال أجد إالّ ُحب اإللتزام باملوعد ما استطعت إىل ذلك سبيالً ،وهذه

الصفة ُمكلفة جد ًا ملن يحُ افظ عليها ،ألن السواد األعظم من الناس يف

يضيع الوقت ويهُ در بسبب
بالدنا العربية واإلسالمية ال يلتزمون!!
ُ
التأخر عن املواعيد ألسباب أحيانا تافهة ،وكنت والزلت أشدد

عىل من ُيريد أن حيرض أي دورة عندي أن يلتزم باملواعيد املدرجة
يف الربنامج ،حتى أنني عندما كنت أستاذ ًا يف جامعة الريموك ،كنت

ال أبدأ حصتي إالّ عىل الوقت متاما حتى لو جئت مبكر ًا ،وكنت
تعود الطالب ذلك ،وأصبح ُعرف ًا
أغلق باب القاعة عندما أبدأ حتى ّ
ال ُيناقش فيه أحد ،لدرجة أن أحد اإلخوة من اخلليج قال يل يوم ًا
مازح ًا وذلك أثناء الدراسة يف بريطانيا :هل أنت بريطاين ؟! فقلت:
ال ببساطة أنا مسلم.

فعندما طلب مني املراقب العام الذهاب بمعيته ملقابلة جاللة
امللك ،اعتذرت بلطف ،ال زهد ًا؛ ولكن بسبب ارتباطي املسبق مع
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أهل منطقة سحاب يف نفس الوقت ،فاستهجن بعض احلضور ذلك،
سبب ظاهره بسيط لكنه يعني يل اليشء الكثري ،وتناولت مع صاحبي
رغيف ًا جاف ًا مع الفالفل يف املركز العام جلامعة اإلخوان املسلمني يف

عامن ثم توجهنا نحو موعدنا والتزمنا به ،ومل أخرب املشاركني يف
الدورة باألمر ،حتى جاء يوم ختريج هؤالء املتدربني واملتدربات،

فطلب أهل املنطقة أن يكون االحتفال برعاية معايل األخ الدكتور
عبداللطيف عربيات ،رئيس مجعية العفاف اخلريية – رشيكنا يف

مرشوع وقاية الشباب يف االردن  ،-وعندما ذهبوا إليه وطلبوا

منه رعاية احلفل أخربهم بام حصل ،فأحدث ذلك عندهم تفاع ً
ال
أرصوا علينا أن يكرموا كل احلارضين
إجيابي ًا كبري ًا ،لدرجة أهنم ّ

يوم التخرج بعشاء يف مضارهبم وبالذات يف بيت نائبهم املحرتم،
كرمهم ومل يهُ مل موعدهم وقدّ مهم عىل أمر
كرم ًا منهم ،وتكري ًام ملن ّ
شهي .ومن شدة
مهم ،وتعويض ًا عن رغيف الفالفل بعشاء رسمي ّ

تأثر األخ الدكتور عصام طراد باملوقف ،استأذنني أن يكتب هذا
ويرب اإلخوة هبذا املوقف الدعوي ،ليكون درس ًا عملي ًا
يف مذكراته خُ

للجميع يف االلتزام باملوعد ....فمن ترك شيئا هلل عوضه خري ًا منه،

فااللتزام باملوعد عبادة ال بد من تأديتها ،ألهنا تعني الكثري إرضاء هلل
أوالً ،ثم احرتام ًا للوقت واحرتام ًا للطرف اآلخر من الناس ،والبد
من أن يكون املسلم عامة واالخ املسلم خاصة قدوة لغريه
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واهلل سبحانه وتعاىل مدح نبي ًا كري ًام بالصدق يف الوعد،
وااللتزام به ،ألنه مل يقطع وعد ًا إالّ أوفىّ به فقال-سبحانه :-ﱹ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱸ (مريم)٥٤:
كام ذكر لنا رسول اهلل  بأن عدم االلتزام باملوعد من عالمات
النفاق ،حيث قال“ :آية املنافق ثالث إذا حدث كذب ،وإذا وعد
أخلف ،وإذا اؤمتن خان” (رواه البخاري).
فكن وف ّي ًا بالعهد والكلمة والوعد ،وال تخُ لف مهام كانت

الظروف ،حتى لو كان املوعد بينك وبني أقرب الناس إليك،
ويشهد اهلل كم كنت أحزن بصمت عندما كنّا نتأخر عىل إخواننا يف

مواعيد اللقاءآت املختلفة ،ألن من يكون يف القيادة ،ال بد أن يكون

قدوة إلخوانه يف كل يشء.
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�أف�شو ال�سالم بينكم
القصة لعامل كان يشتغل يف أحد مصانع جتميد وحفظ

اﻷسامك يف إحدى الدول ،وهي قصة حقيقية ؛ وذات يوم وقبل
هناية الدوام دخل إىل ثالجة حفظ اﻷسامك لينجز آخر عمل له يف

ذلك اليوم.وبينام هو كذلك ينجز عمله ،حدث عىل غري العادة ما
مل يكن باحلسبان ،إذ أغلق باب الثالجة وهو بداخلها ،واملشكلة أنه

اليفتح إال من اخلارج!!.

حاول الرجل جاهد ًا فتح الباب ،ومل يستطع ،أخذ يرصخ
وينادي بأعىل صوته طالب ًا املساعدة من العامل اآلخرين ،ولكن كان

الدوام قد انتهى ،ومل يبقى أحد يف املصنع؛حتى لو؛ فالثالجة حمكمة،

فال شباك وال حتى كوة وال هاتف!!.

وبعد مرور قرابة مخسة ساعات ،كان الرجل قد أوشك عىل

املوت من شدة الربد ،رغم كل احلركات الرياضية التي قام هبا ،إذ

باملفاجئة ،حارس املصنع يفتح باب الثالجة وينقذه! .ففرح بذلك
أشد الفرح وشكر احلارس عىل ُحسن ترصفه باللحظة احلرجة.

وعندما علم مدير املصنع يف صبيحة اليوم التايل ،قام بسؤال
حارس املصنع ،كيف عرفت أن ذلك العامل كان موجود ًا داخل

املصنع ومل خيرج مع باقي العامل؟
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فقال احلارس :أنا أعمل هبذا املصنع منذ ثالثني عام ًا ،يدخل
وخيرج من املصنع مئات املوظفني والعامل يومي ًا ،مل يكن أحد منهم

ُيلقي عيل التحية يومي ًا ويسألني عن حايل إالّ ذلك العامل ،مما ترك
يف نفيس أمجل األثر وأحسنه إجتاه هذا العامل املحرتم.

وعند هناية هذا اليوم مل أسمعها منه ،وافتقدته عند خروج

العامل ،فعلمت أنه ال زال يف املصنع فبحثت عنه يف كل مكان حتى

وجدته.

