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مقدمة
َّ
احلمد هلل ,وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ,وعلى �آله و�صحبه ومن وااله ..وبعد:
فالدعوة �إىل اهلل طريق الر�سل الكرام� ,إمامهم حممد عليه �أمت �صالة و�أزكى �سالم.
عا�ش حياته كلها للدعوة �إىل اهلل ممتث ً
ال التوجيه القر�آين الكرمي :ﱫ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱪ (الأنعام.)163-162 :

َف َلنا يف حر�صه ﷺ على تزكية نف�سه �أعظم �أ�سوة!
ويف حر�صه على الدعوة مهما كانت الظروف �أعظم ِعربة!!
ومع تلهفه على �إ�سالم عمه �أبي طالب ,قبل �أن يتخطفه املوت ,لنا وقفة!!!
ي َم وجهه �شطر الطائف ,فكان الرد الأ�سو�أ ,والت�صرف
بل عندما �أُوذي �أعظم الإيذاء مبكة ,مَ َّ
الأقبح من �سفهائها فرجع – فداه �أبي و�أمي – كئيب ًا حزين ًا ,و�أ�سند ظهره لذلك الب�ستان جائع ًا
متعب ًا ,فح�صل احلوار الق�صري الذي �أثمر �إ�سالم عدا�س الغالم ال�صغري.
مما يدل على �أهمية ا�ستغالل الداعية جلميع املواقف التي مير بها.
بل العجب ال ُعجاب حينما كان ُمطارد ًا يوم الهجرة!!
فبمروره بخيمة �أم معبد �أدخل الإ�سالم �إىل قلبها ,وقلب زوجها.
وعند وقوفه ملحاورة �سراقة بن مالك – الطامع يف اجلائزة الكربى..
�أثمر ذلك �إ�سالمه ,بل �أعطاه كتاب �أمان ,و�أبو بكر – ر�ضي اهلل عنه – كان بجواره ,وهو خائف.

وال�سعي يف طريق الدعوة ال�صحيح يتطلب الت�شمري عن �سواعد اجلد ,مع اال�ستعانة باهلل,
والتوكل عليه ,واال�ستئنا�س ب�سرية �سيد النا�س ﷺ مراعني يف ذلك �سالمة املنهج والو�سيلة,
وح�سن الأ�سلوب.
والق�ص�ص لها �أ�سلوبها الأخَّ اذ ,و�إيجازها البليغ ,و�إقناعها ال�سريع ,جمعتها �أزهار ًا من
عدد من ال�سنني� .أثاب اهلل القائمني عليها �أجزل املثوبة على
ب�ساتني جمالتنا الإ�سالمية عرب ٍ
جهودهم الد�ؤوبة!
وقد ق�سمت هذه الق�ص�ص �إىل عدة ف�صول:
الف�صل الأول :ق�ص�ص وعرب عن اهتمام املرء ب�إ�صالح نف�سه تعليم ًا ,وتزكية ,وتدريب ًا,
�أ ًّيا كان عمره ,وجن�سه ,وو�ضعه االجتماعي ,وثمرة ذلك العاجلة.
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الف�صل الثاين :ق�ص�ص وعرب عن اهتمام الزوجة بزوجها ,ودورها يف دعوته وتوجيهه
للخري ,وقد ق�صرت احلديث عليها؛ لإدراك اجلميع دور الزوج يف دعوة زوجته!! نظر ًا ملكانته,
وقوامته.
الف�صل الثالث :ق�ص�ص وعرب تو�ضح �أهمية تربية الأبناء تربية �سوية ,وما ينتج عن ذلك
من ُح ْ�سن الأثر عليهم ,وعلى من حولهم.
الف�صل الرابع :ق�ص�ص وعرب عن الدور الكبري للمعلم واملعلمة يف توجيه الطالب
والطالبات �إىل ما فيه اخلري يف العاجلة والآجلة.
الف�صل اخلام�س :ق�ص�ص وعرب عن �أهمية ا�ستغالل الداعية لكل موقف ,ففي الوالئم,
والأعرا�س كانت لنا ق�ص�ص ,ويف اللقاءات العابرة كانت لنا فر�ص,و لل�سيدي والكتيب واملطوية دور
ال ي�ستهان به.
الف�صل ال�ساد�س :ق�ص�ص وعرب تو�ضح �أنه ال �شيء مينعك من العمل للإ�سالم� ,سواء كان
املرء �صحيح ًا �أم مري�ض ًا ,طائع ًا �أو حتى عا�صي ًا ,فال �شيء ميكن �أن مينع الإن�سان ال�صادق من نفع
دينه و�أمته!!
الف�صل ال�سابع :ق�ص�ص وعرب تتحدث عن بع�ض م�آ�سي امل�سلمني ,وتو�ضح بع�ض جهود
املن�صرين ,فكيف يطيب للم�سلم ال�صادق �أن يتخاذل عن ن�صرة دينه؟! ف�إخوانه امل�سلمون يطلبونه
ِّ
وينادونه ,و�أعدا�ؤه املرتب�صون يحاربونه ,وعن دينه ي�صدونه.
و�أما اخلامتة :ف�أجملت فيها عدد ًا من الو�صايا التي يت�سلح بها الدعاة ال�صادقون يف
طريق دعوتهم ملن حولهم.
�أ�س�أل اهلل �أن ينفع بهذه الكلمات ,و�أن يجعلها من العمل ال�صالح الذي يرفع مقامنا يف
خرج
اجلنة درجات ,وندائي للقراء الكرام �أن ُيتحفونا مبا لديهم من ق�ص�ص ت�شجع على الدعوة؛ ل ُن َ
مع ًا اجلزء الثاين من هذه املجموعة املباركة.
ور ُّبنا الرحمن امل�سئول� ،أن يوردنا جميع ًا حو�ض الر�سول� ،صلى اهلل عليه و�سلم.
كتبه

د .عبدالرحمن بن حممد الفار�س
جوال0505489375 :
�ص  .ب4274 :
الريا�ض6758-1325 :
Islamico122@gmail.com
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عجيب �أمرهم!!!

روى البخاري – رحمه اهلل – يف ق�صة نزول الوحي على النبي ﷺ� ,أن
ورقة بن نوفل ملا �أخربه ر�سول اهلل ﷺ خرب ما ر�أى ,قال :ليتني �أكون ح ًّيا �إذ ُيخرجك
خمرجي هم؟!» قال :نعم ,مل ي� ِأت رجل قط مبثل
قومك ,فقال ر�سول اهلل ﷺ�« :أو
َّ
جئت به �إال عودي(.)1
ما َ

عجيب �أمر الدعاة...
واجهون بكل �أنواع الظلم واملحاربة واال�ستهزاء ,ومع ذلك فهم �صابرون حمت�سبون!! ...
ُي َ

عجيب �أمر امل�صلحني!!...
يخرج امل�صلح منهم وحيد ًا فريد ًا ,يقف مبفرده �أمام الأمة مبجموعها ,ال ي�ضره َمنْ خذله,
وال من خالفه ,يت�أ َّلب عليه اخلا�صة ,وينفر منه العامة ,ي�صفونه ب�أقذع ال�صفات ,ويتهمونه ب�أب�شع
الأخالق ,ومع ذلك فهو رافع الر�أ�س ,عايل الهمة� ,صادق العزمية!..
ينظر امل�صلح �إىل النا�س ِمنْ حوله؛ فيجد االنحراف ,وال�ضالل ,والبعد عن �شرع اهلل
فيتحرك قلبه ,ويهتز �ضمريه ,وي�صبح ,ومي�سي مفكر ًا يف هموم الأمة و�أحوالها ,يظل قلق النف�س,
ال يهد�أ باله بنوم �أو راحة ,وال ت�سكن نف�سه بطعام �أو �شراب ..وكيف يقوى على ذلك� ,أو ير�ضى به,
وهو يرى �أمته ت�سري �إىل الهاوية ,وف�صول الهزمية واال�ستكانة تتواىل تباع ًا؟؟!!
�إن امل�صلح �صادق مع نف�سه� ,صادق مع الآخرين ,يجهر باحلق ,و ُي�سمي الأ�شياء ب�أ�سمائها,
ويكره التدلي�س واخلداع وتزوير احلقائق ,وال ير�ضى باملداهنة� ,أو املداراة ,وهذا ما ال ُير�ضي
العامة الذين �أ ْل َه ْت ُهم �شهواتهم و�أهوا�ؤهم عن ذكر اهلل ,كما ال ُير�ضي املتنفذين الذين ي�ستمدون
وجودهم ,ومكانتهم من غفلة العامة و�سكرتهم.
ينطلق امل�صلح م�ستعين ًا باهلل تعاىل ,يجوب الآفاق رافع ًا �صوته بكلمة التوحيد اخلال�ص ,ال
يعرتيه فتور ,وال خور ,وال يقعده عن �أمنية الإبالغ رغبة ,وال رهبة ,وال خوف ,لأن القلب العامر بنور
الإميان يكت�سب قوة وثبات ًا ي�ستعلي بهما على زخرف الدنيا ,وبط�ش اجلبابرة.
�إن عظمة امل�صلح تتجلى يف ثباته ,ورباطة ج�أ�شه ,وقدرته على مواجهة النا�س ,بدون كلل �أو
ملل ,فاحلقُ ميكن �أن ي�صل �إليه الكثريون ,ولكن ال�صدع به ,والثبات عليه ,وال�صرب على الأذى فيه
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منـزلة �شاخمة ال ي�صل �إليها �إال امل�صلحون الأفذاذ.
�إن عظمة امل�صلح تتجلى يف رعايته لهموم الأمة كبريها و�صغريها,
دينيها ودنيو ِّيها ,فهو يعي�ش للأمة ُيذ ُّب عن بي�ضتها ,ويحمي حماها ,وال يع ِّلق قلبه
نف�سه من غ�ضبهم �أو ظلمهم ,يقولها �صادق ًا:
ب�شكر النا�س �أو حمدهم� ,أو ت َرهب ُ
ﱫﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﱪ (هود.)51 :
وحداتها
�إنَّ امل�صلحني هم �صانعو احلياة ,وباعثو الأمل يف الأمة ,هم حر�سها  ،وقادتها ُ ،
�إىل كل خري يف زمن ع َّز فيه الحْ ُ َدا ُة ,وندر فيه ال�صادقون!..
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ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب – رحمه اهلل -
وم ّدده...
�شيخ الإ�سالم ..جُ َ
جهوده يف دعوته ال تخفى على كل ذي عينني ..ولكن ما كان لها �أن تظهر وتعلو� ,إال بعد
ب�صره) ,فكان ما كان ,واحلمد هلل الرحيم الرحمن.
�أحوال و�أهوال (به ّمة ُترقيه ,وعلم ُي ّ
عاد العباد للتوحيد بعد ال�شرك ,وظهرت ال�سنة ,وانقمعت البدعة ..ولكن لو ا�ستعر�ضنا
قطف ًا من �سريته لر�أينا العجب العجاب!!
أكب على القر�آن الكرمي حفظ ًا وقراءة بالتدبر  ,وعلى طلب العلم
ن� أش� يف بيت علم وطهر ,و� َّ
يف حله ,وترحاله ,داخل اجلزيرة وخارجها ,كان خالل رحالته واطالعه على �أحوال النا�س �ساخط ًا
�سوء معتقداتهم ,و َت َعلُّقَ كثري منهم بغري ربهم.
فكان ُينكر املنكرات �أينما ح َّل ,مما �سبب له الكثري من الأذى من العامة واخلا�صة ,وكان
والده ال يريد منه ال�شدة على النا�س؛ �إال �أنه كان م�ص ِّم ًما على ما �أراده من خري ,فلم يجهر بدعوته
العظيمة �إال بعد وفاة والده عام  1153هـ  -فجل�س للتدري�س والإفادة ,وتقرير العقيدة ال�صحيحة؛
فتبعه بع�ض �أهل البلدة التي �أقام بها – وهي بلدة حرميالء – ثم ا�شتهر ا�سمه ,وذاع �صيته؛ فتوافد
عليه النا�س من البلدان املجاورة ,ثم بدا له – بعد حماولة اغتياله – االنتقال �إىل بلدة العيينة
�أكرب بلدان جند ,و�أكرثها �سكان ًا ,فنا�صره �أمريها؛ فازداد ال�شيخ ن�شاط ًا يف القول والعمل ,ف�أمر
بالأ�شجار َّ
املعظمة ف ُق ِّطعت ,وبالقباب امل�شيدة على القبور َفهُدِّ َم ْت ,فا�شتهر �أمره ,وطارت �أخباره
َفكَثرُ �أتباعه!
�إال �أن املعار�ضني واملعاندين كانوا �أكرث من املوالني؛ ف�أذاعوا عنه الأكاذيب ,ورموه بالزور,
و�أ�شاعوا عنه البهتان!
وال غرابة يف ذلك ,فك ُّل دعو ٍة �إ�صالحية ُت�صاب مبثل ه�ؤالء الأعداء ,فكان �أن �أُخرج �إىل
الدرعية؛ فح�صل اللقاء التاريخي بينه وبني �أمريها – حممد بن �سعود رحمه اهلل – وتعاهدا على
الن�صرة والدعوة – فرحمة اهلل عليهما!
توهج ًا.
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وح�صل ما ح�صل من معارك ,وم�صاعب ,ومكائد من �أعداء هذه
الدعوة ال�سلفية ,لكن اهلل تعاىل كان لها حافظ ًا؛ فك ُّل َمنْ رام �إطفاء هذا
النور �أطف�أ اهلل نوره ,وناره ,وجعله رماد ًا.
 بف�ضلوقد �أراد اهلل بحكمته �أن تبلغ هذه الدعوة مداها ,ف�أ�صبحت
اهلل  -ال�سبب الأول ,وال�شعلة املنرية التي �أ�ضاءت الطريق للحركات الإ�صالحية التي قامت يف
�شتى �أ�صقاع الأر�ض دون مبالغة.
وقد كان رحمه اهلل! من �أعالم الإ�صالح الإ�سالمي يف الع�صر احلديث..
قوي العقيدة ,عميق الإميان ,ال يخاف يف احلق لومة الئم� ,شديد الغرية على الدين,
كان َّ
ذا وقار وهيبة ,عظيم التقوى والزهد والورع ,كثري الت�سبيح ,طويل العبادة ,كثري التهجد ,مع حب
للخري والرب والإح�سان.
و�إىل هذه املبادئ  -بعد توفيق اهلل تعاىل  -يرجع جناحه فيما قام به من ج�سام الأمور طول
حياته احلافلة بجالئل الأعمال ,وجميل ال ِفعال ,رحمه اهلل رحمة وا�سعة:
ﱫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﱪ (الأنعام.)90 :
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�شاب  ..مبائة �شاب !! ...
كنت يف املرحلة الثانوية �أحمل هم �إ�صالح عائلتي التي عادة ما جتتمع نهاية
الأ�سبوع �شيبها ,و�شبابها ,و�أطفالها.
ويغلب على هذه اللقاءات الف�ساد!
فالكبار يف قوقعتهم املعنوية (�أحاديث مكررة ,ونقا�ش عقيم).
وال�شباب ويا للأ�سف يف غ ِّيهم �سادرون (�إما عند التلفاز والد�ش ,و�إما يف لعب البلوت,
ونحوه) ,و�أنا �أحرتق من داخلي!
كيف �أ�ؤثر؟! كيف �أبني ؟! كيف �أبد�أ؟!
ميزتي �أنني �أ�صغر القوم!
فلو ُقدِّ ر �أن �أدخل � َّأي جمل�س فمكاين هو �أطرافه ,فال�صدر كما يقال لل�صدر!!
ري يدفعني �إىل �أن �أعمل بحيوية! نعم ,وفور �أن
لدي �شعو ٌر قوي يحثني ,و�
ولكن َّ
إح�سا�س كب ٌ
ٌ
�أبد�أ العمل �سيح�صل النجاح – ب�إذن اهلل – ولكن كيف؟!
طبقت احلكمة البالغة:
ما خاب من ا�ستخار ,وما ندم من ا�ست�شار!
فا�ست�شرت �أحد الدعاة الذي ن�صحني بعدة ن�صائح ,طبقتها فر�أيت ثمار ًا عجيبة,
قال يل( :يف ظرف الثالثة �أ�شهر القادمة ,اح�صر ك َّل ما ُيلقى يف جمل�س الأ�سرة من مو�ضوعات!!).
فع ًال بد�أت الت�سجيل واملتابعة ,فر�أيت �أن جمال�س �أولئك الكبار تدور حول الآتي:
االهتمام بالنجوم ,و�أ�سمائها ,و�أبراجها ,ومطالعها.
االهتمام بالنخيل ,و�أنواعها ,واملفا�ضلة بينها.
االهتمام باحلروب القبلية القريبة ,و�ضروب ال�شجاعة فيها� ...إلخ.
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رجعت �إىل امل�ست�شار و�أوجزت له الأخبار.
فقال� :أريدك �أن تتبحر يف هذه الفنون.
فقلت :ال �أعرف ..ال �أ�ستطيع..
و�س ْل ذلك الإن�سان ,وللتعمق يف
فقال :للتبحر يف الفن الفالين اذهب �إىل املكان الفالينَ ,
التاريخ طالع الكتاب الفالين� ...إلخ.
ا�ستجبتُ لقوله ,وحر�صتُ على ذلك �أ�شد احلر�ص.
ويف اللحظة احلا�سمة� ...أردت �أن �ألقي ب�سهامي ,و�أُظهر ما ُي ِكنُّ َجناين ,فقد �أعددت العدة,
وعلى اهلل اعتمادي.
جل�س الكبار ,وحولهم ال�صغار...
فقال الأول� :سيدخل الو�سمي بعد �أربعة �أيام!
قال الثاين :ال بل بعد ثمانية �أيام!!
فقال الثالث :ال �أربعة �أيام ,وال ثمانية ,بل هو �ستة �أيام ال تزيد!!
فقلت بكل ثقة� :سيدخل الو�سمي بعد �أربعة �أيام ,و�إحدى ع�شرة �ساعة ,وع�شرين دقيقة.
�ضحكوا كثري ًا ,وتعجبوا!! كالم غريب ,ودقة متناهية ,ف�أخذوا كعادتهم باال�ستهزاء وال�سخرية.
ن�ص على ذلك العجيلي يف مو�سوعته ,وكذا ابن ب�سام  ,و�أكد ذلك الفلكي
عقّبت قائ ًالَّ :
ابن م�سند!!
و�أخذت �أو�ضح لهم احلقائق ,واحدة تلو الأخرى.
وهنا انقطع اال�ستهزاء وال�سخرية ,وحل مكانهما الإن�صات ,واالنتباه..
وبعد ذلك �صاروا يجدون عندي �أ�شياء تهمهم ,ومعلومات جديدة ,وكالم ًا ر�صين ًا بد ًال عن
ق�ص�صهم املكررة ,و�أحاديثهم املج َّرتة!!
وحينها �أ�صبح كل واحد منهم �إذا ت�صل ب�أبي يذكره مبوعد اللقاء ,وي�ؤكد عليه قائ ًال :ال تن�س
ابنك حممدً ا !!

15

جتارب دعوية ناجحة

الآن حت َّققت الو�سيلة (وهي �إيجاد مكانة لديهم).
علي حتقيق الهدف ,وهو( :الت�أثري عليهم ,و�سقاية
بقي َّ
اخلري الذي يوجد عند بع�ضهم).
يف �أحد االجتماعات قلت لهم :ما ر�أيكم لو �أح�ضرت عامل ًا يف الفلك! �سيعر�ض
�أ�شياء مل يرها الكثري منا طوال حياته عن املجرات والنجوم� ..إلخ.
ف�أبدوا موافقتهم.
فكان �أن كلمت �أحد املخت�صني من حملة الدكتوراه يف علم الفلك فوافق جزاه اهلل خري ًا
فجاء ومعه جهاز الربوجكتور ,و�شا�شة العر�ض الكبرية ,وحمل معه ال�صور ,واخلرائط الكثرية..
فبد�أ العر�ض؛ ثم �أطف�أ الأنوار ,و�أخذ ي�شرح ب�إطناب ,والقوم ي�ستمعون �إليه ب�إعجاب ,وي�ؤكد كالمه
بال�صور واملج�سمات ,ويو�ضح لهم املبهمات.
فما انتهى �إال والتفوا حوله طالبني جلو�سه؛ فاعتذر لكرثة الأ�شغال ,وتتابع الأعمال ,فلما
ان�صرف ,قالوا :هذا الذي نريد!!
نريدك دوم ًا �أن حت�ضر لنا مثل هذا ال�شخ�ص املفيد!!
بعد فرتة� ..أح�ضرت لهم �شخ�ص ًا خمت�ص ًا يف العقارب والثعابني ,وكان عنده العديد من
ال�صور والأفالم ,بل والكائنات احلية :ال�سام منها ,وغري ال�سام ,ينقلها معه يف �صناديق خا�صة.
فلما ر�آه �أولئك الرجال انده�شوا ,ومن عجائب خلق اهلل �سبحوا وكربوا وت�أثروا ,و�أخذ
بع�ضهم ي�شري �إىل تلك احلية :هذه مثل التي لدغت �أمي.
و�آخر يقول :هذا العقرب التي لدغت �أبي!!
وهكذا� ..أحبني الكبار قبل ال�صغار؛ فبد�أت �أحرك املجال�س مبا يفيد من :م�سابقات,
وكلمات ,وندوات ,ومعلومات من َّوعة ,و�أطرح امل�شاريع اخلريية ,و�أوزع عليهم ال�سيديات والكتيبات
الإ�سالمية.
والآن...
وبعد م�ضي عدة �سنوات �صارت �أ�سرتنا الكبرية من الأ�سر ال�صاحلة ,وهجر كثري منهم
حياة العبث ,و�أقبلوا على اجلدِّ  ,و�سلكوا طريق الر�شاد.
فاحلمد هلل �أو ًال ,و�آخر ًا ,وظاهر ًا ,وباطن ًا.
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وامر�أة  ..ب�ألف !...

علي �أحد الدعاة الأفا�ضل م�شروع ًا متميز ًا (وهو �إن�شاء معهد
طرح َّ
�شرعي) يف �أحد الأماكن املحتاجة من بالدنا الإ�سالمية ,وللأ�سف ال�شديد مل
�أكن �أملك من حطام الدنيا �شيئ ًا ,ومل تطب نف�سي �أن �أحرمها هذا اخلري! فما احل ُّل يا
ُترى؟ جل�ستُ حائر ًا ك�سري ًا ,كيف يفوتني هذا اخلري؟!
(�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون!).

وفج�أة!! ظهرت يف خميلتي �صور ُة عمتي احلبيبة (الكبرية يف ال�سن ,ال�شابة يف الروح ,والطموح),
رفعت �سماعة الهاتف ,قائ ًال:
 عمتي الفا�ضلة� ,سارعي �إىل اخلري فهذا م�شروع مبارك يكلف ( – )30.000ثالثني �ألفريال فقط!!
 فردت قائلة :لي�س عندي �شيء!! قلت� :أرجوك! امل�شروع كبري ,ونفعه عظيم ,ال حترميني ,وال حترمي نف�سك هذا اخلري..�أرجوك �سارعي؛ فالدعاة �سي�سافرون غد ًا.
 ترددتْ قلي ًال ,لكنها كعادتها يف امل�سارعة �إىل اخلري ردت قائلة :ح�سن ًا ات�صل بعد الع�شاء,و�إن �شاء اهلل �سيكون املبلغ جاهز ًا!
فع ًال بعد ال�صالة مبا�شرة ات�صلتُ بلهفة ,فردت قائلة :املبلغ موجود!!
فرحت كثري ًا ,وانطلقت �إىل بيتها م�سرع ًا ,ولكن تعجبت حقيقة ...كيف ا�ستطاعت؟!
وت�ساءلت :ماذا �صنعت؟!!
قالت بكل ثقة ,وهي حتمد اهلل تعاىل:
�أو ًال :ات�صلت ب�أحد �أقاربي وطلبت منه �إقرا�ضي املبل َغ ( )30.000ثالثني �ألف ريال ,على
�أن �أعيدها يف وقت الحق ,فما كان منه �إال �أن �أح�ضرها بنف�سه ,جزاه اهلل خري ًا.
ثاني ًا :قمت باالت�صال مب�ساعدة (ابنة ابنتي) ف�أح�ضرت دفرت الهاتف ال�شخ�صي ,وقمت
باالت�صال على القريبات وال�صديقات ,و�أخربتهنَّ عن هذا امل�شروع ,وطالبتهنَّ بامل�ساهمة ,ولو
بالقليل ,ومل ن�شرتط �أن يكون دفع املبلغ فور ًا ,و�إمنا توجد مهل ٌة من الأ�سبوع �إىل ال�شهر!!
وفع ًال بحمد اهلل اجتمع املبلغ من �أم عبداهلل  200مائتا ريال ,ومن �أم حممد  500خم�س
مائة ريال ,ومن �أم �صالح  10.000ع�شرة �آالف ريال ,وهكذا َف َما انتهينا من االت�صاالت �إال وقد
جمعنا املبلغ كله!
واحلمد هلل رب العاملني.
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عندما حققت النجاح
منذ �صغري ..كنت حني ي�س�ألني �أحد ال�س�ؤال التقليدي( :ماذا تريدين
�أن ت�صبحي عندما تكربين؟).
كنت �أرد ِّ
بكل فرح وفخر( :طبيبة!).
والزلت �أذكر حني متت ا�ست�ضافتي ذات �صباح يف الإذاعة املدر�س َّية – باعتبار �أنني الطالبة
الأوىل على املدر�سة – ومت �س�ؤايل عن هديف الأول ..فقلت� :أن �أ�صبح طبيبة جراحة ,وا�ستلذذتُ
طعم الفخر على الطالبات؛ ف�أكملت ..و�أتخ�ص�ص يف جراحة املخ والأع�صاب!
وحني و�صلت للمرحلة الثانوية ..كنت �أرى هديف يقرتب �أكرث ف�أكرث ,و�أنا �أحرز املعدالت
العالية ..وحني اقرتبت من ال�صف الثالث الثانوي ..كنت يف �أهبة ا�ستعدادي ,وتهيئة نف�سي لإنهاكها
يف درا�سة متوا�صلة تنتهي باملعدل املطلوب ب�إذن اهلل.
وبالفعل ..بد�أت منذ العطلة ال�صيفية مبراجعة املواد ,وجمعت �أكوام ًا من مناذج االختبارات
ال�سابقة ,وحرمت نف�سي من كل متع احلياة ..فال خروج ,وال نزهات ,وال ت�س ُّوق وال قراءة �صحف,
وال غريها...
كنت �أ�ضع الهدف �أمامي يف كل حلظة ..وهو �أن �أ�صبح الدكتورة (نهلة) .الإن�سانة التي
يفخر بها اجلميع..
وحني كنت �أ�شعر بالتعب والإرهاق يف الليايل الباردة التي كنت �أ�سهر فيها ملراجعة املواد,
عيني كنت �أ�سرع بتخيل �شكلي و�أنا �أرتدي املعطف الأبي�ض ,وعلى عنقي
و�أجد �سلطان النوم يداعب َّ
ال�سماعة الالمعة ,ف�أجد نف�سي ُت�شحن بالطاقة من جديد ,و�أعود لأغرق يف قراءة الكتب...
وكلما اقرتبت االختبارات ,ازداد اجلهد والتعب ,والإرهاق ,والدرا�سة املتوا�صلة ..حتى َّ
حل
مو�سمها فع ًال ,و�أ َّديتها ب�شكل طيب وهلل احلمد واملنة..
وحني انتهينا من االختبارات كان اجلميع ي�شعر بال�سعادة والراحة� ..إال �أنا يف الرحلة التي
مل تبد�أ بعد ..كنت �أنتظر املجموع والقبول يف كلية الطب ...وبالفعل ..ظهرت النتائج ,وكنت �أحمل
تقدير ًا رائع ًا ..%98 ..اجلميع كان يغبطني على هذا التقدير املرتفع ,واجلميع كان مت�أكد ًا من دخويل
ملجال الطب ..وبالفعل تقدمت �إىل الكلية ,وكان البد من اجتياز املقابلة؛ فاملعدل وحده ال يكفي..
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وحانت املقابلة ..وكنت مرتبكة جد ًا ..فحلم حياتي يتحدد اليوم
– ب�إذن اهلل – �س�ألوين �أ�سئلة كثرية ..مل �أعرف كيف �أجيب عنها� ..إذ مل
لدي املعلومات الكافية ,وال قوة ال�شخ�صية التي ت�ساعدين على مواجهة هذه
تكن َّ
الأ�سئلة املخيفة� ,أو التن�صل منها بلباقة..
وخرجت و�أنا �أجر �أذيال اخليبة ..فقد كان من الوا�ضح �أنيِّ مل �أحظ ب�إعجاب � ٍّأي من
الأ�ساتذة الأطباء الذين قابلوين..
كانت �صدمة قا�سية جد ًا..
تعب ,و�أوا�صل الليل بالنهار؛ لأُكمل
كنت كمن يبني ق�صر ًا كبري ًا طوال �سنوات مريرة� .أَجتهدُ ,و�أَ ُ
بناء حلمي الكبري ..ثم �أراه يتحطم �أمامي يف دقائق ب�سيطة ..ويتحول �إىل تراب� ..أحالم زائفة...
عدت �إىل البيت و�أنا �أعلم النتيجة م�سبق ًا ,لك ِّني كنت �أفكر يف كيفية مواجهة �أهلي و�أقاربي؟!
بل كيف �أواجه نف�سي و�أقنعها ب�أنيِّ لن �أ�صبح الدكتورة نهلة؟! �س�أ�صبح فتاة عادية ..تدر�س درا�سة
تقليدية ,دون �أن ُتقدم للعامل �شيئ ًا ُيذكر!.
كيف �س� ِّ
أوطن نف�سي على حياتي اجلديدة دون حلمي الكبري ..دون املهنة التي َر�سمتُ حياتي
بها ..دون �صورة املِعطف الأبي�ض الذي كنت �أرتديه يف �أحالمي..
بكيتُ طوي ًال يف غرفتي ..لكنْ بعيد ًا عن �أهلي والآخرين ,وكنت �أُحاول �أن �أَظهر متما�سكة,

وغري مهتمة..

