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املقدمة
وعظيم  وجهِه  بجالِل  يليُق  محدًا  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
ُسلطانه، وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل املبعوث رمحة للعاملني، 

وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد:
فلهذا الكتاب مناسبٌة، أوهلا أنني أصدرت شبيها له يف السابق، 
وكنت أظنه هامشيا لن يلقى قبوال كسابقاته، إالّ أنني تفاجأُت من 

ُحسن َقبوله وكثرة طلبه، وخاصة من فئات مقدرة يف املجتمع.
منحـة  مـن  بـه  اهلل  أكرمنـي  مـا  وبحكـم  أننـي  وثانيهـا 
املرض»الرسطـان« وطلب األطباء مني بعد العملية اجلراحية املثول 
للعالج الكياموي الـذي أستدعى ما جمموعه مخسة أشهر تقريبا كان 

معظمها يف البيت، فكان عندي من الوقت الكايف ملثل هذا العمل.
وثالثها أن كان شهر رمضان بربكاته أحد هذه األشهر اخلمسة 
تعلق  ما  السابق عجزًا خاصة  كتابته يف  أتردد يف  فام كنت  املباركة، 
باألمور العلمية الطبية، وجدُت نفيس مقباًل  عليه بفضل اهلل هبمة 

عالية.
وآخر)خواطر  للشباب،  اإلنجليزية  باللغة  كتاٌب  فكان 
علمية( ثم هذا الكتاب الذي بني يديك، كل موضوع فيه منفصل 
عن سابقه والحقه، قابل للقراءة عىل فرتات متقطعة، بعيدًا عن امللل 
وِقرِص َنَفِس الشباب يف القراءة واملطالعة وربام أحسن ما ُيطلق عليه 
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“أوارق مبعثرة”.
من  سابقه  لقي  ما  يلقى  أن  ثم  القبول،  ُحسن  اهلل  من  آماًل 
ننتفع  جاريًة  صدقًة  يكوُن  عّله  األحبة،  األخوة  بني  وتداول  طلب 

هبا مجيعًا،»يوم ال ينفع ماٌل وال بنون إالّ من اتى اهلل بقلب سليم«.
واحلمد هلل رب العاملني

                                                           الدكتور عبداحلميد القضـاة
                                                           رمضان/ 1438 هجري
                                                        املوافق 2017/6/24م

 



9

جابرة العرثات
الزبائن  بني  تتحرك  متواضع،  مطعم  يف  رشيقة  نادلة  سارة 
بخفة، تزينها ابتسامة عىل حمياها، مما يزيد الزبائن تعلقًا هبا...دخل 
املطعم سيدتان وقد بدا اجلوع عىل وجهيهام، وبعد استقرارمها عىل 
قائمة  وناولتهام  هبام  رحبت  سارة،  ختدمها  التي  الطاوالت  إحدى 
طعام الغداء، وقبَل أن يّطلعا عىل القائمة، سأالها أن تعرض عليهام 
أرخص طبقني، كوهنام ال يمتلكان ماالً كافيًا إثر عدم حصوهلام عىل 
التي  اجلهة  تواجهها  مالية  حتديات  بسبب  أشهر؛  عدة  منذ  راتبهام 

يعمالن لدهيا. 
مل تفكر النادلة سارة طوياًل. فاقرتحت عليهام طبقني، فوافقا 
وتناولتهام  بالطلبني  سارة  جاءت  األرخص.  مها  داما  ما  تردد  بال 
الفاتورة،   سارة  النادلة  من  طلبتا  ُتغادرا  أن  وقبل  بنهٍم،  السيدتان 
فعادت إليهام ومعها ورقة داخل املحفظة اخلاصة بالفواتري كتبت فيها 
ما معناه: »دفعُت فاتورتكام من حسايب الشخيص مراعاًة لظروفكام. 

هذا أقُل يشء أقوم به جتاهكام شكرًا للطفكام. التوقيع سارة«.
لدفعها  غامرٍة  بسعادٍة  شعرت  سارة  أن  املوقف  يف  الالفت 
فهي  الصعبة،  املادية  لظروفهام  نظرًا  السيدتني  طعام  فاتورة  مبلغ 
تّدخُر منذ عاٍم تقريبًا قيمة جهاز تلفاز توُد أن تشرتيه، وإن أي مبلغ 

هتدره فسيؤجل موعد اقتنائها هلذا اجلهاز احللم. 



10

علمت  عندما  هلا  صديقتها  توبيُخ  هو  أحزهنا  ما  أكثر  لكن 
من  وطفلها  نفسها  حرمت  ألهنا  بترصفها؛  نددت  فقد  باملوضوع. 

ماٍل هي أحوج إليه من غريها. 
وقبل أن يتغلغل الندم إىل داخلها اثر إحتجاج رفيقة عمرها 
عىل مبادرهتا؛ تلقت اتصاالً من أّمها تقول هلا بصوت عاٍل: »ماذا 
فعلِت؟«. ردت سارة بصوت خفيض ومرتعش خوفًا من صدمٍة 
اخرى ال حتتملها: » مل أفعل شيئًا. ماذا حدث ؟ «. أجابت أّمها: 
يشتعُل »فيسبوك« إشادًة بِك. سيدتان وضعتا رسالتك هلام بعد 
الكثريون.  وتناقلها  صفحتيهام  يف  عنهام  احلساب  دفعِت  أن 

فخورة بِك. 
مل تكـد تنتهي من حمادثتها مـع أّمها حتى اتصلت هبا صديقُة 
دراسـٍة تشـري إىل تداول رسالتها بشكل فـريويس يف مجيع املنصات 
االجتامعيـة الرقمية. وفور أن فتحـت سارة حساهبا يف »فيسبوك«، 
تلفزيونيـني ومراسلـني  منتجـني  مـن  الرسائـل  مئـات  وجـدت 

صحافيني يطلبون مقابلتها للحديث عن مبادرهتا املميزة.
ويف اليوم التايل، ظهرت سارة عىل اهلواء مبارشة يف أحد 
التلفزيونية األمريكية وأكثرها مشاهدًة. منحتها  أشهر الربامج 
ُمقدمة الربنامج جهازًا تلفازيًا حديثًا ومعه عرشة آالف دوالر. 
آالف  بخمسة  رشاء  قسيمة  إلكرتونيات  رشكة  من  وحصلت 
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أكثر من )100( إىل  اهلدايا حتى وصلت  عليها  واهنالت  دوالر. 
ألف دوالر تقديرًا لسلوكها اإلنساين العظيم. 

أكثر من  تغريت حياة ساره بسبب وجبتي طعام مل تكلفها 
)27( دوالرًا؛  لكّن زمان ومكان ومضمون هذا الترصف اإلنساين 
الذي ال ُيقدر بثمن فليس الكرم أن تعطيني ما ال حتتاج، وإنام 

أن تعطيني ما أنت يف أشد احلاجة إليه.
ملحتاٍج،ٍ  حتتاُج  مما  القليل  ولو  أعِط  العجيب،  اإلنساُن  أهيا 
أثرًا  وترتك  كثريًا  ُتسعد  لكن  كثريا.  ُتكلف  ال  الصغرية  فاألشياء 
اهلل عز  أبلغ وال أعظم وأعمق من كلامت  كبريًا، ومل أجد كلامٍت 

حم  جم  يل  ىل  مل  ٱخل  وجل حني قال يف حمكم التنزيل: ىمح 
يمح )آل عمران: 92(. ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  خممم 
وقول الرسول الكريم  »قال اهلل تعاىل:أنفق يا ابن آدم 

ُأنفق عليك« )رواه البخاري ومسلم(.
قادهتا  السليمة  فطرهتا  ولكّن  مسلمة،  ليست  فتاٌة  سارة 
ملثل هذه املبادرة اإلجيابية اجلميلة؛ فام باُلنا نحن املسلمني الذين 
اإلجيابية  الكريم يف  وأوامر رسوله  ربنا  أوامر  تطبيق  قرّصنا يف 
وعمل اخلري مع من نعرف ومن مل نعرف، وصدق الشاعر حني 

قال:
ال َيذَهُب الُعرُف َبنَي اهللَِ َوالناِسَمن َيفَعِل اخلرََي ال َيعَدم َجواِزَيُه
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ال�ضرُب مفتاُح الفرِج
هّم  حيمل  من  لكل  الزمة  وِصفٌة  عظيم،  خلٌق  الصرُب 
الدعوة، ويتحرك هبا ليل هنار، فهو بالنسبة للدعوة كمنزلة الرأس 
 : َِّمن اجلسد، فال بد منه لنجاح الدعوة وتثبيتها، َقاَل َرُسوُل اهلله
ا َوَأْوَسَع  ُه اهللهَُّ، َوَما ُأْعطَِي َأَحٌد َعَطاًء َخرْيً ْ ْ ُيَصربرِّ ».... َوَمْن َيَتَصربهَّ
«.)متفق عليه(، خاصًة عندما يعود اإلسالم غريبًا، فَعِن  رْبِ ِمْن الصهَّ
إْبِن َعبهَّاٍس، َعْن َرُسوِل اهللهَِّ َقاَل: »َيْأِت َعىَل النهَّاِس َزَماٌن َيُذوُب 
فِيِه َقْلُب امْلُْؤِمِن َكاَم َيُذوُب امْلِْلُح يِف امْلَاِء، ِقيَل: ِممهَّ َذاَك؟، َقاَل: »مِمهَّا 

ُه«) موسوعة النابليس(. ُ َيَرى ِمَن امْلُنَْكِر اَل َيْسَتطِيُع أن ُيَغريرِّ
املعاناة  رغم  بالصرب  وحتىل  ُابتيل  وقد  إالّ  نبي  من  وما 
الدعاة  من  تبعهم  من  وكذلك  به،  ُأرسل  ما  له  فكان  العظيمة، 
ما  اهلل األرض ومن عليها، ولنستعرض  الصادقني، حتى يرث 

كان من أمر سيدنا يعقوب وابنه يوسف عليهام السالم.
جريمة  عىل  السالم  عليه  يعقوب  اهلل  نبي  سكت  ملاذا 
؟!،  كذب  دم  وعليه  يوسف  بقميص  إليه  عادوا  عندما  أوالِده 
خصوصًا وأنه مل ُيصّدقهم عندما رأى القميص سلياًم دون متزيق، 
)يوسف١٨(،  يمح  مثنث  زث  رث  يت  ىت  فقال:ىمحٱ 
وملاذا مل يذهب إىل موقع اجلريمة ليبحث عنه كام يفعل أي أٍب يف 
مثل هذا املوقف؟!،  بل ملاذا مل جُيربهم عىل االعرتاف بام فعُلوه 
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ىث  ىمحٱ  بأخيهم؟!، وملاذا اختار الطريق األصعب حيث قال: 
يمح )يوسف١٨(. لك  اك  يق  ىق  يف  يثىف 

ثم َيعِجب اإلنسان من تكرار اجلواب نفسه بعد سنوات 
طويلة عندما عاد إليه أبناؤه من مرص و قد نُقص عدُدهم اثنني، 
األكرب  واألخ  عنده،  يوسف  حبِسه  الذي  األصغر  األخ  مها  و 
الذي أرص عىل البقاء يف مرص خجاًل من أبيه، فقال مرًة أخرى: 
)يوسف١٨(. يمح  يثىف  ىث  مثنث  زث  رث  يت  ىت  ىمحٱ 
جت  وتبني فيام بعد أنه كان عىل يقني من نتائج صربه ىمح 
)يوسف٨3(، لكنه ال ُيكاشف أوالده  يمح  مثحج  هت  مت  خت  حت 

جخ  مح  جح  مج  بام يف صدره ُمكتفيًا بتوكله عىل اهلل ىمحٱ 
)يوسف٨3(.وعِجٌب أيضًا من إرصاِره عىل كتامن أمله يف قلبِه،  يمح 
)يوسف٨4(، لُيعاين وحده بصمت، دون أن  يمح  حس  جس  ىمحٱ 

خص  حص   مس  يطالبهم باإلفصاح عن يشء،ىمح  خس 
)يوسف٨4(.  يمح  حط  مض  خض  حض  جض  مص 

مع  جع  وأوالُده يعجبون من صربه وطول أمله، فيتساءلون ىمحٱ 
)يوسف٨5(، حتى متوت من احلزن؟!،  يمح  جف  مغ  جغ 

هل  مل  خل  حل   جل  مك  لك  فيكتفي بالقول ىمحٱ 
)يوسف٨6(، هنا البد  يمح  حن  جن  مم  خم  حم  جم 
أن ندرك عند هذه اجلملة األخرية أنه كان قد أوحي إليه فلعل 
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يف  الكبري  ه  مههَّ فكتم  البداية،  منذ  بالسكوت  أمَره  قد  كان  تعاىل  اهلل 
قلبِه سنواٍت طواال، حتى فقد برَصه من احلزن دون أن يشكو للناس 
بكلمة، وقد علمنا أيضًا أن ابنه يوُسف قد أوحي إليه منذ أن جعلوه 
يف غيابة اجلُب، فعلم عندها أن وراء امَلكيدة ِحكمة إهلية، وأنه سيأت 

جه  ين  ىن  من  اليوم الذي ينفذ فيه الوعدىمح  خن 
ل األْس و  )يوسف١5(، فَصرِبَ أيضًا كصرِب أبيه، وحتمهَّ يمح  مه 

الُغربة و السجن بضع سنني.
القرآن  ومل حيدثنا  ولده،  للبحث عن  يعقوب  مل خيرج سيدنا 
بعدما كرب  يوُسف  يُعد  يدله عليه، ومل  أن  اهلل  الكريم عن طلبه من 
ومتّكن إىل أهله، كام مل حُيدثنا القرآن عن طلبه من اهلل أن يرشد أهله 
ُينفذ أمر اهلل  إليه، فكالمُها كان ينتظر ويصرب ويكُتم، وكالمُها كان 

ويتابع وظيفته هبداية الناس وتبليغ الرسالة. 
وعندما جاء موعد كشف احلقيقة عاد ليعقوب برصه، وعاد 

مل  يك  ىك  مك  ليوُسف أهله، وطلب إخوته املغفرة،ىمح 
، وأخذ  )يوسف١00( نن يمح  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل 

مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  ىمح  يوُسف ُيعدد نِعم اهلل عليه 
)يوسف١00( بدالً من اإلنتقام  حئ يمح  جئ  يي  ىي  ني 
والشامتة، وبعد أن جلس عىل العرش و سجد إخوُته بني يديه، مل 

هئ  مئ  ُيعاتب منهم أحدًا ونسب األمر كله إىل الشيطان، ىمح خئ 
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)يوسف١00( ، ومل يتساءل  هبجت  يمح  مب  خب  حب  جب 
مت  ملاذا كان عليه أن ُيعاين سنوات طواال مع أبيه، بل قال ىمح خت 
جح  مج  ىمح  إليه  يشء  كل  وأوكل  )يوسف١00(،  يمح  مث  هت 

)يوسف١00(. يمح  جخ  مح 
َيلتفت إىل كل ما مرهَّ به من حِمن،  وتابع تِعداد النعم دون أن 

حض  جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  ىمحٱ 
)يوسف١0١(، و كيف له أن ُيعاتب ربهَّه أو يتذمر وهو  يمح  خض 
)يوسف١0١(، بل أخذ  يمح  جع  مظ  حط   تعاىل ىمحٱ 

حفخف  جف  مغ  جغ  مع  يدعو بكل َضاعة وخشوع ىمحٱ  
)يوسف١0١(، وزاد بكل تواضعىمح  مق  يمح  حق  مف 

)يوسف١0١(. يمح  جك 
بعد هذا كله البد أن نوقن بأن األنبياء هم أشد الناس ابتالًء 
أن  درجة  إىل  بالصاحلني  واحلساد  الضالل  أهل  حييط  أن  وأنه البد 
اخِلطاب  وكأن  َقرابتهم،  وبني  وإخوهتم  بأبنائهم  أنبياءه  اهلل  يبتيل 

هن  اإلهلي ُيطمئن نبينا حممد   بأنهَّ األمر لن خيتلف كثريًا يف أمته، ىمحٱ 
)يوسف١0١(. يمح  حي  جي  ٰه  مه  جه 

هت   هنايتهىمحٱ  إىل  الصرب  يصل  أن  بعد  إال  يأت  ال  والفرج 
جس   مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث 
)يوسف١١0( خص، وعندها تكون امُلهلة  يمح  حص  مس  خس  حس 
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يمح  حط  مض  خض  حض  جض  أيضًا قد انتهتىمح  مص 
)يوسف١١0(. والعجب بعد كل هذا ملن ينفد صربه ويسأل عن عدل 

مك  لك  خك  حك  جك  مق  اهلل وِحكمته،ىمح حق 
)يوسف١١١(. يمح  حل  جل 

خل  األسئلة،ىمح  كل  عىل  أجوبة  العظيم  القرآن  ففي 
)يوسف١١١(،  يمح  مم  خم  حم  جم  هل  مل 
فلنُكن َعىل يِقني بأنهَّ ُهناَك َشيئًا ينتظُرنا َبعد الَصرّب لُيبهَرنا و ُينيس 

جه  هن  من  ىمح  َريب،  وعُد  ذاَك   .. األملّ  َمراَرة  منا  الصابرين 
يمح )آل عمران ٩(. مه 

الّلهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجالء أحزاننا، 
الّلهم اجعله حجة لنا وال جتعله حجة علينا، الّلهم اجعلنا ممن يقرأه 
فريقى وال جتعلنا ممن يقرأه فيزل ويشقى، الّلهم ارزقنا بكل حرف 
،وبكل  سعادة  آية  وبكل  كرامة،  كلمة  وبكل  حالوة،  القرآن  من 
ُنّسيـنا  ما  مـنـه  ذّكرنـا  اللـهم  جزاًء،  جزء  وبكل  سالمة،  سورة 

وعلمنا منه ما جهـلنا وثّبته يف صدورنا، إنك عىل كل يشٍء قدير.
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النمرود
رغم  ببعوضٍة،  اهلل  عّذبه  رجل  كنعان  بن  النمرود  أن  ُيذكر 
ابن جرير حيث قال: ملك األرَض رشقها وغرهبا  أنه ممن ذكرهم 
وذو  داود  بن  »سليامن  مها:  فاملؤمنان  وكافران،  مؤمنان  أربعة؛ 
يملكها  ومل  كنعان«،  بن  ونمرود  ُبختنرص  مها:  والكافران  القرنني، 

من البرش غريهم.
نمرود بن كنعان حاكم بابل وملك مملكة آشور، رجٌل متكرٌب، 
“أنا ُأحيي وُأميت،  ادعى األلوهية وقال كام قال غريه من الفراعنة 

أقتُل من شئت وأستحيي من شئت، فأدعه حيًا ال أقتله.
الناُس  فكان  االرض  يف  جباٍر  أول  كان  النمرود  أن  ُيذكر 
خيرجون إليه وخيتارون من عنده بعض الطعام ليأكلوا، فخرج معهم 

مرة سيدنا »إبراهيم« عليه السالم ليختار من الطعام مثل الناس.
ربكم؟  من  فيسأهلم:  بالناس،  يمُر  امللك  هذا  وكان 
فقال  السالم  عليه  »إبراهيم«  بـ  مر  حتى  أنت!!،  فيقولون: 
أحيي  »أنا  قال  وُيميت«  حُييي  الذي  »ريب  قال:  ربك؟  له:من 
وأميت«، قال إبراهيُم: » فإن اهلل يأت بالشمس من املرشق فات 
هبا من املغرب« فُبهت الذي كفر.!، قال تعاىل عن ذلك يف حمكم 

مئ  زئ  رئ  ٰى   ٌّ   ٍّ    َّ    ُّ      ِّ  ّٰ  التنزيل:ىمحٱ 
رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ 
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يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  نتىت  مت  زت 
مل  ىكيك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف 

.)٢5٨ يمح )البقرة  مم  ام  يل  ىل 
فرده هذا النمرود عن الطعام، ومل ُيعطِه شيئًا، فرجع »إبراهيُم« 
عليه السالم  ومرهَّ عىل كثيٍب من الرمال فقال يف نفسه:  أال آخذ من 
هذا الرمل فآت به أهيل فتطيُب أنفسهم حني أدخل عليهم فأخذ منه 
_بقدرة اهلل_  وأتى أهله ووضع متاعه ثم نام فقامت زوجته لتجُد 
يف متاعِة أطيَب أنواع الطعام وأجوده، وصنعت له منه وقدمته إليه 
فقال: من أين هذا؟!  قالت: من الطعام الذي جئت به، فعلم أن اهلل 

مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  ىمحٱ  قد رزقه، 
يمح )الطالق2-3(، فحمد اهلل تبارك وتعاىل. ىي  ني 

وُيذكر أن أهل العراق قد اشتكوا إبراهيم لدى امللك النمرود، 
بعدما اهتموه بأنه هو من حّطم أصنامهم، فلام مُحل إىل بالط احلكم 
حييي  الذي  ريب  إبراهيم:  فقال  الرب،  وجود  آية  عن  امللك  سأله 
ويميت،  فأتى امللك برجلني فقتل أحدمها وّسح اآلخر، وقال ها 
أنا ذا أحيي وأميت، فقال إبراهيُم: إن اهلل الذي أعبده قادٌر عىل أن 
يأت بالشمس من جهة الرشق فأِت أنت يا من تزعم األلوهية هبا 
ىك  يمح  مك  من جهة الغرب، يقول اهلل عزوجل:ىمح  لك 

)البقرة ٢5٨( وأجلم لسانه وأسقط يف يديه وأعجزه املقال.
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فبعث اهلل للنمرود َملكًا ليؤمن باهلل ويبقي عىل ُملكه، ولكنه 
له  وقدم  ثاٍن  ملك  فجاءه  غريي؟!،  رٌب  لكم  وهل  بعنجهية:  قال 

نفس العرض، فرفض أن يؤمن، ثم جاءه ثالٌث، فرفًض.
للَملك: إمجع مجوعك وأمجع مجوعي، فجمع  النمرود  فقال 
بابًا  عليهم  يفتَح  أن  اهلل  ،فأمر  الشمس  طلوع  وقت  جيشه  نمرود 
من البعوض، فكانوا ال يستطيعون رؤية قرص الشمس من كثرته 
إال  يبق  مل  البعوض  كثرة  فمن  دماءهم  ورشبت  حلومهم  ،فأكلت 
يشء  يصبه  فلم  اجلبار  النمرود  امللك  إال  يبق  مل  وكذلك  عظامهم، 
أنفه ثم دخلت  من هذا،  ولكن بعث اهلل عليه بعوضًة، دخلت يف 
إىل دماغة، فمكث هذا امللك اجلبار )400( سنة، ُيرضب باملطارق 
تزعجه  التي  احلركة  من  البعوضة  هتدأ  حتى  رأسه  عىل  والنِعال 

إزعاجا شديدًا، فكادت أن تذَهب بعقله وجتعله جمنونًا.
وللعلم فإن النمرود كان قد ملك األرض لـ )400( سنة قبل 
ذلك، فعاقبُه اهلل بـ )400 ( سنة أخرى من العذاب واخلزي والذل 
عن طريق بعوضة صغرية، وهذا جزاء من اّدعى األلوهية، فكانت 

هنايتُه أن عذبه اهلل بحرشٍة ضعيفٍة حتى هلك ومات. قال تعاىل: 
نتىت  مت   زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىمحٱ 
يق  ىق  ىفيف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت 
رن  مم  ام  ىليل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك 
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يمح )البقرة : 26( مي  زي  ري  ٰى  ين  ننىن   من  زن 
بأنه  )2017(م  عام  من  شباط  يف  العراقية  الصحف  نرشت 
ونرشت  بالعراق،  كركوك  يف  وزوجته  النمرود  قرب  عىل  العثور  تم 
صور اهلياكل العظمية الضخمة مرصعة بكميات كبرية من الذهب،  
حيث ُتقدر املجوهرات التي يلبسوهنا بحوايل )300( مليون دوالر 
من  بالقرب  االخرى  القبور  من  العديد  ُتنبش  وسوف  أمريكي، 

قربمها بحثًا عن املزيد من الكنوز.
أهلك  اّللهم  يعجزونك،  ال  فإهنم  بالظاملني  عليك  اللهم 
املسلمني  أمر  من  ويل  من  الّلهم  األرض،  يف  متكرب  جبار  كل 
رب  يا  آجل  غري  عاجاًل  وأهلكه  عليه  فأشقق  عليهم  فشق  شيئًا 
املستضعفني،اّللهم إنا نسألك ُحسن اخلامتة . ونسألك العفو والعافية 

واملغفرة والفردوس األعىل.
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اأنَت يف عبادٍة
ال  ربام  اليومية  الصلوات  فرائض  ألداء  وقت  أقىص  إّن 
ساعات  جمموع  من   )%5( حواىل  أي  واحدة  ساعة  مدهتا  تتجاوز 
جمموع  من   )%  8.5( تقريبًا  يعادل  رمضان  شهر  اليوم..وصيام 
شهور السنة، والزكاة ُتدفع لـمن يملك النصاب فقط مرة كل عام، 

وكذلك احلج مرة يف العمر لـمن استطاع إليه سبياًل.
الشعائر  تأديُة هذه  نتساءل أحيانا؛ هل مهمتنا يف هذه احلياة 
من صالة وصيام وزكاة وحج فقط ؟! اجلواب عن هذا السؤال هو؛

رشط  أهنا  رغم  فقط  الفرائض  تلك  تأديُة  ليست  العبادة  إّن 
التعاملية يف احلياة، فأنت يف عبادة عندما  العبادات  وأساس لقبول 
ُتساعد االخرين، وأنت يف عبادة عندما ُتطعم الـمسكني، وأنت  يف 
عندما  عبادة  يف  وأنت  والدّيك،  وترّب  أرحامك  تصُل  عندما  عبادة 

ُتؤدي األمانة وحقوق اآلخرين.
أنت يف عبادة عندما تكَف لساَنك عن الكالم البذيء، أنت 
يف عبادة عندما تبتسُم يف وجوه الناِس، أنت يف عبادة عندما تكون 
لطيفًا يف تعاملك مع أهلك، أنت يف عبادة عندما تكتُم غيظك، أنت 
عبادة  يف  أنت  ورشائك،  بيعك  يف  سمحًا  تكون  عندما  عبادة،  يف 
عندما ترفض الرشوة انت يف عبادة، عندما  حتتاُط من اخللوة، أنت 

يف عبادة عندما تغُض برصَك. 
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عبادة،  يف  أنت  صبورًا،  حلياًم  تكون  عندما  عبادة  يف  أنت 
عندما تكون متواضعًا، أنت يف عبادة عندما تكون صادقًا، أنت يف 
عبادة عندما تكون نظيفًا يف بيتك، ومكان عملك وشارعك..وإذا 
كنت موظفًا مسؤوالً فأنت يف عبادة عظيمة، عندما  ُتصلُح  وُتتقُن  

وحُتسن. 
هذه العبادات التعاملية هي التي جتعل اآلخرين يدخلون يف 
اإلجيابية،  بالقيم  مشبعة  برشية  نامذج  يرون  ألهنم  أفواجًا،  اهلل  دين 
هي  التعاملية  العبادات  هذه  مثل  الترصف،  مالئكية  تكون  تكاد 
التي أدخلت الكثريين يف اإلسالم....فأندونيسيا مل تصلها اجليوش 
هبروا  اليمن،  من  مسلمون  جتار  وصلها  ولكن  فاحتًة،  اإلسالمية 
عندما  أحدهم  كان  بحيث  وأخالقهم،  ترصفهم  بحسن  الناس 
يفتح متجره يف الصباح يأتيه املشرتي األول فيبيعه، فإذا جاء الثاين؛ 
يبع شيئًا بعد! أي  التاجر أن يشرتي من دكان جاره ألنه مل  يرجوه 
أخالٍق هذه؟ وأي إيثاٍر هذا؟ بل أي عبادة سامية تلك؟! واملسلم 
داعية  أحسن  يكون  أن  يمكن  عنه  اهلل  ريض  الفاروق  عن  ُذكر  كام 

بفضل تعامله ولو مل ينبس ببنت شفة.
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اأين اأنَت ِمن هوؤالء؟
مشاكل  كل  وحيُل  الفطرة  ُيالمس  عظيم،  دين  اإلسالم 
التي  املسطورة  بآياته  الكريم،  القرآن  اخلالد هو  البرشية، ودستوره 
واضحة  آياٍت  من  فيه  بث  وما  املنظور،  بالكون  التفّكر  عىل  حتثنا 
وعالماٍت تدُل اإلنسان عىل عظمة خالقه، إذا استعمل أداة التفكري 

الصحيح.
ومع أن اإلسالم ليس ضائعًا حيتاج إىل دليل، وال متهاًم حيتاُج 
من  بعضًا  لنا  لُتظهر  ترتى  تتطوع  واحلقائق  أألدلة  لكنّها  براءة،  اىل 

احِلكم الكثرية التي تكمُن يف أوامره ونواهيه.
فقد كشفت البحوث املختلفة احلديثة صحة هذه التوجيهات، 
وسبَق اإلسالم إليها، ورغم كثرهتا؛ إالّ أهنا وبكل أسف مل جتد من 
عامة املسلمني إالّ اإلمهال أو االستهزاء!، ألن ُجلّهم أو كّلهم واحٌد 
من ثالث؛ األول: اهتم بالعلوم التطبيقية البحتة واقتفى أثر الغرب 
متامًا، فلم يعد يؤمن إالّ بام حيس ويرى،وانفصل كليًا عام جاءت به 

األديان الساموية.
والثاين: اهتم بالناحية الروحية من الدين اهتاممًا كبريًا، حتى 

انفصل عن الواقع العميل والعلمي الذي حواه هذا الدين احلنيف.
الروحي  اجلفاف  حُيب  فال  وذاك!،  هذا  بني  حمتار  والثالث: 
العميل  احلياة  واقع  عن  االنفصال  وال  األول،  منه  ُيعاين  الذي 
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عندالثاين، فهو يبحث عن فهم سليم ومتوازن، جيمع بني األصالة 
واملعارصة.

العامل  العامِل  الطبيب  إىل  احلاجة  بأمس  أننا  احلال  وواقع 
العابد، الذي يعتقد أن الطب حمراٌب لإليامن، يرى من خالله قدرة 

زي  احلكيم العليم، ويقف سنني طويلة أمام قوله تبارك وتعاىل: ىمحٱ 
يمح )الذاريات: 21(. يي  ىي  ميني 

كام أننا بأمس احلاجة للفقيه العامل العامل العابد، راهب الليل 
فارس النهار، طبيب األنفس والقلوب، الذي نجد يف صيدليته كل 
ما نحتاج إليه من حلول إسالمية بلغة عرصية مستقاة من كتاب اهلل 

وسنة رسوله.
الثابت  واملرجع  الصحيح  األصل  بأن  التذكري  من  بد  وال 
جتربة  نتيجة  كانت  فإن  املطهرة،  والسنة  الكريم  القرآن  يف  يكمن 
العقل  لقصور  ذلك  يف  غرابة  فال  بالرشع،  جاء  ما  خُتالف  علمية 
رشع  يف  دائام  الصواب  كل  الصواب،  بأن  أبدا  شك  وال  البرشي، 
اهلل، والعلم الصحيح الذي ُيساعد عىل معرفة سنن الكون وقوانينه، 
الكامل  الدين  هذا  روح  من  أنه  البد  اإلنسان؛  خلدمة  واستغالهلا 
الشامل، واملسلم ُيعجبه أن يرى نتائج أبحاثه وأبحاث غريه مطابقة 

لرشع اهلل، فلامذا العجب من هذا؟! بل ملاذا االستهزاء بذلك؟.
الصحيح  احلديث  ففي  مبتدعون،  ال  متبعون  هذا  يف  فنحن 
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 وابتهج أن وافق حديث متيم  الذى رواه مسلم، ُس رسول اهلل 
الكريم  والرسول  به،  الصحابة  وأخرب  سبق  الذي  حديثه  الداري 
كام  الصحابة،  وأمام  املنرب  عىل  البالغ  سوره  ُيعلن  بالوحي  املؤيد 
وُنرس  نفرح  ال  بالنا  فام  الرشيف،  احلديث  هذا  يف  مفصاًل  ستجده 

ونبتهج عندما نجد مثل ذلك.
روى مسلم يف صحيحه عن فاطمَة بنت قيٍس، أخت الضحاك 
بن قيس، أهنا سمعت منادي رسول اهلل  ُينادي: الصالُة جامعٌة، 
يف  فكنت  اهلل،  رسول  مع  فصليُت  قالت:   املسجد  إىل  فخرجت 
صّف النساء التي تيل ظهور القوم، فلام قىض رسول اهلل  صالته، 
مصاله«،   إنسان  كل  »ليلزَم  فقال:  يضحك،  وهو  املنرب  عىل  جلس 
ثم قال: »أتدرون ملَ مجعتكم«؟ قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال: »إين، 
واهلل ما مجعتكم لرغبٍة وال لرهبٍة ولكن مجعتكم، ألن متياًم الداري، 
كان رجاًل نرصانيًا، فجاء، فبايع وأسلم، وحدثني حديثًا وافق الذي 

كنت ُ أحدثكم عن مسيح الدجال. 
ثالثني رجاًل من خلم  مع  بحريٍة  أنه ركَب يف سفينٍة  حدثني 
يف  جزيرٍة  إىل  أرفئوا  ثم  البحر،  يف  شهرًا  املوُج  هبم  فلعب  وجذام، 
فدخلوا  السفينة،  أقرب  يف  فجلسوا  الشمِس،  مغرب  حني  البحر 
اجلزيرة، فلقيتهم دابٌة أهلٌب كثرُي الشعر، ال يدرون ما ُقبله من دبره 

من كثرة الشعر.
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وما  قالوا:  اجلساسة.  أنا  فقالت:  أنِت؟  ما  ويلِك،  فقالوا: 
اجلساسة؟ قالت:  أهيا القوم، انطلقوا إىل هذا الرجل يف الدير، فإنه 
إىل خربكم باألشواق . قال: ملا سّمت لنا رجاًل فرقنا منها أن تكون 
أعظُم  فيه  فإذا  الدير،  دخلنا  حتى  ساعًا  فانطلقنا  قال:  شيطانة. 
إنساٍن رأيناه قط خلقًا ، وأشدُه وثاقًا، جمموعٌة يداه إىل عنقه، ما بني 

ركبتيه إىل كعبيه  باحلديد. 
قلنا: ويلَك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم عىل خربي، فأخربوين ما 
أنتم؟ قالوا نحن أناٌس من العرب، ركبنا يف سفينة بحرية، فصادفنا 
جزيرتك  إىل  أرفأنا  ثم   ، شهرًا  املوج  بنا  فلعب  اغتلم،  حني  البحر 
كثري  أهلب  دابٌة  فلقيتنا  اجلزيرة،   فدخلنا  أقرهبا،  يف  فجلسنا  هذه، 
الشعر، ال ندري ما ُقبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا : ويلِك، ما 
أنِت؟ فقالت: أنا اجلساسة. قلنا: وما اجلساسة؟ قالت: اعمدوا إىل 

هذا الرجل يف الدير; فإنه إىل خربكم باألشواق. 
فأقبلنا إليك ساعًا، وفزعنا منها، ومل نأمن أن تكون شيطانة. 
فقال: أخربوين عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شأهنا تستخرب؟ قال: 
يوشُك  إنه  أما  قال:  نعم،  له:  قلنا  يثمر؟  هل  نخلها   عن  أسألكم 
قلنا: عن أي شأهنا  الطربية.  قال: أخربوين عن بحرية  يثمر.  أن ال 
تستخرب؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثرية املاء، قال: أما إن ماءها 

يوشك أن يذهب. 
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قال: أخربوين عن عني زغر. قالوا: عن أي شأهنا تستخرب؟ 
قال: هل يف العني ماء؟ وهل يزرع أهلها بامء العني؟ قلنا له: نعم، 
نبي  قال: أخربوين عن  مائها،  يزرعون من  وأهلها  املاء،  كثرية  هي 
األميني ما فعل؟ قالوا : قد خرج من مكة، ونزل يثرب ، قال: أقاتله 
العرب؟ قلنا: نعم، قال: كيف صنع هبم؟ فأخربناه أنه قد ظهر عىل 
من يليه من العرب، وأطاعوه ، قال هلم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم، 

قال: أما إن ذاك خرٌي هلم أن يطيعوه.
يل  ُيؤذن  أن  ُيوشك  وإين  املسيح،  أنا  إين  عني،  خمربكم  وإين 
يف اخلروج،  فأخرج فأسرُي يف األرض، فال أدُع قريًة إال هبطتها يف 
أربعني ليلة غري مكة وطيبة، فهام حمرمتاِن عيّل كلتامها، كلام أردُت أن 
السيف صلتًا،  بيده  ملٌك  استقبلني  منهام  أو واحدة  أدخل واحدًة، 

يصدين عنها، وإن عىل كل نقٍب منها مالئكٌة حيرسوهنا. 
قالت: قال رسول اهلل ، وطعَن بمخرصته يف املنرب:  »هذه 
طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة «. »يعني املدينة«.  أال هل كنُت حدثتكم 
وافَق  أنه  متيٍم  أعجبني حديُث  فإنه  نعم،   الناس:  فقال  عن ذلك؟ 
الذي كنُت أحدثكم عنه، وعن املدينِة ومكة، أال إنه يف بحر الشام 
أو بحر اليمن، ال بل من قبل املرشِق ما هو، من قبل املرشِق ما هو. 

. وأومأ بيده إىل املرشق«، قالت: فحفظُت هذا من رسول اهلل«
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حكاية وعربة
دخل رجل اىل حمل للخضار والفاكهة ليشرتي، فقال للتاجر: 
كم سعر املوز؟ فقال البقال: إثنا عرشدينارًا والتفاح؟ عرشة دنانري، 
ويف هذه اللحظة دخلت امرأة إىل نفس املحل، يعرفها البقاُل جيدًا، 
قال  سعره؟  فكم  موز  كيلو  اريد  فقالت:  نفسه،  احلي  يف  تسكن 

البقال: ثالثة دنانري والتفاح؟ بدينارين قالت املرأة: احلمد هلل. 
عندها نظر الرجل املوجود يف املحل إىل البقال شزرًا، وامحّرت 
انتظرين  وقال:  غمزه  ولكنه  عليه،  يتجاوز  أن  وأراد  غضبا،  عيناه 
وتقول:  فرحٌه،  وهي  وذهبت  طلبها  املرأة  البقال  وأعطى  قلياًل، 
كان يف  من  الليلة، وسمعها كل  عيايل هذه  يأكل  احلمد هلل، سوف 

البقالة، كيف حَتمد اهلل وتشكره. 
ما غششتك، ولكّن هذه  املوجود: واهلل  للرجل  البقال  قال: 
وكلام  أحد،  من  مساعدٍة  أي  وترفُض  ايتاٍم،  ألربعة  أم  هي  املرأة 
طوياًل  وفكرُت  وعزهتا،  نفسها  لعفة  تقبل  ال  أساعدها  أن  أردت 
كيف أساعدها؟!، ومل أجد إالّ هذه الطريقة ملساعدهتا، وهي خفُض 
أعمل  أن  أريد  وأنا  ألحٍد.  حمتاجٍة  غرُي  أهنا  ألشعرها  هلا  األسعار 

خريًا، وأحُب هذه التجارة مع اهلل، وأحُب أن أجرب خاطرها. 
مرة، وواهلل  أسبوٍع  تأت كل  املرأة  للرجل: هذه  البّقال  يقول 
املرأه أربح أضعافًا مضاعفًة،  اليوم الذي تشرتي مني هذه  واهلل يف 
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وُأرزق من حيث ال أدري، ألين جربُت خاطرها وساعدهتا. 
يقول الرجل: دمعت عيناي وقّبلُت رأس البًقاِل  ال شعوريًا 
عىل موقفه هذا، ومحدُت اهلل أنني مل أترسع باحلكم عليه، وعجبُت 
من فِطنة هذا التاجر مع اهلل بنفس القدر من اإلعجاب بعزة نفس أم 

األيتام، وعقدُت العزم للميض بنفس التجارة مع اهلل. 
أطراف  يف  السوداين  املطعم  بصاحب  ذكرتني  القصة  هذه 
اخلرطوم، حيث يقوُل والدمع يتلجلج يف عينيه الذابلتني:  مطعمنا 
صغرٌي نسبيًا وعمله متواضٌع، نحرّض من املواد اخلام ما يصلُح لنفس 

اليوم، لنتجنب التخزين لقلة الكهرباء وكثرة انقطاعها.
ويف يوم عاصٍف غري مستقٍر، جّهزنا ما اعتدنا عليه مع يشء 
من الزيادة، وانتظرنا الرّزاق، وعىل غري العادة مل يأتنا أحٌد قط، وقد 
مع  العاملون  وتفاعل  عنده،  من  يرزقنا  أن  اهلل  ودعوت  حوقلت 
احلدث بيشء من احلُزن واالنكسار، وبقينا هكذا حتى جّن الليل، 

ومل نيأس من رمحة اهلل أبدًا.
قديٍم  بيٍت  آثار  يف  خافتًا  ضوًءًا  رأيُت  الليِل  منتصف  وقبل 
فضوٌل  داخيل  يف  فثار  األخرى،  وخيتفي  املرة  يظهر  املطعم،  مقابل 
أن أعرف سه، فمشيُت إليه؛ وإذ بامرأٍة ال ترى من وجهها سوى 
صغاٍر  صبية  من  عظمية  هياكل  شبه  خدمة   عىل  تقوم  عينيها، 
يتضورون من اجلوع والعطش. وبعد أن عرفُت أهنم أيتام مهاجرون 
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وصلوا لتوهم وال يملكون شيئًا.
استدرُت فورًا اىل املطعم، ومحلُت هلم من الطعام والرشاب 
املكّدس ما يكفيهم، وعدُت إليهم مرسعًا، وبداخيل إحساٌس عجيب 
من الفرحة أنني وجدت من يأكل بعض الطعام قبل أن يفسَد، ويا 
بنهٍم  يأكلون  الطعام،  من  أحرضُت  ما  عىل  هجموا  عندما  فرحتي 
ويشكرون، وأمهم ُتطعم هذا  وتسقي هذا حتى شبعوا، فتذكرت 
النعمة  هذه  عىل  اهلل  ومحدت  وشكرت  فأكلت  وعطشها،  جوعها 

العظيمة ودعت لنا بخري.
وما  النهار،  يف  أحزنني  عام  عوضني  سوٍر  يف  وأنا  تركُتهم 
العامل  أمرُت  انتصافه،  الليل  وقارب  املطعم  يف  قليال  جلسُت  أن 
أن نتجهز لإلغالق، وليتدّبروا باقي الطعام، وبينام أنا كذلك، وإذا 
منه  املطعم، وينزل  أمام  يقُف  الركاب  بباٍص حيمل عددًا كبريًا من 
هلذا  املتأخرة  الساعة  هذه  يف  طعام  لدينا  كان  إن  ليسألني  سائقه، 
العدد الكبري من السّواح، فقلت نعم يوجد ما تطلبه،  فنزل الركاب 
فرحني ومألوا املطعم عن بكرة أبيه،  فقّدمنا كل ما عندنا وطبخنا 
أن  وعىل  الطعام  لذة  عىل  العظيم  شكرهم  عن  فأعربوا  املزيد،  هلم 
عن  البحُث  أعياهم  بعدما  مطعاًم  الليل  من  الوقت  هذا  يف  وجدوا 
وانقطاع  الليل  بسبب  ابواهبا  أغلقت  قد  وجدوها  لكنّهم  مطعٍم، 
الكهرباء  انرصفوا مجيعًا ونحن يف غاية الذهول مما حدث، وكيف أن 
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اهلل قد ساق هذه الرزقة يف يوم عصيب غري مستقر، وكيف أننا ربحنا 
أضعافًا مضاعفة مقارنة باأليام السابقة، ومحدنا اهلل، ثم انرصف كل 

منّا إىل بيته.
يف  سارح  أنا  وبينام  قط،  خميلتي  تفارق  مل  اليوم  هذا  أحداث 
أعامق تفكريي، تذكرت األيتام وأّمهم، فقلت يف نفيس هنا يكمن 
وبعد  غريه،  ويف  الصباح  يف  أكرمهم  أن  عىل  العزم  فعقدت  الرس، 
إالّ  هلم،  اإلفطار  لتحضري  املطعم  إىل  باكرًا  ذهبت  الصبح  صالة 
جريان  فقدان  عىل  شديدًا  ُحزنًا  فحزنُت  برحيلهم،  تفاجأُت  أنني 
اخلري والربكة.... فأين أنت يا أم االيتام؟!، بربكة  دعائك وجوارك 
ُرزقنا، وبضعف أيتامك بارك لنا املوىل يف ما أعطانا ورزقنا من حيث 
مل نحتسب، آٍه وألف آٍه يا أم االيتام....ليت قومي يعلمون ما لكم 

من حق علينا، أعانكم اهلل ورزقنا القوة واملقدرة عىل خدمتكم.
مّهًا  ُتزيُل  أو  ُينفق عليك، حتى حني جترُب خاطرًا  أنفق  نعم، 
أو ُتسعُد نفسًا، سيأت اليوم الذي ُيرد لك به مجيلك أضعافًا، فإن يف 
قضاء حوائج الناس،لذًة ال يعرفها إال من جرهبا. يقول : »َما ِمْن 
ا: اللهَُّهمهَّ أْعِط  َيْوٍم ُيْصبُِح الِعَباُد فِيِه إال َمَلكاِن َينْزالَِن، َفيُقوُل أَحُدمُهَ

ُمنْفًقا َخَلًفا، َوَيُقوُل اآلَخُر: اللهَُّهمهَّ أْعِط مُمِْسًكا تَلًفا« )ُمتهََّفٌق َعَليِه(.
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روؤيا حق
كلام  وكان  احلصري،  بصناعة  يشتغل  رجل  السيد  خليل 
وجد مصىّل بال حصرية، أو مفروشًا بقش األرز، هرع إليه وفرشه 
باحلصري اجلديد، وكانت امُلصّليات آنذاك ُتفرش باحلصري .. جاءته 

رؤيا عجيبة !!.
الفقري  عموَده  وكأن  رأى  عجيبة!،  رؤيا  منامه  يف  رأى 
مجاعاٍت  تأت  والناس  العنب،   من  عنقوٌد  منه  ويتدىل  يتشكُل 
ينفد  ال  العنِب  وعنقوُد  هذا،  العنب  عنقود  من  يأكلون  مجاعات،  
!!، ومّلا تكّررت الرؤيا.. ذهب ألحد الشيوخ وقّصها عليه،  فسأله 

الشيخ إن كان له ذريٌة، قال: ولدي حممود وعمره عامان .
قه باألزهر،  ليتعّلم العلوم الرشعية،  فسوف  قال له الشيخ: أحْلِ
يكون له شأن كبري، أحلََقه أبوه باألزهر، وختم حمموُد القرآَن يف عمر 
الثامنة، وكان أّوَل من سّجل املصحف املرتل يف أنحاء العامل، بطريقة 
رواية حفص عن عاصم، ورفض أخذ أجرة مالية عليها فوضع اهلل 

هلا القبول يف األرض.
حممود خليل احلرصي أحد أشهر ُقّراء القرآن الكريم يف العامل 
اإلسالمي. ُولد يف عام )1917(م يف قرية شربا النملة التابعة لطنطا 
بمحافظة الغربية بمرص. انتقل والده قبل والدته من حمافظة الفيوم 
إىل قرية شربا النملة، حيث ُولد احلرصي. أدخله والده الكتاب يف 
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عمر األربع سنوات ليحفظ القرآن وأتم احلفظ يف الثامنة من عمره. 
كان يذهب من قريته إىل املسجد األمحدى بطنطا يوميًا ليحفظ القرآن 
ويف الثانية عرشة انضم إىل املعهد الديني يف طنطا. ثم تعلم القراءات 

العرش بعد ذلك يف األزهر.
أخذ شهاداته يف علم القراءات ثم تفرغ لدراسة علوم القرآن، 
ملا كان لديه من صوت متميز وأداء حسن. يف عام )1944(م تقدم 
إىل امتحان اإلذاعة وكان ترتيبه األول عىل املتقدمني لالمتحان. يف 
عام )1950(م ُعني قارئا للمسجد األمحدي بطنطا كام ُعني يف العام 

)1955(م قارئا ملسجد احلسني بالقاهرة.
تزوج عام )1938(م، وكانت معظم مسؤوليات الرتبية تقع 
عىل كاهل زوجته بسبب انشغاله بعمله وأسفاره، ويروي أحد أبنائه 
مرصوفه  بجانب  صاغًا  قرشًا  سطرًا  حفظ  من  كل  ُيعطي  كان  أنه 
حفظ  فإن  القرآن؛  من  حتفظ  ماذا  يسأل  زيادة  أراد  وإذا  اليومي، 
وتأكد هو من ذلك أعطاه، وقد كانت له فلسفة يف ذلك فهو يؤكد 
دائاًم عىل حفظ القرآن الكريم حتى نحظى برىض اهلل علينا ثم رىض 
كل  التزم  أن  النتيجة  وكانت  املرصوف  يف  بزيادة  فنكافأ  الوالدين، 
أبنائه باحلفظ، وأذكر أنه يف عام )1960(م كان يعطينا عن كل سطر 
نحفظه مخسة عرش قرشًا، وعرشة جنيهات عن كل جزء من القرآن 
نحفظه، وكان يتابع ذلك كثريًا إىل أن حفظ كل أبنائه ذكورًا وإناثًا 
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القرآن الكريم كاماًل واحلمد هلل.
عاصم  عن  حفص  برواية  القرآن  سجل  من  أول  كان 
عام)1961(م. وأول من سجل القرآن برواية ورش عن نافع عام 
الدورى  قالون ورواية  برواية  القرآن  )1964(م. وأول من سجل 
القرآن  سجل  من  وأول  عام)1968(م.  البرصي  عمرو  أيب  عن 
القرآن  رتل  من  وأول  )1969(م.  عام  التعليم(  )طريقة  املعلم 
يف  القرآن  رتل  من  وأول  )1975(م  املفرسعام  املصحف  بطريقة 
األمم املتحدة.وأّذن لصالة الظهر يف األمم املتحدة عام.)1977(م. 
وأول من رتل القرآن يف القرص امللكي يف لندن عام)1978(م. وأول 
قارئ يقرأ القرآن يف البيت األبيض، وقاعة الكونغرس األمريكي. 