أخري ًا...يقول اهلل تعاىل :ﱹﯦ ﯧ ﯨﱸ (البقرة،)٨٣:

فالكلمة الطيبة مفتاح القلوب ،وتُؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا ،فرب

كلمة طيبة ال تلق هلا باال أيقظت أم ً
ال يف نفس غريك ،وأنت ال تعلم،
فال حتقرن من املعروف شيئ ًا ،ويف احلديث الصحيح الذي رواه
مسلم يف صحيحه َق َال َر ُس ُ
ول اللهَِّ َ « :وا َّل ِذي َن ْفسيِ بِ َي ِد ِه ال تَدْ ُخ ُلوا
الجْ َنَّ َة َحتَّى ت ُْؤ ِمنُواَ ،وال ت ُْؤ ِمنُوا َحتَّى تحَ َ ا ُّبواَ ،أ َوال َأ ُد ُّلك ُْم َعلىَ شيَ ْ ٍء إِ َذا
السال َم َب ْينَك ُْم».
َف َع ْلت ُُمو ُه تحَ َ ا َب ْبت ُْم؟ َأ ْف ُشوا َّ
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انفلوـزا اخلنازير وقـرار وزراء ال�صحه العرب
()1

(((

أعتقد ان قرار وزراء الصحه العرب االخري (عام (2009م)

بخصوص انفلونزا اخلنازير) الذي استثنى كبار السن وصغارهم
من احلج (اكرب من 65واقل من 12سنة) كام إستثنى مرىض

السكري وضغط الدم والكبد والكىل والسمنه ومرىض االستقالب
قد جتاوز احلد املطلوب وسيحرم الكثريين من احلج دونام مربر

مقنع ،فأنا أرى ان اجلزء االول من القرار صحيح .فرغم ان هذا
الوباء أقل خطورة عىل البرش من غريه ،اال أن نسبة الذين ماتوا بسببه
ضعف يف
ال يتعدون واحد ًا من كل مائتي مصاب ،وهم ممن عندهم
ٌ

جهاز املناعة إما لصغر سنهم أو كربه ،أما اجلزء الثاين وهو استثناء

مرىض السكري والضغط......الخ ،فال داعي له النه سبب غري
مقنع علمي ًا وال منطقي ًا .واعتقد أنه أضفى عىل القرار كله جو ًا من

الشك والريبة وأفسد رضورة اجلزء االول يف أذهان الناس .هلذا فانا
ادعو اىل الرتاجع عن هذا اجلزء من القرار والغائه لالسباب التاليه:
اوالً :ان.نسبة املصابني باحد هذه االمراض املزمنه يف العامل
العريب ربام تتجاوز اخلمسني باملائه خاصة عند من جتاوزت أعامرهم

نشرت هذه السلسلة بعد ظهور مرض انفلونزا الخنازير وقرار
(((
وزراء الصحة العرب الذي كاد يؤثر على الحج عام  2009م.
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اخلمسني عام ًا وهم الفئة االكثر طلب ًا للحج ...فهل حرمان هذه

الرشحيه العريضه القادرة جسميا أمر منطقي؟
ثاني ًا :كل دول العامل وخاصة املوبؤة منها (أمريكا وأوروبا
مثالً) تشجع السياحة وتدعو هلا بل ترحب باجلميع ومل تستثن
احد ًا ال من ناحية العمر وال من ناحية املرض رغم أهنا بالد موبوءه

وتعرف طبيعة هذا الوباء ورسعة انتشاره .ومل تطلب من مواطنيها
عدم السفر .كام أهنا مل تعتذر عن استقبال أحد عىل أراضيها .فهل

يا ترى هم جهله أم متخلفون أم الهيتمون بمواطنيهم ؟.ال ،بل
يعرفون جيد ًا طبيعة هذا الوباء ويعرفون كيفية التعامل معه .ثم مل
نسمع يوم ًا أهنم قننوا أو طلبوا من اآلآلف املؤلفه من املسيحيني

االصحاء او املرىض أن يؤجلوا زيارهتم للفاتيكان كل يوم أحد !!.
ثالث ًا :كل ما تطلبه منظمة الصحه العامليه من الناس هو
ان يغسلوا ايدهيم كل ساعتني مرة ،والبعد عن خمالطة املصابني

ولبس الكاممات عند الرضورة واخذ املطعوم حال توفره ،وهل

هناك معتمر او حاج اىل بيت اهلل احلرام إال ويقوم باكثر من هذا
 ،يغسل يديه ويتوضأ مرات ومرات يف اليوم ،وهل الوضوء إال
غسل متكرر للمناطق املكشوفة من جسم االنسان ليزيل ما علق

هبا من جراثيم وغبار .وهلذا فنحن بحاجه إىل املزيد من اإللتزام
باألوامر اإلسالمية ،فعدا عن تكرار الوضوء يقول لنا « :برك ُة
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الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» (رواه أبو داوود) ثم إتباع

آداب العطاس ملنع انتشار الرذاذ ،ثم السالم باملصافحة ال بالتقبيل
حسب أوامر احلبيب املصطفى ،وللمزيد من اإلحتياطات البد من
إستعامل الكاممات لمُخالطي املصابني ويف التجمعات الكبريه .مع

أخذ املطعوم حال توفره .إذن فاحلاج امللتزم بأوامر ربه يقوم بأكثر

مما تطلبه منظمة الصحه العامليه .ليحصل عىل األجر والثواب فض ً
ال

عن الصحة والعافيه.
رابع ًا :أشهد بأن اجلهود العظيمة واملتجددة التي يقوم

هبا املعنيون بخدمة احلرمني الرشيفني تستحق اإلعجاب والثناء
والدعاء .فهم يأخذون بكل األسباب املمكنة .ورغم ضخامة

هذه اجلهود وتكاليفها الباهضه ورضورهتا بنفس الوقت إال أنني
أعتقد أن ما جيتمع عندهم من برش وميكروبات مسببة لألوبئة من

كل حدب وصوب ،ال يمكن بحال من األحوال أن تكون هذه
اإلجراءات كافية لوحدها لصدها ومنع اذاها ،وهنا تتجىل قدرة

اهلل وتوفيقه وحفظه لضيوفه يف حرمه املقدس .وقبوله ومباركته
لالسباب البرشية التي اختذت،عىل ضعفها بجانب قدرة اهلل القاهرة.
فلو كانت األسباب املتخذة لوحدها متنع انتشار هذا الوباء،

فلامذا ال تفعل فعلها يف أمريكا وأوروبا؟؟!! .وهل األسباب الوقائية
املأخوذة يف اململكة العربية السعودية أكثر منها يف الواليات املتحدة
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األمريكية؟؟ أم هو حفظ اهلل تبارك وتعاىل لزوار بيته من حجاج

ومعتمرين!! وكيف نفرس ونفهم إذن حديث الرسول  الذي رواه
البخاري و مسلم بان الدجال والطاعون ال يدخالن املدينه املنوره
(عىل ابواب املدينة مالئكة ال يدخلها الطاعون والدجال) رواه

البخاري ومسلم).

فاألخذ بكل األسباب املمكنة واجب رشعي ورضورة

برشية ال بد منها؛ وال خيتلف عليها عاقالن .ولكن ذلك وحده
ال ولن يكفي .ولو كان يكفي ويمنع ،فكيف اذن نفرس حدوث
حوايل مليون إصابة لالن يف الواليات املتحدة األمريكية لوحدها

!! هل هؤالء القوم ال يأخذون باألسباب العلمية والصحية؟!! أم

هم جهلة ،ونظامهم الصحي متخلف؟!! إذن مع األخذ باألسباب
البد ان نوقن قبل ذلك وبعده من أن إرادة اهلل هي التي تسري األمور

حسب مشيئته ،أما نحن البرش فعندما نأخذ باألسباب الصحيحة
نكون قد خرجنا من دائرة التقصري واالتكالية وعملنا ما نستطيع

حسب الفهم الصحيح للدين.
خامس ًا :وهذا هو األهم بنظري ،فبحكم إختصايص باجلراثيم
الطبية ،أعتقد أن ميكروبات األوبئة املختلفة من فريوسات وبكترييا
وفطريات وطفيليات ،جتتمع كل عا ٍم بأعداد ال يعلمها إال الذي

خلقها مرات ومرات يف مكة املكرمة واملدينة املنورة مع احلجاج
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واملعتمرين الذين يأتون من كل أصقاع الدنيا مع اختالف عاداهتم

وتباين مستوى معرفتهم ونظافتهم ،ففيهم من أجهل الناس إىل
أعلمهم ،جاءوا من أفريقيا ومعهم ميكروبات أوبئتها اخلاصة

ورشق وجنوب رشق آسيا بجراثيمها االخرى ،جيتمعون ومعهم

مليارات املليارات من امليكروبات املمرضة ،ومع هذا كله مل نسمع
يوم ًا عن إنتشار وباء الكولريا أو التوفئيد أو الدفترييا أو احلصبة ،أو

غريها بني احلجاج و املعتمرين!! فام رس ذلك يا ترى؟؟!!.