علي ..فع ًال �أنا مل �أُقبل يف الكلية..
وعند ظهور النتائج مل يكن هناك جديد َّ
�أ�صابني نو ٌع من فقدان ال�شهية وال�ضعف ب�سبب حزين ال�شديد ,وبكائي �أيام ًا طو ً
اال ,ال �أحادث
فيها �أحد ًا؛ حتى رف�ضت التقدم �إىل �أية كلية �أو جامعة �أخرى ,فقد �شعرت ب�أنه مل يكن هناك جمال
ينا�سبني كالطب ..وقد ذهب �أدراج الرياح ..فما الفائدة من درا�سة ال �أح ُّبها ,ومل �أحلم بها يوم ًا!!
لكن �أبي �أ�ص َّر على �أن �أقدم على جمال �آخر ..فهذه لي�ست نهاية املطاف ,واحلياة يجب �أن
ت�ستمر رغم ال�صعاب والأزمات..
كليات مل �أفكر بها يف حياتي ..وال �أعرف كيف
وبالفعل وحتت �إحلاح �أهلي ,وتعزي ًة لنف�سي قدمت على ٍ
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اخرتتُ تخ�ص�ص الفيزياء!!..
مل �أكن �أحبه كثري ًا ..لكن �شيئ ًا من كربيائي دفعني نحوه..
وحني بد�أت الدرا�سة كنت �أ�شعر بالنفور ال�شديد من هذا التخ�ص�ص ,ومن مواد
الإعداد العام املختلفة التي ندر�سها ..لك ِّني وا�صلت املذاكرة والدرا�سة ,وجنحتُ  ..بف�ضل
اهلل تعاىل.
كامل ..وجدت نف�سي �أدر�س مواد التخ�ص�ص ال�صعبة ..وبد�أت �أ�شعر بالتحدي..
عام ٍ
وبعد ٍ
كانت الدرا�سة كالنهر اجلارف الذي �إن مل تقاومه ,وتن�سجم معه ف�سيغرقك ,وتخ�سر نف�سك؛ لتعود
لدي هذا ال�شعور..
لنقطة البداية ..لذا كان البد من الرتكيز واالنتباه املتوا�صل ..لكن بعد فرتة ق َّل َّ
وبد�أت �أ�شعر ...ب�شيء من احلب لهذا التخ�ص�ص رغم ال�صعوبة التي تزداد ف�ص ًال بعد �آخر..
لدي التفكري املنطقي ..وكيف �أحاول �أن �أحل امل�شكالت بطريقة علمية خمططة,
لقد �شجع َّ
وبهدوء ,وعقل �صاف ..مع االنتباه لكل العوامل امل�ؤثرة مهما �صغرت..
لدي حلم ًا بعيد ًا يف �أن �أجنز �شيئ ًا من خالل هذا
�شيئ ًا ف�شيئ ًا ..بد�أت �أ�شعر �أن َّ
التخ�ص�ص!..
نعم ..ملاذا ال �أقوم بت�صميم اخرتاع ما ..نعم �أنا فيزيائية ..والعلماء امل�سلمون برعوا يف هذا
العلم ,وو�ضعوا �أ�سا�سياته ..فلماذا ال ن�ستم ُّر نحن �أي�ض ًا يف هذا الطريق ,ونكمل م�شوارهم ..ميكنني
ذلك – ب�إذن اهلل – لكن �أحتاج فقط للعزمية ,والإرادة ,والإبداع يف التفكري بعد التوكل على اهلل.
�أخل�صت نيتي هلل ,و�شرعت �أ�ضع خمططاتي لبع�ض الأفكار الب�سيطة ..كنت �أمزقها ,و�أنا
�أ�ضحك عليها �أحيان َا ..لكن �شيئ ًا ف�شيئ ًا بد�أت الأفكار تت�ضح �أكرث و�أكرث ,وبد�أت �أعرف كيف �أح ِّول
الأفكار الب�سيطة لتخطيط منظم على الورق..
وذات يوم� ..شرحتُ لأ�ستاذتي الفكرة ..جهاز يقوم بتحلية املياه بطريقة كهربائية .ومل
أ�صمم الدائرات الكهربائية اخلا�صة به ..انبهرت �أ�ستاذتي ,و�ساعدتني ,ووقفت
�أكن �أعرف كيف � ِّ
بجانبي ,وكذلك فعل �أحد الأ�ساتذة الذي را�سلته طلب ًا للم�شورة ..ف�أر�سل يل الكتب الالزمة ,وو�ضع
علي..
دليل امل�سائل التي كانت مبهم ًة َّ
وبعد �سنتني من التجارب املتوا�صلة ..ظهر اجلهاز للنور ..و َّمت ت�صنيعه وهلل احلمد ..وكان
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اجلميع يتحدث عنه..
ح�صلتُ من خالله على جائزة الإجناز العلمي يف اجلامعة ,وعلى
�شكر وتقدير خا�ص من �إدارة الكلية ..كما حت َّدثت عنه ال�صحف واملجالت..
و�شعرت بفخر كبري لأين ا�ستطعت �أن �أ�ضع يل هدف ًا �آخر يف احلياة ,و�أ�سري نحوه بعد
�أن �ضاع هديف الأول ..مل � ْ
علي من ال�سماء ...بل �أخذت
أقف عاجز ًة ,ومل �أنتظر املنحة لتنـزل َّ
بالأ�سباب ,و�شققت طريقي نحو النجاح متوكل ًة على اهلل �سبحانه...
وبعد تخرجي مت تر�شيحي للإعادة يف الكلية ,وعملت معيد ًة ,ثم وا�صلت درا�ستي
للماج�ستري ..وبعد �أن نلت الدرجة...
تزوجت ...لكن هذا مل مينعني من موا�صلة م�سريتي نحو ما و�ضعته يف خمططاتي ..وهو
نيل درجة الدكتوراه ...وكنت �أول فتاة �سعودية تنال هذه الدرجة يف جامعتي..
وبحمد اهلل ال �أتوقع �أنَّ �شيئ ًا من هذا كان ميكن �أن يح�صل لو �أين مل �أخلع معطف الطبيبة,
وبقيت �أفكر فيه طوال عمري ,و�أندب حظي لأين مل �أ�ستطع احل�صول عليه.
�إن �أجمل ما اكت�شفته يف رحلتي هذه هو �أن الأ�شياء تبدو �أجمل حني نح ُّبها ,ونرغب يف
النجاح من خاللها ,كما �أننا نحن من ُي َك ِّيف الظروف – ب�إذن اهلل – ولي�ست الظروف هي التي
تك ِّي ُفنا .ف�أنا كانت الظروف على غري رغبتي ,ومل �أُ ْق َب ْل يف التخ�ص�ص الذي �أحببته ..لكنني حاولت
حب التخ�ص�ص املوجود �أمامي ,و�أن �أبدع فيه ..حتى حققت النجاح  -بتوفيق اهلل تعاىل !
�أن �أُ َّ
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�سعة الأفق
من نعمة اهلل – تعاىل – على العبد (احلري�ص على �إ�صالح نف�سه,
و�إ�صالح جمتمعه) �أن يرزقه �سعة يف الأفق ,وعمق ًا يف النظر ,فيت�سع �إدراكه ,وينطلق
يف �آفاق رحبة ,وي�ؤتيه اهلل ب�صرية نافذة؛ جتعله ينفذ �إىل �أعماق احلقائق و�أبعادها ,فيقدُرها
بقدرها ,وي�ضعها يف موا�ضعها ,ومما يعني على ذلك عدة �أمور:
 -1حر�صه على طلب العلم واجلدِّ فيه ,و�أخذه من �أهله الأثبات الرا�سخني ,وال�صرب على تتبع
م�سائله يف مظانها املختلفة ,وحر�صه يف بداية الطلب على �أن ي�أخذ من كل فن (�أ�صوله وقواعده)
لكي تتكامل معارفه ,وتت�آلف علومه .والعلم هو الركيزة الأ�سا�سية التي َت ْبني عقل الإن�سان؛ وجتعله
ي�ستقيم على اجلادة؛ �أمل تر �أن اجلاهل يعي�ش يف ظلمة فال يب�صر طريقه ,ف�إذا عر�ض له عار�ض
�صار يتخبط وي�ضطرب؟!
بينما ترى �صاحب العلم والفهم حاذق ًا فطن ًا ,يفتح اهلل عليه من �أبواب العلوم ما يجعله
قادر ًا على ر�ؤية �أبعاد وا�سعة ال يراها َمنْ هو دونه.
 -2تن ُّوع ثقافاته ,وتعدد قراءاته يف خمتلف �أنواع املعرفة العلمية؛ فاملتخ�ص�ص يف الدرا�سات
ال�شرعية – مث ًال – ال ينح�صر يف هذا التخ�ص�ص؛ بل متتد عنايته واطالعه �إىل الدرا�سات الأدبية
والفكرية والإن�سانية الأخرى؛ فهو ينتقل يف حقول العلم والفكر ,وميت�ص رحيق الأزهار ب�ألوانها,
و�أ�شكالها املتنوعة ,وهكذا بقية املتخ�ص�صني يف فروع �أخرى من العلم.
 -3كرثة حماوراته ,وجمال�سته لأهل العلم والر�أي و�أرباب اخلربة؛ فباحلوار العلمي اجلاد
تت�سع مدارك الإن�سان ,ويقف على �أ�شياء قد ال تخطر بباله على الإطالق.
وقدمي ًا قال عمر بن عبدالعزيز –رحمه اهلل�(:-إين وجدتُ لقاء الرجال تلقيح ًا لألبابهم)(.)1
وقال الزهري – رحمه اهلل ( :-العلم خزائن ,ومفاتيحها ال�س�ؤال) (.)2
وقال �أيوب ال�سختياين  -رحمه اهلل :-
(�إنك ال تعرف خط�أ معلمك؛ حتى جتال�س غريه) (.)3
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( )1املعرفة والتاريخ (.)116/1
( )2جامع بيان العلم وف�ضله (.)534
( )3جامع بيان العلم وف�ضله (.)613
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ولذا كان ال�سلف يحثون طالب العلم على الرحلة وال�سفر ملالقاة
العلماء ,واكت�ساب خمتلف �أنواع العلوم واملعارف
ويف هذا يقول ابن خلـدون –رحمه اهلل (على كرثة ال�شيوخ يكون
ح�صول امللكات ور�سوخها)( ,)1وال�شك �أن الداعية �أوىل و�أحرى �أن ُي َط ِّبقَ ذلك؛ ملا فيه من
عظيم الفوائد.
 -4حر�صه على الت�أمل ,والنظر ,والتفكر ,و�شحذ الذهن ,وتن�شيطه يف درا�سة املباحث
احلي املعطاء هو الفكر املتَّقد الذي ينب�ض بحيوية ون�شاط ,فال يك�سل ,وال يعجز,
وامل�سائل .والفكر ّ
وال ت�صيبه ال�س�آمة وامللل ,وكرثة التفكر تنمي امللكة ,فـ (كرثة املزاوالت تعطي املل َكات ,فتبقى
للنف�س هيئة را�سخة َومل َكة ثابتة)( .)2كما �أنَّ الفكر املنظم هو الذي يبني العقل ,ويجعله ي�ستقيم
على الطريق ,و�أما الع�شوائية واالرجتالية يف التفكري ف�إنها ت�شتت الذهن ,وتف ِّرق الهمم.
�أما الإن�سان الذي ال يفكر� ,أو يفكر بطريقة رتيبة �أو ع�شوائية ,ف�إنه بال�ضرورة �إن�سان عاجز ال
يقوى على �إعطاء الت�صور ال�صحيح للم�سائل ,بل قد يقوده تفكريه �أحيان ًا �إىل التخبط واال�ضطراب.
 -5اطالعه على التجارب واخلربات الب�شرية قدر الطاقة ,واختزانها يف عقله لكي ي�ستطيع
توظيفها التوظيف الأمثل �إذا دعت احلاجة �إىل ذلك ,واحلكمة �ضالة امل�ؤمن� ,أنى وجدها فهو �أحق بها.
 -6حتر ُّره من التقليد الأعمى بكل �صوره و�أ�شكاله؛ فهو ي�ستفيد من �أ�شياخه و�أ�صحابه
وغريهم ,ثم ينطلق بفكره احل ّر ,يلتم�س خمتلف ال�سبل بعقلية نا�ضجة م�ستقلة ,ولي�س ك ُّل النا�س
يقوى على ذلك؛ ف�أ�صحاب الفكر هم املعادن الكرمية النادرة ,وهم القادرون على ريادة الأمة ,و�أما
عامة النا�س فهم همج رعاع �أتباع كل ناعق ,وبني ه�ؤالء و�أولئك �أ�صناف من النا�س �أخذوا من كل
فريق بطرف.

( )1مقدمة ابن خلدون (.)541
( )2مفتاح دار ال�سعادة (.)284/1
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الفصل الثاني

اهتمام الزوجة بزوجها
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الدعوة بني الزوجني

قال تعاىل :ﱫ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﱪ (الروم.)21 :

الزواج فطرة ب�شرية ,و�سنة كرمية ,وطريقة حميدة...
مزاياه عظيمة ,ومعانيه �سامية ,و�أغرا�ضه نبيلة ..حاول ال�شيطان �إف�سادها حين ًا� ,أو �إ�ضعافها يف
�أحايني كثرية!
وامل�سلم وامل�سلمة يوقنان ب�أن الزواج حب وتعاون ,و�إيثار وت�ضحية� ,سكن ومودة ,وعالقة �شريفة.
فهو الطريق الذي �سارت فيه الإن�سانية...
من ذكر و�أنثى بد�أت حياة الب�شرية ..ومن بيت واحد نبعت الإن�سانية ..بيت عماده
(�آدم وحواء) تفرعت منه بيوتات ,وقامت جمتمعات ,فتبارك الذي خلق من املاء ب�شر ًا
فجعله ن�سب ًا و�صهر ًا...
فما �أجمل �أن تكون احلياة الزوجية طريق ًا �إىل جنات اخللود يف �سعادة �أبدية ,يعني الزوج
زوجته على طاعة ربها ,والبعد عما ي�سخطه ,والزوجة كذلك تب�صره وتر�شده وتعينه!
والزوج دائم الت�أثري على الزوجة ,ولك َّنا �سنقر�أ طرف ًا من ت�أثري الزوجة على هذه احلياة
الزوجية التي ج�سدت �إمكانية العمل لها مهما كانت ظروفها ,خا�صة مع �صدق النية ,وح�سن
االلتجاء �إىل رب الربية .
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كيف ت�ؤثرين على زوجك؟
كنت دائم ًا حتلمني
كنت ت�سرحني بخيالك مع فار�س الأحالمِ ,
حينما ِ
اكت�شفت احلقيقة املرة
تزوجت على ذلك الأمل اجلميل ,ثم
به رج ًال �صاحل ًا ,حتى
ِ
ِ
فماذا تفعلني؟!
أحببت �أن
كنت فتا ًة غري م�ستقيمة حتى منَّ اهلل عليك؛ فاهتديت �إىل �صراطه امل�ستقيم ,ف� ِ
ِ
يكون منـز ُلك رو�ض َة طهر ونقاء ,ورغبت يف الت�أثري على زوجك؛ كي ي�سري على الطريق.
فماذا �ستفعلني ؟!
رمبا تعانني من زوج يت�أخر عن ال�صالة� ,أو يرتك بع�ضها تهاون ًا� ,أو ي�شرب الدخان� ,أو يرغب
يف م�شاهدة الد�ش� ,أو �سماع الأغاين� ,أو ال�سفر �إىل اخلارج� ,أو حليق اللحية� ,أو بذيء الل�سان� ,أو
بخيل �أو� ..أو ...وترغبني �أن ُي ِق َّر اهلل عينك بهدايته ,وترين فيه ما حتلمني به...
أزواجهنَّ  ,وكلهن جنحن يف جتاوزها,
ف�إليك ن�صائح املج ِّربات الالتي ع�شن جتارب ُم َّرة مع � ِ
وكلهن يقلن( :الآن زوجي كما �أحب).
ملاذا هذه الق�ص�ص؟!
 1 .1ت�سلية و�شحذ همة كل زوجة تواجه م�شكالت مع زوجها ,فتعرف ب�أن الكثريات مثلها
فتطمئن نف�سها ,وتن�شط لدعوة زوجها.
2 .2فيها جرعات كبرية من ال�صرب والأمل نقذفها ب�إذن اهلل يف قلوب املرتقبات للحظات
الفرج ,واملتلهفات �إىل ال�سعادة الزوجية.
3 .3فيها �صورة �صادقة ملمو�سة لثمار الدعوة �إىل اهلل ,وال�صرب ,والإحلاح بالدعاء,
وجماهدة النف�س.
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زوجي وال�صالة!!
م�شكلتي مع زوجي �أنه ال ي�صحو ل�صالة الفجر والع�صر حينما يكون
نائم ًا ,ومل �أكن �أعلم عنه ذلك قبل زواجي؛ لأنه ُمدح يل كثري ًا ,ت�ضايقت يف البداية,
ولك ِّني قررت الإ�صالح ,وب�صراحة كانت رد ُة فعل زوجي �سيئة ,ولي�س هذا مب�ستغرب على
�شخ�ص نائم؛ فكنت حينما �أُل ُّح يف �إيقاظه يلج�أ للعناد ,ويقول :عناد ًا لك لن �أ�ستيقظ ,و�أحيان ًا
يدفعني بقوة ,ويطردين من الغرفة.
معاملة زوجي يل طيبة دائم ًا ,لكنه اعتاد �أال يزعجه �أحد عندما يكون نائم ًا ,فا�ستنكر ذلك
علي ,مما جعلني – بف�ضل
مني ,كان ت�أثري املحا�ضرات التي �أ�سمعها� ,أو �أح�ضرها يف امل�ساجد قوي ًا َّ
اهلل تعاىل – حمافظ ًة على �صالة الفجر ,ال تفوتني �أبد ًا ,وثابت ًة على ديني ,ال يهزين �شيء ,و�أنا �أرى
�أن �أول خطوة يف طريق الإ�صالح ,هي �إ�صالح النف�س �أو ًال.
ف�إن كان زوجك يراك قدوة ح�سنة ,ال تفوتك �صالة الفجر �أبد ًا ,ف�إن هذا دافع قوي له لالقتداء
بك ,ثم:ﱫ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱪ(البقرة.)44:
والبد من اال�ستمرار َّ
واجهت منه معامل ًة
كل يوم يف �إيقاظه؛ حتى ولو مل جتدي نتيجة ,بل وحتى لو
ِ
�سيئة ,البد من املداومة ,و�إياك والي� َأ�س ف�إنه بداية الف�شل ,وفيه �سوء ظن باهلل تعاىل ,ثم ال ينبغي
�أن ت�سريي يف هذا الطريق ال�شاق �إال و�أنت مت�س ِّلحة بالدعاء ,و�صدق اللجوء �إىل اهلل ,والثقة بوعده
الكرمي ,ب�إجابة َمنْ دعاه.
و�أخري ًا تذ َّكري �أنه زوجك الذي لو �أُ ِم ْر ِت بال�سجود لغري اهلل؛ لأُ ِمرت بال�سجود له.
فعليك �أن تحُ �سني الأدب عند احلديث معه ,وتبتعدي عن �شتمه �أو لومه وعتابه ,بل �أكرثي
من ت�شجيعه ,ومدحه ,وقابلي �سيئته باحل�سنة ,ف�إين بالرغم مما كنت �أواجهه منه �أثناء �إيقاظي
له مل �أكن مطلق ًا �أغ�ضب منه� ,أو �أهجره� ,أو �أرد له ال�سيئة مبثلها ,بل كنت �أحت َّلى بال�صرب ,و�أُ ْ�سمِ ُعه
من الكالم �أطيبه و�أعذبه ,ثم �إنيِّ �أحاول �أن �أذكره دائم ًا كلما حانت فر�صة بعظم الأجر يف �أدائها,
وعظم الذنب يف ت�أخريها ,وال �أجعل ذلك يف كل وقت حتى ال ينفر مني.
�أختاه� :أال ترين �أن تلك الطريقة جتعله يفكر يف نف�سه ,ملاذا ُت ِّ�صر على �إيقاظي رغم
رف�ضي كل ليلة ,ورغم عنادي لها ,ورغم ما جتده من معاناة ب�سببـي ؛ ثم ما يرى منك من خلق
كرمي واهتمامك به يف ملب�سك ,وبيتك ,و�أطفالك� ,أظن �أن هذا �سبب كبري يدفعه �إىل طريق
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الهداية – ب�إذن اهلل  ,-وها هو زوجي الآن ينه�ض ل�صالتي الفجر
والع�صر بنف�سه دون �أن �أوقظه ,ومل تفته �صالة بعد ذلك يف امل�سجد �أبد ًا,
بعد معاناة ا�ستمرت �سنة كاملة ,فاحلمد هلل ,و�أ�س�أل اهلل يل وله ولكم الثبات.
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زوجي املدخن
كان من �شروط موافقتي على زوج امل�ستقبل �أال يكون مدخن ًا ,فتقدم
�إ َّ
يل �شاب من عائلة طيبة ,وحمافظ على �صالته؛ فوافقت عليه ,وبعد عقد القران
عرفت �أنه مدخن؛ ف�أُ�صبت ب�صدمة �شديدة ,لكني مل �أفكر يف التخلي عنه ,بل فكرت ماذا
�أفعل معه؟ عقدتُ العزم �أو ًال على �أن �أجعله يرتك التدخني ,وال �أدع �شيئ ًا يثني عزمي عن هذا ,ثم
رفعت ك ِّفي �إىل ال�سماء ,ودعوت اهلل تعاىل يل وله بالعون وال�سداد.
ويف ليلة الزفاف وبعد �أن ذهبنا �إىل �شقتنا �أخذت �أنتقل بني الغرف فوجدت طفاية �سجائر
وبها بقايا ف�أظهرت له �إين ال �أعلم �أنه مدخن ,فقلت له( :ما هذا؟ �سجائر يف بيتي؟! بعد الآن ال �أريد
رفاقك الذين يدخنون �أن يدخلوا بيتي) ,ثم �أخذت الطفاية ,و�ألقيت بها يف �سلة املهمالت ,فتلعثم
يف بادئ الأمر� ,إال �أنه وعدين بتلبية طلبي ,ويف ال�صباح �أخذ علبة ال�سجائر والوالعة و�أخفاهما يف
ال�سيارة ,فكان كلما ا�شتاق لهذا ال�سم نزل بحجة �أو ب�أخرى ,وعندما ينتهي ,ويعود برائحة الدخان
اخلبيثة ,كنت ال �أتغا�ضى عن �أي �شيء �أراه �أو �أ�شمه يف مالب�سه ,فكنت �أ�ستنكر رائحة املالب�س,
و�أبعدها ,و�أدعو للمدخنني بالهداية ,و�أحمد اهلل (وهو ي�سمع) �أن زوجي ال يدخن ,ويف كل مرة تقع
عيني على بقايا �سجائر بال�سيارة� ,أو �أ�شم رائحتها ُيكرث من الأعذار �أنه �أو�صل فالن ًا� ,أو عالن ًا,
وداوم على هذه احلال مدة ,حتى بد�أ ينقطع عنه بالتدريج ,ثم مل يعد �إليه بتات ًا ,واحلمد هلل وقد
الحظ بع�ض �أقاربه �أنه ال يدخن ,ف�س�ألوين :ما الذي فعل ِته؟! ف�أنكرت معرفتي بتدخينه ,وقلت لهم
رمبا كانت نزوة.
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تدرج مبارك
كنت بحمد اهلل م�ستقيمة على �أمر ربي ,وكنت �أحلم بزوج �صالح
�شاب يعرفونه
يعينني على طاعة اهلل ,توفيَّ والدي؛ فتوىل �إخوتي �أمري ,تق َّدم يل ٌّ
ويحبونه ,ولذا مدحه �إخواين يل كثري ًا ,وحاولوا �إقناعي بتح�سني �صورته ,حتى اقتنعت,
وقبلت به ,وبعد عقد قراين ر�أيت �صورته ف�ضاقت بي الأر�ض ملا ر�أيته حليق اللحية.
فغ�ضبت على �إخواين ,وقلت �أنتم تعلمون �أن �شرطي يف زوجي �أن يكون �صاحل ًا ,فقالوا� :إن يف
الرجل مزايا كثرية تغطي عيوبه ,ولن نرده من �أجل حليته بعد �أن عقد قرانك ,ورف�ضوا حماوالتي
رف�ض ًا بات ًا.
فا�ستعنت – باهلل تعاىل – وبد�أت �أهيىء نف�سي للتكيف مع ذلك الزوج الذي مل يكن يوم ًا
حلم حياتي ,حاولت �إقنا َع نف�سي ب�أنه �أ�صبح زوجي الآن ,و�أن ب�إمكاين الت�أثري عليه ,وتغيري ما �أرى
من منكر عليه �إذا متكنت من ك�سب قلبه ,ولن �أك�سب قلبه �إال ب�شيء واحد  -بعد عون اهلل تعاىل -
وهو ح�سن ُخ ُلقي ,وطيب ع�شرتي .وتذكرت حديث ر�سول اهلل ﷺ« :لئن يهدي اهلل بك
رج ًال واحد ًا خري لك من حمر النعم»(.)1
فقلت :لو مل ي�أْتني من ذلك �إال هدايته؛ ليكون يف ميزان ح�سناتي لكفى!
القوي هو احلب؛ فكنت �أظهر له دائم ًا حبي ال�صادق,
وحينما تزوجت جعلت �سالحي
َّ
و�شوقي الدائم ,وال �أفرت عن �إظهار م�شاعري ,ولو كنت غا�ضب ًة منه ,بل حينما �أغ�ضب �أحاول �أن
�أكتم غيظي ,و�أبت�سم يف وجهه حتى �إذا قام من عندي جل�ست �أبكي دون �أن يعلم ,وكنت �أحر�ص
وب�شدة على طاعته يف كل �شيء ,ولو كان �شيئ ًا �أكرهه.
و�إذا �أردت ن�صحه و�ضعت يدي على وجهه ,و�أنا �أقول� :إن وجهك جميل ,ولكني على ثقة ب�أنه
�سي�صبح يف عيني �أجمل لو زينته باللحية ال�سوداء التي هي �سمة الرجولة يف نظري.
كنت �أذكره بحكم حلقها ,و�أحاول �أن �أ�ضع يف مكان جلو�سه فتاوى عن حكمها ,وال �أطلب منه
قراءتها ,ف�أجده من باب اال�ستطالع ي�أخذها ,ويقر�ؤها وبعد خم�سة �أ�شهر من زواجي اكت�شفت �أنه
يدخن ,و�أن �إخوتي كانوا على علم بذلك قبل زواجي ,فا�ستعنت باهلل تعاىل ,وقلت :البد من التدرج
معه� ,س�أحاول معه ليطلق حليته �أو ًال ,ثم بعد مدة َمنَّ اهلل تعاىل عليه بالهداية؛ فقرر عدم حلقها,
وثبت على ذلك بف�ضل اهلل تعاىل ,ثم بد�أت �أقول له بعد ذلك :انظر �إىل �شكلك يف املر�آة �أال يبدو
غريب ًا �أن جتد رج ًال ملتحي ًا يبدو على وجهه �سمات ال�صالح ويدخن؟! ثم مع كرثة ما �أنفره منه,
(� )1أخرجه البخاري برقم ( ,)2724وم�سلم برقم (.)4423
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و�أقول له :واهلل ال يليق بك ,و�أنت الرجل ال�صالح املحافظ على �صالتك,
وفيك كذا ,وفيك كذا؛ �أن تنج�س فمك الطاهر بهذا اخلبيث� ,أو �أن ت�سمع
الأغاين� ,أو تفعل كذا وكذا ,وكنت دائم ًا �أكرث الدعاء له وبالذات يف �آخر الليل:
ب�أن ي�صرف اهلل قلبه عن التدخني ,وعن جميع املحرمات ,وقد ا�ستجاب اهلل دعائي؛
ف�أوقع بغ�ضه يف قلبه؛ فعزم على تركه ,وا�ستمر يجاهد نف�سه ,حتى تركه متام ًا ,بل هو الآن
م�ؤذن �أحد امل�ساجد يف مدينة الريا�ض.
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قطيعة رحم
انف�صل والداه ,وهو ال يزال يف بطن �أمه ,وخرج �إىل الدنيا يتيم ًا,
و�أبوه ال يزال على قيد احلياة ,تو َّلت �أمه كامل رعايته دون تدخل من الأب يف نفقة �أو
توجيه ,وال حتى ر�ؤية ,فقد كان والده ي�سكن يف مدينة �أخرى ,و�شدة اخل�صام بينهما جعلت
الأب ال ي�أتي لزيارة ابنه ,وال الأم تبحث عن الأب� ,أو ت�شجع ولدها على زيارة �أبيه ,ومرت ال�سنون
على هذا الطفل حتى كرب؛ و�أ�صبح �شاب ًا نا�ضج ًا ,ومل يقابل �أباه �سوى مرتني يف عمره� ,أو ثالث
مرات ,تقدم خلطبتي ,وتزوجنا دون علم والده ,ومل �أكن �أعلم بذلك ,وملا �س�ألته عن �أبيه �أخربين
بحقيقة القطيعة بينهما ,فلم يهن�أ يل بعدها بال ,كيف وزوجي قاطع رحم ,بل عا ُّق لوالده؟؟!.
كيف �سري�ضى اهلل عنا ,ونحن ر�ضوان بهذا العقوق ,وتلك القطيعة؟! بل كيف �أرجو ب َّر
�أوالدي و�أبوهم مقاطع لوالده؟! حاولت �إقناعه بزيارة والده ,ولكن ب�أ�سلوب الزوجة املحبة ,ولي�س
النا�صح الآمر ,وبينت له الوعيد العظيم يف ذلك ,وحذرته من �أن ُيحرم اجلنة ب�سبب ذلك؛ لأن
الر�سول ﷺ يقول« :ال يدخل اجلنة قاطع ,)1(»..وذ َّكرته بعظم حق الوالدين ,و�أن
ﮞﱪ (الإ�سراء.)23:
ﮟ
اهلل تعاىل ربط حقهما بحقه:ﱫﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
علي :هو الذي باعني ,هو الذي �أذاقني طعم احلرمان.
فكان يف كل مرة ير ُّد َّ
ما عرفت معنى الأُب َّوة ,وال ذقت طعمها ,فقلت له� :إن كان �أ�ضاع حقك فلي�س هذا مب�س ِّو ٍغ
�شرعي لك �أن ُت�ض ِّيع حقه ,فحقه ال زال واجب ًا يف عنقك� ,ستلقى عند اهلل �أجر ًا عظيم ًا ,ورمبا تكون
ٍّ
خري ًا منه ,فر�سول اهلل ﷺ يقول« :ال ُّ
لرجل �أن يهجر �أخاه فوق ثالث ليال,
يحل
ٍ
يلتقيان ف ُيعر�ض هذا ,ويعر�ض هذا ,وخريهما الذي يبد�أ بال�سالم»(� ,)2ستكون قدوة
طيبة البنك الذي ي�سكن الآن يف �أح�شائي ,وترجو ِب َّره.
واجه كل كلماتي تلك بالرف�ض التام يف البداية ,ثم مع كرثة تكراري و�إحلاحي كلما حانت
فر�صة بد�أ يلني ,مع �أين ال �أغفل �ساعة عن ربي و�أدعوه دائم ًا �أن يهديه لزيارة والده ,و ُينهي القطيعة
بينهما ,وقد ع َّودنا على كرمه و�إح�سانه ,وهو الذي قال  -جل جالله وتقد�ست �أ�سما�ؤه :-
ﱫ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﱪ (غافر)60 :
ثم منَّ اهلل عليه ,وذهب لزيارة �أبيه ,وارمتى يف ح�ضنه ,وقبل ر�أ�سه لأول مرة منذ كان طف ًال ,فكان
لتلك الزيارة �أث ٌر عجيب يف نف�س �أبيه الذي ما ا�ستطاع بعدها �أن يت�أخر عن ابنه؛ ف�أ�صبح بينهما تزاور كبري,
وعالقة حميمة ,وا�ستمر ذلك االبن البار يكرث من ب ِّر والده ,وي�صله بالهدايا ,والأموال يف كل منا�سبة!
(� )1أخرجه البخاري برقم ( ,)2724وم�سلم برقم (.)4423
(� )2أخرجه البخاري برقم ( )5613وم�سلم برقم (.)4643
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زوجي والد�ش
�أبدى زوجي رغبته يف �إدخال الد�ش يف منـزيل؛ فرف�ضت رف�ض ًا بات ًا,
ولعله قال يف نف�سه بعد ذلك� :إذا ا�شرتيته �سرت�ضى بالأمر الواقع ,ثم فاج�أين به
عند باب داري ,وقد �أح�ضر معه عما ًال لرتكيبه ,ف�أ�سرعت بجمع �أغرا�ضي يف حقيبتي,
وخرجت �إىل ال�شارع ,وجل�ست على عتبة باب منـزيل ,وحقيبتي بجانبي ,وقلت له� :إن دخل ه�ؤالء
العمال منـزيل؛ فلن �أدخله بعدهم �أبد ًا ,ف�أمر عماله باخلروج ,ومل يعودوا مرة �أخرى!!
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جحيم املخدرات
ل�ستم يف حاجة �إىل �أن �أطيل عليكم يف ق�صتي؛ لأنكم بالت�أكيد
�شاهدمت كثري ًا من �أمثالها يف التلفاز ,ولها يف الإذاعة �أي�ض ًا ن�صيب ,وكذا يف
املجالت وال�صحف واملحا�ضرات� ,إ َّنها حكاية معاناتي مع زوجي املدمن ,حكاية م�أ�ساة
طويلة.
قبح اهلل املخدرات!
رمت �أطفايل من �أبيهم ,فمرت
فقد �سلبتني زوجي؛ فق�ضيت زهرة �شبابي �أرملة ,وقد َح َ
�سني طفولتهم ,وهم �أيتام ,وقد تت�ساءلون بعجب :فمن هو ذلك الرجل الذي نراه يدخل بيتكم كل
ِّ
يوم ويخرج؟!!
�أتدرون من هو؟! �إنه ال�شبح!! �شبح ي�سكن يف بيتي ,ك�شبح اليهود يف �شوارع فل�سطني :ظلم,
واعتداء ,وحرمان ,وفزع ,ورعب ,وقلق ,واكتئاب.
لن �أذكر لكم عدد املرات التي �ضربني و�صغاري ,لأين ال �أح�صيها ,لن �أحدثكم عن حالتنا
النف�سية املرتدية ,و�أ�سباب ال�شحوب الذي يل ِّون وجوهنا ,والرعب ,والفزع الذي ت�ستطيع �أن تلمحه
مبجرد نظرة خاطفة يف عيوننا ,والفقر واحلاجة التي �أ�صبحنا ن�أكل منهما كل يوم ون�شرب ,ناهيك
عن حديث النا�س ,و�سمعتنا ال�سيئة ,وبكاء �صغاري الذي يفتت كبدي ,ويا ترى ما الذي جنوه
يحرموا معنى احلياة احلقيقية التي ت�ستحقها براءتهم وطفولتهم اجلميلة؟!!
ِل ُ
لقد كان منـزيل كالتنور ,كلما دخله ذلك الوح�ش �أوقد ناره ,و�أ�شعله ,ولكني �أيقنت �أنه
ابتالء من اهلل ,وقد ُابتلى من هو خري مني ف�صرب و�شكر ,فالبد من ال�صرب ,ولكنه ال�صرب العظيم
الذي جعلته زاد ًا يل على طول هذا الطريق.
لقد خ�سرت زوجي ,ولكن يل �أمل يف اهلل �أن يعود ,وما ذلك على اهلل بعزيز! حقيق ًة ما كنت
�أنظر �إىل حاله؛ حتى ال �أفقد الأمل ,بل كنت �أنظر �إىل عظم الرب – ج َّل جالله – وقدرته ,ووا�سع
رحمته؛ فيت�سع الأمل يف �أفقي ,ويزداد؛ ف�أتوجه �إىل اهلل بالدعاء َّ
كل حني بال ي�أ�س �أو فتور.
�أ َّما ليلي الكئيب فقد ودعت النوم فيه منذ زمن� ,إال ما َّ
قل ,و�إمنا كنت �أقطع وح�شته,
ووحدته ,وظلمته ,و�أَ َرقه بتالوة القر�آن ,ومناجاة الرحمن؛ و�أنا �أدرك �أن فيه �ساع ًة ال ترد فيها
على يف ذريتي,
دعوة ,فكنت �أدعو له كثري ًا بالهداية ,و�أن يعافيه اهلل من هذا البالء ,و�أن يخلف َّ
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ويعينني على ح�سن تربيتهم.
هم هذا الزوج؛ حتى ال ي�ضنيني ,و�أ�شغلته
حاولت �أن �أنف�ض من قلبي َّ
ب�أطفايل ,وجعلت �أكرب همي تربيتهم تربي ًة �صاحلة تقيهم – ب�إذن اهلل – من
الزلل ,كنت �أتقرب �إليهم بحـبـي املتدفق؛ حتى �أع ِّو�ضهم حنان �أبيهم؛ وحتى
الوقوع يف ِ
�أك�سب قلوبهم ,فيحرتمون ر�أيي ,وي�ستمعون لقويل ,لع ِّلي �أظفر ب�صالحهم.
بحلق
كنت حري�ص ًة �أ�شد احلر�ص على تن�شئتهم على كتاب اهلل ,و�سنة نبيه ﷺ� ,أحلقتهم ِ
التحفيظ يف امل�ساجد ,وعلى املحافظة على ال�صالة وبالذات �صالة الفجر؛ حتى �إنهم ُعرفوا يف
ال�سكر ,مل يكن
حينها بذلك ,واحلمد هلل حينما يرجع زوجي �إىل البيت فجر ًا عائد ًا من جل�سات ُّ
يوم خلف الباب� ,أرقب �صغاري ,وهم ذاهبون �إىل امل�سجد يف
بحاجة �إىل مفتاح؛ لأنه يجدين ك َّل ٍ
بعيني
ظالم الليل ,ووح�شته ,بال �أب ي�شعرون بالأمان بجانبه �سوى �إميانهم باهلل ,ثم �إح�سا�سهم َّ
اللتني ت�سريان خلفهم ,حتى �إذا اطم�أنَّ قلبي عليهم حمدت اهلل – عز وجل  ,-ثم ب�سطت �سجادتي
يف �ساحة املنـزل قريب ًا من الباب؛ كي �أ�سمع قرع نعالهم ,وهم مقبلون ,ف�أبادر �إىل فتح الباب؛ حتى
ال �أت�أخر عليهم.
كنت �أُ�سمعهم �صوتي ,و�أنا �أدعو اهلل لوالدهم بالهداية ,و�أحاول �أن �أملأ قلوبهم ب�أمل كبري يف
طريق �صالح يريدون ال�سري فيه.
توبته ,واعتزاز ًا ب�أنف�سهم الطاهرة ,وال �أجعل من والدهم عائق ًا لكل ٍ
ال�سم غيرَّ ه ,وما ي�صدر منه ال
وكثري ًا ما كنت �أقول لهم� :إن �أباكم رجل طيب ,ولكن هذا َّ
ي�صدر بق�صد؛ لأنه فاقد لوعيه ,وحينما يرتكه �سرتون ب�أن والدكم رائع حق ًا ,فارفعوا �أيديكم,
وادعوا له ف�إنه مري�ض ,كنت كلما جل�س عندي هادئ ًا قبل �أن يغادر لريت�شف ذلك ال�سم �أجدها
فر�صة كبرية لأهم�س يف �أذنه بكل لطف؛ و�أذ َّكره بحق ج�سده عليه ,وب�أنه ما زالت هناك فر�صة
لل�شفاء ,و�أرهبه من املوت على هذه احلال ,و�سوء اخلامتة ,و�أهديه بع�ض املطويات عن هذا
املو�ضوع� ,أُ َذ ِّكره بجمال عهدي ال�سابق معه ,بحبي و�أطفايل له ,و�شوقنا �إليه ,و�أن مكانته ما زالت
لعلي بحديثي هذا �أ�ستخرج اخلري الكامن يف قلبه ,و�أ�شجعه عليه,
حمفوظة يف البيت ويف قلوبناّ ,
و�أنا �أراقب بعد كل جل�سة �صدى حديثي ,ولكن!!...
ها هي �سنيني العجاف تطوي لياليها و�أيامها ,كما �أقطع �صحاري جرداء مقفرة ,طال
انتظاري حتى خ�شيت على نف�سي من التخاذل..
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�آه :ما �أطول االنتظار على َم ْن يت�أمل!
ويف يوم �أذن اهلل فيه بالفرج ,فقد َع ُظ َم البالء يف ج�سد زوجي� ,إذ
بلغ به الإعياء مبلغ ًا �شديد ًاُ ,حمل على �إثره �إىل م�ست�شفى الأمل؛ لريقد على ذلك
ال�سرير الذي �أظنه تعذب ل�شدة عذابه ,ووقفت بجانبه �أدعو له ,و�أ�شجعه على ال�صرب
واال�ستمرار ,و�أن العافية قريبة ,و�أذكره ب�أين و�أطفاله يف انتظار عودته بكل �شوق ,وبعد �أ�شهر
خرج �إن�سان ًا �آخر ,فحاولت بعد خروجه �أن �أكون بقربه ,ال �أفارقه �إال نادر ًا ,وحاولت �أن �أُ�شغل حياته
مبا �أح َّل اهلل من متع؛ حتى �أفوت الفر�صة على رفاق ال�سوء ,كي ال ي�صيدوه مرة �أخرى مع دعائي
الدائم له.
وعهر ًا؛ فلله
وها هو زوجي الآن رفيق القر�آن ,والقر�آن �أني�سه ك َّل ليلة ,بعد �أن كان ليله �سكر ًا ُ
الف�ضل وامل ّنة ,و�أ�س�أله تعاىل �أن مين علينا بالثبات!
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ِنعم الزوجة
ا�ستيقظت من نومها يف ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا� ,أعدت الإفطار
لزوجها ,وهي�أت له �أغرا�ضه .وحينما غادر للعمل بد�أت ترتب البيت ,ويف ال�ساعة
الثامنة ا�ستيقظ الأطفال ,و�أعدت لهم �إفطارهم ,وجل�ست تطعمهم ,وعندما انتهوا غ�سلت
لهم ,و�أبدلت بع�ض ثيابهم ,اجتهت لأرجاء البيت ِّ
تنظف وتل ِّمع ,ويف ال�ساعة احلادية ع�شر اجتهت
للمطبخ ,ويف هذه الأثناء �شعرت بدوران يف ر�أ�سها ..تذكرت �أنها مع كرثة امل�شاغل مل ت�أكل �شيئ ًا..
تناولت قطعة خبز ,وو�ضعت بداخلها اجلنب ..ثم عاودتْ الإعداد للطبخ� ,أدتَّ �صالة الظهر ,ورجعت
للمطبخ ..خرجت منه مرار ًا لرتاقب حال �أطفالها� ,أو ت�ستجيب لنداءاتهم� ..أمتت الطهي ,وعلى عجل
ذهبت لت�ستعد ال�ستقبال زوجها بثياب نظيفة ,ورائحة جميلة ..جاء الزوج ,وو�ضعت طعام الغداء..
ثم قامت ِّ
تنظف املطبخ و�صالة الطعام ..وبعد �صالة الع�صر �أعدت له ال�شاي والقهوة ..وملا خرج
بعد �صالة املغرب من البيت ,عادت من جديد تنظم وتنظف ما �أف�سده ال�صغار ..وبقيت �إىل ال�ساعة
العا�شرة وهي تنتقل من عمل لآخر ..وبعد تناول ال�صغار طعام الع�شاء ,وا�ستبدال ثيابهم ..جل�ست
تتهي�أ ال�ستقبال زوجها ...بعد �أن �أعدت له طعام الع�شاء.
�إن هذه املهام التي تقوم بها هذه الزوجة لي�ست قليلة وال ب�سيطة ..بل �إن فيها من امل�شقة ال�شيء
َّ
وال�شك �أنها لأجل القيام بها تفقد جزء ًا عظيم ًا من راحتها و�أُن�سها ,وتختلف مقا�صد الن�ساء يف
الكثري,
القيام بهذه امل�س�ؤولية العظيمة ,فمنهن من تطمع يف احل�صول على املدح والثناء ممن حولها :كالأهل,
واجلريان ,واملعارف ,ومنهنَّ من تهدف �إىل ك�سب ر�ضا زوجها كي ال يجد ُحج ًة للزواج بامر�أة �أخرى,
ومنهن من تريد نيل ر�ضاه ليعطيها ما حتب من املال والدالل ,ومنهنَّ من تظنُّ �أنَّ هذا هو واجبها ,وال
منفذ لها منه ,...ومنهنَّ فئة ما �أحلى مرادها! وما �أغلى هدفها! وما �أ�سمى غايتها! �إنها َمنْ تعمل هلل
– عز وجل – فهي ت�ؤدي حقَّ زوجها ,وترعى �أوالدها ,وتهتم ببيتها ,وتقوم بكل م�س�ؤولياتها طمع ًا يف
الأجر من املوىل – عز وجل – لأنها تعلم �أنَّ قيام الزوجة بواجبها مينحها �أجر ًا عظيم ًا ,يقول – عليه
ال�صالة وال�سالم �« :-إذا �صلت املر�أة خم�سها ,و�صامت �شهرها ,وحفظت فرجها ,و�أطاعت
زوجها ,قيل لها :ادخلي اجلنة من � ّأي �أبواب اجلنة �شئت»( )1وكما قال ﷺ�« :أيمُّ ا امر�أة
ماتت وزوجها عنها را�ض دخلت اجلنة»(.)2
وروى ا ُ
حل�صني بن محِ ْ �صن� -d -أن عم ًة له �أتت النبي ﷺ يف حاجة ففرغت من
زوج �أنت؟» قالت :نعم ,قال« :كيف �أنت له؟»
حاجتها ,فقال لها النبي ﷺ�« :أذات ٍ
أنت منه؟ ف�إمنا هو جنتك ونارك»(.)3
قالت :ما �آلوه �إال ما عجزت عنه ,قال« :فانظري �أين � ِ
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�إن الن َّية هي الأ�سا�س يف العمل يقول  -عليه ال�صالة
وال�سالم �« :-إمنا الأعمال بالنيات ,و�إمنا لكل امرىء ما نوى»()1
عال من الأهمية ,ولكنها ,وللأ�سف تغيب عن �أذهان بع�ض
فالق�ضية على قدر ٍ
الن�ساء ,واملطلوب �أن نهتم برت�سيخ مفهوم (االحت�ساب) لديهنَّ يف كل الأمور ,وال�سيما
يف هذه الق�ضية بالذات ,وذلك لأنَّ هذا يك�سبهن �أجر ًا عظيم ًا؛ ويجعلهنَّ يعملن يف بيوتهن
ويخدمن �أزواجهن ,وال ينتظرن جزاء وال �شكور ًا ,فالزوجة �إذا �أدت ما عليها باحت�ساب و�صرب؛ ف�إنها
ت�ؤجر �أجر ًا عظيم ًا ,و�إن ر�أت من زوجها تق�صري ًا �أو تغري ًا ال حتزنُ على �إح�سانها ,وال تند ُم على ُح�سن
ع�شرتها؛ فهي ت�ضع ن�صب عينيها الآخرة ,وقد قال – عليه ال�صالة وال�سالم « :-من كانت
الآخر ُة ه َّمه جعل اهلل غناه يف قلبه ,وجمع له �شمله ,و�أتته الدنيا وهي راغمة ,ومن
كانت الدنيا ه َّمه جعل اهلل فقره بني عينيه ,وف َّرق عليه �شمله ,ومل ي�أته من الدنيا
�إال ما ُقدر له»( ,)2لذا ف�إن امل�أمول �أن َي ْب ِذل النا�صحون واملربون م�ساعيهم احلثيثة من �أجل توجيه
الن�ساء ون�صحهن؛ حتى يرعني بيوتهنَّ وهنَّ حمت�سبات ,لينلن ثواب ًا عظيم ًا.
وال يخفى �أن ح�سن التبعل من �أعظم �أ�سباب قبول التوجيه والن�صح ,لذا ف�إن الزوجة الداعية
تتحمل من زوجها ما ال حتتمله زوجة �أخرى؛ لأنها ذات هدف ,والبد لبلوغ الهدف من ح�سن التخطيط
وال�صرب اجلميل.