ويف قاعة هايوارت املطلة عىل هنر التايمز يف لندن. 
تويف رمحه اهلل يف )24( ترشين الثاين سنة )1980(م، من بعد 
صالة العشاء بعد أن امتدت رحلته مع كتاب اهلل الكريم ما ُيقارب 
من مخٍس ومخسنَي عاًمًا. وال زال العامل اإلسالمي يأكل من عنقود، 
العنب وعنقود العنب ال ينفذ !، غفر اهلل له، ورزقنا ذرية طيبة ووفقنا 

ملا حيب ويرىض وسبحان الذي ال ُيضيع أْجَر من أحسن عماًل.
ب باحلُرصي،  فنرش اهلل  أحسن الوالُد بفرش املساجد حتى ُلقرِّ
يرتدد  يزاُل  الذي ال  باسم احلرصي،  أنحاء األرض  ابنه يف  صوت 
عىل أسامعنا يف مشارق األرض ومغارهبا هبذا اللقب، فال تستصغر 
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عماًل أردَت به وجَه اهلل. إنه القارئ حممود خليل احلرصي، رحم اهلل 
الشيخ حممود احلرصي ورحم والده الرجل الصالح الذي بذر هذه 

)الكهف82(. يمح  مض  خض  البذرة.ىمح  حض 
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�ضليمان القانوين املفرتى عليه!
ُيروى عن اخلليفة العثامين السلطان سليامن القانوين رمحه اهلل، 
أنهَّ موظفي القرص أخربوه عن استيالء النمل عىل جذوع األشجار 
يف قرص »طوب قايب«، وبعد استشارة أهل اخلربة، خلص األمر إىل 
ضورة دهن جذوع األشجار  باجلري؛ ولكن السلطان سليامن كان 
من عادته حني يقدم عىل أمر أن يأخذ رأي مفتي الدولة، الذي كان 
بنفسه  أفندي  السعود  أيب  إىل  فذهب  اإلسالم؛  شيخ  الرسمي  لقبه 
يطلُب منه الفتوى؛ فلم جيده يف مكانه، فكتب له رسالة ببيت شعر 

يقول فهيا:

فهل يف قتله من ضر ؟إذا دبهَّ نمٌل عىل الشجر
وملا قرأ الشيخ أبو السعود الرسالة أجابه بقوله:

أخذ النمل حقه بال وجلإذا ُنصَب ميزان العدل 

وهكذا كان دأب السلطان ُسليامن، فقد كان ال ُينفذ أمرًا إال 
إىل  سفره  أثناء  سليامن  الُسلطان  ُتويف  وملا  اإلسالم.  علامء  من  بفتو 
فينا قبل معركة زيكتور، عادوا بجثامنه إىل اسطنبول، وأثناء التشييع 
وجدوا أنه قد أوىص بوضع صندوٍق معه يف القرب، فتحرّي العلامء، 
ُظنوا أنه ميلٌء باملال، فلم جُييزوا إتالفه حتت الرُتاب، وقرروا فتحه  
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حتى  بفتواهم  ممتلئ  الّصندوق  أنهَّ  رأوا  عندما  الدهشة  فأخذهتم 
يدافع هبا عن نفسه يوم احلساب !!. فراح الشيخ أبو السعود مفتي 
الدولة العثامنية يبكي قائاًل: لقد أنقذَت نفسك يا سليامن،  فأي سامٍء 
ُتظلنا وأُي أرٍض ُتقّلنا إن كنا خمطئني يف فتاوانا ؟!.  ومما ُروي عنه ـ 
رمحه اهلل ـ قوُله:  عندما أموت أخرجوا يدي من التابوت لكي يرى 

كل الناس أنه حتى السلطان خرج من هذه الدنيا بيٍد فارغة.
السلطان،  السلطان سليامن، وليست سرية حريم  هذه سرية 
شوهوا  الذين  األقذر،  واملمثلون  والقنوات  القذر،  املسلسل  ذلك 
صورة ذلك البطل املجاهد الذي بلغت مساحة دولته أربعًة وعرشين 
مليون كم مربٍع موزعة اليوم عىل أربعني دولة، والذي كان شاعرًا 
وخطاطًا جميدًا، خطهَّ القرآن الكريم بيده ثامن مراٍت. وكان ُملاًم بعدِة 
لغاٍت من بينها اللغة العربية، وكان ُيلقب بسلطان املثقفني ومثقف 

السالطني.
وقد دام حكمه سبعًة واربعني عامًا،  قىض منها عرش سنوات 
عىل ظهر فرسه غازيًا يف سبيل اهلل، وقاد خالهلا ثالث عرشة محلًة 
عسكريًة بنفسه. ويف عهده ُفتحت رصبيا واملجر وجنوب أوكرانيا 
ورومانيا وبالد القوقاز،  ووصلت قواته إىل النمسا يف قلب أوروبا.  
وُحررت يف عهده اجلزائر وليبيا من االحتالل اإلسباين والعراق من 
االحتالل الصفوي،  وُحررت البحرين واليمن، وتم تطهرُي سواحل 
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اخلليج العريب وخليج عدن من األساطيل الربتغالية الصليبية.
الداخلية ويعدها والية تابعة  وكان يتدخل يف شؤون فرنسا 
لدولته، ويف عهده تنازلت فرنسا عن ميناء طولون، فأصبح قاعدًة 

حربيًة إسالميًة هامة يف غرب أوروبا. 
قبل  فيينا  إىل  سفره  أثناء  القانوين  سليامن  السلطان  تويف  وملا 
فرحًا  أوروبا  كل  يف  الكنائس  أجراُس  دقت  زيكتور–   – معركة 

بموته، وجعلوا يوم وفاته عيدًا من أعيادهم .
أشد  السلطان  هذا  كان  »هاملر«  الشهري  األملاين  املؤرخ  يقول 
سليامن  السلطان  هو  هذا  نفسه،  الدين  صالح  من  علينا  خطرًا 
مع  ويلهو  يلعُب  للنساء،  حمبًا  وجعلوُه  تارخيُه  ُشّوه   الذي  القانوين 
حريم السلطان. هلل دره من قائد عظيم، مل يسلم من التزوير والتشهري 
به حتى بعد مماته، لكن ما ضه ذلك ما دام عالم الغيوب؛ يعلُم الرس 

وأخفى.
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االنتقاُم العجيُب!
جاءت فاطمة من قريتها إىل العاصمة. بعد أن حصلت عىل 
الصيدلة.  يف  دراستها  تتابع  أن  اختارت  بتميز.  الباكالوريا  شهادة 
اجتازت امتحان القبول بنجاح وانطلقت يف الدراسة، حيدوها أمٌل 
كبري يف أن تعود يومًا ما إىل قريتها الصغرية، لتساهم يف ختفيف آالم 
تكن  مل  الطفولة،  منذ  يراودها  مجياًل  حلاًم  كان  أبنائها.  من  املريض 
فاطمة وهي يف مدرستها االبتدائية سوى واحدة من اولئكم الذين 

يتوارثون األحالم جياًل بعد جيل.
فاطمة أشواطًا  نحن اآلن يف عام )2004(م، حيث قطعت 
الدراسية  سنتها  مستهل  يف  اآلن  هي  الدرايس.  مسارها  يف  هامة 
من  والعرشين   اخلامس  مساء  احللم.  سيتحقق  قريبًا  األخرية،  
ترشين االول كانت فاطمة متر من قرب حمطة جانبية يف العاصمة، ملا 
توقفت بمحاذاهتا سيارٌة سوداء، كان سائق السيارة شابًا يضع عىل 
السيارة رجالن  من  البرص خرج  ملح  نظاراتني سوداوين، يف  عينيه 
أمسكا هبا وصارا جيراهنا إىل السيارة، حاولت أن ترصخ، ومل يأبه هلا 
احٌد، ومل يستوقفهم رصاخها رغم كثرهتم، زج هبا يف املقعد اخللفي 
وانطلقت السيارة السوداء برسعة جنونية، كانت حتاول أن تقنعهم 
أهنا ليست من فتيات الرصيف، توسلت إليهم،  قالت: إهنا طالبة 
أجلساها  اللذين  أحد  صفعها  اللحظة  تلك  وإهنا.....يف  جامعية 
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بينهام، مل تكن فاطمة قد ُصفعت من قبل.
أيقنت أن خاطفيها ُيضمرون كل ما قد خيطر بباهلا من سوء، 
مل يعد أمامها إالّ أن ُتسايرهم، وحتاول أن جتمع القدر األكرب املمكن 
من املعلومات حول خاطفيها، وحول الوجهة التي يسوقوهنا إليها. 
أوقف السائق ذو النظارتني السوداوين السيارة، أمر مرافقيه بوضع 
عصابٍة عىل عيني فاطمة،  بدا هلا أنه زعيمهم، مل تعد تستطيع الرؤية، 
اآلن حتركت السيارة، أحست فاطمة أهنا تسلك طريقًا غري معبدة، 
حاولت أن تعرف املسافة بحساب نبضات قلبها، ملا أحصت مخسامئة 
وستًا وعرشين  نبضة توقفت السيارة، سمعت صوت باب حديدي 
ُيفتح،  ثم دخلت السيارُة، توقف هدير املحرك،  نزل اجلميع،  اقتادوها 
إىل الداخل؛ هناك فقط ُأزحيت العصابة عن عينيها، أمروها أن متتثل 
 وتستجيب لكل ما ُيطلب منها إن هي أرادت أن تبقى عىل قيد احلياة.
كانوا أربعة، تناوبوا عىل اغتصاهبا، واستدعوا خامسًا التحق هبم، مل 
يسمع أحٌد توسلها، افتضوها وتناوبوا عيل اغتصاهبا بوحشية عيل 
من  تتمكن  يتناوبون عىل حراستها حتي ال  كانوا  أيام،  ثالثة  مدى 
الفرار، ومّلا نفد ما جاؤوا به من أكل ورشاب، قرروا التخلص منها، 
احتجازها  مكان  من  أخرجوها  العينني  معصوبة  هبا  جاءوا  وكام 
الكبري ثم  الباب احلديدي  ُفتح  السيارة،  العينني، أركبوها  معصوبة 
الطريق األسفلتية  املعبدة، وجلت  الطريق غري  السيارة عىل  حتركت 
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السيارة. من  هبا  ألقوا  الشوارع  أحد  يف  برسعة،  انطلقت   ثم 
تدرك  أن  قبل  دهرًا  حسبتها  حلظات  مرت  مرسعني،  انطلقوا  ثم 
أهلها  لتبلغ  قريتها  إيل  الذهاب  يف  فكرت  حريتها،  استعادت  أهنا 
أن  هلا  كيف  تراجعت،  ما  سعان  ولكنها  له،  تعرضت  بالذي 
هي  عذريتها،  فقدت  لقد  حلقها؟!،  الذي  بالعار  عائلتها  خترب 
قررت  ولذلك  ألسهتا،  كبريًا  أملا  ُيسبب  سوف  ذلك  أن  تعلم 
عن  للتبليغ  الرشطة  مركز  قصدت  وحيدًة،  املعركة  ختوض  أن 
األشخاص  بأسامء  ُتديل  أن  عليها  أّن  الرد  كان  له،  تعرضت  ما 
تم  الذي  املكان  عنوان  حُتدد  وأن  اغتصبوها،  ثم  خطفوها  الذين 
ُتتبت تعرضها  فيه كل ذلك، ثم أن ُترفق كل ما سبق بشهادة طبيٍة 
لالغتصاب، تصوروا وقَع هذا اجلواب عىل نفسية فتاة مثل فاطمة 
امرأة. له  تتعرض  قد  ما  ألبشع  تتعرُض  فقط  ساعات  قبل   كانت 
        اعتربت فاطمة الرد إهانة تلحقها، قررت أن تستعني بمحاٍم عّله 
جيُد سبياًل ميرسًا للقبض عىل اجلناة وحماكمتهم، مل يكن رد املحامي 
خيتلف عن الرد الذي تلقته من املركزاألمني، وكانت إهانة أخرى 
تلت سابقاهتا، مل تكن فاطمة املكلومة تتوقع أن ُينظر إىل قضيتها هبذا 
اعتدوا  ممن  حقها  ألخذ  القانونية  املسالك  أن  رأت  االستخفاف، 
االجتاه  تسلك  أن  قررت  ولذلك  كثرية،  تعقيدات  حتفها  عليها 
اآلخراملعاكس. قررت أن تثأر لكرامتها مهام كلفها ذلك، ففي هناية 
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األمر مل يعد لدهيا الكثري مما خترسه،  خرست ُعذريتها ومل يعد هلا من 
جمال لتعود إىل قريتها لتحقق عىل األرض حلم الصبا، عادت فاطمة 
 إىل البيت استجمعت قواها وبارشت التخطيط لتصل إىل خاطفيها.

من  أيام  أربعة   بعد  االول  والعرشين من ترشين  التاسع  يف صباح 
إليها  التعرف  خلاطفيها  ُتتيح  ال  مالبس  ارتدت  اختطافها؛  فاجعة 
إن هي صادفتهم، أخذت وجهة البيت حيُث احتجزت وتعرضت 
خاطفوها  فيه  توقف  الذي  املكان  إىل  وصلت  مّلا  لالغتصاب، 
ليضعوا عصابة عيل عينيها، تذكرت هي اآلن يف بداية الطريق غري 
ينهجه  مسلكًا  كان  اخلاطفني،  سيارة  عندها  متهلت  التي  املعبدة 
حني  قلبها،  نبضات  حُتيص  وهي  املسلك  يف  تقدمت  املزارعون، 
أحصت مخسمئة وستًا وعرشين نبضة كانت قريبة من بوابة حديدية 
عىل  وتناوب  احتجزت  حيُث  املشؤوم  البيت  بوابة  هي  كبرية، 
اغتصاهبا أفراد العصابة،  انتاهبا إحساس غريب، متازج فيه الغضب 
باخلوف الشديد، اقرتبت من البوابة، طرقتها مرًة  ثم مرات ومرات 
ال جُميب، مر بجانبها مزارٌع أخربها أن أصحاب هذا البيت ال يأتون 
إليه إاّل يف أيام العطل،كانت تريد أن تعلم من يكوُن صاحب البيت.
صندوق  عىل  رشوده  يف  نظرها  استقر  نفسها،  تسائل  هي  وبينام 
العداد الكهربائي، اقرتبت منه يف أسفل الصندوق رقم تسلسيل رقم 

املشرتك، سجلت الرقم يف ورقة ثم انرصفت.
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يف  أغرقت  غرفتها،  اىل  أوت  العاصمة،  إىل  فاطمة  عادت 
كانت  االشرتاك،  رقم  صاحب  َمّن  تعرف  أن  اآلن  ُتريد  التفكري، 
رشكة  ملوظف  معاملتها  فُحسن  راقية،  أخالٍق  ذاُت  شابٌة  فاطمة 
الستخالص  شهر  كل  هناية  يأت  الذي  والكهرباء  املاء  توزيع 
الغد  يف  به  التقت  مّلا  واحرتامًا،  ودًا  هلا  يكّن  جعلته  الفاتورات، 
ال  أهنا  وبام  خلطبتها  تقدم  شابًا  إّن  قالت:  خدمًة  منه  طلبت 
الربط  يف  االشرتاك  رقم  سجلت  فقد  ذويه  وعن  عنه  شيئًا  تعرف 
الكهربائي وتريد احلصول عىل معلومات إضافية، بعد يومني جاء 
أتاها  قيمة،  معلوماٍت  حاماًل  والكهرباء  املاء  توزيع  رشكة  موظف 
ربام  اآلن  هي  سكناه،  وحمل  االشرتاك  لصاحب  الكامل  باالسم 
واغتصبتها  اختطفتها  التي  العصابة  رأس  ملالحقة  الطريق  بداية  يف 
مثاًل  فاطمة  استحرضت  أحالمها،  دكت  و  نفسيتها  وحطمت 
مرة  مائة  التفكري  تقتيض  واحدة  مقص  ضبة  أن  مفاده  شعبيًا 
حتركها. خطة  تفاصيل  ُتدقق  يومني،  غرفتها  لزمت  ولذلك   ومرة، 

الطفولة  من  بمرحلة؛  مرحلة  حياهتا  استعرضت  اليومني  خالل 
سيعًا  األحداث  رشيط  مر  الصيدلة،  كلية  إىل  العجيبة  وأحالمها 
ولكنه توقف مطوالً عند مساء ذاك اخلامس والعرشين من ترشين 
بني  حيول  بالعار  الشعور  املحطة،  قرب  اختطفت  حيث  االول 
ترتيبًا  فاطمة  وضعت  الدافئ.  قريتها  حضن  يف  واالرمتاء  فاطمة 
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السيارة  صاحب  بمتزعمها،  يبدأ  ترتيٌب  العصابة،  ألفراد  دقيقًا 
 السوداء ذي النظارتني السوداوين فهل ستستطيع حتقيق أهدافها؟. 
         قررت فاطمة أن تتحرك بمفردها وأن تثأر لكرامتها، كانت 
لالغتصاب،  فيه  تعرضت  الذي  املكان  إىل  بالعودة  حتركها  بداية 
التوزيع  رشكة  موظف  بمساعدة  مّكنها  الكهربائي  العداد  رقم 
السوداوين،  النظارتني  صاحب  عائلة  عنوان  عىل  احلصول  من 
تناوبوا عيل  مخسة  كانوا  العصابة،  ويتزعم  السيارة  يقود  الذي  ذاك 
 اغتصاهبا وإهانتها،  وقررت فاطمة أن تنتقم منهم واحدا تلو االخر.

وحتى تكوَن عملية يف تنفيذ خطتها، وضعت هلم ترتيبًا يف مقدمته 
للتحرك  خُتطط  وهي  استحرضت  السوداوين،  النظارتني  صاحب 
أفالم  بمشاهدة  ولعها  من  استخلصتها  التي  والدروس  العرب  كل 
ترتك  أالّ  فاطمة  قررت  وضعت  التي  اخلطة  يف  هيتشكوك،  ألفريد 
من أثٍر وراءها سوى أرقام قاسمها املشرتك هو الرقم مخسة، تريثت 
الثالث  اليوم  يف  باردة،  تؤكل  االنتقام  وجبة  أن  تعلم  ألهنا  يومني، 
تنكرت يف شخص رجٍل متسكٍع، ارتدت جلبابًا باليًا ومحلت كيسًا 
الذي  العنوان  إيل  األقرب  القاممة  صندوق  حول  حتوم  وراحت 

حصلت عليه من موظف رشكة توزيع املاء والكهرباء.
كانت يف مهمة مراقبة للمكان، ظلت تراقب املنزل ثم ها هو 
قرب  اختطفها  يوم  رأته  كام  كان  خيرج،  السوداوين  النظارتني  ذو 
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املحطة، فار الربكان بداخلها، مر بجانبها، كانت ترتاءى له متسكعًا 
بداخلها،  الغضب  فورة  عىل  تغلبت  القاممة،  صندوق  يف  يبحث 
»مراد«،  ُيدعي  أحالمها  ومزق  حياهتا  حطم  الذي  ذاك  أن  علمت 
معلوم،  اسم  السوداوين  النظارتني  لذي  اآلن صار  املكان  غادرت 
اخلطوة  تفاصيل  من  بقي  ما  ورسمت  غرفتها  إىل  فاطمة  عادت 
التالية، نحن اآلن يف الثاين  من نوفمرب من عام )2004(م يف ذلك 
العادية  مالبسها  فاطمة  ارتدت  البارد،  إىل  ينزع  اجلو  حيث  اليوم 
بدت كيوم تعرضت للخطف، تعمدت أن تبدو كذلك، استجمعت 
إطار  يف  السوداوين،  النظارتني  ذي  مراد  منزل  وقصدت  قواها 
أن صاحب  اآلن  »بن عثامن«، علمت  عائلة  قرأت  بالباب  اجلرس 
النظارتني السوداوين هو مراد بن عثامن ،ضغطت عىل اجلرس وقبل 
إهنا  قالت  احلراس، سأهلا عن غرضها  أحد  الرد حلق هبا  تتلقى  أن 

تريد مراد بن عثامن وأهنا خطيبته.!
قررت أن حُتدث لديه صدمة قوية، تفقده كل قدرة عىل ترتيب 
أفكاره، بعد ثوان ظهر مراد بالباب، اضطرب مّلا وقع نظره عليها، 
سأهلا ماذا تريد قالت: إهنا تريد مقابلة والديه من أجل إجياد حل ملا 
تعرضت له عيل يديه و أصدقائه أفراد العصابة، مراد ذاك الوحش 
املفرتس ينقلب فجأة إىل محل وديع ،ُيفاوض من أجل إقناع فاطمة 
ولكنها  الحقًا  يلتقيا  أن  عليها  اقرتح  والديه،  مقابلة  عن  بالعدول 
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سويًا  يذهبا  أن  اقرتحت  الفخ  عليه  ُتطبق  وحتى  وبشدة،  رفضت 
وفورًا إىل أي مكان يريده ملناقشة املوضوع بكل هدوء، مل يكن له من 
إىل  أركبها  املرآب  من  السوداء  السيارة  أخرج  القبول،  سوى  خيار 
جانبه وأخذ وجهة الشاطئ، ولكنّها فاجأته بأن طلبت منه أن يذهبا 
إىل املنزل الذي تعرضت فيه لالغتصاب، انرشحت أسارير وجهه 
احلوار  جللسة  املرشوبات  بعض  يشرتي  أن  منه  طلبت  الطريق،  يف 
اهلادئ بينهام، بعد وقت قصري كانا داخل البيت أحرضت من املطبخ 
كأسني، وما أن جلست يف الكريس املقابل له حتى استعاد وحشيته.

أراد أن ينحو منحى الُعنف ولكنّها هذه املرة كانت مستعدة 
للتصدي له، برسعة أخرجت من حقيبتها اليدوية قارورة بخاخة، 
مرادًا، وجعلته  أعمت  مادة  القارورة  كانت يف  إيل وجهه،  صوبتها 
خيتنق، خارت قواه فاستلقى عيل الكريس حماوالً اسرتجاع أنفاسه، 
ولكّن فاطمة طالبة كلية الصيدلة كانت قد حرضت ماهو أقوى، فام 
 أن استلقى عيل الكريس حتي بادرته بكومة قطن مشبعة بامدة خمدرة

األرض  عىل  خّر  حتى  ثواٍن  إالّ  هي  وما  وأنفه،  فمه  عىل  وضعتها 
الفراش  عىل  ألقته  اغتصبها،  حيث  الغرفة  إىل  سحبته  حراك،  بال 
قيدت  معها،  أحرضته  متني  وبحبل  مالبسه،  كل  من  جردته  ثم 
يديه ورجليه بإحكام إىل إطار الفراش، أيقنت اآلن أنه لن يستطيع 
الفكاك ثم جلست بجانبه تنتظر أن يستفيق ويزول عنه وقع املخدر، 
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وال  مكبل  أنه  إىل  ادرك  وعيه،  عثامن  بن  مراد  استعاد  فشيئًا  شيئًا 
بأنه  يقسم  وهو  وثاقه  تفك  أن  إليها  يتوسل  بدأ  احلركة،  يستطيع 
سوف يعمل عيل اصالح غلطته والزواج منها ،جتاهلت توسله كام 
جتاهل هو ورفاقه من قبل توسلها إليهم ملا اختطفوها ، صمت أذنيها 

عام كان يقول.
احلقيقة  ساعة  دقت  تسجيل،  آلة  أخرجت  يدها  حقيبة  من 
ياصاحب النظارتني السوداوين ، هي تريد اآلن أن تستنطقه وتسجل 
كل ما سيقول، مل يكن غرضها أن ُتسلم الرشيط إيل الرشطة ولكن 
غايتها كانت املعلومات التي سوف تستخرجها منه حول أصدقائه 
الذين شاركوه اختطافها واغتصاهبا، طلبت منه أن ُيعطيها أسامءهم 
أن  منه  طلبت  أذكى؛  كانت  ولكنها  تضليلها،  حاول  وعناوينهم، 
ُيعيد عليها ما قال فاكتشفت مراوغاته، وقررت االنتقال إىل درجة 
أعىل من الضغط، أخرجت من حقيبتها شفرة حالقة وعىل مرأى منه 
نزعت عنها غالفها، كانت تلمع حتت ضوء مصباح الغرفة، اقرتبت 
من جسده العاري املمدد عيل الفراش ويداه مكبلتان ووثاق قدميه 
وهي  فاطمة  انحنت  اللاّمعة،  الشفرة  حد  التقاء  وسيلة  ال  حمكم، 
متسك بالشفرة بني أناملها خطت عىل بطنه جرحًا صغريًا، ما لبث 
أن بدأ بالنزيف، كان مراد يرصخ، وهي ال تأبه لرصاخه، تتذكر أنه 
األخري  تلو  املرة  الضغط  صّعدت  افتضها،  حني  لرصاخها  يأبه  مل 
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يف  رشكائه  حول  املعلومات  من  يكفي  ما  عىل  منه  حصلت  حتى 
غطت  قد  النازفة  اجلراح  كانت  الوقت  بمرور  وإهانتها،  اغتصاهبا 
مساحات هامة من اجلسد العاري ملراد ،ومّلا مهت باملغادرة عمدت 

إليه وقطعت وريده وبدمه كتبت عىل اجلدار واحد عىل مخسة.!
ذا  أن  تعلم  كانت  الضيعة،  غادرت  الغرفة  باب  أغلقت 
النظارتني السوداوين سيسلم الروح بعد ربع ساعة، عربت املسلك 
استقلت  املعبدة  الطريق  إىل  أفضت  وملا  املزارعون،  منه  يمر  الذي 
سيارة أجرة وعادت إىل غرفتها يف العاصمة، كان لدهيا شعوٌر مزيج 
من النشوة والغضب، بعد أن اسرتاحت بدأت تستعد لالنتقام من 

الثاين عىل القائمة.
بينام  خاطفيها  إىل  تتوسل  كانت  مّلا  صفعها  الذي  ذاك  إنه 
كانت عىل متن السيارة،  علمت من مراد بن عثامن أن اسمه عصام 
السويدي، لن تنسى فاطمة ذاك الوحش ذي البنية القوية، كان عليها 
أن ُتعد له خطًة حمكمة توفر هلا أسباب شل قوته وجتعلها أقوى منه، 
كان حني يميش خيتال يف مشيته ويتعمد إبداء غروره بكتلة جسده، 
راقبته ثالثة أيام قبل أن تنتقل اىل الفعل، الحظت أنه يرتدد عىل مقهى  
يوٍم  يطلُب كل  أنه  أيضًا  الرابعة عرصًا، الحظت  يوم يف  معني كل 
فاطمة. لدى  الصورة  اكتملت  بالنعناع،  األخرض  الشاي  من   برادًا 
غري  هبا  يتمتع  التي  اجلسم  يف  البسطة  تلك  جتعل  خطة  له  أعدت 



49

السويدي. عصام  من  االنتقام  حلظة  اآلن  حلت  فائدة،  ذات 
تعمدت األفراط يف وضع مساحيق التجميل عىل وجهها، غرضها 
تعرض  متجولة  بائعة  شخصية  تقمصت  مالحمها،  وإخفاء  التنكر 
عصام  كان  األسنان،  معجون  من  جديدًا  نوعًا  املقهى  رواد  عىل 
بالنعناع،  الشاي  براد  كعادته  وطلب  الطاولة  عند  مكانه  أخذ  قد 
النادل  رأت  وملا  الفعل،  إىل  فيها  تنتقل  التي  اللحظة  ترتقب  كانت 
الشاي، غريت مسار جولتها بني  براد  قاصدًا طاولة عصام حاماًل 
حلظتها  الكوب،  يف  الشاي  يصب  رأته  أن  إىل  املقهى،تريثت  زبائن 
تقدمت نحوه تتظاهر بعرض بضاعتها، ملا كان ينظر إىل ما تعرضه، 
قامت بوضع السم يف الكأس ،كان ُساًم قويًا فتاكًا، مل ينظر إليها ثم 
الشاي رشف منه رشفة ثم  يده إىل كأس  امتدت  جتاهل بضاعتها، 
الكأس  يف  فاطمة  دسته  الذي  للسم  يكن  مل  الطاولة،  عىل  وضعه 
طعم أو رائحة، كان ساًم يقتل يف صمت، أيقنت أن مرصع عصام 
األنتباه  تثري  أن  دون  انسحبت  إالّ،  ليس  دقائق  مسألة  السويدي 
مالبسها  وغريت  املاكياج  من  ختلصت  احلامم،  إىل  وتوجهت 
األمل. يتلوى من  تراه  بعيد كانت  اقتعدت كرسيًا غري  ثم   خرجت، 
هي تعلم أن الُسم يمّزق أحشاءه، وأن ال أحد سيستطيع مساعدته 
بعد حلظات فارق احلياة، سارع النادل إىل اخفاء براد الشاي والكأس 
التي رشب منها عصام، مّلا حرض رجال اإلسعاف مل يتمكنوا سوى 
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من استنتاج وفاته، قبل أن تغادر املقهى مستغلة جتمهر الفضوليني، 
عادت إىل دورة املياه وبأمحر الشفاه كتبت عىل املرآة الرقم اثنني عىل 
مخسة، ثم دلفت خارجة، عادت إىل البيت، مازال عىل قائمتها ثالثة 

عليها أن تنتقم منهم.
الصوت  التسجيل  إىل  بالعودة  الفاطمي  سمري  اسمه  الثالث 
ملراد بن عثامن، استخرجت الرقم اهلاتفي لسمري، مل تكن هناك حاجة 
صديقه  إّن  قالت:  به  اتصلت  نفسه.  تلقاء  من  سيأت  ترصده،  إىل 
مراد يريد أن يأخذها مع صديقة هلا إىل الضيعة، مل يرتدد ضبت له 
موعدًا،  حرضت بنصف ساعة قبل املوعد تفقدت املكان واستعدت 
ملواجهة تريد هلا أن تكون كسابقتيها موفقة وحاسمة، قبيل مغرب 
يف  مغتصبيها  وثالث  فاطمة  بني  اللقاء  تم  نوفمرب  من  السابع  ذاك 
لوحت  األشجار  بني  من  إليه  خرجت  ثم  بعيد  من  ملحته  الضيعة، 
بيدها توقف وفتح هلا باب سيارته، سأهلا عن صديقتها قالت: إهنا 
ستقوده إىل حيث توجد، مل يتمكن سمري من التعرف عىل الفتاة التي 
قد غيبت  التجميل  كانت مساحيق  مراد وآخرون؛  برفقة  اغتصبها 
الكثري من مالمح فاطمة، استدرجته إىل داخل الغابة، وحني توقفت 
السيارة تذرعت بقضاء احلاجة، نزلت يف مكان قريب كانت أخفت 
يف  موسيقى  رشيط  عن  البحث  يف  سمري  اهنمك  االنتقام،  معدات 
باغتته  اللحظة  تلك  يف  ساخنة،  توقعها  لسهرة  يمهد  كان  السيارة، 
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رشت  بأن  فاجأته  الزجاج.  وأنزل  ابتسم  نافذته،  أمام  ظهرت  بأن 
عىل وجهه املادة ذاهتا التي رشت هبا وجه مراد بن عثامن، حاول أن 
يسرتجع أنفاسه ولكنها عاجلته بأن صبت عىل رأسه نصف لرت من 
البنزين ثم أضمت النار كان يرصخ ملء أنفاسه، كانت النار تلتهمه 
وهو بفعل املادة املخدرة ال يستطيع التخلص منها ،كان يرصخ أملًا 
وكانت هي تصيح يف وجهه بلكنة جبلية أنا هي التي اغتصبتموها، 
مل تكن موقنة أنه كان يسمعها، تركته حيرتق، وعىل الزجاج اخللفي 
قصدت  املكان  وغادرت  مخسة،  عىل  ثالثة  الرقم  كتبت  للسيارة 
سيحدث،  الذي  ما  كثب  عن  تراقب  أن  تريد  كانت  قريبًا  مسجدًا 
حرض رجال املطافئ التهمت النريان أجزاء كبرية من السيارة، كان 
سمري عيل قيد احلياة، مّلا ُأخرج من السيارة املحرتقة ، وتم نقله عىل 
عجل إىل املستشفى، أصيب بحروق من الدرجة الثالثة مع ذلك كان 
يف كامل وعيه حني غادرت فاطمة، كانت الرشطة القضائية بصدد 
والثانية  عثامن  بن  مراد  مقتل  هي  األوىل  قتل  جريمتي  يف  التحقيق 
هي  أخرى  قضية  أمام  اآلن  وهي  السويدي  عصام  بتسميم  تتعلق 

قضية إحراق سمري الفاطمي.
الحظ املحققون أن الرابط بني القضايا الثالث، الرقم مخسة 
الذي يمثل القاسم املشرتك العداد كرسية تدرجت من واحد عىل 
مخسة اىل ثالثة عىل مخسة مرورًا بإثنني عىل مخسة، ومع ذلك فإهنم 
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اجلاين  يرتكها  التي  الكرسية  األعداد  تلك  لغز  فك  من  يتمكنوا  مل 
بالتحقيق  مكلفًا  الرشطة  عميد  كان  اجلريمة،  مرسح  يف  اجلناة  أو 
حول تلك اجلرائم التي تسلسلت، ألّح عىل الطبيب املعالج لسمري 
التحقيق،  يفيد  بام  ُيديل  عّله  إليه  االستامع  من  يمكنه  أن  الفاطمي 
ومع  للغاية  متدهور  صحي  وضع  يف  سمري  كان  الطبيب،  له  أذن 
ذلك متكن من القول إن الضحايا الثالثة هم من جمموعة من مخسة 
قاموا بخطف فتاة، تناوبوا عىل اغتصاهبا وإهنا تقوم باالنتقام منهم، 
يقنع  بأن  الرشطة  عميد  والتزم  اخلمسة  من  الباقني  استنطاق  تقرر 
النيابة العامة بوضعهم رهن االعتقال االحتياطي، إما تأسيسا عىل 
يومني  بعد  حلاميتهم،  ذلك  كان  شهودا،  باعتبارهم  أو  اعرتافاهتم 
ومل  أصابته،  التي  البليغة  احلروق  جراء  من  الفاطمي  سمري  تويف 
التي أفىض هبا اىل املحققني تكفي إىل الوصول إيل  املعلومات  تكن 
وأسامء  شخصية  أسامء  سمري  قدم  باالنتقام،  املهددين  الشخصني 
أحياء يقطنون هبا، مر شهران دون تسجيل أي تقدم ُيذكر، ومع ذلك 
ظلت الرشطة يقظة، كان عميد الرشطة يؤكد أنه لن يرتاح له بال إالّ 
بإلقاء القبض عىل اجلاين أو اجلناة، وكانت فاطمة ُترص عىل أهنا لن 
ترتاح إالّ بعد أن تنتقم ممن بقي من اخلمسة، وقعت حوادث أخرى 
فاطمة  أن  بيد  الرشطة،  اهتاممات  يف  األولوية  احتلت  العاصمة  يف 
مل ُتغري أيًا من أولوياهتا، كان عليها أن تصل إىل الرابع عىل قائمتها 
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أنه كثري  املعتوق، بعد حتريات قامت هبا توصلت إىل  وأسمه خالد 
الرتدد عىل إحدى احلانات املعروفة، حيث كان ُينفق أمواالً طائلًة، 
علمت أنه مل يكن جيد أي إقبال لدي الفتيات، رأت يف تلك النقطة 
فرصتها، تزينت وبالغت يف التزين وقصدت احلانة، وجدته يف حالة 
سكر بنّي، وكان حياول استاملة بعض الفتيات لكنهن ُيعرضن عنه، 
تدخلت فاطمة وجلست عند طاولته،  بعد ساعتني كانت اخلمرة قد 
حلقت به بعيدًا، طلبت منه أن يرافقها إىل حيث يقضيان ما بقي من 
الليل، كاد جُين فرحًا، ومّلا ركبا سيارته طلبت منه أن يذهبا يف جولة 
إىل فضاء مفتوح، اقرتحت غابة مل يرتدد، توغال يف الغابة ويف مكان 
القمر بدرًا، جلسا عىل غطاء حمرك السيارة، انحنت  ما توقفا، كان 
عليه كأنام تريد أن تقبله ولكنها وضعت عىل فمه وأنفه املادة املخدرة 
إياها، وسعان ما اهنار وفقد ما كان بقي لديه من وعي، أخرجت 
من حقيبتها حباًل وربطت رجليه ويديه، وبحبل أمتن طوقت رقبته، 
غصٍن  حول  احلبل  ولفت  جماورًة  شجرًة  تسلقت  فائقة  وبرسعة 
السيارة  فرامل  أرخت  السيارة،  مقود  إىل  به  جاءت  ثم  سميٍك، 
وقامت بتحريكها، ارتفع جسم خالد املعتوق وكان شبه عاٍر، مّلا بدأ 

يستعيد وعيه، أخربته بأهنا تلك الفتاة التي اغتصبها مع رفاقه.
السيارة إىل منحدٍر صغرٍي، فاكتملت  كان معلقًا فدفعت 
عملية شنق خالد املعتوق، كتبت عىل السيارة الرقم أربعة عىل 
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للجريمة  األمن  مصالح  اهتزت  املكان،  غادرت  ثم  مخسة، 
فاطمة.  اغتصبوا  إىل اخلامس ممن  اهتدت  قد  اجلديدة، وكانت 
حاولت فاطمة األقرتاب منه ولكنها تفطنت إىل أنه حتت املراقبة، 
فقد سكنه اخلوف من أن يتعرض للقتل، وانتهى به األمر جمنونًا، 
األربع،  اجلرائم  يف  الفاعل  إىل  الوصول  من  الرشطة  تتمكن  مل 
ويف احلادي والثالثني من شهر أيار عام )2005(م رست عىل 
مكتب عميد الرشطة رسالة كانت مكتوبة بخط واضح: سيدي 
أنا الفتاة التي اغتصبها أفراد العصابة، لقد نفذُت فيهم ُحكمي 
عليهم باألعدام، إهنم أعدموا أحالمي وحرموين من العودة إىل 
تصلكم  وحني  دراستي،  أمتمت  حمنتي؛  ورغم  وأهيل،  قريتي 
ويف  بعيد،  بلد  إىل  يب  أقلعت  قد  الطائرة  ستكون  هذه  رسالتي 
لن  اخلمسة،  بني  من  أبوه  يكون  من  أعرف  ال  جننٌي،  أحشائي 
أعود إىل بلدي،  سأظل بعيدة. ووقعت فاطمة رسالتها باملغتصبة 
فاطمه..... قّلب عميد الرشطة ظرف الرسالة وكانت خمتومة يف 

املطار. هلل دّرك يا فاطمه!!.
بلد عريب، تعمد كاتبها تغيري أسامء  )قصة واقعية حدثت يف 

األشخاص واألماكن العتبارات قانونية وأخالقية(.
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�ضاِنعَة الُعظماِء
بـ  واملعروف  إدريس  بن  حممد  اجلليل:  العامِل  قصة  إهنا 
اليمن وهي  أمٌّ عظيمة من  العامِل اجلليل  »الشافعي«. كان هلذا 
أبوه،  تويف  بعامني  والدته  بعد  األزدية،  اهلل  عبد  بنت  فاطمة 
يتعلم،  أن  الطفل  لذلك  فأرادت  فقيهة،  تقية  والدته  وكانت 
الشافعي  وحفظ  أرادت،  ما  هلا  فكان  الكريم،  القرآن  وحيفظ 
القرآن وهو ابن سبع سنني، ومل يتوقف طموح هذه األم التقية  
عند هذا احلد بل أرادت له أن ُيتقن القراءة والتالوة والتفسري، 
فأرسلته إىل شيوخ املسجد احلرام، فلم يكد يبلغ الثالثة عرشة 

من عمره حتى متكن من إتقان ذلك كله.
لدراسة علم احلديث،  ُحبه  العظيمة  األم  وعندما رأت هذه 
مل ترتدد أبدًا يف إرساله إىل املدينة املنورة ليتعلم عىل يد أحد األئمة 
طلب  أجل  من  يسافر  طفلها  ترتك  التي  هذه  أمٍّ  فأي  املعروفني. 

العلم؟ إهنا أّم العامِل الكبري الشافعي. جزاها اهلل خري اجلزاء. 
عنهم  ينقطع  ومل  أعوام،  تسعة  احلديث  أئمة  الشافعي  الزم 
ينقطع  فأتقن علم احلديث، ثم مل  أو لرحلة علمية.  أّمه،  لزيارة  إال 
طموح هذا الفتى يف طلب العلم، بعد أن زرعت تلك األم الرائعة 
شيوخ  من  العلم  فأخذ  معه.  احلب  هذا  وَكرُبَ  قلبه،  يف  العلم  ُحب 
آخرين، وتعلم اللغة العربية نثرها وشعرها فأجاد فصاحتها، وتعلم 
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الفروسية والرمي من إحدى القبائل ُتدعى قبيلة هذيل،  فقد الزمهم 
يف باديتهم عرشة أعوام، فأي صرٍب هذا يا شافعي؟.

من  أصبح  الذي  الشاب  هذا  سرية  يف  قرأت  ما  أروع  ومن 
فيه،  ينام  ثلٌث  أجزاء:  ثالثة  إىل  ليله  ُيقسم  كان  أنه  العلامء،  أشهر 
أعالم  سري  يف  جاء  )كام  وكان  للصالة.  وثلٌث  فيه،  يكتب  وثلٌث 
رمضان  ويف  مرة،  شهرثالثني  كل  يف  الكريم   القرآن  خيتم  النبالء( 
ستني ختمة. وكان ال يدخل مكة حتى يتصدق بكل ما معه.... يا 

إهلي ما أعظم هذا الشاب وما أصربه عىل عمل اخلري....!!.
أّماِ شعره الغزير فهو يزخر باحلكم، وقد اخرتت هذه األبيات 

اجلميلة له رمحه اهلل:

فانساَب دمعي واستكاَن لسايننـدٌم وُحزٌن هـّز كـَل ِكياين
والعمُر يميض واحلياُة ثواينالنفُس حريى والذنوُب كثريةٌ 
كادت مُتيُت احِلس يف وجداينيا نفُس ُكّفي عن معاصيِك التي
يا نفُس من طيٍب ومن إحسانأنسيِت أّن املوَت آٍت، فـامجعي
بعد املامِت، وُعرسة السـؤالنأنا لسُت أخشى املوَت بل أخشى الذي
وتكلمت بعدي يدي ولسـاينمـاذا أقـوُل إذا فقـدُت إرادت
صنعُت.. ولسُت بعاملِ النسيانماذا.. وكُل جوارحي حتكي بام
أخشى العذاَب وُحرقة النريانأخشاِك يا شمُس الشتاء فكيف ال
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وألنت هتدي َحريَة احلـريانأنـا يـا اهلي حــائٌر فتـولـّني
ولقد علمُت عواقَب العصيانأنا إن عصيُت فهذا ألين غافٌل

والظلُم ُصنٌع من يِد اإلنسانأنا إن عصيُت فهذا ألين ظاملٌ
نفيَس عىل نفيِس فأنت احلاينلّكنك الغفاُر فاغفر ما جنت
فارفع بفضـلَك ما أذَل زماينأشكو إليك ضآلتي ومذلـتي
ويف مهيس بقلٍب دائم اخلفقانأدعوك يف صمتي، ويف ُنطقي
شأين، وكن يل يا عظيَم الشانأدعوَك فاقبل دعوت وارفع هبا
يا َمن بحبَك يستيضُء كيـاينلـَك يف الـفؤاِد مهـابٌة وحمبةٌ 
أنا هارٌب من كثرِة األشجانألنا يا إهلي عائٌد من وحدت
من عاملِ األهواِء.. والشيطانمن يل سواَك جُيرُيين وُيعيدين
فأتيُت باَبَك طـالَب الغفرانُسدت بوجهي كلُّ أبواِب امُلنى
فاقبـل بعفوَك توبَة الـندمـانيــارِب إيّن قد أتيتـَك تـائبـاً 

ُيقدمه  الذهب،  إكلياًل من  ص  قد خصهَّ امللوك  أحد  أن  ُيذكر 
جائزًة ألعظم عمٍل يقوُم به أحد أفراد رعيته، وذاَت يوٍم َمُثَل أمامه 
من  قصائد  امللك  أمام  فأنشد  الشاعُر  م  تقدهَّ وعاملٌ،   ورساٌم  شاعٌر 
الفنية  أمامه لوحاته  الذي عرض  الرسام  روائع شعره، وبعده جاء 
ورسومه اجلميلة وخطه البديع، وأخريًا جاء العامل وهو حيمُل ُكتبه 
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االكتشافات  له  وُيوضُح  وجتاربه،  اختباراته  بعض  للملِك  ويرشُح 
ل إليها يف أبحاثه. واالخرتاعات التي توصهَّ

ويف النهاية ظهرْت امرأٌة، كلهََّل الشيُب شعرها فسأهلا امللك: 
ما لديك أيتها العجوز، وما عندك لتقدميه ؟ أجابْت: إّن الذين َمُثلوا 
أمامك ُهم أوالدي، وقد جئُت ألرى َمْن ِمنهم يناُل اجلائزة وحيظى 
التاج عىل رأس هذه  امللُك عىل الفور: ضعوا  بتاج الذهب. فهتَف 

السيدة صانعة هؤالء الرجال العظامء.
عام)820(م  مرص  يف  الكبري،  واإلمام  اجلليل،  العامِل  هذ  تويف 
األّم،  كتاب:  أشهرها  واملؤلفات  الكتب  من  العديد  لنا  ترك  وقد 
مثله.  أثره ونصبح  نقتفَي  اهلل رمحًة واسعًة وجعلنا  والرسالة. رمحُه 

ورزقنا اهلل مثل هذه أألم املربية الفقيهة.
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على طريقة اجلاحظ!!
انتهى اجلزاُر من سنرِّ سكينه و جتهيز كالليبه، دخل  أن  بعد 
إىل وسط الزريبِة، فأدركت اخلرفاُن بحسها الفطري، أن املوت قادم 
بقرنيه  اجلزار  وأمسك  اخلراف،  أحد  االختياُر عىل  ال حمالة، ووقع 
بنية  وذا  فتيًا  كان  الكبُش  ذلك  ولكّن  الزريبة،  خارج  إىل  يسحبُه 
قويٍة، فتجاهَل الوصيَة رقم واحد من دستور القطيع، وهي باملناسبة 
عليك  يقُع  حينام  تقول:  والتي  الدستور  ذلك  يف  الوحيدُة  الوصيُة 
اختيار اجلزاِر، فال ُتقاوم، فهذا لن ينفَعَك، بل سيغضب منك اجلزاُر 

ض حياتك وحياة أفراد القطيع للخطر. وُيعررِّ
قال هذا الكبش يف نفسه: هذه وصيٌة باطلٌة، ودستوٌر غبي؛ 
أهنا  أعتقد  فال  املوقف؛  هذا  يف  تنفعني  لن  مقاومتي  كانت  فإذا 
سترضين، وانتفَض ذلك الكبُش، وفاجأ اجلزار واستطاع أن هيرب 
من بني يديه، ليدخَل يف وسط القطيِع، فنجَح يف اإلفالت من املوت 
فالزريبة  كثريًا،  حدث  بام  اجلزار  يكرتث  ومل  ينتظره،  كان  الذي 
رجليه  من  ه  وجرهَّ آخر،  بخروف  اجلزار  فأمسك  باخلراف،  مكتظٌة 
وخرج به من الزريبة، وكان اخلروف األخري مساملًا مستسلاًم، ومل ُيْبِد 

أية مقاومٍة إالّ صوتًا خافتا ُيودع فيه بقية القطيع.
وهكذا كانت بقيُة اخلراِف يف الزريبِة، تنتظر املوَت واحدًا بعد 
اآلخر، بينام كان الكبُش الشاُب ُيفكر يف طريقٍة للخروِج من زريبِة 
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املوِت، وإخراج بقية القطيع معه، وكانت اخلراُف تنظر إىل اخلروف 
الشاب، وهو ينطُح سياَج الزريبِة اخلشبِي مندهشًة من جرأته وهتوره، 
ومل يكن ذلك احلاجز اخلشبي قويًا؛ فقد كان اجلزاُر يعلم أن خرافه 
ونادى  احلاجز،  بكرِس  الكبُش  ونجح  اهلرب،  حُتاول  أن  من  أجبن 
ويرتعدون  ويلعنونه  يشتمونه  مجيعًا  كانوا  ولكنّهم  ليهربوا  الرفاَق 

خوفًا من أن يكتشف اجلزار ما حدث.
ما  شأن  يف  بعضهم  مع  القطيِع  أفراُد  وحتدث  واجتمعوا، 
اقرتحه عليهم ذلك الكبش من اخلروج من الزريبة والنجاة بأنفسهم 
النهائي باإلمجاِع خميبًا، ولكنّه ليس  القراُر  من سكني اجلزار، وجاء 
إىل  اجلزار  جاء  التايل  اليوم  صباح  ويف  الشجاع،  للكبش  مفاجئًا 
مكسوٌر،  الزريبِة  سياج  أن  املفاجأة  فكانت  عمله؛  ليكمل  الزريبة 
الزريبة ومل هيرب منه أحد، ثم كانت  القطيَع موجوٌد داخل  ولكّن 
املفاجأة الثانية حينام رأى يف وسط الزريبة خروفًا ميتًا.. وكان جسده 

مثخنًا باجلراح وكأنه تعرض للنطح من العرشات!!.
نظرت اخلراف باالعتزاز والفخر بام فعلته مع ذلك اخلروف 
وُيعّرض  بالقطيع،  اجلزار  عالقة  ُيفسد  أن  حاول  الذي  )املتمرد(، 
حياهتم للخطر، وكانت سعادُة اجلزاِر أكرب من أن توصف.. حتى 
إنه صار حُيّدث القطيَع بكلامِت اإلعجاِب والثناِء: أهيا القطيع، كم 
أفتخر بكم وكم يزيُد إحرتامي لكم يف كل مرة أتعامل معكم، أيتها 



61

اخلراف اجلميلة: لدي خرٌب سعيٌد سيرسكم مجيعًا، وذلك تقديرًا مني 
عىل  ُأْقِدم  لن  الصباح  هذا  بدايِة  من  فأنا  النظري،  املنقطع  لتعاونكم 
سحب أي واحٍد منكم إىل املسلخ بالقوِة، كام كنت أفعُل من قبل، 
كرامتكم،  جيرُح  ذلك  وأن  عليكم،  قاسيًا  كنت  أنني  اكتشفُت  فقد 
تلك  إىل  تنظروا  أن  األعزاء  خرايف  يا  تفعلوه  أن  عليكم  ما  فكل 
السكني املعلقة عىل باب املسلخ، فإذا مل تروها معلقة فهذا يعني أنني 
أنتظركم داخل املسلخ، فلتأتوا الواحُد تلو اآلخر، وجتنبوا التزاحم، 

ويف اخلتام ال أنسى أن أشيد بدستوركم العظيم: ال.. للمقاومة!!.
هذه القصة التعبريية عىل لسان احليوان وعىل طريقة اجلاحظ، 
عىل  األعداء  جنوُد  هجم  حيث  البرش،  مع  لكنّها  بأخرى،  ذكرتني 
قريٍة بسيطٍة مساملٍة، وأخرجوا رجاهلا عنوًة منها حتت هتديد السالح 
وأودعوهم املعتقل، ومل يبَق فيها إالّ النساء، وبعد ساعاٍت عاد نفس 
رضخن  السالح  هتديد  وحتت  بالنساء،  يتحرشون  وبدأوا  اجلنود، 
التي مل تستسلم إطالقًا،  أُم حسن، تلك احلُرة األبية  للمطلوب إالّ 
وقاومت بكل ما أوتيت من قوٍة، دفاعًا عن رشفها، وصاحُب احلِق 
من  جسمه  يف  يعهدها  يكن  مل  وقوٌة  قدرٌة  لديه  تتولُد  بحقه  املؤمن 

قبل، وانترص احلق وقتلت اجلندي.
وخرجت  وطرهم،  قضوا  أن  بعد  القرية  من  اجلنوُد  خرج 
أم  إالّ  هلا  حدث  ما  عن  تتكلم  واحدٍة  كُل  الطرقات،  اىل  النساء 
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قتلت  نعم  بيتي،  يف  هامدٌة  جثٌة  هو  وها  قتلته  أنا  قالت:  حسن!!، 
بدمائه،  الوجه ملطخًا  فلاّم رأينه جثًة هامدًة، ممددًا، مهّشم  اللعني، 
وخشيتهن  الندم  ُتظهربعض  العيون  لغُة  بعضهن،  بوجوه  نظرن 
قرّرن  أم حسن، وبرسعٍة  البطلة  أزواجهن من فعل  أمام  الفضيحة 

قتل أم حسن والتخلص منها.
 قتل الرشف والكربياء الذي مل حُيافظن عليه؛ حتى ال ُتكتشف 
والرشف  اهلّمة  صاحبِة  النساء عىل  كل  تعاونت  وجبنهن،  نذالتهن 
الرفيع،  ونطحنها بقرون الغدر واخليانة حتى ماتت حتت أقدامهن.