فقد رصدت أكثر من مائة نوع من هذه امليكروبات التي

تُسبب أوبئة خمتلفة مع حجاج أفريقيا وأهل الرشق وحجاج
الغرب .وهي تتواجد بمليارات املليارات معهم وعليهم ،وتتكاثر
برسعة أكرب يف اجلو احلار ،فدرجة احلرارة يف املناسك مناسبة جد ًا
لتكاثرها ،واجسام احلجاج مرهقة ومتعبة من السفر الذي بدوره

ُيضعف فعالية جهاز املناعة عندهم ،كلها عوامل مواتية وجاذبة

ومشجعة للميكروبات إلحداث أمراض تنترش إنتشار النار يف
اهلشيم عند هذا اجلمع اهلائل من احلجاج.

ورغم أن السلطات الصحية السعودية تأخذ بكل األسباب

املمكنة ،وتوفر أقىص ما يستطاع من درجات النظافة ،إال أن ذلك
لوحده بأي حال من األحوال ،ال يمكن أن يكون كافي ًا للوقوف

أمام هذه اجليوش اجلراره ،التي ال تعد وال حتىص من امليكروبات
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املختلفة ،التي ال تقف دقيقة واحدة دون أن تتكاثر ،إذ أثبت
علامء اجلراثيم أن اخللية البكتريية الواحدة تصبح مليار ًا بعد عرش

ساعات!! ،ومع هذا كله مل نسمع يوم ًا عن وباء الكولريا قد إجتاح

الثالثة ماليني حاج ،الذين جيتمعون يف صعيد واحد ويف وقت
واحد ،يرشبون من نفس املاء ويتنفسون من نفس اهلواء بل وياكلون

نفس الطعام!!.

ورس األرسار يف ذلك كله ،كام أعتقد ،أهنا ميكروبات ممرضة

كثرية مع وقف التنفيذ بامر اهلل!! فهؤالء احلجاج واملعتمرون هم
ضيوف الرمحن !!.....ومن أكرم عىل صفوة العباد من خالقهم،
خاص ًة يف بيته املقدس !!...نعم ميكروبات معطلة القدرة بأمر

اهلل !!.....ألهنا جندي مطيع من جنوده الكثرية ﱹ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﱸ (المدثر.)٣١:
وأخري ًا :فانا مع األخذ باألسباب ومع اجلزء االول من قرار
وزراء الصحة العرب ولست مع اجلزء الثاين إطالق ًا .واطالبهم
بالغائه النه بنظري ليس يف حمله وال مربر له واطالب احلكومات
بعدم االخذ هبذا اجلزء ليقيني بأن اهلل تبارك وتعاىل سيكرم اآلخذين
باألسباب الصحيحه رشيطة ان يوقنوا بان األمر كله بيد اهلل «وهلل

األمر من قبل ومن بعد ولكن أكثر الناس اليعلمون».

فامليكروبات خملوقات مطيعة ،وجنود جاهزة لتنفيذ
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أوامرخالقها دون تلكأ وتباطئ أو كلل وملل .نعم هي ميكروبات

ممرضة ،ولكن مع وقف التنفيذ بقدرة خالقها خاصة يف البيت
العتيق ،حرمـه املقدس!! فال غرابة فهم ضيوف الرمحن وخاصته،

وهم يف رعايته وحفظه.

فال تقلقوا عليهم من إنفلونزا اخلنازير.
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�ضيوف الرحمن يف رعاية اهلل ....فال داعي للقلق
من �إنفلونزا اخلنازير
()2
إطلعت عىل الكثري مما كتب حول إنفلونزا اخلنازير وتابعت

بحكم ختصيص يف اجلراثيم الطبية حركة هذا الفريوس يف العامل.
وقد ُذهلت وتعجبت من إثنني خاضوا يف هذا األمر.
األول طبيب مسلم خمتص ينربي ليدافع ويربئ اخلنازير

من أهنا ليست السبب يف ظهور هذا الفريوس اجلديد وإنتشار هذا

الوباء !! .......وعلامء العامل كلهم ،رشقيهم وغربيهم ،أثبتوا بام ال
يدع جماالً للشك أن األصل احلاضن واملوزع الرئيس هلذا الفريوس
ُ
هو اخلنزير.

وأما الثاين فهم العلامء الذين رأوا تأجيل احلج وإلغاء

العمرة بسبب إنفلونزا اخلنازير ،وبنية احلفاظ عىل صحة احلجاج
واملعتمرين ،وهذا ليس سلي ًام من وجه نظري وال داعي له إطالق ًا

لألسباب التالية:
أوالً :هذا الوباء (إنفلونزا اخلنازير) أقل خطورة عىل البرش
من غريه ،إذ أن نسبة الذين ماتوا بسببه ال يتعدون واحد ًا من كل

ضعف يف جهاز املناعة
مائتي مصاب ،وهم من الذين عندهم
ٌ
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وأذى من
إما لصغر سنهم أو كربه ،هلذا فهذا الوباء أقل خطور ًة
ً
اإلنفلونزا البرشي املعروف.
ثاني ًا :إذا كان البد من الرغبة يف منع السفر أو تأجيله فليكن

منعه إىل املناطق املوبوئة مثل الواليات املتحدة األمريكية و املكسيك
وما شاهبها ،أما بالدنا فليست موبوئ ًة ال باخلنازير وال بفريوساهتا

املمرضة.

ثالث ًا  :ال حتتاج الوقاية من هذا الوباء إلاَّ إىل املزيد من اإللتزام

باألوامر اإلسالمية ،من حيث غسل اليدين ،فعدى عن الوضوء
يقول لنا « :برك ُة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» (رواه

أبو داوود) وإتباع آداب العطاس من حيث وضع اليد عىل األنف
وتشميت العاطس ،ثم السالم باملصافحة ال بالتقبيل كام أمر احلبيب

املصطفى....وللمزيد من اإلحتياط البد من إستعامل الكاممات
لمُخالطي املصابني فقط.
رابع ًا :وهذا هو األهم بنظري ،فأنا وبحكم إختصايص

باجلراثيم الطبية ،أعتقد أن ميكروبات األوبئة املختلفة من فريوسات
وبكترييا وفطريات وطفيليات ،جتتمع كل عا ٍم بأعداد ال يعلمها إال

الذي خلقها مرات ومرات يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ،مع

احلجاج واملعتمرين الذين يأتون من كل أصقاع الدنيا ،باختالف
عاداهتم وتباين مستوى معرفتهم ونظافتهم ،ففيهم من أجهل الناس
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إىل أعلمهم ،جاءوا من أفريقيا ومعهم ميكروبات أوبئتها اخلاصة
ورشق وجنوب رشق آسيا بجراثيمها االخرى ،جيتمعون ومعهم
مليارات املليارات من امليكروبات املمرضة ،ومع هذا مل نسمع يوم ًا
عن إنتشار وباء الكولريا أو التوفئيد أو الدفترييا أو احلصبة ،بني

احلجاج أو املعتمرين!! فام رس ذلك يا ترى؟؟!!.