(� )1أخرجه البخاري برقم (.)1
(� )2أخرجه الرتمذي برقم (.)2389
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ن�صائح ذهبية للزوجات
 1 .1البد �أن تعلقي قلبك باهلل تعاىل ,وتـتيقني �أنه على كل �شيء
قدير ,وحت�سني الظن به ,وتثقي بوعده ,فال تقويل مث ًال :هذا الرجل ال ينفع معه
قا�س� ,أو غري ذلك ,ف�أنت تتعاملني مع اهلل الذي قلوب
�شيء ,وال ميكن تغيريه� ,أو قلبه ٍ
العباد بني يديه – �سبحانه – يقلبها كيف ي�شاء ,وهو على كل �شيء قدير ,و�إذا وعد ال
يخلف وعده ,ولكن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما ب�أنف�سهم ,ويرى منهم جماهدة,
وعم ًال �صاحل ًا ,و�صرب ًا ,ودعاء ورجاء.
فال�صحابة – ر�ضوان اهلل عليهم – كانوا يائ�سني �أ�شد الي�أ�س من �إ�سالم عمر بن اخلطاب
– –dملا َي َر ْو َنه من جربوته ,وعظيم بط�شه؛ وعظيم بغ�ضه للإ�سالم.

ولهذا كانوا يقولون( :لو �أ�سلم حمار اخلطاب ما �أ�سلم عمر!!) ,ولكن النبي ﷺ الذي
�سمعهم يقولون ذلك ,كان يتعامل مع ربه القادر على كل �شيء ,فدعا اهلل؛ فا�ستجاب اهلل له ,و�أعز
الإ�سالم ب�إ�سالم عمر بن اخلطاب ,بل ذاك الذي ال ُيرجى �إ�سالمه �أ�صبح ثاين اخللفاء الرا�شدين!
حتري
 2 .2الدعاء الدائم بال انقطاع ,وبال ا�ستبطاء للإجابة ,مهما طالت املدة ,مع ِّ
�أوقات الإجابة :ﱫ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﱪ (غافر.)60 :
 3 .3جماهدة النف�س:ﱫﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱪ

نف�سك يف عدم االنزالق فيما انزلق فيه الزوج من املعا�صي,
(العنكبوت .)69 :فجاهدي َ
وال�صرب والتحمل مهما عظم الأذى �أو طال ,وجاهدي نف�سك يف عدم اال�ستجابة لها
رغبت يف االنتقام� ,أو الإخالد �إىل الك�سل ,وعدم املوا�صلة ,جاهدي
�إن
غ�ضبت� ,أو ِ
ِ
نف�سك وع ِّلميها �أن تبت�سم �إذا �أغ�ضبها ,و�أن حت�سن �إليه �إذا �أ�ساء �إليها :ﱫﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﱪ(ف�صلت.)34 :

�صاحلات ,فرتكن املجاهدة ,وت�أثرن
وكم �سمعنا عن زوجات انتك�سن بعد هداية!! كنَّ
ٍ
ب�أزواجهنَّ بد ًال من الت�أثري عليهم!!
رب ,مهما طال الزمنُ  ,فال�صابر يفوز مبعية اهلل تعاىل له ,ومن كان اهلل
رب ال�ص َ
4 .4ال�ص َ
معه يف قوله وعمله وكل �صغري ٍة يف حياته �أو كبرية ,ف�سي�سدده ,ويوفقه ويثبته ,ويعينه,
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فما ظ ُّنك بحاله؟! وكيف �سيكون؟!
�أمل يقل اهلل تعاىل:
ﱫﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﱪ
(البقرة.)153 :

وال ت�ستعجلي الفرج؛ فلن يتغري �أحد بني يوم وليلة ,فقد مكث ر�سول اهلل ﷺ ثالث ًا وع�شرين
الفتح املبني ملكة ,ودخل النا�س يف دين اهلل �أفواج ًا ,و�أيوب – عليه
�سنة يدعو �إىل اهلل؛ حتى مت له ُ
ال�صالة ال�سالم – �صرب على �شدة البالء ثماين ع�شرة �سنة؛ حتى فرج اهلل له ,والأمثلة يف هذا
كثرية ,وقد الحظت يف ق�ص�ص الأخوات من جل�ست جتاهد �سن ًة كاملة ,ومن جل�ست ثماين �سنني,
بل وخم�س ع�شرة �سنة.
5 .5احت�ساب الأجر ,وتذ ُّكره دائم ًا ,فهو مما يه ِّون امل�صيبة ,وي�شجع على بذل املزيد.
6 .6البد من التدرج مع الزوج ,والبدء بالأهم فاملهم ,فابدئي دائم ًا بال�صالة �إن
كان يت�أخر عنها ,لأنها تنهى عن الفح�شاء واملنكر ,والبد �أن تعريف �أي�ض ًا �أنه �سيتدرج يف
الو�صول �إىل ما تطمحني ,ولن ي�صل �آخر ال�سلم بقفزة.
7 .7حاويل �أن تعريف الطريقة املنا�سبة لزوجك ,فالرجال يختلفون ,وما ينا�سب
رج ًال قد ال ينا�سب الآخر ,و�إن مل ت�ستطيعي التو�صل �إىل ما ينا�سب زوجك؛ فا�ستعيني
باهلل �أو ًال بالدعاء �أن يوفقك ,ثم ا�ستعيني ب�أهل الر�أي واالخت�صا�ص.
8 .8الطاعة ثم الطاعة يف غري مع�صية اهلل ,ولو كان فيما تكرهه نف�سك ,فهنا
االبتالء.
يحب الأوامر من املر�أة ,وال يحب طريقة الن�صح املبا�شر,
9 .9الرجل غالب ًا ال ُّ
وال يحب �أن يرتك �شيئ ًا �أو يفعله لأجل امر�أته �أو بت�أثريها �أو خوف ًا منها؛
فالبد من الذكاء يف التعامل معه ,والأدب عند احلديث معه ,فمث ًال:
 .أابتعدي عن (افعل وال تفعل) واجعلي مكانهما� :أمتنى ,وكم يعجبني ,وما ر�أيك لو كذا...
 .ب�أ�ش ِعريه بعظم حقه عليك ,وبعظم مكانته يف قلبك ,و�أن احلب ال�صادق هو دا ُفعك
الوحيد ِّ
لكل ما تقولني �أو تفعلني.
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.ج�أظهري له دائم ًا �ضعفك وحاجتك �إليه ,وا�ست�شرييه يف كل �شيء,
و�أظهري له �أنك ال ت�ستطيعني اال�ستغناء عنه� ,أو عن ر�أيه ,ولو يف �أ�صغر
الأمور.
.دال حتاويل �إ�صالحه عن طريق مقارنته بغريه ,كقولك :انظر �إىل فالن �أَ ْح�ض َر كذا� ,أو
يفعل كذا ,بل اجعليه دائم ًا ينظر �إىل نف�سه ,وما فيها من اخلري الكثري ,فقويل له مث ًال:
ما �شاء اهلل عليك �أنت تفعل كذا ,و�أنت حتب دائم ًا �أن تفعل كذا ,و�أنت تكره كذا� ,أ�س�أل
اهلل �أن يزيدك من خريه ,و�أن يوفقنا جميع ًا لرتك كذا� ,أو فعل كذا...
هـ .ذ ِّكريه دائم ًا بح�سناته ,و�إيجابياته ,وال تذ ِّكريه مب�ساوئه ,لأنه يعرفها؛ ولأن ذلك يعني
ال�شيطان عليه ,والر�سول ﷺ يقول« :ال تعينوا عليه ال�شيطان»(.)1

و .ا�شكريه على كل �صغرية وكبرية ,ولو كان �شيئ ًا واجب ًا عليه ,وادعي له دائم ًا ,وهو ي�سمع,
ورحبي به كثري ًا كلما �أقبل عليك ,و�أ�سمعيه كلمات احلب والر�ضا ,ولو مل ت�سمعيها منه.
ِّ

1010احر�صي على كل ما يجذبه �إليك  ،وما ير�ضيه عنك من :كالم عذب,
وملب�س جميل ,ورائحة طيبة ,واهتمام باملنـزل والولد ,وتذكري �أنَّ �أكرث ما ي�ؤثر يف قلبه
(االبت�سامة).
غ�ضبت؛ ف�إن ذلك يوغر �صدره ,وي�صد قلبه ,فاكظمي
وهجر الزوج �إذا
�1111إياك
ِ
َ
غيظك ,وادفعي بالتي هي �أح�سن ,فهذا من االبتالء.
1212ال تخربي �أحد ًا بعيوبه و�أ�سراره ,ولو كانت �أمك �أو �أمه ,وال ت�شتكي �إال ملن
تثقني يف رجاحة عقله ,و�صواب ر�أيه فقط.
� 1313إنَّ من متام املعروف �إذا وفقه اهلل �إىل ما حتلمني به �أال تذ ِّكريه مبا كان عليه,
وال تعنفيه ,وال تتف�ضلي عليه وتظهري �أنك �صاحبة الف�ضل واملعروف فيما
و�صل �إليه.
وفقك اهلل ملا ي�سعد قلبك مع زوجك.
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الفصل الثالث

حسن تربية األبناء
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الأبناء
زهرة احلا�ضر...
وقادة امل�ستقبل...
و�أمل الأمة امل�شرق...
(�إذا �أح�س َّنا تربيتهم وتكوينهم).
وهم �أمانة ...و� ُّأي �أمانة! والتق�صري يف تربيتهم خيانة ...و� ُّأي خيانة!!
بل ونق�ص ...و� ُّأي نق�ص يف الديانة!!!
فالبيت هو املدر�سة الأوىل لهم ,وهو لبنة من لبنات املجتمع ,بل هو نواته.
ويف الأ�سرة الكرمية الرا�شدة التي تقوم على رعاية حدود اهلل ,وحفظ �شريعته ,والتي من
دعائمها :املحبة ,واملودة ,والرحمة ,وطريقها :الإيثار ,والتعاون ,والتقوى ...يف هذه الأ�سرة ين�ش�أ
رجال الأمة ون�سا�ؤها بل ودعاتها...
قال ابن القيم – رحمه اهلل ( :-كم ممن �أ�شقى ولده ,وفلذة كبده يف الدنيا والآخرة,
ب�إهماله ,وترك ت�أديبه ...و�إذا اعتربت الف�ساد يف الأوالد؛ ر�أيت عامته من قبل الآباء).
ويف هذه ال�صفحات نعر�ض �صور ًا م�شرقة ُتظهر منهم اخلري العظيم ,والنفع العميم
لأنف�سهم ,و�أهاليهم ,بل وجمتمعهم ,خا�صة حني ي�ست�شعر الوالدان قول النبي العدنان – عليه
راع وم�س�ؤول عن رعيته ,والرجل
ال�صالة وال�سالم « :-كلكم راع ,وكلكم م�س�ؤول عن رعيته :فالإمام ٍ
راع يف �أهله وم�س�ؤول عن رعيته»()1
ٍ

44

(� )1أخرجه البخاري برقم ( )583وم�سلم برقم (.)1829

جتارب دعوية ناجحة

بني �أزقة املدينة
بينما كنتُ ما�شي ًا بني �أزقة املدينة و�شوارعها انتابتني رغبة يف �شرب
املاء ,فبحثت هنا وهناك ع ِّلي �أجد ماء �سبيل �أرتوي منه ,ف�أقبلت على �أحد �أماكنه
ل الكوب
فوجدت �أنه قد �سبقني �إليه غالم ,فانتظرت دوري ,فما كان منه ملا ر�آين �إال �أن م أ
ما ًء ,وقدمه يل قائ ًال :تف�ضل.
حاولت �أن �أرده� ,إال �أنه � َّألح بكل �أدب ,فلما فرغت؛ �شرب هو املاء بدوره ,وقد �سمى باهلل,
ثم حمده ,وان�صرف.
ت�أملتُ يف ت�صرف هذا الغالم وعجبت من �أدبه و�سمته ,وقلتُ يف نف�سي� :إن �سلوك ًا مثل هذا
�سن تكرث فيه االهتمامات
ال ميكن �أن ي�أتي �إال من بيئته الطيبة ,وت�أديب �أبويه له ,كيف ال ,وهو يف ٍ
التافهة ,والت�صرفات الطائ�شة؟!
وكنتُ قد �س�ألتُ ذات مرة بع�ض ال�شباب املراهق عن اهتماماتهم ,فقال �أحدهم� :إين �أمتنى
�أن �أركب �سيارة بور�ش ال�سباقية ,وقال �آخر� :إين �أمتنى �أن �أجمع �أكرب قدر من الطوابع القدمية من
خمتلف �أنحاء العامل ,وكذلك �صور الفرا�شات امللونة ,ثم توجهت بال�س�ؤال �إىل منط من ال�شباب
ال�صغار من ذوي الرتبية النا�ضجة  ،فقال �أحدهم� :إين �أمتنى �أن �أكمل حفظ القر�آن الكرمي كام ًال؛
لأر�ضي ربي ,وقال �آخر� :إن م�شكلتي هي �أين ال �أقوم ل�صالة الفجر؛ ف�أمتنى من اهلل �أن يعينني,
و�آخر اهتماماته يف القراءة ,و�آخر اهتماما ُته يف علوم الفلك.
عجب ًا واهلل! �ألي�س ال�سن واحد ًا؟! �ألي�س م�شربهم وم�أكلهم واحد ًا؟! بلى! ولكن ت�أديبهم,
وق�ص�ص ال�سلف
وتوجيههم لي�س بواحد ,فر ٌق بني �أب يحكي لأبنائه ق�ص�ص ًا من ال�سرية النبوية,
َ
ال�صالح يف جل�سة عائلية رائعة ,وبني �أب يحكي لأبنائه �آخر �أخبار الفن والفنانني والريا�ضة
والريا�ضيني ,وما �أجمل �أن ي�سري الأب مع ابنه جنب ًا �إىل جنب �إىل امل�سجد ,وقد حان وقت ال�صالة!
فالأب ين�صح ابنه ,واالبن يوقظ �أباه ل�صالة الفجر! �إنها �صورة م�شرقة ُت�شرتى بالذهب ,لكنها ال
ت�أتي من فراغ؛ فقد قالوا قدمي ًا:
نا�ش ُـئ الفتيـان فينا
َو َين َْ�شـ�أُ ِ
وما دان الفتى حجـى ,ولكـن

***
***

على مـا كـان عـ َّوده �أبـوه
يعــ ِّوده التـديـن �أقـربـوه

فمتى ي�صحو بع�ض الآباء من غفلتهم؟! و�إىل متى يرتكون �أبناءهم هم ًال هكذا؟!
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بل لعلك جتد �أب ًا يحر�ص على م�ستوى ابنه الدرا�سي حر�ص ًا
�شديد ًا ,لكنه ال يعري �أدنى اهتمام مل�ستوى ابنه الإمياين والأخالقي ,وك�أن
الدرا�سة �أه ُّم!! �أ ّما الدين واخللق فهما �أمران جانبيان!! ولي�صاحب االبن َمنْ
�شاء؛ فاملهم �أال يت�أثر درا�سي ًا! منطق عجيب يت�سم به بع�ض الآباء ,ولن ي�صحو �أولئك
من غفلتهم �إال عندما يكرب �أبنا�ؤهم فيقطفون ثمار تربيتهم عقوق ًا ,وكيف ال يظهر العقوق؟!
فمن َ�ض ُع َف دينه َف َل ْي َ�س للحياء والأدب مكا ٌن يف قلبه! �شفاء ,و�أن �أيامها يف احلياة باتت حمدودة
(�إال �أن ي�شاء اهلل).
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فتاة ت�شفى من ال�سرطان بعد �أن اقرتب املوت منها
فتاة يف عمر الزهور ,ن�ش�أت يف مدينة العال على ال�صالح والتقى؛ فحفظت �أجزاء
من القر�آن الكرمي..
يف �أحد الأيام �شعرت ب�أمل فقررت الذهاب �إىل طبيبة املركز ال�صحي املجاور ,وبعد فح�ص,
و�أ�سئلة كتبت لها الطبيبة حتوي ًال �إىل امل�ست�شفى ,وهناك كانت ال�صدمة قوي ًة على والديها حيث
�أخربهما الأطباء ب�أن الفتاة م�صابة بال�سرطان ,ولقوة �إميانها باهلل – عز وجل – كانت �أكرث ثبات ًا
من والديها و�إخوتها ,وقررت يف داخلها الت�سليم لق�ضاء اهلل وقدره� ,أما والداها فكان حالهما حال
الكثري من الآباء فقررا ,البحث لها عن عالج يف �أيِّ مكان ,واختارا �إحدى امل�ست�شفيات اخلا�صة
الكربى يف اململكة ,وبد�أت رحلة العالج ,ويف �أثناء هذه املدة ازدادت هذه الفتاة امل�ؤمنة قرب ًا من
اهلل – عز وجل – ف�أكملت حفظ القر�آن الكرمي كام ًال خالل �أ�شهر قليلة ,وبعد عدة �أ�شهر من
العالج �أخرب الأطباء والدها ب�أن املر�ض قد انت�شر يف جميع �أجزاء ج�سمها ,وال �أمل لها يف ال�شفاء,
و�أن �أيامها يف احلياة باتت حمدودة ,وقليلة جد ًا (�إال �أن ي�شاء اهلل).
�سلَّم الأب والأم �أمرهما �إىل اهلل – عز وجل .-
وعلمت الفتاة �أن �أيامها �أ�صبحت معدودة ,وبد�أت حالتها ت�سوء ,ويف �أحد الأيام طلبت الفتاة
من �أبيها �أن تذهب �إىل مكة املكرمة لأداء العمرة ,وبعد �أن ق�ضت منا�سك العمرة �شربت من ماء
زمزم ,ومن َث َّم �صلت �صالة مودِّع ,ودعت اهلل – عز وجل – بقلب م�ؤمن �صادق �أن ي�شفيها من
هذا املر�ض اخلبيث ,وبعد خروجها من احلرم بد�أت ت�شعر بن�شاط مل تعهده من قبل منذ �إ�صابتها
باملر�ض ,ومن َّثم عادت �إىل منـزلها ,وبعد �أيام عادت لها احليوية والن�شاط؛ فقررت الذهاب مرة
�أخرى للطبيب لعل وع�سى!! وبعد الفح�ص و�إجراء الأ�شعة �أكد لها الطبيب �أنها �سليمة ,وال �أثر
للمر�ض لديها ,وقال :لو مل �أكن �أنا الطبيب املعالج ,لقلت �إنك مل ت�صابي باملر�ض �أبد ًا ,وح ًّقا �إن
اهلل قادر على كل �شيء� ,إنمَّ ا �أمره �إذا �أراد �شيئ ًا �أن يقول له :كن فيكون ,ف�سبحان اهلل العظيم.
ترتب هذه الرتبية الإميانية ,هل �سيكون لها هذا التعلق الكبري باهلل تعاىل,
وال�س�ؤال :لو مل َّ
�أم �سيكون حالها كحال كث ٍري ممن ي�ست�سلم للمر�ض ,ثم يقبع يف زاوية ينتظر املوت �صباح م�ساء؟!!
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�سبحان من �ألهمه!!
جل�ست الأم ذات م�ساء ت�ساعد �أبناءها يف مراجعة درو�سهم...
و�أعطت طفلها ال�صغري كرا�سة للر�سم؛ حتى ال ي�شغلها ع َّما تقوم به من �شرح,
ومذاكرة لإخوته الباقني.
وتذكرت فج�أة �أنها مل حت�ضر طعام الع�شاء لوالد زوجها ال�شيخ امل�سن الذي يعي�ش معهم يف
حجرة خارج املبنى يف حو�ش البيت ..وكانت تقوم بخدمته ما �أمكنها ذلك ,والزوج ٍ
را�ض مبا ت�ؤديه
من ٍ
خدمة لوالده ,والذي كان ال يرتك غرفته ل�ضعف �صحته� ..أ�سرعت بالطعام �إليه ,و�س�ألته �إن كان
بحاجة لأي خدمات �أخرى ,ثم ان�صرفت عنه.
عندما عادت �إىل ما كانت عليه مع �أبنائها ..الحظت �أن الطفل يقوم بر�سم دوائر ومربعات
وي�ضع فيها رموز ًا ..ف�س�ألته :ما الذي تر�سمه يا حبيبي؟!
�أجابها بكل براءة� :إين �أر�سم بيتي الذي �س�أعي�ش فيه عندما �أكرب و�أتزوج ,ف�س�ألته الأم:
و�أين �ستقيم؟ ف�أخذ الطفل يريها كل مربع ,ويقول هذه غرفة النوم ,وهذا املطبخ ,وهذه غرفة
ال�ستقبال ال�ضيوف ..و�أخذ يعدد كل ما يعرفه من غرف البيت ..وترك مربع ًا منعز ًال خارج الإطار
الذي ر�سمه!.
فعجبت ..وقالت له :وملاذا هذه الغرفة خارج البيت منعزلة عن باقي الغرف؟!
�أجاب� :إنها لك! �س�أ�ضعك فيها تعي�شني ,كما يعي�ش جدي الكبري..
�صعقت الأم ملا قاله وليدها!!! هل �س�أكون وحيدة خارج البيت يف احلو�ش دون �أن �أمتتع
باحلديث مع ابني و�أطفاله ,و�آن�س بكالمهم ,ومرحهم ,ولعبهم عندما �أعجز عن احلركة؟! وهل
�س�أق�ضي ما بقي من عمري وحيدة بني �أربع جدران ,بدون �أن �أ�سمع لباقي �أفراد �أ�سرتي �صوت ًا؟!
�أ�سرعت مبناداة اخلدم ,ونقلت وب�سرعة �أثاث الغرفة املخ�ص�صة ال�ستقبال ال�ضيوف ,والتي عادة
ما تكون �أجمل الغرف ,و�أكرثها �صدارة �إىل غرفة والد الزوج ,وملا عاد الزوج من اخلارج فوجىء
مبا ر�أى وعجب له ,ف�س�ألها :ما الداعي لهذا التغيري؟
�أجابته والدموع ترتقرق من عينيها� :إين �أختار �أجمل الغرف التي �سنعي�ش بها �أنا و�أنت� ,إذا
�أعطانا اهلل عمر ًا ,وعجزنا عن احلركة ,وليبق ال�ضيوف يف غرفة احلو�ش .ففهم الزوج ما ق�صدته,
و�أثنى عليها ملا فعلته لوالده الذي كان ينظر �إليهما ,ويبت�سم بعني را�ضية.
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دمعة �أب!!..
فج�أة وجد ُته يف �إحدى زوايا حجرته �شارد الذهن ,فقلت له:
 �أين �أنت يا �أبتاه؟فنظر �إ َّيل ومل يتف َّوه بكلمة ف�أب�صرت ,يف عينيه دمع ًة �أبت �أن تخرج ..والحظت حزن ًا خ َّيم على قلبه..
وت َّغري ًا يف مالمح وجهه .اقرتبت منه ,وقلت له:
�سالم اهلل عليك ,ورحمته ,وبركاته.
م�صحوب بنربة حزن :وعليكم ال�سالم.
فر ّد ب�صوت
ٍ
املتحجرة يف عينه
ومل يرفع ر�أ�سه فقلت يف نف�سي :لمِ َ مل ينظر �إ َّيل؟! هل خ�شي �أن �أرقب دموع الأمل ِّ
كربيا ًء ورجولة ,وبعد حوار طويل مع النف�س ,قلت:
 �أبتاه لمِ َ هذه العزلة التي حتيا بها؟ ..ولمِ َ كل هذا التجاهل منك يل؟ف�أجاب ب�صوته اجلهوري:
 �أي بُنية �إنك مل تتز َّوجي .ومل تنجبي �أبناء ,لذلك لن تفهمي �س َّر هذه العزلة؛ ف�أجبته م�سرعة: وهل الأبناء الذين هم زينة احلياة الدنيا ..وهم نعمة من نعم اهلل على والديهم يكونون �سبب ًا يفعزلتهم ,و�آالمهم ,و�أحزانهم؟!
ف�أجاب ,وبال تردد :نعم.
فقلت :ولمِ َ هذا التعميم؟!
ف�أجاب ,ونياط قلبه تتقطع:
أخوك.
 كان هذا التعميم من واقع عاي�شته ..ومرارة جت ّرعتها ..وعلقم ًا �سقانيه � ِوفج�أة توقف عن احلديث ,و�أخذ َن َف�س ًا عميق ًا ,وا�ستطرد قائ ًال:
�ضحيت
�ضحيت بكل ما �أملك من �أجل راحتكم وراحتهَّ ..
 لقد بذلت كل ما �أ�ستطيع من �أجلكمَّ ..مبايل و�صحتي ..ووقتي فجزاين جزا ًء ال مثيل له ..ليته �أخرجني من البيت !! ليته حرمني من مايل!!
ليته حرمني من كل ما �أملك !!
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بل كان جزا�ؤه �أق�سى و�أندى للجبني ,لقد طردين ,و�أبعدين عن رحمة
اهلل بقوله :لعنك اهلل يا �أبي!!
كلم ٌة �صعقتني� ..ألقتني �صريع ًا على الأر�ض� ..أ�صارع الأمل ..واحلزن..
�أ�صارع املوت البطيء.
ثم �صمت ..فنظرت �إليه؛ ف�إذا بدمعة ر�سمت على لوحة احلياة معاناة والد ..وم�أ�ساة� ..أب ..فلم
�أمتالك نف�سي من البكاء ,واقرتبت من �أبي ,ور�سمت على ر�أ�سه قبل ًة؛ قد تخفف معاناته؛ ودعوت له ولأخي.
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خم�سة ع�شر عام ًا
يف هذا ال�شهر �أ َّمت �أحد ال�شباب – بي�ض اهلل وجهه – خم�سة ع�شر
عام ًا بجوار والده يف امل�ست�شفى ,ال يخرج �إال حلاجة �ضرورية ,دقائق ثم يعود,
وغالب ًا ما تكون يوم اخلمي�س يف ح�ضور �أحد الأقارب.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه باحث ًا عن الإجابة بعد هذه املعلومة املوجزة!!
�أين يعمل �إذ ًا؟! وكيف يعي�ش؟! وماذا عن و�ضعه االجتماعي؟! وكيف ا�ستطاع
ال�صرب طوال هذه املدة؟! �أ�سئلة طويلة بطول هذه املدة!!
ٌ
مدعاة لأن تت�ضح �صورة من �صور الوفاء و�أداء احلقوق.
وجواب هذه الأ�سئلة
ُ
فمنذ �أن �أ�صيب والده بجلطة �أدت �إىل مالزمته لل�سرير؛ تفرغ هذا ال�شاب من كل �أ�شغال
الدنيا ,وترك العمل ,وهجر الأ�صحاب ,و�أعر�ض عن ال ُّنـزهات!!
بل  -واهلل  -كان العمل والأ�صحاب والتنـزه واحلياة كلها هناك عند والده ِب ًّرا و�إح�سان ًا.
و�إن رابك العجب من فعله ,و�أردت �أن تعرف �أن لهذا ال�شاب القدح املعلى يف الرب ,فاذهب
�إىل دور النقاهة لرتى كيف هُ جر الآباء ,و ُن�سيت الأمهات� ..أو � ِألق نظرة داخل البيوت لرتى �صور ًا
مفجعة من �أنواع العقوق� ,أمل ت�سمع �أحدهم يعاتب والدته حتى بكت تلك املر�أة الكبرية امل�سكينة!!
�أمل ت�سمع �أن �أحدهم يزور الأحباب والأ�صحاب ويهجر �أمه و�أباه!! وبع�ضهم �أراد �أن ُيح�سن تربية
والديه  -كما قال  -فهجرهما �إر�ضاء لزوجته ..وحدِّ ث عن البحر وال حرج يف ظل �ضعف الدين,
ونق�ص العقول ,وانقالب املوازين.
ِ
اليوم ب�صفة عامة – مع الأ�سف – يالحظ انت�شار ظاهرة عقوق
�إنَّ املت�أمل يف جمتمع النا�س َ
الوالدين ُتطل بعنقها بني حني و�آخر ...ومع ارتفاع م�ستوى التعليم لدى الكثري الذي يتبعه عادة منو
م�ستوى التفكري والذوق واحلر�ص على التلطف واملجاملة ,وقبل ذلك معرفة الأحكام ال�شرعية� ,إال
�أننا نالحظ بنظرة �سريعة �أن منـزلة ال�صديق – عند بع�ض ال�شباب خا�صة – ت�أتي يف املقدمة
قبل الوالدين والإخوة ,ويلحقهم الأقارب ,فال ترى لأ�صحاب احلقوق حقوقهم ,وال لأهل الو�صل
حبالهم! ولذا فح�سن اخللق ,والب�شا�شة ,واللطف بل حتى الزيارة واملحادثة واملهاتفة �سائرة نحو
ال�صديق والرفيق.
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و ُيحرم منه من قال اهلل – عز وجل – عنهما:
ﱫﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﱪ

(الإ�سراء .)24:بل �أمر ب�صحبتهما باملعروف ,ولو كانا على الكفر:
ﱫ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﱪ (لقمان.)15 :

فما بالك ب�أبوين م�سلمني عابدين �صاحلني!!
ً
�أ�صغيت �إىل �أحدهم كان يتح َّدث عن فالن من العامة ,وقد �أقام الدهر اعرتافا بجميله؛
لأنه �أكرمه يوم ًا �أو يومني ..ف�أَ�س َمع النا�س ثنا ًء على كرمه ,وح�سن �ضيافته ,وجميل �صنعه!! �أَ َّما
َمنْ �أكرمه ,و�أح�سن وفادته عقود ًا من الزمن ,فقد طواه الن�سيان ,وتفرقت به الأيام ..وليت الأمر
رى تختلج بني �ضلوعهما!! ول�سان حال الأبوين يقول له:
كذلك بل ا�ستنـزل دموعهما ,وترك �أ َّن ًة َح َّ
و�أنت امر�ؤٌ فينا ُخلقت لغرينا