برشفه  اخلالدين  سجل  دخل  األيب  النموذج  هذا  حسن،  أُم 
وعفافه وغريته عىل وطنه، وفاز بالُعظمى يف الدنيا واألخرة.

ندرته يف  األمة، رغم  الذي سُيحيي  املمتد هو  النموذج  هذا 
هذه األيام الصعبة والليايل احلالكة، أما الكثرة الكاثرة من الذكور 
ألهنم  أثر،  بال  ويتالشى  يندرس  ما  سعان  زبٌد  فهم  واإلناث؛ 
انقادوا واستسلموا، أكلوا ورشبوا وتكاثروا بال هدف، ال ُيطيقون 
النامذج احلُرة فُيالحقوهنم وُيضيقون عليهم ألهنم برصاحة وبساطة 

ال ُيريدون مقاومًة أبدًا.!
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عندما ميوت ال�ضمري
املطـل عـىل حديقـة  رأيـت صديقـي جالسـًا عـىل كرسيـه 
صغـرية، كرسيه هـزاز خشبـي، واضعًا رجليـه عىل طاولـة، ويبدو 
مـن وجهـه أنـه مهمـوم كعادتـه، قلـت لـه مـا بـك مهمومـًا؟ هل 
سمعـت هـذا الصبـاح خربًا يزعجـك ؟!. زفـر زفـرة  متوسطه  ثم 
قـال: تذكـرُت حـال األمـة اإلسالميـة يف هـذا  الزمن ومـا حل هبا 
فأحزننـي وضعها!!، فقلت له ومـا السبب  يا صديقي الذي تعتقده  
 يف قـرارة  نفسك؟ فقـال يل أنـه سبـٌب واحـٌد فقـط ليـس له ثـاٍن، 

إنه موت الضمري !!.
املذنب  تربر سلوكيات  أن  أفهم هل حتاول  مل  قلت وكيف؟ 
خمرج  عن  بحثت  طاملا  بالعكس  ال  فقال:  الواقع ؟!،  من  وتتهرب 
ألمتنا، إنه يا صاحبي موت الضمري عندها نفهم ما يدور يف واقعنا 
ويطعنك  الوالدان،  وُيعق  الصغري،  وجيوع  الدم،  ُيستباح  حيث: 
ويتحول  األموات،  حقوق  حتى  وتنتهك  وعزيز  بالظهرصديق، 
ناكرًا  ُيصبح  إنسان،  هيئة  عىل  شيطان  إىل  إليك  الناس  أقرب 

ملعروفك، وناسيًا جلميلك وُيميس كافرًا لعرشتك!.
وتنعدم  األمن  صديقي  ينعدم  يا  الضمري  يموت  حينام 
األحاسيس اإلنسانية فتتالشى السعادة وتنعدم املودة وينسى الناس 

شيئًا اسمه األخالق وتنعدم املحبة ومتوت اإلنسانية. 
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بعضًا.  بعضها  ينهش  ــرش،  ب هيئة  عــىل  وحـــوش   ويبقى 
      عندما يموت الضمري يا صديقي  ينعدم اخلوف من اهلل،   فُيؤكل احلرام 
 وُيظلم املسكني وُيقتل املستأمن وُيروع اآلمن وُيستحل كل ماهو منكر!
و تصبح اجلريمة متعة! وتضيع احلقوق، ويصبح  كام قال الشاعر:

جريمة ال تغـتفرقتل امرء يف غــابة

مســألة فيها نظرقتل شعب كامــل

  حينام يموت الضمري يا صديقي ال ُيستنكر االحتفاء بالظامل 
وتضيع  واألخالق  امُلثل  متوت  املظلوم!،  قلب  كرس  عىل  ومعاونته 

القيم ويكثُر الفساد يف شتى املجاالت، ويصبح مؤسسة وثقافة.

والذُل تأنفُه العبداُن واخلدُم ؟!فكيف يرىض الفتى بالذل حيمُلُه
حينام يموت الضمري يا صديقي تصمت املنابر عن قول احلق وتغيب 
العقوق وتلد  ينترش  و  روح،  غري  من  حياتك  وتكون  والكرامة،  املروءة 
االمة ربتها، وتصبح القلوب متوحشة والوجوه عابسة واأللفاظ جامدة.

اإلنسانية  وتنرصم  للحياة  الرئييس  العنوان  هو  الظلم   ُيصبح 
اخلائن  ويؤمتن  االسف،  مع  الصحيحة  الكلمة  صاحب  هو  واملخطئ 
األقنعة،  وتسقط  مسترتًا،  فيموت  املسترت  الضمري  أّما  األمني،  وخُيون 
أو  لرشف  مكان  وال  مباحا  الواحد  البيت  ودم  حالالً   احلراُم  و يصبح 

لنخوة.
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وحترق الشام ومتزق العراق واليمن، وهُتمش القدس، وتبكي 
العذراء سقوط اإلنسانية واملروءة.

الطهر عن  البغايا  تتحدث  صاحبي  يا  الضمري  يموت   حينام 
و  ترى من البرش أفعاالً أبشع من أفعال احليوان تتأكد وقتها أن طريقك 
 صار لونه أسودًا كالظالم وحياتك مل يعد هلا طعم، وتتوقع كل يشء.

من  يبقى  وال  املظلوم،  األطفال وهياجر  ويقتل  األفعال،  وتسوء 
مزخرفة  املساجد  رسمه،  إال  الدين  من  وال  اسمه،  إال  اإلسالم 
الدين،  وجوهر  اهلــدى  من  خــراب  لكنّها  يشٍء  بكل  وعامرة 
بلباس  اجلاهلية  عرص  ويعود  سلطان،  علامء  وخطباؤها  علامؤها 
األخوات،  وهجر  البنات،  لوأد  خمتلفة  حديثة  وطرق  جديد، 
إىل  احلياة  وتتحول  املسلمني،  عىل  احلروب  الكبت وتشتعل  نعيش 
بداخلنا.. والنقاء  اجلامل  كل  حترق  باملحرمات؛  اهلوس  من   شعلة 

جمهودات  وترسق  األصدقاء  بني  الغدر  وينترش  الظلم،  ويكثر 
اآلخرين.

يا صديقي؟ نحن  التشاؤم  ملاذا كل هذا  له  فابتسمت وقلت 
والليل  الفرج،  مفتاح  والقدر والصرب  بالقضاء  نؤمن  مسلمون 

الكاتم يعقبه صبح سافر.
يعقبه  الظالم، والعرس  بعد  يأت  والنور  فرج،  يتبعها  والشدة 
ُيرس، قال الذي ال ينطق عن اهلوى  : » ليبلغن هذا األمر ما بلغ 
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هذا  اهلل  أدخله  إال  وبر  وال  مدر  بيت  اهلل  يرتك  وال  والنهار،  الليل 
الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزًا يعز اهلل به اإلسالم وذالً يذل اهلل 

به الكفر« )رواه أمحد(.
فالدين يا صاحبي منصور وحمفوظ من رب العزة، واملطلوب 
منا أن نكون من جنوده العاملني وحزبه املفلحني، واهلل تبارك وتعاىل 
لن يسألنا عن النتيجة ولكنّه سيحاسبنا عىل العمل، فهيا يا صاحبي، 
اهلل  يريض  بام  واعمل  والقنوط،  اليأس  غبار  وجهك  عن  أنفض 

وخالط الناس وعاملهم باحلُسنى.
بإذن  بالفرج  أنا موقن  وابتسم وقال:  فاستنار وجه صاحبي 

مث  تعاىل:ىمحٱ  لنا تقصرينا واجرب كرسنا، وتال قوله  اغفر  فاللهم  اهلل، 
خصمص   حص  مس  خس  حس  جس  جخمخ  مح  جح  مج  حج  
حف  جف   مغ  جغ  جعمع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض 
خل  حل  جل   مك  خكلك  حك  جك  مق  حق  مف  خف 
مه  جه  منهن   خن  حن  جن  مم  حمخم  جم  هل  مل 

خييمح  ) البقرة: 286(. حي  جي  ٰه 
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فرعوُن منك تعلمُت!
ملومياء  زيارته  وعند  األهرامات  وزار  مرص  إىل  شيخ  أتى 
فرعون سمع أحد الزائرين يتكلم مع املومياء كلامت فجلس منصتًا 
له فسمعه يقول:  فرعون منك تعلمت، فرعون علمتني عرش حكم.
آالف  ذبحت  حمالة،  ال  نافذ  اهلل  قدر  أن  تعلمت  منك  األوىل: 

األطفال كى ال يأت موسى، وعندما جاء ربيته ىف بيتك!.
الثانية: منك تعلمت أن القلوب بيد اهلل ال بيد الناس، فعندما 
حرمت موسى من قلب أمه رقق اهلل عليه قلب زوجتك! أردت أن حترمه 

أمه فأعطاه اهلل فوق أمه أمًا أخرى!.
الثالثة: منك تعلمت أنه ليس بإمكان أحد أن ُيفسد أحدًا، ففي 
الغرفة  آسيا يف  كانت  األعىل«،  »أنا ربكم  فيه:  تقول  الذي كنت  القرص 

املجاورة تقول: سبحان ريب األعىل!.
امرأة  بإمكان  وأن  أسار،  البيوت  أن  تعلمت  منك  الرابعة: 
فالذي جيمع بني  وزوجها أن يعيشا حتت سقف واحد ويكونا غريبني، 

الّزوجني ذات القلب ال ذات السقف!.
اخلامسة: منك تعلمت أن جيشًا عظياًم يعجز عن رد مؤمن عن 

إيامنه، فال السحرة أرهبهم جيشك، وال املاشطة أخافها زيتك املغيل!.
السادسة: منك تعلمت أن الدم ال يصري ماًء، وأن أختًا صغرية 
أعادت أخاها إىل أمه حني قالت »هل أدّلكم«؟! وأن أخًا كان نبياًل إىل 
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احلد الذي مل يتحرج فيه أن يعرتف أن أخاه أفصح منه لسانًا!.
بأيدهيم!  جالدهيم  يصنعون  العبيد  أن  تعلمت  منك  السابعة: 
وأنه مل يكن بإمكانك أن متتطي ظهور قومك لوال أهنم أناخوا وأركبوك!.

الثامنة: منك تعلمت أن اهلل إذا أراد أن ينرص عبدًا نرصه بعصا مل 
تكن صاحلة من قبل إال ليتكئ عليها، وهيش هبا عىل غنمه، وأنه إذا أراد 

أن هيزم عبدًا هزمه وهو ىف وسط جيشه!.
التاسعة: منك تعلمت أن كل ما يف األرض أسباب جتري عىل 
الناس وال جتري عىل اهلل! وأن النهر الذي من املفرتض أن ُيغرق األطفال 
صار ساعي بريد ومحل إليك طردًا فيه طفل كنت تبحث عنه! وأن البحر 
الذي ال ُيعرب إال بالسفن عربه القوم مشيًا عىل األقدام بعد أن صار طريقًا 

يبسًا!
العارشة: منك تعلمت أن كل ما يف األرض جنٌد من جنود اهلل، 
وأنه سبحانه هو من خيتار سالح املعركة، وأنك حني جئت بجيشك كان 
قادرًا عىل أن يأت لك بجيٍش مثله، ولكنك أهون عىل اهلل من هذا، فقتلك 

باملاء الذي جعل منه كل يشء حيًا ! سبحان اهلل الواحد القهار!.
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زوجة فرعون:
وهي  مزاحم،  بنت  آسيا  تدعى  الصاحلة  الزوجة  هذه 
أفعال فرعون وأعامله  سيدة عظيمة مؤمنة صاحلة، تربأت من 
التي يندى هلا اجلبني، عىل الرغم من أهنا زوجته التي جيب أن 
تتبعه يف الصغرية والكبرية، وهي حتظى بأمهية ومكانة عظيمة 
الذين  األربعة  العاملني  نساء  أعظم  من  فهي  احلنيف،  ديننا  يف 
أخرب عنهم رسول اهلل حممد ، إىل جانب أخواهتا السيدة مريم 
اهلل  بنت خويلد  ريض  والسيدة خدجية  بنت عمران،  العذراء 

عنها.  
إضافة إىل بنت الرسول فاطمة الزهراء  ريض اهلل عنها، 
إضافة إىل هذا فقد ُذكرت يف مواضع خمتلفة من القرآن الكريم 
وقد سألت رهبا  جل يف عاله  أن يرزقها بيتًا يف اجلنة، وهذا مل 
يأِت من فراغ فإيامهنا يف ظل الظروف التي كانت تعيش فيها، يف 

نفس البيت مع عدو اهلل، جعلها تستحق هذه املكانة.
خت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  ىمحٱ  قال تعاىل: 
مس  خس  جسحس  مخ  جخ  مح  جح  مج  مثحج  هت  مت 

يمح  ) التحريم : 11(. مصجض  خص  حص 
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ما�ضطة بنت فرعون: 
مل حيفظ التاريخ اسمها،  لكنه حفظ فعلها.. امرأة صاحلة كانت 
تعيش هي وزوجها يف ظل ُملك فرعون، زوجها مقرب من فرعون، 
فلم  باإليامن،  عليهام  اهلل  فمّن  فرعون،  لبنات  ومربية  خادمة  وهي 
يلبث زوجها أن علم فرعون بإيامنه فقتله، فلم تزل الزوجة تعمل يف 
بيت فرعون متشط بناته، وتنفق عىل أوالدها اخلمسة، تطعمهم كام 

تطعم الطري أفراخها.
يدها،  من  املشط  وقع  إذ  يومًا،  فرعون  إبنة  متشط  هي  فبينام 
املاشطة  فصاحت  أيب؟،  اهلل  فرعون:  ابنة  فقالت  اهلل،  بسم  فقالت: 
بابنة فرعون: كال، بل اهلل، ريب وربُّك وربُّ أبيك، فتعجبت البنت 
أن ُيعبد غري أبيها، ثم أخربت أباها بذلك،  فعجب أن يوجد يف قرصه 
من يعبد غريه، فدعا هبا وقال هلا: من ربك ؟ قالت: ريب وربك اهلل، 

فأمرها بالرجوع عن دينها وحبسها وضهبا، فلم ترجع عن دينها.
عندها أمر فرعون بقدر من نحاس فُملئت بالزيت ثم ُأمحي 
هي  أنام  أيقنت  العذاب  رأت  فلام  القدر،  أمام  وأوقفها  غال،  حتى 
الناس  نفس واحدة خترج وتلقى اهلل تعاىل، فعلم فرعون أن أحب 
اليها أوالدها اخلمسة، األيتام الذين تكدح هلم وتطعمهم، فأراد أن 
يزيد يف عذاهبا، فأحرض األطفال اخلمسة تدور أعينهم وال يدرون 
فانكبت عليهم  يبكون،  تعلقوا هبا  أمهم  فلام رأوا  أين يساقون،  إىل 
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صدرها  إىل  وضمته  أصغرهم  وأخذت  وتبكي،  وتشمهم  تقبلهم 
فجره  بأكربهم،  أمر  املنظر،  هذا  فرعون  رأى  فلام  ثدهيا،  وألقمته 
ويستغيث،  بأمه  يصيح  والغالم  املغيل،  الزيت  إىل  ودفعوه  اجلنود 
واهلرب،  الفكاك  وحياول  فرعون،  إىل  ويتوسل  اجلنود،  ويسرتحم 
وهم  الصغريتني  بيديه  اجلنود  ويرضب  الصغار،  إخوته  وينادي 

يصفعونه ويدفعونه، وأمه تنظر إليه، وتوّدعه.
فام هي إال حلظات حتى ألقي الصغري يف الزيت واألم تبكي 
وتنظر وإخوته يغطون أعينهم بأيدهيم الصغرية، حتى إذا ذاب حلمه 
نظر  الزيت،  فوق  بيضاء  عظامه  وطفحت  النحيل  جسمه  عىل  من 
إليها فرعون وأمرها بالكفر باهلل فأبت عليه ذلك، فغضب فرعون 
وأمر بولدها الثاين، فُسحب من عند أمه وهو يبكي ويستغيث، فام 
هي إال حلظات حتى ألقي يف الزيت، وهي تنظر إليه حتى طفحت 
دينها موقنة  ثابتة عىل  أخيه، واألم  بعظام  بيضاء واختلطت  عظامه 

بلقاء رهبا.
ثم أمر فرعون بالولد الثالث فُسحب وقرب إىل القدر املغيل 
ثم مُحل وُغيب يف الزيت وُفعل به ما ُفعل بأخويه، واألم ثابتة عىل 
إليه،  اجلنود  فأقبل  الزيت  يف  الرابع  ُيطرح  أن  فرعون  فأمر  دينها، 
وانطرح  بكى  اجلنود  جذبه  فلام  أمه،  بثوب  تعلق  قد  صغريًا  وكان 
حتمله  أن  حتاول  وهي  رجليها،  عىل  جتري  ودموعه  أمه  قدمي  عىل 
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مع أخيه، حتاول أن تودعه وتقبله وتشمه قبل أن يفارقها فحالوا بينه 
وبينها ومحلوه من يديه الصغريتني وهو يبكي ويستغيث، ويتوسل 
بكلامت غري مفهومة وهم ال يرمحونه، وما هي إال حلظات حتى غرق 
يف الزيت املغيل وغاب اجلسد وانقطع الصوت وشمت األم رائحة 
تنظر  هبا،  يفور  الزيت  فوق  بيضاء  الصغرية  عظامه  وعلت  اللحم 
تبكي وتتقطع  األم إىل عظامه وقد رحل عنها إىل دار أخرى وهي 
سهرت  طاملا  ثدهيا،  من  وأرضعته  صدرها  إىل  ضمته  طاملا  لفراقه، 
لسهره وبكت لبكائه، كم ليلة بات يف حجرها ولعب بشعرها، كم 
قربت منه ألعابه وألبسته ثيابه فجاهدت نفسها أن تتجلد وتتامسك.

ثم التفتوا إليها وتدافعوا عليها، وانتزعوا اخلامس الرضيع من 
بني يدهيا، وكان قد التقم ثدهيا، فلام انتزع منها رصخ الصغري وبكت 
املسكينة، فلام رأى اهلل تعاىل ذهلا وانكسارها وفجيعتها بولدها، أنطق 
الصبي يف مهده وقال هلا: يا أماه اصربي فإنك عىل احلق، ثم انقطع 
صوته عنها وُغيرِّب يف القدر مع إخوته، ُألقي يف الزيت ويف فمه بقايا 

من حليبها ويف يده شعرة من شعرها وعىل أثوابه بقية من دمعها.
بالقدر  تلوح  عظامهم  هي  وها  اخلمسة  األوالد  وذهب 
الصغرية،  العظام  هذه  إىل  املسكينة  تنظر  الزيت،  به  يفور  وحلمهم 
ضحكًا  البيت  عليها  مألوا  طاملا  الذين  أوالدها  إهنم  من؟!  عظام 
فارقوها  ملا  الذين  قلبها،  وعصارة  كبدها  فلذات  إهنم  وسورًا، 
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وكأن قلبها ُأخرج من صدرها، طاملا ركضوا إليها، وارمتوا بني يدهيا 
دموعهم  ومسحت  بيدها  ثياهبم  وألبستهم  صدرها  إىل  وضمتهم 
ناظرهيا،  أمام  وُيقتلون  يدهيا  بني  من  ُينتزعون  هاهم  ثم  بأصابعها 

وتركوها وحيدة وتولوا عنها.
كانت تستطيع أن حتول بينهم وبني هذا العذاب بكلمة كفر 
مّلا مل  ثم  ما عند اهلل خري وأبقى،  أن  ُتسمعها لفرعون لكنها علمت 
إىل  ودفعوها  املسعورة  الضارية  كالكالب  إليها  أقبلوا  هي  إال  يبق 
الزيت، نظرت إىل عظام أوالدها،  ليقذفوها يف  القدر، فلام محلوها 
وقالت:  فرعون  إىل  فالتفتت  احلياة،  يف  معهم  اجتامعها  فتذكرت 
جتمع  أن  فقالت:  ؟  حاجتك  ما  وقال:  هبا  فصاح  حاجة،  إليك  يل 
فتدفنها يف قرب واحد، ثم أغمضت عينيها  عظامي وعظام أوالدي 

وُألقيت يف القدر، واحرتق جسدها، وطفت عظامها.
رأى  ولقد  ثواهبا..  وأكثر  ثباهتا..!  أعظم  ما  درها..!  فهلل 
النبي  ليلة اإلساء شيئًا من نعيمها، فحّدث به أصحابه وقال هلم 
فيام رواه البيهقي: » ملا ُأسي يب مرت يب رائحٌة طيبة، قلت: ما هذه 

الرائحة؟ فقيل يل: هذه ماشطة بنت فرعون وأوالُدها«.
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ن�ضف �ضمري!!
األمريكية   املتحدة  الواليات  قررت  اخلمسينيات  مطلع  يف 
وفدًا  يرسلوا  أن  منهم  فطلبت  الفيتناميني،  الثوار  مع  التفاوض 
ثوار  نال  أن  بعد  للتباحث حول وقف احلرب،  باريس  إىل  يمثلهم 
فيتنام  من اجلنود األمريكان مقتاًل. وفعاًل أرسل الثوار وفدًا مكونًا 

من أربعة؛ مها امرأتان ورجالن.
يف  إقامًة  الوفد  هلذا  جهزت  قد  األمريكية  املخابرات  كانت 
أرقى فنادق باريس، وجهزت هلم كل أسباب الراحة واملتعة، وكل 

ما لذ وطاب من أصناف الطعام واحللوى واملرشوبات.
عندما وصل الوفد الفيتنامي إىل مدينة باريس ونزل يف مطار 
اوريل؛ كانت هناك سيارات فارهة تنتظرهم، لتقل الوفد إىل مكان 
إقامته، ولكن الوفد رفض ركوب السيارات وطلب مغادرة املطار 

بطريقته اخلاصة؛ وأنه سيحرض االجتامع  يف الوقت املحدد.
استغرب الوفد األمريكي هذا الترصف، وسأل رئيس الوفد:

أين ستقيمون إذن؟
فأجاب: سنقيم عند طالٍب فيتنامٍي يف أحد ضواحي باريس.

فتعجب األمريكي وقال له:
قد جهزنا لكم إقامة مرحية يف فندق فخم.

وننام  اجلبال،  يف  ونقيُم  نقاتلكم  كنا  نحن  الفيتنامي  فأجاب 
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عىل الصخور، ونأكل احلشائش.
معها ضامئرنا  تتغري  أن  نخاف  فإننا  علينا طبيعتنا،  تغريت  فلو 
!! فدعونا وشأننا، وفعاًل ذهب الوفد وشأنه، وأقام يف منزل الطالب 
املحددة،  املواعيد  ويف  بانتظام  االجتامعات  وحرضوا  الفيتنامي، 
لتنعقد خالهلا مباحثات أدت جلالء املحتل األمريكي عن كل فيتنام !!

أحسن هوالء ُصنعًا، حيث جتلت مواطنتهم بأهبى صورها، 
يبيُع  ضمريه  يبيُع  فمن  لقضيتهم،  وإخالصهم  انتامئهم  وُحسن 
وطنه، واإلنسان يستطيُع أن يعيَش بصامماٍت ُيركّبها االطباء يف قلبه، 
بنصف  يعيش  أن  يستطيع  ال  لكنه  رئة،  بنصف  يعيش  أن  ويمكن 

ضمري!!.
أال ليت قومي يعلمون!، يتنافسون عىل السفريات اخلارجية 
ملا يرتتب عليها من مردود مادي وسياحة وما يتبعها من ممارسات 
تغضب وجه الكريم-إاّل من عصم ريب-، وفوق هذا ال حيرضون 
 االجتامعات وإذا    حرضوا    ينامون!! ألهنم حييون الليل عىل طريقتهم!!.
قاهرالفرنسيني  األقوياء؛  فقاهر  الفيتناميني،  عىل  غريبًا  هذا  ليس 
ما  واحلُق  اعدائه  تدويخ  يف  فذة  عقلية  كان  منهم،  واألمريكيني 
شهدت به األعداء، ولعل من أمجل ما قاله اجلنرال »جياب«: »كل 
حماولة ملواجهة شعب ُأمة ُأخرى وكل مؤامرة هتدف إىل التعدي عىل 

أّمة وعىل سيادهتا واستقالهلا سُتهزم ال حماله«.
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هناية  عىل  عامًا  عرشين  مرور  ذكرى  يف  )1995(م،  يف عام 
أثناء  األمريكي  الدفاع  وزير  مكنامرا  روبرت  التقى  فيتنام،  حرب 
الفيتنامية  التحرير  القائد األسطورة لقوات  مع  هانوي  يف  احلرب 

اجلنرال »جياب«. لقاء بني قائد مهزوم وقائد منترص.
يف اللقاء، أعطى اجلنرال جياب لروبرت مكنامرا درسًا بسيطًا 
يف كلامت قليلة،  درسًا يف تفسري النرص الفيتنامي واهلزيمة األمريكية. 
أي  تعرف  أن  دون  احلرب  دخلت  ».. أمريكا  قال له ببساطة: 
عن  يشء  أي  تعرف  والشعب الفيتنامي،  مل  فيتنام  تاريخ  عن  شئ 
ضد موجات الغزاة  والقتالية  الوطنية  وروحهم  الفيتناميني  ثقافة 
األجانب«. مكنامرا مل جيد ما يقوله سوى أن يوافق. لكن بالطبع تأخر 

فهمه هلذا الدرس عرشين عاما كاملة بعد اهلزيمة.
أمريكا دخلت احلرب بمزيج من اجلهل املريع بفيتنام وتاريخ 
وحضارة شعبها، دخلت احلرب وهي ال تعرف إال لغة القوة الباطشة 
والذبح واإلبادة،  وظنت أن هذا وحده كفيل هبزيمة أعدائهام. ظنت 
أمريكا أن احلرب ما هي إال مواجهة بني قوة عسكرية أمريكية ضاربة 
دمار، وقوة عسكرية  وأسلحة  عتاد  من  العامل  يف  ما  أحدث  متلك 
أّن احلرب  الفيتناميون. مل تدرك أمريكا  متواضعة يملكها املقاتلون 
استعامرية  احتالل  قوة  إرادة  إرادتني،  بني  يف جوهرها رصاع  هي 
باطشة، وإرادة شعب له تاريخ وحضارة وتدفعه روح وطنية جبارة 
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من أجل حترير وطنه.
من  فرتة  اإلعالم  عن  اختفى  اجلنرال  هذا  أّن  ُيذكر  ومما 
الزمن، فبحث الصحفيون عنه حتى وجدوه يف روضة أطفال ُيلقي 
عليهم درسًا، فتعجب الصحفيون من هذا وقالوا له: قاهر األقوياء 
وقال:  فابتسم  أطفال؟!،  روضة  يف  ويدّرس  والبرص  السمع  ملء 
من  بد  ال  دوما  عليهم  وألنترص  جولة؛  يف  أعدائي  عىل  »انترصت 

تربية جيٍل كامل عىل ذلك«.
ما حصل يف فيتنام؛ حصل وسيحصل يف فلسطني، فأمريكيا 
غاب،  وقانون  عنجهية  تتبدل،  ومل  تتغري  ومل  تتعظ  مل  أمريكيا،  هي 
وازدواجية يف املعايري ال حد هلا، ومل يبَق حتى هُتزم هي ومن معها 
قائٍد مسلٍم قاهٍر لألقوياء، وعسى أن يكون ذلك قريبًا،  إالّ ظهور 
رشيطة أن نعتني برياض األطفال واملدارس، ناهيك عن اجلامعات، 

وأعددنا القوة احلقيقية بأنواعها ومستلزماهتا.
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ملثِل هذا ربيُتَك!
ابن  ابنها، شيخ اإلسالم  إىل  أعظم  أم  رسالة عظيمة من 
النعم  »ست  ألمًة  رسالًة  اهلل  رمحه  تيمية  ابن  أرسل  فقد  تيمية، 
يف  العظيمة  املكانة  هلا  كان  حيث  احلرانية«،  الرمحن  عبد  بنت 
ىف  وإقامته  ملدة،  عنها  ُبْعِدِه  عن  فيها  هلا  يعتذُر  اهلل،  رمحه  نفسه 
مرص لبعض شؤون الدين والعلم والدعوة إىل اهلل،  فلام وصلتها 
بن  »أمحد  الريّض  احلبيب  ولدي  فقالت:  أمه  عليه  ردت  الرسالة 
تيمية«، وعليك السالم ورمحة اهلل وبركاته ومغفرته ورضوانه، فإنه 
وعىل  نذرتك،  واملسلمني  اإلسالم  وخلدمة  ربيتك،  هذا  ملثل  واهلل 
رشائع الدين علمتك، وال تظننهَّ يا ولدي أن ُقربك مني أحُب إيّل 
من ُقربك من دينك وخدمتك لإلسالم واملسلمني يف شّتى األمصار. 
بل يا ولدي إنهَّ غاية رضائي عليك ال يكون إاّل بقدر ما ُتقدمه 
عن  اهلل  أمام  غدًا  أسألك  لن  ولدي   يا  وإين   وللمسلمني،  لدينك 
سأسألك  أمحد  يا  ولكن   أنت!،  وفيم  أين  أعلم  ألين  عني،  ُبعدك 
أمام اهلل وأحاسبك إن قرّصَت يف خدمة دين اهلل وخدمة أتباعه من 

إخوانك املسلمني. 
ريض اهلل عنَك، وأنار باخلري دربَك، وسدد ُخطاَك، ومجعني 

اهلل وإياك حتت ظل عرش الرمحن، يوم ال ظل إال ظله. 
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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* فمن هو ابن تيمية يا ُترى؟!
هو تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم 
فقيه وعامل مسلم جمتهد شديد  تيمية،  بابن  احلراين املشهور  النمريي 
أعامله  ومتيزت  وقد  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  بأصول مذهب  التأثر 
والقياس،  العقل  عىل  وترجيحه  واحلديث  الكتاب  نص  باعتامد 

وربط قيام الدين باإلمارة وعّدها من أعظم واجبات الدين.
)شامل  مدينة حران  أس  إحدى  كانت  تيمية  ابن  أسة  إن 
العراق( املشتهرة بالعلم والدين وكانت هذه األسة منذ أن ُعرف 
تارخيها، حنبلية املذهب وتتزعمه يف تلك الديار، وعمل أكثر رجاهلا 

العلامء بالتدريس واإلفتاء والتأليف.
الذاكرة وكثرة احلفظ وسعته،  بقوة  تيمية  ابن  ُعرفت أسة 
فقد كان أبوه وجده أيضًا قويي الذاكرة، ولكن ابن تيمية سبق أسته 
يف هذا األمر، فكان من أكابر ُحّفاظ عرصه، وصاحب ذاكرة قوية، 

سيعة احلفظ. 
وقد نشأ  شيخ اإلسالم يف تصوف تام وعفاف وتعبد، واقتصاد 
يف امللبس واملأكل، وكان حيرض املدارس واملحافل يف صغره، فيتكلم 
العلم؛  يف  البلد  أعيان  منه  يتحري  بام  ويأت  الكبار،  وُيفحم  ويناظر 
فأفتى وله تسع عرشة سنة؛ بل أقل. ورشع يف اجلمع والتأليف من 
س  فدرهَّ والده،  ومات  بالعلم.  االشتغال  عىل  وأكب  الوقت،  ذلك 
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بعده وقام بوظائفه وله إحدى وعرشون سنة، واشتهر، وَبُعَد صيته 
يف العامل، فطبق ذكره اآلفاق.

بحوادث  يتسم  عرٌص  تيمية  ابن  فيه  ولد  الذي  العرص  إن 
النواحي  من  كبرية  أمهية  ذو  عرص  وهو  كثرية،  وقالقل  خطرية، 
احلالة  واتسمت  والدينية،  والعلمية  اخلُلقية  واالجتامعية  السياسية 
السياسية يف عرص ابن تيمية باالضطراب والتفكك، فقد انقسمت 

البلدان اإلسالمية إىل عدة دويالت وممالك صغرية. 
ورغم ما سبق فإن ذاك العرص شهد هنضة علمية كبرية بالرغم 
واضطراب  واألمان  األمن  انعدام  ومن  احلاصلة  األحداث  من 

األحوال. وظهر يف  ذلك العرص علامء وأئمة كبار.
النعم«  »ست  أمه  تيمية، ورحم  ابن  رحم اهلل شيخ اإلسالم 

عىل صربها وُحسن تربيتها البنها الباّر. ومجعنا هبم يف عليني.
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ال ُيفتَى ومالٌك يف املدينة 
مناسبات خمتلفة،  كثريًا ويف  املجالس  ُيذكر يف  قول مشهوٌر، 

يذكره أهُل العلم وغريهم، فام أصله ومناسبته.
حتفة  يف  الشافعي  اهليتمي  حجر  ابن  أوردها  القصة  هذه 
املحتاج، وهي قصٌة عجيبٌة عن سيدة توفيت يف املدينة املنورة وجيء 
هلا بمغسلة لتغسلها، وملا ُوضع اجلثامن لُيغسل، وحني ُصب املاء من 
املغسلة عىل جسد امليتة ذكرهتا املُغسلة بسوء وقالت: كثريًا ما زنت، 
فالتصقت يد امُلغسلة بجسم امليتة، بحيث أصبحت ال تقوعىل حتريك 

يدها، فأغلقت الباب حتى ال يراها أحد وهي عىل هذه احلال.
فقالوا  اجلثة،  تكفني  ينتظرون  احلجرة  خارج  املّيتة  أهل  كان 
هلا: أنحرض الكفن، فقالت هلم: مهاًل، وكرروا عليها القول فقالت: 
مهاًل، وبعد ذلك دخلت إحدى النساء فهاهلا ما رأت، فأخذوا رأي 
العلامء يف ما يفعلون، انقطع يد امُلغسلة لندفن امليتة؟، ألن دفن امليت 
أمًر واجب، وقال بعضهم: بل نقطع قطعًة من جسد املّيتة لنخلص 
امُلغسلَة، ألن احلي أوىل من امليت، واحتدم اخلالف وكُل هذا بسبب 
قذف  »إن     الرسول  فيها  قال  ثقيلة،!  كلمة  ولكنها  قيلت  كلمٍة 

املحصنِة هيدُم عمل مئة سنًة« )رواه الطرباين(.
بن  وبيننا اإلمام مالك  فقالوا كيف نختلف  املدينة  أما علامء 
أنس ريض اهلل عنه، فذهبوا إليه وسألوه، وإذا باإلمام يأت عىل جناح 
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حجاب  وراء  من  باب، وسأهلا  وامليتة  امُلغسلة  وبني  وبينه  الرسعة، 
رميتها  إمام  يا  امَلغسلة:  قالت  امليتة؟  حق  يف  قلِت  ماذا  هلا:  وقال 
ِعىل  النسوة  بعُض  تدخُل  اهلل عنه:  مالك ريض  اإلمام  فقال  بالزنا. 

يف  ىف  امُلغسلة وجتلُدها ثامنني جلدة مصداقا لقوله تعاىل: ىمحٱ 
مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق 
يمح  ين  ىن  نن  زنمن  رن  مم  ام  يل  ىل 

) النور 4(. 

متام  وبعد  القاذفة،  امُلغسلة  املرأة  وجلدن  النساء  فدخلت 
الثامنني رفعت يدها عن جسد امليتة.

ومن هنا قيل ال ُيفتى ومالٌك يف املدينة. الشاهد يف القصة: أن 
اهلل سبحانه وتعاىل دافع عن امليتة وأخذ حقها من التي ال زالت عىل 
قيد احلياة وُنفَذ احلكُم الرشعُي، ألن اهلل سبحانه توىل أمرها فهي بني 
التدخل يف اخلصوصية بني  يديه عز وجل، وليس من شأن األحياء 
العبد وربه، فقد يكون اهلل عفا عنها فيام لو كان قد حصل ما أّدعت به.
امليت  يوم ترى نفسك يف خلوة مع  أهيا اإلنسان  فكيف بك 
تغتابه وتقذفه بأبشع األوصاف وهو بني يدي اهلل. وما بالك تطلق 
األوصاف والكلامت بحق األموات واألحياء جزافًا، أليست أفعالنا 
حلوم  وأكل  الغيبة  يف  اإلفراط  حد  جتاوزت  قد  اآلخرين  جتاه  اآلن 

البرش ؟؟. وهل تعتقد أن اهلل غافل عام يفعل الظاملون ؟؟.
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كل بيٍت حكمة
القصائد  إحدى  هي  كتابًا،  ُيعادل  القصيدة  هذه  يف  بيت  كل 
اخلالدة للشاعر صالح بن عبدالقدوس أحد شعراء الدولة العباسية.

با فلقْد عداَك زماُنُه وازَهْد فُعمُرَك مرهَّ منُه األطَيـُبَفَدِع الصرِّ
وأَتى املشيُب فأيَن منُه امَلهرُبذهَب الشباُب فام له مْن عودٍة
با واذُكر ذنوَبَك وابِكها يـا ُمذنـُبَدْع عنَك ما قد كاَن يف زمِن الصرِّ
الَبـدهَّ حُييص ما جنيَت وَيكُتُبواذكْر مناقشَة احلساِب فإنه
بـل أثبتـاُه وأنـَت الٍه تـلعـُبمل ينَسـُه امللـَكـاُن حيـَن نسيَتـُه
وُح فيَك وديعـٌة أودعَتهـا ها بالرغِم منَك وُتسَلـُبوالرُّ سرَتدُّ
داٌر حقيقُتهـا متـاٌع يذهـُبوغروُر دنيـاَك التي تسعى هلا
أنفاُسنـا فيهـا ُتعـدُّ وحُتسـُبوالليُل فاعلـْم والنهـاُر كالمهـا
حقًا َيقينًا بعـَد موتِـَك ُينهـُبومجيُع مـا خلهَّفَتـُه ومجعَتـُه
وَمشيُدها عاّم قليـٍل َيـخـرُبَتبهَّـًا لـداٍر ال يـدوُم نعيُمهـا
ُبفاسمْع ُهديـَت نصيحًة أوالَكها َبـرٌّ َنصـوٌح لألنـاِم جُمـررِّ
ماَن وأهَله ُمستبرصًا ورأى األموَر بام تؤوُب وَتعُقُبَصِحَب الزهَّ
هـَر اخلؤون فإنـُه جـاِل ُيـؤدرُِّبال تأَمِن الدهَّ مـا زاَل ِقْدمـًا للررِّ
اهِتـا َمَضٌض ُيـَذلُّ لُه األعزُّ األْنَجـْبوعواِقُب األياِم يف َغصهَّ
إّن التهَّقـيهَّ هـَو الَبهـيُّ األهَيـُبفعليَك تقوى اهللِ فالزْمهـا تفـْز



84

ضـا ُبواعمْل بطاعتِِه تنْل منـُه الررِّ إن املطيـَع لـُه لديـِه ُمقـرهَّ
واليأُس ممّا فاَت فهَو امَلْطلـُبواقنْع ففي بعِض القناعِة راحٌة
ٍة ِة أشعُبفإذا َطِمعَت ُكسيَت ثوَب مذلهَّ فلقْد ُكيس ثوُب امَلذلهَّ
َك بالتحّيـِة ولَتُكـْن منـُه زماَنـَك خائفـًا تتـرقهَّـُبوابـدْأ َعـدوهَّ
مـًا فالليُث يبدو ناُبـُه إْذ يْغـَضـُبواحـذرُه إن القيَتـُه ُمَتَبسرِّ
يُبإنهَّ العدوُّ وإْن تقاَدَم عهـُدُه دوِر ُمغهَّ فاحلقُد باٍق يف الصُّ
ديـٌق لقيَتـُه ُمتملرِّقـًا ُبوإذا الصهَّ ـُه ُيتجـنهّـَ فهـَو العـدوُّ وحـقُّ
ـُبال خرَي يف ودرِّ امـريٍء ُمتملرِّـٍق ُحلـِو اللسـاِن وقلبـُه يتلههَّ
وإذا تـواَرى عنَك فهَو العقَرُبيلقاَك حيلُف أنـه بـَك واثـٌق
وَيروُغ منَك كمـا يـروُغ الّثعلـُبُيعطيَك من َطَرِف اللرِّساِن حالوًة
فالصفُح عنهْم بالتهَّجاوِز أصـَوُبَوِصِل الكراَم وإْن رموَك بجفوٍة
إنهَّ القريـَن إىل امُلقارِن ُينسُبواخرْت قرينََك واصطنعُه تفاخرًا
ـٍل واسمـْح هلـْم إن أذنبواواخفْض جناَحَك لألقارِب ُكلرِّهـْم بتذلُّ
إنهَّ الكذوَب يشيـُن ُحـرًا َيصحُبودِع الَكذوَب فال يُكْن لَك صاحبًا
ثرثـارًة فـي كـلرِّ نـاٍد ختُطـُبوزِن الكالَم إذا نطقـَت وال تكـْن
فاملرُء َيسَلـُم باللساِن وُيعَطُبواحفْظ لساَنَك واحرتْز من لفظِِه
ُّ فاكتمُه وال َتنطِـق بـِه فهو األسري لديك إذ ال ُينسُبوالرسرِّ
شبُه الزجاجِة َكرسها ال ُيشعُبإن القلوب إذا تنافر ُوّدها
نرشْتـُه ألسنـٌة تزيـُد وتكـِذُبوكذاَك سُّ املرِء إْن لـْم ُيطوِه
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زِق بل يشقى احلريُص ويتعُبال حتِرَصْن فاحِلرُص ليَس بزائٍد يف الررِّ
زُق ليَس بحيلٍة ُيستجَلُبويظلُّ ملهوفـًا يـروُم حتّيـاًل والـررِّ
رَغـدًا وحُيـَرُم َكيرِّـٌس وخُييهَّـُبكم عاجٍز يف الناِس يأت رزُقُه
واعِدْل والتظلْم َيطْب لَك مكسُبوارَع األمانَة واخليانَة فاجتنْب
مـن ذا رأيـَت مسلهَّاًم ال ُينْكُبوإذا أصابَك نكبٌة فاصبـْر هلـا
أو نالَك األمـُر األشقُّ األصعُبوإذا ُرميَت من الزماِن بريبـٍة
يدعوُه من حبِل الوريِد وأقرُبفاضْع لرّبك إنه أدنى ملْن
إنهَّ الكثرَي من الَوَرى ال ُيصحُبُكْن ما استطعَت عن األناِم بمعِزل
ُيعدي كام ُيعدي الصحيَح األجرُبواحذْر ُمصاحبَة اللئيم فإّنُه
واعلـْم بـأنهَّ دعـاَءُه ال حُيَجـُبواحذْر من املظلوِم َسهاًم صائبًا
زَق َعزهَّ ببلـدٍة وخشيَت فيها أن يضيَق املذهُبوإذا رأيَت الررِّ
طوالً وَعرضًا رشُقهـا واملغِرُبفارحْل فأرُض اهللِ واسعُة الَفَضا
فالنُّصُح أغىل ما ُيباُع وُيوَهـُب ؛؛؛؛فلقْد نصحُتَك إْن قبلَت نصيحتي
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قاتل االأ�ضود
يف  شاب  عنه،  اهلل  ريض  وقاص  أيب  بن  عتبة  بن  هاشم 
مقتبل العمر لكنّه بطٌل مهام، وشجاع مشهور من صحابة رسول 
اهلل  ، أسلم هاشم يوم فتح مكة، وحسن إسالمه، وانقلب من 
عدو هلل ورسوله   إىل ويل محيم هلل ولرسوله ولدينه، وكذلك 

ينبغي أن يكون كل مسلٍم عاش يف جاهلية املعايص يومًا ما.
يف  ومهته  شجاعته  ومن  املعدودين،  األبطال  من  هاشم  كان 
خرج  لقد  العدو،  إىل  الرسيع  أي:  »املقال«،  بـ  يلقب  كان  احلرب 
بطلنا هذا مع عمه »سعد بن أيب وقاص« أمري اجليش اإلسالمي يف 
بالد الفرس لفتحها، وإلخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب 

العباد، وهناك أبىل هاشم بالًء حسنًا، وكانت أيامه بيضاء غراء.
»مظلم ساباط«  »البيض« ريض اهلل عنه يوم  الُغّر  أيامه  ومن 
املسلمون. يف هذا  فتحها  التي  » هنر شري«  بلدة  بعد  بالعراق  مكان 
يسموهنا  الفرس  حاكم  لكرسى،  كثرية  كتائب  جتمعت  املكان 
»بوران«، ُيقسمون كل يوم: »ال يزوُل ُملك فارس ما عشنا«، وقد 
أن  ظنوا  املسلمني،  طريق  يف  »املقرط«  له:  ُيقال  كبريًا  أسدًا  أعدوا 
احلياة  عىل  ويؤثرونه  املوَت  حُيبون  الذين  اهلل  سبيل  يف  املجاهدين 

مثلهم سيخافون ويفرون من أسٍد.
مل يعلموا أن إرضاء رب العاملني، والفوز بجنته، ونيل كرامته 
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واهلل  مربوٌب،  مسخٌر  حيوان  األسد  أن  يعلموا  ومل  مطلوهبم،  هو 
مغ  جغ  تعاىل قادر أن حيوله عليهم، كـ»فيل أبرهة«، ىمح  جعمع 

يمح  ) يوسف ٢١(. حق  مف  خف  حف  جف 
املقدمة  يف  هاشُم  وكان  األسد!،  الفرس  فسيهَّب  املسلمون،  تقدم 
فكرّب  ينظرون،  والفرس  فقتله،  األسد،  إىل  برسعة  فتقدم  عنه،  اهلل  ريض 
املسلمون تكبريًة أفزعت قلوب الفرس، واستمر هاشم يف تقدمه وسعته 
ومن ورائه الفاحتون، فحمل عىل الفرس محلًة شديدًة أزالتهم عن أماكنهم، 

رئ  وهو يتلو قول اهلل تعاىل: ىمح    ٌّ       ٍّ        َّ    ُّ    ِّ   ّٰ 
) إبراهيم ٤٤(، وتم النرص بفضل اهلل تعاىل وله احلمد واملنة. يمح  مئ  زئ 
ويف هذا اليوم قبهَّل سعٌد ريض اهلل عنه رأَس هاشم ابن أخيه؛ 
وُلّقب  له،  واحرتامًا  إجالالً  سعٍد؛  قدم  هاشُم  وقبهَّل  له،  تكرياًم 
وعن  عنه،  اهلل  فريض  املنن«.   « بـ  اليوم  ذلك  ٍمن  هاشم  سيُف 

صحابة النبي    أمجعني.
واألسود  عامة  احليوانات  أمر  يف  عجبًا  أكثر  هو  ما  وهناك 
رسول  موىل  َسِفينََة  فَعْن  مأمورة،  وهي  اهلل  خلق  من  فهي  خاصة، 
ْت َسِفينَُتنَا َفَلْم َنْعِرِف الطهَِّريَق،  اهلل  َقاَل: »ُكنُْت يِف اْلَبْحِر، َفاْنَكرَسَ
َفُقْلُت:  ِمنُْه،  َفَدَنْوُت  َأْصَحايِب  َر  َفَتَأخهَّ َلنَا،  َقْد َعَرَض  بِاأْلََسِد  َأَنا  َفإَِذا 
َبنْيَ  َفَمَشى  الطهَِّريَق،  َأْضَلْلنَا  َوَقْد    اهللهَِّ  َرُسوِل  َصاِحُب  َسِفينَُة  َأَنا 
ُه ُيِرينِي الطهَِّريَق،  ى َوَدَفَعنِي َكَأنهَّ َيَديهَّ َحتهَّى َأْوَقَفنَا َعىَل الطهَِّريِق، ُثمهَّ َتنَحهَّ
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ْت  ُه َقاَل: »َفاْنَكرَسَ ايِنُّ (، إاِلهَّ َأنهَّ رَبَ اُرَوالطهَّ ُعنَا« )رَواُه اْلَبزهَّ ُه ُيَودرِّ َفَظنَنُْت َأنهَّ
ْوُح  َأْلَواِحَها َفَطَرَحنِي اللهَّ تِي ُكنُْت فِيَها، َفَرِكْبُت َلْوًحا ِمْن  َسِفينَتِي الهَّ
يِف َأمَجٍَة فِيَها اأْلََسُد، َفَأْقَبَل إيَِلهَّ ُيِريُديِن، َفُقْلُت: َيا َأَبا احْلَاِرِث، َأَنا َسِفينَُة 

َمْوىَل َرُسوِل اهللهَِّ   َفَطْأَطَأ َرْأَسُه َوَأْقَبَل إيَِلهَّ َفَدَفَعنِي بِِمنَْكبِِه«.
وّما هو أعجب فقصُة كلٍب يثأُر للنهَّبي ملسو هيلع هللا ىلص، حيث ذكر احلافظ 
ابن حجر العسقالين رمحه اهلل يف الدرر الكامنة:»… ذات مرة توجه 
 ِ مجاعٌة من كبار النصارى حلضور حفل مغويّل كبري، ُعِقد بسبب تنرصُّ
أحد أمراء امَلُغول، فأخذ واحٌد من دعاة النصارى يف شتم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
وكان هناك كلُب صيٍد مربوط، فلام بدأ هذا الصليبي احلاقد يف سّب 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص َزجمَُر الكلُب وهاج، ثم وثب عىل الصليبي ومخشه بشدة !!، 
فخّلصوه منه بعد جهٍد، فقال بعض احلاضين : »هذا بكالمك يف 
حق حممد ملسو هيلع هللا ىلص « فقال الصليبي: »كال، بل هذا الكلب عزيُز النفس؛ 
رآين أشرُي بيدي فظّن أين أريُد ضبه«، ثم عاد لسب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأقذع 
يف السّب !!، عندها قطع الكلُب ِرباطه، ووثب عىل عنق الصليبي 
فوره.  من  الصليبي  فامت   ،!! احلال  يف  رقبته(  )أسفل  زوره  وقلع 

فعندها أسلم نحو أربعني ألفًا من املغول !.
يف»معجم  القصة  ــذه  ه الــذهــبــّي  ـــام  اإلم وذكـــر 
الشيوخ«بحسب ما شاهده الشيخ »مجال الدين السواميل«حتى 
قال: »وافرتسه واهلل العظيم وأنا أنظر !!، ثم َعضهَّ عىل زردمته 
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الواقعة  هذه  بسبب  وأسلم  امللعون،  فامت  فاقتلعها،  »رقبته« 
العظيمة ِمن امُلُغل نحٌو من أربعني ألًفا« !!.