رصدت أكثر من مئة نوع من هذه امليكروبات التي تُسبب

أوبئة مرصدت أكثر من مئة نوع من هذه امليكروبات التي تُسبب
أوبئة خمتلفة ،يأيت بعضها مع حجاج أفريقيا والبعض اآلخر مع أهل
الرشق واآلخر مع أهل الغرب .وهي تتواجد بمليارات املليارات
مع احلجاج وعليهم ،وتتكاثر برسعة أكرب يف اجلو احلار ،فدرجة
احلرارة يف السعودية مناسبة جد ًا لتكاثرها ،واجسام احلجاج املرهقة

واملتعبة من السفر الذي ُيضعف بدوره فعالية جهاز املناعة عندهم،

كلها عوامل مواتية وجاذبة ومشجعة للميكروبات إلحداث
أمراض تنترش إنتشار النار يف اهلشيم عند احلجاج.

ورغم أن السلطات الصحية السعودية تأخذ بكل األسباب

املمكنة ،وتوفر أقىص ما يستطاع من درجات النظافة ،إال أن ذلك
لوحده بأي حال من األحوال ،ال يمكن أن يكون كافي ًا للوقوف
أمام هذه اجليوش اجلرارة ،التي ال تعد وال حتىص من امليكروبات
املختلفة ،التي ال تقف دقيقة واحدة دون أن تتكاثر ،إذ أثبت علامء
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اجلراثيم أن اخللية البكتريية الواحدة تصبح مليار ًا بعد عرش ساعات،
ومع هذا كله مل نسمع يوم ًا ،ال يف القديم وال يف احلديث ،عن وباء

الكولريا أو الطاعون أو الدفترييا وما شابه ،قد إجتاح الثالثة ماليني
حاج ،الذين جيتمعون عىل صعيد واحد ويف وقت واحد ،يرشبون

من نفس املاء ويتنفسون من نفس اهلواء بل وياكلون نفس الطعام!!.
ورس األرسار يف ذلك كله ،كام أعتقد وأزداد بذلك يقينا يف

كل عام ،أهنا ميكروبات ممرضة كثرية مع وقف التنفيذ !!....فهؤالء
احلجاج واملعتمرون هم ضيوف الرمحن!! ومن أكرم عىل صفوة
العباد من خالقهم خاص ًة يف دياره املقدسة !!...نعم ميكروبات

معطلة القدرة بأمر اهلل!! ألهنا جندي مطيع من جنوده الكثريه ﱹ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﱸ (المدثر.)٣١:

والدليل عىل ذلك من القرآن الكريم ،يف قصة نقرأها كثري ًا ولكننا
كالعادة ال نعي منها إال جانب ًا أو آخر ،حيث يقول اهلل تبارك وتعاىل يف

سورة البقرة :ﱹ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﱸ (البقرة.) ٢٥٩ :
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ففي هذه اآلية الكريمة ،يذكر اهلل تبارك وتعاىل عن الطعام

والرشاب بأنه مل يتسنه (تني وعنب ورشاهبام) ،أي مل يفسد ،بمعنى مل حتلله
البكترييا وختربه كام تفعل عادة ،وكام هو مألوف لدينا ،ورغم أنه مكث

مئة عام ،ويف األحوال العادية وهي سنة اهلل يف كونه ،أن ال يمكث الطعام
والرشاب يف العراء أكثر من عدة أيام ،حتى تتلفه امليكروبات و يتحول
إىل مواد أخرى كلي ًا ،وال يبقى طعام ًا عىل اإلطالق!! إذ ًا أوقف اهلل

تبارك وتعاىل عمل امليكروبات املوجودة عىل الطعام والرشاب ويف اهلواء
املحيط ،فلم حترك ساكن ًا ،بل كانت جندي ًا مطيع ًا ألمر رهبا!! ويف نفس

اآلية الكريمة يأمر اهلل تبارك وتعاىل امليكروبات املوجودة يف جسم احلامر
أن تحُ لل حلم احلامر وعظمه !!.....هلذا أصبح تُراب ًا كغريه من املخلوقات،

عندما تتفسخ وتتحلل ثم أراه اهلل اآلية العظيمة كيف ينشز اهلل العظام
ثم يكسوها حل ًام ،فيعود محاره امامه كام ً
ال كام تركه قبل مئة عام ﱹ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﱸ (البقرة.)٢٥٩ :

ففي احلادثة نفسها يف هذه القصة ،نرى وبمنطوق القرآن
الكريم حالتني ،خمتلفتني متام ًا ،هلام عالقة بامليكروبات.

األوىل :أوقف اهلل تبارك وتعاىل فعل امليكروبات فلم يتحلل

الطعام والرشاب.

والثانية :أجرى اهلل سنته ،وترك امليكروبات تقو ُم بعملها
َ
احلامر كلي ًا.
فتحلل
املعتاد،
ُ
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فامليكروبات خملوقات مطيعة خلالقها متام ًا ،وجنود جاهزة

لتنفيذ أوامر اهلل دون تلكأ وتباطئ أوجمادلة أو كلل وملل ،كام يفعل

العزة ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
رب ً
اإلنسان الذي قال فيه ُّ
ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﱸ (الكهف .)٥٤:نعم

ميكروبات ممرضة .....مع وقف التنفيذ خاصة يف احلرم املقدس!! فال

غرابة فهم ضيوف الرمحن وخاصته ،فهم يف رعاية اهلل وحفظه ،فال
تقلقوا عليهم من إنفلونزا اخلنازير وأمثاله.

259

ق�صة انفلونزا اخلنازير
( )3
األخذ بكل األسباب املمكنة واجب ال خيتلف عليه عاقالن

ردود كثرية وخمتلفة بني معجب بالطرح وبني معارض منطقي

وبني مستهزىء ومع احرتامي وتقديري لكل طرح منطقي إال أنه
البد من التذكري باألمور التالية:
أوالً :يف كل يوم يزداد يقيني بام طرحت يف املقال السابق

بعنوان «ضيوف الرمحن يف رعاية اهلل..فال تقلقوا عليهم من انفلونزا
اخلنازير» ،ولكن حاشا وكال أن أكون ضد األخذ باألسباب ،إذ البد

من األخذ باألسباب املمكنة هلذا ولغريه كام فعلت وتفعل السلطات

الصحية السعودية دائام.
ثاني ًا :األخذ بكل األسباب املمكنة واجب ورضورة رشعية
البد منها ،ولكن هل هذا وحده يكفي؟ إذا كان يكفي ويمنع ،فكيف

نفرس حدوث حوايل مليون إصابة يف الواليات املحدة األمريكية
لوحدها!! هل هم ال يأخذون باألسباب العلمية والصحية؟ ام

هل هم جهلة ونظامهم الصحي متخلف؟ هل وهل؟؟؟ إذن
األخذ باألسباب عىل رضورته وامهيته اليكفي لوحده ،البد قبل
ذلك وبعده من إرادة اهلل التي تسري األمور حسب مشيئته ...أما
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نحن البرش فعندما نأخذ باألسباب الصحيحة نكون قد خرجنا من
دائرة التقصري واالتكالية وعملنا ما نستطيع حسب الفهم الصحيح

للدين.

ثالث ًا :أشهد بأن اجلهود العظيمة واملتجددة التي يقوم هبا

املعنيون بخدمة احلرمني الرشيفني تستحق اإلعجاب والثناء
والدعاء .فهم يأخذون بكل األسباب املمكنة ورغم ضخامة
هذه اجلهود وتكاليفها الباهضة ورضورهتا بنفس الوقت إال أنني
أعتقد أن ما جيتمع عندهم من برش وميكروبات مسببة لألوبئة من

كل حدب وصوب ،ال يمكن بحال من األحوال أن تكون هذه
اإلجراءات كافية لوحدها لصد هذه اجليوش اجلرارة من اجلراثيم

والفريوسات ،وهنا تتجىل قدرة اهلل وتوفيقه وحفظه لضيوفه يف

حرمه املقدس.