***

نفع ,وموتـك فاجع
حياتك ال ٌ

ملن �أدرك �أبويه :ما دامت الأنفا�س ترتدد والقلوب تنب�ض ,ف�إنَّ برهما قريب ,و�صلتهما
واجبة ,ف�أطلق ب�صرك لرتى ابت�سامة �أبويك؛ ثم ا�سجد يف هجعة الليل املظلم ,وارو الأر�ض من
دموعك ,و�أنت تردد عائد ًا ,تائب ًا ,م�ستغفر ًا:
ﱫ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﱪ (الإ�سراء .)24 :و�إن مل يكن لك خم�سة ع�شر عام ًا
يف مالزمتهما؛ فال حترمهما �أقل من ذلك بكث ٍري ...وكثري!!
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�إنها الرتبية يف نعومة �أظفارها
يف مدينة الريا�ض ,ويف �إحدى مدار�سها كانت جموع الطالب ت�ستعد لدخول قاعة
االختبار ,وكل منهم مم�سك بكتابه يقر�أ ,ويراجع فيه ,ورن اجلر�س معلن ًا بدء وقت االختبار,
فدخل الطالب ,وجل�س كل واحد منهم على مقعده ,وعندما دخل املراقب ليوزع �أوراق االختبار� ,إذ
بطالب من الطالب ي�صدر �صوت بكاءٍ مع ن�شيج ,فيلتفت املراقب �إىل الطالب ,ويقول له :ما بك يا
بني؟ فيقول الطالب بكالم متقطع� :إين تذكرتُ امتحان الآخرة!!
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�أطفال يف ركاب الدعوة
لقد �سمعتُ بق�صة ذلك ال�صبي الذي امتنع عن الذهاب �إىل
املدر�سة؛ لأن �أمه مل توقظه لي�صلي الفجر ,حتى كان بف�ضل اهلل �سبب ًا يف هداية
والده ,ف�أعجبني هذا املو�ضوع ,وبد�أت �أنب�ش يف �صفحات الواقع �أبحث عن مناذج م�شابهة؛
علي الق�ص�ص من �أفواه �أ�صحابها كال�سيل مما �أثلج �صدري ,وطمئن
فهالني ما �سمعت ..لقد انكبت َّ
قلبي ب�أنه ما زالت هناك الأم (املدر�سة) ,والأب (املر ِّبي) ,واملعلم (الفا�ضل) الذين يغر�سون
مبادئ الدين يف نفو�س �صغارنا مع رعايتها ,و�سقايتها با�ستمرار حتى ّ
ت�شربتها قلوبهم ,و�أ�صبحت
ه ًّما يف �صف همومهم ال�صغرية.
•مثل �أ�صحاب الغار!!
كانوا ثالثة �إخوة :بنت يف ال�صف ال�ساد�س ,و�أختها يف ال�صف الرابع ,و�أخوهما يف ال�صف
الأول االبتدائي؛ �أغلق الأهل عليهم الباب دون علم منهم ,ثم �صعدوا �إىل �أعلى ,حيث الدور الثاين,
فلما انتبه ه�ؤالء ال�صغار� ,أخذوا يطرقون الباب ,ولكن بال فائدة ,فال �أحد ي�سمعهم ,فجل�سوا
يفكرون قلي ًال كيف يت�صرفون ,فقالت الكربى :نفعل مثلما فعل �أ�صحاب الغار الذين انطبقت عليهم
ال�صخرة ,كل واحد منا يتذكر عم ًال �صاحل ًا ,ويدعو اهلل به �أن يف ِّرج عنا ,فقالت الكربى :يا رب
�إين ال �أنام �إال وقد �صليت الوتر؛ ف�إن كنت قبلته فافتح لنا هذا الباب ,وقالت الو�سطى :يا رب �إين
رب
�أحفظ من القر�آن �سورة كذا وكذا؛ ف�إن كنت قبلته مني فافتح لنا هذا الباب ,وقال ال�صغري :يا ِّ
�إين �أعطيت �أختي مرة ريا ًال من م�صرويف؛ ف�إن كنت قبلته فافتح لنا هذا الباب ,فواهلل ما انتهوا �إال
و�صوتُ والدهم يحرك املفتاح يريد فتح الباب.
•طفل داعية:
دُعينا �إىل وليمة ع�شاء؛ فذهبت مع زوجي و�أوالدي �إىل تلك الوليمة ,ف�شاهد ابني ال�صغري
�أحد العمال الذين يخدمون يف تلك الوليمة ف�س�أله:
�أ�أنت م�سلم �أم ال؟
فقال :ال ,ف�أخذ ابني بيده ,وذهب به �إىل موقد الفحم (الوجار) امل�شتعل ,وكان الوقت
�شتا ًء ,وقال� :إذا �أنت مل ت�سلم و�ضعك اهلل يف مثل هذه النار احلارة ,قل� :أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل,
قل� :أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل ,و�أخذ يل ُّح عليه ,ف�شاهده �أحد الدعاة الذين يتقنون اللغة الإجنليزية,
وكان حا�ضر ًا تلك املنا�سبة فجل�س يحدثه عن الإ�سالم ,ويجيب عن �أ�سئلته حتى الواحدة والن�صف
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لي ًال ,فما قام من جمل�سه ذاك �إال وقد نطق بال�شهادتني.
•يف ال�سيارة :توقفنا عند الإ�شارة ,وكان بجانبنا �سيارة ترتفع
منها �أ�صوات املو�سيقى ال�صاخبة ,فقلت البني ال�صغري :افتح نافذة
ال�سيارة ,وقل للرجل :جزاك اهلل خري ًا اخف�ض �صوت املو�سيقى ,املو�سيقى
حرام ,فتب�سم ذلك الرجل ,ورفع يديه حم ِّيي ًا ابني ,وقال� :شكر ًا يا حبيبي ,و�أغلقه
متام ًا.
•ن�صح العامل :جاء �إىل منـزلنا عامل وافد لي�صلح �شيئ ًا ما يف املنـزل ,ف�أخرج هذا
العامل �سيجارة ,وبد�أ يدخن ,فر�آه ابني الذي يبلغ من العمر �أربع �سنوات ون�صف,
فقال :ال تدخن يف منـزلنا يا عثمان مرة �أخرى� ,أال تعلم �أن التدخني حرام و�أنت م�سلم؟
ال ينبغي �أن تفعل حمرما ,وقد �أعطاك اهلل اجلنة ,و�أعطاك النار فف ِّرق بينهما ,و�أخذ
ي�سرد الكالم له �سرد ًا ,وعثمان ي�ضحك ويعجب ,ووالده بجانبه ي�ضحك �أي�ض ًا ,ويعجب
من كالمه �أ�شد العجب ,فلما انتهى خجل منه هذا العامل ,وقال له :لأجلك فقط يا
عبداهلل �س�أترك التدخني منذ اليوم.
فقال الوالد :بل قل لأجل اهلل تعاىل ,ال لأجل �أحد من الب�شر؛ حتى يعينك وي�أجرك,
ومنذ ذلك اليوم مل يعد هذا العامل �إىل التدخني �أبد ًا.
•يف االمتحان :ابنتي تدر�س باملرحلة املتو�سطة ,وكانت تتحدث �إلينا عن االمتحان
الذي �أدته ,و�أنها واجهت �صعوب ًة يف حل بع�ض الأ�سئلة ,فقالت طفلة بجانبي تدر�س يف
ال�صف اخلام�س :يا فالنة �إذا واجهتك �صعوبة �أثناء االمتحان ف�أكرثي من اال�ستغفار,
و�ستجدين �أن اهلل تعاىل يفتح عليك باحلل ال�صحيح ,وقد ج َّربت ذلك فجربيه,
�أ�صبحت ابنتي بعد ذلك تعمل بن�صيحتها عند كل اختبار ,فوجدت نتائج مذهلة
�شجعتها على املزيد.
•مع جدتي :ركبت ال�صغرية مع والدها يف ال�سيارة ,فرفع �صوت املو�سيقى؛ فقالت
له :اخف�ض ال�صوت يا والدي ...املو�سيقى حرام ,فقال لها ا�سكتي ,وال تزعجينا
بن�صائحك ,فو�ضعت �أ�صبعيها يف �أذنيها ,وقالت( :بكيفك تبي تروح النار رح حلالك,
�أما �أنا ف�س�أذهب �إىل اجلنة مع جدتي) فخجل والدها ,ومل يفتح املو�سيقى يف �سيارته
بعد ذلك !!
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•�إنها الفطرة :كنت �أجل�س يف الغرفة وبجانبي ابنتا خالتي اللتان مل
تبلغا �سن الدرا�سة ,فقالت ال�صغرية منهما :من خلق اهلل؟ فقالت الكبرية
�أال تقرئني :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﱪ (الإخال�ص.)4-1 :
•مع االبن الأعمى :كان �شاب ًا غري م�ستقيم ,وال يعرف للم�سجد طريق ًا ,م�ستهرت ًا
عدمي املباالة مب�شاعر الآخرين ,يحب املرح ,ولو على ح�ساب الآخرين ,حتى �إنه
�شاهد كفيف ًا مي�شي ذات مرة يف ال�شارع ,فاعرت�ض طريقه برجله ف�سقط الكفيف على
الأر�ض ,ف�أخذ ي�ضحك مع رفاقه ,فحملت زوجته بعد ذلك ,و�أجنبت طف ًال كفيف ًا,
ولكنه مل يعترب ,فكبرُ هذا االبن ,و�أ�صبح عمره ع�شر �سنوات ,ويف يوم جمعة كان الأب
نائم ًا فا�ستيقظ فزع ًا على �صراخ �شديد من ابنه الكفيف الذي يعطف عليه كثري ًا ,وال
ي�ستطيع �أن يرف�ض له طلب ًا ,ف�س�أله :ما بك؟ قال� :أريد من �أخي �أن ي�أخذ بيدي �إىل
امل�سجد لأ�صلي اجلمعة ,لقد ت�أخرت ,وخالد غري مبال ,وكانت ال�ساعة احلادية ع�شرة
َّ
فرق له �أبوه ,وقال� :أنا �آخذك فال حتزن ,فذهب مع ابنه �إىل امل�سجد لأول مرة يف
حياته ,وبد�أ ال�صغري يقر�أ القر�آن ,فجعل يت�أمل هذا ال�صغري الكفيف ,وهو ُيرتل القر�آن
ترتي ًال جمي ًال ,ويخجل من نف�سه التي ال حتفظ �آية.
ثم بد�أت اخلطبة ف�أخذ ي�ستمع �إليها ,وكانت خطبة بليغة م�ؤثرة؛ فت�أثر بها ت�أ ُّثر ًا كبري ًا,
و�أ�صبح بعد ذلك يحر�ص على �أداء ال�صالة ,وال يرتكها �أبد ًا !!
•ثبات عجيب :تدر�س ابنتي يف ال�صف الرابع ,وقد حدثتهن املعلمة عن :احلجاب,
وف�ضله ,وفائدة احلجاب للمر�أة ,وغري ذلك ,فجاءتني ابنتي ,وقالت :لقد عاهدتُ
اهلل �أن �ألب�س العباءة ,و�أغطي وجهي منذ اليوم يا �أمي .منذ ذلك الوقت وهي حتر�ص
عليه �أ�شد احلر�ص ,و�سافرنا �إىل املنطقة ال�شرقية؛ فقلت �ستخلعه عند البحر؛ لتلعب
مع قريناتها ,ولكنها مل تفعل ,وجل�ست عند ال�شاطىء بعباءتها وغطائها الطويل على
وجهها ,فقلت لها :يا ابنتي اخلعي هذه العباءة ,وانزيل لت�سبحي مع �أخواتك ,ولكنها
رف�ضت؛ ف�أخذت �أحاول �إقناعها� :أنت ما زلت �صغرية� ,إن مل تلعبي الآن فلن تلعبي
بعد ذلك لأنك �ستكربين ,ج ِّربي هذه املرة فقط وغري ذلك من الكالم ,فالتفتت
�إ َّ
يل ,وقالت� :سبحان اهلل يا �أمي هل تريدينني �أن �أخونَ العهد الذي قطعته مع اهلل,
فخجلتُ – واهلل  -من نف�سي ,ومل �أعد �إىل احلديث معها عن هذا املو�ضوع مرة �أخرى,
ُ
وا�ضطررنا ال�ستئجار �شاليهات خا�صة؛ كي تتمكن ابنتي من ال�سباحة بحرية!
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ملاذا ن�شجع �صغارنا على الدعوة �إىل اهلل؟!
ما ر�أيك عزيزي القارىء لو ج َّربت تعويد طفلك على الدعوة �إىل اهلل
منذ ال�صغر ,وبطريقة تتنا�سب مع عمر ال�صغري وتفكريه.
�إنك بذلك تغر�س فيه �أ�شياء كثرية وجميلة ,لعل منها:
 -1تعلمه االمتثال لأمر اهلل تعاىل ,الذي �أمر بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر ,فرياه
بالتطبيق العملي الواقعي ,و�أنت تعلم ما يف ذلك من الأجر الذي �سي�أتيك يف حياتك ,وبعد مماتك.
 -2تغر�س يف نف�سه حب الآخرين ,واحلر�ص على هدايتهم.
وهم تبليغه ,ولي�س فقط قلب ًا ال يحمل �سوى هم �سيارة� ,أو
هم هذا الدينَّ ,
 -3جتعله يحمل َّ
وظيفة� ,أو متعة زائلة.
ُ -4تع ِّوده على اجلر�أة ,وطالقة الل�سان ,وانتقاء الكالم املنا�سب عند حمادثة الآخرين.
 -5تزرع الثقة يف نف�سه ,و�أنه قادر على العطاء ,والتغيري.
� -6إعداده وتهيئته منذ ال�صغر ليكون فرد ًا �إيجابي ًا له دوره يف املجتمع ,ولي�س فرد ًا يواجه
َ
مواقف احلياة ب�سلبية ال تقدم وال ت�ؤخر ,فتعويد الطفل منذ �صغره على �أمر ما �أ�سه ُل بكثري من
تعويده عليه حال الكرب.
�إنَّ الغ�صـون �إذا عدَّ لتها اعتدلت

***

ني �إذا كـانت من اخل�شب
وال تل ُ

57

جتارب دعوية ناجحة

58

جتارب دعوية ناجحة

الفصل الرابع

مع المعلمين والمعلمات
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�شكر وعرفان
للمعلم (واملعلمة) ر�سالة عظيمة ,وعمل من �أ�شرف الأعمال� ,إذا �أتقنه
و�أخل�ص هلل تعاىل فيه ,واجتهد يف تربية الطالب الرتبية الإ�سالمية ال�صحيحة.
فاملعلم بحق مربي الأجيال ,و�صانع الرجال ,وخم ّرج الأبطال ,..فعليه يتوقف �صالح
�أو ف�ساد املجتمع..
ومن املعلوم �أن من �أهداف الرتبية والتعليم �إن�شاء �شخ�صية ذات ُم ُثل عليا ,ترتبط بربها,
وت�ستمد منه نظام حياتها ,وتعمل على تقومي جمتمعها ,وت�صحيح مفاهيمه.
يجزي كل معلم خمل�ص ,ومعلمة �صادقة �أجزل املثوبة على جهودهم الد�ؤوبة
فاهلل �أ�س�أل �أن َ
يف الرقي ب�أبناء الأمة.
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جتربتي
هكذا يجب �أن �أكون  ..كالغيث �أينما حل نفع!
منذ نعومة �أظفاري ,و�أنا �أحلم ب�أن �أكون معلم ًة قديرة ,وكثري ًا ما كنت �أتقم�ص
ذلك الدور حينما �ألعب مع �أترابي ال�صغريات ,ومرت الأيام ,و�شاء اهلل تعاىل �أن يتحقق ذلك
احللم اجلميل بعد �أن تخرجت بحمد اهلل يف كلية �شرعية ز َّودتني – بف�ضل اهلل – بح�صيلة علمية
جيدة ,ورغبة قوية تدفعني من الأعماق لن�شر ذلك العلم ,والدعوة �إىل اهلل تعاىل ,وكدت �أن �أطري
من الفرح ,ومل �أ�صدق �أنَّ قدماي حتمالين لأول مرة؛ لأكون معلمة حقيقية تغذي العقول ,وتغر�س
القيم ,وبد�أت رحلتي اجلميلة مع التعليم ,ويف تلك املدر�سة الثانوية التقيت بطالباتي احلبيبات,
ب�سطت لهن وجهي ,وتو َّددت لهن يف ن�صحي وقويل ,ومنحت لهنَّ وقتي وراحتي ,بل وبذلتُ ملن �أراها
حتتاج بع�ض مايل ,كنت قريب ًة �إىل نفو�سهن فاجنذبن نحوي ,وفتحن قلوبهنَّ يل ,فتعلمت من ذلك
كيف �أبذر بذرة اخلري؛ ف�أراها تنمو لت�صبح �شجرة طيبة ت�ؤتي ثمارها يف كل حني ,زرعت فيهن حب
عيني
اخلري ,وزرعن يف قلبي حب العمل والدعوة �إىل اهلل ,وال �أن�سى تلك الدموع التي انحدرت من َّ
حينما ر�أيت بع�ض ًا منهن يت�سابقن �إىل م�صلى املدر�سة وقت الف�سحة؛ لريكعن ركعتي ال�ضحى ,بعد
�أن كانت �ضحكاتهنَّ وقت الفراغ متلأ املمرات وال�ساحات.
مت�سح عن جبيني �آثار التعب والإرهاق من جراء اجلهد الذي كنت �أبذله
كانت تلك الثمار ُ
يف مدر�ستي مع واجبات بيتي ,ف�أنا زوجة و�أم لأطفال.
كابدت امل�صاعب و�أعانني زوجي فهو – بحمد اهلل – رجل �صالح ,وكان كثري ًا ما ُيردِّد:
�أخل�صي يف عملك ودعوتك ,ليق ِّي�ض اهلل لأوالدك من مينح لهم ذلك؛ ف�إن اجلزاء من جن�س العمل.
مل تكن املادة تعني لنا �شيئ ًا وال دافع ًا  -بحمد اهلل – للعمل ,ومل نتخذ تلك الوظيفة مطية
لتحقيق �شهوات دنيوية ,وال �أن�سى يوم فاحتته برغبتي مب�ساعدته بجزء من مايل لبناء بيت لنا
ولأطفالنا ,فقال يل :لن نبني بيت ًا يف الدنيا قبل �أن نبني بيت ًا يف اجلنة ,وقمنا بتخ�صي�ص مبلغ
من كل �شهر للم�ساهمة يف بناء بيت من بيوت اهلل ,ووا�صلت م�سريتي و�أنا – بحمد اهلل – �أقطف
كل يوم ثمرة ,و�أرقب تفتح زهرة وزهرة ,ح ًّقا كم يف قلوب بناتنا من خري ,ولكن �أين املعلمات
الداعيات؟!
ومع مرور الأيام زاد عدد �أطفايل ,وت�ضاعفت م�س�ؤولياتي ,وبلغ بع�ضهم مرحلة من العمر
يحتاجون فيها �إ َّ
يل �أكرث من ذي قبل ,ولأنني لن �أُح�ضر خادمة ت�سرق مني �أطفايل ,وتهدم فيهم
ما بنيتُ من مبادئ ,وجتتثُّ ما زرعت من �أخالق كان �أمامي قرار �صعب جدًّا وهو التخلي عن
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مدر�ستي ,والتفرغ لبيتي و�أطفايل ,هو جزء من دعوتي لطالباتي للفهم
ال�صحيح لدور املر�أة يف املجتمع ,ترتيب ًا للأولويات يف حياتها ,و�أن عليها
�أن تعطي ما دامت قادرة على العطاء ,و�أن تف�سح املجال لغريها حينما يطغى
ذلك العطاء على واجباتها و�أولوياتها.
فم�ضيت يف عزمي ,وقررت ا�ستقالتي ,و�أنا �أ�ست�شعر قول ر�سول اهللﷺ« :امل�ؤمن كالغيث
�أينما َّ
حل نفع» ,ف�إن كانت الدعوة يف �صفوف الطالبات بالن�سبة يل �أ�صبحت ِّ
متعذرة ,ف�إن جماالت
وطالب اخلري �سيجده – �إن �شاء اهلل
الدعوة الأخرى تنادي العاملني؛ ليبذلوا لها �شيئ ًا من �أوقاتهم,
ُ
تعاىل – �إذا �صدق يف العزم ,و�أخل�ص النية.
كان القرار قا�سي ًا على قلوب زهراتي املتفتِّحة ,وقا�سي ًا �أي�ض ًا على قلبي ,ولكنه قبل كل �شيء
ا�ستجابة لنداء الفطرة ,وعودة �إىل عر�ش الأمومة داخل مملكتي ال�صغرية.
وحان وقتُ الفراق فو َّدعت طالباتي ,ودعوت اهلل لهن بالتوفيق ,ومتنيت �أن ت�أتي �إىل
مدر�ستي من ترفع رايتي ,وحتمل �شمعتي؛ لت�ضيء للأجيال الدروب ,وتغر�س فيهن القيم.
هذه جتربتي وكم كانت �أيام ًا جميلة ,تعلمت فيها درو�س ًا يف البذل والدعوة ,ودرو�س ًا يف فن
التعامل مع الآخرين ,ولكنها على حالوتها ك�شفت يل واقع ًا م ًّرا ,وهو �أن الكثريات من العامالت
يف جمال التدري�س مل يدركن املعنى احلقيقي للمعلمة ,وال الهدف ال�صحيح ملهنة التعليم النبيلة,
فالتعليم لديهنَّ ميدان حل�صد املال فقط ,ومنهنَّ – وهذا �أدهى – من ا�ستغلت مهنتها للدعوة �إىل
باطلها ,و�سفورها ,وفكرها املنحرف ,وعدد لي�س بالقليل منهنَّ جعلن من هذه املهنة جما ًال للغرور,
والتعايل ,والتكرب على طالباتها ,وكل ه�ؤالء �أخط�أن ,فالتعليم قبل كل �شيء �أمانة �أمام خالقهنَّ
�أو ًال ,ثم جمتمعهنَّ ثاني ًا ,وهو ميدان خ�صب للرتبية والتوجيه؛ فهال �أدركن؟!
�إن هناك ِفتن ًا كثرية تع�صف بقلوب فتياتنا املراهقات يف املرحلة املتو�سطة والثانوية,
فالأغنية املاجنة ,والفيلم الرخي�ص ,وما تعر�ضه �شا�شات الأطباق الف�ضائية �سي ٌل عارم البد �أن
يوقف ب�سد منيع من الإميان واخللق ,فهال �أ�سهمت املعلمة يف بنائه يف نفو�س طالباتنا؟!
�إ َّنني ال �أدعي ال�سبق �إىل هذه التجربة ,ف�أنا �أعلم �أن الكثريات �سبقنني �إليها ,بل ال �أبالغ �إذا
قلت �إنني ثمرة من ثمرات هذه التجربة ,ولكنني �أ�سبق �إىل ن�شرها ,لعل هناك من ينتفع بها ,ولأن
ذلك جزء من دعوتي بعد �أن فارقت مدر�ستي.
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بني معلمتني
حني كانت �أ�ستاذة (منرية) تكتب در�سها املم َّل على ال�سبورة ,كنت �أول من يقوم
بقذف الطائرات الورقية يف اجتاهها.
وح َّدتها ..لذا كانت الطالبات
وكان هذا العمل ُيع ُّد بطولي ًا بالنظر �إىل ع�صبية �أبلة (منرية)ِ ,
يحاولن كتم �ضحكاتهنَّ التي ال تحُ تمل حني
ت�ضرب �إحدى طائراتي الهدف مبا�شرة!
ُ
علي؛ فقد
كانت ت�شتعل غ�ضب ًا و�صراخ ًا باحث ًة عمن قامت بهذا ,لكنها عبث ًا ال متلك �أي دليل َّ
كنت ممثلة ماهرة جد ًا.
جام غ�ضبها على الطائرات؛ فتقطعها �إرب ًا �إرب ًا ,وهي تتوعدنا بنق�ص
لذا كانت ت�صب َّ
الدرجات التي كانت �آخر ما يه ُّمنا� ..أو ما يهمني �أنا �شخ�صي ًا..
كنت مثال الطالبة املهملة يف تلك املدر�سة االبتدائية ..وكان بالإمكان تقليدي و�سام
(�أك�سل) طالبة يف املدر�سة ..ك ُّل املدر�سات كن ميقتنني ,وينفرن من ت�صرفاتي الهوجاء ,و�إهمايل
الدرا�سي ..كما �أن �أمي مل تكن تعتني بنظافتي ,وترتيبي كثري ًا؛ فاكتملت امل�أ�ساة..
ويف كل مرة كانت امل�شرفة االجتماعية تعطيني ورقة ل ِّأمي كنت �أمزقها ,و�أرميها يف طريق
عودتي للبيت� ..أمي مل تكن تقر�أ ,وحتى لو كانت تقر�أ فهي ال تهتم �أ�ص ًال بهذه الأمور.
وذات يوم يف ح�صة الريا�ضيات قالت يل �أبلة (�سلمى)�( :أنت ال تفهمني لأنك ال متلكني ًّ
خما
�أ�ص ًال مثل باقي الب�شر!!) ,كانت كلمتها قا�سية جد ًا ,وجرحتني ,لكني �أبديت عدم اهتمام ,ووقفت
يف �صمت خلف باب الف�صل لأكمل عقابي لعدم حل الواجب ,و�أي�ض ًا ب�سبب �إ�ضحاكي لزميالتي طوال
الوقت..
كنت مقتنعة متام ًا ب�أين ال �أ�صلح ل�شيء ..و�أن هذه املدر�سة لي�ست يل ,وال لأمثايل� ..إنها
للفتيات الالتي يع�شن مع �أ�سر طبيعية ,ويخرجن للنـزهات مع �أهاليهنَّ � ..إنها للفتيات املرفهات,
ولي�س للمعذبات ,واملهمِ الت �أمثايل..
لذا مل �أكن �أهتم ب�أي �شيء ..ور�سبت للعام الثالث على التوايل يف ال�صف ال�ساد�س..
ويف ال�سنة الأخرية زاد �شغبي و�إهمايل؛ حتى قررت املدر�سة ف�صلي متام ًا من املدر�سة..
وعدت �إىل البيت لأخرب �أمي ب�أين يجب �أن �أذهب ملدر�سة �أخرى..
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وبالطبع مل يكن لأمي � ُّأي تعليق حول ذلك ..فقد كان يف جمل�سها
عدد من الن�ساء ,وكانت م�شغولة باحلديث وال�ضحك معهن..
لذا طلبت من ابنة عمي املتزوجة �أن ت�أتي معي لأ�سجل يف مدر�سة �أخرى..
وذهبت معي ,وحاولنا ,لكن املديرة رف�ضت فقد كان �سجلي حاف ًال وال ي�شجع على قبويل
يف �أي مدر�سة..
ثم حاولنا يف مدر�سة �أخرى ومت الرف�ض �أي�ض ًا ,مل يكن �أمامي �سوى �أن �أعر�ض على والدي
ت�سجيلي يف مدر�سة �أهلية لكنه رف�ض متام ًا؛ فقد كان م�شغو ًال بتكاليف زواجه املقبل ..ومل يكن
ي�ستطيع حتمل م�صاريف جديدة.
عندها �أيقنت �أين يجب �أن �أجل�س يف البيت حتى يق�ضي اهلل �أمره.
وبقيت يف املنـزل عامني كاملني ,مل �أ�شعر خاللهما ب�أي �شيء ,كنت �أزور بنات عمي ,ويزرنني
بدورهن �أحيان ًا ,ويف الربيع كنا نخرج للرب ,ومل يكن هناك �أ�شياء جديدة.
طوال تلك املدة ,كان هناك جرح ي�ؤملني رغم حماولتي لتجاهله� ..إنه تيقني التام ..ب�أين
�إن�سانة فا�شلة ..وال فائدة لها يف احلياة ..كانت كلمة معلمة الريا�ضيات ال تزال تر ُّن يف ذهني:..
خما مثل باقي الب�شر� ..أنت ال متلكني ًّ
(�أنت ال متلكني ًّ
خما)!..
لذا برجمت حياتي كلها على هذا الأ�سا�س ..وهو �أين �إن�سانة بال مخ ..بال عقل ..ه ُّمها فقط:
ال�ضحك ,واللعب ,واحلديث..
وكنت �أعرف منذ طفولتي �أين حمجوزة البن عمي م�ساعد� ..صديق طفولتي ..وال�شاب
العاقل الو�سيم الذي تتمناه كل فتيات �أ�سرتنا ..لكن ل�سبب ال �أعرفه مل يتم احلديث حول هذا
املو�ضوع �أبد ًا ,رغم �أين �أ�صبحت �أبلغ من العمر  17عام ًا ,وهو عمر منا�سب للزواج يف نطاقنا
العائلي...
وذات مرة �سمعت هم�سات بني �أمي وزوجة عمي ,وبدت �أمي غا�ضبة بع�ض ال�شيء ..ثم جاء
دور �أبي الذي ظهر غ�ضبه جل ًّيا ..و�سمعت �صراخ ًا بينه وبني عمي يف املجل�س ..لكن دون �أن �أعرف
حول ماذا..
وبعد يومني ..عرفت احلقيقة من ابنة عمي ..لقد كانت امل�س�ألة كلها حويل �أنا ..وم�ساعد..
فم�ساعد الذي بنيت �أحالمي عليه ..ال يريدين ..م�ساعد الذي تخرج الآن يف الكلية الأمنية ,ال يريد
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فتا ًة حمدودة الأفق والتفكري مثلي� ..إنه ال يريد فتاة ناق�صة� ..أو بال مخ كما �أخربتني
معلمة الريا�ضيات!..
وكانت هذه قا�صمة الظهر بالن�سبة يل..
لقد �أُ�صبت هذه املرة ب�شدة ..ويف �صميم كربيائي..
ا�ستطعت حتمل ال�صدمة ...وجتاوزت الأزمة رغم االنقطاع الكبري الذي حدث بني
علي �أن �أتغري..
�أهلي وبني بيت عمي ..لكني �أيقنت حينها �أين يجب َّ
يجب �أن �أفعل �شيئ ًا لنف�سي..
واتخذت قراري ب�إكمال تعليمي عن طريق املنازل..
كان القرار �صعب ًا يف البداية ..وكنت م�شتَّتة لأين �أعود للدرا�سة بعد ثالثة �أعوام من
ن�سيانها ..لكنَّ عزميتي كانت �أقوى من �أي �صعوبات ..توكلت على اهلل ..وعزمت على التفوق ,ولي�س
النجاح فقط يف درا�ستي..
وبالفعل ا�ستطعت بعد �سنوات اجتياز ال�صف الأول الثانوي وبتقدير جيد جد ًا ..وهو ما مل
�أحلم به يف حياتي..
وبعد ذلك �شعرت �أنيِّ بحاجة ل�شيء ي�شغل وقت فراغي طوال العام ..فقررت االلتحاق بدار التحفيظ
اجلديدة التي ُفتحت قرب بيتنا..
وبالفعل التحقت بها وان�سجمت مع املدر�سات والطالبات ,و�شعرت �أين بد�أت حياة جديدة..
فقد كان اجلو ودود ًا جدًّا ..وحتم�ست جدًّا حلفظ القر�آن الكرمي..
وذات مرة� ..أ�شادت بي املعلمة ,وقالت� :إنَّ يل حافظة قوية ..فط�أط�أت ر�أ�سي ,وقلت لها
بخجل�( :أنت جتاملينني؛ ف�أنا طوال عمري ك�سولة ,وال �أملك قدرات عقلية مثل غريي)..
نظرت �إ َّ
يل �أبلة (هناء) با�ستغراب ,وقالت( :ومن قال لك ذلك؟!)..
قلت لها( :معلمة الريا�ضيات قبل ثمان �سنوات!!)..
عندها قالت يل وهي تبت�سم( :على العك�س متام ًا� ,أنت �إن�سانة ذكية ,ونبيهة جدًّا ..رمبا
ظهرت
كربت وا�ستطعت جتاوز هذه الظروف؛
ْ
كانت فقط ظرو ُفك هي امل�ؤثرة �سلب ًا عليك ,وحينما ِ
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قدراتك العقلية التي كانت خافي ًة ب�سبب الإهمال ,وب�سبب الظروف
القا�سية)..
عيني ..فطوال عمري مل � ُ
أ�شك لأحد
مل �أ�ستطع حب�س دمعة �ساخنة يف َّ
معاناتي احلقيقية التي كنت �أحاول اعتبارها �أمر ًا عادي ًا ..لذا مل �أ�شعر بنف�سي �إال و�أنا
�أ�سرد ملعلمتي �شريط حياتي بكل �آالمه..
حكيت لها عن :ق�سوة �أمي ,وعدم اهتمامها بي ,وال بنظافتي ,وال تعليمي ,وتربيتي منذ
الطفولة ,وحكيت عن �أبي :الذي ال نراه �إال نادر ًا ب�سبب ان�شغاله بزوجته اجلديدة ,ثم طالقه,
وزواجه من جديد ..حكيت لها عن تقتري �أبي علينا ,وحرماننا من �أب�سط احتياجاتنا ..وعن �أ�سرتنا
حيث امل�شاعر ال �أهمية لها ,وال مكان �سوى للق�سوة ,واحل َّدة يف التعامل ..وحكيت لها :كيف �شاهدت
�أمي ُت ْ�ض َر ُب عدة مرات من قبل �أبي ..وكيف ُ�سجن �أخي عدة مرات ب�سبب الع�صابة الفا�سدة التي
ي�صاحبها ,وعن الديون التي �أثقلت كاهل �أبي ,ودفعته خلالفات كثرية مع �إخوته ..حكيت لها كل
ما كان يعتمل بقلبي ,ويكبت �أنفا�سي منذ �سنوات ..ثم حكيت لها عن ق�صة م�ساعد ,وكيف رف�ضني
ب�سبب ك�سلي وغبائي..
و�شعرت باحلرج ..كيف �أخربتها عن ذلك كله؟!! ..لكنها ابت�سمت يل ,وربتَّت على كتفي,
وقالت( :عزيزتي (نفلة) ..الإن�سان هو ما يطمح �أن يكون!! ..مهما كانت ظروفه� ..أنت الآن على
�أعتاب طريقك ال�صحيح فا�ستم ِّري فيه ,و�سوف ت�صلني ب�إذن اهلل ,وت�صبحني الإن�سانة املحرتمة
كنت
التي تطمحني لأن تكوين �إياها ..ثم ..انظري دائم ًا للجانب الأف�ضل� ..أنت رغم كل الظروف ِ
وما زلت (نفلة) الطيبة املحبوبة التي يحبها اجلميع لطيبتها ,ومرحها ..كما كنت (نفلة) اخللوقة
ال�صاحلة التي مل َت ْن َ�سقْ وراء املغريات� ,أو تنحرف كما تعلل الكثريات �أ�سباب انحرافهنَّ بظروف
ا�ستطعت مقاومة كل ذلك ..وبالإ�ضافة �إليه طورت نف�سك ,و�شققت طريقك نحو
أنت
الأ�سرةِ � ..
ِ
وجنحت يف حفظ ن�صف القر�آن يف �سنة
جنحت يف الدرا�سة,
النجاح يف الدنيا ..والآخرة ..لقد
ِ
ِ
واحدة ,وهذا �إجناز كبري جدًّا ورائع يا نفلة� ..أنت �إن�سانة رائعة وموهوبة ما �شاء اهلل)..
نظرت �إ َّ
يل مرة �أخرى ,ثم قالت ,وهي تبت�سم( :و�سيع ِّو�ضك اهلل من هو خري من م�ساعد,
فال تقنطي من رحمة اهلل ,وا�ستمري يف طريقك)..
ان�سابت كلمات معلمتي كاملاء الزالل على الأر�ض العط�شى املت�ش ِّققة؛ فت�شربتها بعط�ش,
وارتاحت لها نف�سي ,و�شعرت �أين �أُعطيت دافع ًا قوي ًا لل�سري نحو النجاح..
واحلمد هلل بعد عام �آخر تخرجت يف الثانوية بتقدير مل يتوقعه �أحد ,كما �أمتمت ختم
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كتاب اهلل يف نف�س ال�سنة ,ويف نف�س ال�سنة �أي�ض ًا ..تقدم خلطبتي �أح ُد
�أقاربنا الذي مل �أتوقع يوم ًا �أن يخطبني ..لقد كان مهند�س ًا ,وقادم ًا للتو
من اخلارج بعد �إكمال درا�سته ,وكان يبحث عن فتاة �صاحلة ..لقد �شعرت
علي ..بعد هذه ال�سنوات كنت �أتوقع �أن �أحظى ب�أقل من هذا بكثري..
لوهلة �أنَّ هذا كثري َّ
لكن احلمد هلل الذي و�سعت رحمته كل �شيء..
وتزوجت ,وع�شت يف �سعادة وهلل احلمد ..و�شجعني زوجي على �إكمال درا�ستي اجلامعية باالنت�ساب..
ويف حفل تخريج اخلامتات لكتاب اهلل ...كنت �أتهادى يف �سريي ,و�أنا حامل يف �شهري
الأخري ..وقد اجتزتُ ال�سنة اجلامعية الأوىل يف كلية الدعوة ,وبتقدير امتياز..
ويف حلظة ت�سلمي لل�شهادة �شعرت بدموعي ال�ساخنة ترتقرق من عيني ,ومتنيت لو التفت
ف�أرى معلمتي يف الريا�ضيات هنا بني �صفوف احلا�ضرات..
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�أف�ضل موقف
طهارة جذابة ..وبراءة م�شرقة تكتنـزها مالمح طفولية عذبة,
اكتنفتني يف حلقة ذكر مع وجوه �صغرية ...كل منهن حتكي فعل نف�سها بنربات
بالغة الرباءة م�ستجلبة بها املديح؛ فتقول �إحداهنَّ � :أمي ال ت�شرتي يل مالب�س بها �صور,
وثانية� :أنا ال �أرى الد�ش مع �إخوتي ,وثالثة� :أنا والدي يوقظني ل�صالة الفجر ,ورابعة� :أنا ال
�ألب�س البنطال� ..أمي تقول �إنه لبا�س الكافرات� ,أما اخلام�سة ذات الثماين �سنوات فجعلت تنظر
بده�شة ,ثم انتقلت بنظراتها �إ َّ
يل ,وقد اكت�ست مالحمها بالرباءة مع االندها�ش الطفويل ,وقالت:
هل امل�سلمة �إذا لب�ست البنطال ت�صبح كافرة..؟!!
ف�أجبتها :ال تكون كافرة ,لكنها تكون عا�صية هلل – عز وجل -؛ لأنَّ من لب�ست البنطال
تت�شبه بالرجال ,وق َّلدت الكافرات ,فهي ال تلتزم �أمر اهلل – عز وجل – فتكون مع َّر�ضة لعقابه �إن مل
يغفر لها .وما �أردتُ من �إجابتي هذه �إال الت�أ�سي�س والبناء يف نفو�س بريئة .ف�أطرقت هذه ال�صغرية
بر�أ�سها �إىل الأ�سفل تقلب ب�صرها يف الأر�ض بعينني مل�ؤهما الأ�سى والأمل ,فرفعتُ بيدي ر�أ�سها
ال�صغري خماطبة لها� :أي �صغريتي� ,س�ؤالك وقد �أجبناه ,فما الذي �آملك..؟!
فقالت وق�سمات وجهها تعلوها دمعة يف عينيها� :أمي ..تلب�س البنطال ..و�ضيق �أي�ض ًا ..هل
ْ
�ستدخل النار...؟! ثم �أتبعت بعد هنيهة بقولها :والدي ير�ضى لها ذلك ويريده!!...
التعليق:
طفلة �صغري ٌة ح َم ْلت هم �أُمها ,ومل حتمِ ل هذه الأم هَ م َّها ,وال هَ َّم �أُمتها!..
�أواه ماذا ع�سى �أن يكون جيل ن�ساء الف�ضائيات والبنطاالت؟! قلوب غ�ضة ,ودائع عند
�أمهاتهاَ ,ل ِب َناتٌ �صغرية نرجوها غد ًا لأمتنا جمد ًا وعزًّا ,ما حالهن ..وهن حتت �أيادي ن�ساء خواء؟!
نبني ويهدمون!!
وما �أي�سر الهدم عند البناء! كيف وو�سائل الهدم كثرية ,و�أياديه �أكرث؟! نظرة عابرة على
اهتمامات بع�ض ن�سائنا اليوم متلي علينا جتديد الهمة ,والت�شمري عن �سواعد اجلد يف الدعوة لعل
اهلل �أن يهديهن �إىل �صراطه امل�ستقيم ,و�شرعه احلكيم فريبني ذرياتهن عليه.
َل َكم �أخ�شى على اجليل اجلديد ما قاله معروف الر�صايف – رحمه اهلل :-
تظن بالأبنـاء خيـرا
فكيـف ُّ
وهـل ُيرجـى للأطفال كمال
ولي�س النبـتُ ينبت يف ِجنـان
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ال�سافــالت؟!
�إذا ن�ش�ؤوا بح�ضـن
ِ
�إذا ارت�ضعوا ثدي
الناق�صـات؟!
ِ
كمثـل النبـت ينبت يف الفـــــال ِة
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�صغرية  ...ولكن بقلب كبري
ذكر �أحد الدعاة املعروفني ممن يجوبون الأر�ض �شرق ًا وغرب ًا� ..أنه
كان يف رحلة �إىل بالد الفلبني جتاوزت حدود املدن ,وامتدت �إىل القرى ,والأرياف..
حتى و�صل �إىل بلدة ريفية نائية فيها مدر�سة �إ�سالمية �صغرية تئنُّ من �شدة احلاجة ,وتنوء
بحمل �سقفها الذي �أهلكته ال�سنون! فكان �أن َح َّلوا �ضيوف ًا عليهم ,فبادر �أهل القرية يف فرح وحمبة
لأهل هذه البالد ودعاتها� ,إىل جمع طعام غدائهم ,وتقدميه لل�ضيوف ,وتال ذلك حفل للمدر�سة
�أُ ِع َّد على عجلة من الأمر� ,شارك يف تقدمي فقراته الطلبة واملدر�سون..
فخرج ْت طفل ٌة �صغري ٌة ال يتجاوز عمرها ال�سابعة ,و�ألقت علينا ق�صيدة �أبي
قال الداعية:
َ
البقاء الرندي يف رثاء الأندل�س (وهي ق�صيدة حزينة حتكي �سقوط الأندل�س ,وت�شرح حال �أهلها)
حتى و�صلت �إىل البيت امل�شهور:
كمد
ملثل هذا يذوب
القلب من ٍ
ُ
بكاء حار ًا؛ �أبكى احل�ضور!
فبكت ً