فسبحان اهلل العظيم، ال غرابة أن يقتل بطٌل مسلٌم جماهد،ٌ 
هيتف من أعامقه »وعجلت إليك ريب لرتىض« أن يقتل أسدًا يف 
املعركة، والغرابة أن يتحول األسد اهلصور اىل دليٍل مطواع ملوىل 
رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص، وال غرابة ايضًا أن ُيدافع ويثأر كلٌب للرسول 

النور 41(.  ( يمح  حصخص  مس  خس  حس  الكريم، ىمح 



90

قوُة احُلجِة !
ملا ظهر اخلوارج عىل الكوفة أخذوا أبا حنيفة رمحه اهلل  فقالوا 
له: تب يا شيخ من الكفر !فقال: أنا تائب إىل اهلل من كل كفر، فخلوا 
أنتم  ما  به:  يعني  وإنام  الكفر،  من  تاب  إنه  هلم:  قيل  وىّل  فلام  عنه، 

عليه!،  فاسرتجعوه.
فقال رأسهم: يا شيخ ! إنام تبَت من الكفر، وتعني به ما نحن 
عليه ؟!، فقال أبو حنيفة: أبظٍن تقول هذا أم بعلم ؟، فقال: بل بظن، 

يل  ىل  مل  خل  فقال أبو حنيفة: إن اهلل تعاىل يقول ىمحٱ 
يمح )احلجرات ١٢(. جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم 

وهذه خطيئة منك، وكل خطيئة عندك كفر؛ فتب أنت أوال 
من الكفر!، فقال: صدقت يا شيخ، أنا تائب من الكفر !. 

وجاءوه مرة أخرى ليناظروه؛ ملا علموا أنه ال يّكفر أحدًا من 
أهل القبلة بذنب  فقالوا: هاتان جنازتان عىل باب املسجد:

•أما إحدامها؛ فلرجل رشب اخلمر حتى كظته، وحرشج هبا؛ 
فامت غرقًا يف اخلمر، واألخرى: امرأة زنت حتى إذا أيقنت باحلمل؛ 
قتلت نفسها!، فقال هلم أبو حنيفة: من أي امللل كانا ؟ أمن اليهود ؟، 
قالوا: ال، أفمن النصارى ؟، قالوا: ال قال: أفمن املجوس ؟قالوا: 
ال، قال: من أي امللل كانا ؟، قالوا: من امللة التي تشهد أن ال إله إال 

اهلل، وأن حممدا رسول اهلل!.
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قال: فأخربوين عن الشهادة، كم هي من اإليامن ؟ ثلث، أم 
ربع، أم مخس ؟!، قالوا: إن اإليامن ال يكون ثلثًا، وال ربعًا، وال مخسًا!، 
قال : فكم هي من اإليامن ؟، قالوا: اإليامن كله، قال: فام سؤالكم 
دعنا  فقالوا:  ؟!،  مؤمنني  كانا  أهنام  وأقررتم  زعمتم  قوم  عن  إياي 

عنك ! أمن أهل اجلنة مها، أم من أهل النار ؟، قال: أما إذا أبيتم:
• فإين أقول فيهام ما قال نبي اهلل إبراهيم يف قوم كانوا أعظم 

يئ  ىئ  مئنئ   زئ  رئ  ٱ   ُّ     ِّ      ّٰ  ُجرمًا منهم: ىمح 
) إبراهيم  36(. يمح  زت  رت  يب  ىب  نب  زبمب  رب 

•وأقول فيهام ما قال نبي اهلل عيسى يف قوم كانوا أعظم ُجرمًا 
مك  لك  خك  حك  جك  مق  مفحق  خف  حف  جف  منهام: ىمحٱ 

يمح )املائدة 118(. جل 
هش  مش  هس  مس  •وأقول فيهام ما قال نبي اهلل نوح: ىمحٱ 
يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  مك  لك 

يمح )الشعراء 113(. ىن  من  حنخن  جن 
•وأقول فيهام ما قال نبي اهلل نوح عليه السالم وعليهم أمجعني 

نب  مب   زب  رب  يئ  ىئ  نئ  ٱمئ  وعىل نبينا حممد  : ىمح 
نث  مث  زث  رث   يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب 
يمح  )هود  31(. مل  يك   ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  يثىف  ىث 
فألقوا السالح  وقالوا: تربأنا من كل دين كنا عليه، وندين اهلل 
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بدينك؛ فقد آتاك اهلل فضاًل وحكمة وعلاًم.
اإلمام أبو حنيفه شخصية عظيمة، وعامِل جليل، وإمام كبري، 
إنه النعامن بن ثابت املعروف بـ»أيب حنيفة«، نشأ هذا الطفل يف أسة 
صاحلة وغنية، كان وحيد والديه، وكان والده يمتلك دكانًا يبيع فيه 
األثواب، استطاع هذا الطفل الوحيد أن حيفظ كتاب اهلل وهو يف سن 
صغريٍة،  وكان يساعد والده يف الدكان،  وذهب معه إىل احلج وهو يف 
السادسة عرشة من عمره، وتعلم أصول الدين وعلم الكالم والفقه، 
العرشين من عمره. وقد كان جيمع  فقيهًا وهو يف  حتى أصبح عاملًِا 

الطالب يف حلقاٍت يف املسجد ويعلمهم العلوم املختلفة. 
رحم اهلل هذا العامِل اجلليل العامل.



93

اأنَت وماُلك الأبيَك          
عن جابٍر  ريِض اهلل عنه  قال: جاء رجٌل إىل النبي    فقال: 
يا رسول اهلل، إنهَّ أيب أَخَذ مايل، فقال النبي  للرجل: »اذَهْب فأتِني 
عزهَّ  اهلل   إنهَّ  فقال:    النبي  السالم  عىل  فنزل جربيل عليه  بأبيك، 
وجلهَّ  ُيقِرئك السالم ويقول لك: إذا جاَءك الشيخ فَسْله عن يشٍء 
قاَله يف نفسه ما سمَعْته أذناه،  فلامهَّ جاء الشيخ قال له النبي    ما بال 
إبنك َيشكوك، أتريد أْخذ ماله؟ قال: َسْلُه يا رسول اهلل، هل ُأنِفقه 
ته أو خاالته أو عىل نفيس! فقال النبي  :  إيٍه !  إال عىل إحدى عامهَّ
َدْعنا من هذا، أخرِبنا عن يشٍء ُقلَته يف نفسك ما سمَعْته أذناك، فقال 
الشيخ: واهلل يا رسول اهلل ما َيزال اهلل يزيدنا بك يقينًا! لقد قلُت يف 

نفيس شيئًا ما سمَعْته أذناي فقال   : ُقْل وأنا أسمع، قال: قلت

ُتَعلُّ باَِم َأْجنِي َعَلْيَك َوَتنَْهُلَغَذْوُتَك َمْوُلوًدا َوُمنُْتَك َيافًِعا

ْقِم مَلْ َأبِْت لُِسْقِمَك إاِلهَّ َساِهًرا َأمَتَْلَمُلإَِذا َلْيَلٌة َضاَفْتَك بِالسُّ

ُطِرْقَت بِِه ُدويِن َفَعْينَاَي هَتُْمُلَكَأينرِّ َأَنا امْلَْطُروُق ُدوَنَك بِالهَِّذي

َا َدى َنْفيِس َعَلْيَك َوإهِنهَّ ُلخَتَاُف الرهَّ َلَتْعَلُم َأنهَّ امْلَْوَت َوْقٌت ُمَؤجهَّ

تِي نهَّ َواْلَغاَيَة الهَّ ُلَفَلامهَّ َبَلْغَت السرِّ إَِلْيَها َمَدى َما فِيَك ُكنُْت ُأَؤمرِّ

ُلَجَعْلَت َجَزاِئي ِغْلَظًة َوَفَظاَظًة َكَأنهََّك َأْنَت امْلُنِْعُم امْلَُتَفضرِّ



94

ت َفَعْلَت َكاَم اجْلَاُر امْلَُجاِوُر َيْفَعُلَفَلْيَتَك إِْذ مَلْ َتْرَع َحقهَّ ُأُبوهَّ

قال: فحينئٍذ أخذ النبي   بتالبيب ابنه وقال: أنت وماُلك 
ألبيك.

إنهَّ  لوالدك،  وماُلك  »أنت  للحديث:  األخرى  والرواية 
أخرجه  أوالدكم«.  كْسب  من  فُكُلوا  كْسبكم،  أطَيِب  من  أوالدكم 
يموت  ال  البارهَّ  »إنهَّ  قال:  املسيب  بن  سعيد  وذكر  داود.  وأبو  أمحد 

ِميتَة سوٍء«.
الكرب  بلغا من  أبويهَّ  إنهَّ   : أنهَّ رجاًل قال لرسول اهلل  وُذكر 
َغر، فهل قضيتهام ؟، فقال  : » ال؛  أينرِّ أيل منهام ما وليا منرِّي يف الصرِّ
فإهنام كانا َيفَعالن ذلك ومها حُيِبهَّان بقاَءك، وأنت تفَعل ذلك وأنت 

تريُد موهتام«.
أباه وأنهَّه     وذَكر الزخمرشي أنهَّ رجاًل شكا إىل رسول اهلل  
أ عىل عصا، فسأله، فقال الشيخ:  يأُخذ ماله، فدعا به، فإذا شيٌخ يتوكهَّ
أمنعه  ال  فكنت  غني،  وأنا  فقريًا  وكان  قوي،  وأنا  ضعيفًا  كان  إنهَّه 
فقرٌي وهو غني،  وأنا  أنا ضعيٌف وهو قوي،  واليوم  مايل،  شيئًا من 
وال  حجٍر  من  »ما  وقال:    اهلل   رسول  فبكى  بامله،  عيلهَّ  ويبخل 
مدٍر يسمع هذا إال بكى«، ثم قال للولد: »أنت وماُلك ألبيك، أنت 
وماُلك ألبيك«.وذكر عن ابِن عمَر ريِض اهلل عنهام  أنهَّه رأى رجاًل يف 

ه ويقول: الطواف حيمل أمهَّ
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َكاُب َنَفَرْت اَل َتنِْفرإِنرِّى هَلـَا َمطـِيهٌَّة الَ ُتـْذَعر إَِذا الررِّ

اهللُ َربرِّى ُذو اجْلَاَلِل َأْكرَبَُما مَحََلْت َوَأْرَضَعْتنِى َأْكَثر

فقال: أتراين جاَزْيتها؟ قال: ال، ولو زفرة واحدة.
وحيسن أْن أنقل ما قاله ابن قدامة رمحه اهلل: ولألب أْن يأُخذ 
من مال ولده ما شاء،  ويتملهَّكه مع حاجة األب إىل ما يأُخذه ومع 

عدمها، صغريًا كان الولد أو كبريًا، برشطني:
أحدمها أالهَّ جُيحف باالبن وال يرضُّ به، وال يأخذ شيئًا تعلهَّقت 

حاجُته به والثاين أالهَّ يأخذ من مال ولٍد فيعطيه اآلَخر.   
فاألب  رفيعة؛  منزلٌة  اإلسالم  رشيعة  يف  الوالدين  منزلة  إنهَّ 
داه بالرعاية والعناية،  ه اللذان تعههَّ هو سبب وجود الولد، وهو وأمُّ
ولوال أْن يقوم الوالدان برعايته وإرضاعه، وتنظيفه وُمداواته  هللك 
حتاًم؛ ألنهَّه ُولَِد أضعف ما يكون خملوق، فأحَسنَا إليه غايَة اإلحسان، 

فكان عليه أْن ُيقابِل هذا اإلحسان بالربرِّ والطاعة؛ يقول اهلل  تعاىل: 
يمح )الرحمن 60( جخ  مح  جح  مج  ىمحٱحج 

ىنين  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  وقال  سبحانه:    ىمح 
هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ٰىري 
مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب 

)اإلساء 23(. يمح  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج 
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بأمٍر  كلهَّفاه  إذا  »أٍف«  لوالديه:  يقول  أْن  الولد  عىل  اهلل  م  حرهَّ
أْن  وأَمَره  الرمحة،  من  الذلرِّ  َجناَح  هلام  خيفض  أْن  وأَمَره  األمور،  من 

مث  ُيصاِحبهام يف الدنيا معروفًا ولو كانا كافرين يدعوانه إىل الرشك؛ىمحٱ 
يكمل  ىك  لكمك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث 
زي  ري  ينٰى  ىن  نن  من  زن  ممرن  ام  يل  ىل 

يمح  )لقامن  15(. جئ  يي  ىي  ني  مي 
هات  واألمهَّ اآلباء  بربرِّ  يتميهَّز  احلمُد  وهلل  اإلسالمي  وجمتمعنا 
األخرى،  املجتمعات  عن  ُيميرِّزنا  ما  وهذا  وطاعتهام،  هبام  والعناية 
وأكثر ما يشتكي منه كبار السن من األباء واألمهات يف الغرب هو 
اهلل  نتعبد  نحن  بينام  الكرب،  عند  وخاصة  عنهم  أوالدهم  انفضاض 
والبنات واألحفاد  األبناء  الوالدين، واجتامع  كبارنا خاصة  بخدمة 
يف بيت اجلد وخاصة يف املناسبات أمر مشهود وحممود، ولقد أدَرْكنا 
أنهَّ العاقهَّ لوالديه ال ُيوفهَّق يف ُدنياه، وَلعذاُب اآلِخرة أشدُّ وأبقى، ثبهََّتنا 

، ووفهَّقنا إىل ما ُيرِضيه. اهلل عىل احلقرِّ
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البلدوزر!!           
اجلمعة  يــوم  من  أنــه  الكثرية  ــالم  اإلع وسائل  ــرت  ذك
االجتامعي  التواصل  وسائل  كل  أصبحت  )2017/4/29م( 
والنشطاء األفارقة والصحف تتناول املوضوع الرئييس، اال وهو ما 
»جون ماغوفويل« حيث قام بطرد عرشة  آالف  تنزانيا  فعله رئيس 

موظف بسبب »التزوير«. 
لكن  من هو »جون بومبي ماغوفويل« ؟

يف  الفساد  قاهر  تنزانيا  رئيس  ماغوفويل«  بومبي  »جون  هو 
كأستاذ  وبدأ  الكيمياء،  يف  الدكتوراه  درجة  عىل  حاصل  هو  بالده، 

يف الثانوية ثم خدم مع رشكة صناعية قبل أن يدخل عامل السياسة.
وبعد انتخابه يف ترشين األول )2015م( أقال الرئيس عدة 
ورئيس  الفساد،  مكافحة  رئيس جهاز  بينهم  من  بارزين  مسؤولني 
ورئيس  احلديدية،  السكك  يف  بارز  ومسؤول  الرضائب،  مصلحة 

هيئة املوانئ يف إطار محلة أوسع ملكافحة الفساد.
االستقالل  يوم  يف   الرسمية  االحتفاالت  مصاريف  أوقف 
ورائه(  من  طائل  ال  ماال  الدولة  خترس  ال   )لكي  تنزانيا  جلمهورية 

وحوهلا ملحاربة وباء الكولريا أنذاك .
استغنى عن عدد من الوزراء، فأنقصهم من ثالثني وزيرًا يف 
احلكومة إىل تسعة عرش وزيرًا، وطلب من مجيع الوزراء الكشف عن 
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أرصدهتم وممتلكاهتم، وهدد بإقالة أي وزير ال يكشف عن حسابه، 
أو ال ُيوقع عىل تعهد بالنزاهة .

مبارش  ترخيص  بغري  للخارج  املسؤولني  منع مجيع سفريات 
باملشاكل  هيتموا  أن  عليهم  املسؤولني  هؤالء  أن  يري   حيث  منه، 
منع  كام  اخلارج،  يف  هبا  هيتموا  أن  فعليهم  السفراء  أما  الداخلية، 

املسؤولني يف احلكومة من السفر يف الدرجة أالوىل يف الطائرات.
منع اللقاءت والندوات احلكومية التي ُتقام يف الفنادق، ويف 
لقاء الكومنولث أرسل أربعًة من  املسؤولني فقط ليمثلوا البالد بدالً 

من مخسني كانوا يف الكشف وجاهزين للسفر مع الوفد احلكومي.
الدولة،  يف  الرئييس  للمستشفى  هبا   قام  مفاجئٍة   زيارٍة  ويف 
وجد املرىض يفرتشون األرض، ووجد أيضًا بعض األجهزة  الطبية 
متعطلة، فعزل مجيع املسؤولني يف  املستشفى، وأعطى مهلة أسبوعني 
خالل  قادٍر،  وبقدرة  وهكذا  األعطال،  إلصالح  اجلديدة  لإلدارة 

ثالثة أيام فقط أصلحوا كل يشء.
آالف  سبعة  إىل  اجلديد  الربملان  افتتاح  حفلة  ميزانية  أنقص 
نواقص  لتكملة  املبالغ  وحّول  دوالر،  ألف  مائة  من  بدالً  دوالر 

املعدات الصحيه باملستشفى الرئييس بالبالد.
السالم،  دار  مليناء  مفاجئ  تفتيش  يف  الوزراء  رئيس  أرسل 
واكتشف وجود جتاوزات ضيبية واختالسات بلغت أربعني مليون 
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دوالر من العائدات، فأمر بإعتقال رئيس الديوان يف تنزانيا مع مخسة 
من كبار مساعديه، وبدأ بتحقيق جنائي معهم .

أمر بجمع مجيع عربات )4x4( التابعة للدولة وباعها يف املزاد 
العلني، وعوضهم بدالً عنها بسيارات تويوتا. 

كان  حيث  »اجلرافة«،  بالبولدوزر  تسميته  متت  »ماغوفويل« 
اليوم  األول يف  تنزانيا من  الفساد يف  الشاغل اجتثاث وحماربة  مّهه 
اهلل  »عفا  يقول:  أن  وبدون  االنتخابية  احلملة  يف  وعد  كام  السلطة، 

عام سلف«.
وارزقنا  واإلسالمية  العربية  الدول  يف  علينا  امنن  اللهم 
تنزانيا  لبلدوزر  بلدوزرات أضخم و أحدث أو عىل األقل مشاهبة 
فضل  فذلك  وأقدر  أفعل  كانت  وإن  والطراز،  النوعية  نفس  ومن 
منك عظيم؛ ألن الفساد يف بالدنا قد عّم وطّم وجتذر، وليس له بعد 

اهلل إال بلدوزرات ال تبقي وال تذر.
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اتق اهلل ..�ضالٌح خارٌق
            يقوم اإلنسان بأعامل كثرية يف حياته ،يظنها هلل تبارك وتعاىل، 
ولكنه ُيبطن سًا معها شيئًا من حب الشهرة واملدح والثناء وغريها 

مما تتحدث به نفسه بصمت، عمٌل ظاهره تدين وباطنه فيه دخن.
العمل  فيها  يكون  صفاء  حلظات  اإلنسان  عىل  متر  ولكن 
بعيدًا عن أعني  باخلفاء  الكريم وخاصة ما كان منه  خالصًا لوجهه 
الناس، ألن اهلل يعلم الرس وأخفى، مثل هذه األعامل الصاحلة اخلفية 
هي التي تثقل امليزان، وهلا شأن خاص عند صاحب الشأن، لدرجة 

أن صاحبها يمكن أن يدعو اهلل هبا ملساعدته او إنقاذه.
بن  ُعمر  بن  عبداهلل  حديث  من  ومسلم  الُبخارّي  روى  فقد 
يقول:    اهلل  رسوَل  سمعُت  قال:   - عنُْهام  اهلل  ريِض   - اخلطهَّاب 
انطلق ثالثُة رْهٍط ممهَّن كان قبلكم، حتهَّى أَووا املبيَت إىل غاٍر فدخلوه، 
ال  إنهَّه  فقالوا:  الغار،  عليهم  ت  فسدهَّ اجلبل  من  صخرٌة  فانحدرْت 

خرة إالهَّ أن تدعوا اهلل بصالِح أعاملكم. ُينجيكم من هذه الصهَّ
كنُت  إن  اللهَُّهمهَّ  قال:(  ثم  منهم:)مقالته.......  رُجل  فقال 
خرة،  ج عنهَّا ما نحن فيه من هذه الصهَّ فعلُت ذلك ابتِغاء وْجِهك، ففررِّ

فانفرجت شيًئا ال يستطيعون اخلروج.
قال النهَّبي   : »وقال اآلَخر: اللهَُّهمهَّ كانْت يل بنُت عّم، كانت 
هبا  أملهَّت  حتهَّى  منرِّي  فامتنعْت  نفِسها،  عن  فأردهُتا   ، إيلهَّ النهَّاس  أحبهَّ 
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َسنٌة من السنني، فجاءْتني فأعطيُتها عرشين ومائة دينار عىل أن خُتيل 
بْيني وبني نفِسها، ففعلْت، حتهَّى إذا قدرُت علْيها قالت: ال أحّل لك 
جت من الوقوع علْيها، فانرصفُت  ه، فتحرهَّ أن تفضهَّ اخلاتم إالهَّ بحقرِّ
َهب الهَّذي أعطيُتها، اللهَُّهمهَّ  ، وتركت الذهَّ عنْها وهي أحبُّ النهَّاس إيلهَّ
فانفرجت  فيه،  نحن  ما  عنهَّا  فاْفُرج  وجِهك،  ابتغاء  فعلته  كنُت  إن 

م ال يستطيعون اخلروج منها(. خرة غري أهنهَّ الصهَّ
فإن  اللهَُّهمهَّ  الثهَّالث مقالته..... ثم قال:  »وقال   : النهَّبيُّ  قال 
كنت فعلُت ذلك ابتِغاء وْجِهك، فافرْج عنهَّا ما نحن فيه، فانفرجِت 

خرة، فخرجوا َيمشون«. الصهَّ
أعظم،فقد  حظ  ذو  إالّ  ُيدركه  الّ  عظيم،  أمٌر  الوالدين  برُّ 

ىن   زنمننن  رن  مم  ام  يل  قال تعاىل: ىمحٱ 
)36 النساء(، كام قال احلبيب  :  »رغم أنف من أدرك  يمح  ين 

أبويه عند الكرب أحدمها أو كليهام فلم يدخل اجلنة« )رواه مسلم(.
أّما الثاين الذي أحب ابنة عمه كأشد ما حُيب الرجال النساء، 
بالوقت  به  فعلها  اهلل«  »اتق  كلمة  وفعلت  باالمتحان،  فاز  فقد 
«، فهو من الذين  املناسب،... »فانرصفُت عنْها وهي أحبُّ النهَّاس إيلهَّ
إالّ  ذلك  يقدر عىل  ظله، ومن  إالّ  يوم ال ظل  اهلل يف ظله  سيظلهم 

صاحب احلظ العظيم؟!.
فال رادع لضغط الشهوات إالّ التقوى وخمافة املوىل، وهنا يأت 
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دورنا كأولياء أمور يف زرع خمافة اهلل عند أبنائنا منذ نعومة أظفارهم، 
نكررها عليهم مرارًا وتكرارًا نظريًا وعمليًا حتى تصبح برناجمًا ذاتيًا 
يف قرارة أنفسهم، ليحفظهم اهلل هبا يف املواقف احلرجة، فينترص احلق 

عىل الباطل واحلالل عىل احلرام.
احلقيقي  اإليامن  نبعت من  التي  األمانة  الثالث، صاحب  أّما 
اهلل،  إالّ  بذلك  يعلم  وال  وناّمها،  أجريه  مال  حفظ  الذي  الصادق، 
فكان بإمكانه إعطاءه أصل األجر ال ما ترتب عليه من أرباح، قال 
نهَّك ما فاتك ِمن  »أربٌع إذا كنهَّ فيك فال يرضهَّ صىل اهلل عليه وسلم: 
ة ُطْعمة«  ْنيا: ِصْدق حديث، وِحْفظ أمانة، وُحْسن خليقة، وعفهَّ الدُّ

)رواه أمحد(.



103

االإفـك القدمي اجلديد
يف املعاجم اللغويُة: َأفَِك الّرجُل أي كَذب وافرتى، والكذب 
نفسه،  يف  لغرض  يمتهنه  من  فمنهم  الكثريون،  منه  يعاين  مرض 

ومنهم من ُيامرسه تسليًة وجهاًل من عند نفسه.
العمل  يف  به  ُأبُتلينا  جديٌد،  قديٌم  مرٌض  الكذب  فامتهان 
اإلسالمي،  فاملتطلعون واملتشوفون للشهرة واملناصب الذين تسللوا 
يف غفلة من الزمن إىل صفوف احلركات اإلسالمية وقادوها، كانت 
وسيلتهم غري الرشيفة هي اغتيال األبرياء يف سمعتهم بني القواعد، 
فانترش اهلمُس واللمُز والتجريُح بني هذا وذاك عىل آخر بريء، دون 
وُينسى  املتشوف  فيطفو  وتعريته،  اإلشاعة  ُمطلق  تتبع  نستطيع  أن 
منافسيه،  بكذبه عىل  مغوارًا  قائدًا  ُيصبح  املخلص، وهكذا  الربيء 
ويف عامل األسار والعمل الرسي تنترش اإلشاعات وتتمدد، فالثقة 
استغالٍل،والشيطان  أسوأ  ُتستغل  العمياء  والطاعة  مكاهنا  غري  يف 

يتفرج وُيقهقه بملء فيه.
بل  خطًأ،  ُتؤوُل  أو  ُتفهُم  أو  ُتفرُس  األموِر  من  كم  إهلي،  فيا 
كم من احلقائق ُتزور. فُيظلم الكثريون بقصد أو بدون قصد، وكم 
نحسبه  وتدقيق،  متحيص  دون  ونذيعه  خربًأ  نتلقف  عندما  نترسع 
هينًا وهو عند اهلل عظيم. وكم نغتال من الشخصيات الربيئة دون أن 
نتكلف عناء التدقيق،  نرمي الكلمة وال ُنلقي هلا باالً، فترتك انطباعًا 
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بسلبيٍة  االنطباع  هذا  عىل  اعتامدًا  معه  نتعامُل  ثم  فالن،  عن  سلبيًا 
العظيم  رسولنا  وصدق  أسوأ،  هو  ملا  وتُفيض  األخّوة  متحق  قاتلٍة. 
عندما قال »إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهلل ال ُيلقي هلا باالً 
يرفعُه اهلل هبا درجاٍت، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ال 

ُيلقي هلا باالً هيوي هبا يف جهنم« )رواه البخاري(.
الدنيا  أطراف  يف  وانترشت  خترجت  الشباب  من  أفواج 
املعلومة  هلا  سيصحح  فمن  السابقة،  السلبية  انطباعاهتا  عىل  وهي 
اخلاطئة؟!، ال بل يموت من يموت وهو ظامل لغريه ولنفسه، ومتوت 
معه حقيقة أو انطباع غري صحيح، ولكن يبقى من ُيعاين من ترسباهتا 
وما ينبني عليها، وكل ذلك يف سجل العليم اخلبري، إن خريا فخري 

وإن رشًا فرش.
بني  أقرع  سفرًا  أراد  إذا    اهلل  رسول  كان  عائشة  قالت 
عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  هبا  خرج  سهمها  خرج  فأهين  أزواجه، 
فيها  فخرج  غزاها  غزوة  يف  بيننا  فأقرع  عائشة:  قالت  معه،  وسلم 
ُأنزل احلجاب، فكنُت  ما  بعد    اهلل  سهمي، فخرجت مع رسول 

ُأمحل يف هودجي وأنزل فيه.
فرسنا حتى إذا فرغ رسول اهلل  من غزوته تلك وقفل، دنونا 
بالرحيل،  آذنوا  حني  فقمُت  بالرحيل،  ليلة  آذن  قافلني  املدينة  من 
فمشيُت حتى جاوزُت اجليش، فلام قضيُت شأين أقبلُت إىل رحيل، 
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انقطع، فرجعُت  قد  فإذا عقد يل من جزع ظفار  فلمست صدري، 
الذين  الرهط  وأقبل  قالت:  ابتغاؤه،  فحبسني  عقدي،  فالتمسُت 
كنت  الذي  بعريي  عىل  فرحلوه  هودجي  فاحتملوا  يرحلوين  كانوا 
أركب عليه وهم حيسبون أين فيه-وكان النساء إذ ذاك خفافا مل هيبلن 
ومل يغشهن اللحم، إنام يأكلن العلقة من الطعام- فلم يستنكر القوم 
خفة اهلودج حني رفعوه ومحلوه، وكنت جاريًة حديثَة السن، فبعثوا 

اجلمل فساروا.
ووجدت عقدي بعد ما استمر اجليش، فجئت منازهلم وليس 
وظننت  به  كنت  الذي  منزيل  فتيممُت  جميب،   وال  داع  منهم  هبا 
غلبتني  منزيل  يف  جالسٌة  أنا  فبينام  إيّل،  فريجعون  سيفقدوين  أهنم 
من  الذكواين  ثم  السلمي  املعطل  بن  صفوان  وكان  فنمت،  عيني 
فعرفني  نائم،  إنسان  فرأى سواد  منزيل،  فأصبح عند  وراء اجليش، 
حني  باسرتجاعه  فاستيقظت  احلجاب،  قبل  رآين  وكان  رآين  حني 
وال  بكلمة  تكلمنا  ما  وواهلل  بجلبايب،  وجهي  فخّمرت  عرفني، 
سمعُت منه كلمة غري اسرتجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ 
أتينا  الراحلة حتى  يقود يب  فانطلق  فركبتها،  إليها  يدها فقمت  عىل 
اجليش موغرين يف نحر الظهرية، وهم نزول قالت: فهلك من هلك 
ابن سلول، قال عروة  ِكرب اإلفك عبد اهلل بن أيب  الذي توىل  وكان 
أخربت أنه كان ُيشاع وُيتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه، 
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وقال عروة أيضًا: مل يسِم من أهل اإلفك أيضًا إالّ حسان بن ثابت 
بنت جحش وآخرين ال علم يل هبم، غري  أثاثة ومحنة  بن  ومسطح 
مسطح  تعس  فقالت:  مرطها،  يف  مسطح  أم  فعثرت  عصبٌة،  أهنم 
فقلت هلا بئس ما قلت، أتسبني رجاًل شهد بدرًا فقالت: أي هنتاه 
أهل  بقول  فأخربتني  قال،  ما  وقلت  قالت:  قال،  ما  تسمعي  ومل 
بيتي  إىل  رجعُت  فلام  مريض،  عىل  مرضًا  فازددُت  قالت:  اإلفك،  
دخل عيل رسول اهلل  فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت له أتأذن 
يل أن آت أبوي، قالت وأريد أن أستيقن اخلرب من قبلهام، قالت فأذن 
يل رسول اهلل ، فقلت ألمي: يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا 
بنية: هوين عليك فواهلل لقلام كانت امرأة قط وضيئة عند رجل حُيبها، 
هلا ضائر إاّل كثرن عليها.  فقلت سبحان اهلل، أولقد حتدث الناس 
هبذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحُت ال يرقأ يل دمع، وال 

أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي.
أكتحل  وال  دمع  يل  يرقأ  ال  كله  ذلك  يومي  فبكيُت  قالت: 
بنوم، قالت: وأصبح أبواي عندي وقد بكيُت ليلتني ويومًا ال يرقأ 
يل دمع وال أكتحل بنوم حتى إين ألظن أن البكاء فالق كبدي، فبينام 
أبواي جالسان عندي وأنا أبكي دخل رسول اهلل  علينا فسلم ثم 
لبث  وقد  قبلها،  قيل  ما  قيل  منذ  عندي  جيلس  ومل  قالت:  جلس، 
  اهلل  رسول  فتشهد  قالت:  بيشء،  شأين  يف  إليه  ُيوحى  ال  شهرًا 
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كذا وكذا،  بلغني عنك  إنه  عائشة  يا  بعد  أما  قال:  ثم  حني جلس  
فإن كنِت بريئة فسيربئك اهلل، وإن كنت أملمت بذنب فاستغفري اهلل 
وتويب إليه، فإن العبد إذا اعرتف ثم تاب تاب اهلل عليه، قالت: فلام 
قطرة،  منه  أحس  ما  حتى  دمعي  قلص  مقالته    اهلل  رسول  قىض 
ما  واهلل  أيب  فقال:  قال،  فيام  عني    اهلل  أجب رسول  فقلت أليب: 
أدري ما أقول لرسول اهلل ، فقلت ألمي: أجيبي رسول اهلل  فيام 
قال، قالت أمي:  واهلل ما أدري ما أقول لرسول اهلل ،  فقلت: وأنا 
جارية حديثة السن ال أقرأ من القرآن كثريًا إين واهلل لقد علمت لقد 
سمعتم هذا احلديث حتى استقر يف أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلُت 
لكم إين بريئٌة ال تصدقوين، ولئن اعرتفُت لكم بأمر واهلل يعلم أين 
منه بريئة لتصدقني، فواهلل ال أجُد يل ولكم مثال إاّل أبا يوسف حني 

قال: فصرب مجيل واهلل املستعان عىل ما تصفون.
حينئذ  أين  يعلُم  واهلل  فرايش،  عىل  واضطجعُت  حتولُت  ثم 
بريئة وأن اهلل مربئي برباءت، ولكن واهلل ما كنُت أظُن أن اهلل منزل يف 
شأين وحيًا ُيتىل، لشأين يف نفيس كان أحقر من أن يتكلم اهلل يّف بأمر، 
ولكن كنُت أرجو أن يرى رسول اهلل  يف النوم رؤيا يربئني اهلل هبا، 
فواهلل ما رام رسول اهلل  جملسه وال خرج أحد من أهل البيت حتى 
ُأنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من الربحاء، حتى إنه ليتحدر منه 
من العرق مثل اجلامن، وهو يف يوم شاٍت من ثقل القول الذي ُأنزل 
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ي عن رسول اهلل  وسلم وهو يضحك، فكانت  عليه، قالت: فرسُّ
أول كلمة تكلم هبا أن قال: يا عائشة أما اهلل فقد برأك، قالت: فقالت 
يل أمي قومي إليه، فقلت: واهلل ال أقوم إليه فإين ال أمحد إالّ اهلل عز 

وجل.
حمخم  جم  يل  ىل  مل  خل  قالت: وأنزل اهلل تعاىل ىمحٱ 
حي  جي  يه  ىه  مه  ينجه  ىن  من   خن  جنحن  يم  ىم  مم 
رئ  ٰى   ٌّ    ٍّ    َّ   ُّ   ِّ  ّٰ  ٰر  ٰذ   يي  ميىي  خي 
ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ 
نث  مث  زث  رث  يت  نتىت  مت  زت  رت  يب 
ىكيكمل  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث 
ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل 
مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري 
حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ 
خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج 
جف  جغمغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  حض  مصجض 
جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف 
من  خن  حن  جن  خممم  حم  جم  هل  مل  خل  حل 
مئ  هي  مي  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن 
جن  يم  ممىم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  مب  هئ 
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جي  يه  ىه  جهمه  ين  ىن  من  خن  حن 
ٰى   ٌّ   ٍّ   َّ   ُّ   ِّّٰ  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي 
يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ 
نثىث  مث  رثزث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت 
.)١١-٢٢ يمح )النور  يك  ىك  مك  اكلك  يق  ىق  يف  ىف  يث 

أثاثة  بن  مسطح  عىل  ُينفق  وكان  الصديق  بكر  أبو  قال 
لقرابته منه وفقره واهلل ال ُأنفق عىل مسطح شيئًا أبدًا بعد الذي 

نب  مب  زب  رب  يئ  ٱىئ  قال لعائشة ما قال، فأنزل اهللىمح 
مث  رثزث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب 
يمح  يك  ىك  مك  اكلك  يق  ىق  يف  ىف  يث  نثىث 

) النور 22(.
يل،  اهلل  يغفر  أن  ألحب  إين  واهلل  بىل  الصديق:  بكر  أبو  قال 
فرجع إىل مسطح النفقة التي كان ُينفق عليه وقال واهلل ال أنزعها منه 

أبدا)رواه البخاري(.
حديث اإلّفك هذا، ُيقّطع القلب، وُيبكيك لبكاء عائشة دون 
أن تشعر، فام أقسى قلوب األّفاكني، حني يغتالون األبرياء عىل مر 
الزمن، أما آن للذين ينفثون سمومهم هنا وهناك من خالل الكالم 
أما  بل  ألسنتهم؟.  حصائد  عىل  حماسبون  أهنم  يتذكروا  أن  املبطن، 
يفعلوا  أن  الشامل،  وعن  اليمني  عن  اهتاماهتم  يوزعون  للذين  آن 
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ألنفسهم خريًا فيصمتوا؟.
وأّما نحن الساّمعون هلم، أما آن لنا أن نتحقق وندقق يف ما 
نسمع؟ ملاذا نؤجر عقولنا لغرينا؟!،  نفوز باإلثم الكثري ونحن 
نظن أننا ُنحسن ُصنعًا، ويا ُترى ملن قال رسول اهلل يف احلديث 
الصحيح»وال تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنّا وإن 
ظلموا ظلمنا ولكن وّطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن حتسنوا 

وإن أساءوا أن ال تظلموا« )رواه الرتمذي(.
وأخريا ال ُتصدق كل الذي تسمع، فلكٍل منّا هواه، ويف كٍل 

. منّا مركب نقٍص، وكٌل يؤخذ من كالمه وُيرد إالّ رسول اهلل
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الغالُم القائد!
معايري  حسب  قادًة  او  قائدًا  ُيريب  الذي  هو  احلقيقي  القائد 
الكفاءات واملواهب والقدرات بعيدًا عن التوريث القرسي، فأهل 
العقلية والقدرة اإلدارية عىل  الطغيان والفساد ال يملكون احلُجج 
معاجلة أمور الرعية فيلجؤون إىل التوريث أو السحر والشعوذة أو 

كليهام. 
بالنشء، واالعتناء  االهتامم  بد من  القادة فال  تنشئة  وألمهية 
العقلية  مواهبهم وقدراهتم  وتنمية  الصغر،  املواهب من  بأصحاب 
والفكرية واإلدارية، ألن التعليم يف الصغر كالنقش يف احلجر، وألن 
الصغري يمكن توجيهه وتعليمه بالطريقة املرادة، ألنه يتمتع بقابلية 

التعّلم. 
َعْن  صحيحه  يف  مسلم  اإلمام  أخرجه  الذي  احلديث  ففي 

ُصَهْيٍب ريض اهلل عنه َأنهَّ َرُسوَل اهللهَِّ  َقاَل: 
َقاَل  َكرِبَ  َفَلامهَّ  َساِحٌر،  َلُه  َوَكاَن  َقْبَلُكْم  َكاَن  فِيَمْن  َمِلٌك  »َكاَن 
إَِلْيِه  َفَبَعَث  ْحَر،  السرِّ ْمُه  ُأَعلرِّ ُغاَلًما  إيَِلهَّ  َفاْبَعْث  ُت  َكرِبْ َقْد  إيِنرِّ  لِْلَمِلِك: 
َوَسِمَع  إَِلْيِه  َفَقَعَد  َراِهٌب  َسَلَك  إَِذا  َطِريِقِه  يِف  َفَكاَن  ُمُه،  ُيَعلرِّ ُغاَلًما 
َفإَِذا  إَِلْيِه،  َوَقَعَد  اِهِب  بِالرهَّ َمرهَّ  اِحَر  السهَّ َأَتى  إَِذا  َفَكاَن  َفَأْعَجَبُه،  َكاَلَمُه 
اِحَر  اِهِب َفَقاَل: إَِذا َخِشيَت السهَّ َبُه، َفَشَكا َذلَِك إىَِل الرهَّ اِحَر َضَ َأَتى السهَّ
َفَبْيناََم  اِحر،ُ  َفُقْل َحَبَسنِي َأْهيِل، َوإَِذا َخِشيَت َأْهَلَك َفُقْل َحَبَسنِي السهَّ
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اْلَيْوَم  َفَقاَل:  النهَّاَس،  َحَبَسْت  َقْد  َعظِيَمٍة  ٍة  َدابهَّ َعىَل  َأَتى  إِْذ  َكَذلَِك  ُهَو 
اِهُب َأْفَضُل، َفَأَخَذ َحَجًرا َفَقاَل: اللهَُّهمهَّ إِْن  اِحُر َأْفَضُل َأْم الرهَّ َأْعَلُم آلسهَّ
َة؛ َحتهَّى  ابهَّ اِحِر َفاْقُتْل َهِذِه الدهَّ اِهِب َأَحبهَّ إَِلْيَك ِمْن َأْمِر السهَّ َكاَن َأْمُر الرهَّ

َيْميِضَ النهَّاُس َفَرَماَها َفَقَتَلَها َوَمىَض النهَّاُس. 
اْلَيْوَم  َأْنَت  ُبنَيهَّ  َأْي  اِهُب:  الرهَّ َلُه  َفَقاَل  ُه  َفَأْخرَبَ اِهَب  الرهَّ َفَأَتى 
َأْفَضُل ِمنرِّي، َقْد َبَلَغ ِمْن َأْمِرَك َما َأَرى، َوإِنهََّك َسُتْبَتىَل، َفإِْن اْبُتِليَت َفاَل 
ُئ اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَص َوُيَداِوي النهَّاَس ِمْن  ، َوَكاَن اْلُغاَلُم ُيرْبِ َتُدلهَّ َعيَلهَّ
َداَيا َكثرَِيٍة  َساِئِر اأْلَْدَواِء، َفَسِمَع َجِليٌس لِْلَمِلِك َكاَن َقْد َعِمَي، َفَأَتاُه هِبَ
اَم  َفَقاَل َما َهاُهنَا َلَك َأمْجَُع إِْن َأْنَت َشَفْيَتنِي َفَقاَل: إيِنرِّ اَل َأْشِفي َأَحًدا إِنهَّ
َيْشِفي اهللهَُّ، َفإِْن َأْنَت آَمنَْت بِاهللهَِّ َدَعْوُت اهللهََّ َفَشَفاَك، َفآَمَن بِاهللهَِّ َفَشَفاُه 
امْلَِلُك: َمْن َردهَّ  َلُه  َفَقاَل  إَِلْيِه َكاَم َكاَن جَيِْلُس،  امْلَِلَك َفَجَلَس  َفَأَتى  اهللهَُّ، 
َوَربَُّك  َريبرِّ  َقاَل:  ي،  َغرْيِ َوَلَك َربٌّ  َقاَل:   ، َريبرِّ َقاَل:  َك؟  َبرَصَ َعَلْيَك 
بِاْلُغاَلِم،  َفِجيَء  اْلُغاَلِم،  َعىَل  َدلهَّ  َحتهَّى  ُبُه  ُيَعذرِّ َيَزْل  َفَلْم  َفَأَخَذُه  اهللهَُّ، 
ُئ اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَص  َفَقاَل َلُه امْلَِلُك: َأْي ُبنَيهَّ َقْد َبَلَغ ِمْن ِسْحِرَك َما ُترْبِ
اَم َيْشِفي اهللهَُّ، َفَأَخَذُه َفَلْم  َوَتْفَعُل َوَتْفَعُل، َفَقاَل: إيِنرِّ اَل َأْشِفي َأَحًدا إِنهَّ

اِهِب.. ُبُه َحتهَّى َدلهَّ َعىَل الرهَّ َيَزْل ُيَعذرِّ
َفَدَعا  َفَأَبى  ِدينَِك،  َعْن  اْرِجْع  َلُه:  َفِقيَل  اِهِب  بِالرهَّ َفِجيَء 
ُثمهَّ  اُه،  ِشقهَّ َوَقَع  َحتهَّى  ُه  َفَشقهَّ َرْأِسِه،  َمْفِرِق  يِف  امْلِْئَشاَر  َفَوَضَع  بِامْلِْئَشاِر 
ِجيَء بَِجِليِس امْلَِلِك َفِقيَل َلُه: اْرِجْع َعْن ِدينَِك، َفَأَبى َفَوَضَع امْلِْئَشاَر 
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اُه، ُثمهَّ ِجيَء بِاْلُغاَلِم َفِقيَل َلُه:  ُه بِِه َحتهَّى َوَقَع ِشقهَّ يِف َمْفِرِق َرْأِسِه َفَشقهَّ
بِِه  اْذَهُبوا  َفَقاَل:  َأْصَحابِِه  ِمْن  َنَفٍر  إىَِل  َفَدَفَعُه  َفَأَبى،  ِدينَِك  َعْن  اْرِجْع 
َرَجَع  َفإِْن  ُذْرَوَتُه  َبَلْغُتْم  َفإَِذا  اجْلََبَل  بِِه  َفاْصَعُدوا  َوَكَذا  َكَذا  َجَبِل  إىَِل 
اللهَُّهمهَّ  َفَقاَل:  اجْلََبَل  بِِه  َفَصِعُدوا  بِِه  َفَذَهُبوا  َفاْطَرُحوُه،  َوإاِلهَّ  ِدينِِه  َعْن 
اْكِفنِيِهْم باَِم ِشْئَت، َفَرَجَف هِبِْم اجْلََبُل، َفَسَقُطوا َوَجاَء َيْميِش إىَِل امْلَِلِك 
َفَقاَل َلُه امْلَِلُك: َما َفَعَل َأْصَحاُبَك؟ َقاَل : َكَفانِيِهُم اهللهَُّ، َفَدَفَعُه إىَِل َنَفٍر 
اْلَبْحَر  بِِه  ُطوا  َوَتَوسهَّ ُقْرُقوٍر  يِف  َفامْحُِلوُه  بِِه  اْذَهُبوا  َفَقاَل:  َأْصَحابِِه  ِمْن 
َفإِْن َرَجَع َعْن ِدينِِه َوإاِلهَّ َفاْقِذُفوُه، َفَذَهُبوا بِِه َفَقاَل: اللهَُّهمهَّ اْكِفنِيِهْم باَِم 

ِفينَُة َفَغِرُقوا.!.  ِشْئَت َفاْنَكَفَأْت هِبِْم السهَّ
َوَجاَء َيْميِش إىَِل امْلَِلِك َفَقاَل َلُه امْلَِلُك: َما َفَعَل َأْصَحاُبَك؟ َقاَل: 
َكَفانِيِهُم اهللهَُّ َفَقاَل لِْلَمِلِك: إِنهََّك َلْسَت بَِقاتيِِل َحتهَّى َتْفَعَل َما آُمُرَك بِِه، 
َعىَل  َوَتْصُلُبنِي  َواِحٍد،  َصِعيٍد  يِف  النهَّاَس  َمُع  جَتْ َقاَل:  ُهَو؟  َوَما  َقاَل: 
ُثمهَّ  اْلَقْوِس  َكبِِد  يِف  ْهَم  السهَّ َضْع  ُثمهَّ  ِكنَاَنتِي  ِمْن  َسْهاًم  ُخْذ  ُثمهَّ  ِجْذٍع، 
َقَتْلَتنِي،  ُقْل بِاْسِم اهللهَِّ َربرِّ اْلُغاَلِم، ُثمهَّ اْرِمنِي، َفإِنهََّك إَِذا َفَعْلَت َذلَِك 
ِمْن  َسْهاًم  َأَخَذ  ُثمهَّ  ِجْذٍع  َعىَل  َوَصَلَبُه  َواِحٍد  َصِعيٍد  يِف  النهَّاَس  َفَجَمَع 
ْهَم يِف َكْبِد اْلَقْوِس ُثمهَّ َقاَل: بِاْسِم اهللهَِّ َربرِّ اْلُغاَلِم  ِكنَاَنتِِه ُثمهَّ َوَضَع السهَّ
َمْوِضِع  يِف  ُصْدِغِه  يِف  َيَدُه  َفَوَضَع  ُصْدِغِه،  يِف  ْهُم  السهَّ َفَوَقَع  َرَماُه  ُثمهَّ 
ْهِم َفاَمَت، َفَقاَل النهَّاُس: آَمنهَّا بَِربرِّ اْلُغاَلِم، آَمنهَّا بَِربرِّ اْلُغاَلِم، آَمنهَّا  السهَّ
َذُر َقْد َواهللهَِّ َنَزَل  بَِربرِّ اْلُغاَلِم، َفُأِتَ امْلَِلُك َفِقيَل َلُه: َأَرَأْيَت َما ُكنَْت حَتْ
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ْت  َكِك َفُخدهَّ بَِك َحَذُرَك، َقْد آَمَن النهَّاُس، َفَأَمَر بِاأْلُْخُدوِد بَأْفَواِه السرِّ
َم النرِّرَياَن َوَقاَل: َمْن مَلْ َيْرِجْع َعْن ِدينِِه َفَأقْحُموُه فِيَها َأْو ِقيَل َلُه  ،َوَأْضَ
اْقَتِحْم، َفَفَعُلوا َحتهَّى َجاَءْت اْمَرَأٌة َوَمَعَها َصبِيٌّ هَلَا َفَتَقاَعَسْت َأْن َتَقَع 

.» ي َفإِنهَِّك َعىَل احْلَقرِّ ْه اْصرِبِ فِيَها، َفَقاَل هَلَا اْلُغاَلُم َيا ُأمهَّ
وهنا البد من ذكر األمور التالية:

هذا الغالم الداعية الشهيد ُأخرج من قربه زمن اخلليفة عمر 
السهم«،  »مكان  صدغه  يف  يده  واضعًا  عنه  اهلل  ريض  اخلطاب  بن 

طرٌي يتثنى وكأنه استشهد لتّوه)رواه القرطبي(.
بيد اهلل، هيدي من يشاء وُيضل من يشاء، فقد  العباد  قلوب 
قوة  العاثر.  امللك  وعناية  الساحر  أحضان  يف  وهو  الغالُم  اهتدى 
الغالم  عند  الشُك  يزل  فلم  الناس،  عىل  وأعواهنم  السحرة  تلبيس 
َأْعَلُم  اْلَيْوَم  فقال:  الدابة،  له  عرضت  حتى  له  الراهب  تعليم  رغم 

اِهُب َأْفَضُل!. اِحُر َأْفَضُل َأْم الرهَّ آلسهَّ
قال أهل العلم واملعرفة من الصاحلني: لو رأيتْم الّرُجَل يطرُي 
وا بِـِه؛ حّتى تنُظروا كيف ُوقوَفُه  يف اهلواِء وَيميش عىل املاِء فال َتْغرَتّ
امليزاُن  وَعَماًل..هو  ِِعْلاًم  ين  للدرِّ إنهَّ  والنّــواهـي.  األواِمــِر  ِعنْــَد 
يطان. فيجب عدم االغرتار  مْحِن  ِمْن أولياِء الشهَّ ُق أولياَء الرهَّ الذي ُيَفررِّ
بالكرامات والبد من نسبتها إىل اهلل تعاىل من حيث األصل والفضل.