فإذا كانت األسباب لوحدها متنع انتشار هذا الوباء فلامذا

ال تفعل فعلها يف أمريكا وأوروبا؟؟ وهل األسباب الوقائية
املأخوذة يف اململكة العربية السعودية أكثر منها يف الواليات املتحدة

األمريكية؟؟ أم هو حفظ اهلل تبارك وتعاىل حلجاجه ومعتمريه!!
وكيف نفرس ونفهم حديث الرسول  الذي رواه البخاري و مسلم

بان الدجال والطاعون اليدخالن املدينه املنوره «عىل ابواب املدينة
مالئكه.اليدخلها الطاعون والدجال» (رواه البخاري ومسلم).
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رابعا ً :هل لدى البرشية حتى هذا الوقت غري العمل اجلاد

لتصنيع مطعوم ضد انفلونزا اخلنازير؟ الذي البد من أخذه حال

توفره .وهل لدى منظمة الصحة العاملية حتى هذا الوقت غري
النصح باخذ االحتياطات الالزمة عند خمالطة املصابني ثم غسل
اليدين مرار ًا واالنتباه عند العطاس وما شابه ؟

فكيف إذن يستغرب البعض أن االلتزام باألوامر اإلسالمية
هو خري وسيلة للوقاية من هذا الوباء وأشباهه.وهل الوضوء عملي ًا
يف اليوم عدة مرات اال غسل متكرر لليدين واملناطق املكشوفة

املعرضة للتلوث؟ والرسول --يقول لنا يف احلديث الصحيح
«لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالوضوء عند كل صالة» ،ويقول
أيض ًا« :من أراد أن يكثر اهلل خري بيته فليتوضأ إذا وضع طعامه وإذا
رفع» ،أي عىل األقل غسل اليدين ،وغري ذلك الكثري من األحاديث

احلاثة عىل اإلكثار من الوضوء.

ثم هناك أداب إسالمية البد من ممارستها عند العطاس من

وضع ظهر الكف عىل الفم ملنع الرذاذ من االنتشار وإيذاء اآلخرين
واألحاديث عن العطاس كثرية ،أما السالم فهو باملصافحة وليس

بالتقبيل كام أمرنا رسول اهلل وهذا ما استقرت عليه املفاهيم الصحية
الصحيحه لتقليل احتاملية نرش امليكروبات ،هل هذه املامرسات

الدينية تتامشى مع العلم احلديث واملكتشفات اجلديدة أم هي
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«خزعبالت وشعوذة» عىل رأي أحدهم ،وأمثال هذا الأقول له إال
ما قال ابن قيم اجلوزية «التكن ممن إذا جهل شيئ ًا عاداه» فابك عىل

جهلك والتلم علم االخرين.
خامس ًا :ثبت أن هذا الوباء رسيع االنتشار لكن اإلصابة به

غري قاتلة إال يف حاالت خاصة جد ًا جد ًا ومتر وتنتهي أحيان ًا دون

علم أو انتباه وهذا ما أعلنته منظمة الصحة العاملية.واملطلوب اآلن

من عامة الناس عدم تعطيل أعامهلم واسفارهم وغسل أيدهيم كل

ساعتني إىل ثالث ساعات.

وأنا أقول بلغة إسالمية واضحة وأكثر شموالً جاءت

باحلديث الصحيح الذي رواه مسلم أن الرسول  قال« :غطوا
اإلناء وأوكوا السقاء فإن يف السنة ليلة ينزل فيها وباء ال يمر بإناء

ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إال نزل فيه من ذلك

الوباء» وهلذا فاملسلم امللتزم بالسنة النبوية يقوم بإجراءات وقائية
طوال العام أكثر مما طلبته منظمة الصحة العاملية إذ يكفي أن يتوضاء
مخس مرات باليوم طلب ًا لألجر والثواب ليحصل معها عىل الصحة

والعافية ويتخلص مما علق عليه من جراثيم كثرية ،فالوضوء سالح

املؤمن.

وأخري ًا :نعم أنا مع األخذ باألسباب املمكنة كاملة ودون

تردد مع يقيني أن امليكروبات هي من جنود اهلل املطيعة يوجهها
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حيثام وكيفام يشاء ﱹ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ (الروم،)٦:

وأن اهلل تبارك وتعاىل سيكرم اآلخذين باألسباب رشيطة ان يوقنوا

ان االمر كله بيد اهلل ﱹ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﱸ (يوسف.)٢١:

فضيوف الرمحن يف رعاية اهلل ،فال تقلقوا عليهم من انفلونزا

اخلنازير.
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الوقايه من انفلونزا اخلنازير بال تكاليف !!
()4
ُ
وينتقل باهلواء الذي
رسيع االنتشار،
بام ان هذا الفريوس
ُ
ِ
املريض يمك ُن ان
اليستغني عنه احدٌ  ،وبام ان عطس ًة واحد ًة من
ِ
ِ
َ
البرش ال
املحيط ،وبام ان
ذرات الفريوس يف اهلواء
املاليني من
تبث
َ
َ
ِ
اهلواء الذي يتنفسون  ،وبام ان الفريوسات التي
تعقيم
يستطيعون
َ
ِ
ٍ
ِ
بسبب ِ
ِ
كل َ
ذلك
الشتاء،
فصل
بكثره يف
تنترش
اجلهاز التنفيس
ُصيب
َ
ت ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ننصح َ
باحلفاظ عىل جهازه
كل سلي ٍم
باملرض فإننا
اإلصابة
ولتجنب
ُ
تأثري الفريوس اذا حصلت اإلصابه
املناعي ،الذي يمكن ان خُيفف َ
او يمنعها من اصلها.

ِ
ٍ
جيش ٍ
التدريب،
قوي ،حس ُن
وجهازك املناعي هو عبار ٌة عن
ِ
ِ
ٌ
يسهر عىل أمنك وإستقرارك
مذهل،
جنوده
التحفز ،تعدا ُد
دائم
ُ
ُ
علمت طريق َة
الصحي ليل هنار ،دون ان ُحت َس او تعلم به ،ولو
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
افراده وتفانيهم يف خدمتك،
وتعاون
وسهره عىل صحتك،
عمله
هلتفت الشعوري ًا من أعامقك« :سبحانك ريب ما أعظمك» .فجهازك
َ
ُ
َ
حتاول
ويكافح امليكروبات التي
شيخوختك،
املناعي حيد ُد رسعة
ُ
ِ
َ
َ
يدمر اخلاليا الرسطانية
باالمراض ،كام ان ُه
وإصابتك
مهامجتك
ُ
َ
َ
وخيلصك يومي ًا من قاممتك (اخلاليا امليته
جسمك،
كلام نشأت يف
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ِ
الرغوب يف تراكمها
والكيميائيات السامه وامليكروبات امليته) غري

يف جسمك.

ٍ
فأنت يف ٍ
ُ
ومنعة
قوة
يكون جهازك املناعي قوي ًا،
وحينام
َ
ِ
ومشيئته أن َ
َ
تعيش حيا ًة كلها
جتعلك تكا ُد التقهر ،وقادر ًا بإذن اهلل

حيب ان يقيض عمر ُه
صحة ونشاط وعطاء وإنجاز وسعاده ،فال أحد ُ
معاناة من االمراض واألسقام.
َ
محايتك،
منشطات تزيدُ من فعاليته يف
وجهازك املناعي هذا ،له
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ُضعف
متدفقة .كام أن له اعداء ومثبطات ت
وصحة
دائمة
بحيوية
فتتمتع
ُ
ُ
ُ
وتنتهز الفرص َة وهتجم
اجلراثيم
فتطمع
الكثري من جنوده،
وتقتل
عمله
ُ
ُ
ُ
َ
عليك فتؤذيك ،ومن أهم أعداء جهازك املناعي ما ييل:
 -1التدخيـن واهلواء امللوث.