***

�إن كان يف
إ�سالم و�إميان
القلب � ٌ
ِ

قال الداعية :تعجبت من حفظ هذه ال�صغرية لهذه الق�صيدة الع�صماء مع �أنها �أعجمية,
ثم هي حتنُّ لبالد الإ�سالم ,وترى �أن الأندل�س قطعة م َّنا ومنها ,وتبكي ل�سقوطه ,و�إن م�ضت قرون
طويلة على احلدث� ,إال �أن الن�سيان مل يط ِو �شراع حزنه!
القلوب تختلف ,والبكاء يختلف! هناك امر�أة تبكي ب�سبب لون ف�ستان �أو حذاء ا�شرتته ومل
يعجبها ,وهناك �شاب يبكي ب�سبب هزمية ناديه املف�ضل ...وهناك طفلة يف �أق�صى الأر�ض تبكي
�سقوط الأندل�س ,وتتح�سر على �ضياعه!
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�أ�سرة كاملة ت�ستقيم بخم�سة رياالت !
بعد تخرجه يف اجلامعة ُعني مدر�س ًا يف مدر�سة ابتدائية؛ ف�شعر بعظم
امل�س�ؤولية والأمانة ,ها هم فلذات الأكباد بني يديه� ,س�أل نف�سه� :إن الأب ال ُي�س ِّلم ابنه
لأحد بطوعه واختياره �إال للمدر�سة� ,إنه مي�ضي بها �ست �ساعات دون �أن يفكر الأب يف
م�صري ابنه ,وماذا يتلقى؟ ال �إله �إال اهلل! ما �أعظمها من م�س�ؤولية!!
كان يفكر دائم ًا يف دعوة النا�شئة �إىل اخلري ,يجد منهم قبو ًال كبري ًا عك�س ما ي�سمعه من
زمالئه من �أنهم �صغار ال يفقهون ما يقول .لقد وجدهم يبادرون �إىل ال�صدقة �إن حدثهم عن
ف�ضلها ,و�سمع من �آبا ِئهم �أن الأبناء ال�صغار يحر�صون على ال�صالة يف امل�سجد ..بل وحتى �صالة
الفجر التي هجرها �أكرث امل�سلمني �إال من رحم ربك ..قائلني :لقد حدثنا الأ�ستاذ عن ف�ضلها!!
وا�ستطاع �أن يجعل ُج َّل الطالب يلتحقون بحلقات حتفيظ القر�آن الكرمي يف امل�ساجد ,ويحفظون
كتاب اهلل ..كان يزورهم يف امل�ساجد ,ويحمل الهدايا ..وهمه �أن ينال �أجرهم� ..أحبه الطالب
كثري ًا ..و�أحبهم �أكرث ..مل يكن يرتدد عن (ح�ص�ص االنتظار) ,بل يبادر �إليها فه ُّمه �أكرب من هم
الآخرين ..فلم تكن ِثق ًال كما يعتربها غريه.
�س�أل الطالب :من يرغب منكم �أن ي�صبح داعية �إىل اهلل؟
�أجابوا جميع ًا :كلنا نريد!
 �إذ ًا فلنبد�أ على بركة اهلل ..ليح�ضر كل واحد منكم �شريط ًا نافع ًا من تالوة القر�آن� ,أواملحا�ضرات املنا�سبة.
وبعد �أن �أح�ضرها الطالب ..جعلهم يتبادلون الأ�شرطة بينهم ,بحيث يدور ال�شريط على كل
الطالب ,و�أو�صاهم �أن ُي�سمعوا الأ�شرطة لأهلهم!!
وا�ستمر امل�شروع الدعوي املبارك بعد �أن جعل طالب ًا م�س�ؤو ًال عن الإعارة ..ثم انتقل �إىل
الكتيبات الإ�سالمية.
وذات يوم ..حمل �إليه �أحد الطالب ر�سالة خا�صة ..فتحها فقر�أ:
�أيها املربي الفا�ضل ..هذه ر�سالة �شكر وعتاب ..فال تت�صور كم كان �أثر ال�شريط الذي
هم لها �إال التمتع
�أح�ضره �أخي الأ�صغر ..نعم لقد قلب هذا ال�شريط حياة �أ�سرة ب�أكملها� ..أ�سر ٌة ال َّ
مبلذات احلياة .فوالدنا ترك لنا احلبل على الغارب ..و�أمي ال تعرف عن دينها �شيئ ًا ..فكانت

70

جتارب دعوية ناجحة

حياتنا بعيدة عن منهج اهلل ..ال�صالة هي �آخر ما نفكر فيه ..فلم تكن
يوم ًا ُتطرح مو�ضوع ًا يف بيتنا ..فلم ن�ؤمر بها ف�ض ًال عن �أن ُن�ضرب على
تركها!!
هذه حياتنا ..لهو وعبث ..نلهث خلف مغريات الدنيا ..الأوالد خلف الفن والريا�ضة
هم لنا �إال الأ�سواق ,وتتبع املو�ضات ,ومتابعة امل�سل�سالت
وال�سفر� ..أما نحن  -البنات  -فال َّ
والأفالم ..وحتى املباريات!!ولكنني �أعرف من نف�سي �أنَّ هناك فراغ ًا روحي ًا قات ًال �أحمله ..هناك
�ضنك �أعي�شه ..ورغم �أنني جامعية ,ويف كلية علمية ..ومتفوقة يف درا�ستي� ,إال �أن ال�سعادة احلقيقية
كانت مفقودة متام ًا يف حياتي ,حتى جاء �أخي ف�أعطاين �شريط ًا �ش َّدين عنوانه� :إنه عن ال�سعادة!
قلت يف نف�سي ..لأ�ستمع �إليه ..ف�أرى مفهوم املتد ِّينني عن ال�سعادة فا�ستمعت �إليه ..ثم �أعدته ثانية
وثالثة يف ليلتي تلك ..كانت كلمات ال�شيخ – وفقه اهلل – ك�أنها موجهة �إ َّ
يل� ..أ�شعر به يناديني بقوة:
هلمي �إىل طريق ال�سعادة احلقيقية الذي افتقدتيه� ,أ�شعر وك�أ ّنه يهزُّين بعنف� :إ ّنك تعي�شني وهم
ال�سعادة ,ال حقيقتها ..هالني ما نقل من اعرتافات َمن كنت �أظنهم �أ�سعد ال�سعداء!!
نعم ..لقد كان الندا َء الأول الذي �أيقظني من رقد ٍة طالت مدتها ..لقد �أم�ضيت �إجازتي
الأ�سبوعية� ..أفكر يف حديث ال�شيخ ..و�أنتظر ال�شريط القادم من �أخي ..وقد �أو�صيته بذلك..
انتظرت �أخي على �أحر من اجلمر :ها هو يح�ضر يل �شريط ًا عنوانه �أرعبني ..وك�أنه النذير الأخري:
انتبه ..فقد ال يرتحم عليك!! �أخذت ال�شريط قبل الغداء؛ فا�ستمعت �إليه ..كانت خطبة م�ؤثرة
جدًّا ..فبكيت ..وبكيت� ..أهذا م�صريي� ..إن �أنا ِم ُّت ,و�أنا تاركة لل�صالة ..ال �أُ َغ َّ�س ُل!! وال �أُ َك َّفنُ !! ال
علي!! يا للخزي يف الدنيا والآخرة ..مل �أتناول الغداء ..ذهبت م�سرعة ..تو�ض�أت و�صليت
ُي�ص َّلى َّ
الظهر ,وبقيت يف �سجادتي �أدعو اهلل �أن يغفر يل ما �أ�سلفت..
وقبل �أن �أنهي ر�سالتي ..اعذرين �إن قلت لكم �أيها املربون :لقد ق�صرمت كثري ًا كثري ًا..
ف�أبنا�ؤنا بني �أيديكم �أمانة ..وهم ر�سل خري �إىل �أهليهم ..فاتقوا اهلل و�أ ُّدوا الأمانة كما ينبغي.
فكم هم احليارى �أمثايل ..ميلكون من املال �أوفره ,ولكنهم يفتقدون الكلمة الطيبة ..رغم
قلة ثمنها كما علمت!!
�أيها املربي الفا�ضل :نعم لقد تغيرَّ ت �أ�سرة كاملة بخم�سة رياالت فقط ,فهل �أنتم موا�صلون؟!
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احلديث الذي غري حياتي !!
هذه الآيات عظيمة فهي تتحدث عن التوبة ,ولأن التوبة �أمرها عظيم
ف�إنيِّ �س�أخ�ص�ص هذا الدر�س للحديث عنها ,وعن �شروطها ,وعن �أهميتها ..فباب
التوبة مفتوح حتى تطلع ال�شم�س من مغربها ..بهذه الكلمات القليلة بد�أت معلمتي احلديث.
ال �أعلم ما الذي دفعني للإن�صات �إليها بعمق ,فهي لي�ست عادتي� ,إذ ال ت�ستهويني هذه املوا�ضيع
البتة ,بل جتلب يل النعا�س؛ ف�أجدها فر�صة ل َّ
أغط يف نوم عميق ,ال يوقظني منه �إال �صوت اجلر�س,
�أو �صديقتي التي تعلمني بانتهاء الدر�س� ,أو املحا�ضرة التي تقام يف مدر�ستنا بني احلني والآخر.
أن�صت بكل جوارحي ,و�أخذتني عذوبة �صوتها ,و�صدق عاطفتها ,وهذا ال�صدق العظيم
� ُّ
من ال�شفقة يف ثنايا حديثها ,الأجر ,ال�صرب ,احل�سنات ,ال�سيئات ,اجلنة ,النار ...كلمات �سمعتها
كثري ًا لكنها مل جتربين على الوقوف عندها مثل هذه املرة؛ ف�أ�صابتني رِعد ٌة �سرت يف ج�سدي كله,
وانتف�ضت على �إثرها فزدت انتباه ًا� ,أدركت �أن رحمة اهلل ولطفه بي وراء ذلك كله ,فهذه لي�ست
املرة الأوىل التي �أُجرب على �سماع مثل هذا احلديث خا�صة يف املدر�سة ,ولكن اهلل �سبحانه �أراد يل
اخلري؛ ف�ساقه على ل�سان هذه املعلمة ,فله احلمد واملنة.
َّ
دق اجلر�س �إيذان ًا بانتهاء احل�صة الأخرية.
خرجت املعلمة ,وتبعتها بب�صري ,و�شرد ذهني ,ليت الزمن توقف عند تلك اللحظة التي
ختمت فيها حديثها بتلك الن�صيحة الثمينة بتقوى اهلل ,وطاعته يف كل حني ,ليتها ظلت تتحدث
دون انقطاع ,لقد �صادف غيث حديثها �أر�ض ًا عط�شى �شربت املاء؛ وارتوت جذو ُر �إميانها امليتة يف
�أعماقها ,فعادت �إليها احلياة ,واهتزت وربت.
حملت حقيبتي على كتفي ,و�سرت بتثاقل ,جذبتني �صديقتي ,وغمزتني �أخرى ,وبد�أن
يطلقن التعليقات ,و�أنا يف ان�صراف عنهنَّ � ,أَ�س َب ُح يف عا ٍمل �آخر ,و�أُح ِّلق يف ف�ضائه� ,أُق ّل َب النظر
يف �أمري ,و�أبد�أ يف تقييم نف�سي :ماذا لو ُجعلت يل درجة من ع�شرة يف كل عباداتي و�سلوكي؟!
ترى كم �س�أك�سب؟! ال�صالة �صفر من ع�شرة ,ال�صدق �صفر من ع�شرة ,والأمانة �صفر من ع�شرة,
وبر الوالدين �صفران من ع�شرة ..يا �إلهي ما �أفظع حايل!! �إ َّنني يف احل�ضي�ض �أرقد يف قذارة
الدنيا ونتنها!!! متعتي مع ُثلة من ال�صديقات التافهات ,ننت�شي طرب ًا لفوز فريقنا املف�ضل ,ونتبادل
�أ�شرطة الغناء امل�ص َّورة بفرح ,ونتابع امل�سل�سالت ,ونحتفظ ب�صور الفنانني والفنانات!!! ون�ستمتع
بهمز املعلمات ,واالنتقا�ص من قدرهنَّ  ,وال�سخرية بالزميالت ,ورميهنَّ بالألقاب ال�سيئة ,وال يكتمل
�أُن�سنا �إال بالوقوف يف �آخر الف�صل� ,أو �سماع عبارات اللوم والتقريع من املعلمة على �إهمالنا يف
الواجبات� ,أو �إخفاقنا يف االختبارات!!
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و�صلت �إىل البيت يف ج ٍّو من الذهول عما حويل ,اغت�سلت مبا�شرة,
وبحثت عن �سجادتي التي كثري ًا ما �أهجرها ,و�صليت �صال ًة ناجيتُ فيها
اهلل ,وا�ستغفرته كثري ًا؛ ثم بكيت كثري ًا.
كان ذلك اليوم بداي َة التحول يف حياتي من فتاة جامدة كالثلج ,قا�سية كال�صخر
�إىل فتاة مفعمة باحليوية والن�شاط ,متدفقة باحلب والعاطفة ,مقبلة على اهلل بكل جوارحها.
ا�ستيقظت واجتهت فور ًا �إىل والدتي ,وقب َّلت ر�أ�سها ,و�س�ألتها �أن تدعو يل كثري ًا؛ فهي مل َت َر
مني خري ًا قط� ,أجادلها يف كل �شيء ,وال �أُعريها اهتمام ًا ,ال �أجل�س معها ,وال �أحادثها ,وال �أ�ساعدها
يف عمل البيت� ,أتذ َّمر حني تطلب مني �شيئ ًا ,بينما �أريدها �أن جتيب كل طلباتي ,ووالدي الذي هو
يف نظري خزانة نقود �أفتحها لآخذ منها حاجتي ثم �أغلقها ,وال �أعود �إليها �إال حني احلاجة ,بد�أت
�أتودد �إليه ,و�أجل�س معه ,و�أ�س�أله عن حاجته� ,أع ُّد له ال�شاي ,و�أكوي له ثيابه ,و�أنا �أحاول �أن �أتقن
ذلك؛ حتى �أر�ضيه ,فحق الوالدين عظيم ,وهو مقدم على اجلهاد يف �سبيل اهلل.
لقد وجدت �صعوب ًة يف بادئ الأمر ,ولكني ق�سرت نف�سي على هذا ,وع َّودتها عليه ,و�ألزمتها
به؛ حتى اعتادته ,و�ألفته ,وهان عليها عمله.
لقد تفقدتُ �أعمايل الأخرى ,ال�صالة عمود الدين؛ �صرت �أ�سعى لها باكر ًا ,و�أجتهز قبل
الأذان ,و�أجل�س يف م�صالي �أدعو �أو �أقر�أ القر�آن حتى ي�ؤذن امل�ؤذن ,كم كانت �صالتي ت�شكو حالها
من التق�صري والهجران والت�أخري والن�سيان ويف �أح�سن الأحوال كنت �أنقرها كنقر الغراب ك�أمنا
�أ ُمنُّ بها على اهلل – تعاىل .-
وحجابي كان له ن�صيب من التغيري ,فقد عاد �إىل مكانه الطبيعي ,وتربع فوق ر�أ�سي ثاني ًة كالتاج
� ُّ
ألف به عفايف ,لقد َ�س ِخ َر ْت مني زميالتي؛ لكن تراجعن ,ولذن بال�صمت امل ِّر حيال ثباتي و�صمودي.
�أ�شياء كثرية كانت حتتاج �إىل تغيري ,وذنوب �أكرث �أ�سرفت فيها على نف�سي ,عاجلتها بالتوبة,
و�صدق اللجوء �إىل اهلل ,وكرثة الدعاء ,والإحلاح يف امل�س�ألة ,حتى وجدت لذلك �أثر ًا؛ فا�ستطعت
بحمد اهلل �أن �أُ ِّ
هذب �أخالقي ,فنبذت الكالم البذيء ,وتركت ال�سخرية بالآخرين ,و�أرغمت نف�سي
على احرتام َمنْ هم فوقي ,وعاهدت نف�سي على ال�صدق ,وبد�أت يف �إ�شاعة جو من الود معطر
والدي ما كانا يحلمان به يف ابنتهما الكربى ,فكان من نتائج
باحلب ,واالحرتام يف بيتنا؛ لأُري
َّ
ذلك �أن ا�ستجابا يل ,و�أخرجا ذلك الطبق اخلبيث املرتبع يف �سطح بيتنا ,فاحلمد هلل �أو ًال و�آخر ًا.
ما � َّألذ التوبة!! وما �أحلى الرجوع �إىل اهلل!! فر ٌق بني حياة تعي�ش فيها ل�شهواتك ,وحياة تعي�ش
فيها لربك وخالقك ,حيا ٌة عابث ٌة الهية لي�س فيها هدف وال غاية ,وحياة ت�ضبط فيها حركاتك,
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و�سكناتك ,وفق هدف حمدد ,وغاية عظيمة� ,أال وهي ر�ضا اهلل �سبحانه ...لقد ظفرت براحة
القلب ,ور�ضا الوالدين ,واحرتام الآخرين ,فما � َ
أجمل العي�ش يف ظل التوبة!! قال تعاىل:
ﱫﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﱪ (الق�ص�ص.)67 :
التعليق :ترى كم من فتاة �أو فتى �صلحت �أحوالهم بكلمة من معلمة �أو معلم؟!
وليت كل املعلمات بل واملعلمني يحر�صون �أ�شد احلر�ص على التوجيه والإر�شاد؛ فقدوتهم
معلم الب�شرية ﷺ ,بد ًال من �أن ُينـزلوا �أنف�سهم منـزلة الأجراء ال�شحيحني!!.
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الفصل الخامس

أهمية استغالل جميع
المواقف
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بذرة اخلري
�إن الإن�سان مهما بلغ ف�ساده وطغيانه ف�إن يف قلبه بذرة من اخلري,
�إذا ا�ستطعنا الو�صول �إليها ,ثم قمنا با�ستنباتها ,ورعايتها؛ �أثمرت ,و�أينعت
ب�إذن اهلل تعاىل..
�إن بذرة اخلري تظل يف نف�س الإن�سان ,و�إِنْ َع َلتْها غ�شاوة الهوى ,ف�إذا �أراد اهلل بعبده خري ًا
ي�سر له موقف ًا م�ؤثر ًا� ,أو كلمة �صادقة من داعية موفق� ,أو هدية رمزية ,ولو كانت كتاب ًا� ,أو �سيدي ًا,
�أو حتى ن�شر ًة �صغري ًة؛ فتكون �سبب �إ�شراق نور الهداية يف قلبه ,و�سلوكه �سبيل املهتدين يف منهج
حياته..
ون�ؤكد هنا �أن ال�صالح واال�ستقامة لي�س بال�ضرورة �أن ت�أتي �سريع ًا ,بل يكون اال�ست�صالح
قلي ًال قلي ًال؛ حتى يكتمل الإميان ,ويقتنع الإن�سان ب�أهمية االبتعاد عن خطوات ال�شيطان.
قال تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﱪ (الأنعام.)125 :
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نور الهداية
كنت عائد ًا من �سفر طويل ,وق َّدر اهلل – تعاىل – �أن يكون مكاين يف
مقعد الطائرة بجوار ث َّلة من ال�شباب العابث الالهي الذين تعالت �ضحكاتهم ,وكرث
�ضجيجهم ,وامتلأ املكان ب�سحاب مرتاكم من دخان �سجائرهم ,ومن حكمة اهلل – تعاىل
– �أن الطائرة كانت ممتلئة متام ًا بالركاب؛ فلم �أمتكن من تغيري املقعد.
حاولتُ �أن �أهرب من هذا امل�أزق بالفرار �إىل النوم ,ولكن هيهاتَ هيهاتَ  ...فلما �ضجرتُ
�أخرجتُ امل�صحف ,ورحتُ �أقر�أ ما تي�سر من القر�آن الكرمي ب�صوت منخف�ض ,وما هي �إال حلظات
حتى هد�أ بع�ض ه�ؤالء ال�شباب ,وراح بع�ضهم يقر�أ جريد ًة كانت بيده ,ومنهم من ا�ست�سلم للنوم.
وفج�أ ًة قال يل �أحدهم ب�صوت مرتفع – وكان بجواري متام ًا – يكفي ,يكفي!!..
فظننت �أين �أثقلت عليه برفع ال�صوت ,فاعتذرت �إليه ,ثم عدت للقراءة ب�صوت هام�س ال
�أُ ْ�سمِ ُع به �إال نف�سي ,فر�أيته ي�ضم ر�أ�سه بني يديه ,ثم يتململ يف جل�سته ,ويتحرك كثري ًا ثم رفع ر�أ�سه
�إ َّ
يل ,وقال بانفعال �شديد� :أرجوك يكفي ..يكفي ..ال �أ�ستطيع ال�صرب!!..
علي معتذر ًا مت�أ�سف ًا,
ثم قام من مقعده ,وغاب ع ِّني فرتة من الزمن ,ثم عا َد ثاني ًة ,و�س َّلم َّ
و�سكت ,و�أنا ال �أدري ما الذي يجري! ولكنه بعد قليل من ال�صمت التفت �إ َّ
يل وقد اغرورقت عيناه
بالدموع ,وقال يل هام�س ًا :ثالث �سنوات� ,أو �أكرث ,مل �أ�ضع فيها جبهتي على الأر�ض ,ومل �أقر�أ فيها
�آية واحدة قط!..
وها هو ذا �شهر كامل ق�ضيته يف هذا ال�سفر ,ما عرفت منكر ًا �إال ولغت فيه ,ثم ر�أيتك
تقر�أ ,فا�سودت الدنيا يف وجهي ,وانقب�ض �صدري ,و�أح�س�ست باالختناق ,نعم� ...أح�س�ست �أنَّ كل �آية
تقر�ؤها تتنـزل على ج�سدي كال�سياط!..
فقلت يف نف�سي� :إىل متى هذه الغفلة؟! و�إىل �أين �أ�سري يف هذا الطريق؟! وماذا بعد كل هذا
العبث واللهو؟!
ثم ذهبت �إىل دورة املياه� ,أتدري ملاذا؟!
املكان!!

�أح�س�ست برغبة �شديدة يف البكاء ,ومل �أجد مكان ًا �أ�سترت فيه عن �أعني النا�س �إال ذلك
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�سكتُ .

فكلمته كالم ًا عام ًا عن :التوبة ,والإنابة ,والرجوع �إىل اهلل ..ثم

ملا َنزَ َل ْت الطائرة �أر�ض املطار ,ا�ستوقفني وك�أنه يريد �أن يبتعد عن �أ�صحابه,
علي؟!
و�س�ألني وعالمات اجلدِّ بادية على وجهه� :أتظن �أنه اهلل يتوب َّ
فقلتُ له� :أمل ت�سمع قول اهلل – تعاىل  :-ﱫ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﱪ (الزمر.)53 :