إن إرادة اهلل فوق كل إرادة، وقدرة اهلل فوق كل قدرة، وأمر 



115

اهلل فوق كل أمر ال رادهَّ لقضائه وال معقب حلكمه، إذا قال لليشء: 
وطغوا  جتربوا  مهام  وعجزهم  ضعفهم  العباد  ُيري  فيكون،  كن 
وبغوا، لقد اختار امللك الغالم ليكون الساحر الذي يثبت به دعائم 
ملكه، وأراد اهلل تعاىل أن يكون الداعية الصالح الذي يدّمر ملكه، 
هُييئ  للمعتربين، فاهلل  آية  الدين احلق، ويف ذلك  الناس إىل  وهيدي 
لدينه رجاالً ينبتون يف بيوت الطواغيت الكفرة ليكونوا الدعاة اهلداة 

الربرة. 
أعباء  لتحمل  وهتيئته  إعداده  لتلميذه،  العامل  تربية  كامل  من 
الدعوة: ] َوإِنهََّك َسُتْبَتىَل [ استرشافًا للمستقبل من خالل التحديات، 

وهتيئة النفس، وترتيب احلسابات لذلك.
ومنها ما قاله اإلمام حسن البنا:

عقبة  اإلسالم  بحقيقة  الشعب  جهل  سيقف  اإلخوان:  إهيا 
الرسميني  العلامء  ومن  التدين  أهل  من  وستجدون  طريقكم،  يف 
سبيله،  يف  جهادكم  عليكم  وينكر  لإلسالم  فهمكم  يستغرب  من 
وسيحقد عليكم الرؤساء والزعامء وذوواجلاه والسلطان، وستقف 
حكومة  كل  وستحاول  السواء،  عىل  احلكومات  كل  وجوهكم  يف 
وسيتذرع  طريقكم،  يف  العراقيل  تضع  وأن  نشاطكم،  من  حتد  أن 
وسيستعينون  دعوتكم،  نور  وإطفاء  ملناهضتكم،  بكم  الغاصبون 
واأليادي  الضعيفة،  واألخالق  الضعيفة  باحلكومات  ذلك  يف 
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باإلساءة والعدوان، وسيثري اجلميع  بالسؤال وإليكم  إليهم  املمتدة 
أن  وسيحاولون  االهتامات،  وظلم  الشبهات  غبار  دعوتكم  حول 
يلصقوا بدعوتكم كل نقيصة، وأن يظهروها للناس بأبشع صورة، 
معتمدين عىل قوهتم وسلطاهنم، ومعتمدين عىل أمواهلم ونفوذهم 
واالمتحان،  التجربة  يف  الشك  بذلك  وستدخلون  وإعالمهم، 
فتسجنون وتقتلون وتعتقلون وترشدون وتصادر مصاحلكم وتعطل 
أعاملكم   وتفتش بيوتكم، وقد يطول بكم مدى هذا االمتحان. فهل 

أنتم مستعدون أن تكونوا من أنصار اهلل؟؟. 
ولو  احلق  قول  عىل  والثبات  إيامنه  صدق  يف  يمتحن  املؤمن 

مي  ادى ذلك اىل إزهاق نفسه،ألن األصل االبتالء للمؤمنني،ىمحٱ 
يمح ) العنكبوت 2( جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني 
به  وتفضَل  اهللُ  آتاهم  ما  كَل  ُيسخروا  أن  اإليامن  أهل  عىل 
عليهم خلدمة دينهم والدعوة إىل سبيله بالتي هي أحسن. مع اليقني 

بأن اهلل سُيظهر دينه وينرَص أهل احلق وهيزم الباطل وحزبه.
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                خرب�ضات على جدران العقل ! 

مقال خطته كاتبة إماراتية بارعة، تقول فيه:
نلطخها  كنا  التي  فاجلدران  كثريًا!،  الزمن  مالمح  ساءت 
وقوم   .! بحزن  بالدم  ُتلطخ  أمست  بفرح!،  والفحم   بالطباشري 
لوط!!!،  أمسينا نطلق عليهم »جنسًا ثالثًا« !.واملتشبهات من النساء 
مع  ونتعامل  »بويات«،  عليهن  نطلق  اهلل؛  لعنهن  والالت  بالرجال 
يف  وقتنا  من  الكثري  ونستهلك  نفسية«،  »حاالت  أهنا  عىل  الكبائر 

حوارات مقرفة مع بويات وجنس ثالث. 
يناقشون  واجتامع  نفس  وعلامء  وخمدرات!،  مخر  ومدمنو 
وحيللون!.عفوًا ماذا تناقشون ؟،  رجال ُيامرسون اللواط ونقول..!، 
»الدعارة«...  يمتهن  فتيات  بأبشع صورة!،  العقوق  ُيامرسون  أبناء 

وأمست احلالة النفسية  شامعة الزمن البشع !.
يف طفولتنا كانت لعبة األلوان وكراسة الرسم متعة ما بعدها 
متعة، فالرسم كان بمثابة الكمبيوتر والنت والبليستيشن، ويف طفولتنا 
كانت القنوات التلفزيونية مدرسة من مدارس احلياة، وكانت هناك 
ثم  الوطني  بالسالم  يبدأ  التلفزيوين  البث  كان  هبا،  تتغري  ثوابت ال 
القرآن الكريم ويليه احلديث الرشيف، ثم أفالم الكرتون التي كنا 
التي  العربية املحرتمة  نطلق عليها رسومًا متحركة، ثم املسلسالت 
كان ال يصلنا منها إال الصالح، ألن رقابة التلفزيون يف ذلك الوقت 
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كانت ال تتجاوز اخلطوط احلمراء.
كانت الرقابة حتمل يف أجندهتا ما حترص عىل احرتامه، بدًءًا 
الُعري حُتذف،  فكانت مشاهد  والتقاليد،  بالعادات  وانتهاًء  بالدين 
البذيئة  واأللفاظ  حُتذف،  الُقَبل  ومشاهد  حُتذف،  الرقص  ومشاهد 

حُتذف، وكان وقت األذان مقّدس، تليه فرتة اسرتاحة للصالة.
رقٍص  مشاهد  الزمان؟،  ذلك  إعالم  من  تبقى  ماذا  واآلن؟ 
بالفوط  وانتهاًء  الشعر  بـمزيالت  بدءًا  خمجلة  وإعالنات  وعرٍي، 
الصحية، ومذيعات كاسيات عاريات!، فإّما أن تكون املذيعة  رجاًل  
أن  وإّما  بحّدٍة،  والرياضية  السياسية  املواضيع  يف  وحُتاور  ُتناقش 
تكون دمية ترتاقص وتتاميل بمالبس أقرب ماتكون ملالبس النوم، 

لينهار من جبال األخالق ما ينهار!، إاّل من رحم اهلل ! .
ُصّدرت  التي  املخدرات  أنواع  وآخر  الرتكية  املسلسالت 
يتقبلها  مفاهيم  وال  عاداتنا  مع  تتناسب  عادات  ال  العريب،  للوطن 
يف  حتمل  حامل،  امرأة  من  تركي  مسلسل  خيلو  يكاد  فال  ديننا، 
أحشائها بذرة حرام ونتابع املسلسل والبذرة تكرب!، ونحن نتعاطف 
مع املرأة ألهنا بطلة املسلسل التي جيب أن نعيش حكايتها احلزينة، 
ونرتقب األحداث بلهفة عظيمة، ونتحاور ونتناقش هل ستعود إليه 
أم ال !، متجاهلني أهنا زانية حتمل يف بطنها سفاحًا، ضاربني بعرض 
احلائط كل القيم التي تربينا عليها، فمسلسل واحد كفيل بأن ينسف 
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من األخالق الكثري !.
وأصبح التناقض يرسي فينا مرسى الدم، ففي الوقت الذي 
ُنريب فيه فلذاتنا عىل الفضيلة واألخالق، ننسف هذه الفضيلة وهذه 
بطلته  تركي  مسلسل  ملتابعة  واحدة،  جلسة  يف  أمامهم  األخالق 
حامل من صديقها البطل، ونحن نصفق ونشجع ونتعاطف ونبكي 

... وننتظر والدهتا بفارغ الصرب !.
أتراه زمن أسمة البخت املائلة؟ والنساء املائالت املميالت؟، 
املرأة  تغطي  كانت  والتي  األسود  اللون  ذات  الفضفاضة  فالعباءة 
من الرأس إىل القدم، فال تشف وال تكشف، وترمز للدين والسرت 
من  نزلت  أن  بعد  الكثري،  القديمة  مالحمها  من  يتبق  مل  واحلشمة، 
وضاع  صاحبتها،  ختنق  كادت  حتى  وضاقت  الكتف،  إىل  الرأس 
العباءة بعيدة كل  سواد لوهنا يف زخارف وألوان دخيلة!، وأمست 
عباءات  فهناك   ،! القديمة  والعادات  واحلشمة  الدين  عن  البعد 
شبيهة بــ قمصان النوم، وأخرى شبيهة بــجالبيات املنزل وأخرى 
حقًا!!....أتراه  واألعراس!،  السهرة  فساتني  عن  كثريًا  الختتلف 

زمن أسمة البخت املائلة ؟!.
السيف  حيمل  عرشة  اخلامسة  ابن  كان  األمجل!،  املايض  يف 
لقمة  أجل  من  الغوص  زمن  يف  البحر  ويتحدى  البلدان،  ويفتتح 
بمرحلة  يمر  مراهقًا  زماننا  يف  عرشة  اخلامسة  ابن  وأصبح  العيش، 
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وتتبع  إليه  االنتباه  من  بد  وال  مشاعره،  مراعاة  من  بد  وال  خطرة 
خطواته حتى ال يزل، وإن أخطأ فهو َحـَدث! وال يعاقبه القانون!.

وابنة اخلامسة عرشة كانت يف املايض زوجة صاحلة وأمًا عىل 
ابنة اخلامسة عرشة اآلن  املسؤولية وأصبح زواج  مستوى عال من 
نفسها  مسؤولية  التتحمل  طفلة  فهي  اجلريمة،  من  يقرتب  فعاًل 
مرحلة  تصل  حني  تتغري  مؤقتة،  نزوة  ومشاعرها  خاطئة  وقراراهتا 
البلوغ !، ابنة اخلامسة عرشة يف املايض كانت أمًا تريب أجياالً، وابنة 
اخلامسة عرشة يف احلاض مراهقة، إن مل ُنسّخر حواسنا اخلمسة يف 

مراقبتها ضاعت !.
ُترى!!، ملاذا مل يراهق شباب الزمن املايض وفتياته، هل املراهقة 
مرحلة من اخرتاعنا نحن ؟ هل نحن من أوجدناها وألصقناها يف 

زماننا؟ !!.
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اأين نحُن من هذا؟
كان لعبد اهلل بن الزبري ريض اهلل عنه، مزرعة يف املدينة جماورة 
ملزرعة يملكها معاوية بن أيب سفيان ريض اهلل عنهام؛ خليفة املسلمني 
ابن  يف دمشق، ويف ذات يوم دخل عامل مزرعة معاوية إىل مزرعة 
الزبري، وقد تكرر منهم ذلك يف أيام سابقة؛ فغضب ابن الزبري وكتب 

ملعاوية يف دمشق وقد كان بينهام عداوة قائاًل يف كتابه:
األكباد،   آكلة  هند  ابن  معاوية  إىل  الزبري  ابن  عبداهلل  »من 
أو  منها،  باخلروج  فمرهم  إىل مزرعتي،  فإن عاملك دخلوا  بعد  أما 

فوالذي ال إله إال هو ليكونن يل معك شأن«. 
فقرأها،  الناس،  أحلم  من  وكان  ملعاوية،  الرسالة  فوصلت 
ثم قال البنه يزيد: »ما رأيك يف ابن الزبري أرسل يل هيددين«؟ فقال 
له ابنه يزيد: أرسل له جيشًا أوله عنده وآخره عندك يأتيك برأسه، 

فقال معاوية: »بل خرٌي من ذلك زكاًة وأقرَب ُرمحًا«.
معاوية  »من  فيها:  يقول  الزبري  بن  عبداهلل  إىل  رسالة  فكتب 
أما  النطاقني  ذات  أسامء  ابن  الزبري  ابن  عبداهلل  إىل  سفيان  أيب  بن 
كانت  إليك، ولو  لسّلمتها  وبينك  بيني  الدنيا  كانت  لو  فواهلل  بعد: 
مزرعتي من املدينة إىل دمشق لدفعتها إليك، فإذا وصلك كتايب هذا 
فخذ مزرعتي إىل مزرعتك وعاّميل إىل عاّملك؛ فإن جنّة اهلل عرضها 

السموات واألرض«.
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بالدموع،  حليته  بّل  حتى  بكى  الرسالة  الزبري  ابن  قرأ  فلاّم 
اهلل  أعدمك  ال  له:  وقال  رأسه،  وقّبل  دمشق  يف  معاوية  إىل  وسافر 

ُحلاًم أحّلك يف قريش هذا املحل.
تعاملك  بُحسن  القلوب  امتالك  تستطيع  الداعية؛  أهيا  دائاًم 
اللطيفة  واالبتسامة  التعامل  فُحسن  لآلخرين.  وحبك  وإيثارك 
لآلخرين سحر حالل، جتذب هبا من حولك وتسيطر عىل عقوهلم، 
فيقلدوك بفعل اخلري، وتذكر دومًا بأن  من ابتغى صديقًا بال عيب، 
عاش وحيدًا، ومن ابتغى زوجًة بال نقص، عاش أعزبًا، ومن ابتغى 
قريبًا كاماًل، عاش قاطعًا لرمحه، فلنتحمل وخزات اآلخرين حتى 
نعيد التوازن إىل حياتنا، فإذا أردت أن تعيش سعيدًا فال ُتفرس كل 
الذين حللوا  فإن  حُتلل كل يشء،  تدقق بكل يشء، وال  يشء، وال 

األملاس وجدوه فحاًم.
األفضل  الالزم،  من  أكثر  اآلخرين  اكتشاف  عىل  حترص  ال 
اخلفايا  واترك  دائاًم،  وجهك  يف  ُيظهرونه  الذي  باخلري  تكتفي  أن 
بعضًا  بعضهم  قلوب  يف  ما  عىل  الناس  اّطَلَع  لو  ألنه  العباد،  لرب 
الكرم صفة  بعد  الصفات  بالسيوف. ومن أحسن  إال  ملا تصافحوا 
أحٌد  ُغنِي  ُيَبلرِّ »ال   : اهلل  قال رسول  التغافل عن عيوب اآلخرين، 
من أصحايب عن أحٍد شيئًا، فإينرِّ أحبُّ أن أخرج إليكم وأنا َسِليم 

در« )رواه الرتمذي وأمحد(. الصهَّ
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احلقيقُة اأكرُث ق�ضوًة
العادات  مقاٌل قاٍس لكن احلقيقة قد تكون أكثر قسوًة، ألن 
يف  األولويات  نعكس  جعلنا  اخلاطىء  السطحي  والفهم  والتقاليد 
اخلاصة  الفردية  احلالة  نعيش  وجعلنا  التعبدية،  وممارساتنا  حياتنا 
التي تتحكم فيها األنا والذاتية البحتة، بعيدًا عن مهوم األمة وحالة 

املسلمني عامة، كل هذا ونحن نحسب أننا نحسن صنعًا.
نحن بحاجة إىل فهم الدين وروحه قبل تطبيقه املتعثر فمثاًل، 
»عمرٌة يف رمضان تعدل حجًة   : جاء يف احلديث الصحيح قوله 
معي«)رواه البخاري ومسلم(، فهل يكفي هذا احلديث حلمل كل 
هؤالء املاليني من الناس من كافة أنحاء العامل اإلسالمي ألداء عمرة 

رمضان ملرات ومرات؟.
فمكة يف هذه األيام تزدحم باملعتمرين، وربام أكثر من نصفهم 
مكررون، وكأن الناس يكتشفون الكعبة ألول مرة!!. وحقيقة كل 
مسلم يشعر بالرسور أّن احلرم ممتلئ عن آخره، بالتأكيد هذا منظر 
يف  منا  اهلل  يريده  ما  هذا  هل  ولكن،  غيور  مسلم  كل  لقلب  مفرح 

رمضان ؟.
للحرم   فندق جماور  الغرفة يف  إجيار  قيمة  أن تكون  يريد  هل 
رمضان،  من  األوىل  العرشة  يف  الواحدة  لليلة  ريال  آالف  بعرشة 
واملسلمون  األواخر؟!  العرش  يف  مضاعفة  أضعاٍف  إىل  ولتصل 
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يموتون جوعًا أو مرضًا.   
يدفع  عندما  خاصة  بعينها؟  احلقيقة  عن  الغفلة  هي  أليست 
احلرم  يف  األول  الصف  يف  مكانًا  أخر  له  ليحجز  ريال  ألف  إنساٌن 

ألداء صالة الرتاويح؟.
القبائح واالنحراف، لكن  قد  الغفلة قد ال تدعوك دائاًم إىل 
يريده  ما  تدعوك وجتّرك إىل املحاسن، لترصفك عن حقيقة مكارم 

اهلل منّك يف رمضان وغريه.
أمل يصح عن النبي  أنه قال: » َأَنا َوَكافُِل اْلَيتِيِم َكَهاَتنْيِ يِف اجْلَنهَّة، 
َق َبْينَُهاَم َقِلياًل « )رواه البخاري(، فهل  بهَّاَبِة َواْلُوْسَطى، َوَفرهَّ َوَأَشاَر بِالسهَّ

صارت صحبة النبي يف العمرة أهم عندنا من صحبته يف اجلنة ؟؟.
تتكفل  أن  العمرة  املسلمني وخاصة مكررو  أليس من غفلة 
تنرصهم!!،  ثم  مسلم  يتيم  أآلف  مخسة  وكفالة  باستقبال  أوروبا 
ونحن ندفع عرشة آالف ريال ثمن ليلٍة لغرفٍة ُتطل عىل احلرم وكأن 

اهلل جل يف ُعاله ال يرانا إالّ يف احلرم.
أمل يقل: َرُسوُل اهللهَِّ : »من مشى يف حاجة أخيه؛ كان خريًا له 
من اعتكاف عرش سنني، ومن اعتكف يومًا ابتغاء وجه اهلل؛ جعل اهلل 
بينه وبني النار ثالثة خنادق، كل خندق أبعد ما بني اخلافقني«)أخرجه 
الطرباين يف األوسط(، فأين  قضاء حاجات املسلمني الذين يموتون 
جوعا؟!! ..ملاذا يزداد الفقر والترشد يف فلسطني والصومال ومرص 
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وسوريا والعراق واليمن ....الخ.
هل العبادات الشكلية بدون روح أو مضمون ُتغني من األمر 
احلرم  يف  تراويح   نصيل)20(ركعة  ان  عنّا  اهلل  ُيريض  هل  شيئًا؟، 
ونستهزئ  فالنًا  لنغتاب  بعدها  نجلس  ثم  األول  بالصف  وحتى 

بعاّلن ؟.
أليس  هذا هو االمتالء الديني الزائف الذي جيعل الشيطان 
يرقص ويغني فرحًا ؟!.ال بل ربام الشيطان سيدفعنا للمزيد من هذه 

ىك  العبادات الشكلية حتى يطمئن بأن نومتنا ستمتد حتى موتنا.ىمحٱ 
ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك 

يمح  ) الكهف 103 - 104(. مي  زي  ري   ٰى 
تقرص  أو  تطول  لساعات  اإلنسان  يصوم  أن  الغفلة  من  أليس 
أيام،  لعدة  وأهله  ويكفيه  الكثري  الكثري  ُيكلفه  طعام  عىل  يفطر  ثم 
اكلة جديدة  يف  يوم  نتذوق كل  أن  النفايات بحجة  ُيرمى يف  وربام 

رمضان!!.
يف املقابل وعىل سبيل املثال  نجد أن رئيس الوزراء الكندي 
»الذي نقول عنه إنه غري مسلم -أي كافر- !!« يصوُم رمضان للسنة 
َثمهَّ جيمع ما  التوايل مشاركًة ملواطنيه من املسلمني، ومن  الثانية عىل 
يوفره من مال يف صومه ليتربع به للجمعيات اخلريية، فمتى نصحو 

من الغفلة  يا ُترى؟!!.
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احلج،  عىل  عزمت  وقال:  احلارث  بن  برش  إىل  رجل  جاء 
فتأمرين بيشء؟، فقال برش: كم أعددت النفقة؟، فقال الرجل: ألفي 
إىل  اشتياقًا  أو  تزهدًا  بحجك؟  تبتغي  يشء  فأي  برش:  قال  درهم، 

البيت أو ابتغاء مرضاة اهلل؟، قال الرجل: ابتغاء مرضاة اهلل؟.
قال برش: فإن أصبت مرضاة اهلل وأنت يف منزلك وتنفق ألفي 
الرجل:  قال  أتفعل ذلك؟  اهلل  يقني من مرضاة  درهم وتكون عىل 
نعم، قال برش: اذهب فأعطها عرشة أنفس: مدينًا يقيض دينه، وفقريًا 
يلم شعثه، ومعياًل يغني عياله، ومربيًا ليتيم يفرحه، وإن قوي قلبك 
تعطيها واحدًا فافعل. فإن إدخالك الرسورعىل قلب املسلم، وإغاثة 
اللهفان، وكشف الرُض، وإعانة الضعيف أفضل من مائة حجة بعد 
حجة اإلسالم!، قم فأخرجها كام أمرناك وإال فقل لنا ما يف قلبك؟.

قال الرجل: يا أبا نرص سفري أقوى يف قلبي، فتبسم برش رمحه 
اهلل وأقبل عليه وقال له: املال إذا مُجع من وسخ التجارات والشبهات 
اقتضت النفس أن تقيض به وطرًا، وقد آل اهلل عىل نفسه أال يقبل إاّل 

عمل املتقني.
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لئال يتمرد اأوالدنا
الطنطاوي  عيل  الشيخ  حفيدة  املؤيد،  عابدة  السيدة  كتبت 
الرئيسية  أنه من األسباب  يتمرد أوالدنا«،  »لئال  رمحه اهلل يف كتاهبا 
التي  ة  الّشدهَّ فبعد  واآلباء،  األمهات  عاطفة  زيادة  اجليل  هذا  لتمرد 
القسوة،  تأثريات  من  أبنائنا  عىل  نخاف  رصنا  عليها،  نحن  ُربينا 
وبتنا نخشى عليهم حتى من العوارض الطبيعية كاجلوع والنعاس؛ 
وال  للصالة،  نوقظهم  وال  نائمني  كساىل  ونرتكهم  زيادة  فنطعمهم 
ُنحّملهم املسؤولية شفقة عليهم، ونقوم بكل األعامل عنهم ونحرّض 
لوازمهم وهنيىُء سبل الراحة هلم ونقلقل نومنا لنوقظهم ليدرسوا. 

مسؤوليتنا  لنحمل  نحن؟  ذنبنا  وما  هذه؟  تربية  فأي 
حمدودة؟،  وطاقات  قدرات  ولنا  مثلهم  برشًا  ألسنا  ومسؤليتهم. 
إننا نريب أبناءنا عىل االتكال علينا، وفوقها عىل األنانية، إذ ليس من 
العدل قيام األم بواجبات األبناء مجيعًا وهم قعود ينظرون!، فلكل 
نصيب من املسؤولية، واهلل جعل أبناءنا عزوة لنا وأمرهم باإلحسان 
إلينا !، فعكسنا اآلية ورصنا نحن الذين نربهم ونستعطفهم لريضوا 

عنّا. 
وباتوا  ضده؛  إىل  انقلب  حده  عن  زاد  لألبناء  داللنا  وألن 
االبن  ُتفقد  الرتبية  فهذه  املزيد!،  ويطلبون  يمتنون  وال  يقدرون  ال 
عىل  بالراحة  بأسًا  جيد  ولن  أمه«،  »ومنهم  باآلخرين  اإلحساس 



128

حساب سهرها وشقائها.
وإين أتساءل: ما املشكلة لو حتمَل صغريِك املسؤولية؟، ماذا 
وال  وكدٍر،  كٍد  دار  فالدنيا  وتأمل؟  باملعاناة  وشعر  وأنجز،  عمل  لو 
صغريها  ترتك  احلكيمة  واألُم  وينجح،  ليفوز  فيها  الشقاء  من  مفر 
ليتحّمل بعض مشاقها، وُتعينه بتوجيهاهتا وتسنده بعواطفها، فيشتُد 

عودُه ويصبُح قادرًا عىل مواجهة أعباء احلياة وحده.
أّما النصيحة التي قدمها مدير جامعة اخلرطوم لآلباء يف مؤمتر 
التعليم تقول: إياكم أن تبنوا ألوالدكم حجرة واحدة، أو تبنوا هلم 

بيتًا أو تشرتوا هلم أرضًا أو شقة أو ترتكوا هلم نقودًا يف البنك.
لو كان معكم أموال زأئدة فاستثمروها يف أوالدكم، وإياكم 
االستثامر هلم ارصفوا، كل النقود الزائدة عليهم؛ فأدخلوهم أحسن 
علّموهم  تعليم،  أحسن  وعلّموهم  اجلامعات؛  وأحسن  املدارس 

لغتني أو ثالثًا أو أربع لغات.
يكون  أن  بالرضورة  ليس  احلياة  يف  النجاح  أن  أفهموهم 
مرتبطًا بالنجاح يف املدرسة أو اجلامعة، فربنا خلق لكل واحد موهبة 
الذي  والشاطر  اكتشفها،  من  هو  واملحظوظ  اآلخر،  عن  ختتلف 

يعمل عليها، والناجح هو الذي يعمل هبا.
ومن أجل هذا اكتشفوا مواهب أوالدكم، اعملوا وارصفوا 
عليها ونّموها، ودعوهم يعملون ويكربون هبا، النقود لن تعمل هلم 
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شيئًا، لو كربوا ولقوا أنفسهم ليس معهم غريها، والبيت الذي ظللتم 
أعامركم كله تستثمرون نقودكم فيه وتبنونه هلم، هم سيأتون بأحسن 
منه؛ بمجهوٍد ووقٍت أقل بكثري لو كرستم نقودكم وجمهودكم يف بناء 

أنفسهم واالستثامر يف شخصهم.
وأخريًا، ابِن ابنك وال تبن ِ له، واستثمر فيه وال تستثمر له !. 
فالرتكة احلقيقية ألوالدكم ليس املال وال البيت أو األرض، بل هو 

أوالدكم أنفسهم عرب التعليم.
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الورع ال�ضادق
جاءت امرأٌة اىل اإلمام أمحد بن حنبل، فقالت: يا أبا عبداهلل، 
إيّن امرأة أغزل »غزل اخليوط لصنع املالبس« يف ضوء الرساج، فيمر 
بنا العسس »رجال الرشطة بالليل« حيملون مشاعل السلطان، أحيُل 

يّل أن أغزل عىل ضوء نارهم ؟.
فقالت:  أنِت؟،  مّن  هلا:  قال  و  حنبل  بن  امحد  اإلمام  فبكى 
أخُت برش احلايف، فقال هلا: من بيتكم خيرج الورع الصادق، ال تغزيل 
عىل شعاعها، بكى اإلمام أمحد بن حنبل هلذا السؤال الدقيق جدًا، 
احلرام،  من  دعك  احلرام،  شبهة  يف  تقع  أن  من  املرأة  هذه  وخوف 
يف  نشأهتا  ااّل  تكون  أن  يمكن  ال  املرأة  هذه  مثل  أن  علم  وعندما 
بيت إيامين، تأكد له ذلك عندما أجابته بأهّنا أخت برش احلايف، ذلك 
بأن ال  الرجل الصالح، أجاهبا بقدر مقامها، وإن كان األمُر جيوز، 

تغزل، ألن بيتها ُعرف بالورع الصادق. 
جسمه  خاليا  امتزجت  ملن  إالّ  يتأتى  ال  الصادق  والورع 
وفوارق  القيامة،  يوم  احلساب  دقة  وعرف  ونوره،  اإليامن  بكيمياء 
درجات املحسنني واملقربني يف اجلنة، عندها حيسب حساب الصغرية 

قبل الكبرية ليزداد قربًا من العزيز اجلبار. 
إىل  ُيسافر  عنه  اهلل  ريض  اخلطاب  بن  عمر  الفاروق،  فهذا 
الشام، ليتفقد أحوال  اجليش، فالتقى أوالً مع قائد اجليش أيب عبيدة 
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بن اجلراح، وحني دنا موعد الغداء  قال أبو عبيدة: يا أمري املؤمنني 
أتأكُل من طعام اجليش أم من طعام قائد اجليش؟!، فقال عمر: أرى 
هذا وأرى هذا،  فرأى طعام اجليش وإذا به اللحم واملرق والثريد، 
ثم قال: أرى طعام قائد اجليش، ففوجيء به، وإذا هو ِكرسات  من 
اللبن !!، فسأل هذا طعام قائد اجليش؟،  اليابس وكوٌب من  اخلبز 
قالوا نعم؛ وهو الذي كان بإمكانه أن يأكل ما لّذ وطاب بحجة زيارة 
القائد األعىل لقواته، فقال عمر ريض اهلل عنه: صدق من ساّمَك  أمني 

هذه األمة.
حول  يدور  اخلطاب  بن  عمر  سيدنا  كان  الليايل  إحدى  ويف 
فأقبل  قبُل،  من  يرها  مل  خيمًة  فرأى  الرعية  أحوال  ليتفقد  املدينة، 
نحوها متسائاًل ما خربها، فسمع أنينًا يصدر من اخليمة فازداد مّهه. 
من  رجل  أنا  فقال:  أنت؟،  من  فقال:  رجل،  منها  فخرج  نادى  ثم 
وأهيل  أنا  فجئُت  احلاجة،  أصابتنا  وقد  البادية،  من  الُقرى  إحدى 

نطلب رفد عمر، فقد علمنا أّن عمر يرفُد وُيراعي الرعية.
فقال عمر: وما هذا األنني؟ قال: هذه زوجتي تتوجع من أمل 
الوالدة، فقال: وهل عندكم من يتوىل رعايتها وتوليدها؟، قال: ال!! 

أنا وهي فقط، فقال عمر: وهل عندك نفقة إلطعامها؟
قال: ال، قال عمر: انتظر أنا سآت لك بالنفقة ومّن يولدها.

وذهب عمر مرسعًا إىل بيته وكانت فيه زوجته أم كلثوم بنت 
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عيل بن ايب طالب فنادى: يا ابنة األكرمني، هل لك يف خري ساقه اهلل 
لك؟، فقالت: وما ذاك؟، قال: هناك مسكينة فقرية تتأمل من الوالدة 
بنفيس؟،فقال:  ذلك  أتوىل  أن  تريد  هل  فقالت:  املدينة،  طرف  يف 
هو  وقام  للوالدة،  املرأة  حتتاجه  ما  وأعدي  األكرمني  ابنة  يا  قومي 

بأخذ طعام ولوازم الطبخ ومحله عىل رأسه وذهبا.
الوالدة،  عملية  لتتوىل  كلثوم  أم  ودخلت  اخليمة،  إىل  وصال 
كلثوم  أم  الطعام،  هلم  لُيعدهَّ  اخليمة  خارج  الرجل  مع  عمر  وجلس 
أكرمه  قد  اهلل  أّن  الرجل  أخرب  املؤمنني  أمري  يا  تنادي:  اخليمة  من 
بولٍد، وأن زوجته بخري، عندما سمع الرجُل منها »يا أمري املؤمنني« 
تراجع إىل اخللف مندهشًا، فلم يكن يعلم أّن هذا عمر بن اخلطاب، 

فضحك سيدنا عمر.
بن اخلطاب، والتي  أنا عمر  نعم  اقرتب،  اقرتب..  له:  وقال 
وّلدت زوجتك هي أم كلثوم ابنة عيل بن ايب طالب، فهبط الرجل 
املؤمنني  وأمري  يوّلدون زوجتي؟!  النبوة  بيت  آل  يقول:  باكيًا وهو 
يطبُخ يل ولزوجتي؟!، فقال عمر: خذ هذا وسآتيك بالنفقة ما بقيت 

عندنا.
كانت  فام   ، أخذوه من سيدنا حممد  الذي  املنهاج  هذا هو 
يف  فتحها  فتوحات  وال  وقيام،  وصيام  صالة  بمجرد  عمر  رفعة 
وأواب،  منيب  متواضع  خاشع  خاضع  قلب  له  كان  بل  األرض، 
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اهلل  حياسبه  أن  قبل  نفسه  وحياسب  األرض،  يف  واحلق  العدل  يقيم 
يوم القيامة.

ُينادى  النباجي: دخلت السوق فرأيت جارية  يقول عبد اهلل 
انرصفت  فلام  دنانري،  بعرشة  فاشرتيتها  العيوب،  من  بالرباءة  عليها 
قال:  فقالت يل: إين صائمة،  الطعام،  املنزل عرضت عليها  إىل  هبا  
فخرجُت فلام كان الِعشاء أتيتها بطعام فأكلت منه قلياًل، ثم صلينا 
الِعشاء فجاءت إيّل وقالت: يا موالي هل بقيت لك خدمة؟، قلت:  

ال، قالت: دعني إذًا مع موالي األكرب، قلت: لِك ذلك.
من  مىض  فلام  أنا  ورقدُت  فيها،  ُتصيل  غرفة  إىل  فانرصفْت 
الليل الثلث ضبت الباب عيّل فقلت هلا: ماذا تريدين؟، قالت: يا 

موالي أما لك حٌظ من الليل؟، قلت: ال. 
فذهبت فلام مىض النصف منه ضبت عيّل الباب وقالت: يا 
حظهم،  إىل  الصاحلون  وشّمر  وردهم  إىل  املتهجدون  قام  موالي، 
جلبة  وبالنهار  هامدة«  جثة  »أي  خشبة  بالليل  أنا  جارية  يا  قلت: 

»كثري السعي«. 
ضبًا  الباب  عيّل  ضبت  األخري،  الثلث  الليل  من  بقي  فلاّم 
لنفسك  قّدم  امللك؟!،  مناجاة  إىل  الشوق  دعاك  أما  وقالت:  عنيفًا 
وقمُت  كالمها  مني  فهاج  قال:  اخلُّدام،  سبقك  فقد  مكانًا  وخذ 
فأسبغت الوضوء وركعت ركعات ثم حتسست هذه اجلارية يف ظلمة 
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يل،  غفرت  إاّل  يل  بحبك  إهلي  تقول:  وهي  ساجدة  فوجدهتا  الليل 
فقلت هلا: يا جارية، ومن أين علمِت أنه حيبك ؟، قالت أما سمعت 
»حيبهم وحيبونه« ولوال حمبته يل ما أقامني وأنامك،  قول اهلل تعاىل: 
فقلت: اذهبي فأنت حرة لوجه اهلل العظيم، فدعْت يل ثم خرجت 

وهي تقول: هذا الِعتق األصغر، بقي الِعتق األكرب »أي من النار«. 
نفسك  رأيَت  إذا  الصاحلني:  أحد  قول  قرأت  عندما  حزنُت 
متكاساًل عن الطاعة، فاحذر أن يكون اهلل قد كره طاعتك، قال تعاىل 
وارزقنا  أهدنا،  اللهم  فثبطهم«  إنبعاثهم  اهللُ  »كره  التوبة:  سورة  يف 
حبك وحب من حيبك وحب كل عمل يوصلنا إىل حبك وأحبب 

لقاءنا واجعلنا ممن حيب لقاءك.
والورع كام يقوُل أهل العلم ثالث مراتب: اجتناب احلرام، 
واجتناب الشبهات، وترك بعض املباح خشية الوقوع يف الشبهات، 
وال يتمتع باألخرية إالّ ذو حظ عظيم، فأي إيامن كانوا حيملون، وأي 

غيبوبٍة أعيش فيها أنا ومن حويل؟.    
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�ضفحات من التاريخ
عندما  صدمت  ولكنّي  كتبها،  من  خيال  من  أهنا  فظننت  قرأهتا 
تأكدت منها من املصادر الغربية، فمعركة موهاكس مشهورة عندهم؛ 
زالت  وما  واجلنود  النبالء  من  وآالف  املجري  امللك  فيها  ُقتل  حيث 

مقربة النبالء موجودة وتزار إىل يومنا هذا. 
معركة حقيقية كان املفروض أن ُتدّرس لنا يف املدارس وحُيتفل 
العثامنية  اخلالفة  تشويه  سبب  نعرف  أن  يمكن  منها  عام،  كل  فيها 
وتسميتها باالحتالل العثامين..؟!!!، ونعرف ملاذا حّرفوا التاريخ وقالوا 
إهنا تركة الرجل املريض.؟ وال يمكن أن تنساها أوروبا مهام طال الزمن.
يسالف  من»فيالد  اجلزية  ألخذ  القانوين  سليامن  مبعوث  ذهب 
حامية  هي  املجر  وكانت  وقتها،  أوروبا  وزعيم  املجر  ملك  الثاين« 
الصليبية يف أوروبا حينها، فقام بذبح رسول سليامن القانوين بإشارة من 
البابا يف الفاتيكان، فقد استعدت الكنيسة وأوروبا جيدا، فجهز سليامن 
القانوين جيشه، وكان عبارة عن )100(ألف مقاتل، و)350( مدفعًا، 

و) 800(سفينة.
إحدى  من  مكونًا  حتالفًا  وأقامت  جيشها،  أوروبا  وحشدت 
فرنسا  واليات  بعض  إالّ  كلها  أوروبا  قارة  يعني  دولة،  وعرشين 
فبلغ حشدهم )200(ألف فارس، منهم)35(ألف فارس  والربتغال. 
حفيد  القانوين  سليامن  املسلمني  ملك  هلم  فخرج  باحلديد،  كليًا  مقنع 
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وفتح  مرص(،  )طول  حوايل)1000(كيلوا  ملسافة  الفاتح،  حممد  القائد 
معظم القالع يف طريقه لتأمني اخلطوط اخللفية، وفتح قلعة »بل اقراد« 
احلصينة. واجتاز بقواته هنر الطولة الشهري، وانتظر يف وادي موهاكس، 
بقيادة  املتحدة  أوروبا  جيوش  منتظرًا  رومانيا،  ورشق  املجر،  جنوب 

فيالد والبابا نفسه.
الرومان  فرسان  كثرة  هي  التكتيكية  سليامن  مشكلة  كانت 
بالسهام  الفرسان ال سبيل إلصابتهم  املقنعني باحلديد، فهوالء  واملجر 
أو الرصاص أو املبارزة، لتدريعهم الكامل.فامذا يفعل؟، صىل الفجر، 
ووقف قائاًل جلنوده وهم ينظرون جليوش أوروبا املرتاصة، التى ال يرى 

الناظر آخرها.
ملعركة  مواجهة  يف  فهو  اإلسالمي،  اجليش  بكى  حتى  فخطبهم 
مصريية  واصطّف اجليشان. اعتمدت خطة سليامن عىل اآلتى: وضع 
تشكيل جيشه بطريقة ثالثة صفوف عىل طول)10( كم، ووضع قواته 
الصف  يف  اخلفيفة  الفرسان  ثم  الصفوة،  وهم  املقدمة  يف  االنكشارية 

الثاين، معهم املتطوعة واملشاة، وهو واملدفعية يف الصف األخري.
هجم املجريون عقب صالة العرص عىل حني ِغرة، فأمر سليامن 
قوات االنكشارية بالثبات والصمود ساعة فقط، ثم الفرار.وأمر الصف 
الثاين الفرسان اخلفيفة واملشاة بفتح اخلطوط والفرار من عىل األجناب، 
وليس للخلف. وبالفعل صمدت قوات االنكشارية األبطال، وأبادت 
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بلغت  بقوات  متتاليني،  هجومني  يف  كاملة  األوروبية  املشاة  قوات 
عرشين ألفًا يف اهلجمة الوحدة.

الفرسان  قوات  وهي  (لألوروبيني  الضاربة  القوة   ( ت  وانقضهَّ
اخلفيفة. الفرسان  من  آخرون  ومعها)60(ألفًا  بالكامل،  املقنعة 
لألجناب  االنكشارية  وانسحبت  اخلطوط  وفتح  الفرار  حلظة  وحانت 
فانحدرت   متامًا،  مفتوحًا  العثامين  اجليش  قلب  أصبح  املشاة.  وتبعتها 
القوات  قلب  نحو  واحدة  مرة  فارس  ألف  بقوة)100(  أوروبا  قوات 

العثامنية!!!.
فام الكارثة التي حلت هبم؟، أصبحوا وجها لوجه أمام املدافع 
العثامنية مبارشة عىل حني غرة، والتى فتحت نرياهنا املحمومة وقنابلها 
انتهى اجليش األوروبى وأصبح  ناحية، ولساعة كاملة  عليهم من كل 

من التاريخ..!!!.
لنهر  اهلرب  اخللفية  الصفوف  ىف  األوروبية  القوات  وحاولت 
تزامحًا،  منهم  اآلالف  فغرق  بعضًا،  بعضهم  وداس  فغرقوا  الطولة 
املدافع  أن ذاب احلديد عليهم من هلب  بعد  املقنعني،  الفرسان  وسقط 

..!!!، وأراد اجليش األوروبى االستسالم.
فكان قرار سليامن الذي لن تنساه أوروبا له حتى اآلن ولألتراك 
العثامنيون  اجلنود  !!!!، وأخذ  العثامنيني وتذكره بكل حقد: ال أسى 
يناولون من ُيريد األس من األوروبيني سالحه ليقاتل أو ُيذبح حيًا !!!، 
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وبالفعل قاتلوا قتال امليؤوس واليائس.
وانتهت املعركة بمقتل »فيالد«، واألساقفة السبعة الذين يمثلون 

املسيحية، ومبعوث البابا، وسبعني ألف فارس..!!!.
وتم عمل عرض عسكري يف  العاصمة املجرية من ِقبل العثامنيني، 
ونظم  األعظم،  الصدر  فيهم  بمن  له،  تكريام  سليامن  يد  اجلميع  وقبهَّل 
واملدينة  مكة  يف  املسلمون  وارسل  ورحل!!!،  ليومني  الدولة  شؤون 
والقدس ومرص رسائل التهنئة مللكهم العظيم عىل هذا النرص الساحق.
يزال  وال  وجيوشهم!!!،  واملجر،  أوروبا  أسطورة  انتهت 
املجريون اىل اآلن يئنون من هذه اهلزيمة، وأّما املسلمون فقد استشهد 
مل  قوته  ثالثة آالف، واجليش يف كامل  منهم  )1500( شهيد، وُجرح 

ُيستنَزف أبدًا !!!.
ملحوظة:

هذه املعركة أغرب معركة يف التاريخ، من حيث سعة احلسم، 
املؤرخني  بعض  ودهشة  وحقد  واستهجان  تساؤالت  تثري  زالت  وما 
ولكي  والنرص،  العزة  معنى  املسلمون  يعرف  لكي  ننرشها  األوربيني. 
يف  مشوهًا  يصورونه  الذي  القانوين  سليامن  السلطان  هو  من  نعرف 
مسلسل حريم السلطان الذي ُيراد به تشويه تاريخ وجهاد هذا البطل 

املجاهد!.
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ال�ضهيد
وعنـد  العنيف،  والقصف  املدافع  هدوء  وبعد  دقيقة  حلظة  يف 
الشام،  أرض  علـى  املناطق  أحد  فـي  الشهداء  ُجـثث  عن  البـحث 
وجد اإلخوة جثـة شهيد بـعمر)16( سـنة ووجدوا فـي جيـبه دفـرتًا 
صغريًا يستعمله لكتابة ذنـوبه، بعد أن حُياسـب نفسه كل يوم، يكتب 
ذنـوبه طـوال األسبوع، وقد بلغت فيه دقة املتابعة وحساسية املوقف 

أنه يكتب أمورا يظنها ذنوبًا وما هي بذنـوب. 
اإلثنيــــن: نمت بدون وضوء. 

الثالثــــاء: ضحكت بصوت مرتفع. 
األربــــعاء: صليت قيام الليل سيعًا.

اخلميس: عندما كنا نلعب وفزت باهلدف أحسست بالغرور. 
اجلـــمعة: مل أكمل ألف صالة عىل النبي وصلت إىل سبعمئة 

صالة فقط. 
الـسبـت: رئيس املعسكر سبقني بالسالم. 