 -2التوتر واإلرهاق واحلزن والضغط النفيس املستمر.
 -3النظرة السلبية للحياة والتعامل معها بتشاؤم.

 -4اإلشعاعات واملرسطنات واملبيدات ومنكهات الطعام

وملوناته.

 -5سوء التغذية.

 -6عدم التوازن يف العنارص والفيتامينات يف جسمك.

 -7ت��ن��اول بعض األدوي���ة واإلص��اب��ة ببعض األم��راض

والفريوسات كاإليـدز مثالً.
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ِ
ومن أهم ما ي ِ
َ
َ
هؤالء
التقليل من
حتاول
مكن َُك عمل ُه هو أن
ُ
ِ
هيامجونك يف نفس الوقت ُ
َ
أقل،
األعداء ،فكلام كان عدد الذين

كانت فرصتك يف التغلب عليهم أفضل .ومعظم األمور بيدك،
اختياري ،فأنت حتطم به وبمحض إرادتك جزء ًا مه ًام
أمر
ُ
ٌ
فالتدخني ٌ
من جهازك املناعي يف املسالك التنفسية خاص ًة وت َُس ِه ُل بذلك مهم َة
الفريوسات إلمراضك.
ِ
َ
َ
جهازك
يمكنك عمل ُه أيض ًا هو تقوي ُة
أفضل وأه ِم ما
ومن

َ
َ
َ
ومحاك من إنفلونزا
صانك
حصانك ،إن صنت ُه
املناعي وتنشيط ُه ،فهو
ِ
وإخوانه وذلك بإتباع األمور التالية:
اخلنازير

ِ
ُ
ُ
ُ
فاإلفراط
تناول الطعا ِم ك ًام ونوع ًا،
واإلعتدال يف
التوازن
أوالً:
ِ
ِ
للسمنة والسكري والضغط ،وق ّلت ُه تؤدي ملا
مرض ويؤدي
بتناوله ٌ
ِ
النشويات والباقي مناصف ًة
وخري الطعا ِم ما كان ثلثا ُه من
هو أسوأ.
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
كالتفريطٌ ،
ُ
حيوية
يؤثر عىل
واإلفراط
والربوتينات،
الدهون
بني
كل ُ
ِ
ِ
َ
جهازك املناعي ،فاحرص عىل
ونشاط
االعتدال.
ِ
الفيتامينات وبعض العنارص املعدنية ُ
حيث
نقص
ثاني ًا :جتنب ُ
ِ
أهنا مهم ٌة جد ًا يف ِ
ُ
تدخل يف
ونشاط جهازك املناعي .فأحيان ًا
قوة
ِ
ِ
اجلهاز فتزيدُ مقاومتها للفريوسات خاص ًة يف اجلهاز
تركيب قوات
التنفيس ،وأخرى تزيدُ من فاعلية اخلاليا البلعمية وتدخل أيض ًا يف

صناعة األجسام املضادة .هلذا ففيتامينات ( أ ،ب ،ج ،د ،ه ) رضوري ٌة
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جد ًا لقوة ونشاط جهازك املناعي ،وهذه الفيتامينات والعنارص

يمكن أن نحصل عليها من الطعام املتوازن والفواكه الطازجة
ِ
ِ
املتواجدة بكثرة يف الصيدليات .وأفضلها ما
املكمالت
وبعض
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
الطازجة.
والفواكه
اخلضار
جسمك من
يستخلصه
ِ
ٍ
ثالث ًا :ممارستك ٍ
الرياضة ،لتبقى نشيط ًا بعيد ًا
معقول من
لقدر
ِ
ِ
َ
رب من اخلاليا
الكسولة.
احلياة
عن نمط
فالرياضيون لدهيم عد ٌد أك ُ
القاتلة للميكروبات ومستوى أعىل من النشاط .والرياض ُة املطلوب ُة
ِ
تشكل حتدي ًا مقبوالً جلهازك املناعي ٍ
ُ
النشاط
ملزيد من
منك هي التي
ِ
ِ
ِ
ِ
املتوازنة ربام
غري
والقوة وليس لقهره وإضعافه ،فالرياض ُة العنيف ُة ُ
تولدُ تثبيط ًا ونتائج معاكسه.
ِ
َ
التحمل
ُكسبك مرون ًة وقو ًة يف
فرياضت َُك املعتدل ُة يمكن أن ت
رئتيك باإلضافة إىل ِ
قوة عضالتكُ ،
َ
وكل ذلك
وحتس ُن يف سعة
ِ
ِ
حتصل ِ
َ
َ
واملداومة عليه.
بكثرة امليش
عليه
يمكنك أن

ٍ
ِ
ُ
بإجيابية ،فإن كان طعامك
والتفكري
باحلياة
التفاؤل
رابع ًا:
ُ
َ
َ
عقلك وحتد ُد سلوك َ
َ
َ
فحالتك
َك.
تصنع
أفكارك
جسمك فإن
يصنع
ُ
ُ
ٍ
َ
بأفكار
مناعتك ،فالذين يعيشون حياهتم
عميق عىل
تأثري
ُ
النفسية هلا ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
َ
بأفكار
يعيشون
لألمراض من الذين
أكثر عرض ًة
سلبية مزعجة ُ
ِ
ٍ
َ
ُ
يكون
للفطرة يمك ُن أن
املعاكس
امللوث
فالتفكري
إجيابية متفائلة.
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
مدمر ًا للجسم متام ًا َ
والغبار.
والضوضاء
امللوثة باجلراثي ِم
البيئة
مثل
268

وقد ثبت علمي ًا أن عد َد اخلاليا املناعية ومستوى نشاطها
ِ
تتغري زياد ًة ونقصان ًا تبع ًا
املناعية يف اجلسم
ثم مستويات األجسام
ُ
َ
حلالتك العقلية.

وقد ثبت أن اهلدو َء النفيس ورعاي َة اآلخري َن واالسرتخا َء
ِ
ِ
ِ
َ
العواطف والرضا
الطية والسعادة والتعبري عن
والعالقات
والتأمل
ِ
ِ
ِ
َ
ٌ
جلهازك
عوامل حمفز ٌُة ومنشط ٌة
الرياضة كلها
وممارسة
العمل
عن
ِ
َ
الذات والبعدُ عن احلرا ِم والطمأنين ًة
الصلح مع
وكذلك
املناعي.
ُ
ِ
ِ
ُ
اخلري ومساعد ُة اآلخري َن ،ثبت أن هلا أثر ًا فاع ً
حتسني
ال يف
وعمل
ِ
ِ
ِ
العامة يف جسمك.
املناعة
كفاءة
ورف ِع
َ
واإلنفعال النفيس واحلزن
والغضب
التوتر املزم َن
غري أن
َ
َ
ِ
ِ
ِ
العمل وقل َة
العواطف وعدم الرضا عن
وكبت
بالوحدة
والشعور
َ
َ
آثار سلبي ٌة مدمر ٌة
النو ِم والضوضاء والتعاسة يف احلياة الزوجية هلا ٌ
َ
ِ
املناعي وضعف فاعليته.
جهازك
عىل أداء
خامسا ً :عليك بمامرسة األمور التالية يومي ًا لتقليل إحتاملية

إلتقاط فريوس إنفلونزا اخلنازير( :الثالثة نقاط التاليه جاءت يف

توصيات من املستشفى التعليمي التاب ِع جلامعة كنساس يف الواليات
املتحده االمريكيه)