فر�أيته يبت�سم ابت�سامة ال�سعادة ,وعيناه مليئتان بالدموع ,ثم ودعني وم�ضى!..
�سبحان اهلل العظيم!..
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توبة حداثية ,ملاذا؟ وكيف ؟؟
اليوم �أق ِّلد قلمي َ�ش َر َف هتك �أ�سرا ِر ال�ضياع.
ظروف قا�سية� ,أو حمن ٍة عار�ضة ,بل كنتُ �أنعم بكل �أ�شكال
مل تكن توبتي نتيجة
ٍ
الرتف ,واحلرية يف كل �شيء ,وكنت �أج�سد العلمنة ِّ
بكل معانيها ,وكانت �أفكا ُر احلداثيني
وخططهم نهجي ود�ستوري ,وكتبهم مر�صو�صة يف مكتبتي ,وقلمي تتلمذ على �أ�شعار نزار قباين,
مي احلجاب ُحلم يداعب خيايل ,وقيادة ال�سيارة ق�ضيتي الأوىل �أحتدث بها يف كل منا�سبة,
و َر ُ
و�أ�ستغ ُّل ظروف من هم حويل لإقناعهم ب�ضرورتها ,متنيت �أن �أكون �أول من ترتجم فكرة القيادة
واقع ملمو�س ,ولطاملا �سهرتُ الليايل �أخطط فيها لتحقيق احللم.
�إىل ٍ
�أما حترير املر�أة ال�سعودية من معتقدات و�أفكار القرون البالية ,وتثقيفها ,وزرع مقاومة
الرجل يف ذاتها ,فلقد ت�شربتها ,وت�شربتها خاليا عقلي ,و�سعيت جاهدة لت�سليط ال�ضوء على
جربوت الرجل ال�سعودي و�أنانيته ,وقدمتُ الرجل املتحرر على طبق من ذهب� :إنه يفهم املر�أة ,وقد
ا�ستخرج كنوز �أنوثتها وقدمها معه جنب ًا �إىل جنب ,و�ش َّوهت �صورة الرجل املتدين على �أنه اكت�سب
اخل�شونة والرعونة من ال�صحراء ,وتعامل مع الأنثى كما تعامل مع نوقه ,فهو ي�سوقها بني القفار.
كانت املو�سيقى غذاء الروح (كما كنت �أ�سميها) هي ندميي من ال�صباح �إىل الفجر� ,أما
الرق�ص بكل �أنواعه فقد جعلته ريا�ضة تعالج تخمة الهموم ,ونظريات فرويد كنت �أدعمها يف كل
ن�س ُب امل�شاكل الزوجية �إىل الكبت ,والعقد من �آثار �أ�ساليب الرتبية القدمية
حني ب�أمثلة واقعية ,و�أَ ِ
التي ا�ستعملها �أهلنا معنا ,وكانت �أفكاري جتد بني املجتمع الن�سائي �صيت ًا عالي ًا ومم َّيز ًا.
ِ�سرتُ على هذا النمط �سنني عديدة ,ويف يوم من الأيام و�أنا يف �أحد الأ�سواق كنت جال�سة
�شاب متدينٌ بهيئته التي َّ
ثوب ق�صري ,و�سري هادئ ,وعيون
تدل على التدينٌ ,
يف �ساحته ,لفت نظري ٌ
مغ�ضو�ضة� ,أظنه يف �سن ما بعد الع�شرين ,وبد�أ عقلي ال�ضا ُّل يعمل� :أعجبني هدو�ؤه ,وراودتني
علي جدًّا  ,-عالمات الر�ضا بادية على حمياه ,خطواته ثابتة رغم �أن
بعدها �أفكار غريبة – غريبة َّ
ق�ضيته يف نظري خا�سرة ,هو وال ِق ِّلة التي ينتمي �إليها (يتح َّدون مارد ًا جبار ًا :التقدم واحل�ضارة),
وال يزالون ينا�ضلون� ,سخرت بداخلي منه ومنهم ,لكني مل �أنكر �إعجابي بثباتهم ,فقد كنت �أحرتم
من يعتنق الفكرة ,ويثبت عليها رغم اجلهود املتوا�ضعة ,وقلة العدد ,و�صعوبة �إقناع الب�شر بالكبت,
كما كنت �أ�سميه ,حاولت �أن �أحلل املو�ضوع؛ فقلت يف نف�سي :رمبا ه�ؤالء امللتزمون تدينوا نتيجة
وما�ض عريق
الف�شل ,ف�أخذوا الدين
ٍ
�شعارات لي�شار �إليهم بالبنان ,لكن منهم العلماء ,والدكاترة ٍ
قد ملكوا الدنيا حين ًا من �أق�صى امل�شرق �إىل �أق�صى املغرب� ,أو رمبا هو الرتفع عن الرغبات؛
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علي الأمور – الرتفع عن الرغبات
وعند هذه النقطة بالذات اختلطت َّ
معناه الكبت – والكبت ال ينتج ح�ضارة ,حاولت �أن �أتنا�سى هذا احلوار مع
علي ,ومل ي�صمت ,ومنذ ذلك الوقت و�أنا يف َحرية؛ فقدت
نف�سي ,لكنَّ عقلي �أبى َّ
معها اللذة التي كنت �أجدها بني كتبي و �أنواع املو�سيقى والرق�ص ,ومع النا�س كافة,
علمتُ �أ َّنني فقدت �شيئ ًا ,لكن ما هو؟؟ ل�ست �أدري! اختليت بنف�سي ل َ
أعرف ع َّلتي ,وطرقت
�أبواب الطب النف�سي دون جدوى ,فقدت الإح�سا�س ال�سابق ,بل ال �أ�شعر ب�أي �شيء ,ك ُّل �شيء بال
طعم ,وال لون ,ورجعت مرة �أخرى لنقطة البداية :متى كان التغري؟؟ �إنه بعد ذلك احلوار ت�ساءلت:
كل ما �أمتنى �أ�ستطيع �أخذه ما الذي يحدث يل �إذ ًا؟! �أين �ضحكاتي املجلجلة؟؟! وحواراتي التي ما
خ�سرتُ فيها يوم ًا؟؟! جل�سات ال�سمر والرق�ص؟؟! كيف ثقل ج�سدي بهذا ال�شكل؟؟!
ب�شكل ع�شوائي؛ لأملأ ال�صفحة البي�ضاء بخطوط
أكتب �أجدُين �أ�سري بقلمي ٍ
وكلما حاولت �أن � َ
و�أ�شكال ال معنى لها ,غري �أنَّ بداخلي �إع�صار ًا من حرية ,بد�أت �أت�ساءل هذه املو�سيقى املن�سابة �إىل
م�سمعي مل �أعد �أ�شعر بروعتها ,لو كانت غذاء الروح لكانت روحي الآن رو�ض ًة خ�ضراء� ,أو تلك
تخذلني الآن كلماتهم ,وال ت�شعل حما�سي كما كانت؟
الكتب التي احرتمتُ ُكتَّابها و�صد َّقتهم ,لمِ َ ِ
وهنا الح �س�ؤال �صاعق :هل هم فع ًال �أف�ضل منا – تق�صد الغربيني -؟؟
هل هم فع ًال �أف�ضل منا؟؟
ومباذا �أف�ضل؟؟ تكنولوج ّيا؟؟
ومباذا خدمت التكنولوجيا املر�أة عندهم؟؟ خدمت الرجل الغربي ,واملر�أة �أين مكانها؟؟
معه يف العمل!! و�أخرى يف املرق�ص ترتاق�ص على �أنغام الآالت التي اخرتعها الرجل!! و�أخرى �ساقية
للخمر الذي �صنعه الرجل ون َّوع يف �أ�سمائه!! اكت�شفت حقيقة �أم َّر من العلقم ,الرجل تقدم و�ضمن
رفاهيته ومتل�ص من احلقوق والواجبات ,حتى يف جنونه جعل املر�أة �صالة عر�ض لكل ما يطر�أ على
خياله ,اخرتع لها رق�صات بكل الأ�شكال ,رق�صت وهي واقفة ,جال�سة ,نائمة ,كما رق�صت الراق�صة
كيفما �أراد العازف ,و�إن �أرادها ممثلة؛ مثلت كل الأدوار التي حتاكي رغباته من حب� ,إجرام,
�شذوذَّ � ,أي دور وكل دور!! اكت�شفتُ اخلديعة الكربى يف �شعار حرية املر�أة ,ف�إن نادى بها الرجل فهو
ينادي بحرية الو�صول �إىل املر�أة ,ثم ماذا يق�صدون بتحرير املر�أة ,من احلجاب؟؟!!
ملاذا؟؟ وما احلجاب؟؟
�إنه عباد ٌة كال�صالة وال�صوم؛ كنت �س�أحرم نف�سي منه لوال �أن تداركتني رحمة اهلل ,يريدون
�أن يح ِّرروين من طاعة الأب والزوج� ,إنهم حماتي بعد اهلل ,يريدون �أن يحرروين من الكبت,
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كيف �س َّميتم العفة والطهارة كبت ًا؟! كيف؟؟! ما الذي جنوه من احلرية
اجلن�سية؟؟! �أمرا�ض ًا� ,ضياع ًا!! ح َّرروا املر�أة كما يزعمون� ,أَخرجوها
من بيتها تكدح كالرجل ,و�ضاع الأطفال!! واليوم يتدار�سون �ضياع الأطفال,
ت ًّبا لهم! وت ًّبا لعقلي ال�صغري كيف �ص َّدقهم؟؟! كيف مل �أ َر تقدمنا ,واملر�أة متم�سكة
بحجابها؟؟ كيف كنت �أنادي بالقيادة؟؟ فمع قيادة املر�أة ال�سيارة ي�سقط احلجاب ,ت�سقط
املر�أة ,بعده عرفتُ ِعلتي ,وعلة النا�س جميع ًا:
وعادات ورثناها عن �أهلنا
�أو ًال :م�شكلتنا الأ�سا�سية �أننا ال نعرف عن الإ�سالم �إال ا�سمه,
ٍ
ك�أنه واق ٌع ُفر�ض علينا.
ثاني ًا :مل ندرك طريقة الغزو احلقيق َّية ,خ َّدرونا بالرغبات� ,شغلونا عن القر�آن ,وعلوم
الدين ,فهي خطة حمكمة :تخدير ثم برت ,ونحن ال نعلم.
اجتهت �إىل الإ�سالم من �أول نقطة ,من كتب التوحيد �إىل الفقه ,ومع كلمات ابن القيم عدت
والعلمي والفلكي ووو ...ندمت على كل حلظة
�إىل اهلل ,ومع �إعجاز القر�آن اللغوي ,والت�صويري,
ّ
كتب كتبتها عقول م�سخها اهلل ,وطم�س ب�صريتها ,كانت املعجزة
�ض َّيعتها� ,أقلب فيها
ناظري يف ٍ
َّ
�أمامي هي القر�آن الكرمي ,مل �أحاول يوم ًا �أن �أفهم ما فيه� ,أو �أبحث يف تف�سريه؛ �أخرجت من
منـزيل ,ومن قلبي ك َّل �آالت ال�ضياع والغفلة ,وعندها خرج اللحن من قلبي ,ووجدت حالوة ال�شهد
تنبع من قراءة �آيات القر�آن ,وعرفت �أعظم حب� :أحببت اهلل تعاىل ,لب�ست احلجاب الإ�سالمي
ال�صحيح بخ�شوع ٍ ,وطم�أنينة ,واقتناع بعد ت�سليم �أ�شعر معه بر�ضا اهلل عني ,وعرفت معنى قوله
تعاىل :ﱫ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﱪ (الذاريات )56 :يف �سكناتي ,وحركاتي,
وطعامي ,و�شرابي ,ا�ست�شعرت معناها العظيم ,وبت �أنتظر الليل ب�شوق �إىل مناجاة الرحمن
الرحيم� ,أ�شكو �إليه �شدة �شوقي �إىل لقائه ,و�إىل لقاء ر�سوله امل�صطفى حممد ﷺ ,وحنين ًا �إىل
�صحابته الكرام ,ون�سائه الطاهرات.
و�أخري ًا ...كلمة �إىل كل من تقر�أ ق�صتي :ال ترف�ضوا دينكم قبل �أن تتعرفوا عليه جيد ًا؛ لأنكم
�إذا عرفتموه فلن تتخلوا عنه.
فداه الأهل ,واملال ,والبنون ,والنف�س.
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�إميان ...وعبري
كم كانت ت�سحرين ابنة خالتي ذات الع�شرين ربيع ًا بطبعها الهادئ,
و�س ُبل ال�سالم بحديثها
و�سلوكياتها الرفيعة!! كم كانت ت�ش ُّدين �إىل دروب ا َل َو َرعُ ,
العذب ,وثقافتها العريقة ,وحيائها ال�شديد!! كانت فتا ًة ذات منهج �سليم يف هذه احلياة
املتخبطة يف عامل الفنت وال�شهوات ,كانت خملوق ًا �شفاف ًا ينهل من الف�ضيلة ما ا�ستطاع ل ُيغدق به
على �سواه؛ لهذا �أ�صبحت �إميان م�ضرب ًا للأمثال بني فتيات العائلة ,حيث ات�سمت بو�ضوح الر�ؤية,
ورجاحة العقل ,بالإ�ضافة �إىل الـ ُم ُثل ال�سامية التي كانت ترتجمها �إىل �أعمال حميدة من خالل
تعلقها ال�شديد بكتاب اهلل حفظ ًا ,وتالوة ,وتطبيق ًا.
كانت ُت ْ�ش ِعل َغريتي حني �آتي ب�سلوك خاطىء وتعاتبني �أمي ,وهي تقول:
ال �أريدك �أن تفعلي ذلك يا عبري ,مل ال تكوين مثل �إميان؟!
وكنت �أر ُد عليها بكل �شرا�سة:
�أنا ل�ست (�إميان) يا �أمي! هي �أكرب مني �سنًّا!!
احلقيقة �إنه مل يكن هناك – بر�أيي – �أف�ضل من �إميان بني جمتمع �أقاربنا� ,أو زميالتي يف املدر�سة.
فمعظمهن للأ�سف منخدعات بالدنيا؛ حيث كان الطرب ,والأفالم هو �أكرب همهن ,واملو�ضة
الأخرية هي مظهرهن� ,أما �إميان فقد كانت على النقي�ض متام ًا ,كانت جت�سد الإن�سانة الرائعة
التي ال تهمها املو�ضة ,وكل ما كانت تفعله بعد رجوعها من مدر�سة حتفيظ القر�آن الكرمي ,و�إنهاء
مذكراتها اليومية ,م�ساعدة خالتي يف الأعمال املنـزلية ,لت�أوي �إىل جنتها – م�ص َّالها – فتدعو
اهلل ,وت�صلي بخ�شوع.
هكذا كانت �إميان تعي�ش حياتها فقط ,ال غري ,فجدولها اليومي مت�شابه تقريب ًا ,مل تكن
املتبجحات ممن يدعني احلرية,
تعنيها� ,أو تهزُّها الأقوال البذيئة التي كانت ُتطلق عليها من بع�ض ِّ
والثقافة الع�صرية ,بل كانت تتباهى مبا هي عليه بثقة وعزة نف�س ,لتجادلهنَّ مبنطق احلق,
واحلكمة حتى تغلبهنَّ بل وت�ؤثر فيهنَّ !!
مدعوات ذات م�ساء لوليمة ع�شاء عند �إحدى قريباتنا,
ومما �أذكره يف هذا ال�ش�أن �أننا كنا
ٍ
فقالت �إحدى احلا�ضرات ,وهي تنظر �إىل �إميان بغطر�سة و�سخرية:
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مل ُّ
الت�شد ِد يف الدين� ,إنك ما زلت �صغرية.
كل هذا
ّ
�أجابتها �إميان بهدوء:
�إن املوت ال يعرف �صغري ًا وال كبري ًا� ...إنه قدر اهلل الذي قد يداهمنا
فج�أة ,وال �أحد يعرف� :أين؟ ومتى؟ وكيف؟!
وقالت �أخرى بامتعا�ض:
 ولكن الزمن قد تغري ..ويجب �أن تواكبي الع�صر ..وتتبعي �آخر خطوط املو�ضة ..بد ًال منهذه املالب�س التي تظهرك كعجوز!!!..
قالت �إميان بثقة:
 وهل �أرتدي املالب�س التي ُتظهر مفاتن ج�سدي؛ حتى �أ�صبح متح�ضرة؟! وهل يجب �أن�أُ�صبح �أُلعوبة يف �أيدي م�صممي الأزياء العامليني؛ كي ُيلب�سونني ,وي َع ُّرونني كيف �شا�ؤوا؟! �أولئك
الذي ي�سعون لإف�سادي يف جعلي تابعة لهم ..هل هذه هي احل�ضارة� ,أم �إنها تبعية ,وعبودية
ل�شياطني الإن�س؟!
علقت ثالثة باحتجاج� :إنك تبالغني؛ فاهلل غفور رحيم.
تنهدت �إميان بخ�شوع ,وقالت:
 �أجل ,وهو �سبحانه �شديد العقاب �أي�ض ًا.يف تلك اللحظة نظرت احلا�ضرات �إىل بع�ضهن البع�ض بخجل ,وقد بدا عليهن احلرج,
وال�شعور باخلجل ملناق�شتها ,وا�ستفزازهن لها.
ذات يوم من الأيام جاءت خالتي ُّ
تزف نب�أ خطبة �إميان ,وهي تقول بفرح :احلمد هلل لقد
وتقي يليق بها.
جاء من تر�ضاه زوج ًا لها ..رجل �صالحٌّ ,
قالت �أمي ب�سعادة بالغة:
 مربوك يا �أختي ,وفقها اهلل ورعاها� ,إنَّ �إميان ت�ستحق كل خري.و�س�ألتها بدوري باهتمام:
 -ومتى �سيتم الزفاف يا خالتي؟
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 يف العطلة ال�صيفية – �إن �شاء اهلل – العاقبة لك يا عبري.ومل تتوقف حكاي ُة �إميان عند هذا احلد ,فقد جاءتني الأيام
مبفاج�آت مده�شة ,وكان مما �أثار ف�ضويل عندما عرفت بعد قران ابنة خالتي �أنها
ت�ص َّدقت بن�صف مهرها!!! لي�س هذا فح�سب ,بل ورف�ضت �أن تقيم حف ًال كبري ًا لزفافها,
و�آثرت �أن تدعو الأهل ,والأقارب فقط �إىل وليمة �صغرية يف منـزلهم.
ؤالت كثرية يف نف�سي ...هل ميكن �أن ُتقدم �أي فتاة على هذا
ت�ص ُّرفها هذا �أثار ت�سا� ٍ
الواقع �أن َ
الت�صرف يف هذا الع�صر املليء بالنعم والرتف؟! وكيف متلك �إميان كل هذه التقوى ملجابهة �شرور
النف�س و�أهوائها؟! ومن �أين لها بالقوة ملحاربة ال�شيطان وو�ساو�سه؟!
و�أيقنت قبل �أن � َ
أخو�ض معركة �ضارية لأ�ستخل�ص نف�سي� ,أنَّ االلتزام هو الذي ُي ِع ُّز الإن�سان,
ويرتقي به �إىل املعايل� ,إن�سا ٌن باع الدنيا لي�شرتي الآخرة؛ حتى يفوز بر�ضوان املوىل عز وجل,
ويدخل جنة عر�ضها ال�سماوات والأر�ض �أعدت للمتقني.
كل هذا �أطف�أ يف قلبي جذوة ال�سخط على ابنة خالتي �إميان ,و�أح َّل حم َّلها �إ�صرا ًرا وعزمية
على �أن �أ�سلك َم ْ�س َلكها ,و�أقتدي بها ما ا�ستطعت� ..أجل ,يجب �أن �أ�سري على منهجها ,و�أكون مثلها.
و�أرجو �أن يوفقني اهلل ,وي�سددين لذلك ,و�أدعوه �أن مينحني الثبات على هذا الطريق� ,إنه
�سميع جميب.
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ويبقى العود ما بقي اللحاء
كنت يف رحل ٍة دعوي ٍة �إىل بنجالدي�ش ,مع فريق طبي �أقام خميم ًا
لعالج �أمرا�ض العيون ,فتقدم �إىل الطبيب رجل عليه �سمة الوقار ,ومعه زوجته
ٍ
برتدد وا ْرتباك ,وملا �أراد الطبيب املعالج �أن يقرتب منها؛ ف�إذا بها تبكي ,وترجتف من
زوجها عن ذلك ,فقال – وهو يغالب دموعه:-
اخلوف ,فظن الطبيب �أنها تت�أمل من املر�ض ,ف�س�أل َ
�إنها ال تبكي من الأمل ...بل تبكي لأنها �ست�ضطر �إىل �أن تك�شف وجهها لرجل �أجنبي! مل تنم ليلة
البارحة من القلق واالرتباك ,وكانت تعاتبني كثري ًا ,وتقول� :أَ َو تر�ضى يل �أن �أك�شف وجهي..؟!
ر�ضيت �أن ت�أتي للعالج �إال بعد �أن �أق�سمتُ لها �أميانـ ًا مغلظة ب�أن اهلل تعاىل �أباح لها ذلك
وما
ْ
لال�ضطرار ,واهلل – تعاىل – يقول:
ﱫ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﱪ (البقرة.)173 :
فلما اقرتب منها الطبيب ,قالت له :هل �أنت م�سلم؟ قال :نعم ,واحلمد هلل.
قالت� :إن كنت م�سلم ًا ...ف�أ�س�ألك باهلل �أال تهتك �سرتي� ,إال �إذا كنت تعلم يقين ًا �أن اهلل �أباح
لك ذلك!!..
�أجريت لها العملية بنجاح ,و�أزيل املاء الأبي�ض ,وعاد �إليها ب�صرها بف�ضل اهلل تعاىل...
يقول عنها زوجها� :إنها قالت له :لوال قراءة القر�آن ,وخدمتي لك ولأوالدي ل�صربت على حايل ,وال
مي�سني رجل �أجنبي.
ُّ
أعظم َ
�شموخ املر�أة امل�سلمة بعزتها وعفافها !!..وما �أجمل �أن ترى املر�أة م�صونة فخورة
ما � َ
بح�شمتها!!..
�أكرم به من �إميان يتجلى يف �صورة عملية �صادقة بعيدة عن التكلف� ,أو التنطع� ,ساملة من
الرياء ,و�شوائب الهوى!!..
ف�أين �أولئك الن�ساء اللواتي ك�سرن طوق احلياء ,و�أ�سلمن �أنف�سهنَّ لدعاة الرذيلة ,و�أَ ْد ِعياء
املدنية ,و�أ�صبحن يلهثن وراء �شهواتهن ,ويتبارين يف التف�سخ واالنحالل� ..أين هن من تلك املر�أة
العفيفة الطاهرة؟!
أ�سى وحزن ًا على �أولئك الفتيات الزهراوات اللواتي طا�شت بهن الأهواء,
َول َكم يتفطر القلب � ً
و�أ�سلمن �أنف�سهن بكل غفل ٍة وباله ٍة لكل ناعق!!...
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�إنَّ احلياء �شعبة من ُ�شعب الإميان ,وعنوا ٌن من عناوين العفة
والف�ضيلة ,تقوم قواعده على �أ�س�س را�سخة من التُقى ,و�أ�صول متينة من
ال�صالح ,ولهذا قال ر�سول اهلل ﷺ« :احلياء ال ي�أتي �إال بخري»(.)1
عظم النبي ﷺ من �ش�أنه فقال�« :إنَّ لكل دين خلق ًا ,وخلق الإ�سالم
بل
َّ
احلياء»(.)2
ويت�أكد ذلك يف حق املر�أة ,ف�سرتها رمز حيائها ,وحجا ُبها دليل كرامتها ,و�إذا اخت َّل حياء
املر�أة تزلزلت �أقدامها ,وع�صفت بها الفنت ,و�أ�صبحت �سلعة رخي�صة تباع ب�أبخ�س الأثمان ,ويعبث
بها دهاقنة الف�ساد ,و�أئمة الهوى( ,ولي�س ملن ُ�س ِلب احلياء �صا ٌّد عن قبيح ,وال زاج ٌر عن حمظور؛
فهو يقدم على ما ي�شاء ,وي�أتي ما يهوى).
وقدمي ًا قال ال�شاعر:
فال واهلل ما يف العي�ش خيـــر
املرء ما ا�ستحيا بخري
يعي�ش ُ
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وال الدنيا �إذا ذهب احليــاء
ويبقى العو ُد ما بقي ال ُّلحاء

(� )1أخرجه البخاري برقم ( )5652وم�سلم برقم (.)53
(� )2أخرجه ابن ماجه برقم ( )4172وح�سنه الألباين – رحمه اهلل .-
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ب�سبب �شريط واحد؟
* يقول �أحد ال�شباب :يف ليلة م�شهودة دخلت املُ�صلى يف مدينة (مان�ش�سرت)
بدولة بريطانيا ,فوطئت قدمي على �شريط ُملقى؛ ف�أخذته ,وو�ضعته يف جيبي ,ثم خرجت فلما
و�صلت �إىل �شقتي و�ضعته يف امل�سجل فبد�أت� ..أ�سمع ..ف�إذا الأمر عظيم ,واخلطب ج�سيم ,و�إذا �أنا
غافل ال ٍه ,و�إذا ثواب وعقاب ..فما زلت �أبكي تلك الليلة ,وما �أ�صبحت �إال و�أنا تائب �إىل اهلل – عز
وجل . -
نعم ..ب�سبب �شريط!!
* يقول �شاب �آخر :قبل  14عام ًا كنت واقف ًا عند �إ�شارة مرور ,وقد رفعت �صوت الغناء
�شاب من ال�سيارة املجاورة ,وابت�سم يف وجهي ,ثم مد �إ َّ
فالتفت �إ َّ
يل �شريط ًا ..و�أ�ضاءت الإ�شارة
يل ٌ
خ�ضراء ,انطلق ك ٌّل منا �إىل �سبيله ,و�أما �أنا فقد و�ضعت ال�شريط يف امل�سجل فلما ا�ستمعت �إليه فتح
اهلل على قلبي ,و�أ�صبحت ال �أغيب عن املحا�ضرات ,والدرو�س �إىل يومي هذا.
�أنا ال �أعرف ذلك ال�شاب الذي اهتديت على يديه ,لكنه يكفيه �أن اهلل يعرفه واملالئكة
تعرفه ,و�إين �أعمل عم ًال �إال كان يف ميزانه مثل �أجري.
�شاب ا�ستقام �أمره؟ وكم من رجل ً�ص ُلح حاله؟ وكم من مف ِّرط �أناب؟ وكم
ُترى ..كم من ٍّ
مذنب رجع وتاب؟ وكم ..وكم..؟ ب�سبب �سي دي �أو كتيب.
وكل ذلك يف ميزان ح�سنات الداعي ,ال ينق�ص من �أجر العامل �شيء! �ألي�ست هذه نعمة
عظيمة من اهلل؟ ف�أين امل�شمرون؟!
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كم بكيت !!
كم بكيت لأن ف�ستاين مل يعجب احلا�ضرات! وكم بكيت لأن فريقي املف�ضل قد
خ�سر املباراة! وكم بكيت ل�ضياع الن�سخ الأ�صلية لأ�شرطة غناء فناين املف�ضل! وكم بكيت لعدم
ح�صويل على عد�سات ملونة جتعل عي َّني زرقاوان! كم بكيت لأنَّ جتعيدي مل يعجب الزميالت! وكم
بكيت!! كدت �أنتهي ,وبكائي ال ينتهي.
�أبكي بحث ًا عن ال�سعادة!
ب�صي�ص من النور �ساقه �إ َّ
ٍ
يل
وبينما �أنا يف دياجري الظالم ,و�صحاري التيه ,هداين ربي �إىل
عرب �شريط �إ�سالمي كان بالن�سبة يل نقطة حت ُّول ,وعالمة فارقة� ,أ�س�أل اهلل �أن ُيح ِّرم اليد التي
ق َّدمته يل على النار.
وبف�ضل اهلل عدت ,وما �أجملها من عودة!! وبف�ضله بعد اهلل حييت ,وما �أجملها من حياة!!
وبكيتُ  ,وما �أجمله من بكاء!! تو�ض�أت ,و�أنا �أبكي ,كبرَّ ت تكبريات الإحرام ,و�أنا �أبكي ,ركعت ,و�أنا
�أبكي ,خررت �ساجدة ,و�أنا �أبكي ..ثم �أجه�شت بالبكاء ,بكيتُ وبكيتُ َ ,ومنْ حويل ُّ
يغطون يف نوم
وجنتي.
عميق ,اغرورقت عيناي ,ودمعي يته َّلل مبل ًال �سجادتي بعد �أن ب َّلل
َّ
بكيتُ ح�سر ًة وندم ًا( :على املا�ضي لأيام الغفلة دمعة)( ,وللحا�ضر دمعة) ,لكن �شتان
بينهما.
دمعة املا�ضي عذاب و�إحباط ,ودمعة احلا�ضر خ�شية و�سعادة و�أن�س� ,أرجو �أن تكون �سبب ًا يف
�أن يظ َّلني اهلل يف ظله ,يوم ال ظل �إال ظله..
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بني �أمواج احلياة
�أنا فتاة متخرجة يف �إحدى الكليات ال�شرعية ..ق�ضيت م�شوار ًا طوي ًال بني الكتب
الإ�سالمية ,واملحا�ضرات الدينية ..وكحياة �أي فتاة ..اعرت�ضت طريقي بع�ض املواقف ال�صعبة...
التي �شلت جماديفي ..ومل �أ�ستطع مواجهة تلك الأمواج املتالطمة ..فتوقفت عن احلركة.
واخرتت لقاربي �أن ي�سري بي وراء تيا ٍر ي�أخذين بعيد ًا .لينتهي بي الطريق �إىل �شاطئ امتلأ
بالرق�ص ,والغناء.
ِ
�سى ُتعزف فيه املو�سيقى الهادئة ..والكلمات احلزينة ..فكانت ُتعبرِّ يل
فاخرتت لنف�سي َم ْر ً
ع َّما �أكبته يف �صدري ..ف�س َّلمت لها عواطفي ..و�سكبت دموع ًا تنـزف من قلبي..
دموع ًا كانت ال تذرف �إال لذكر اهلل وخ�شيته ..حينها وبدون �أي �شعور ..وجدت نف�سي �أودِّع
مالئكة كانت حتفظني ..لأ�ستقبل مكانها �شياطني ز َّينوا يل عملي.
بهذه ال�سرعة انقلبت موازينُ حياتي ..فانحدرت ك ُّل ما احتفظت به خالل ال�سنوات
وثمرات جنيتُها خالل م�شوار درا�ستي� ..أ�صبحت �أ�ستقبل تلك
املا�ضية ,من :حفظ لكتاب اهلل,
ٍ
الأغاين املاجنة ..و�أت�ص َّيد ما يعجبني منها ..لأردِّدها على ل�سان كان رطب ًا بذكر اهلل..
فتم ُّر الأيام ..و�صخب املو�سيقى يف كل �أنحاء منـزيل� ..أقلب تلك الألبومات حتى �سئمت
كرثة تردادها..
ويف �أحد الأيام وجدت نف�سي حتنُّ �إىل مكتبتي القدمية ..و�أخرجت منها الأ�شرطة الدينية..
و�أنا �أنف�ض عنها �أتربة الن�سيان ..وكنت �أت�ساءل ..لمِ َ �أح�س�ستُ باال�شتياق �إليها بالرغم من طول
هجرانها؟!
هل لأنيِّ مللت تلك الأغاين املتكررة؟!
�أم لأتدارك نف�سي ..و�أوقظ قلب ًا طال رقاده؟!
�أ�سئلة كانت تدور يف ذهني ال �أجد لها جواب ًا ..ففتحت �أحد تلك الأ�شرطة ..وكان ن�شيد ًا
�إ�سالمي ًا يردد �أبيات ًا �شعرية قائ ًال:
ر�أيتُ
الــقـــلوب
الــذنــوب متــيت
َ
َ

ُ
وتـرك الذنـوب حيا ُة القلوب

***
***

وقــــد يـورث الذُّ َّل �إدمـــا ُنها

وخيـر لنف�سـك عـ�صـيا ُنهـا
ٌ
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فبعد �أن ا�ستمعت �إىل تلك الأبيات ,بد�أت �أقلبها يف ذهني ,و�أنا
�أرددها على ل�ساين.
وت�ساءلت :هل من املعقول �أن بيتني جمعا بني موت القلوب وحياتها ..والذي ف َّرق بني
املوت واحلياة هو ترك الذنوب؟!
عندها �أح�س�ست مباء بارد ُي ْط ِف ُئ لهب �أ�شجاين ..ويروي عط�شي ..ويغ�سل ذنوب ًا ت�سكن يف قلبي.
َفن َب َ�ضت عروقي من جديد ..وهي ُّ
تزف الب�شرى �إىل ج�سمي املري�ض ..فانزاحت غمام ٌة
�سوداء من فوق عيني لتجعلني �أُب�صر من جديد ..و�أ�ستعيد ق َّوتي..
ل ِّ
أ�شرطة ماجنة..
أحطم ما بيدي من �
ٍ
وجنتي.
علي �إيقافها ,تنهمر على
َّ
ودموع الندامة قد �صعب َّ
ُّ
وكل عرق يف ج�سدي يردد قائ ًال:
لعبنا يف احليــاة بكل جهـــــــل ٍ
نق�ضي العيـ�ش مهمـومني حتى
فنطـرد مـا نعـاين بالأغــــاين
نا�صح �أ�ســدى �إلينــــــا
وكم من
ٍ
ودمع العني يجـري
ينا�صحنـاُ ,
ُ
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طرقنا للعقوبـة َّ
بــــــــــــاب
كل
ِ
الرحـــــــــاب
الهم مت َِّ�سـع
ِ
َ�ض ِّي َق ُّ
�سبـب
العـــــــــــذاب
ونعلـم �أنهـا ُ
ِ
َ
احل�ساب!
خائـف يـوم
ن�صيحة
ٍ
ِ
التبــــــاب؟!
توبة قبـل
�أال مـن ٍ
ِ
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هداية امر�أتني
من و�سائل الدعوة التي ا�ستعنت بها يف ن�صح �أقاربي� :إهداء الأ�شرطة ,والكتب
النافعة ,كنت �أ�شرتي منها جمموعة ,و�أقوم بتوزيعها على الن�ساء ,ال�سيما يف التجمعات الكبرية,
دوري �شهري جنتمع فيه؛ كنت �أُجري �أحيان ًا م�سابقات ,و�أ�ضع مع الهدايا املقدمة
وكان لنا لقاء ٌ
�أ�شرطة وكتب ًا ,ولكن مل �أجد اهتمام ًا بها ,فكثري ًا ما كنت �أ�س�ألهنَّ فيما بعد ع َّما �سمعن وقر�أن منها,
فيقلن ب�أ َّنهن مل يجدن فر�صة لتحقيق هذا� ,أو �أحيان ًا ت�ص ِّرح بع�ضهنَّ ب�أنها ال حتب �أن ت�سمع� ,أو تقر�أ
�شيئ ًا كهذا ,وكثري ًا ما كنت �أجد الكتب والأ�شرطة ملقاة يف �أماكن جلو�سهن؛ حتى �إنهنَّ يخرجن
لبيوتهن ,ويرتكنها بال مباالة.
عليهنَّ .

و�صارت �أحيان ًا تنتابني نوبات ي�أ�س :لمِ َ �أرى منهن هذا ال�صدود؟! و�أفكر �أن �أدع التوزيع

ولكني ظللتُ �أ�ستعني باهلل ,و�أت�أمل يف �سري الأنبياء وال�صاحلني ,وكم بذلوا من الوقت,
واجلهد ,وحتملوا من امل�شاق ,وال�صعاب يف �سبيل الدعوة �إىل اهلل؟! و�أتذكر ما �أع َّد اهلل من �أجر
عظيم للدعاة ,حتى و�إن مل ي�ستجب املدعوون ,وحينذاك �أجدد ن�شاطي ,و�أعاود التوزيع ك َّرة �أخرى,
وبف�ضل من اهلل
و�أ�س ِّلي نف�سي مبا �أ�سمع من ق�ص�ص هداية الآخرين لت�أثرهم ب�شريط �أو كتاب,
ٍ
كان ل�شريط �أهديته دور يف هداية امر�أتني من �أقاربي ,مع �أنهما كانتا �أكرث اثنتني تعار�ضان �سماع
الأ�شرطة ,ولكن �شاء اهلل �أن ت�سمعا فتت�أثرا.
كنا يف تلك الليلة يف اجتماع عائلي ,ووزعتُ الأ�شرطة على الن�ساء ,ويف الغد اجتمع بع�ض
الن�سوة الكبريات يف ال�سن ببيت �إحداهن ,و�أتت هاتان االثنتان ,وبعد �أن تناولن طعام الغداء,
فتحت امر�أة كبرية �شريط ًا كنت �أعطيتها �إياه بالأم�س ,فلما �سمعته هاتان املر�أتان بكتا ,وت�أثرتا,
وعادتا �إىل اهلل ,ومن ذلك اليوم حافظتا على حجابهما ال�شرعي بعد �أن كانتا مف ِّرطتني فيه ,وها
هما الآن يف م�صاف ال�سائرات يف طريق الهداية.
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من الظلمات �إىل النور
(�إيفور �إليوي�س) �شاب يافع ممتلئ حيوية ون�شاط ًا ,تلقى الدرا�سات الدينية
الن�صرانية على �أيدي الق�ساو�سةَّ .
فن�ش�أه �أبوه على حب الكني�سة والعمل لها .وانخرط يف
اجلامعة ليدر�س التجارة واالقت�صاد ,وهو يحمل الفكر الن�صراين ,حيث �أخذ على عاتقه القيام
مبهمة التن�صري وهو على مدرجات اجلامعة ,وتخ�ص�ص يف تن�صري امل�سلمني� ,أو �إخراجهم من
دينهم �إىل الفراغ الروحي.
ولكن مع هذه احليوية والن�شاط يف تن�صري النا�س ,مل يكن ي�شعر بالراحة النف�سية ,مع �أنه
بلغ من�صب ًا عالي ًا؛ حيث �أ�صبح كبري �أ�ساقفة الكني�سة التي يعمل فيها ,ومع ذلك مل ت�ستقم نف�سه على
هذا الدين ,و�أح�س ب�أنه ال ُي�شبع الروح.
فج َّرب الهندو�سية؛ ومل تزده �إال نفور ًا ,فالأ�سرار ,والطقو�س ال ُهالمية التي ت�ؤديها الطائفة
الهندو�سية ال ت�ستقيم مع �صفاء النف�س وتعلقها باهلل ,بل �إنَّ الأفراد الذين ي�شركون مع اهلل �آلهة
�أخرى ال ت�ستقيم حالهم ,بل يزيد هذا ال�شرك من َحرية الإن�سان ,و أ
ميل قلبه َحرية ووح�شة ,ف�أيقن
(�إيفور) �أن الهندو�سية ال ت َْ�ص ُلح �أيديولوجي ًة روحية؛ فهي ال تخدم م�صالح الإن�سان وحاجاته؛ لأنها
متجد �إن�سان ًا ,وت�صنع منه �إله ًا مع اهلل!
فج َّرب ال�شيوعية ,وقراءة كتبها ,ومبادئها ,ولكن مل ت�شف هذه املبادئ حاجته الروحية,
ف�شعر ب�شيء من الأمل يعت�صر قلبه.
يقول (�إيفور)� :إن العقيدة الن�صرانية ال ت�صلح �أن تكون دين ًا عاملي ًا ,فهي ال تلبي حاجة
النف�س ,وال توازن بني الفرد واملجتمع ,بل ال توازن بني الدنيا والآخرة؛ فغالبية الن�صارى يف العامل
ي�شعرون بخواء روحي ,ونق�ص يف اجلانب العبادي ,ال ل�شيء ,ولكن لأنهم ال يوحدون اهلل بالعبادة؛
ففي دينهم �أ�سرار ال ُي�سمح للفرد العادي ب�أن يعرفها ,وهناك طبقية؛ فال�سدنة غري الق�ساو�سة,
والق�ساو�سة غري عامة النا�س ,و�أنت يف ِخ َ�ض ِّم هذا امل�شروع الطبقي تن�سى ربك ,وتتعلق بالق�سي�س,
لأنه هو الذي ي�صفح عنك ,وهو الذي يغفر لك ,وهو الذي ميتلك نا�صيتك من دون اهلل.
�إن الإن�سان العاقل املن�صف ي�شعر باخليبة ,وهو يقر�أ عن التناق�ضات يف ُن�سخ الإجنيل,
وي�شعر بالرغبة يف التقي�ؤ ,وهو يقر�أ الق�ص�ص التي ال ت�صح من عامة النا�س ,فكيف من خري الب�شر:
«الأنبياء ,و�أبنائهم ,وبناتهم ,وزوجاتهم».
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ومما زاد من عجبه �أن امل�سلمني يف �سرييالنكا – حيث ُو ِلد,
وترعرع – يختلفون عن امل�سلمني يف بالد احلرمني من حيث :التطبيق,
والعمل للإ�سالم ,وما ر�آه من تهاون يف العبادات ,وعدم التفريق بني ما هو
حالل ,وما هو حرام يف بلده ,جعله يوقن ب�أنَّ الإ�سالم هنا له معنى خا�ص ,وهو
الإ�سالم الذي يخوف �سدنة الكني�سة ,ويق�ض م�ضاجعهم ,ويذكر �أيفور قائ ًال� :أن من الأمور
التي زادت يف حريته وعدم فهمه للإ�سالم هو دور الهالل يف حياة امل�سلم يقول:
كنت �أ�سمع �أن الهالل الذي ُع َّد رمز ًا للم�سلمني مه ٌم يف حياتهم ,وكثري ممن ي�شرح دور
الهالل يف حياة امل�سلم ي�شبهه بال�صليب عند الن�صارى؛ فامل�سلم ي�صوم �إذا ر�أى الهالل ,ويفطر
�إذا ر�آه مرة �أخرى ,وي�صوم �إذا اكتمل البدر ,ويحدد مواقيت احلج بالهالل ,ويو�ضع على املنابر يف
امل�ساجد .مما جعلني �أعتقد – جه ًال – �أن الهالل هو املعبود ,ولي�س اهلل تعاىل؟!
كنت �أثرت مو�ضوع ًا يف الكني�سة �سبب يل جد ًال كبري ًا ,و�صممت على تنفيذ ذلك الأمر
مهما كانت العواقب ,ومهما بلغ الثمن ,طرحت فكرة (الدعوة �إىل الن�صرانية يف بالد امل�سلمني
وبالتحديد يف بالد احلرمني).
�إال �أن الق�ساو�سة ومن حويل عار�ضوا الأمر ب�شدة ,وحاولوا تخويفي �أمام النا�س� ,أردت �أن
�أكت�شف هذا العامل املجهول ,و�أرى عالقة الهالل بامل�سلمني ,و�أرى مدى تقبلهم لعقيدة التثليث,
فكرتُ يف الأمر ملي ًا ,ور�أيت �أن �أقتحم هذه التجربة.
ذهبت �إىل مكاتب التوظيف ووجدت وظيف َة م�أمور م�ستودع يف �شركة عربية يف بالد
احلرمني ,مل �أتردد يف القبول ,وخالل فرتة وجيزة �أنهيت وثائق ال�سفر ,وركبت الطيارة �أوائل
عام 1983م وكلي �أمل يف �أن �أمار�س ن�شاط التن�صري لأ ُر�ضي الكني�سة ,و�أثبت لهم �صحة فر�ضيتي,
َول ْأ�شعر بالر�ضا والزهو والفخر بقدرتي على الإقناع ,كنت �أت�صور �أن امل�سلمني يف هذا البلد مثل
امل�سلمني يف بالدي ,لكن الفرق �شا�سع ,واملهمة مل تكن �سهلة.
لقد تغريت نظرتي لديني ودين قومي عندما ر�أيت مظاهر االلتزام بهذا الدين ,فلم �أعد
�أجد يف نف�سي الرغبة اجلاحمة للتن�صري ,بل �أ�صبحت �أنظر للم�سلمني نظرة �إعجاب وتقدير,
وينتابني �شيء من االحتقار لذاتي ومعتقدي ,لقد حتركت يف داخلي موجة ُك ْره لديني ,وبد�أ ال�شك
ي�ساورين مرة �أخرى ,و�أح�س�ست �أنني توجهت �إىل الطريق امل�ستقيم.
ومما لفت نظري تعظيم امل�سلمني للقر�آن الكرمي؛ فال يلم�سونه �إال �إذا كانوا متطهرين,
وال ي�سمحون لغري امل�سلم بلم�سه ,ف�ض ًال عن قراءته .ويطبقون بع�ض الأحكام عند قراءته ,ويتغري
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�صوتهم (الرتتيل) عندما يقر�ؤون ,وي�شعرون �أنهم يعظمون اهلل – تعاىل
– ويتعبدون بتالوته ,مع �إننا عندما نتعامل مع الإجنيل ال نقيم لهذه
حال كان ,بل �إننا ال نقيم
الأحكام وزن ًا ,بل ال يهمنا َمنْ يقر�أ الإجنيل ,وعلى �أية ٍ
له قدا�س ًة وال تعظيم ًا ,فن�أخذه �إىل بيت اخلالء ,ونهجره ,وال ن�ؤمن بكثري مما فيه,
ف�أحدث هذا الأمر �شيئ ًا يف نف�سي ,وهزين �أم ُر تعظيم القر�آن ,و�أوجد يف نف�سي رغبة �شديدة
لقراءته ,والبحث فيه لعلي �أجد بع�ض ًا من املتناق�ضات كما هو احلال يف كتابنا املقد�س ,ولكن مل
�أعرث على ن�سخة مرتجمة ,بل مل �أجد من يعريين ن�سخته؛ ف�أنا يف نظرهم كافر؛ ال يحق يل �أن �أمل�س
القر�آن ,وم�ضت الأيام وهذه الرغبة تراودين ,وف�ضويل يقودين لل�س�ؤال عن الن�سخة املرتجمة ملعاين
القر�آن الكرمي كلما �سنحت الفر�صة� ,إال �أن هذا اجلهد ذهب �سدى ,والأمر مل يتي�سر يل ب�سهولة.
مهند�س باك�ستاين لتناول طعام الع�شاء يف بيته مبدينة املجمعة حيث يعمل
وذات ليلة دعاين
ٌ
فيها ,و�سي�سافر من الغد �إىل �أهله �سفر ًا نهائي ًا ,و�أثناء تناول الع�شاء ملحت ن�سخة مرتجمة ملعاين
القر�آن �إىل الإجنليزية؛ فطلبت من املهند�س الباك�ستاين �أن يعريين �إياها ففعل ,فطرت فرح ًا ,ومل
ت�سعني الدنيا من الغبطة وال�سرور ,بل مل تعد يل �شهية يف الأكل �أو ال�شرب ,فرحت �أت�صفح القر�آن,
لأعرف ما فيه.
وبد�أت يف البحث عن املتناق�ضات التي تت�سلل �إىل ر�أ�سي ,وبد�أ ال�شك ي�ساورين!
خرجت من منـزل ذلك املهند�س ,وذهبت �إىل بيتي ,وبد�أت �أقر�أ يف الن�سخة املرتجمة,
و�أول ما قر�أت :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﱪ �شعرت بق�شعريرة يف ج�سمي ,لقد قر�أت كل الكتب
املقد�سة من الإجنيل �إىل التوراة �إىل كتب امللل الأخرى ,ولكنني مل �أجد كتاب ًا يبد�أ بـ ﱫ ﭑ ﭒﱪ
لقد ا�ستقر يف قلبي معنى الت�سمية ,فلأول مرة يف حياتي �أقر�أ الت�سمية ﱫ ﭑ ﭒﱪ  -تعاىل -
وبعدها �صفة يغفل عنها الكثريون ﱫ ﭓﱪ لقد تركت هذه اجلملة يف نف�سي �أثر ًا عجيب ًا ,ودفعتني
لأقر�أ بتمعن وقلب مفتوح.
ثم دلفت �إىل �سورة الفاحتة� ,إنها تر�سم ما قاله عي�سى – عليه ال�سالم – لأ�صحابه ,عندما
�أرادوا �أن يعرفوا كيف يحبون الإله ,فقال لهم� :أن يحمدوه ,وميجدوه ,ويدعوه ,وهذا ما وجدته يف
�سورة الفاحتة التي فتحت قلبي على م�صراعيه ,وانهال النور �إىل قلبي..
َل َكم �أ�شعر بطعم ال�سعادة والإميان ,و�أنا �أقر�أ كالم اهلل تعاىل.
بعد ذلك قر�أت �سورة البقرة ,هذه ال�سورة العظيمة  -والقر�آن كله عظيم :-
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ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﱪ (البقرة)2-1 :
يا لعجب هذه الآية! معناها �أجده يف الكتب املقد�سة التي قر�أتها,
ولكن يف ختام الكتاب بعد �أن تنتهي املقاطع والتعاليم الدينية واملواعظ ت�أتي هذه
الآية� ,أو ي�أتي معناها ,لكن يف هذا الكتاب �أتت هذه الآية من �أوله �شاخمة تعلن �أن هذا
الكتاب كامل و�شامل ,ال ينق�صه �شيء.
يا للعجب!!
من ميلك مثل هذه القدرة؟
�إنه اهلل الواحد الأحد� ,أكملت القراءة ,وما �أن و�صلـت الآيـة الرابعـة :ﱫ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﱪ (البقرة ,)4 :حتى زلزلت هذه الآية ما بقي يف قلبي من