األحــــــد: نسيت أذكار الصباح. 
والعجيب أنـه يف جهـاد ويعمل هذا!!، والرسول  يقول: 
»رباُط يوم يف سبيل اهلل خرٌي من الدنيا وما عليها، وموضُع َسْوط 
ْوحة يروحها العبد  أحدكم من اجلنة خرٌي من الدنيا وما عليها، والرهَّ
يف سبيل اهلل والغدوة خرٌي من الدنيا وما عليها« )رواه البخاري(. 
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فأين نحن وأوالدنا من حماسبة أنفسنا ؟!.
ودعونا نتعلم  درسًا من هذا الشهيد الصغري، ومن سابقه 
الفلسطيني  الشاعر  رثاه  الذي  عياد  عالء  الشهيد  اخلريات،  يف 
فيها  توقع  بأبيات شعرية  بيومني،  استشهاده  بعد  حممد شحادة 

أن ختلد السامء اسمه، وتبعث بعالء جديد، حيث قال: 

فيـأتيه فخرًا بالـعـالء عـالءهذا الفتى تكتب األجماد سريته

ولكنه مل يكن يتوقع أن يكون اجلواب هبذه الرسعة، ومل يكن 
يعلم أن السامء ستلبي النداء هبذه الكيفية. حيث شهدت بيت حلم 
مكرمًة ربانيًة يتوافد عىل رؤيتها اآلالف، الذين يؤمون أحد البيوت 
بعضهم  ملشاهدة طفل رضيع عده  عايدة لالجئني،  بمخيم  الكائنة 

معجزة رزقت به عائلته يف ليلة القدر.
وتبدأ القصة بأن ُيويص الشاب عالء عياد ، املجاهد القسامي 
صاحب السمعة الطيبة، والسلوك املشهور باالستقامة، شاب تعلق 
قلبه يف املسجد، ومن مَحلة كتاب اهلل، جياهد إلعالء كلمة اإلسالم، 
هذا الشاب ُيويص شقيقه إياد، الذي كانت زوجته يف بداية محلها، 

أن يسمي مولوده »عالء« إذا كان قد كتب اهلل للمويص الشهادة.
حتى  هلا  ويعمل  الشهادة،  عن  يبحث  واملجاهد  األيام  ومتر 
اخلاصة  الوحدات  ارتكبتها  التي  البشعة  اجلريمة  إثر  عىل  رزقها، 
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الصهيونية يف عام)2003 م(، بالقرب من فندق شربد، بمدينة بيت 
يف  العائلة  منزل  عىل  املواطنني  من  كبرية  أعداد  توافدت  وقد  حلم. 
خميم عايدة، بالقرب من مدينة بيت حلم، لتقديم التهاين بإحراز هذا 

الرشف العظيم.
ورغم أن العدو حاول أن يمحو ذكر الشهيد يف الدنيا بقتله، 
إاّل أن اهلل - تبارك وتعاىل - أدخله سجل اخلالدين، وأحيا اسمه يف 
بلون جديد، وطريقة جديدة، وغري معتادة، وأدخله  الدنيا، ولكن 

وإخوانه مع النبيني والصديقني وحسن أولئك رفيقًا.
ومتيض شهور احلمل عند زوجة شقيق الشهيد بسالم، وينمو 
اجلنني، وتتدخل العناية اإلهلية، لتخّلد الشهيد، ويرى الناس ذلك 
بأم أعينهم. فقد ُولد اجلنني يف املستشفى الفرنيس بمدينة بيت حلم، 
يف ليله القدر من شهر رمضان املبارك، ليكون مولودًا ذكرًا، مسطرًا 

عىل خده األيمن اسم عمه الشهيد عالء. 
للناس  بل  كاملة،  للعائلة  خري  ُبرشى  بل  مفاجأة،  وكان 
الثالثة األوىل من اسم الشهيد عالء واضحة غاية  مجيعًا، األحرف 
»اهلمزة«  الرابع  الوضوح، عىل اخلد األيمن، يف حني يظهر احلرف 
خلف األذن بشكل واضح. وقد توافد أكثر من ستة آالف مواطن 
ومنهم  املسلمون  منهم  والقدس،  واخلليل  حلم  بيت  حمافظات  من 
غري ذلك، منهم أطباء وأكاديميون من اجلامعات املحلية، إضافة إىل 
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والفضائية،  املحلية  التلفزيون  وحمطات  الصحفيني،  من  كبري  عدد 
عىل منزل العائلة، لرؤية هذا الطفل بل هذه املعجزة. وقد ظهر ذلك 
مرارًا وتكرارًا عىل شاشات التلفزة، والصحف األجنبية واملحلية، 
وعىل صفحات اإلنرتنت )من يريد أن يراه جيد صورته واضحة يف 

كتايب امليكروبات وكرامات الشهداء(.
حسب  الشهيد،  عمه  اسم  عىل  عالء،  ُسمي  الطفل  هذا 
عالء  بأن  يعرف  كان  الشهيد  رثى  الذي  الشاعر  وكأن  توصيته، 
الشهيد  باسم عمه  يأت من جديد وقد توشح خده  اجلديد، سوف 
ورزق  األرض،  يف  جُمرِّد  فقد  الشاعر،  هذا  حدس  وصدق  عالء، 
كرامات، وخلودًا يف جنان النعيم. وما هذه القصص إال غيض من 

فيض، وقبس من مشكاة، وهناك ما هو أكثر.
العلامء  الشهيد، وضع  الشهادة، وحتديد من هو  ولضبط 

.  رشوطًا للشهادة، استخلصوها من كتاب اهلل، وسنة نبيه
أوالً: اإلسالم

وال  حج  وال  صوم  وال  زكاة  وال  صالة  له  ُتقبل  ال  فالكافر 
جهاد، وال غريه ما دام كافرًا، لذلك فالكفرة ال تنفعهم أعامهلم وال 

عباداهتم، ألهنا صادرة عن عقيدة باطلة، واعتقاد فاسد.
ثانيًا: النية 

إخالص النية هلل  سبحانه وتعاىل  مطلوٌب من املسلم، يف مجيع 



143

ُيؤجر  إىل عبادة  املسلم  ُل عمل  الصاحلة حتورِّ فالنية  عباداته وأعامله، 
يفتتحون  السلف  علامء  كان  ذلك  وألمهية  عليها،  وُيثاب  عليها، 
لكل  وإنام  بالنيات،  األعامل  »إنام   : الرسول  بحديث  مؤلفاهتم 
امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل 
ينكحها،  امرأة  أو  يصيبها،  دنيا  إىل  هجرته  كانت  ومن  ورسوله، 

فهجرته إىل ما هاجر إليه«)رواه البخاري(.
والنية واإلرادة والقصد تأت عىل معنى واحد، وهي حاالت 
اهلل.  إال  يعلمها  ال  بل  قياسها،  إىل  للبرش  سبيل  ال  قلبية،  وصفات 
والشهادة منوطة بالنية، فال يكون الشهيد شهيدًا إال إذا ُقتل يف سبيل 

اهلل، إلعالء كلمته، ونرصة دينه، مقباًل غري مدبر.
ثالثًا: أن تكون الشهادة يف قتال مرشوع

والقتال املرشوع هو ما كان يف سبيل اهلل، فاإلسالم ال يعرف 
قتاالً إال يف هذا السبيل، ال يعرف القتال للغنيمة، وال للسيطرة، وال 
يقاتل لالستيالء عىل األرض،  إنه ال  القومي.  أو  الشخيص،  املجد 
واألسواق  الصناعية،  اخلامات  أو  السكان،  عىل  لالستيالء  وال 
االستهالكية، إنه ال يقاتل ملجد طبقة، أو دولة، أو أمة، أو جنس، إنام 
يقاتل يف سبيل اهلل، إلعالء كلمة اهلل يف األرض، ولتمكني منهجه يف 
ترصيف احلياة، وإشاعة العدل بني الناس... فإذا قاتل املسلم هبذا 

املفهوم الرباين ثم ُقتل، فاز بالشهادة ونال مقام الشهداء عند اهلل.
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رابعًا: أن يقتل يف املعركة مقباًل غري مدبر
واخلوف حالة نفسية ضاغطة، تربك صاحبها وتقهره أحيانًا، 
وتسترشي يف كيانه كله، النفيس والبدين. ولكن املؤمن يتغلب عىل 
ذلك بقوة إيامنه، ألنه يعلم أن األجل بيد اهلل، وان قوته موصولة بقوة 
اهلل، الغالب عىل أمره، القاهر فوق عباده، فال يمكن ملؤمن جماهد يف 
سبيل اهلل، أن يتويّل يوم الزحف، خوفًا عىل احلياة، ألنه يعلم يقينًا أنه 
إىل اهلل، إن كان حيًا، وإىل اهلل، إن ُكتبت له الشهادة، فكيف يفكر 

بالفرار من كانت الشهادة أمنيته، وها قد حانت فرصته ... ؟!
فمن اجتمعت به هذه الرشوط األربعة، واصطفاه اهلل واختاره 
جلواره فقد فاز فوزًا عظياًم، وأصبح الشهيد احلي، الذي ينال أوسمة 
الدنيا واآلخرة، وسلسلة من االمتيازات والكرامات، التي يستحيل 

عىل مدارك البرش استيعاهبا.
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قبل فوات االأوان!
وبنات  أبناء  لدهين  الالت  لألمهات  نسائية  دورة  أقيمت 
متزوجون، من ِقبل أحد مشاهري املدربني املهتمني بموضوع األسة، 
كانت مدهتا اسبوعًا، وخالل الدورة سأل األمهات عن ما يضايقهن 

من بناهتن أو أبنائهن املتزوجني.
مل تذكر أي أم أن بناهتا أو أبناءها يرفعون أصواهتم عليها، أو 
يرضبوهنا، لكنهن ذكرَن الكثري من النقاط األخرى، التي قد تكون 
ذكرهتا  التي  املشرتكة  النقاط  أهم  وهذه  هبا،  نعلم  حني  لنا،  صفعة 

األمهات:
بيتي،  ترى  أهنا  يزعجني  ولكن  جدًا  وأبناءها  إبنتي  -أحب 
يشء،  كل  يف  يلعبون  الذين  أبنائها  مع  تزورين  فهي  هلم،  كمتنفس 

ويعبثون بكل يشء، دون أن تنبس هي بكلمة واحدة هلم.
يدهيا  من  اجلوال  هاتفها  ترتك  ال  ولكنّها  جدًا  ابنتي  -أحب 
وهي تتنقل من برنامج آلخر وتضحك وتكتب وكأهنا يف عامل آخر.

-تزورين ابنتي تقرييًا بشكل أسبوعي، وتقيض أيام األسبوع 
معي،ال  تكون  وحني  أخرى،  منطقة  يف  يعمل  زوجها  ألن  معي، 

تكف عن الشكوى من ابنها الذي ال ينام ، وتتعذر به يف كل يشء.
التي  غرفتها  يف  يومها  وبقية  اليوم،  يف  ساعة  إالّ  نراها  -ال 
ترتكها كاحلضرية بعد خروجها، وعيّل أن أرتبها أو أخرب خادمتي، 
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أن تنظفها بعمق قبل قدوم ابنتي وبعد ذهاهبا . أراها هكذا وأتساءل؟ 
هل غرفتها يف بيت زوجها هكذا؟؟ أصمت متحرسًا... ألين أعرف 

اإلجابه .
نفس  يف  معي  يسكنون  الذين  أحفادي  إىل  كثريًا   -أشتاق 
البيت، فأنا ال أكاد أراهم إالّ دقائق معدودة يف اليوم، ألهنم يقضون 
والدهم  خُيربين  عنهم،  أسأل  وحني  غرفهم،  يف  وقتهم  معظم 

ووالدهتم بأّن عليهم الكثري من الدروس واألعامل املدرسية.
ُتصور  زوجها،  وجود  عند  الطعام  أصناف  يف  ُتبدع  -ابنتي 
يل إبداعاهتا، التي تعلمتها مني، خُتربين عن سعادة زوجها، بكل ما 
تطهوه، وأحيانًا تتصل يب عندما تعلم أين طبخت شيئًا معينًا لتخربين 
وألبي  أدللها  أين  زوجها  أمام  تفتخر  وامحٌه!!،  فهي  تشتهيه،  أهنا 
ُصنع  بطبٍق من  يومًا  بيتي  تدخل  أن  متنيت  أنني  تعلم  طلباهتا، وال 

يدهيا.
بذلك  لكنني مل أخربها  ُتدلل زوجها  ُتدللني كام  أن  -متنيت 
يومًا، ألهنا حني تزورين، ُتشعرين أهنا تكاد متوت من ضغط أبنائها، 

وأهنا ال جتُد الوقت أبدًا .
-كلام زارتني إبنتي ختربين عن مرضها وأملها، تشتكي يل من 
تعبها مع أبناءها، تكوُن متقلبة احلال طيلة فرتة وجودها معي، ولكن 

هذا احلال ينقلب إىل العكس متامًا بمجرد اتصال زوجها .  
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أو  للنقاهة والراحة فقط،  يأتني  لزيارت،  يأتني  -بنات عندما 
يف  بعضهن  ودعوة  دعوت،  من  يتهربن  وبعضهن،  بعضهن  للقاء 

بيوهتن حتى ال يتعبن، تأت بعضهن خالية اليدين.
وكأهنم  يأتون  وأبنائهن،  هن  بمجيئهن  أفرح  أين  -يعلمن 
ألين  يل،  رعايتهم  يرتكن  أبناءهن  حتى  ويرشبن،  يأكلن  ضيوف، 
أحبهم، ال أنكر حمبتي هلن، لكن الجيوز بحال من األحوال أن يرتكن 

أبناءهن، يعبثون بمنزيل وهن ال حُيركن ساكنًا.
-هُتمل بعضهن نظافة أبنائها، وأكلهم ورشهبم، وعندما أنبه 
ال  وأهنم  فقط،  أمامي  ذلك  يفعلون  تقول:أهنم  لذلك،  إحداهن 
بتنظيف  نفسها  أدللهم وأحبهم، التكلف  يسمعون كالمها، ألنني 
يشٍء يف البيت، وقد تذهب وهي تاركة أو ناسية أكثر مالبس أبنائها 
الفوىض  من  كثرٌي  فيه  فيه،  ينامون  الذي  واملكان  عندي،  املتسخة 

والالمباالة، فأقوم أنا بالرتتيب وراءهم والتنظيف.
فيه،  أرتاح  بيوٍم  أحلم  كربن،  حتى  كثريًا  عليهن  -تعبت 
وأخلو فيه بنفيس ولنفيس، أحلم بمن يساعدين، ولكّن أّنى يل ذلك 
اللهم نفيس  الصامت، يف زمن شعاره  الالمبااله والعقوق  يف زمن 

وعىل الدنيا السالم.
وربام لو ُعقدت مثل هذه الدورة لآلباء، لشكوا من أبناءهم 
حتاملهم  رغم  ألهنم  األمهات،  شكوى  ضعف  وأحفادهم  وبناهتم 
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عىل أنفسهم إال أهنم ال ُيطيقون الفوىض واإلزعاج عند الكرب، كيف 
ال وقد تعودوا عىل اهلدوء والرتابة بعد انفضاض األوالد والبنات 

من البيت بحكم الزواج.
فيا هؤالء، بنات وبنني، انتبهوا قبل فوات األوان، قبل رحيل 
مندم،  حني  والت  الندم،  أشد  فتندمون  بمعاناهتم،  حتسون  ال  من 
فرغم فرحتنا بمجيء األوالد والبنات واألحفاد، إالّ أنه أصبح عبئًا 

علينا، ويؤرقنا كثريًا.
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اأ�ضد ال�ضحراء
هـو السّيد ُعمر بن خمتار بن ُعمـر املنفي اهلاليل، الشهري بعمر 
وأسـد  املجاهديـن،  وشيـخ  الشهـداء،  امُللقب بشيـخ  امُلختـار، 
الصحـراء،  وأحـد أشهـر املقاومني العرب واملسلمـني. ينتمـي إىل 
بيـت فرحـات مـن قبيلـة منفة اهلاللية التـي يف بادية برقـة يف ليبيـا.

املنكبني،  عريض  اجلسم،  معتدل  رجاًل  املختار  عمر  كان 
بدينه   متمّسكًا  كان  وقد  البياض،   ناصع  أبيض  وحليته  رأسه  شعر 
وصفه   عظياًم.  محاسًا  له  ومتحّمسًا  اجلهاد  بمبدأ  مؤمنًا  وكان  ة،  بقوهَّ
اجلنرال غراتسياين بأنه كان حاّد الذكاء واسع الثقافة قايس الطباع، 
يملك شيئًا. وقال  فقريًا ال  والتواضع، فكان  النزاهة  أنهَّه شديد  إال 
عنه أيضًا أنه متدّين متعّصب، إال أنه رحيٌم عندما تكون املقدرة يف 
يده، وشديد الوالء واإلخالص لوطنه. وقال: ذنبه الوحيد أنه كان 
يكرهنا كثريًا، ويف بعض األحيان يسّلط علينا لسانه، ويعاملنا بغلظٍة 
مثل اجلبلّيني، كان دائاًم معاديًا لنا ولسيساتنا يف كافة األحوال، وال 
يلني أبدًا، وال هيادن، إال إذا كان املوضوع يف صالح وطنه ليبيا، ومل 
خين قيادته، فهو دائاًم موضع االحرتام رغم الترّصفات التي تبدر منه 

يف غري صاحلنا.
هذا امُلجاهد الليبي حارب قوات الغزو اإليطالية منذ دخوهلا 
من  ألكثر  عامًا  العمر)53(  من  يبلغ  وهو  حارهبم  ليبيا،  أرض 
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ِقبل  من  عليه  ُقبض  أن  إىل  املعارك،  من  كبري  عامًا يف عدد  عرشين 
حكم  بإصدار  صورّية انتهت  له حماكمة  وأجريت  الطليان،  اجلنود 
كبريًا  كان  أنه  من  الرغم  عىل  العقوبة  فيه  فنُفذت  بإعدامه شنًقا، 
علياًل، فقد بلغ يف حينها )73(عامًا وعانى من احلّمى. وكان اهلدف 
ة للمجاهدين الليبيني  من إعدام عمر امُلختار إضعاف الروح املعنويهَّ

والقضاء عىل احلركات املناهضة للحكم اإليطايل.
الثورات،  ة  حدهَّ ارتفعت  فقد  عكسية،  جاءت  النتيجة  لكن 

وانتهى األمر بأن ُطرد الطليان من البالد.
كسب عمر امُلختار إعجاب الكثري من الناس وتعاطفهم أثناء 
حياته، وأشخاص أكثر بعد إعدامه، فأخبار الشيخ الطاعن يف السن 
الذي ُيقاتل يف سبيل بالده ودينه استقطبت انتباه الكثري من املسلمني 
والعرب الذين كانوا ُيعانون من نري االستعامر األورويب يف حينها، 
وهو  صورته  حصدت  وفاته  وبعد  التحّرك،  عىل  املقاومني  وحثت 
ُمعّلق عىل حبل املشنقة تعاطف أشخاص أكثر، من العاملني الرشقي 
والغريب عىل حد سواء، فكرُب املختار يف أذهان الناس وأصبح بطاًل 

شهيدًا. 
يف)16( األربعاء  أي  للمحاكمة،  التايل  اليوم  صباح  يف 

سلوق  بمركز  الالزمة  التدابري  مجيع  اخُتذت  سبتمرب) 1931م(، 
اجليش وامليليشيا والطريان،  أقسام  مجيع  بإحضار  احلكم  لتنفيذ 
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السياسيني   امُلعتقلني  ومجيع  األهــايل  من  وُأحــرض)200(ألــف 
خصيصًا من أماكن خمتلفة ملشاهدة تنفيذ احلكم يف قائدهم. 

صباحًا  التاسعة  الساعة  متام  ويف  اليدين،  ُمكبهَّل  امُلختار  وُأحرض 
ُسلهَّم إىل اجلاّلد، وبمجرد وصوله إىل موقع املشنقة أخذت الطائرات حتلق 
يف الفضاء فوق ساحة اإلعدام عىل انخفاض، وبصوت مدّو ملنع األهايل 
من االستامع إىل عمر املختار إذا حتدث إليهم أو قال كالمًا يسمعونه، لكنه 
مل ينبس بكلمة، وسار إىل منصة اإلعدام وهو ينطق بالشهادتني، وروي 
صوت  يف  يؤذن  كان  أنه  منه  مقربة  عىل  كانوا  الذين  الناس  بعض  عن 
خافت آذان الصالة عندما صعد إىل احلبل، وبعضهم قال أنه متتم باآلية 

ٰى        ٌّ  ٍّ    َّ   ُّ    ِّ     ّٰ  ٰر  القرآنية: ىمحٱ 
يمح )الفجر ٢٧-٢٨(، وبعد دقائق كان قد ُعّلق عىل املشنقة وفارق  رئ 

احلياة.
سبق إعدام املختار أوامر شديدة احلزم بتعذيب وضب كل من 
»جربوع عبد  تنفيذ احلكم، فقد ُضب  البكاء عند  ُيبدي احلُزن أوُيظهر 
اجلليًل« ضبًا مربحًا بسبب بكائه عند إعدام عمر املختار. ولكن أصوات 
داروها  »فاطمة  الطليان، فرصخت  االحتجاج علت ومل تكبحها سياط 
ووصفها  مشنوًقا،  املختار  عال  عندما  الوطن  فجيعة  وندبت  ة«  العباريهَّ

الطليان »باملرأة التي كرست جدار الصمت«.
حاولت إيطاليا االستفادة من إعدام عمر املختار، فعملت عىل 
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منها  ُترجى  فائدة  املقاومة ال  أنهَّ  وإقناعهم  إليها  املجاهدين  استاملة 
بعد أن سقط الرأس امُلدّبر، لكن املجاهدين أبوا واجتمعوا وانتخبوا 
الشيخ »يوسف بورحيل املسامري« قائًدا للجهاد اإلسالمي ووكياًل 
احلميد  »عبد  الشيخ  كلهَّف  التنصيب  هذا  أثر  وعىل  للجهاد.  عامًا 
العبهَّار« بالرحيل نحو رشق البالد للقيام بحث الناس عىل االنخراط 
يف  واجلهاد  اجليوش  ملكافحة  السالح  ومحل  املجاهدين  جيش  يف 
سبيل العقيدة اإلسالمية والدين. ومل يكن ملقتل املختار األثر الذي  
تصمياًم  ازدادوا  بل  يتالشى،  أو  عزمهم  خيف  فلم  الطليان،  توقعه 
احلكومة  فواصلت  األجنبي،  املحتل  من  البالد  وحترير  القتال  عىل 
اإليطالية محالت االنتقام ضدهم، حتى كانت املوقعة احلاسمة عند 
انكرست  النهاية  وهبذه  الشائكة  األسالك  قرب  ة  املرصيهَّ احلدود 
شوكة املجاهدين وتعثرت خطواهتم وأمخدت حركة اجلهاد يف ليبيا، 
ة جديدة  واستتب األمر إليطاليا حتى حني، فعملت عىل خلق هويهَّ
لكنها  )111(عامًا،  طيلة  وسائل  بعدة  اإلسالم  وحاربت  للبالد 
خرجت  التي  الثانية،  العاملية  بنشوب احلرب  انشغلت  ما  سعان 
منها خاسة بعد بضع سنوات، وانسحبت كليًا من ليبيا، وكفى اهلل 

املؤمنني القتال.
أمري  أبرزهم  وكان  إعدامه،  بعد  الشعراء  من  عدد  رثاه  وقد 

الشعراء أمحد شوقي يف قصيدته املشهورة:
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َيسَتنِهُض الوادي َصباَح َمساَءَرَكزوا ُرفاَتَك يف الِرماِل لِواَء

توحي إىِل جيِل الَغِد الَبغضاَءيا َوحَيُهم َنَصبوا َمنارًا ِمن َدٍم

ًة َوإِخاَءما َضهَّ َلو َجَعلوا الَعالَقَة يف َغٍد َبنَي الُشعوِب َمَودهَّ

َيـَة احلـَمراَءُجرٌح َيصيُح َعىل امَلدى َوَضِحيهٌَّة ُس احلُررِّ  َتَتـَلـمهَّ

ُد بِالَفال ا الَسيُف امُلَجرهَّ َيكسو الُسيوَف َعىل الَزماِن َمضاَءيا َأهيُّ

َأبىل َفَأحَسَن يف الَعُدورِّ َبالَءتِلَك الَصحاري ِغمُد ُكلرِّ ُمَهنهٍَّد  

م مَل َيرَبحوا َأحيـاَءَوُقبوُر َموتى ِمن َشباِب ُأَميهَّة َوُكهوهِلِ

َدَخلوا َعىل َأبراِجها اجلَوزاَءَلو الَذ بِاجلَوزاِء ِمنُهم َمعِقٌل

لوا َفاِسَتعَمروا اخلرَضاَءَفَتحوا الَشامَل ُسهوَلُه َوِجباَلُه َوَتَوغهَّ

داَر الَسالِم َوِجـلهََّق الـَشاّمَءَوَبنَوا َحضاَرهَتُم َفطاَوَل ُركنُها

َت َفاِخرَتَت امَلبيَت َعىل الَطوى  مَل َتبِن جـاهًا َأو َتـُلمهَّ َثـراَءُخريرِّ

َليَس الُبطوَلُة َأن َتُعبهَّ املاَءإِنهَّ الُبطوَلَة َأن مَتوَت ِمن الَظام

ت َعَليَك َأراِجاًل َونِساَءإِفريقيا َمهُد األُسوِد َوحَلُدها  َضجهَّ

ال َيمُلكوَن َمَع امُلصاِب َعزاَءَوامُلسِلموَن َعىل اِختاِلِف ِدياِرِهم

َيبكوَن زيَد اخلَيِل َوالَفلحاَءَواجلاِهِليهَُّة ِمن َوراِء ُقبوِرِهم
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ِة اهللَِ الَكريِم َوِحفظِه َد الَصحراَءيف ِذمهَّ َجَسٌد برُِبَقَة ُوسرِّ

َتبـىل َومَل ُتبِق الـِرماُح ِدمـاَءمَل ُتبِق ِمنُه َرحى الَوقاِئِع َأعُظاًم

بـاتا َوراَء السـافِياِت َهبـاَءَكُرفاِت َنرٍس َأو َبِقيهَِّة َضيَغٍم

َتنٍَك َومَل َيُك َيرَكُب األَجواَءَبَطُل الَبداَوِة مَل َيُكن َيغزو َعىل

 َوَأداَر ِمن َأعرافِها اهلَيجاَءَلِكن َأخو َخيٍل مَحى َصَهواهِتا

مَل خَتَش إاِّل لِلَسمـاِء َقضـاَءَلّبى َقضاَء األَرِض َأمِس بُِمهَجٍة

ُه ُسقراُط َجرهَّ إىِل الُقضاِة ِرداَءوافـاُه َمرفوَع اجلـَبنِي َكـَأنهَّ

َكالطِفِل ِمن َخوِف الِعقاِب ُبكاَءَشيٌخ مَتالـََك سـِنهَُّه مَل َينَفِجر

اِئها اَءَوَأخو ُأموٍر عاَش يف َسّ َع الــرَضّ ت َفَتَوقهَّ َ َفَتـَغريهَّ

يف الِسجِن ِضغامًا َبكى اِستِخذاَءاألُسُد َتزَأُر يف احلَديِد َوَلن َترى

ُر َحيهَّـًة َرقطــاَءَوَأتى األَسرُي جَيُرُّ ثِقَل َحديِدِه  َأســٌَد جُيَررِّ

ت بِساَقيِه الُقيوُد َفَلم َينُؤ َوَمَشت هِبَيَكِلِه الُسنوَن َفناَءَعضهَّ

َلت َهَضبـاُتُه إِعيـاَءتِسعوَن َلو َرِكَبت َمناِكَب شاِهٍق جهَّ  َلـرَتَ

ِمن ِرفـِق ُجنٍد قـاَدًة ُنَبــالَءَخِفَيت َعِن القايض َوفاَت َنصيُبها

ٍب َعَرَف اجلُدوَد َوَأدَرَك اآلباَءَوالُسنُّ َتعِصُف ُكلهَّ َقلِب ُمَهذهَّ
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َيأسو اجِلراَح َوُيَعتُِق األَُساَءَدَفعوا إىِل اجلَاّلِد َأغَلَب ماِجدًا

 َوَيُصفُّ َحوَل ِخوانِِه األَعداَءَوُيشاطُِر األَقراَن ُذخَر ِسالِحِه

وا احلَبـَل املـَهنَي َمنِيهًَّة لِلهَّـيِث َيلِفُظ َحوَلُه احلَوبـاَءَوخَتَريهَّ

َمن كاَن ُيعطي الَطعنََة النَجالَءَحَرموا امَلامَت َعىل الَصواِرِم َوالَقنا

بِـاحلَقرِّ َهدمـًا تـاَرًة َوبِنــاَءإيِّن َرَأيُت َيَد احلَضاَرِة أولَِعت

َعت ُحقوَق الناِس يف َأوطاهِنِم إاِّل ُأبـاَة الـَضيِم َوالُضَعفـاَءرَشَ

ا الَشعُب الَقريُب َأساِمٌع  َفَأصوُغ يف ُعَمَر الَشهيِد ِرثاَءيا َأهيُّ

َمت ُأذَنيَك حنَي خُتاَطُب اإِلصغاَءَأم َأجلََمت فاَك اخلُطوُب َوَحرهَّ

 َفاِنُقد ِرجاَلَك َواِخرَتِ الُزَعامَءَذَهَب الَزعيُم َوَأنَت باٍق خالٌِد

 َوامِحِل َعىل فِتيانَِك األَعباَءَوَأِرح ُشيوَخَك ِمن َتكاليِف الَوغى

أصبح املختار عند العرب عمومًا واملسلمني منهم خصوصًا 
ة،  شهيدًا بطاًل، ومثال القائد الصالح صاحب العقيدة السليمة السويهَّ
عنرصي  عدو  ضّد  وبلده  دينه  عن  للدفاع  وماله  نفسه  بذل  الذي 
ال  »نحن  األخرية:  كلامته  إحدى  أصبحت  كام  الشفقة.  يعرف  ال 
نستسلم... ننترص أو نموت.... وهذه ليست النهاية... بل سيكون 
أنا...  ا  أمهَّ تليه...  التي  واألجيال  القادم  اجليل  حتاربوا  أن  عليكم 
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أبرز  فإن عمري سيكون أطول من عمر شانقي« أصبحت إحدى 
التي عرفت  العربية  الدول  املقاومني يف بعض  العبارات عىل لسان 

االحتالل.
بالواجب،  القيام  عن  سنه  ِكرُب  ُيقعده  مل  الكبري  املجاهد  هذا 

فانطبق عليه قول الشاعر:

َتِعَبْت يف ُمراِدها األْجسـاُم وإذا كاَنِت النُّفوُس ِكبـارًا

رمحه اهلل رمحة واسعة ومجعنا به يف مستقر رمحته.
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فالتقمه احلوت...!
لو ُذكرت لنا قصة يونس عليه السالم يف غري القرآن والسنة،  
من  كثري  اليعرفها  ربام  القصة  العقول!!....بداية  صدقتها  ملا 

الناس... دعا قومه  طوياًل . 
 فأعرضوا عنه، فرتكهم مغاضبًا، قبل أن يأذن اهلل له،  ألنه ظن 

أهنم لن هيتدوا.
عليه،  كان  ُنضّيق  لن  أن  يعني  عليه«،  نقدر  لن  »فظن  أن 
البحر يف قارب  ُيعاتبه عىل صنيعه،  ركب  لن  أن اهلل  يتصور يونس 
وماج  األمواج  هاجت  البحر،  وسط  ويف  الناس ،  من  جمموعة  مع 

القارب،  فقرروا ختفيف أمحاهلم، وإنزال بعض ُركاهبم.
يف  يونس  فنزل  اسم  يظهر  القرعة،  من  مرات  ثالث   وبعد 
البحر،  ليلقى مصريه العجيب الذي صار خالدًا  »فالتقمه احلوت 

وهو مليم«. 
 وهذه تغريدات وتأمالت يف القصة و بطن احلوت !

إذا  تتغرّي.... إنك  لن   .. عامة  قاعدة  ضع   .. حياتك  -يف 
عصيت اهلل  أو خالفته،   هيئ نفسك .. لعقوبة،  قال اهلل تعاىل:   

يمح )النساء١٢3(. رئ   ىمحٱ   َّ     ُّ    ِّ    ّٰ 
- العجيب أن يونس عليه السالم ملا رجع من كرب احلوت ..  وجد 

قومه قد آمنوا باهلل،  ال تيأس من هداية أحد مهام كان ُمعرضًا مذنبًا.
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-يف حادثة القرعة وثبوت اسم يونس فائدة،  أحيانًا يف حياتك  
النهاية  يف  نفسك.!  ولكنه  تكرهه  طريقًا  قد  لك  ُيريد  اهلل  أن  تشعر 

خرٌي لك!.
إليه  انظر  اليشء  الذنب، هذا  عىل  ُيعاقبك  اهلل  أن  -مسألة 

بإجيابّية،  وهو أن اهلل ُيريد تطهريك وليس االنتقام منك.!
يونس،  يبتلع  وعميقها  أن  البحار  أقىص  من  حوتًا  اهلل  - أمر 
وأن ال يكرس له عظاًم  واليأكل منه حلاًم،  بطن احلوت فيه من احلرارة 
ما يصهر احلديد،  إذا حفظ اهلل يونس من حرارة بطن احلوت، فاعلم 
ويغفر  قدرًا  لك  وحيميك  لريفع  يبتليك  وجل  قد  عز  اهلل  أن  حينها 

لك ذنبًا.
باهلل  اإليامن  نفعه  يشء  كام  احلوت  بطن  يف  يونس  ينفع  -مل 

والعلم به وعمله الصالح. 
- اجعل لك مع اهلل زادًا ينفعك يف بطن حوت أحزانك،  حينام 
أدرك يونس عليه السالم أنه يف مكان،  ال يراه وال يسمعه أحد من 

الكائنات،  علم يقينًا  أنه ال ينفع إال االستغاثة باهلل  وحده.
-قد يكون يف قلبك وروحك من الداء واهلم  والقلق  واخلوف  
والضيق ماال يعلمه إال اهلل،  عالج كل ذلك بسجدة تنثر فيها هلل كل 

أشجانك.
وقاع  الليل  وظلمة  احلوت  بطن  هي:  الثالثة  - الظلامت 
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البحر،  قد تكون يف بعض أحوالك غارقًا يف ظلامت أحزانك،  ال يقشع 
عن قلبك سوادها إال أنوار الدعاء.

- ملا هتف يونس عليه السالم بدعائه املشهور،  قالت املالئكة: يا 
رب .. صوت معروف من مكان غري معروف... حني تكون مع اهلل فإن 

املالئكة تشفع لك.
القيام  أهل  أن  عىل  ..  دليل  معروف  صوت  املالئكة  - قول 
والصالة والدعاء  تعرفهم املالئكة، وتسمع أصواهتم، وتكون بقرهبم، 

 وهذا هو املجد والرشف. 
- تأملوا جيدًا يف السالح الذي استعمله يونس!،    سالح عجيب 
وُحبه  بذنبه،   واالعرتاف  اهلل  عىل  الثناء  مجيل  حوى  رهيب،   ملا  وتأثريه 
لربه..  »ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني«،  كلامت خّلدها 

اهلل، ُتشّع بالنور،   تروي الظمآن وتغيث امللهوف.
-  اغرسها يف قلبك غرسًا،  يف ضيقك لن ينفعك إال اهلل،  يف ُعرسك 
لن ُيغنيك إال اهلل  يف رغباتك وأمنياتك،  لن يعطف عليك وحُيسن   إليك 

أحد إال اهلل،  فال تطرق باب غريه .
كل  عن  اهلل  تنزيه  هلل  سبحانك،  توحيد  أنت،  إال  إله  -ال 
النقائص.. إين كنت من الظاملني .. االعرتاف بالذنب،   هذه أركان إجابة 

الدعاء ورفع البالء.
- فلوال أنه كان من امُلسّبحني للبث يف بطنه إىل يوم ُيبعثون،  أهل 
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التسبيح كتب اهلل عىل نفسه  أن كرهبم ال يطول  وضيقهم ال بد أن يزول.
-اهلل ربك ورب يونس ..  فالذي أعطاه سُيعطيك،  والذي فّرج 
قال،  ما  مثل  هلل  قل  سُينجيك.  ولكن  أنجاه  مهك  والذي  سُيفّرج  مهه 

ولكن بيقني!.
هبا  تعرتف  حتى  أخطاؤك  ُتصلح  الظاملني... لن  من  كنت  - إين 
انفعال وجداين  منها،  االعرتاف  تتربأ  الذنوب  حتى  ُتغفر لك  .. و لن 

ضوري جدًا جدًا.
- قال يونس:  اللهم يا رب إين أدعوك يف مكان مل يدُعك به أحٌد، 
بدعائه  ثم شّقت  فيه أحد،  ثم هتف   وسجدُت لك يف مكان مل يسجد 

هذه الدعوات حالك الظلامت!.
- إياك أن تظن  أن لك ذنبًا مهام كان عظياًم لن يغفره اهلل،  أو أن 
عليك كربًا قاتاًل لن يفرجه اهلل،  ألِق مِحلك عىل اهلل سيحمُلك وحيمُل 

مِحلٓك.
فينا  إيامنه وبالئه،  كل واحد  ُيناسب حجم  - حوت يونس كان 
له حوت من األحزان يناسبه،  كلام كان إيامنك عظياًم وذكرك هلل كثريًا، 

 أنت ستبتلع حوتك.!
- الذاكر هلل كثريًا  وامُلسّبح بحمد ربه،  لن تكرسه الكربات  ولن 
ُموفقة،  وخطواته  حُمققة  أحالمه  بقلبه،   اهلل  إىل  سائٌر  العثرات   ُتوقفه 

 فالقلب كلام كان حّيًا واللسان ذاكرًا،  زاد إيامن العبد.
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اهلل  إىل  أمري  »وأفوض  وقال:  صاحلًا  وعمل  إيامنه  زاد  -ومن 
السامء؛  أبواب  لتقرع  قلبه  منطلقة من حجرات  بالعباد«،  اهلل بصري  إّن 
الذنوب  الذي تعب وذاق اآلالم و تعّثر باألخطاء وجرحته  العبد  من 
وأرهقه الغم واحلزن، إىل الركن الشديد، إىل العيل القدير، فقد وصل!.

-أفوض أمري إىل من بيده األمر، إىل من يملك خزائن السموات 
واألرض إىل الذي كل يوم هو يف شأن، إىل اهلل ...البصري بالعباد، يبرص 
ما يف القلب من خفقات، وما يف العني من حركات ..وما يف الفكر من 

ومضات..وما يف الروح من زفرات.
-أفوض أمري اىل اهلل إن اهلل بصري بالعباد، ما أمجلها حني تفقد 
أعذهبا حني  ما  احلرية،  تتقاذفك  أعظمها حني  ما  التفكري،  القدرة عىل 
فتبعث  جوارحك  يف  تنساب  وهي  أرقها  ما  الصغري،  قلبك  هتدهد 
حملق  طائر  بأنك  فجأة  لتشعر  الصاخبة،  أعامقك  يف  والسالم  السكينة 
خفيف مع أّنك قبل ثوان كانت اجلبال فوق صدرك وأنت مكبل بقيود 

احلديد!.
قاله  ما  وردد  متتم  ضاقت؛  وكلام  حالوهتا،  لتذوق  هبا  -متتم 
الظاملني«  من  كنُت  إيّن  أنت سبحانك  إالّ  إله  »ال  السالم:  عليه  يونس 

ومن ذاق عرف!.
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مغزى احلياة
بام  احتفظ  أنني  قبل عام، ورغم  القّيم ربام  املقال  قرأت هذا 
ُيعجبني من املقاالت؛ إال أنني فقدته يف حينها، وإلعجايب بمضمونه 
متنيت أن اعثر عليه إلعادة نرشه، فقد ذكر غري واحٍد، أن هذا املقال 
الدكتور  الفاضل  العامل  فرائد  من  فهو  مرة،  مائة  ُيقرأ  أن  يستحق 

»راغب الرسجاين« حيث يقول:
عجيبًا،  أمرًا  فالحظت  األمم،  قيام  مسألة  يف  كثريًا  تدبرت 
السنني،  عرشات  تبلغ  قد  جدًا  طويلة  تكون  اإلعداد  فرتة  أن  وهو 
بينام تقرص فرتة التمكني حتى ال تكاد أحيانًا تتجاوز عدة سنوات!!.

ملدة جتاوزت  املسلمون جهدًا خارقًا  بذل  املثال،  فعىل سبيل 
فلسطني،  يف  الصليبيني  يواجه  جيش  إلعداد  وذلك  سنة؛  ثامنني 
وكان يف اإلعداد علامء ربانيون، وقادة بارزون، لعل من أشهرهم: 
»عامد الدين زنكي« و»نور الدين حممود« و»صالح الدين األيويب«، 
القدس  حرروا  بل  حطني،  يف  املسلمون  وانترص  مجيعًا،  اهلل  رمحهم 
يف  التمكني  درجة  املسلمون  وبلغ  املحتلة،  املدن  من  كبريًا  وعددًا 
دولة كبرية موحدة، ولكن - ويا للعجب - مل يستمر هذا التمكني 
وتفتتت  الدين،  صالح  بوفاة  العقد  انفرط  ثم  سنوات،  ست  إال 
الدولة الكبرية بني أبنائه وإخوانه، بل كان منهم من سلم القدس بال 

ثمن تقريبًا إىل الصليبيني!!.
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نهَّة، وفهمت املغزى، إن  كنت أتعجب لذلك حتى أدركت السُّ
املغزى احلقيقي لوجودنا يف احلياة ليس التمكني يف األرض وقيادة 
املسلم أن يسعى  التي جيب عىل  املطالب  العامل، وإن كان هذا أحد 
لتحقيقها، ولكن املغزى احلقيقي لوجودنا هو: عبادة اهلل، قال تعاىل: 

يمح ) الذاريات  56(. ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ٱ  ّٰ  ىمح  
زمن  يف  هلل  الصحيحة  العبادة  إىل  أقرب  نكون  إننا  وحيث 
املشاكل والصعوبات، ويف زمن الفتن والشدائد، أكثر بكثري من زمن 
النرص والتمكني، فإن اهلل - من رمحته بنا - يطيل علينا زمن االبتالء 
يف  ن  ُنمكهَّ عندما  ولكن  فننجو،  منه  قريبني  نظل  حتى  واألزمات؛ 
األشياء،  فعل  عىل  القدرة  أنفسنا  يف  ونظن  العبادة،  ننسى  األرض 

يي  ونفتن بالدنيا، ونحو ذلك من أمراض التمكني.. قال تعاىل:ىمحٱ 
نئ  مئ  زئ  رئ  ٰى    ٌّ     ٍَّّ    ُّ   ِّ    ّٰ  ٰر  ٰذ 
زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ 
ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت 
يل  ىل  مل  ىكيك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف 
مي  زي  ري  ٰى  ين  ننىن  من  زن  رن  مم  ام 
خب  حب  جب  هئ  مئ  حئخئ  جئ  يي  نيىي 

يمح )يونس ٢٢ - ٢3(. هب  مب 
وال خيفى عىل العقالء أن املقصود بالعبادة هنا ليس الصالة 
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والصوم فقط، إنام هو يف احلقيقة منهج حياة، إن العبادة املقصودة هنا 
هي: صدق التوجه إىل اهلل، وإخالص النية له، وحسن التوكل عليه، 
وشدة الفقر إليه، وحب العمل له، وخوف البعد عنه، وقوة الرجاء 
حيث  تكون  أن  هي  املقصودة  العبادة  إن  منه،  اخلوف  ودوام  فيه، 
وأن  تعيش،  أن  لك  اهلل  أراد  كيفام  تعيش  وأن  تكون،  أن  اهلل  أمرك 
حتب يف اهلل، وأن تبغض يف اهلل، وأن تصل هلل، وأن تقطع هلل..إهنا 
حالة إيامنية راقية تتهاوى فيها قيمة الدنيا؛ حتى تصري أقل من قطرة 
، وأحقر من جناح بعوضة، وأهون من جدي َأَسكهَّ ميت، كم  يف يمٍّ
من البرش يصل إىل هذه احلالة الباهرة يف زمان التمكني؟!!....إهنم 

قليلون قليلون!.
أمل خيوفنا حبيبنا  من بسطة املال، ومن كثرة العرض، ومن 
انفتاح الدنيا؟! أمل يقل لنا وهو حيذرنا: »َفَواهللهَِّ َما اْلَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم 
َمْن  َعىَل  ُبِسَطْت  َكاَم  َعَلْيُكْم  ْنَيا  الدُّ ُتْبَسَط  َأْن  َعَلْيُكْم  َأْخَشى  َوَلِكنرِّي 
ِلَكُكْم َكاَم َأْهَلَكْتُهْم«؟!.أال  َكاَن َقْبَلُكْم، َفَتنَاَفُسوَها َكاَم َتنَاَفُسوَها، َوهُتْ
نجلس معًا، ونأكل معًا، ونفكر معًا، ونلعب معًا، فإذا وصل أحدنا 
إىل كريس سلطان، أو سدة حكم، نيس الضعفاء الذين كان يعرفهم، 

واحتجب عن »العامة« الذين كانوا أحبابه وإخوانه؟!.
اهللهَُّ  َوالهَُّه  »َمْن  فقال:  الشائع  األمر  هذا  من  حبيبنا  حيذرنا  أمل 
تِِهْم  َوَخلهَّ َحاَجتِِهْم  ُدوَن  َفاْحَتَجَب  امْلُْسِلِمنَي  َأْمِر  ِمْن  َشْيئًا  َوَجلهَّ  َعزهَّ 
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هل  َوَفْقِرِه”؟!،  تِِه  َوَخلهَّ َحاَجتِِه  ُدوَن  َعنُْه  اهللهَُّ  اْحَتَجَب  َوَفْقِرِهْم، 
حيتجب الفقري أو الضعيف أو املرشد يف األرض؟،ال.. إنام حيتجب 

ن يف األرض، وحيتجب الغني، وحيتجب السلطان. املمكهَّ
إن وصول هؤالء إىل ما يريدون حجب أغلبهم عن الناس، 
وَمن كانت هذه حاله؛ فإن اهلل حيتجب عنه، ويوم القيامة سيدرك أنه 
لو مات قبل التمكني لكان أسلم له وأسعد، ولكن ليس هناك عودة 

إىل الدنيا، فقد مىض زمن العمل، وحان أوان احلساب.
إن املريض قريب من اهلل غالب وقته، والصحيح متبطر يبارز 
كثريًا،  اهلل  يناجي  حبيبه  أو  ولده  فقد  والذي  بصحته،  املعايص  اهلل 
ويلجأ إليه طوياًل، أما الذي متتع بوجودمها ما شعر بنعمة اهلل فيهام،       
والذي وقع يف أزمة، والذي ُغيرِّب يف سجن، والذي ُطرد من بيته، 
كل  االستضعاف،  زمان  يف  عاش  والذي  جبار،  من  ُظلم  والذي 
هؤالء قريبون من اهلل، فإذا وصلوا إىل مرادهم، وُرفع الظلم من عىل 

كواهلهم نسوا اهلل، إال من رحم اهلل، وقليل ما هم..
هـل معنـى هـذا أن نسعـى إىل الضعـف والفقـر واملـرض 
واملوت؟أبدًا، إن هذا ليس هو املراد، إنام ُأمرنا بإعداد القوة، وطلب 
الغنـى، والتداوي من املرض، واحلفاظ عىل احلياة، ولكن املراد هو: 
أن نفهم مغزى احلياة، إنه العبادة ثم العبادة ثم العبادة. مغزى احلياة 

والتمكني يف األرض.
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ومن هنا فإنه ال معنى للقنوط أو اليأس يف زمان االستضعاف، 
أو  للحزن  معنى  وال  التمكني،  غياب  عند  األمل  لفقد  معنى  وال 
الكآبة عند الفقر أو املرض أو األمل، إننا يف هذه الظروف - مع أن 
اهلل طلب منا أن نسعى إىل رفعها - نكون أقدر عىل العبادة، وأطوع 
هلل، وأرجى له، وإننا يف عكسها نكون أضعف يف العبادة، وأبعد من 
لكننا  نطلبها،  ال  إننا  هبا،  »نرىض«  ولكننا  إليها،  نسعى  ال  إننا  اهلل، 

»نصرب«عليها .
إن الوقت الذي يميض علينا حتى نحقق التمكني ليس وقتًا 
احلياة،  مغزى  فيه  نفهم  الذي  الوقت  إنه  العكس،  عىل  بل  ضائعًا، 
والزمن الذي »نعبد« اهلل فيه حقًا، فإذا ما وصلنا إىل ما نريد ضاع منا 
هذا املغزى، ورصنا نعبد اهلل بالطريقة التي »نريد«، ال بالطريقة التي 
»يريد«!..أو إن شئت فُقْل نعبد اهلل بأهوائنا، أو إن أردت الدقة أكثر 

مف  خف  حف  جف  مغ  فقل نعبد أهواءنا!!، قال تعاىل:  ىمحٱ 
يمح ) الفرقان 43(. حك  جك  مق  حق 

ولذلك كله فإن اهلل احلكيم الذي يريد منا حتقيق غاية اخلَْلق، 
الرحيم الذي يريد لنا الفالح والنجاح قد اختار لنا أن تطول فرتة 
اإلعداد والبالء والشدة، وأن تقرص فرتة التمكني والقوة، وليس لنا 
إال أن نرىض، بل نسعد باختياره، فام فعل ذلك إال حلبه لنا، وما أقرهَّ 

نهَّة إال لرمحته بنا. هذه السُّ
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سنة  كم  التاريخ،  حركة  يف  وأخوات  إخواين  معي  وتدبروا 
عاش نوح - عليه السالم - يدعو إىل اهلل ويتعب ويصرب، وكم سنة 
عاش بعد الطوفان والتمكني؟!، أين قصة هود أو صالح أو شعيب 
أو لوط -عليهم السالم- بعد التمكني؟!، إننا ال نعرف من قصتهم 
إال تكذيب األقوام، ومعاناة املؤمنني، ثم نرص سيع خاطف، وهناية 

تبدو مفاجئة لنا.
 ملاذا عاش رسولنا إحدى وعرشين سنة ُيِعدُّ للفتح والتمكني، 
التمكني يف  وأين  قلياًل؟!،  أكثر  أو  إال عامني  مل يعش يف متكينه  ثم 
حياة موسى أو عيسى عليهام السالم؟! وأين هو يف حياة إبراهيم أيب 
األنبياء ؟!، إن هذه النامذج النبوية هي النامذج التي ستتكرر يف تاريخ 
يمح  مفحق  خف  األرض، وهؤالء هم أفضل من »َعَبَد« اهلل، ىمحٱحف 

)األنعام ٩0(.
واآلن بعد أن فقهت املغزى؛ لعلك عرفت ملاذا مل يعش عمر 
بن عبد العزيز إال سنتني ونصف فقط يف متكينه، وأدركت ملاذا ُقتل 
وكذلك  ها،  الرُّ فتح  من  عامني  من  أقل  بعد  زنكي«  الدين  »عامد 
ملاذا ُقتل »قطز« بعد أقل من سنة من نرصه اخلالد عىل التتار يف عني 
»ألب أرسالن« بعد أقل من عامني من  جالوت، وكذلك ملاذا ُقتل 
بثمرة  الدين  صالح  »يستمتع«  مل  وملاذا  التارخيي،  مالذكرد  انتصار 
انتصاره يف حطني إال أقل من سنة؟!، ثم سقطت عكا مرة أخرى يف 
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يد الصليبيني، وملاذا مل يَر »عبد اهلل بن ياسني« مؤسس دولة املرابطني 
أبو يعقوب  التمكني أصاًل، وملاذا مات خري رجال دولة املوحدين 
يوسف املنصور بعد أقل من أربع سنوات من نرصه الباهر يف موقعة 

األرك.
أراد  اهلل  أن  إىل  تشري  كلها  هلا،  حرص  ال  مشاهدات  هذه  إن 
هلؤالء »العابدين« أن خيتموا حياهتم وهم يف أعىل صور العبادة، قبل 
أن تتلوث عبادهتم بالدنيا، وقبل أن يصابوا بأمراض التمكني، إهنم 
نا  ا يف زمن اإلعداد والشدة،  »فكافأهم« ربُّ كانوا »يعبدون« اهلل حقًّ

بالرحيل عن الدنيا قبل الفتنة بزينتها.
وال بد أن سائاًل سيسأل: أليس يف التاريخ ملك صالح عاش 
التجربة،  أقول لك: نعم، هناك من عاش هذه  ُيفتن؟!،  طوياًل ومل 
ولكنهم قليلون أكاد أحصيهم لندرهتم! فال نجد يف معرش األنبياء 
السالم-  -عليه  يوسف  وأما  السالم،  عليهام  وسليامن  داود  إال 
متكينه  عن  نعلم  وال  آخرها،  قبيل  إىل  هلا  أوهَّ من  مؤملة  دامية  فقصته 
منهم  جتد  ال  فلعلك  والقادة  وامللوك  الزعامء  القليل.وأما  قليل  إال 
الرمحن  الرشيد وعبد  اليدين، كهارون  أصابع  تتجاوز  إال حفنة ال 

النارص وملكشاه وقلة معهم.
إنني بعد أن فهمت هذا املغزى أدركت التفسري احلقيقي لكثرٍي 
غزوان  بن  عتبة  كان  ملاذا  أدركت  التاريخ،  يف  املذهلة  املواقف  من 
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ُيْقِسم عىل عمر بن اخلطاب أن يعفيه من والية البرصة!، وأدركت 
ملاذا أنفق الصديق ماله كله يف سبيل اهلل، وأدركت ملاذا محل عثامن 
بن عفان وحده همهَّ جتهيز جيش العرسة دون أن يطلب من اآلخرين 
إمارة  عن  الوليد  بن  خالد  تنازل  ملاذا  وأدركت  مسؤولياهتم،  محل 
أبو عبيدة بن اجلراح بواليته  ملاذا مل يسعد  جيش منترص، وأدركت 
اهلل  عبيد  بن  طلحة  حزن  ملاذا  وأدركت  كالشام،  ضخم  إقليم  عىل 
عندما جاءه سبعمئة ألف درهم يف ليلة، وأدركت ملاذا حتول حزنه 
إىل فرح عندما »ختلهَّص« من هذه الدنيا بتوزيعها عىل الفقراء يف نفس 

الليلة!!.
أدركت ذلك كله، بل إنني أدركت ملاذا صار جيل الصحابة 
بل   ، الرسول  فقط ألهنم عارصوا  يكن  مل  إن هذا  الناس!،  خري 
ألهنم هم أفضل من فقه مغزى احلياة، أو قل: هم أفضل من »َعَبَد« 
واإلمارة  واملال  الدنيا  عن  البعد  عىل  بصدق  حرصوا  ولذلك  اهلل؛ 
والسلطان، ولذلك ال ترى يف حياهتم تعاسة عندما يمرضون، وال 
عندما  ندًما  وال  ُيضطهدون،  عندما  يأسًا  وال  بون،  ُيعذهَّ عندما  كآبة 
فاغتنموها،  هلم  ت  ُيرسرِّ عبادة«  »ُفَرص  كلها  هذه  إن  يفتقرون، 

فصاروا بذلك خري الناس.
زمن  يف  عاش  ولو  سعادهتم  سِعد  فقههم  فِقه  الذي  إن 
االستضعاف!، والذي غاب عنه املغزى الذي أدركوه خاب وتعس 
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الذين  أولئك  إىل  املقال  هبذا  أتوجه  إنني  بكاملها.  الدنيا  ملك  ولو 
أو ُحكاًم أو أمنًا أو  »البائسني«الذين ُحرموا ماالً  يعتقدون أهنم من 

صحة أو حبيبًا.
عبادة«!،  »فرصة  لكم  اهلل  هيأ  فقد  هلم:أبرشوا،  أقول  إنني 
فاغتنموها قبل أن ُيرفع البالء، وتأت العافية، فتنسوا اهلل.... وليس 

لك أن تنساه.
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االأنانية القاتلة
ولو  حّتى  والّشديد  امُلطَلق  الّذات  ُحّب  بأهنا  األنانّية  ُتّعرف 
يمكن  الذي  األذى  عن  النّظر  وبغّض  اآلَخرين،  حساب  عىل  كان 
أن يلحق هبم. هذا احلُّب الفردي خيلق يف اإلنسان األناين رغبة ذاتّية 
حّق،  بدون  له  ماهو  وامتالك  اآلَخر  عىل  للّسيطرة  جنونّية  وغرية 
حّتى يصل لدرجة حرمان اآلَخر، من كّل يشء يمتلكه وانتزاعه منه 

حّتى لو مل يُكن األناين بحاجة هلذا اليّشء.
واألنانية هي حب اإلنسان لنفسه وعشقه للسيطرة والتملك، 
إال  هيتم  وال  نفسه  إال  يرى  ال  اإلنسان  جتعل  التي  »األنا«  وهي 
بشخصه، وهي غريزة فطرية يف كل إنسان إذا كانت يف حدود معرفة 
مقدار الذات ووضعها يف موضعها، أما إذا جتاوزت حدود الذات 
إىل الغرور والتكرب واحتقار اآلخرين واستصغارهم وتسفيه آرائهم  

والسعي إىل السيطرة عليهم فهنا مكمن اخلطورة وأصل الداء. 
نفسه  حب  يف  يبالغ  الذي  اإلنسان  عيب  لغة:  األنانية 

واإلعجاب هبا، ويف التمتع دون سواه بكل مفيد. 
واملتمتع  هبا  واإلعجاب  نفسه  حب  يف  املبالغ  لغًة:  واألناين 
ما فعلت،  ندمت عىل  أنانية،  أم  دون سواه بكل مفيد. وهذه قصة 

لكنّه ندم متأخر، حيث تقول يف رسالتها:            
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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إخواين وأخوات يف اهلل، سأروي لكم قصتي لعل اهلل يغفر يل ما 
اقرتفت، وينقذ أناس ال يعون ماذا يفعلون بانفسهم وبابنائهم.