وحنجرتك مرتني باليو ِم ٍ
دافئ ِ
بامء ٍ
َُ
 -1إغسل َ
فيه يش ٌء
فمك
فريوس ٍ
ٍ
امللح ،ألن ذلك يمكن أن ُي َ
ٌ
بسيط من ِ
عالق يف خاليا
زيل أي
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ِ
ِ
ِ
احللق َ
املرض.
إحداث
قبل أن يتمك َن من
ِ
األنف مر ًة َ
كل يو ٍم ،وانفض ما بداخلهام
 -2إغسل َفتحتي
ِ
ٍ
بقوة ،فهذا ي ِ
األنف ُ
فتقل
قل ُل عد َد الفريوسات إن ُوجدت يف
ُ
ِ
ِ
ُ
يقول «إِ َذا ت ََو َّض َأ
املرض ،ورسولنا الكريم 
حصول
إحتاملي ُة
ْخري ِه ِمن المَْ ِ
ِ
ِ
اء ُث َّم لِ َينْ ُث ْر» (رواه أمحد).
َأ َحدُ ك ُْم َف ْل َي ْس َتنْش ْق بِ َمن َ ْ ْ
ِ
ِ
 -3إحتيس َ
الدافئة
السوائل
كل يو ٍم قدر ًا معقوالً من

احللق وت ُ
علق بِ ِه
تنظف
كالشاي والزهورات والقهوة ،ألهنا
ُزيل ما َ
َ
ُ
ِ
ٍ
املعدة ُ
متوت فيها.
فريوسات تأخذها إىل
من
حيث ُ
ِ
 -4تناول قدر ًا معقوالً من ِ
السوداء أو زيتها ،فقد أث َبتت
احلبة
ِ
ِ
للميكروبات
منسوب اخلاليا القاتلة
ترفع
َ
جمموع ٌة من األبحاث بأهنا ُ
يف الد ِم ،وتزيدُ يف نشاطها  .وصدق رسول اهلل  حيث يقول« :إن
كل ٍ
ِ
يف ِ
السوداء شفا ٌء من ِ
داء إالّ السام» (رواه البخاري)
احلبة
ِ
ِ
يستطيع ُ
ِ
كل
املكلفة،
النصائح غري
فهذه جمموع ٌة من
وأخري ًا
ُ
ٍ
واحد منا ان يقو َم هبا ،من باب االخذ باالسباب اضاف ًة اىل غريها
ٍ
َ
فلينشط كل منا جهاز ُه املناعي
مقاالت سابقه.
مما جاء ذكره يف
ويقي نفسه وأهله من امراض وحاالت ال حتمد عقباها .واهلل خري
احلافظني
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ثالثة ماليني معتمر ومعتكف ليلة ختم القر�آن يف احلرم املكي دومنا
�أي �إ�صابة ب�إنفلونزا اخلنازير
()5
تقارير إعالمية كثرية ،من هنا وهناك ،أشغلت الفضائيات،
وأخافت الناس ،حتى ُخيل للبعض أن هذا الوباء ٍ
آت ال حمالة ،ولن
ِّ

يرتك صغري ًا وال كبري ًا بخري ،ولن تسلم جمتمعاتنا خاصة ،إال إذا

وأجلت حجها ،وبادرت حلجز
عطلت مدارسها ،وألغت عمرهتا ّ
عرشات املاليني من ُجرعات املطعوم السحري املوعود !! ،وخاص ًة
أن الرتكيز اإلعالمي إنصب عىل حاالت الوفاة ،عل ًام أن دراس ًة

متأنية بينت أن كل الذين ماتوا بسبب هذا الوباء ،كانوا يعانون
ال من ٍ
أص ً
خلل يف جهاز مناعتهم لسبب أو آلخر ،ولو أن اإلعالم

ركز بنفس القدر عىل مئات اآلالف الذين تعافوا من اإلصابة،
لظهر الوباء للناس بسيط ًا عىل حقيقته ،وهذا الرتكيز هبذه الطريقة
ٍ
ٍ
ٌ
حلاجات بدأت تتبدى
حلاجة أو
عظيم وبعدٌ عن احلقيقة،
هتويل
فيه
ٌ
للمهتمني يوما عن يوم ،وللتوضيح أكثر ،نُذكِّر باألمور التالية:
أكثر من أربعني فضائي ًة عربية وإسالمية مشهد ًا
أوالً :نقلت ُ
عظي ًام ،لتجمع ثالثة ماليني معتمر ومعتكف يوم اجلمعة أي يف الثامن
والعرشين من رمضان ،ليلة ختم القرآن الكريم يف احلرم املكي ،ومل
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تثبت – وهلل احلمد – ولو إصابة واحدة بإنفلونزا اخلنازير ،كام ظهر
يف تقرير أحد كبار املسؤولني عن الفحص يف املدينة املقدسة.

ٍ
لساعات
ضخم هائل ،ال مثيل له حتى يف احلج ،يستمر
جتمع
ٌ
ٌ
ٍ
والناس يصلون ويطوفون بإزدحا ٍم مشهود،
طويلة يف احلرم املكي،
ُ

وقد جاءوا من أطراف الدنيا كلها ،متوكلني عىل اهلل ،وآخذين بكل
أسباب النظافة ،مطمئنني إىل كرم اهلل ورمحته ،فهم ضيوفه ويف حرمه

اآلمن.

ثاني ًا :زرعوا يف روع الناس -من كثرة التكرار– أن اخلريف
والشتاء مها املوسم احلقيقي إلنتشار هذا الوباء ،وتناسوا أن أقطار ًا

خريف وشتا ٌء بعد ظهور هذا
مر عليها
ٌ
كثرية يف العامل ،رشقه وغربه َّ

الوباء ،ومل حيصل ما يقولون!!! ،فلامذا يركزون عىل خريفنا وشتائنا
ووقت ٍ
كاف لرشكات األدوية
بالذات؟؟ أألنه موعدٌ مناسب،
ٌ

املصنعة للمطعوم ،لتوفريه بكميات كبرية؟؟ ونحن املطموع بأموالنا

األقدر عىل دفع التكلفة ،وبالتايل جيدون عندنا ما يريدون ؟!! أم ألن

فيهام موسم حجنا ؟!!
ثالث ًا :كفى متاجرة وهتوي ً
ال وختويف ًا للشعوب ،فقد سقطت
الدعوى ،وخابت آمال املتاجرين بصحة البرش ،وبان الكثري من
ٍ
هائل يف مكة املكرمة
مكرهم وختطيطهم .فام حصل من جتم ٍع
ٍ
ألعداد عظيمة من املعتمرين ،جاءوا من مجيع بلدان العامل ،قبل توفر
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املطعوم وتوزيعه وإستعامله .هذا التجمع الكبري الذي  -بفضل اهلل
ويروجون .ﱹ ﯫ ﯬ
– بسالم وعافيةُ ،يثبت كذب ما يدَّ عون ِّ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﱸ (يوسف.)٢١:
َ
َ
الفارق الواضح
يتجول يف العامل ،يرى بأم عينه
رابع ًا :إن من
ِ
مطارات الدول
يف اإلهتامم هبذا الوباء ،فال ترا ُه بشكل رئييس إال يف
النامية وصحفهم وأحاديثهم .فلامذا مل تؤجل أو تغلق املدارس
ورياض األطفال واجلامعات يف البالد الغربية املوبوءة؟؟ .ثم
ملاذا ال يقومون يف الغرب بالفحص املخربي لكل من تظهر عليه
عالمات اإلنفلونزا ولو كانت اإلنفلونزا العادية؟؟ .أما يف بالدنا

وحسب ما ظهر يف الصحف فقد تراكمت العينات املشبوهة يف

املختربات لدرجة أهنا أخذت حصتها وحصة غريها من اإلهتامم
أكثر حرص ًا عىل صحة مواطننا منهم
والوقت واإلنفاق ،فهل نحن ُ
ال نطبق دون ٍ
عىل مواطنهم؟؟ ام نحن فع ً
وعي مقولة اننا السوق
اإلستهالكية للكواشف الطبية املصنوعة يف الغرب؟؟ .فمع تقديرنا
للجهود الكبرية التي تقوم هبا اجلهات املعنية ،إال أننا نطالب بنفس
القدر من اإلهتامم باجلوانب الصحية األخرى للمواطن يف دولنا

النامية.