ريب ,و�أزالت ما فيه من ت�سا�ؤالت ال معنى لها .لقد جعلت قلبي ينفتح على م�صراعيه ,ف�أعلنت بني
جوانب نف�سي �أن هذا الدين حق ,و�أن الذي �أَنزْ ل القر�آن هو املعبود امل�ستحق للعبادة وحده ...مل
�أعد قادر ًا على التحمل ,ف�أنا �أريد �أن �أمار�س العبادة ال�صحيحة ...لقد تذكرت قول امل�سيح  -عليه
ال�سالم :-
�إنه �سي�أتي بعدي من يقودكم �إىل احلق والهدى ,فهذا هو احلق والهدى الذي ب�شر به عي�سى
 عليه ال�سالم .-وعلي �أن �أ�صلي ,و�أمار�س الإ�سالم ,وقبل
�إنني الآن م�سلم ,ولكن ال �أحد يعرف �أنني م�سلمَّ ,
ال�صالة يجب �أن �أتطهر ,ولكن كيف يتطهر امل�سلمون؟ ال �أعلم.
ودخل وقت ال�صالة ,و�سمعت امل�ؤذن ينادي لل�صالة؛ قمت ,وخلعت مالب�سي كلها ,وغ�سلت
ج�سمي ,ثم دلفت نحو امل�سجد لأول مرة .ووقفت يف ال�صف �أقلد َمنْ على مييني و�شمايل �إىل �أن
فرغت من ال�صالة ,وعدت �إىل بيتي ,و�أنا �أ�شعر بنور يف قلبي ,ولأول مرة �أ�شعر بالراحة ,لأول مرة
�أ�شعر بقيمة العبادة ,لأول مرة �أ�شعر بطعم الإميان ,و�أخذت �أكتب ما �أ�سمع من الإمام ,و�أحاول
�أن �أقول مثل ما يقول ,وبقيت على هذه احلالة ملدة يومني ,و�أنا �أغت�سل غ�س ًال كام ًال خم�س مرات
يف اليوم الواحد ,ويف اليوم الثالث �إذا بالإمام مي�سكني من يدي ,وبد�أ يعاتبني ب�صوت مرتفع,
علي �أنني ال �أ�صلي يف امل�سجد ,و�أنا جار امل�سجد؛ فقد كان مظهري و�أنا ملتح
َفهِ ْمتُ منه �أنه عاتب َّ
يوحي ب�أين م�سلم ,ف�أخربته �أنني م�سلم جديد ,و�أنني اعتنقت الإ�سالم حديث ًا ففرح بي ,وفرح بي
الآخرون.
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وبقيت على هذا �أيام ًا عدة ,و�أنا �أغت�سل قبل كل �صالة� ,إىل �أن قدم
�إىل مكان عملي اثنان من خارج املدينة؛ فجاء وقت ال�صالة فطلبا مني �أن �آذن
لهما بالدخول �إىل املرحا�ض للو�ضوء ا�ستعداد ًا لل�صالة؛ فقلت لهما( :ال) و�أر�شدتهما
علي غ�ضب ًا �شديد ًا؛ و�إمنا �أردت �أن تتاح يل الفر�صة لتعلم
�إىل مكان مفتوح ي�صلح للو�ضوء فغ�ضبا َّ
الو�ضوء بامل�شاهدة ,وبعد �أن �أمتا و�ضوءهما ,قمت وتو�ض�أت مثلهما ,وهما يف ده�شة وحرية من �أمر
هذا الن�صراين الذي يتو�ض�أ مثلهما متام ًا!
بد�أت تعلُّم الواجبات ,و�أركان الدين ,والعبادات .وكلما قر�أت زادت حمبتي لهذا الدين,
وتعلمت الكثري ,ولعل �أهم ما لفت نظري وجذبني لهذا الدين �أنه دين �شامل ,وكامل يعالج جوانب
كثرية من حياة الفرد واملجتمع ,ويوازن بني الدنيا والآخرة ,ويقدم للب�شرية م�شاريع �إ�صالح:
اقت�صادية ,واجتماعية ,ونف�سية.
ويف يوم من الأيام �أخذين الإمام �إىل مدير املعهد العلمي يف مدينة املجمعة الذي �أهداين
عدد ًا كبري ًا من الكتب املرتجمة �إىل اللغة الإجنليزية ,و�أخربين �أن لديه م�ستودع ًا للكتب باللغات
الأجنبية ,كالأملانية والفرن�سية ,وغريها ف�أخذت هذه الكتب ,وبد�أت م�شروع الدعوة �إىل الإ�سالم
من خاللها؛ وعلى �إثر ذلك �شرعت يف �إعداد فريق للعمل يف الدعوة �إىل اهلل ,وجنحنا – وهلل
احلمد واملنة والف�ضل – يف هداية كثري من النا�س يف منطقتنا ,واملناطق املجاورة ,و�صار �شغلنا
ال�شاغل هو الدعوة �إىل اهلل و�سط غري امل�سلمني.
ومن خالل جتربتي يف الدعوة للن�صرانية عرفت �أن امل�سلم املتمكن من عقيدته ,العارف
حتاجه بها تعد من البديهيات
بالواجبات يتعذر علينا �إقناعه� ,أو خلخلة عقيدته ,ذلك �أن احلجج التي ُّ
عنده ,بل �أحيان ًا يحرجنا ب�إثارة نقاط ,مثل :التثليث ,و�ألوهية عي�سى ,والغفران ,و�أ�صل اخلطيئة ,وغريها
كثري ,وال يدخل يف معتقد الن�صارى �إال القليل� ,أولئك الذين لي�س لهم حظ من العلم بالدين.
�إن الدعاة �إىل الن�صرانية يف الآونة الأخرية ي�سلكون م�سلك ًا خطري ًا يتمثل يف قبولهم �أن
يعي�ش امل�سلم بينهم ,ويقدمون له املغريات ,مثل :املرتب العايل ,وامل�سكن امل�ؤثث ,بل وي�سمحون
للم�سلمني ببناء امل�ساجد ,و�إقامة ال�شعائر الدينية ,وال مينعونهم من مزاولة ما يريدون حتت �شعار
احلرية الدينية ,وهم يف احلقيقة يخططون لتن�صري اجليل القادم.
فعندما يدخل امل�سلم يف عاملهم حمافظ ًا على دينه ,حري�ص ًا على �أداء ما افرت�ضه اهلل
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عليه؛ ف�إنهم يعمدون �إىل تثقيف �أبنائه وبناته بالثقافة الغربية ,والتي
ال تخلو من بع�ض املعتقدات الن�صرانية؛ فين�ش�أ بني �أح�ضانهم يراهم يف
الليل والنهار ,وي�سمع منهم ,ويقتدي بهم ,حتى �إذا �أدرك ,وبلغ �سن الر�شد
�سهل عليهم قيادته �إىل معتقدهم ,وهذا ما حتاول الكني�سة العاملية بثه بني املن�صرين
و�أتباعهم ,وهذا ما ينطوي عليه مبد�أ النظام العاملي اجلديد.
فهل نعي خطر ما يخططونه لهدم الإ�سالم؟
واهلل ن�س�أل �أن يثبتنا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا والآخرة.
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ثمرة التقوى
�أُ ْجبرِ ْت من قبل الأهل على �أن تذهب حل�ضور زواج �آل فالن من �أقاربها ...رف�ضت؛
ومل ترف�ض �إال لأنها تعلم ما الذي �ستجده يف ذلك الزواج من منكرات ..ولكن �أهلها �أ�صروا
عليها ,حاولت �إقناع والدتها ,ولكن كل حماوالتها باءت بالف�شل الذريع ,فذهبت وهي مكرهة تدعو
اهلل �أن يعينها على �إنكار املنكر والأمر باملعروف ,ومع دخولها �صالة الأفراح �إذ ب�ضجيج املو�سيقى
ال�صاخبة ينت�شر يف كل مكان ,ر�أت �أ�شكا ًال و�أنواع ًا من اللبا�س الذي �أظهر املفاتن والعورات ..بكى
ف�ؤادها على تلك املناظر املخزية لبنات امل�سلمني ..ر َّددت :لقد ا�ستطاع الأعداء �أن يلعبوا ُلعبتهم..
حاولت الإنكار .بذلت جهد ًا ,ولكن ال حياة ملن تنادي �أرادت اخلروج من هذا اجلو امل�شبع باملنكرات
وما يغ�ضب اهلل ...ولكن �أين تذهب؟!! �أخذت تبحث يف ال�صالة عن مكان متكث فيه حتى تعود �إىل
املنـزل ,ويكون بعيد ًا عن هذا ال�صخب وال�ضجيج الذي �آذاها ...مل جتد �سوى غرفة بعيدة يف �أق�صى
ال�صالة ,قد ُخ ِّ�ص�صت للخادمات ,قالت :جلو�سي هنا �أ�سلم لنف�سي ولديني ..علت الده�شة وجوه
اخلادمات ..جتر�أت �إحداهن ف�س�ألتها :ملاذا ال ت�شاركني النا�س فرحتهم..؟! وجدت يف حمادثتها
لهن بغيتها يف الدعوة �إىل اهلل ,وبالفعل �أخذت توجه وتن�صح ,وتبني �سماحة الإ�سالم ..وكان هناك
من بني اخلادمات ن�صرانيات؛ فكان ثمرة تلك الدعوة ,يف تلك الليلة �إ�سالم �إحداهنَّ ...
وهلل الأمر من قبل ومن بعد...
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ق�صة �شيعي اهتدى
ن�ش�أتُ يف �أ�سرة راف�ضية يف جمتمع راف�ضي ,يف �إحدى قرى البحرين,
فت�شربت الت�شيع ,وع�شت الوهم عا�شق ًا للح�سني – ر�ضي اهلل عنه – مبغ�ض ًا
لل�صحابة الكرام – ر�ضي اهلل عنهم – لأنهم �سلبوا �آل حممد ﷺ حقهم ,وقر�أت الكثري
من االفرتاءات التي ملأت عقلي؛ وقلبي ف�أ�ضحى �أ�سود ًا كالفحم – عافاكم اهلل – و�شددت الرحال
منذ نعومة �أظفاري �إىل القبور يف :العراق ,و�إيران ,والبحرين طالب ًا املدد ,والعون من غري اهلل.
وغري هذا من الأمور التي لي�ست �إال �شرك ًا باملوىل الرحمن.
كيف اهتديت؟
كنت منذ �صغري �أهوى القراءة ,وكانت قراءتي دوم ًا لكتب ال�شيعة املخدِّ رة املنافقة ,التي
ت�سبل على الت�شيع �أ�سمى معاين الإن�سانية ,ككتب :جواد مغنية ,وحما�ضرات �أحمد الوائلي,
وعبداحلميد املهاجر ,وغريهم.
عدن مثواه! – مل
كتاب لل�شيخ �إح�سان �إلهي ظهري – رحمه اهلل – وجعل جنات ٍ
ووقع يف يدي ٌ
�أُ�صدِّ ق ما قر�أت ,و�أبغ�ضته بغ�ض ًا �شديد ًا ,لكن هذه القراءة نكتت يف قلبي نكتة بي�ضاء؛ ف�سعيت �أن
علي الأمر ,لأين كنت �أحاول �أن �أجمع بني نقي�ضني بني
�أ ُق ّر َب يف قلبي بني ال�شيعة وال�سنة؛ ف�صعب َّ
الظلمات والنور؛ و�أ�صبح يف قلبي �شعور خافت ب�أن احلق هو مع �أهل ال�سنة؛ ولكن كيف �أترك ديني
ودين �آبائي؟! ال ميكن!! ال ميكن!!
ما احلل �إذ ًا؟
الغفلة واللهو! نعم هو ما اجتهت �إليه لهو وغفلة هروب ًا من احلقيقة الكامنة يف القلب.
ولكن ي�أبى اهلل �إال �أن يتم نوره.
فبعد ليلة �صاخبة انتهت عند مطلع الفجر ,ذهبت للنوم كالعادة؛ فر�أيت يف املنام �أن ملك
املوت ينـزع روحي ,ف�صرخت مبلء فمي ﱫ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﱪ
(امل�ؤمنون )100-99 :مكرر ًا هذه الآية ,و�أفقت مرعوب ًا خائف ًا؛ ف�إذا ب�أذان الظهر من م�سجد �أهل
ال�سنة القريب من بيتي ,فقمت من فوري ,واغت�سلت ,وتوجهت �إىل امل�سجد ,ال �أدري ماذا حدث؟!
�ساقتني رجالي �إىل م�سجد �أهل ال�سنة ,و�صليت اجلماعة.
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ومما �ساعدين على ذلك انتقال �أهلي لل�سكن باملنامة يف مناطق
علي الأمر كثري ًا.
�أهل ال�سنة ,وهذا ما �سهل ّ
املواجهة:
علي �أمي
مل يعجب �أهلي الأمر؛ فبد�أت رحلة العذاب ...وهي الهجر ,والعداء ,هجمت َّ
باكية ,وم َّز َق ْت ثيابي ,و�ألقت بنف�سها �أمام رجلي تنوح وتبكي� ,أبي و�أعمامي ,و�إخواين ,و�أ�صدقائي
الكل هجرين.
كنت �أح�س يف قلبي بحالوة الإميان ,ولكن يف نف�س الوقت �أح�س باحلزن والك�آبة للوعة
الهجران.
الر�ؤيا الثانية:
ويف م�ساء يوم حزين رفعت يدي �إىل ال�سماء ,ودعوت املوىل – عز وجل – �سائ ًال الثبات,
�شاكي ًا �إليه �ضعفي ,ثم توجهت للنوم.
ر�أيت نف�سي يف املنام �أم�شي يف �سكة احلديد ,واملكان مظلم ,ومغلق من جميع النواحي,
و�إذ بي �أ�سمع �صوت القطار خلفي؛ فقمتُ �أجري لأهرب من القطار ,و�أنظر ميين ًا و�شما ًال ,وال
�أجد مهرب ًا ,وعندما قارب القطار �أن يده�سني ر�أيت فرجة �صغرية؛ ف�ألقيت نف�سي فيها لأجنو من
القطار ,ور�أيت القطار ف�إذا هو �أ�سود حالك ,فنجوت منه.
ف�إذا بي �أ�سمع هاتف ًا يناديني ولكني ال �أراه ,ي�س�ألني :من تريد؟ فقلت دومنا �شعور� :أريد
عمر ,ملاذا قلت عمر؟! ال �أدري!
فقال يل الهاتف ا�صعد الدرج ,وكان درج ًا طوي ًال ,ف�صعدت الدرج راك�ض ًا �شوق ًا �إىل ر�ؤياه ,فلما
�صعدت ر�أيته جال�س ًا على الأر�ض ,فت�صافحنا بكل �شوق ,ف�س�ألته دومنا �سابق ميعاد� :أين ر�سول اهلل –
عليه ال�صالة وال�سالم -؟ ف�أ�شار �إىل الغرفة خلفه ,فذهبت راك�ض ًا متلهف ًا فر�أيت ر�سول اهلل ﷺ.

والتم من
نعم ر�أيته؛ ف�أم�سك بيدي مبت�سم ًا ,ومل يقل �شيئ ًا ,كان ما�سك ًا بيدي ,وهو مبت�سمَّ ,
حولنا جم ٌع من ال�صحابة الكرام ,فهكذا ح�سبتهم مبت�سمني ,و�أنا ال ي�سعني الفرح ,ثم �أفقت من
النوم.
فوجدت حالوة الإميان يف قلبي ,وذهبت املرارة واحلزن ,ووجدت القوة والعزمية ال�شديدة,
�أ�س�أل اهلل �سبحانه الهداية والثبات على احلق.
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واحلمد هلل �أن هداين ال ِّتباع الكتاب وال�سنة على فهم ال�سلف
ال�صالح ر�ضوان اهلل عليهم.
وهدى اهلل على يدي ثالثة من �إخوتي ف�ض ًال منه ,وجود ًا ,وكرم ًا ,و�أرجو كل
من يقر�أ ق�صتي هذه �أن يدعو لوالدي بالهداية.
وختام ًا �أقول جلميع ال�شيعة :ال تعي�شوا يف الوهم ,اقر�ؤوا كتب �إح�سان الهي ظهري ,و حممد
مال اهلل  ,والكثري من املراجع التي ال تخلو منها مكتبة �إ�سالمية.
ال�س�ؤال :كيف اهتدى هذا ال�شاب؟! �إنه ب�سبب كتاب ,فهال وزعت �أخي القارئ الكرمي –
ال�شيعي ,على من عرفت ومن مل تعرف
�أختي القارئة احلكيمة من الكتب التي تبينِّ �ضالل املذهب
ّ
من �أبناء هذه الطائفة؛ لعل اهلل �أن يربئ الذمة ,وين�صر الأمة.
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خم�س هلالت!!
يدعني �أحد �إىل الإ�سالم!
�أقمت يف هذه البالد عدة �سنوات ,مل ُ
رغم ما كنت �أح�س به يف داخل نف�سي من رغب ٍة كبرية يف التعرف على هذا الدين
والدخول فيه.
ويف �أحد الأيام وجدت مطوية تتحدث عن الإ�سالم ,ف�أخذتها ب�شغف ,وقر�أتها كاملة..
فكانت هذه ال�صفحات القليلة هي املفتاح الذي فتح �صدري �إىل هذا الدين والإقبال عليه..
فما كان مني �إال �أن ات�صلت تلك الليلة مبكتب اجلاليات الذي َط َبع املطوية ,و�أخربتهم عن
رغبتي يف التعرف على الإ�سالم ,بعدها دخلتُ فيه – وهلل احلمد – را�ضي ًا مقتنع ًا ,ثم بقيت �سنة
تقريب ًا �أتعلم �أحكام هذا الدين ,عندها مل �أحتمل الإقامة هنا يف اململكة ,و�أهلي يف بلدي على ملة
الكفر وال�ضالل ,فا�ست�أذنت للعودة ,ورجعت لأكون داعي ًة بني �أهلي و�أقاربي ويف جمتمعي.)..
يقول الرواي :وما هي �إال �سنتان ويعود ذلك الرجل لي�س لأجل البحث عن العمل ,و�إمنا
للبحث عمن يدعمه ملوا�صلة جهوده الدعوية يف بلده ,فقد عزم على بناء مركز �إ�سالمي كبري,
لرعاية عدد (� )400شخ�ص �أ�سلموا على يديه ,كثمرة �أولية جلهد مل يتجاوز ال�سنتني!!
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�أنا  ..وال�سيجارة!!
مل �أكن �أ�صلي ,وكنت غاف ًال عن اهلل منكب ًا على املعا�صي ,ويف �أحد
الأيام �أعطاين �أحد ال�شباب امللتزمني �شريط ًا لل�شيخ (عبداهلل احلماد) فو�ضعته
داخل �سيارتي ,ثم يف �إحدى املرات حينما كنت راجع ًا �آخر الليل من مكان لهوي البعيد عن
منـزيل �ش َّغلت ال�شريط؛ ف�سمعت الآيات والأحاديث امل�ؤثرة ,ويف نف�س الوقت قمت ب�إ�شعال �سيجارة
فجاءتني خاطرة :كيف ت�شرب الدخان ,و�أنت ت�سمع القر�آن؟ لو �أطف�أتها لكان �أح�سن..
ثم و�سو�س ال�شيطان ,فقال :مالك ولهذا ال�شريط؟ هذا لي�س لك ,و�أنت ال تطفئ ال�سيجارة
عند والدتك ,وعند �أقرب النا�س �إليك.
يقول :ف�أ�شعلت ال�سيجارة الثانية ,وتابعت �سماعي لل�شريط.
فعاد يل نداء اخلري ,وقال� :أما ت�صرب حتى ينتهي ال�شريط؟!
ف�أطف�أتها ثم جاء ال�شيطان كرة �أخرى فو�سو�س يل ب�إ�شعال ال�سيجارة ,ثم �أطف�أتها �أربع �أو
خم�س مرات.
مرة �أ�ستمع لل�شريط ,ومرة �أ�شعل ال�سيجارة؛ حتى قلت لنف�سي :البد �أن �أ�ستمع للخري هذه املرة!!
ف�أطف�أت ال�سيجارة وبينما كان ال�شيخ يعر�ض �آيات اجلنة والنار كاد قلبي يتفطر ..فبكيت
حتى �إن بكائي و�أنا �أقود ال�سيارة كان له �صوت عجيب ,واهلل بكيت بكا ًء ما بكيته على �أقرب النا�س
�إ َّ
يل حني مات.
وملا انتهى ال�شريط خاطبت نف�سي قائ ًال :هذا طريق اجلنة ,وهذا طريق النار ,و�أنت ت�سري
على �أيِّ الطريقني؟!
ال �صالة ,وال قيام,
ومعا�ص ,وعقوق للوالدين؛ ثم عاهدت نف�سي ,وقررت �أن �أتوب �إىل اهلل.
ٍ
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ب�سبب ن�سخة!
كان ي�أتي �إىل امل�سجد الوحيد يف املدينة من مكان بعيد ج ًّدا لأداء
�صالة الفجر ,وعلى الرغم من اخلطورة الأمنية التي متنع كثري ًا من النا�س من
احلركة يف هذه ال�ساعة املبكرة من اليوم� ,إال �أنه كان حري�ص ًا �أ�شد احلر�ص على ذلك,
و�سمعته يقول :منذ �أن قر�أت قول النبي ﷺ« :ب�شر امل�شَّ ائني يف الظلم �إىل امل�ساجد
بالنور التام يوم القيامة» (  , ) 1و�أنا حري�ص على �أن �أكون من �أهل احلديث – �إن �شاء اهلل .-
�س�ألته :ما الذي دعاك �إىل الإ�سالم..؟!
م�سلم و�أم ن�صرانية ,كنت �أرى
فقال :ولدت يف جزيرة �صغرية يف البحر الكاريبي ,ل ٍأب ٍ
�أبي ي�ؤذن يف البيت ,وي�صلي ,ولك ِّني ما كنت �أعرف ماذا يفعل ,فقد توفى وعمري �سبع �سنني,
كل الذي �أذكره �أنه �أ�س َّر �إ َّ
يل يف مر�ض وفاته ,قائ ًال� :أنت م�سلم ,يا ولدي� ..إياك �أن تذهب �إىل
الكني�سة مع �أمك� ..أنت م�سلم� ,ألي�س كذلك؟! ثم فارق احلياة.
ن�سيت و�صية �أبي� ..أو قل :مل �أكن �أفهمها .وذهبت �إىل الكني�سة ,فقد كانت �أمي كاثوليكية
متدينة ,وما كنت �أقتنع بكثري مما �أ�سمعه �أو �أراه ..فلما كربت كنت �أتفلت من قيود الكني�سة,
علي الدنيا؛ فازدادت غفلتي ,وبعدي عن التفكري بجميع الأديان.
وا�شتغلت بالتجارة ,فانفتحت َّ
حتى جاء اليوم الذي �سافرت فيه �إىل جزيرة (جامايكا) لغر�ض التجارة ,كنت �أ�سري
يف �أحد �شوارع العا�صمة ,وفج�أة� ..سمعت �صوت ًا رخيم ًا متخ�شع ًا ينادي بالأذان ,ما كنت �أعرف
ماذا يقول ,ولكني تذكرت �أذان والدي ,تذكرته وهو ي�شدين �إىل �صدره ,والدموع متلأ عينيه,
ويقول يل�( :أنت م�سلم� ..ألي�س كذلك؟!) وك�أنه ي�ستعطفني �أو ي�ستجديني� ,أح�س�ست ِبرعد ٍة
�شديدة ت�سري يف ج�سدي ,ال �أدري ملاذا اقرتن عندي الإ�سالم بالأذان؟! فما كنت �أعرف عنهما
�شيئ ًا ,و�أخذت �أرجتف ,حتى انفجرت بالبكاء ..م�شاعر كثرية اختلطت يف ذهني وك�أين وجدت
�شيئ ًا عزيز ًا على نف�سي طاملا افتقدته .بكيت ,وما كنت �أبايل بنظرات املارة...
ذهبت �أبحث عن م�صدر ال�صوت ,حتى دلوين على امل�سجد ,فوجدت امل�ؤذن رج ًال كبري ًا
�أم ًّيا ال يعرف �شيئ ًا كثري ًا عن الإ�سالم� ...أحلحت عليه بال�س�ؤال بعد ال�س�ؤال ,لكنه مل ي�شف
غليلي ,و�إمنا دلني على مكتبة امل�سجد ,فما وجدت �شيئ ًا �أقر�ؤه �إال ترجم ًة ملعاين القر�آن الكرمي
باللغة الإجنليزية ,ف�أخذت �أقر�أ بنهم �شديد ,حتى وقفت على قول اهلل تعاىل:
(� )1أخرجه ابن ماجه (  ، ) 781والطرباين يف الأو�سط ( ) 5956
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ﱫ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﱪ (املائدة )73 :ف�أح�س�ستُ بهز ٍة عنيف ٍة �أيقظتني من �سبات