بصحة  امتتع  عامًا،  والستني  الواحد  العمر  من  ابلغ  سيدة  أنا 
جيدة، واحلمد هلل أنني لسُت مقعدة وال كفيفة وال مصابة برسطان، إالّ 

أنني أعاين من أمراض العرص كالسكر والضغط.
سبعة  منذ  الُصغرى  ابنتي  تزوجت  وولد،  ابنتان  عندي  كان 
تقدم  الكربى؛  ابنتي  معي  بقيت  سنة،  عرشة  مخس  منذ  وابني  أعوام، 
هلا الكثريون، إالّ أن النصيب مل حين، ومنذ أن تزوجت الصغرى وأنا 
ارفع حتى كوب  تامًا يف كل يشء، ال  اتكاالً  ابنتي الكربى  أتكل عىل 
ألجل  الشديد  املرض  اّدعي  األسباب،  ألتفه  نومها  من  اوقظها  املاء، 
أن ختدمني يف كل يشء وكانت حتاول ارضائي بكل الوسائل، وكنت 
أنا اشعرها دومًا بأهنا مقرصة مهام فعلت، نادرًا ما اشكرها او ادعو هلا، 
كانت تقوم بكل اعامل املنزل، وأنا ال اقوم من فرايش إالّ لقضاء احلاجه 
أو الوضوء وأنا سليمة معافاة، كنت افتعل املشاكل معها وارصخ عليها 

باستمرار.  
أصبحُت اريُد أن امتلكها، وتبقى خادمتي األبدية، حتى وسوس 
يل شيطاين بأن احرمها من الزواج، فهي يل وحدي، وكل ما متلك هو 
يل، كانت تتقاىض راتبًا من تقاعد زوجي رمحه اهلل، وكانت ترصفه عيّل 

وعىل طلبات التي ال تنتهي، ما اشتهي شيئًا إالّ ويكوُن عندي.
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اللهم اغفر يل ما فعلت، املهم كلام يأت عريس يطلُبها أرفضه، 
العرسان  أمام  جيده  غري  امورًا  واعمل  الدنيا،  عيوب  فيه  وأضع 
وأهلهم؛ كي انفرهم، كأن ارفع صوت أو أن اتكلم بشكل تافه، او 
اترصف بشكل ال يليق بسيدة يف عمري، وعندما تعاتبني ابنتي ابدأ 
إاّل  منها  يكون  فام  نابية،  بألفاظ  بالرصاخ عليها، واعنفها واشتمها 
الصمت والبكاء، مل اهتم بمشاعرها، ومل افكر فيها ويف مستقبلها، 
وال حتى ابسط حقوقها وهو الزواج، وأن يكون عندها طفل يربها 
كام هي برتني، كنت أنانيًة ألبعد احلدود، حّرمُت ما احل اهلل وامر 
به، املهم نفيس مع أنني كنُت ضد من يمنع ابنته أو ابنه من الزواج، 
لكي حيتكره لنفسه، وكنت احتقرهم وأعجب منهم، لكن ال أعرف 
ماذا حصل يل، وكيف سيطر الشيطاُن عيّل وصور يل امورًا غريبة؛ 
اهلل  أن  ونسيُت  سيخدمني،  ومن  معي،  أحد  ال  وحدي  كالعيش 
حتى  يضيع؛  لن  ابنتي  مثل  ابنة  عنده  من  وأن  يرعاين،  وهو  معي 
وكنّا  لوحدها،  أمي  تعش  امل  واخوات؟  أنا  اتزوج  امل  تزوجت،  لو 

نزورها باستمرار، وكانت سعيدة جدًا بنا وبأطفالنا.
 مل افكر هبذا كله ابدًا إالّ بعد أن فقدهُتا، كانت ابنتي قد بدأت 
كربت  املفرتس،  كالوحش  رمحة  بال  طريقها  يف  اقف  بأنني  تشعر 
شهر  منتصف  سنة....ويف  اربعني  العام  هذا  عمرها  واصبح  ابنتي 
رمضان تقدم عريس متواضع خلطبة ابنتي، ُجّن ُجنوين، كيف ما زال 
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هناك خاطبون وهي هبذه العمر، مل ُيعجبني األمر ابدا؛ بينام كان يبدو 
عليها مالمح الفرح واألمل، جيب عيّل قتل هذا الفرح واألمل، فهي 

عبدت أنا، وكالعادة حاولُت تطفيشهم.
وبدأت اضايق ابنتي وافتعل املشاكل معها، ويف ليلة السابع 
والعرشين من رمضان وكان وقت السحور، افتعلت معها مشكلة، 
بأنه ال ُيعجبني هذا السحور، وأهنا مقرصة معي، فقالت يل باحلرف: 
أنا اعرف يا أمي مل تفعلني هكذا معي، أنت ال تريدينني أن اتزوج، 
ملاذا  معك؟  قرصُت  هل  هذا؟،  يب  تفعيل  أن  عليك  حرام  أليس 
من  اليس  ارعاك؟،  وأنا  وكربت،  بجانبك  عمري  سنني  قضيُت 
حقي أن اتزوج؟، واخذت تبكي وأنا مل اهتم هلا، ومل ارحم دموعها، 
وقلت هلا: هه من الذي سيتزوج عجوزًا عانسًا يا عانس؟!، امحدي 

ربك أّنك معي.
ال اعرف كيف نطقت هذه الكلامت، وفجأة رأيُت ابنتي ترفع 
يدهيا للسامء وتدعو وتقول يا رمحن يا رحيم ارمحني مما أنا فيه، فأنا 
أىل جوارك  امي، فخذين  البقاء مع  اريد  الزواج وال  اريد  ما عدُت 
ووقعت  صوهتا،  اختنق  أن  أىل  يارب  كلمة  تكرر  وبقيت  يارب، 
أقرب  أىل  نقلناها  باجلريان،  استنجدت  مزرقة،  وهي  االرض  عىل 
مستشفى، ادخلوها غرفة العنايه احلثيثة، قال الطبيب: جلطة حادة 

عىل الدماغ وهي يف غيبوبة.
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وابنتي  وابني  واالصحاب  األهل  جتمع  التايل  اليوم  يف 
من  اصحو  بدأت  فقد  هذا  رغم  اهنيار،  اصابني  حوهلا،  الصغرى 
كنت  حق؟!....  وبأي  هبا  فعلت  ماذا  وقلت:  فبكيت،  جهاالت 
حينها بجانبها اتلو القرآن الكريم واتوسل، فجأة فتحت عينيها أمام 
اجلميع ورأتني وقالت بصوت خافت: ظلمتني يا امي، واهلل الذي 
سيأخذ حقي، ألقاك يوم احلساب، ثم تشاهدت وشهقت ولفظت 
ميتة  فهي  يقظتها،  من  األطباء  وماتت...ُصعق  األخرية  انفاسها 
دماغيًا، لكنّي عرفت بان اهلل ايقظها لتقول يل ما قالت، فيا وييل من 
تسببُت  حني  ومرة  ظلمتها  حني  مرة  مرتني؛  ابنتي  قتلت  فقد  ريب، 

بوفاهتا.
ظلمتها  بابنتي؟،  فعلت  ماذا  قواي،  واهنارت  انا  ُصعقت 
واملصيبة  بموهتا،  وتسببت  الزواج،  حقوقها،  ابسط  من  وحرمتها 
ساحمني  يارب  عقاب!!  وأي  اهلل،  يعاقبني  سوف  قالت،  ما  األكرب 

يا رب اغفر يل. 
 بقيت وحدي، ماتت ورحلت لالبد، يا ليتني تركتها تتزوج، 
لكنت أراها كل فرتة، واحتضن اطفاهلا الذين كانت حتلم هبم، وما 
كانت ستقرص معي، فهي بنت تقية نقية حنونة، لكنّي مل احفظ هذه 

النعمة.
الكل   ... االبد  اىل  منها  فحرمني  اهلل  حياهتا،  من  حرمتها 
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قالت  ملاذا  السبب،  عن  اخربهتم  أن  بعد  هبا  فعلتي  عىل  احتقرين 
هذه  الومهم،  ال  وابني....حقهم  ابنتي  .....حتى  موهتا  حلظة  هذا 

جريمتي باختصار.
 أنا ال انام الليل، وأنا أراها امامي يف حلظاهتا االخرية، ادعو 
هلا وادعو أن يرمحني ريب، مل أكن أمًا صاحلة معها ابدًا، قررُت نرش 
ليس  فالرب  اوالدهم،  يظلمون  فال  واألمهات،  اآلباء  لينتبه  قصتي 
أيضًا مطلوب من األبوين  ابوهيم فقط؛ بل  مطلوبًا من االبناء جتاه 
ظلمتها  لغريي،  عربة  قصتي  واجعل  يل  اغفر  رب  يا  ابنائهم،  جتاه 

وظلمت نفيس.
  اهللِ  َرُسوَل  َسَأَل  ُه  َأنهَّ ُمَعاٍذ؛  َأبِيِه  َعْن  ُمَعاٍذ،  ْبِن  َسْهِل  فعْن 
َوُتْبِغَض يِف  ِهللِ،   َأْن حُتِبهَّ  َأْفَضُل اإِلياَمِن:  َقاَل:  َأْفَضِل اإِلياَمِن ؟  َعْن 
اهلل،ِ َوُتْعِمَل لَِساَنَك يِف ِذْكِر اهلل، َقاَل: َوَماَذا َيا َرُسوَل اهلل؟ َقاَل: َوَأْن 
حُتِبهَّ لِلنهَّاِس َما حُتِبُّ لِنَْفِسَك، َوَتْكَرَه هَلُْم َما َتْكَرُه لِنَْفِسَك ، َوَأْن َتُقوَل 

ا، َأْو َتْصُمَت.) أخرجه امحد(. َخرْيً
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ال�ضدُق اجنى
ُيروى أنه ملا توىل احلَكم بن هشام بن عبدالرمحن الداخل احلُكم 
واملنكرات.،  الكبائر  واقرتَف  الفسق،  أهِل  إىل  ماَل  األندلس،  يف 
للفقهاء  ما حصل  اخلروج عليه، فحصل  وأرادوا  الفقهاء،  فتحّرك 
من  منهم  فهرب  النجاة،  لبعضهم  اهلل  وشاء  وتعذيب،  قتٍل  من 
هرب، وكان أحد العلامء »املطلوبني« لسيف السلطان اإلمام الفقيه 

»طالوت بن عبداجلبار« تلميذ اإلمام مالك.
واإلمام »طالوت بن عبداجلبار« من أكابر الفقهاء، وقد هرب 
كامل،  عاٍم  مّدَة  هيودّي  له  جاٍر  عند  واستخفى  احلَكم،  بطش  من 
واليهودي يف كل يوم يقوم عىل خدمته، وُيكرمه ايام إكرام، فلام مىض 

عام كامل، طال عىل اإلمام »طالوت« اإلختفاء.
له:قد  إليه  وقال  إحسانه  عىل  وشكره  اليهودي،  استدعى 
فقد  البّسام«،  الوزير»أيب  إىل  وسأذهب  اخلروج؛  عىل  غدًا  عزمت 
التعليم وحُق  العلم، ويل عليه حُق  القرآن الكريم وعلّمته  قرأ عيّل 
العرشة، وله جاٌه عند »احلَكم«، فعسى أن يشفع يل عنده، فيؤّمنني 
ويرتكنى، فقال اليهودي: يا موالي ال تفعل،  إّنى أخاف عليك من 
بطش احلَكم بك، وجعل اليهودّي حيلف لُه بكلرِّ يمنٍي، ويقول له: 
إالّ  »طالوت«  فأبى  منك،  مللت  ما  عمرك  بقية  عندي  جلست  لو 

اخلروج. 
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فاستأذن  الوزير،  دار  أتى  حتى  )بالليل(،  اخلفاء  يف  فخرج 
عليه، فأِذن الوزير له، فلام دخل عليه رّحب به، وأدنى جملسه وسأله: 
اليهودي،  ثم قال  املدة؟، فقص عليه قصته مع  أين كنت كل هذه 
»احلَكم«حتى  »أبى البسام«: اشفع يل عند  اإلمام »طالوت« للوزير 
إىل  فوره  من  الوزير  خرج  ثم  بذلك،  الوزير  يؤمنني،  فوعده 

األمري»احلكم«، ووكل بـ »طالوت«  من حيرسه. 
فلام دخل الوزير »أبو البّسام«  عىل األمري »احلَكم« قال له: لقد 
به،  فقال  املنافقني، قد ظفرت  جئتك هبديه، جئتك بطالوت رأس 
احلَكم: قم فعّجل لنا به، فلم يلبث أن ُأدخل اإلمام  »طالوت«عىل 
األمري، وكان األمري يتوقد ويشتعل غيظًا منه، فلام رآه جعل يقول: 
طالوت؟؟!، احلمد اهلل الذي أظفرين بك، وحْيك؛ واهلل ألقتلنك رش 

ِقتله !!!، كيف استبحت ُحرمتي؟؟.
فقال له اإلمام »طالوت«: ما أجد يل يف هذا الوقت مقاالً إالّ 
أن أقول لك: واهلل ما أبغضتك إالّ هلل وحده؛ حني وجدُتك انحرفت 
عن احلق، وما فعلت معك إاّل ما أمرنى اهلل به، فسكن غيُظ )احلَكم(  
ثم قال:يا طالوت .. واهلل لقد أحرضتك وما يف الدنيا عذاب إال وقد 

أعددته لك.
وقد حيل بيني وبينك، فأنا ُأخربك أّن الذي أبغضتني له قد 
رصفني عنك، اذهب قد عفوت عنك، ثم سأله  »احلَكم«  يا إمام: 
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كيف ظفر بك الوزير أيب البسام؟، فقال: أنا أظفرته بنفيس عن ثقة، 
فأنا يل فضٌل عليه، فقد علّمته القرآن والبيان، واستأذنته أن يشفع يل 

عندك، فكان منه ما رأيت. 
فقال له: فأين كنت قبل أن تذهب إليه؟، فأخربه  »طالوت« 
بخرب اليهودي، فأطرق األمري رأسه، ثم نادى عىل وزيره »أيب البّسام«  
وقال له: يا لك من رجل سوء، قاتلك اهلل أهيا املشؤوم، أكرمه هيودى 
من أعداء املّلة، وسرَت عليه ملكانة العلم والدين، وخاطَر بنفسه من 

أجله، وغدرت به أنت؛ ياصاحب الدين حني قصدك. 
أهيا املشؤوم أال أديت له حق تعليمه لك؟؟، أمل تعلم أنه من 
خيار أهِل مّلتك، وأردَت أن تزيدنا فيام نحن قائمون عليه من سوء 
االنتقام!!، ُأخرج عني .. قّبحك اهلل .. ال أرانا اهلل يف القيامة وجهك 
هذا؛ إن رأينا لك وجها!!، وال أريد أن أراك بعد اليوم؛ أهيا املشؤوم، 

ثم طرده من الوزارة وضّيق أرزاقه. 
ثم مضت سنوات، فرأى الناس هذا الوزير املنافق الكاذب يف 
فاقٍة وُذّل، فقيل له ما بك وما الذى أصابك ؟؟،  قال: اسُتجيبت يفهَّ 
دعوة الفقيه »طالوت«، وكتب »احلَكم«  لليهودي كتابًا باجلزية يف ما 

ملك، وزاد يف إحسانه، فلام رأى اليهودي ذلك أسلم. 
تويف،  أن  إىل  األمري  عند  مربورًا  يزل  فلم  وأّما  »طالوت« 
فحرض »احلَكم« جنازته وأثنى عليه بصدقه وإخالصه وعلمه، أورَد 
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املدارك،  رَي، والقايض عياض يف ترتيب  السرِّ الذهبي يف  القصة  هذه 
واملراكيش يف املعجب. 

وعقوق  اجلميل  وإنكار  واخليانة  والغدر  والتزلف  النفاق 
اصحاب الفضل، عاقبتها وخيمة يف الدنيا، فكيف باآلخرة؟.
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العامل يف قلق
بالكامليات،  العامل  اخُتــم  احلــال«  يضيق  يوم  بعد  »يومًا 
اغوار  العامل  سرب  املحرمة،  اللذة  بدمع  اللهو  عيون  واغرورقت 
قبائح  يف  وغاروا  الرذيلة،  حميطات  يف  الناس  وغاص  الشهوات، 
السطحية اخلادعة، وما شبعوا ال من حالٍل  امُلتع  األفعال وظواهر 
ينادون  هؤالء،  اعامق  يف  عشعش  قد  فاخللُل   ..... حرام  من  وال 

شياطينهم بملء الفم هل من مزيد ؟.  
»كل املؤرشات تقول ال فائدة«

ما  عرب  اخالقي  شذوذ  سية،  وعادات  جنسية،  خلواٌت 
وأخدان،  وسحاق  سفاح  وخنًا،  عهر  الثالث«،  »اجلنس  ُيسمى 
دردشات خيجل ابليس من قذارة ألفاظها املتبادلة، بني شباب باعوا 
انفسهم للشيطان، باحثني عن ختمة جنسية وإشباع حمرم، من املحال 

ادراكه،... حيث ال فائدة.
»ويستمر القلق وتزيد اهلموم واالنتحارات« 

ترف، رفاهية،  عقارات، شواطئ ُعراة، منتزهات، مرشوبات 
روحية، هواتف ذكية، بلمسة زر تشاهد اشنع واقبح املظاهر اخلليعة 
رحالت  وعامرات،  فلل  مالية،  ارصدة  العامل،  من  بقعة  أي  يف 
أزياء عىل مدار  سياحية، حدائق ومسابح خاصة وعامة، موضات 

الساعة،هلا بداية وليس هلا هناية.
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 »ومع هذا تستمر الكآبة يف االنتشار«
جنس ألكرتوين عرب الصوت والصورة املقززة، واملنظر املقرف 
الذي ال يتناسب مع الفطرة اإلنسانية السليمة، يتبعها دردشات عىل 
اخلاص  بكلامت خيجل منها الشيطان، حيث ال سعادة وال سكينة؛ 
فقد زادت الدنيا ظالمًا ووحشة نفسية، ألن كل ذاك ما هو إالّ متعة 
مؤقته زائلة بإنتهائها، ثم يتلوها حرسات وحرسات وآالم مضنية، 

جك   مق  حق  ىمحٱ  تعاىل:  لقوله  إالّ هؤالء، مصداقًا  ال حيس هبا 
جم  هل  مل   خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك 
ىل  مل  خل  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم 

يمح ) طه 124 - 126(. ىم  مم  خم  جمحم  يل 
»الضيق والوحشة يف ازدياد«

بالسيارات  مرورًا  فاهلواتف  متوفرة،  املوديالت  احدث 
مأكوالت،  مطابخ،  نوم،  غرف  والطائرات،  البحرية  واليخوت 
الناس...... يسعد  مل  جدوى  دون  كال…  وكساء،  ومرشوبات 

وحينها:
»تعددت األهواء واملربر واحد«

تارة  باحلالل  ذلك  وراء  من  السعادة  عن  يبحث  فاجلمـيـع 
وباحلرام تارات وتارات،  .....؟!  »ولـكن«

التي  احلقيقية  الراحة  طعموا  هل  متتعوا؟،  هل  سلوهم 
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واهلل،  العبث؟......كال  هلذا  مطمئنة  ضامئرهم  هل  ينشدون؟، 
األول  الشوط  هناية  وصل  فإذا  حمموم،  سباق  يف  يلهث  فاجلميع 
أخر..... شيطان  مع  جديد  من  مماثاًل  شوطًا  ليبداء  سابا،  وجده 

وهكذا. 
»وقساًم لن يشبع يف الدنيا أحد«

فمن كان يطمح لنظرة من املحبوب، صار يبحث عن كلمة، 
فقبلة،  ثم احتضان وفراش و....، فإن كان باحلرام؛ فيا ضنك العيش 
من لوعة الشوق واللهفة بحثًا عن جديد آخر،  وقبائح أشنع،  حتى 
يصري سلعة رخيصة يف سوق النخاسة الشيطانية الدنيئة، بعد أن كان 

يف ذرى املعايل من الطهر والنقاء األخالقي. 
»حتى املباحات وريب لن يشبع منها«

حضن  ذهنه  يف  يتبادر  ما  فرسعان  حالالً،  ناله  ما  كان  فإن 
آخر، ولون ثان، وطموح ثالث، فيمل احلالل ليصبح احلرام أحىل، 
بالشيع  ظاهرًا  اإلدعاء  وأشهى.....فرغم  ألذ  طعم  هلا  والرذيلة 
له  سُيزين  جدوى  دون  لكن  حالالً......  يديه  بني  صار  بالذي 
امتع  الشيطان ويغريه، حتى ُيصبح احلرام يف نظره أحىل، والرذيلة 

وأشهى. 
»وتتواىل األمنيات«

فقد بدأ الطموح ببيت وأوالد، وراتب ورصيد بنكي،  وسيارة، 
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ثم بقالة، ثم منصب او وزارة، مع الطابق الثاين واجلوال األحدث حيلو 
العيش، وماذا لو كان له مال فالن، أو حمالت فالن التجارية، ما أحىل 
احلياة لو امتلك االرض، واشرتى ذاك العقار، ثم، ثم، وا…  وا…   

الخ... وصدق الشاعر عباس حممود العقاد حني قال:

وشيٌخ وّد لو َصُغراصغرٌي يطلُب الِكربا

وذو عمٍل به َضِجراوخاٍل يشتهي عمالً 

ويف تعٍب من افتقراورُب املال يف تعٍب

وطالبهم قد انفطراوذو األوالد مهموٌم

وقد يشكو الذي هُبِراومن فقد اجلامل شكا

وال يرتـاُح منترصاويشقى املرُء منهزمًا

فـإن يظـفر بـه فرتاويبغي املجد يف هلٍف

 سوى اخلصمني إن حرضاُشكـاٌة ماهلا َحَكٌم

أم هم حريوا القدرا ؟فهل حاروا مع األقدار

قول  بل  بقويل »  ذاك  وما  يعرفها..  ال  ملن  الدنيا  حقيقُة  وهذه 
املصطفىملسو هيلع هللا ىلص «
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أن  »لو  قائاًل:  جوامٍع  كلامٍت  يف  السطور  تلك  كل  مجع  فقد 
البن آدم واديًا من مال لتمنى واديني، ولو أّن له واديني لتمنى ثالثًا، 

وال يمأل جوف ابن آدم إال الرتاب« )رواه أمحد(.
»وهــنـــا الــحــل«

الدنيا  يف  سعادهتا  لنيل  البرشية  النفس  مطالب  سلسلة  إن 
لسعادة  الوحيد  واحلل  الذهب…  وديان  كل  حاز  ولو  تنتهي،  ال 
الرغبات  ذات  نفسيته  لرتكيب  مشاهبًا  هدفه  يكون  أن  اإلنسان 
فاٍن  حولنا  من  املادي  الكون  أن  وبام  تنتهي،  ال  التي  والطموحات 
واىل هناية،..... فاحلل أن نعلق مطالبنا ورغباتنا بعامل اجلبار العظيم 
الذي ال هناية لوجوده وال هناية لعلمه وقدرته، وهو األعرف بأنفسنا 

جه  ين  ىن  من  خن  حن  وحاجاهتا، مصداقًا لقوله تعاىل: ىمحٱ 
يمح  ) الملك 14(. مه 

حدود  فال  هنائية  ال  كلها  وصفاته....  تعاىل  أسامئه  وكل 
عامل  حيث  األخروي،  وجزائه  وعطائه  لفضله  هناية  وال  حلكمته 

اآلخرة الرسمدي األزيل...... عامل اخللود يف اجلنة.
»وأخريا وليس أخرا«

شياطني  قادته  والرذيلة،  الفاحشة  بغيوم  ملبٌد  سامؤه  عاملٌ، 
دعٍم  فمن  البرشية،  بإغواء  يتفننون  واجلن؛  األنس  مردة  من  مزيج 
املتاجرة  اىل  الشيطان،  عبادة  اىل  اجلنيس  للشذوذ  ونرش  وتشجيع 
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باملرأة، اىل الكذب والغش والظلم واخلداع، اىل كل ما ُيعاند الفطرة 
فال  املصلحون،  منهم  واألقل  الصاحلني،  من  بقية  وفيه  السليمة، 
تتأوه نادمًا، وال تسب الظالم، وال ُتغالط نفسك باستحسان اللفظ 
أنت  ولك  والرش،  اخلري  فأمامك  تنتظر،  وال  بادر  العمل،  ونسيان 
بك  لُيباهي  فيه،  لرؤيتك  رُبنا  يشتاق  مسجد  جوارك  ويف  اخليار، 
مالئكته، بل يفرح بتوبتك، فاحلالل ما احله اهلل واحلرام ما حرمه، 
وأنت تعرفهام، فبادر وانطلق عمليا إىل عاملك الالهنائي، اىل عامل عامل 
الغيب والشهادة، العزيز احلكيم، فقد عرفت الداء والدواء، وعىل 

بركة اهلل..
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يف بيتنا قنبلة موقوتة
كتبت احدى األمهات الرتبويات، املسكونة هبّم اجليل ومشاكله 
املستجدة، تغريدات عاجلة ومهمة، متمنية أن تؤخذ تغريداهتا بجدية، 
تنتهي اىل يشء من احلامية والوقاية لألبناء، ألن درهم وقاية خري من 

قنطار عالج.
1-هناك خطر ُيعشعش يف منازلنا .. يزداُد يومًا بعد يوم، دون 
أن يالحظه بعضنا، وسأكون مسؤولة أمام ريب عن كل تغريدة أكتبها 

لكم هبذا اخلصوص.
موقوتة،  قنابل  تقبع  مراهقيكم  جواالت  شاشات  2-حتت 
ليليًا بنسف أخالقهم ومروءاهتم، وحتويلهم ألدوات جنسية  هُتددهم 

ال تقيم وزنًا للحالل أو احلرام.
بدأت  اهلوية،  جمهولة  جنسية  »قروبات«  جمموعات  3-هناك 
خالل  من  تنترش  خاصة،  واخلليجية  عامة  اإلسالمية  الدول  يف  تنترش 
يف  تبدأ   .. 16(عامًا   -10( من  السن  صغار  عن  تبحث  اجلواالت، 

إرسال رسائل حب مزعوم، واحتواء هلم يف بداية األمر.
4-وبعد السيطرة عليهم، تبدأ هذه املجموعات بتوزيع رسائل 
وصور جنسية بشكل مكثف، إىل أن يتقبلها الطرف اآلخر، وُيدمن عىل 
مشاهدهتا ليليًا .. ثم يبدأ إرسال هذه املقاطع اجلنسية التي تستثري كل 

الغرائز اهلاجعة يف نفس املتلقي.
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هلؤالء  شخصية  صور  إرسال  بطلب  يبدأون  ذلك  5-بعد 
الصغار، وشيئًا فشيئًا يستجيبون هلم، ثم يطلبون منهم إرسال صورهم 
بأوضاع جنسية خمتلفة، وحني تصلهم يبدأون بابتزازه، إّما أن يوافقوا 

عىل ممارسة الفاحشة معهم، أو هيددوهنم بالفضيحة ونرش صورهم.
يوافقـون عـىل  الصغـار، جلهلهـم وخوفهـم،  مـن  6-وكثـري 
االستمـرار بإرسال صورهـم اجلنسية هلذه املجموعـات »القروبات«، 

فتنترش انتشار النار يف اهلشيم.
يظنون  ألهنم  معهم  اخلروج  عىل  فيوافقون  البقية،  7-أما 
سيتم  أنه  يعلمون  وال   ،!! احلد  هذا  عند  ستنتهي  االبتزاز  عملية  أن 

تصويرهم بشكل مبارش هذه املرة.
8-أبناؤنا هبذه الفئة العمرية بخطر شديد يتهددهم، وخاصة ممن 
اآلباء واألمهات،  أهيا  فيا  حيملون جواالت بشتى األنواع معهم،.... 
يف  املراهقني  وبناتكم  أبنائكم  بصور  تتفاجأوا  أن  قبل  ِحذركم  خذوا 
أن  قبل  األمر  تدارك  فعليكم  املواقع،  هذه  عىل  خملة  جنسية  أوضاع 

تنفجر القنبلة وتدمر األسة، وعندها الت مندم.
جس  مخ  جخ  مح  ىمحٱ  9- عليكم بالرتبية اإلهلية أوالً 
عليكم أن تأخذوا من   .)6 )التحرمي  يمح  مس  خس  حس 
النظريات الرتبوية احلديثة ما يوافق رشع اهلل، وإضبوا بعرض احلائط 

كل ما خيالف الفطرة السليمة والرشع القويم.
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وبناتكم،  أبنائكم  جواالت  لتفتيش  األمر  اضطركم  10-إن 
فافعلوا ذلك ) فعند الرضورات ُتباح املحرمات (، وهذا كله من واقع 
شاهدناه يف بالد عربية خمتلفة، فالصغار ال يملكون اخلربة وال يقدرون 
العواقب وال يملكون الوازع الكايف ليمنع من ذلك خاصة حتت ضغط 

املغريات.
مفاجئًا  وحبًا  تركيز،  وعدم  وضيقًا  رشودًا  شاهدت  11-إذا 
هبذا  ابنتك  أو  ابنك  عىل  فانتبه  اجلوال،  عىل  زائدًا  وخوفًا  للعزلة، 
العمر..!،  فلربام يكون قد وقع ضحية هلذه املجموعات »القروبات« 
يفرس  ما  وهذا  عجيب،  وتكتيك  بتنظيم  تعمل  بدأت  التي  اجلنسية، 

ارتفاع جرائم االبتزاز اجلنيس.
ال  من  بأيدي  أداة  جمرد  يكونوا  أن  قبل  أبناءكم  -أدركوا   12

خيافون اهلل.
13-إذا فتشت اجلوال بدون علم صاحبه من األبناء ثم وجدت 
ما يسوؤك، فاحتفظ هبدوء أعصابك، فال  الرضب وال العويل سيفيد، 
ولكن احلكمة وهدوء األعصاب هي ما ستجعلك تترصف بعقالنية، 
كل  التفاصيل،  عن  واسأله  ابنتك،  أو  ابنك  مع  رصحيًا  حوارًا  افتح 

وكيفية بدء املشكلة. 
أنه مهام حدث فإنك ستكون  تنَس أن حتتويه، وختربه  14- ال 
بجانبه، وإنك تكره أفعاله ال هو بذاته، وبعدها ابدأ ببحث األمر مع 
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باملبتز، وإفشال  املطلقة،  لإلمساك  الرسمية بيشء من الرسية  اجلهات 
خمططه، ومنع نرش صور ابنك أو بنتك. 

لياًل  اجلوال  وجود  من  ابنك  امنع  املشكلة،  انتهاء  15-وبعد 
بجانبه؛ حتى يتخلص من اإلحياءات السابقة، مع تغيري غرفته إن أمكن. 

هي  املفرطة  التامة  والثقة  الصحيحة  الرتبية  أن  يقول  16-من 
األساس يف الرتبية، ويظن أن من مل حيظ بالرتبية الصحيحة هو من يقع 
باخلطأ  فقط، فأقول هلم: )قلب ابن آدم بني إصبعني من أصابع الرمحن 
(، فلربام يتعب املرء يف تربية أوالده ومع هذا خيذلونه .. وربام مل يرب 

أحدهم أبناءه فيبهجونه. .. 
17-أصبحت هـذه الصور واملقاطع االباحية تصل ألبنائنا عن 
طريـق أصدقائهم املقربني يف املدارس وغريها، حيث ُتالحظ جتمعاهتم 
املتوتـرة يف زوايـا الشـوارع، وعنـد زيـارات األهـل تالحـظ  بعـض 

االنزواءات من بعض املراهقني وجواالهتم يف ايدهيم.
18-كتبت لكم تغريدات من قلب صادق حمب، ومن واقع يدق 
ناقوس اخلطر، والناس يف غفلة.... أبناؤنا أمانة بأعناقنا، أسأل اهلل أن 

ال نّضيع أمانته بسبب جوال وثقة مفرطة !!.
اللهم إهنا قد خرجت من   .. اللهم فاشهد   ..  اللهم قد بلغت 

ذمتي إىل ذمة كل أب وأم وتربوي وويل أمر.
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 ق�ضُر االإ�ضكايف يف اجلنِة

من  وهو  تعاىل،  اهلل  رمحه  احلامد«  »حممد  الشيخ  أّن   ُيروى 
علامء وفقهاء مدينة محاة، العاملني هلل عز وجل، خرج يومًا يف مجع 
إمتام مناسك احلج يف مكة  بعد  يقول:  بيت اهلل احلرام،  من حجاج 
املكرمة، خرجنا إىل املدينة املنورة، وصلنا ُقبيل أذان العشاء، دخلنا 
املسجد النبوي، وبعد صالة العشاء، والصالة يف الروضة الرشيفة، 
ثمهَّ الوقوف أمام مقام رسول اهلل   والسالم عليه والدعاء، ذهبنا 

إىل مكان نزلنا لنرتاح و نستعد لصالة الفجر. 
ت   أخذين النوم، واستيقظت ُقبيل الفجرعىل رؤيا يف منامي َهزهَّ
كياين، فأخذُت ُأكثر من الصالة عىل سيدنا حممد ، يف منامي هذا، 
رأيت رسول اهلل  وهو يقول يل: »يا شيخ حممد حني تصل مدينتك 
محاة بالسالمة إن شاء اهلل تعاىل، فأِت أوالً بيت فالن اإلسكايف »و 
ذكر اسمه« و قل له: إّن رسول اهلل ُيبرشك أنهَّ اهلل تعاىل قد قبل حجك 

وحج زوجتك، وقد بنى لكام قرصًا يف اجلنة بجواري«. 
ويقول الشيخ حممد: فجلسُت أفكر يف الرجل الذي ذكر يل 
اسمه رسول اهلل ، و تذكرت أنه كان ُيريد احلج وزوجته، و لكنه 
ختلف ألمر ما، وراجعت أسامء احلجاج يف قافلة مدينة محاة فلم أجد 

. اسمه، و قضيت يومي وأنا ُأكثُر من الصالة عىل النبي
من  وسمعت  »املنام«  الرؤيا  نفس  ورأيت  ليلتي،  ونمت 
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رسول  برؤية  فرحًا  واستيقظت  الكالم،  نفس  عليه    اهلل  رسول 
، ولكني أفكر بالرجل، وكيف قبل اهلل تعاىل حجه، وما رآه  اهلل 
أحد من احلمويني يف أداء املناسك !!!، ما األمر؟، فأعود إىل نفيس 

فاقول: اهلل أعلم. 
ويف الليلة الثالثة رأيُت نفس املنام، وسمعت ذات الكالم من 
والرؤيا واحدة، والوصية من  متتاليات  ليال  ، ثالث  اهلل  رسول 
رسول اهلل  ذاهتا، فكان مني الرغبة يف الوصول بأسع ما يمكنني 
الرجل  إىل  منه  البرشى  وتوصيل  اهلل  رسول  أمر  ألداء  محاة،  إىل 

وزوجته، وهذا ما كان.
وأخرب  دمشق  إىل  السفر  بيوم  القافلة  عنارص  إخبار  فتم 
واستقبال  ملالقاة  املحدد  اليوم  يف  محاة  أهل  وخرج  أهلهم،  اجلميع 
تنفيذًا لوصية  حجاجهم، كام خرج أهيل وإخواين وطاليب، ولكنّي 
رسول اهلل ، وحتى يكون أول ما أفعله حني وصويل إىل محاة أن 
ألتقي بمن أمرين بلقائه ، وهو الرجل الذي ذكر يل أسمه يف املنام، 

  . وأبرشه بام قال يل رسول اهلل
لذلك؛ انفردت عن القافلة واستأجرت سيارة خاصة إىل محاة، 
وصلت إىل ضواحي املدينة، و كان الناس بانتظار احلجاج، ورأيت 
أهيل وإخواين وطاليب بينهم، بانتظار وصويل، و لكنّي كنت متخفيًا، 
والوقت قريب من الفجر، ومل تتوقف السيارة ، فلم يلحظني أحد. 
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وهو  بلقائه،    اهلل  رسول  أمرين  الذي  الرجل  بيت  وأتيت 
ممن أعرفه، وأعرف بيته، فقرعت الباب، ونوديت من داخل البيت: 
َمْن؟، قلت: الشيخ حممد احلامد، فسمعت من يقول: الشيخ حممد 
البلد،  بانتظاره عىل مدخل  احلامد !! أيف هذا الوقت ؟؟؟ والناس 
الرجل،  يب  ورحب  الباب،  وُفتح  متعجبًا«  »قاهلا  اهلل!  سبحان 

وأدخلني البيت، وهو يتعجب، وال ُيصدق نفسه مما يرى. 
من  بشارة  معي  لك  إن  له:  قلت  أمامي  وهو  جلست  فلام 
 ولكنّي لن أذكرها حتى تقول يل ما منعك من احلج  رسول اهلل 
نفسك،  وهيأت  يلزمك،  ما  أعددت  قد  كنَت  وقد  العام؟؟؟،  هذ 

وسجلت أسمك و أسم زوجتك؟.  
وهو  إيلهَّ  ونظر  رفعه  ثم  األرض،  يف  ينظر  رأسه  فأطرق 
مدى  عىل  أمجع  كنت  لقد  اهلل،  حفظك  حممد  شيخ  يا  ه  وقال:  يتأوهَّ
أنا  اكتمل يل ما يكفي ألداء احلج  اللرية، حتى  اللرية فوق  سنوات 
وزوجتي، لكن ما منعني يا شيخ حممد، أن امرأت وقبل إمتام ما جيب 
علينا من إجراءات بأيام، فتحت باب الدار بعد أذان الفجر لرتمي 
أسود  بغطاء  ملتحفة  امرأة  فرأت  هلا،  املخصص  املكان  يف  األقذار 
عىل موضع األقذار »املزبلة« جتمع قشور البطيخ األمحر، ثم وضعته 
حتت ملحفتها وأسعت بالسري، فتتبعتها زوجتي من شق الباب فإذا 

هي تدخل البيت املالصق لبيتنا.  
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فقالت:  زوجتي  يل  ذكرت  لقد  احلامد:  ومعلمنا  شيخنا  يا 
النساء، صعدت سطح  تعجبت من ترصف جارت وبدافع فضول 
الدار ألنظر ماذا تفعل بقرش البطيخ ؟، فقد ظننت أن عندها غنمة أو 
معزة، وأسطح بيوتنا يا شيخ حممد كام تعلم تكشف ساحات بيوت 
اجلوار، فقالت يل زوجتي: و كان أن رأيت جارت والتي تويف زوجها 
منذ أكثر من سنة قد أخذت تقطع قشور البطيخ قطعًا صغرية، ثم 
جاءت بخبز يابس، ففتته عىل القشور املقطعة وخلطتهم بقليل من 
فرأيتها  بالبكاء، متالكت نفيس،  إليها وأكاد أجهش  انظر  املاء، وأنا 
قد أيقظت صغارها وأكربهم يف حواىل الثامنة من عمره، وأخذت 

تطعمهم مما صنعته، وتأكل معهم كأهنا ُتغرهيم ليأكلوا.
وقال الرجل خياطب الشيخ حممد احلامد: يا شيخي الفاضل، 
كعادت كنت قد خرجت مبكرًا لصالة الصبح ، وملا عدُت  وجدت 
فُكرِس  تتوضأ  وهي  وقعت  قد  ظننتها   ... أنني  وهلا  تبكي،  امرأت 
أحلحت  فلام  البكاء،  يف  فازدادت  ؟  أصابك  ماذا  ُوْركها،  سألتها: 

عليها ذكرت ما رأت من أحوال جرياننا، فبكيت مثلها وأكثر.  
ويقول الشيخ حممد احلامد رمحه اهلل تعاىل، وقد رأيت الرجل 
وهو ينهي قصته والدموع جتري عىل خديه، فبكيت مثله،  ويف قلبي 

ما هو أهم، كم نحن مقرصون بحق إخواننا.  
لكن الرجل قطع تفكريي وتابع يقول: يا شيخ حممد،  فاتفقت 
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أنا وزوجتي أن نعطي املبلغ الذي مجعناه حلجنا إىل جرياننا، وكنت 
أدعو اهلل أن يتقبل منا، و كان املبلغ يف كيس صغري، فأخذته وحني 
عادت،  من  أكثر  التبكري  قصدت  وقد  الصبح،  لصالة  خروجي 
قرعت باب جرياننا هؤالء، وسمعت صوت باب ُيفتح يف الداخل، 

فرميت بالكيس من فوق باب بيتهم وأسعت باإلبتعاد.  
يف  يشء  عليه  خيفى  ال  واهلل  حممد،  شيخ  يا  القصة  هي  تلك 
األرض وال يف السامء،   وأقول لك أننا من اليوم الذي ذكرته وحتى 
تقوم  يشعروا،  أن  وبدون  اهلل،  يرزقني  ما  أتقاسم مع جرياين  اليوم 
وهذا  منا،  يتقبل  أن  اهلل  أسال  متعددة،  بأساليب  زوجتي  بإيصاله 

دعائي الدائم. 
ويقول الشيخ حممد احلامد: فبرشته بام قال يل رسول اهلل  أنهَّ 
اهلل قد قبل حجك وحج زوجتك، وبنى لكام قرصًا يف اجلنة بجواره 

 . فسجد هلل تعاىل شاكرًا، وصىل عىل رسول اهلل
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معروف الر�ضايف واالأرملة املر�ضعة
الكامل  اسمه  عراقي  وشاعر  أكاديمي  الرصايف،  معروف 
عام)م  بغداد  يف  ولد  اجلباري،  حممود  بن  الغني  عبد  بن  معروف 
وأكمل  تركامنية،  وأم  النسب  كردي  أب  من  فيها،  ونشأ   )1875
دراسته يف الكتاتيب، وانتقل للدراسة يف املدارس الدينّية يف بغداد، 
ودرس عىل يد جمموعة من شيوخها املرموقني، ثم اّتصل بالشيخ 
العاّلمة حممود شكري األلويّس وقد رافقه اثنتي عرشة سنة، وهو 
من أطلق عليه معروف الرصايّف ليكون مقاباًل ملعروف الكرخّي يف 
الصالح، والشهرة، والسمعة احلسنة، ومات عن عمر ناهز السبعني 
عامًا، عمل خالهلا معلاًم يف مدرسة الراشدّية شامل األعظمّية، ثم 
ُعنّي مدّرسًا لألدب العريّب يف اإلعدادّية يف بغداد، ثّم يف العديد من 

املدارس واجلامعات، وله العديد من الدواوين الشعرية.
وقد سامه العاّلمة األلويس بالرصايف نسبة اىل سكنه واقامته 
لنهر  الرشقي  اجلانب  عىل  بغداد  مدينة  قسمي  أحد  الرصافة؛  يف 
دجلة، حيث الشوارع احليوية مثل األعظمية وزيونة ومدينة الصدر 
معروف  له عن  متييزًا  ثم  السعدون،  نّواس وشارع  وأيب  وفلسطني 
ويقع عىل  بغداد  مدينة  أحد قسمي  الكرخ هو  أن  الكرخي، حيث 
احليوية  املناطق  من  العديد  فيه  ويوجد  دجلة،  لنهر  الغريب  اجلانب 
حيفا  وشارع  والصاحلية  الكاظمية  ومنها  العراقية،  للعاصمة 
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والعامرية والشعلة.
يف  جالسًا  الرصايف  معروف  الكبري  العراقي  الشاعر  كان 
وبينام  ببغداد،  احليدر  جامع  أمام  الكائن  عيل  حممد  صديقه  دكان 
بامرأة  وإذا  صديقه،  مع  احلديث  أطراف  يتجاذب  الرصايف  كان 
العام بأهنا فقرية، وكانت حتمل صحنًا )من  حمجبة، يوحي منظرها 
قروش  بضعة  ُيعطيها  أن  صاحبه  من  باإلشارة  وطلبت  اجلينكو(  
كثمن هلذا الصحن، لكّن صاحب الدكان خرج إليها وحّدثها مهًسا،  