ِ
حذار من املطعوم السحري الذي تنتظره احلكومات
خامس ًا:
ألف عالمة إستفها ٍم وإستفهام ،ويكفي أن
بفارغ الصرب ،فعليه ُ
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نذكر أن مصنِّعيه لن يستعملوه ألنفسهم ،وأن نصف أطباء بريطانيا

سريفضون تطعيم أنفسهم به ،ملعرفتهم بآثاره اجلانبية عىل صحة
اإلنسان .ومع أنني من املشجعني دائ ًام للناس لتطعيم أبنائهم
وحتصينهم ضد األوبئة األخرى ؛ كشلل األطفال واحلصبة ،إلاّ أنني
لن أستعمل مطعوم إنفلونزا اخلنازير لنفيس ولن أنصح به غريي
ألسباب كثرية ونتائج جتارب ظهرت هنا وهناك.
وأخري ًا :نأخذ بكل أسباب النظافة املمكنة يف حياتنا اليومية،

سوا ًء يف البيت أو يف مكان العمل أومكان الدراسة أو يف احلل او
الرتحال ،وال نؤخر عم ً
ال بسبب هذا الوباء ،خاصة يف ما يتعلق

باحلج ،فضيوف الرمحن يف رعاية اهلل وحفظه ،فال تقلقوا عليهم
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منع احلج...فباء بالإثم...وفاز ب�إنفلونزا
(((
اخلنازير!!
()6
ورب كريم ،بيده امللك وهو عىل كل يشء قدير،
حرم آمنّ ،

يد ّبر األمر كام يشاء ولك ّن أكثر الناس ال يعلمون ،يتقبل من عباده
الصاحلني أبسط األسباب فيبارك هبا ما دامت جمبولة باإلخالص

وحسن التوكّل عليه وحده ال رشيك له .وهو الذي يرحم وحيفظ

عباده التائبني وهوخرياحلافظني.
فج عميق ،مل يمنعهم التهويل
حجاج أقبلوا عىل اهلل من كل ّ
والتضخيم اإلعالمي بل والتخويف العاملي من إنفلونزا اخلنازير،
العيل
أقبلوا عليه حيدوهم األمل والتفاؤل وحسن اإلقبال عىل
ّ
القدير أن يعودوا اىل ديارهم كام ولدهتم أمهاهتم ،اصطلحوا مع
ذواهتم واستغفروا لذنوهبم ،وسدّ دوا ديوهنم ،وأ ّدوا للعباد حقوقهم
وختففوا من مهومهم ،أقبلوا عىل اهلل بكل إجيابية ورضا وطمأنينة،
طامعني بام عنده من عفو وغفران وجنّات فيها ما العني رأت وال
أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش.
بالعيل
يف مثل هذه احلالة النفسية اإلجيابية املتفاءلة واملرتبطة
ّ
القدير ،يعمل جهاز املناعة يف جسم اإلنسان بإحسن صورة وأفضل
(((

رئيس الجمهورية التونسية المعزول (بن علي).
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أداء ،خاصة يف ظل ممارسات شخصية راتبة للنظافة يزيدها ألقا

وبركة كثرة الوضوء ،مصحوبة بتفوق وإحسان لنظافة البيئة
واملكان ،وفوق هذا وذاك غيث كثري ومطرغزير من مزن أرسلها اهلل

تبارك وتعاىل لينقي اهلواء و يغسل األرض.

فاز حجاج بيت اهلل احلرام  -واحلمد هلل رب العاملني  -وفاز

املجتهدون اآلخذون باألسباب ،فهنيئا هلم وللقائمني عىل احلرمني

الرشيفني وتق ّبل اهلل جهدهم العظيم ،وخرس املث ّبطون و املهولون...

ولكن اخلارس األكرب هو من منع احلج هذا العام بسبب إنفلونزا

اخلنازير فباء باإلثم والوزر ثم برز إليه املرض نفسه وهو يف عقر

داره ،فأصيب به.وصدق اهلل العظيم إذ قال :ﱹ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﱸ (النساء.) ٧٨:

وها هو معايل وزير الصحة السعودي يعلن يف مؤمتره

الصحفي يوم األحد املوافق( )2009-11-28بأن حج هذا العام

مر بسالم دون أوبئة وكوارث صحية ’ أ ّما
وهلل احلمد واملنّة آمن إذ ّ
بالنسبة إلنفلونزا اخلنازير فقد ثبت حصول ( )73إصابة مات منهم
مخسة حجاج فقط الغري.

ورغم أن هذا احلج جاء يف الشتاء الذي طاملا أخافونا منه،

وهذا العدد الكبري الذي
ورغم هذا ّ
الزحام واالختالط يف كل مكان ّ
بلغ الثالثة ماليني حاج «جاءؤا من كل حدب وصوب.رغم كل
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ذلك ،جت ّلت مشيئة اهلل وقدرته يف حفظ ضيوفه ،فلم ينترش إنفلونزا
اخلنازير إلاّ كام ذكر معايل الوزير’ وهذا ّ
أقل بكثري مما حصل يف

أصغر والية من الواليات املتحدة االمريكية برغم ّ
كل لقاحاهتم
وإجرآءاهتم الصحية الوقائية املكثفة.

يأيت هذا الترصيح الرسمي بعد سبعني يوم ًا من إعالن اململكة

العربية السعودية ذاهتا بأن طوال موسم العمرة يف رمضان مل يثبت
فيه إلاّ ( )21إصابة يف املدينة املنورة وتسعة إصابات يف مكة املكرمة

وتوج ذلك باجتامع ثالثة ماليني معتكف ومعتمر ليلة ختم القرآن
ّ

الكريم يوم اجلمعة ( )28رمضان يف احلرم املكي ومل يصب أحد
باذى أو إنفلونزا اخلنازير بفضل اهلل و كرمه.
وبعد هذا وغريه الكثري فإنني أتسأل:

أال يكفينا ما ظهر لآلن دلي ً
ال عىل قدرة اهلل وحفظه لضيوفه

الكرام يف حرمه املقدس؟

أال يستدعي ذلك منا أن نردد دائام وأبد ًا ما قاله الرجل

الصالح كام ورد يف سورة البقره آيه ( )259ﱹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﱸ؟
أال جيب أن نوقن ّ
بأن األخذ باألسباب لوحدها عىل رضورهتا
ال تكفي إلاّ إذا كانت جمبولة باإلخالص ثم بتوفيق اهلل و قبوله؟

أال جيب أن ننتبه فال ننسى أبد بأن التهويل و التخويف
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اإلعالمي العاملي ليس بريئ ًا وال خيلو من إشغال و إهلاء عىل ّ
أقل
تقدير؟

أال نتذكر ونوقن ّ
بأن التزامنا برشع اهلل وأوامره هو خري وسيلة

للوقاية من اآلفات واألوبئة جديدها وقديمها؟
واخري ًا أكرر التذكّري ّ
بأن ضيوف الرمحن يف رعاية اهلل فال

تقلقوا عليهم من إنفلونزا اخلنازير .وهلل األمر أوالً وأخر ًا ولك ّن
أكثر الناس ال يعلمون.
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