فانرصفت املرأة الفقرية. 
كبرية،  استفهام  عالمات  يرسم  الرصايف  جعل  احلدث  هذا 
)صاحب  صاحبه  وترصف  الفقرية،  السيدة  ترصف  حرّيه  وقد 
الدكان( معها مهسًا، فاستفرس من صديقه عنها فقال له:  إهنا أرملة 
بأربعة  الصحن  ُترهن  أن  وُتريُد  جياع،  اآلن  وهم  يتيمني،  ُتعيل 

قروش؛ كي تشرتي هلام خبزًا.
عرش  اثني  وُيعطيها  هبا،  حلق  أن  إالّ  الرصايف  من  كان  فام 
قرشًا، كان كل ما يملكه الرصايف يف جيبه، فأخذت السيدة األرملة 
للرصايف  الصحن  وسلمت  وحياء،  تردد  حالة  يف  وهي  القروش 
فرفض  الصحن«.  وخذ  تفضل  عليك  يرىض  »اهلل  تقول:  وهي 
الرصايف أخذه، وغادرها عائدًا إىل دكان صديقه، وقلبه يعترص من 
األمل، ثم عاد الرصايف إىل بيته ومل يستطع النوم ليلتها، وراح يكتب 
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هذه القصيدة، والدموع تنهمر من عينيه، كام أوضح هو بقلمه وهذا 
يعني: أن )قصيدة األرملة  املرضعة ( ُكتبت بدموع عيني الرصايف، 
فجاء التعبري عن املأساة، جتسيدًا صادقًا لدقة ورقة التعبري عن مشكلة 
اجتامعية، استأثرت باهتامم املعلمني يف املدارس االبتدائية فيام بعد، 
واعتربوها أنموذجًا، جّسد معاناة الرصايف حيث استأثر بموضوع 

الفقر والفقراء.
تعترب هذه القصيدة من روائع الشعر العريب يف عرص النهضة، 

حيث تقول: 

مَتيِْش َوَقْد َأْثَقَل اإلْمالُق مَمَْشاَهـاَلِقيُتها َلْيَتنِـي َما ُكنُْت َأْلَقاَهـا

ْجُل َحافَِيـٌة ْمُع َتْذِرُفُه فـي اخلَدرِّ َعْينَاَهـاَأْثَواُبــَها َرثهَّــٌة والررِّ َوالدهَّ

ْت َمَداِمُعَها َواْصَفرهَّ َكالَوْرِس ِمْن ُجوٍع حُمَيهَّاَهاَبَكْت ِمَن الَفْقِر َفامْحَرهَّ

ْهُر ِمْن َبْعِدِه بِالَفْقِر َأْشَقاَهـاَماَت الذي َكاَن حَيِْميَها َوُيْسِعُدَها َفالدهَّ

 َواهلَمُّ َأْنَحَلَها َوالَغـمُّ َأْضنَاَهـاامَلْوُت َأْفَجَعَهــا َوالَفْقُر َأْوَجَعَهــا

َوالُبْؤُس َمْرآُه َمْقُروٌن بَِمْرآَهـاَفَمنَْظُر احلُْزِن َمْشُهوٌد بَِمنَْظِرَهـا

اْنَشقهَّ َأْسَفُلَها َواْنَشقهَّ َأْعاَلَهـاَكـرُّ اجلَِديَدْيِن َقْد َأْبَلـى َعَباَءهَتَـا

ْهِر،ِمْئَزَرَها ْهر،َوْيَل الدهَّ َق الدهَّ َتهَّى َبَدا ِمْن ُشُقوِق الثهَّْوِب َجنَْباَهاَوَمزهَّ
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ُد َيْلَسُعَهــا ُه َعْقَرٌب َشاَلـْت ُزَباَناَهــامَتيِْش بَِأْطَمـاِرَها َوالرَبْ َكَأنهَّ

ِد ُمْرجَتَِفًا ْت َثنَاَياَهاَحتهَّى َغَدا ِجْسُمَها بِالرَبْ يِح َواْصَطكهَّ َكالُغْصِن يف الررِّ

ى َولِيَدهَتَا ِمُل بِالُيرْسَ ْدِر َمْدُعوَمًا بُِيْمنَاَهـامَتيِْش َوحَتْ مَحْاًل َعىَل الصهَّ

َقــٍة َطْتَهـا بَِأْهـَداٍم مُمَزهَّ َها َسْمٌج َوَمْطَواَهــاَقْد َقمهَّ يف الَعنْيِ َمنرَْشُ

َا أْوَصاَب ُدْنَياَهـاَما َأْنَس ال أْنَس َأينرِّ ُكنُْت َأْسَمُعَها  َتْشُكو إىَِل َرهبرِّ

ْك باَِل َلَبٍن ، ال َترْتُ ِضيَعَة َواْرمَحْنِي َوإَياَهـاَتُقوُل َيا َربرِّ َهِذي الرهَّ

ُّ َحتهَّى َجفهَّ َثْدَياَهـاَما َتْصنَُع األُمُّ يف َتْربِيِب طِْفَلتَِها َها الرضُّ إِْن َمسهَّ

ْوِض َفْقُد الَغْيِث َأْظاَمَهـاَيا َربرِّ َما ِحيَلتِي فِيَها َوَقْد َذُبَلْت َكَزْهَرِة الرهَّ

ْيِل َباِكَيٌة َواألُمُّ َساِهَرٌة َتْبِكـي ملَِْبَكاَهــاَمـا َباهُلَـا َوْهَي ُطوَل اللهَّ

َتْبِكي َوَتْفَتُح يِل ِمْن ُجوِعَها َفاَهـاَيَكاُد َينَْقدُّ َقْلبِي ِحنَي َأْنُظُرَهـا

َعـًة َها طِْفَلـًة َباَتـْت ُمَروهَّ ْيِل َأْرَعاَهـاَوْيُلمرِّ َوبِتُّ ِمْن َحْوهِلَا يف اللهَّ

هَّ هِبَـا َوَلْسُت َأْفَهُم ِمنَْها ُكنَْه َشْكَواَهـاَتْبِكي لَِتْشُكَو ِمْن َداٍء َأمَل

ْقِم آَذاَهـاَقْد َفاهَتَا النُّْطُق َكالَعْجاَمِء، َأْرمَحَُهـا َوَلْسُت َأْعَلُم َأيهَّ السُّ

َعهـا ْهِر َروهَّ بِالَفْقِر َوالُيْتِم ، آَهـًا ِمنُْهاَم آَهـاَوْيَح اْبنَتِي إِنهَّ َرْيَب الدهَّ

ََمـْوُت َوالِِدَهـا بِالُيْتِم َثنهَّاَهــاَكاَنْت ُمِصيَبُتَهــا بِالَفْقِر َواَحـَدًة
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َر يف َنْفيِس َوَأْشَجاَهـاَهَذا الذي يف َطِريِقي ُكنُْت َأْسَمُعـُه ِمنَْها َفَأثهَّ

َوَأْدُمِعي َأْوَسَعْت يف اخلَدرِّ جَمَْراَهـاَحتهَّى َدَنْوُت إَلْيَهـا َوْهَي َماِشَيـٌة

ًا يف َباَلَياَهـاَوُقْلُت : َيا ُأْخُت َمْهاًل إِنهَّنِي َرُجٌل  ُأَشاِرُك النهَّاَس ُطرهَّ

يف َقاَلٍة َأْوَجَعْت َقْلبِي بَِفْحَواَهـاَسِمْعُت َيا ُأْخُت َشْكَوى هَتِْمِسنَي هِبَا

يِض بِـِه اهللََهْل َتْسَمُح األُْخُت يِل َأينرِّ ُأَشاطُِرَها َما يف َيِدي اآلَن َأْسرَتْ

ًا ُكنْـُت َأْسَتْبِقي َبَقاَياَهـاُثمهَّ اْجَتَذْبُت هَلَا ِمْن َجْيِب ِمْلَحَفتِي َدَرامِهَ

اَهـاَوُقْلُت َيا ُأْخُت َأْرُجو ِمنِْك َتْكِرَمتِي بَِأْخِذَهـا ُدوَن َما َمنٍّ َتَغشهَّ

َهاَم َوَقْلبِي ِمْن َرَماَياَهـاَفَأْرَسَلْت َنْظَرًة رْعَشـاَء َراِجَفـًة َتْرِمي السرِّ

َكالنهَّاِر َتْصَعُد ِمْن َأْعاَمِق َأْحَشاَهـاَوَأْخَرَجْت َزَفَراٍت ِمْن َجَوانِِحَهـا

ٍة َواَهـاَوَأْجَهَشْت ُثمهَّ َقاَلْت َوْهَي َباِكَيـٌة َواَهًا ملِِْثِلَك ِمْن ِذي ِرقهَّ

َك يل َما َتاَه يف َفَلَواِت الَفْقِر َمْن َتاَهـاَلْو َعمهَّ يف النهَّاِس ِحسٌّ ِمْثُل ِحسرِّ

َْم َتْشُك َأْرَمَلٌة َضنَْكًا بُِدْنَياَهـاَأْو َكاَن يف النهَّاِس إِْنَصاٌف َوَمْرمَحٌَة

َوَلْيَس خَيَْفى َعىَل األَْحَراَر َفْحَواَهـاَهِذي ِحَكاَيُة َحاٍل ِجْئُت َأْذُكُرَها

ُف النهَّاِس َمْن بِامَلاِل َواَسـاَهاَأْوىَل األََناِم بَِعْطِف النهَّاِس َأْرَمَلـٌة َوَأرْشَ
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ثمانون ن�ضيحة
للنصيحة أمهية كربى يف حياة األفراد واجلامعات، فاإلنسان 
إىل  حيتاج  لذا  وقت،  كل  واخللل  النقص  يعرتيه  لوحده،  ضعيف  
النصيحة، وحيتاج ملن خُيلص له القول؛ حمبًة له وبحثًا عام يعود عليه 
باخلري، وقد اهتمت الرشيعة الغراء بالنصيحة، فقد كانت خالصة 
املجتمع،  نجاة  أسباب  من  النصيحة، وهي سبب  األنبياء يف  دعوة 

واحلفاظ عىل متاسكه من املنكرات ورذائل األخالق. 
وتعريف النصيحة يف اللغة: قول فيه دعاء إىل صالح وهني 
عن فساد، واجلمع: نصائح، أما التعريف االصطالحي: كل كلمة 
أو فعل مصاحبة بإرادة صالح املنصوح وإرادة اخلري له، واألصل 

حفخف  جف  مغ  جغ  يف النصيحة الوجوب لقول اهلل تعاىل:ىمح 
) املائدة 2(، وعن  َأَنِس ْبِن  يمح  حك  جك  مق  حق  مف 
ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتهَّى حُيِبهَّ ألَِخيِه َأْو  َمالٍِك َعِن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »الَ 
َقاَل جِلَاِرِه َما حُيِبُّ لِنَْفِسِه«)رواه مسلم(. وقد أمجع املسلمون عىل 
أن النصيحة من الدين، فهي مرشوعة وينبغي إظهارها بني الناس.
كتاب »ارشادات احلياة القصرية« أصبح أحد أكثر الكتب 
شهرة يف العامل، أّلفه »جاكسون براون« عىل شكل نصائح ليقدمها 
كتب)1560( أنه  وجد  وعندما  اجلامعة،  دخوله  عند  البنه 

نصيحة، قرر أن ُيصدرها يف كتاب؛ فكانت املفاجأة، حيث حقق 
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أفضل املبيعات لعدة سنوات بقائمة نيويورك تايمز.
وعندما وجد براون أن كتابه قد نال تلك الشهرة الكبرية، 
تبعه ببعض األعامل األخرى و حيث تم ترمجتها ألكثر من )35(

الكاتب  العامل، وأصبح  النسخ حول  منها ماليني  وبيعت  لغة، 
يتلقى العديد من الرسائل من القراء حول العامل، ليخربوه عن 

مدى تأثري كتبه يف حياهتم. 
و قد عّلق »جاكسون« عىل ُكتبه قائاًل: معظمنا يعرف ما 
نحن بحاجة للقيام به، جلعل حياتنا أكثر مجاالً و فائدة، ولكننا 
البسيطة هي جمرد تذكري  ُكتبي  يف بعض األحيان ننسى، لذلك 
بتلك األشياء التي إذا فعلناها بشكل جيد وبروح مليئة باحلب، 

سنتمكن من تغيري حياتنا بشكل كبري لألفضل. 
متكن جاكسون براون من خالل بعض الكلامت البسيطة 
احلكيمة التي مّجعها من اآلخرين ومن جتاربه اخلاصة، أن يؤلف 
هذا الكتاب، حيث مجع فيه النصائح اهلامة التي أراد توجيهها 
من  يشٍء  )مع  أمهها  من  فكان  حرجة،  عمرية  مرحلة  يف  البنه 

الترصف(:
1-مصافحة اآلخرين بثبات وقوة واهتامم ُيظهر اإلحرتام.  

2-اإلكثار من قول كلمة شكرًا، )ولكن جزاك اهلل خريًا 
افضل(. 
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)قال  اآلخرين،  مع  التعامل  أثناء  بالتسامح  3-التحيّل 
رسول اهلل  : رحم اهلل رجاًل سمحًا إذا باع، وإذا اشرتى، وإذا 

اقتىض) رواه البخاري(.
أو  خماطبتهم  عند  األشخاص  عيون  يف  4-النظر 

مصافحتهم. 
امام  بخري  األقل  عىل  يوميًا  أشخاص  ثالثة  5-اذكر 

األخرين. 
6-تعلُّم أصول مهنتك، بدالً من تضييع الوقت يف تعلُّم 

حيل املهنة. 
االصدقاء  عىل  احلفاظ  مع  جديدة  صداقات  7-كّون 

القدامى. 
8-تعّلم صيانة األسار واحلفاظ عليها. 

9-تعلُّم هوايات جديدة ومفيدة. 
فلن  هبا،  فتظاهر  كذلك  تكن  مل  وإن  شجاعًا،  10-كن 

يالحظ أحٌد الفرق.
11-فاجىء األخرين ببعض اهلدايا غري املتوقعة، وخاصة 
املؤلفة قلوهبم.)اهلدية سنة نبوية، وَمْظهر حب، ومبعث ُأْنس، 
إىل  الدعوة  طريق  وتشق  املقطوع،  وتصل  البعيد،  ب  تـُقررِّ
النفوس، وتفتح مغاليق القلوب، وتبذر املحبة بني الناس، وقد 
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حرص النبي    عىل ترشيع كل ما ِمن شأنه أن يؤلف القلوب، 
ابُّوا () رواه البخاري(.  حيث قال: ) هَتَاُدوا حَتَ

12- تعّلم كيف تتحكم يف غضبك ألقىص درجة ممكنة. 
أوصني    للنبي  قال  رجاًل  أن  عنه  اهلل  ريض  هريرة  أيب  )عن 
)رواه  تغضب(  ال  قال:  مرارًا،  ذلك  فرّدد  تغضب.  ال  قال: 

البخاري(. 
السيئة والتعلُّم منها.  املواقف  13-حاول االستفادة من 

يخان(.  )ال ُيلدغ املؤمن من جحٍر واحٍد مرتني( ) أخرجه الشهَّ
14-استمتع باألشياء البسيطة، مع التفكري يف األهداف 

العظيمة. 
القرار  فهذا  بحرص؛  حياتك  رشيكة  اخرت   -15
سيشكل)90%( من سعادتك أو بؤسك.  قال النبي : »تنكح 
املرأة ألربع: ملاهلا وحلسبها وجلامهلا ولدينها، فاظفر بذات الدين 

تربت يداك«)رواه ابو داوود(.
وجتنب  لآلخرين  األمل  وامنح  اجيابيًا،  دائام  16-كّن 

حرماهنم منه. 
17- عامل الناس بلطف ولكن ال تسمح  ألحٍد استغالل 

جه  ين  منىن  خن  حن  جن  يم  ىم  لطفك، قال تعاىل: ىمحٱ 
ٰذ  يي  ىي  خيمي  حي  جي  يه  ىه  مه 
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يئ  ىئ  نئ  زئمئ  رئ  ٰى   ٌّ     ٍَّّ   ُّ     ِّ     ّٰ  ٰر 
يمح  ) آل عمران 159( .      رب 

18-إعط اآلخرين أكثر مما يتوقعونه. 
وإذا  جميئها،  حلظة  واستثمرها  فرصة  أي  ُتضع  19-ال 
هبت رياحك فأغتنمها، وقد قيل حني تدق الفرصة عىل بابك 

أدعها للمبيت. 
20-سافر وشاهد أماكن خمتلفة وجديدة، تكتسب علومًا 

ومعارف، تزيد من خمزونك الثقايف. 
لتتجنُّب  السمعة؛  سيئة  املناطق  من  تقرتب  21-ال 

اك  يق  ىق  ىفيف  يث  ٱىث  األحداث السيئة، قال تعاىل: ىمحٱ 
)اآلساء 32(. يمح  مك  لك 

الشهري،  دخلك  من  األقل  عىل  22-اّدخر)%10( 
ملواجهة ما يمكن أن يستجد. 

 23-احذر من عروض البنوك مهام كانت مغرية.
24-حافظ عىل سمعتك؛ ألهنا أغىل ما يملكه اإلنسان. 

25-اهِد محاتك وردًا يف عيد ميالد زوجتك.
26-حّول األعداء إىل أصدقاء من خالل القيام بعمل مجيل 

ىك  مك  لك  اك  ىقيق  يف  ىف  يث  ىث  هلم.ىمحٱ 
يمح )فصلت 34(.  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك 
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فكل  اآلخرين،  يف  املوجودة  املميزة  األشياء  27-تعلُّم 
إنساٍن عنده ما يتميز به عن غريه. 

28-ارض باملوجود حاليًا، مع العمل المتالك األفضل، 
فالقناعة كنز ال يفنى. 

29-ال تشارك  الشخص الذي فشل أكثر من مرتني. 
30-توكل عىل اهلل ولكن أغلق بابك جيدًا، )قال رجل 
للنبي : يا رسول اهلل أترك ناقتي وأتوكل أو أعقلها وأتوكل ؟ 

قال: )بل اعقلها وتوكل()رواه الرتمذي(. 
31-ابتسم بشكل دائم بوجه من تعرف ومن ال تعرف، 
وجتنب العبوس. )رسولنا  هو أعظم الناس قدرًا، وأعالهم 
بوجهه  أصحابه  قلوب  يملك  وكان  صدرًا،  وأرشحهم  رشفًا، 
يف  ُمك  َتَبسُّ وقال:  الطيبة،  وكلامته  املرشقة،  وابتسامته  ام،  البسهَّ

َوْجه َأِخيك لك صدقة( )رواه الرتمذي(. 
32-تعلم فّن اإلنصات، وكيف تستمع جيدًا، فالفرص 

اخلفية حتتاج ألذن قوية . 
33-اظهرمزيدًا من اإلحرتام والتوقري خاصًة للمعلمني. 
34-اعرتف بأخطائك وال تتجاهلها، فاالعرتاف باخلطأ 

رجولة وفضيلٌة. 
بعد  مستقباًل  أطفالك  معانقة  عىل  نفسك  35-عّود 
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اإلنتهاء من معاقبتهم. 
ناجح  فكل  عواقبه،  ل  وحتمُّ للتمّيز  واسعى  36-اعمل 

البد أن يدفع ضيبة احلسد. 
37-ابِن عالقاتك مع اآلخرين بعد جتربتهم؛ من خالل 

مواقفهم العملية التي تؤدي اىل الثقة. 
مع  سواء  منك؛  اغنى  هو  بمن  نفسك  تقارن  38-ال 
ادعى  ذلك  اقل،  او  مثلك  هو  بمن  بل  اجلريان،  أو  األقارب 

لشكر النعمة. 
39-ال تتعود االهتامم برشاء األشياء ألهنا مرتفعة الثمن، 

بل اشرِت األجود ولو غال  ثمنه . 
40-جتاهل النقد السلبي، وال ترد عىل املنتقدين، ولكن 

استفد من نقدهم . 
فورة  أثناء  كرب  أو  صغر  مهام  قرار  أي  إختاذ  41-جتنب 

الغضب. 
42-ال تستعمل بطاقات اإلئتامن للرشاء بالتقسيط.

43- ادفع أجر العمل بعد إنجازه وليس قبل ذلك.) قال 
َرُسوُل اهللِ : » َأْعُطوا اأْلَِجرَي َأْجَرُه َقْبَل َأْن جَيِفهَّ َعَرُقُه « )رواه 

ابن ماجه وصححه األلباين(.
من  تتولد  فالثقة  هبا،  والوفاء  وعودك  عىل  44-حافظ 
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يل  )اضمنوا   : رسولنا  قال  البسيطة،  باألمور  الوفاء  تراكم 
ستًا من أنفسكم أضمن لكم اجلنة؛ اصُدقوا إذا حدثتم، وأوفوا 
وغضوا  فروجكم،  واحفظوا  ائتمنتم،  إذا  وا  وأدُّ وعدتم،  إذا 

أبصاركم، وكفوا أيديكم()رواه امحد(.
كل  ويف  ومبتهجًا  متحمسًا  اجيابيًا  دائاًم  45-إظهر 

املناسبات، وكن قدوة لغريك يف ذلك. 
47-جتنُّب احلسد ألنه يؤدي إىل التعاسة.) هلل در احلسد 

ما اعدله بدأ بصاحبه فقتله( .
تنفيذ األفكار اجلديدة، وال ختش  بالعمل عىل  48-بادر 

الفشل. 
ٱ  ُّ    ِّ    ّٰ  ىمح  49- احسم يف اختاذ قراراتك وإبداء اآلراء، 

يمح )آل عمران 159 (. رب  يئ  ىئ  نئ  زئمئ  رئ 
50- شجع أبناءك عىل العمل يف أوقات فراغهم.

51-حدد أهدافك وسلوكياتك لوحدك ألنك األعرف 
بام ُتريد. 

حيتاجها،  من  لكل  املساعدة  تقديم  يف  ترتدد  ال   -52
فاخللق عيال اهلل وأحبهم إليه أنفعهم لعياله.  

53-تبديل كلمة مشكلة إىل كلمة فرصة. حاول دائاًم.
54-حتّل باللباقة وعدم مضايقة اآلخرين عمدًا. 
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55-ال تزعج الناس بمشكالتك الشخصية، فكٌل عنده 
ما يكفيه. 

الشعور  عن  وإبتعد  وآالمها  اإلحباطات  56-تقبُّل 
باليأس. 

أو  إهانتهم  بدون  اآلخرين  مع  االختالف  57-تعّود 
كرههم، وركز عىل إظهار وّدك هلم عند اللقاء. 

58-ال تتخّل عن األفكار املبدعة بسبب آراء الناس فيها. 
هريرة  أيب  عن  املناسب.)  الوقت  يف  الصمت  59-التزم 
ريض اهلل عنه، عن رسول اهلل  قال: من كان يؤمن باهلل واليوم 
واليوم  باهلل  يؤمن  كان  ومن  ليصمت،  أو  خريًا  فليقل  اآلخر، 
اآلخر،  واليوم  باهلل  يؤمن  كان  ومن  جاره،  فليكرم  اآلخر، 

فليكرم ضيفه( )رواه البخاري ومسلم(. 
60-استمع لكل األطراف قبل إطالق احلكم عىل أحد 

منهم. 
61-تعّلم ُحسن إدارة الوقت وعدم تضييعه. 

اعتقاد  فهذا  بالسعادة،  املال  ربط  مفهوم  عن  62-إبتعد 
خاطئ. 

63-جتنُّب التفكري بالفشل بعد أخذك بكل األسباب ثم 
اسع لتحقيق أهدافك. 
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املعاملة  أو  بالكلامت  سواء  لألسة،  املحبة  64-أظهر 
أنفقته  :  )دينار  الطيبة.) عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل 
عىل  به  تصدقت  ودينار  رقبة،  يف  أنفقته  ودينار  اهلل،  سبيل  يف 
أنفقته  الذي  أجرًا  أعظمها  أهلك،  عىل  أنفقته  ودينار  مسكني، 

عىل أهلك ( )رواه أمحد ومسلم( .
65-ال تصدق كل ما تسمع، وال تنفق كل ما متلك، وال 

تنم قدر ما ترغب.
الفرص  تقع  فخلفها  الكبرية  العقبات  ختش  66-ال 

العظيمة.
67-احكم عىل نجاحك من خالل قدرتك عىل العطاء 

وليس األخذ.
68-ال تتجاهل الشيطان مهام بدل ثيابه.

وامنحهم  املعتاد  وقتك  ضعف  أطفالك  مع  69-اقض 
نصف املال املعتاد.

70-ال هتدد ما مل متلك القدرة عىل التنفيذ.
71-تعلم االسعافات األولية، فجميعنا يمر بظرف ربام 

يندم فيه.
وقل  ابتسم  حتبه،  ال  سؤاالً  أحدهم  يسألك  72-حني 

»وملاذا تريد أن تعرف«؟.
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أو  بنفسك،  ثقتك  أو  تفقد أعصابك،  أن ال  73-إجتهد 
مفاتيح سيارتك.

74- فاجئ صديقًا قدياًم بإتصال هاتفي مباغت.
75-ال تتصيـد عثـرات اآلخريـن، ورّكـز عـىل إصـالح 

نواقصك.
76-ال متـارس عـىل اآلخريـن دور املعلـم،  بـل استمع 

واشعر اآلخر أن ما يقوله كأنه جديد عليك.
77-عامل الناس بام حتب أن يعاملوك به.

ُكّل يف  أنك جزٌء من  تعاملك مع اآلخر عىل  78-أنطلق يف 
تكمن  يديك  ففاعلية  لبعضكام،  مكمالن  وأنكام  احلياة،  منظومة 

باختالفهام وتقابلهام.
79. تذكر دائاًم أن زوجتك أو زوجك وجه مقابل لك وليس 

مطابقًا كاليدين، وأن أبنك ليس أنت وزمانه ليس زمانك .
أو  تبطىء  الضوابط واملحددات  بأن كثرة  ُبني  يا  80.وإعلم 
ملزيد  اهلوامش  بد من بعض  فال  تشله،  مل  إن  اإلنسان،  تعيق حركة 

من احلرية. 
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علِّموهم...
الدين  فام  يبتسمون؟  كيف  تعلموهنم  ما  أول  علرِّموهم 
للبرش،  إسعادًا  ليكون  اهلل  أنزله  بل  بنكٍد،  هو  وال  بجهامٍة، 
عبادًة  االبتسامة  فجعل  للنفوس؛  وطمأنينة  للقلوب،  وسكينًة 
صدقة«  أخيك  وجه  يف  مك  »تبسُّ   قال  املسلم،  عليها  ُيثاب 
وجهه،  م  فتجههَّ ذلك  خالف  من  فإنهَّ  وهبذا،  الرتمذي(.  )رواه 
ت قسامته فهو خمالٌف لدينه..!، لذا علرِّموهم  ر لونه، واكفهرهَّ ومتعهَّ
آخرهتا  يف  ال  ُمستبرشة  زاهيًة،  ُمرشقة،  الوجوه  لنرى  هذا؛ 

فحسب، بل ويف دنياها أيضًا.
التي  املضغة  فهو  القلب؛  يف  العبادة  جوهَر  أنهَّ  علرِّموهم 
كله،  اجلسد  فسد  فسدت  وإن  كله،  اجلسد  صلح  صُلحت  إن 
كام جاء يف احلديث الرشيف حيث قال : »َأال َوإِنهَّ يِف اجْلََسِد 
اجْلََسُد  َفَسَد  َفَسَدْت  َوإَِذا  ُه  ُكلُّ اجْلََسُد  َصَلَح  إَِذا َصَلَحْت  ُمْضَغًة 
فيه،  التقوى  وأنهَّ  البخاري(،  )أخرجه  اْلَقْلُب«  َوِهَي  َأال  ُه  ُكلُّ
مرات«،   ثالث  صدره  إىل  ُويشري  هنا  ها  »التقوى   : لقوله 

ٰذ  يي  ٱميىي  والتقوى أصلها يف القلب، كام قال تعاىل:ىمح 
يمح )احلج 3٢(. ٰى    ٌّ   ٍّ    َّ     ُّ  ٰر 

واحلقد  والرياء  كاحلسد  القلوب  أمراض  من  برئ  فإن 
سلم، وصفا للناس؛ فبارك اهلل يف صنيعه.



213

علرِّموهم أن املسجد ليس وحده مكان العبادة، بل األرض 
لتشمل  العبادة،  معنى  يف  مداركهم  عوا  تُوسرِّ أن  بعد  بأسها، 
عىل  ُمنكبًا  اإلنسان  فيه  يقيض  حيث  العلمي  املخترب  يف  العمل 
املعلومة  عن  الدارس  يبحث  حيث  واملكتبة  الطبية،  التجارب 
إىل  ينظر  وهو  ربه  السائح  يتعبهَّد  حيث  السياحة  ويف  العلمية، 
مجال صنيعه، ويتفّكر يف أحوال خلقه، ويف املكتب حيث خُيلص 
النظام،  حُيافظ عىل  الشارع حيث  الناس، ويف  إهناء مصالح  يف 
ويف السوق حيث ُيوزن الناس بالقسط، ويف الناقلة حيث ُيقل 
ملساعدة  يديه  يمُد  حيث  التطوع  ويف  آلخر،  مكاٍن  من  الناس 

املحتاجني، وعىل مقاعد الدراسة حيث ُيعد نفسه لبناء أمة.
ويف  ميداٍن،  كل  يف  تكون  أن  يمكن  العبادة  أنهَّ  علرِّموهم 
هريرة  أيب  فعن   « تعاىل  هلل  خالصة  بنية  رشيفة  غايته  عمٍل  كل 
ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل : »كل سالمى من الناس 
عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بني اثنني صدقة، 
وتعني الرجل يف داّبته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة، 
والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة، 
ومسلم(. البخاري  )رواه  صدقة«  الطريق  عن  األذى  ومتيط 

)والسالمى هي مفاصل األصابع التي كلام حتركت، حترك معها 
عداد احلسنات..!(، ما أعظمك يا إهلي !.
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علرِّموهم معنى التخلية قبل التحلية؛ أي أنهَّ اإلنسان جيب 
عليه أن خُييلرِّ نفسه أوالً من الرش قبل أن حُيّليها باخلري، وقولوا 
يمح )النجم 3٢( خس  حس  جس  مخ  محجخ  جح  مج  هلم:  ٱىمحٱ 
فمدح النفس ظلٌم هلا وإفساٌد لفطرهتا، وارتكاٌس لعملها، 
فام أثقل كالم من ُيزّكي نفسه عىل اهلل ، بالنظر إىل غريه بأنه قد 
غوى وضّل، وأنه هو الذي اهتدى سواء السبيل..!، نسب إىل 
امُلضل،  اجلهل  يف  فوقع  الرذائل..!  غريه  وإىل  الفضائل،  نفسه 

والغرور امُلخل!.
الكون،  تغشى  هنار،  ليل  تتنزُل  رمحات  هلل  أنهَّ  علرِّموهم 
وهتدي  املعتّلني،  وتشفي  الغافلني،  وحتمي  السائلني،  لُتجيب 
وتثري  احلارقة،  احلجارات  مُتطر  عذابات  وليس  الضاّلني، 

الرباكني اخلامدة، وتوقظ الزالزل الراكدة.
جيعلكم  ومل  خلقه؛  عىل  احلسيُب  هو  اهلل  أنهَّ  علرِّموهم 

حل  أوصياء عىل عباده، حتاسبوهنم عىل خطاياهم، قال تعاىل:ىمحٱ 
من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل 
بوا  يمح )األنعام52(،  فال ُتنصرِّ ٰه  مه  جه  هن 
أن  بعد  أنفسكم؟؛  إصالح  أنسيتم  لغريكم،  حماسبني  أنفسكم 
فذلك  ُتكّفرون...!،  أنتم تكدحون وربام   فإذا  إيامنكم،  غّركم 

ظلٌم للعباد، وتدخٌل يف شأن رب العاملني!.
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عّلموهم بأن املسلم احلقيقي صالٌح مصلٌح، يفعل اخلري لكل 
الناس، وال  نارًا، ولكنه حيُب اخلري لكل  الناس، ال يوزع جنًة وال 
يرجو من ذلك إالّ رمحة ربه . ويعلم علم اليقني أّن كل ابن آدم خّطاٌء 
وهو غرُي مستثنًى من ذلك . بــل يتذكر ما أخرجه اإلمام مالك يف 
املوطأ: أّن املسيح عليه السالم قـال: »ال تـُكـثـروا احلـديـث بغـيـر 
ذكـر اهلل؛ فـتـقـسـو قـلـوبـُكم، فـإن القلب القاسـي بعيٌد عن اهلل، 
وال تنظـروا  فــي ذنــوب العبـاد كـأنـكم أرباب، بل انظروا فيهـا 
كأنـكـم عـبـيـد، وإنـّمـا الناس رجالن: معاىف، ومبتىل؛ فارمحــوا 

أهـل البـالء، وامحـدوا اللـه عىل العافية«.
القاعدة  حسب  املخطئني  مع  املسلم  يتعامل  كيف  عّلموهم 
اإلسالمية العظيمة: ) نكرُه الذنَب وال نكرُه املذنَب ( فيبني له  أّن 
باب التوبة هو أوسع األبواب عند اهلل تبارك وتعاىل، لذلك ندعوه  
لإلقالع عن فعله املحّرم، ثم التوبة، فإن تاب فذلك فضٌل من اهلل، 
ولكن  يعفو،  أو  ُيعاقب  الذي  هو  وحده  فاهلل  ذلك  غري  كان  وإّن 
علينا  نحُن كأفراد أن نتعامل معه بكل لطف؛  لنعينه عىل الشيطان،   
ونشعره بحبنا له، ندّله عىل اخلري بأحسن العبارات وألطفها، حتى 
يعلم أن رسولنا العظيم يقول: » كل ابن آدم خّطاٌء، وخري اخلّطائني 
بآخر، سمٌة برشيٌة  أو  بشكل  فاخلطأ؛  الرتمذي(،  )رواه  التوابون«. 
عامة ال ختصه وحده , فإذا تاب أصبح يف املقدمة ومن اخلرية، ليس 
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هذا فحسب، فاهلل تبارك وتعاىل يقول يف القرآن العظيم :
ٰى   ٌّ    ٍّ       َّ  ُّ      ِّ       ّٰ  ىمحٱ 
زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ   زئ  رئ 
يت  نتىت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب 
ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث 

يمح ) آل عمران135 - 136(. يك  ىك  مك  اكلك  يق 
بل إذا ُقبلت توبته وأحسن العمل، فإن كرم اهلل عليه عظيم  

يمح ) الفرقان 70(. نب  مب  زب  رب  يئ  ىمح 
نعم علرِّموهم، أننا ال نكره شخصًا لذاته، بغض النظرعن لونه 
أو عرقه، أو فكره أو معتقده، حتى لو وقع يف اخلطأ ؛ بل ُنشفق عليه 
التعامل معه وال ُنوصمه،  وندله عىل الصحيح ملصلحته وال نيسء 
فهو ابن آدم، خّطاٌء مثلنا، كام بني الرسول الكريم ، وحساُبه ليس 

علينا؛ إنام حسابه يف النهاية عىل اهلل وحده. 
له  كإنسان،  بذاته  الشخص  خيص  سبق  ما  أن  علهَّموهم  
تعنيف،  أو  جتريم  ودون  باحلسنى،  واإلرشاد  النُصح  حق  علينا 
مصادٌم  أنه  خاصة  احلق،  هذا  له  ليس  )اخلطأ(  نفسه  الفعل  ولكن 
لكل األوامر الساموية وللفطرة السليمة، ولن يقبل به عاقٌل؛ لذلك 
يتغري،  ال  ثابٌت  وهذا  وحني،  آن  كل  يف  املّحرم  للفعل  فالوصمة 
فاحلرام حراٌم مهام ُزّين، واحلالُل حالٌل مهام ُشّوه. أّما الفاعل، فهو 
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ابن آدم اخلطاء، أمامه كل الفرص للتوبة، وإحسان العمل والفوز 
يرشُب  كان  حيث  باحلامر،  امللقب  اهلل  عبد  قصة  ولنتذكر  باجلنة، 
اخلمر، فُأت به إىل رسول اهلل  فلعنه رجل، وقال: ما أكثر ما ُيؤتى 
به إىل رسول اهلل  وسلم فقال النبي : »ال تلعنه ، فإنه حُيُب اهلل 
ورسوله« )رواه صحيح البخاري( وزاد يف رواية اخرى يف آخره: 
 لعن اخلمر،  أّنه  الّلهم ارمحه«، مع  الّلهم اغفر له،  »ولكن قولوا 
واملحمولة  وحاملها،  ومعترصها،  وعارصها،  وبائعها،   ، وشارهبا 

إليه. 
علرِّموهم أّن أبا الدرداء ريض اهلل عنه، َمـرهَّ برجل قـد أصاب 
يـسبـّونـه....  والناُس  واملعصية(  واجلُْرُم  اإِلْثُم  ْنُب:  )الذهَّ ذْنبًا 
تكونوا  أمل  )بئـر(  قليب  فـي  لو وجدمتوه  أرأيتم  الدرداء:  أبو  فقال 
ُمستخرجيه ؟ قـالوا: بىل، قال: فال تسـّبوا أخاكم، وامحدوا اهلل الذي 
عافاكم، قالوا: أفال تبغـضه ؟ قال: أنام أبغض عمله، فـإذا تركه فهو 
أخي، أخرجه ابـن عساكر. وعن ابن مـسعود ريض اهلل عنه قال: إذا 
رأيتم أخاكم قارف )ارتكب( ذنـْبًا فال تكونوا أعوانًا  للشيطان عليه 
.... تقولوا .... اللهم اخزه، اللهم العنه، ولكن َسلوا اهلل العافية، 
فإّنا أصحاب حممد كنّا ال نـقول فـي أحٍد شيئًا حتى نعلم عالَم 
يموت، فـإن ُخـتِم له بخري علمنا أنه أصاب خريًا، وإن خـُتِـم له 

بـشـرٍّ ِخفنا عليه )أخرجه ابن عساكر فـي  الكنز(.
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علرِّموهم أن الكره للفعل ولن يستطيع أحد تغيري حكم اهلل 
وأمره يف ذلك أّما الفاعُل فحقه علينا ما ييل:

فعله(،  نبغض  كنا  )وإن  واهلداية،  العافية  له  اهلل  أ-نسأُل 
ونحمد اهلل الذى عافانا مما ُابتيل به .

ب-عدم الترسع ىف احلكم عليه بأّن مآله إىل النار،  فلربام ختم 
اهللُ له بخامتة حسنة.      

ج-نتذكر أّن العاىص ُمبتىل، وحيتاج ملن خُيرجه من هذا البالء، 
فال نكون أعوانًا للشيطان عليه، ولندعوه بالكلمة الطيبة واملوعظة 

احلسنة.  
د-عدم الشامتة به أو بغريه من الُعصاة، ألن رسولنا الكريم 
ويبتليك«)أخرجه  اهلل  فريمحُه  بأخيك  الشامتة  ُتظهر  »ال  يقول   

الرتمذي(.
فكام  املؤمن،  ربُّ  هو  كام  الكافر  ربُّ  هو  اهلل  أنهَّ  علرِّموهم 
يف  فأدخلهم  ُعصاته  من  شاء  من  هدى  فقد  دينه،  عىل  أنشأكم 
عىل  قادٌر  وهو  درجات،  فوقكم  بعضهم  رفع  ولربام  بل  مرضاته، 

هداية أهل األرض مجيعًا.
علرِّموهم أنهَّ اهلل كام هو »رحيم« باملؤمنني فهو »رمحن«؛ أي أنه 
ذو رمحٍة شاملٍة جلميع الناس حتى ملن عصاه..!، وأنهَّ رمحته وسعت 

كل يشٍء، وسبقت غضبه، وهي مسريٌة وفق أمره.
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فقط،  السيف  طرف  يف  تقُع  ال  احلق  كلمة  أنهَّ  علرِّموهم 
هة البندقية، وال يف زررِّ احلزام الناسف، إنام يف سالمة  وال يف فوهَّ
الوجه،  وبشاشة  القول،  ولطف  املعاملة،  وُحسن  الصدر، 
وهتذيب اللسان؛ ذلك ألنهَّ كلمة اهلل نسمة من روحه، فإن بعث 
فهو  للمدعو،  توقريًا  ليس  أدائها؛  بُحسن  أمره  رسوالً،  هبا  اهلل 

مي  زي  ىمحٱ  املتعال  العظيم  للمرسل  توقريًا  بل  تكربه،  يعلم 
يمح  مب  خب  حب  جب  هئ   مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني 

)طه 43 -44(. 
واإلصالح،  بالصالح  ألنفسهم  يدعوا  أن  علرِّموهم 
واهلداية، والطمأنينة، ويرتكوا عنهم الدعاء ضد غريهم، دعاء 
»اللهم أحصهم عددًا، واقتلهم بددًا، وال ُتبق منهم أحدًا، وأرنا 
فيهم عجائب قدرتك، وسّلط عليهم الزالزل والرباكني، وزلزل 
األرض من حتت أقدامهم، واجعل كيدهم يف نحورهم...إلخ«؛  
الصالة  أفضل  -عليه  العظيم  نبينا  من  تعلمناه  ما  هذا  فليس 
والسالم- وهو يمسُح دمه يف غزوة ُأحٍد، وقد أصيبت رباعيته 
املرشكني  عىل  يدُع  فلم  الكريم،  وجهه  وُشجهَّ  الرشيفة(،  )ِسنه 
وإنام دعا اهلل بقوله:” اللهم اغفر لقومي فإهنم اليعلمون”..!، 

زي  ٰىري  ين  ىن  نن  من  أو ليس هذا امتثاالً لقوله تعاىل: ىمحٱ 
يمح ) األنعام 107(. مئ  خئ  حئ  جئ  ىييي  ني   مي 
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يكون  ال  فقد  درسه،  يفهم  مل  إن  الطالب  بأنهَّ  علرِّموهم 
لعيٍب فيه، وإنام لعيب يف املعلم، ولكذلك عىل املسلم يف تبليغ 
ل مسؤولية أداء رسالتة بأمانٍة وإخالٍص  دعوته للناس أن يتحمهَّ

خك  ووضوح، قبل أن يقاتلهم، أو يتهمهم  أو يدعو عليهم،ىمحٱ 
يمح) النمل 43(. جن  مم  خم  حم  جم  ملهل  خل  حل  جل  مك  لك 

علرِّموهم أنهَّ الدين َجْوهر قبل أن يكون َمْظهرًا؛ فاجلوهر 
هو ُحسن اإليامن بإخالص النية، وسالمة القلب، أما االعتناء 

باملظهر دون اجلوهر فهو الرياء املشؤوم، والنفاق املذموم.
علرِّموهم أنهَّ من يتخطى رقاب الناس ليصل إىل الصفوف 
وتسُد  املاّرة،  ُتعيق  املسجد  خارج  وسيارته  الصالة،  يف  األوىل 

الطريق أّن ذنبه ربام أعظُم من أجره!.
جيعلوا  وأن  اهلل،  خللق  صدورهم  تتهَّسع  أن  علرِّموهم 
التسامح ُخلقًا، واللطف ديدنًا، والرفق منهجًا؛ فصاحُب اخلُلق 
ُخلقه  بُحسن  ليدرك  املؤمن  »إنهَّ  ُعليا  منازل  إىل  بُخلقه  ُرفع  قد 

درجة قائم الليِل صائم النهار« )رواه أبو داود وأمحد(.
بسبب  الناس  عىل  احلُكم  مقام  يف  ليسوا  أهّنم  علرِّموهم 
مظاهرهم، أو حالتهم االجتامعية؛ فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه 
قال: قال رسول اهلل : »ُربهَّ أشعَث أغرَب مدفوٍع باألبواب، لو 
أقسم عىل اهلل ألبره« )رواه مسلم(، وأنهَّ احلُكم عىل الناس يفتح 
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باب االستعالء، والتفضيل، وهو ما يقود إىل البطر والغرور!.
قتامة  ال  التفاؤل،  إرشاقة  احلياة  يف  يروا  أن  علرِّموهم 
التشاؤم، وأْن يروا يف الناس ُيرس اجلانب، ال بؤس املآل، علرِّموهم 
أن ال ُينكروا عىل من أعطاه اهلل ماالً حالالً، ومتتع به بام ُيريض اهلل  

تبارك وتعاىل، فاهلل ُيوصينا بالتمتع بالطيبات من الرزق: 
ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  ىمحٱ 
مئ  زئ  رئ   ّٰ  ِّ    ُّ    َّ  ٍّ ٌّ ٰى  ٰر 
)األعراف32(. علرِّموهم أنهَّ للجنة ألف طريق  يئ يمح  ىئ  نئ 
طريٌق  هو  صالٍح  عمٍل  فكلُّ  واحدًا؛  طريقا  وليس  وطريق، 
ألبواهبا، واحلياة مألى بام يوصلهم للجنة، وأنهَّ للخري ضوبًا 

وأصنافًا؛ أعظمها ما نفع العباد، وأسهم يف تقدم البالد.
خئ  حئ  األعداء،ىمحٱ  مع  حتى  العدل  مبدأ  علرِّموهم 
حت  جت  مبهب  خب  حب  جب  هئ  مئ 
حس  مخجس  جخ  مح  جح  حجمج  مث  هت   مت  خت 

حضيمح  )  المائدة  8(.  جض  مص  خص  حص  خسمس 
»يفجرون« يف اخلصومة،  »جيورون« يف احلُكم، وال  . فال 

وال »يثخنون« يف العداوة!.
التاريخ،  يف  مشهد  وأعظم  حماكمة  أسع  قصة  عّلموهم  
اجليوش  )قائد  »ياقتيبة«  الغالم:  نادى  حيث  سمرقند،  فتح  يف 
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الكهنة  قتيبة وجلس هو وكبري  فجاء  لقب  بال  اإلسالمية(، هكذا 
قال:  ؟،  سمرقندي  يا  دعواك  ما  القايض:  قال  ثم  القايض،  أمام 
اجتاحنا قتيبة بجيشه ومل يدُعنا إىل اإلسالم، ويمهلنا حتى ننظر يف 
أمرنا، التفت القايض إىل قتيبة وقال: وما تقول يف هذا يا قتيبة؟قال 
قتيبة: احلرب خدعة وهذا بلد عظيم، وكل البلدان من حوله كانوا 
يقاومون، ومل يدخلوا اإلسالم ومل يقبلوا باجلزية، قال القايض: يا 
قتيبة هل دعوهَتم لإلسالم أو اجلزية أو احلرب؟، قال قتيبة: ال إّنام 
أقر  وإذا  أقررت،  قد  أراك  القايض:  قال  لك،  ذكرُت  ملا  باغتناهم 

املّدعى عليه انتهت املحاكمة.
الغدر  واجتناب  بالدين،  إال  األمة  هذه  اهلل  نرص  ما  قتيبة  يا 
أرض  من  املسلمني  مجيع  بإخراج  قضينا  قال:  ثم  العدل،  وإقامة 
ُترتك  وأن  ونساء،  وأطفال  ورجال  وجيوش  حكام  من  سمرقند 
أْن ينذرهم  الدكاكني والدور، وأْن ال يبقى يف سمرقند أحٌد، عىل 
فال  وسمعوه،  شاهدوه  ما  الكهنة  ُيصّدق  مل  ذلك،  بعد  املسلمون 
شهود وال أدلة، ومل تدم املحاكمة إال دقائق معدودة،  ومل يشعورا 
ساعاٍت  وبعد  أمامهم،  ينرصفون  وقتيبة  والغالم  والقايض  إالّ 
قليلة، سمع أهل سمرقند جلبة تعلو، وأصواتًا ترتفع وغبارًا يعم 
اجلنبات، وراياٍت تلوح خالل الغبار، فسألوا فقيل هلم: إنهَّ احلكم 
َذ، وأنهَّ اجليش قد انسحب، يف مشهٍد تقشعُر منه جلود الذين  قد ُنفرِّ



223

شاهدوه أو سمعوا به. 
وما إْن غُربت شمُس ذلك اليوم، إالّ والكالب تتجول بطرق 
سمرقند اخلالية، وصوُت بكاٍء ُيسمع يف كل بيٍت عىل خروج تلك 
األمة العادلة الرحيمة من بلدهم، ومل يتاملك الكهنة وأهل سمرقند 
أنفسهم لساعات أكثر؛ حتى خرجوا أفواجًا، وكبري الكهنة أمامهم 
اهلل،  إله إالّ  باجتاه معسكر املسلمني، وهم يرددون شهادة أن ال 

وأّن حممدًا رسول اهلل.
علرِّموهم أن احلياَة يف سبيل اهلل قبل املوت يف سبيله؛ فليس 
كيف  علرِّموهم  سبيله،  يف  احلياة  من  أجرًا  بأعظم  سبيله  يف  املوُت 
يسعدون وُيسعدون يف دنياهم، ال أن يشقوا وُيشقوا غريهم فيها، 
مجاعة  أبناء  ُأفهم  أن  »أريُد  اهلل:  رمحه  الغزايل  د  حُممهَّ الشيخ  يقول 

املسلمني أّن احلياة يف سبيل اهلل كاملوت يف سبيل اهلل«.
علرِّموهم كلهَّ ذلك وأكثر من لطائف ديننا وعدله ورمحات ربنا.. 
الدنيا  فعطرت  وزكت،  أنفسهم  طُهرت  وقد  اهلل،  حمبة  عىل  لينشأوا 
بشذاها، وأضاء عىل اخللق سناها، فكانت خري من ُيمثُل دينها، وينهُض 
بأمتها..... عندها، وعندها فقط،  سنقود العامل إىل خريي الدنيا واآلخرة

الفهدي،   الدكتور صالح  الٌعامين   للكاتب  املقال عنوانًا وفكرة  
افكارًا  إليها  أضفت  جلوهرها؛  وتعمياًم  بالفكرة؛  إعجايب  شدة  ومن 

متممة هلا، واحلقته هبذا الكتاب.