بت تلك الليلة �إال و�أنا �أ�شهد� :أن ال �إله �إال اهلل ,و�أن حممد ًا ر�سول اهلل ﷺ.
عميق ,وما ُّ
التعليق :ت�أملت هذه الق�صة ,ثم رجعت �إىل نف�سي ,وقلت :كم هم �أولئك احليارى الذين
يتخبطون يف ظلمات اجلاهلية �شرق ًا وغرب ًا ,بل ويف ديار الإ�سالم!! ومنهم من كانت �أمهاتهم غري
ح�سن عر�ض الإ�سالم لهم ب�صفائه ,ونقائه ,وحما�سنه العظيمة .على
م�سلمات ,ومع ذلك مل ُن ِ
الرغم من التقنيات الهائلة التي متيز بها هذا الع�صر ,حتى �إن (القر�آن الكرمي) مل تتي�سر لنا
ترجمة معانيه ترجم ًة �سليم ًة خالي ًة من الأخطاء املنهجية واللغوية �إىل كل اللغات احلية ف�ض ًال عن
اللغات الأخرى.
�إن الب�شرية ...كل الب�شرية متعط�شة �إىل هذا القر�آن العظيم لينقذها من حريتها وتخبطها,
و�إنه �أمانة عظيمة ,فلنجتهد يف ن�شر القر�آن الكرمي وترجمة معانيه بكافة الو�سائل
الإلكرتونية والورقية لعل اهلل �أن يكرمنا ب�أن نكون �سبب ًا يف الداللة على هذا الدين
العظيم.
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�إن�سانة جديرة باحلياة
فلي
هربتُ و�أنا �أحمل خيبة الأمل بني جوانحي� ..أم�سك بيدي ِط َّ
الربيئني ..وعار الطالق يجثم على �صدري الذي ازداد �ضيق ًا بعد �ضيق ..يف هذا
الزمان ال�صعب الذي ال يجد فيه املرء �إال ال�سواد �أو البيا�ض ..فاللون الرمادي معدو ٌم..
والتو�سط ال يوجد له �أثر..
ذهبت �إىل عملي ,و�أنا التفت ميين ًة وي�سرة! ..فقد يكون الهم�س حويل ..وقد تكون النظرات
مليئة بالت�سا�ؤالت ..هكذا كنت �أظن مع �أنني كتمت اخلرب يف البداية وملدة طويلة ..حمل ثقيل على
كاهلي بالرغم من �أنه اختياري ..ولكنه اختيار امل�ضطرَ ..ك ْم كرهت �أبغ�ض احلالل!! وكم كرهت
لقب مطلقة!! وكم حملت نف�سي الك�سرية هم النا�س وما يقولون!!
مل �أُ ْكمِ ل ال�ساد�سة والع�شرين ومطلقة!! احلرية تلفني ..كالم النا�س يحا�صرينَ ..
نظراتهم
�سياط تل�سع م�شاعري و�أحا�سي�سي ..يف مقتبل العمر� ..أمتتع بال�صحة� ,أملك املال ..ولي�س �أمامي
�إال الفراغ ,يا لها من حياة غريبة!! احلياة التي �أملك فيها ك َّل �شيء ..و�أفتقر فيها �إىل كل �شيء..
�صحة ومال ..وفقدان للراحة والأمان..
يف بادئ الأمر كانت العزلة ,ومعانقة الوحدة ,واخلجل من مواجهة املجتمع.
كان الن�سيان م�ؤقت ًا عند االن�شغال بالقنوات ..ومطالعة �شتى و�سائل التوا�صل.
وعندما تهيج املواجع والآالم ,فهناك املزيد من امللهيات!!
ولكن هناك ثغرة على الرغم من كل �شيء ..فوقع الأفالم على نف�سي لي�س كال�سابق!!
امللهيات مل تعد لها تلك املتعة ..والأغاين لي�س لها ذلك الأثر.
الهوة النف�سية تت�سع ..احلرية تزداد ..ال�شعور باحل�سرة والأمل دائم.
املقارنة بني حياتي وحياة الأُخريات م�ستمرة� ..أحيان ًا �ألوم نف�سي ..و�أحيان ًا �أُخرى �ألقي
باللوم على هذا وذاك ..ما �أ�ضيق العامل على رحابته!!
وما �أ�صغر الأر�ض على ات�ساعها!!
مرت �أيام طويلة ,حالتي النف�سية تزداد� :سوء ًا ..فراغ ًا ..حري ًة ..حزن ًا ..انك�سار ًا..
خج ًال ..خوف ًا ..م�شاع ٌر خمتلطة ..و�أحا�سي�س خمتلفة...
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يف ذلك اليوم العجيب حدث �شيء جديد� ..صعدت �إىل حجرتي
باكر ًا� ..أطف�أت الأنوار ..تركت م�صباح ًا ب�ضوء خافت ..ف�أنا �أخاف
الظالم ..نام الأطفال ..بقيت وحيدة �أ�صارع همومي� ..أقلب �أحزاين� ..أما
من و�سيلة جلالء الهم؟ �أال توجد طريقة للخروج من هذه احلالة الكئيبة؟ مل �أ�ستطع
النوم� ..أريد �أن �أبوح مبا يعتمل يف �صدري� ..أنا حزينة ..مهمومة ..مكتئبة� ..أين الراحة؟!
�أين ال�سعادة؟! (�أريد الأمان) ...كيف ال�سبيل �إىل ذلك؟!
جلت بب�صري يف �أنحاء غرفتي� ..أبحث عن �شيء لتزجية الوقت ..لعل النوم يغافلني,
ويت�سرب �إىل �أجفاين ..وجدت �شيئ ًا غريب ًا ,مل يكن يل به �سابق معرفة ..ملقى ب�إهمال �شديد� ..إنه
كتاب �صغري ..دخيل على حياتي ..مل �أعرف ملن هو؟! كيف جاء �إىل هذا املكان؟!
لعل �أحد الأطفال �أدخله بطريق اخلط�أ ..كتاب عن �أهوال يوم القيامة!! ق َّلبت الكتاب مرات
ومرات ..العنوان خميف ..فماذا عن املحتوى؟ هل �أقر�ؤه �أم ال؟ �أنا �شغوفة بالقراءة ..ولكن
هذا النوع من الكتب مل �أج ِّربه من قبل ..قراءتي كانت للأدب العاملي ..و كتب الثقافة واخليال
العلمي� ..س�ألت نف�سي يف هذه اللحظة ..ما املانع من قراءة الكتاب ..ولو من باب الت�سلية وحب
اال�ستطالع؟ بد�أت بقراءة الكتاب ..الأ�سلوب م�شوق ..املوا�ضيع مثرية ..قلبت ال�صفحة تلو
الأخرى ..يا لها من معلومات رهيبة!! ويا لها من �أخبار غريبة!! بد�أت �ألتهم ال�صفحات ..وبد�أ
القلب باخلفقان� ..شعرت بانتفا�ضة غريبة ..انتابني خوف مل �أعهده ..تردد نظري بني الكتاب
وجهاز التلفاز ..نظرت �إىل �أكوام الأفالم� ..إىل �أ�شرطة الأغاين� ..أغلفة املجالت ..هناك فرق..
وفرق �شا�سع جدًّا� ..شعرت ب�أين امر�أة يف مهب الريح ..تيار من هنا ,وتيار من هناك ..و�أنا واقفة
يف مكاين ..نظرت �إىل امللهيات التي عانقت �شبابي ..و�شاركتني رحلة عمري ..قارنت بينها وبني
هذا الكتاب ..بني ما حتمله من ف�ساد ..وما يحمله الكتاب من �صالح.
يا يل من امر�أة جاهلة! حمقاء! �أ�ضعت �أجمل �سنوات العمر يف هذا الهراء ..ع َّر�ضت نف�سي
خل�سائر فادحة ..ماليني العامل لن تعيد خ�سارتي ..ولن متحو ال�شعور بالندم الذي بد�أ يكت�سح
�أعماقي� ..أعدت النظر يف الكتاب ..بل ق�ضيت الليل بطوله و�أنا �أنظر فيه..
يف ال�صباح ذهبت �إىل عملي كاملعتاد� ..شعرت ب�أن املدر�سة قد تغيرَّ ت ..الزميالت ل�سن كال�سابق..
تلميذاتي مل يعدن تلميذات الأم�س� ..سرت يف الطرقات ..بنظرات زائغة ..وفكر م�شغول ..و�س�ؤال يرتدد
بني جنبات �صدري.
كيف �أبد�أ الطريق؟! من ي�ساعدين؟! من ي�ساندين؟! فكرت يف الزميالت ..ال�صديقات..
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الأقارب ..مل �أجد �أحد ًا ..من ينت�شلني مما �أنا فيه؟! من ينقذين من
هذا ال�ضياع؟! �أريد �أن �أتوب ..و�أفتح �صفحة جديدة� ..أين نقطة البداية؟!
فج�أة وبدون مقدمات ..خطرت يل فكرة �سريعة� :أن �أطلب امل�ساعدة ممن
قال (جل جالله وتقد�ست �أ�سما�ؤه) :ﱫ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﱪ (غافر� .)60 :أدعوه
لي�ساعدين يف حمنتي� ..أجل�أ �إليه ليفرج كربتي� ..أ�ستعني به لينري دربي ..فاهلل – �سبحانه وتعاىل
رب الأمان...
– هو القادر على كل �شيء ..فاللجوء �إليه ..واال�ستعانة به ..هو الطريق ال�صحيح ل ّ
ُعدتُ �إىل البيت ..افرت�شت �سجادتي لففت ردائي ..توجهت �إىل اهلل ..كانت �صال ًة عجيبة..
ك�أنها �أول �صالة �أ�ؤديها� ..شعرت بال�صلة بيني وبني خالقي� ..أديت فر�ضي ..تناولت م�صحف ًا..
قلبت �صفحاته ..ومرت الأيام ..و�أنا على هذا احلال ..يف بداية الطريق� ..أم�سكت بطرفه ..ولكني
مل � ُ
أخط خطوة واحدة..
انتقلت �إىل مدر�سة جديدة ,ت�سلمت جدو ًال جديد ًا ..بعيد ًا عن تخ�ص�صي ..جدول العلوم
الدينية ..فرحت بخو�ض التجربة ..واجهت م�شكلة اجلهل ..تلقفتني �إحدى الزميالت ..بد�أت
كتلميذة جديدة ..وت�ساعدين يف كل �صغرية وكبرية ..ولكن مادة التجويد وقفت يل باملر�صاد..
تعلُّمها لي�س بهذه ال�سهولة �شعرت املر�شدة الطالبية بحريتي ..الرغبة يف تعلُّم هذه املادة وتع ِليمها
موجودة ..ولكن اجلهل بها يقف حجر عرثة يف �سبيل ذلك ..ن�صحتني بتعلُّمها يف مدر�سة التحفيظ..
مدر�سة التحفيظ!! �س�ألتها متعجبة :ما معنى مدر�سة حتفيظ؟
يف ع�صر نف�س اليوم ,ذهبت للمدر�سة ..و�صلت للحي املذكور ..وجدت املدر�سة ..الن�ساء
يف دخول وخروج ..دخلت املكان ..وجوه غريبة ..مالمح جديدة ..فناء وا�سع مليء بالن�ساء
والفتيات ..ويف املقدمة غرفة ُكتب على بابها عبارة (�إدارة املدر�سة) ..اقرتبت ..ثالثة مكاتب..
وثالث موظفات ..يعملن بكل جد واجتهاد ..واالبت�سامة تعلو وجوههن ..مل ي�ؤثر عليهن �شدة احلر
والزحام ..ينادين ال�صغرية :يا بنتي ..والكبرية :يا خالتي ..مالب�س �ساترة� ..ألوان هادئة ..ال�شعر
م�صفف بطريقة حمرتمة ,ال �أ�صباغ �شاذة ,وال ق�صات غريبة ,عجب ًا لأفراد هذا املجتمع! وعجب ًا
للهيئة التي يظهرن بها!
�س�ألت عن الت�سجيل ..مل تكن هناك �أوراق مطلوبة ,بيانات عادية ت�ؤخذ بكل ب�ساطة� ,أما
الر�سوم فيا للعجب!! ف�صل درا�سي كامل بثالثني ريا ًال!! عادت بي الذاكرة �إىل الوراء ..تذكرت
�آخر دورة التحقت بها ..كانت لتعلم اللغة الإجنليزية ..وكانت الر�سوم لدورة واحدة �ألف و�أربعمائة
ريال ..والكتاب ب�سعر �آخر ..وكذلك ال�شريط ..وهذه الدورة لتعلم القر�آن والتجويد بهذا املبلغ
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الزهيد!!
ال�سبت القادم� ..إنه يوم مميز ..حيث تبد�أ الدورة ..انتظرت هذا
اليوم بفارغ ال�صرب ..جاء املوعد ..حملت حقيبة مت�سعة ..و�ضعت م�صحفي..
و�أوراقي ..و�أقالمي ..بال�ضبط كتلميذة م�ستجدة ..ذهبت يف �أول رحلة حقيقية لطلب
العلم ..دخلت املدر�سة ..و�ضعت عباءتي يف حقيبتي ..و�سرت يف الطرقات ..ال �أعرف �أحد ًا..
ولكن الكل ينظر �إ َّ
يرحبون بي ..لعلهم ي�شعرون بحريتي ..تفح�صت الوجوه..
يل مبت�سم ًا� ..إنهم ِّ
دققت يف املالمح ..هذا جمتمع من نوع �آخر..
جمتمع غريب يف هذا الزمان ..وال �أرى �أثر ًا لأ�ساليب احل�ضارة الزائفة ..و�صلت �إىل
الف�صل ..امل�ستوى الأول ..م�ستوى النون ال�ساكنة والتنوين� ..أخذت املقعد الثاين ..دخلت املعلمة..
رحبت بنا ..ذ َّكرتنا بف�ضل القر�آن ..و�ضرورة حفظه ..لكني مل �أح�ضر لذلك ..لقد ح�ضرت لتعلم
التجويد فقط ..ولي�س عندي مقدرة على احلفظ ..هكذا قلت لنف�سي ..لزمت ال�صمت فال �ضرر
من خو�ض التجربة..
مرت الأيام الثالثة الأوىل ب�سرعة ..تعرفت على جميع ال َّدار�سات .هذه �سعودية ,وهذه
مينية ,والأخرى م�صرية ,تليها ال�سورية� ,سبحان اهلل! خليط عجيب ..جمعهن القر�آن ..وغ َّلف
قلوبهن الإميان ..جاء اليوم الرابع �سريع ًا ..ال در�س جديد ..ت�سميع فقط ..تطرق الإدارية
الباب� ..إىل املحا�ضرة ..حما�ضرة!! مللمت حاجياتي ب�سرعة ..وذهبت �أ�سو ًة باجلميع ..منظر مل
ت�ألفه عيناي ..امر�أة على كر�سي ب�سيط ..والن�ساء يتحلقن حولها� ..أخذت مكاين بينهن..من�صتة ً
متام ًا ..كنت �أتفح�ص وجوه احلا�ضرات� ..أمعن النظر فيهن ..انتهت املحا�ضرة .وتوالت الأ�سئلة..
�أريد �أن �أ�س�أل ,ولكن يف خميلتي �ألف �س�ؤال ..و�س�ؤال ..لو �س�ألتها َل َب ِق َي ْت يف مكانها �أيام ًا جتيب
عليهاُ ..عدت �إىل املنـزل� ..سهرت تلك الليلة ..كانت �سهرة خمتلفة ..انح�صر تفكريي فيها بعاملي
اجلديد ..باحلياة التي بد�أتُ �أحياها ..بالن�ساء الالتي تعرفت عليهن ..ال �أعرف ملاذا �شعرت ب�أنهن
�سعيدات ..را�ضيات عن حياتهن ..قانعات مب�ستواهن ..قارنت للمرة الثانية بني حياتي وحياتهن..
بني هديف و�أهدافهن ..فما املانع �أن �أكون مثلهن ..و�أعي�ش حياتهن؟!
مل �أ�صرب �إىل ال�صباح� ..أُريد �أن �أحقق لنف�سي ال�سعادة� ..أريد الراحة� ..أريد الأمان� ..أريد
الر�ضا والقناعة ..وقفت �أمام حمتوى غرفتي ..اجتاحتني ثورة عارمة ..حتول احلب �إىل بغ�ض..
والإعجاب �إىل ا�شمئزاز ..هجمت وبكل �شرا�سة� ..أمزق و�أحطم� ..سرت على احلطام ب�أقدامي..
�شعرت ببع�ض الراحة ..وك�أنني انتقمت لنف�سي ..انتقمت من عدو خدعني ..يا لها من خديعة..
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ا�ستمرت ل�سنوات طويلة ..ولكني قلت لنف�سي ..احلمد هلل على كل حال..
فاهلل غفور رحيم ..والتوبة تجَ ُ ُّب ما قبلها...
يف �صباح اليوم التايل ..بد�أت ب�إعداد مكتبتي اجلديدة ..مكتبة من نوع
�آخر ..فقد كانت هناك كتب جديدة بد ًال من تلك الكتب املمزقة ..و�أ�شرطة عو�ض ًا عن
تلك املحطمة ..وبد�أت رحلتي املمتعة مع كتاب اهلل ..بد�أ االن�سجام بيني وبني عاملي اجلديد..
�أواظب على درو�س املدر�سة ..ان�ضبطت يف عملي ..مل �أعد �أحب التكا�سل ..عاديت اخلمول ..يف
ال�صباح معلمة ن�شيطة ..ويف امل�ساء طالبة جمتهدة ..هذه هي احلياة احلقيقية� ..سعادة غامرة..
راحة نف�سية ..متعة ال تو�صف ..والأهم من هذا وذاك ال�شعور بالأمان ..ذهبت تلك احل�سرة..
امنحى ذلك الأمل ..مل �أعد مكتئبة كما كنت ..تال�شى كل �أثر لالنك�سار النف�سي ..مل يعد لدي
وقت فراغ� ..صداقات املدر�سة �أعادت ثقتي بنف�سي ..وعلوم املدر�سة �أعادتني �إىل احلياة ..كتاب
اهلل طهر �أعماقي ..وجمال�س الذكر غ�سلت همومي ..ولقب مطلقة مل يعد ي�ضايقني ..وظرويف
االجتماعية مل تعد تهمني ..فقد �أ�صبحت �إن�سانة �أخرى� ..إن�سانة جديرة باحلياة....
جمرد �س�ؤال:
ترى كم هي املدة التي م�ضت وهذه الكتب والأ�شرطة والن�شرات تنتقل من يد �إىل يد حتى
و�صلت �إىل ه�ؤالء املهتدين؟!! ولكن رغم تطاول الزمن� ,سنحت الفر�صة فكانت هذه التوبة ,فطوبى
ملن كان �سبب ًا يف هدايتهم!!
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الفصل السادس
ال شيء يمنعك من العمل
لإلسالم
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ال متنعك مع�صيتك من العمل للإ�سالم وحمل
هم امل�سلمني..
َّ
ُيروى �أن �سبب هداية الزاهد مالك بن دينار �أنه كان ذات يوم ما ًّرا بطريق؛
فوجد ورقة يف مزبلة مكتوب ًا عليها( :ال �إله �إال اهلل) ,ف�أخذها ,و�أزال عنها الو�سخ ,وا�شرتى
بدينا ٍر كان معه طيب ًا ,فط ّيبها ,وجعلها يف مكان ُمك َّرم...
نب ذكرك يف الدنيا ,والآخرة»
ف�سمع يف منامة من ليلته هاتف ًا يقول له« :طي َّبت ا�سمي؛ لأطي َّ
فا�ستيقظ فكان �آخر عهده باملعا�صي ,و�أول عهده بالإقبال على ربه والطاعة.
وقيل� :إنه ر�أى �أيام �شقائه رج ًال قد تعلقَّ
برجل وهو ي�صيح :لقد �أخذ هذا رزق بنياتي...
ٍ
فانت�صر له ,و�أخذ بحقه؛ ففرح ذلك الفقري ,ودعا له ,فكان ذلك �سبب �إقالعه عن الذنوب...
ال يخلو الإن�سان من مع�صية ,فلو ترك كل �أحد العمل للإ�سالم من �أجل مع�صيته؛ ملا قام
الدين ,وملا ع َّز الإ�سالم وامل�سلمون...
�إن امل�سلم يف هذه الدنيا بني عدوين :عدو من داخل نف�سه ,وهو الهوى ,وعدو من خارج
نف�سه ,وهو ال�شيطان ,وكل من خالفه يف الدين :كامل�شرك والكافر ,واملنافق ,واحلرب بينه
وبني العدوين �سجال ,مرة ينت�صر هذا ,ومرة ينهزم ,فكما �أن هزميته �أمام الكافر يجب �أال تدعوه
�إىل الت�سليم واخل�ضوع له ,بل الواجب �أن ُي ِع َّد العدة ليقلب الهزمية ن�صر ًا ,فكذلك هزميته �أمام
نف�سه وهواه – بارتكابه للمع�صية – يجب �أال تدعوه �إىل اال�ست�سالم ل�شرور النف�س وبالئها ,بل
الواجب �أن يجاهدها ,وي�صابرها ,قال تعاىل:
ﱫﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﱪ

(�آل عمران.)200 :

يجب �أال تدعوه مع�صيته �إىل ترك العمل للإ�سالم ,بل الواجب �أن يقاوم مع�صيته بال�صدق
يف ن�صح الأمة ,وال�سعي يف تخفيف �آالمها ,باملال ,والكلمة الطيبة ,وبعث الوعي فيها ,وتب�صريها
مبواقع اخلط�أ ,وطرائق ال�شيطان.
�إن بع�ض النا�س يريد من النا�صح �أن يكون مُبرَ ّ ً�أ من كل مع�صية ,وهذا م�ستحيل...
ري من النا�س ال يقبل الن�صح �إال من ال�سامل من كل عيب ,ويتعجب �أن يرى نا�صح ًا
وكث ٌ
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للم�سلمني متلب�س ًا بنوع من املع�صية ,لكن الإ�سالم يبني لنا بو�ضوح �أن
امل�سلم قد جتتمع يف حقه املع�صية ,والطاعة على حد �سواء...
فال مانع �أن جتد م�سلم ًا ي�شرب اخلمر ,وهو من امل�صلني ال�صائمني
الذين يحبون رفعة الإ�سالم وامل�سلمني...
كان رجل ُي ْ�ض ِح ُك النبي – عليه ال�صالة وال�سالم  ,-ي�ؤتي به كثري ًا ليجلد يف اخلمر,
فلعنه بع�ضهم ,فقال ر�سول اهلل ﷺ« :ال تلعنوه ,فواهلل ما علمت �إال �أنه يحب اهلل
ور�سوله»(.)1
واهلل �سبحانه َّ
ب�شر كل من خلط عم ًال �صاحل ًا و�آخر �سيئ ًا ,واعرتف ب�سيئته بالتوبة,
وامل�ساحمة :ﱫ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﱪ (التوبة.)102 :
قال الإمام ابن كثري – رحمه اهلل ( :-هذه الآية و�إن كانت نزلت يف �أنا�س معينني؛ �إال �أنها
عامة يف كل املذنبني اخلاطئني املخل�صني املتلوثني) (.)2
وعن �سمرة بن جندب – ر�ضي اهلل عنه – قال ر�سول اهلل ﷺ�« :أتاين الليلة �آتيان؛
مبنية بلنب ذهب ولنب ف�ضة ,فتلقانا رجال �شطر من
فابتعثاين ,فانتهينا �إىل مدينة
ٍ
خلقهم ك�أح�سن ما �أنت راء ,و�شطر ك�أقبح ما �أنت راء ,قاال لهم :اذهبوا فقعوا يف ذلك
النهر ,فوقعوا فيه ,ثم رجعوا �إلينا قد ذهب ذلك ال�سوء عنهم ف�صاروا يف �أح�سن
�صورة ,قاال يل :هذه جنة عدن ,وهذا منـزلك ,قاال� :أما القوم الذين كانوا �شطر
منهم ح�سن ,و�شطر منهم قبيح ,ف�إنهم خلطوا عم ًال �صاحل ًا و�آخر �سيئ ًا ,جتاوز اهلل
عنهم»(.)3
هم هذا الدين ,وي�ست�صعبون العمل لن�صرة امل�سلمني ب�سبب
�إن كثري ًا من العا�صني ال يحملون َّ
معا�صيهم ,وهذا من مداخل ال�شيطان ,ي�صد به املذنبني عن التـزام ال�صراط امل�ستقيم ,واحلق
خالف ما ظنوا ,ف�إنه ما حمل م�سلم هم الإ�سالم �إال عافاه اهلل من املعا�صي التي كان يرتكبها,
َومنَّ عليه بالتوبة الن�صوح ,وال�شيطان يعلم هذا ,فلذا يو�سو�س �إليه :كيف تدعو �إىل اخلري ,وتن�صح
عا�ص؟!
وت�سعى يف ن�شر احلق ,و�أنت ٍ
ويوهمه �أنه لن يكون �أه ًال لهذا العمل �إال �إذا تنـزه من كل عيب ومع�صية ,ف�إذا ان�صاع لهذه
الو�ساو�س بقي قيد املع�صية ,فلم يخرج ,وهذا ما يتمناه ال�شيطان.
(� )1أخرجه البخاري برقم (.)6282
( )2تف�سري القر�آن العظيم البن كثري رحمه اهلل (.)206/4
(� )3أخرجه البخاري برقم (.)4306
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�إن من جزاء احل�سن ِة احل�سن ُة بعدها ,كما �أن من جزاء ال�سيئ ِة ال�سيئ ُة
بعدها ,ولي�س �أعظم ح�سنة من �أن يحمل امل�سلم هم �إقامة هذا الدين يف الأر�ض,
و�إ�صالح �إخوانه امل�سلمني ,فمن حمل هذا الهم ,و�سعى فيه� :أعقبه اهلل خري ًا يعافيه من
بالياه وذنوبه ,ويقبل به على بابه ,ويفتح عليه من رحماته ,قال تعاىل:
ﱫ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱪ (ف�صلت.)33 :

حب�س �سعد بن �أبي وقا�ص – ر�ضي اهلل عنه – �أبا حمجن الثقفي يف �أبيات قالها ميدح
اخلمر �إ ِّبان معركة القاد�سية ,فلما ا�شتد القتال قال ل�سلمى زوج �سعد :هل لك �إىل خري؟ قالت :وما
علي �إن �سلمني اهلل �أن �أرجع �إليك؛ حتى �أ�ضع رجلي
ذاك؟ قال :تخلني عني ,وتعرييني البلقاء ,فلله َّ
يف قيدي؛ ف�أبت ,فقال �أبيات ًا م�ؤثرة مطلعها:
كفى حزن ًا �أن تدُ حم اخليل بالقنا

***

ترك م�شـدود ًا َع َل َّي وثاقـيـ ًا
و�أُ َ

فر ّقت له ,و�أطلقته ,و�أعطته البلقاء  -فر�س �سعد – فركبها ,ودخل القتال ,فكان يق�صف
النا�س ق�صف ًا ,كالليث ال�ضرغام ,قد هتك الفر�سان كالعقاب ,وتعجب النا�س منه ,وهم ال يعرفونه!
و�سعد ينظر فيتعجب منه ,ويقول :لوال حمب�س �أبي حمجن لقلت :هذا �أبو حمجن ,وهذه
البلقاء ,فلما جاء الليل رجع �إىل �سجنه ,و�أعاد القيد يف رجله ,فعلم �سعد ب�أمره؛ فدعاه ,وقال له:
اذهب فما �أنا م�ؤاخذك ب�شيء تقوله حتى تفعله.
قال :ال جرم ,واهلل ال �أجيب ل�ساين �إىل قبيح �أبد ًا (.)1
وقد ذكر العلماء م�س�ألة يف التوبة ,وهي� :إن العبد �إذا تاب من الذنب ,فهل يرجع �إىل ما
كان عليه قبل الذنب من الدرجة؟
واجلواب:
�إن من التائبني َمنْ يعود �إىل مرتبته ,ومنهم َمنْ ال يعود ,ومنهم َمنْ يعود �إىل �أعلى منها,
في�صري بعد الذنب خري ًا مما كان قبل الذنب ,بح�سب حال التائب وجدِّ ه و�صدقه وندمه( ,)2ولذا
قال من قال( :رب �سيئة �أدخلت اجلنة ,ورب ح�سنة �أدخلت النار).
وتف�سري ذلك� :أن العا�صي ملا ارتكب املع�صية؛ �صار يف خوف ,ووجل وا�ستحياء من اهلل,
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فتاب توب ًة ن�صوح ًا ,و ِندم ندامة كبرية ,و�صار ذنبه بني عينيه ,كلما
تذكره َّ
ذل هلل ,وخ�شي مقام ربه ,ورهب العقاب ,وت�ضرع �إىل مواله �أن
ينجيه من كربته ,فهو يف توبة دائمة ,وم�سارعة �إىل اخلري ,وحذر من ال�شر,
يرى العا�صني فريحمهم ,ويتمنى لهم الهداية والنجاة ,فهذا احلال مل يكن منه لوال
تلك املع�صية ,فا�ستحق بذلك دخول اجلنة...
وهذا بخالف الطائع املغرور بطاعته ,املُ ِد ِّل بها على ربه ,املعجب ب�صالته ,و�صيامه,
و�صدقته ,واملتكرب على اخللق بعبادته ,والذي يزدري العا�صني ,وي�سخر منهم ,ويحكم عليهم
بالهالك ,ويحكم لنف�سه بالنجاة ,ف�إن مثل هذا ال َي ْق َب ُله اهلل ,فال يقبل اهلل �إال من املتقني اخلائفني,
ال الآمنني املتكربين املعجبني.
ومن �أمثلة الذين تابوا فكانوا بعد التوبة خري ًا مما كانوا عليه قبلها ,القائد البطل �صالح
الدين الأيوبي – رحمه اهلل – فاحت بيت املقد�س ,ومنقذه من �أيدي الن�صارى ال�صليبينِّ .
ذكر امل�ؤرخون �أنه ملا ملك م�صر؛ فا�ستقرت الأمور بيده ,هانت عنده الدنيا ,و�شكر نعمة اهلل
عليه ,فتاب من اخلمر! و�أعر�ض عن �أ�سباب اللهوَ ,وتَق َّم�ص ُق ُم�ص اجلد واالجتهاد ,وما زال على
قدم اخلري ,وفعل ما يق ِّربه �إىل اهلل تعاىل �إىل �أن مات بعد �أن فتح البالد( ,)1فكانت حاله بعد توبته
خري ًا من حاله قبلها  -رحمه اهلل .-
ومن ذا الذي تر�ضى �سجاياه كلها

***

املرء نب ًال �أن ُتعدَّ معايبه!
كفى َ

لي�ست املع�صية عيب ًا� ,إمنا العيب الإ�صرار عليها.
واهلل تعاىل ال ينهى العا�صي �أن يدعو �إىل �سبيله� ,إذا كان يت�أمل ملع�صيته ,ويرجو التوبة,
والهداية� ,إمنا توعد من ي�أمر النا�س بالرب ,وين�سى نف�سه ,الذي �إذا ظهر �أمام النا�س خدعهم
ب�صالحه ,و�إذا خال بنف�سه فعل املعا�صي دون خوف من اهلل...
* و�صاحب املع�صية ب�إمكانه �أن يدعو �إىل اهلل من خالل :ال�سيدي املفيد ,والكتاب النافع ,واملجلة
الهادفة ,والفتوى املهمة ,من خالل موا�ساة ال�ضعفاء ,والن�صح للعامة..
ومن �أعظم ما ميكن �أن ينفع �إخوانه امل�سلمني �أن ِّ
يحذرهم من طرائق ال�شياطني ,وكيدهم,
فاملرتكب للمع�صية �أعرف من غريه بالطرق التي ت�ؤدي �إىل املعا�صي ,فمن متام توبته ,و�صدقها,
وقبولها �أن يبني لغريه :كيف ي�ستدرج ال�شيطانُ الإن�سانَ ؟ وما هي �آثار املع�صية على قلب العبد؟
فلي�س من ر�أى كمن �سمع ,وال من ذاق كمن مل يذق.
( )1وفيات الأعيان 151/7
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اللحظة احلا�سمة وعجائب الدعاء!!
قال تعاىل :ﱫ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﱪ (الزمر.)53 :

وقال تعاىل:ﱫﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﱪ(الكهف.)17 :
يف �إحدى الليايل املباركة من الع�شر الأواخر من رم�ضان كنتُ �أ�صلي القيام �أنا و�أخي..
الذي يدخن مثلي ,يف �أحد امل�ساجد بحي النا�صرية بالريا�ض ,وبعد الت�سليمة الثانية ي�سرتيح عادة
القائمون قلي ًال ل�شرب املاء� ,أو القهوة ,وال�شاي قبل موا�صلة قيامهم ,ف�سولت يل نف�سي �أن �أخرج
من امل�سجد لأ�شرب �سيجارة ,ثم �أعود ملوا�صلة ال�صالة ,و�أوحيت لأخي مبا �سولت يل به نف�سي ,فما
كان منه �إال �أن قال يل :ما ر�أيك بد ًال من الذهاب �إىل �شرب ال�سيجارة �أن ندعو اهلل �أن يعيننا على
تركه ,و�أن نرتك الدخان هلل ,وخوف ًا من عقابه ,وطمع ًا يف رحمته ,و�أن جنتهد يف الدعاء حتى نهاية
القيام �سائلني اهلل �أال يردنا خائبني هذه الليلة ,و�أن يكرمنا بالهداية ..فوقعت كلماته يف نف�سي
موقع ًا ح�سن ًا ,ووجدت �أذن ًا م�صغية ,ووا�صلنا القيام ,وبعد نهايته �أخرجت �أنا و�أخي ما تبقى يف
جيوبنا من �سجائر وحطمناها �أمام امل�سجد ,وتعاهدنا �أال ن�شرب الدخان من تلك الليلة املباركة,
و�أن يعني كل منا الآخر على تركه كلما �ضعف ,و�سولت له نف�سه العودة �إليه.
واحلمد هلل كانت حلظ ًة حا�سم ًة يف حياتنا؛ مل نعد بعدها �إىل التدخني بحمد اهلل وتوفيقه,
والآن �أ�صبح يل �أنا و�أخي �أكرث من �سنتني مل ن�شعل فيهما �سيجارة واحدة ,وعاد ال�صفاء �إىل
وجوهنا ,وودعنا �أمرا�ض ال�صدر والبلغم والكحة ,وانتهت بالن�سبة يل رحلة عذاب عمرها ع�شرون
�سنة ,وفرح الأهل والأ�صدقاء مبا �صنعناه ..واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات.
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املاليزية التي غريت حياتي

كنت قبل �إ�سالمي �إن�سان ًا ال ي�ؤمن �إال باللهو واملتعة الرخي�صة ,ويف
احلقيقة مل �أكن �أعرف معنى �أو هدف ًا يتجاوز اللذة.
وجاء يوم اختلفت فيه مع زوجتي التي كانت تعاقر اخلمر ب�شراهة ,وقررنا االنف�صال
عن بع�ضنا.
بد�أت �أبحث عن زوجة �أخرى خمتلفة عن مطلقتي يف الطباع ,والأخالق وعرثت على عنوان
فتاة ماليزية تبحث عن زوج يف �إحدى املجالت.
فكتبت �إليها ,وبعد ب�ضع ر�سائل �أعجبت ب�صفاتها ,و�أ�سلوبها ,و�شخ�صيتها فخطبتها للزواج
لكنني ُ�صدمت برف�ضها لكوين م�سيحي ًا ,وهي م�سلمة.
تلك كانت املرة الأوىل التي �أ�سمع فيها عن الإ�سالم� ,أحببت تلك املاليزية ,و�شعرت بالغ�ضب
دين مينعني من الزواج مبن �أحب!!
من ٍ
�سكت عني
الغ�ضب ,قررت التعرف على هذا الدين؛ فتوجهت �إىل مكتب ٍة قريب ٍة من
بعد �أن َ
ُ
ً
منـزيل ,وابتعت منها كتابا عن حياة النبي ﷺ.
�أخذت �أقر�أ الكتاب ب�شيء من القلق ,وبعد �إمتامي للف�صل الأول �أح�س�ست ب�شعور غريب
يغمر كياين كله ,ثم التهمت باقي الف�صول ,اجتهت بعد ذلك �إىل املكتبة العامة يف املدينة لأق�ضي
فيها �ساعات طويلة ,كل يوم �أقر�أ كل ما تقع عليه يدي من كتب عن الإ�سالم.
ملك الإ�سالم عقلي وقلبي ,وما هي �إال �أ�شهر قالئل حتى عرفت قدماي الطريق �إىل املركز
الإ�سالمي باملدينة؛ و�أعلنت �إ�سالمي.
ومنذ تلك اللحظة طلقت حياة اللهو ,و�أقلعت عن �شرب اخلمر ,وهو ما كنت اعتقد �أنني لن
�أمتكن من التوقف عنه بتات ًا.
وعدت ملرا�سلة املاليزية التي �شغفت ف�ؤادي ,و�أعلمتها ب�إ�سالمي ,و�أنني قادم �إىل كواالملبور
للزواج منها.
و�صلت �إىل ماليزيا ,والتقيتُ بالفتاة و�أ�سرتها ,ومل تكتمل فرحتي عندما ر�أيت فتاتي غري
حمجبة ,وال تلتزم ب�أداء ال�صالة� ,إال �أيام اجلمعة ,ويف رم�ضان.
قلت لها :لقد كنت ال�سبب يف هدايتي وجناتي من الكفر ,فكيف �أتزوجك و�أنت على هذا احلال؟!
رف�ضت الزواج من تلك املاليزية رغم عرفاين بف�ضلها ,وعدت من حيث �أتيت ,و�أقلعت يف
�أول طائرة عائدة �إىل الواليات املتحدة ,و�أنا �أدعو اهلل �أن يرزقني زوجة �صاحلة تعينني على ديني,
وت�سر خاطري ,وحتفظني يف نف�سها ومايل.
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كتلة حلم جامدة
فتا ٌة ت�صاب بحادث ي�سبب �إ�صابتها بال�شلل الرباعي (انعدام احلركة يف
جميع �أجزاء اجل�سم ,ما عدا الكتف ,والذراعني فقط) ورغم ذلك ا�ستغلت تلك الفتاة
وقتها فيما يعود عليها بالنفع الأخروي.
تقول هذه ال�صابرة املحت�سبة :كان عمري عندما �أ�صبت باحلادث  16عام ًا ,والآن �أرقد على
هذا ال�سرير قرابة  12عام ًا� .أحفظ من القر�آن  15جزء ًا ,وهلل احلمد� ,أقوم ب�إعداد املحا�ضرات
بالتعاون مع بع�ض الأخوات الالتي يقمن بن�شرها ,و�إلقائها يف بع�ض امل�ساجد ,ومدار�س التحفيظ,
و�أقوم ب�إر�سال بع�ض الكتب الدينية ملن ي�ستفيد منها ,وعن بع�ض ما تعاين منه تقول� :أجد �صعوبة
يف التنقل من جنب �إىل جنب ,و�أعاين من بع�ض القروح املزمنة ب�سبب مالزمة الفرا�ش ,وال �أقول
ذلك لل�شكوى ,و�إمنا ليعترب من �أنعم اهلل عليه بال�صحة والعافية؛ لي�ستغل هذه ال�صحة يف طاعة
اهلل �سبحانه ,وتقول �أي�ض ًا :ال �أ�ستطيع ال�صيام ملا �أجد من متاعب يف امل�سالك البولية� ,أما عن كيفية
�أدائها لل�صالة فتقول� :أ�صلي و�أنا م�ستلقية على ال�سرير ,وطبع ًا �أتيمم لأين ال �أ�ستطيع الو�ضوء,
ومبا �أن فرا�شي الذي �أنام عليه �سرير طبي ف�أرفعه قلي ًال ,و�أ�صلي و�أنا على ظهري ,وتختم حديثها
بكلمات م�ؤثرة توقظ الغافل والغافلة (يح�ضرين حديث ر�سول اهلل ﷺ فيما رواه عنه عبداهلل
بن عمر – ر�ضي اهلل عنهما « :-كن يف الدنيا ك�أنك غريب� ,أو عابر �سبيل» ( )1وكان ابن
عمر يقول�( :إذا �أم�سيت فال تنتظر ال�صباح ,و�إذا �أ�صبحت ال تنتظر امل�ساء ,وخذ من �صحتك
ملر�ضك ,ومن حياتك ملوتك)« :اغتنم خم�س ًا قبل خم�س� ...:صحتك قبل مر�ضك» وهذه ال�صحة
غالية ال يعرفها �إال من عانى فقدها؛ ف�أن�صح �إخواين و�أخواتي با�ستغالل هذه اجلوارح يف طاعة
اهلل ,والذهاب �إىل الأماكن التي يكرث بها ذكر اهلل كمدار�س حتفيظ القر�آن ,و�أال يع�صوا اهلل بنعم
اهلل؛ فال ي�ستغلوها يف الذهاب �إىل �أماكن اللهو واملنكرات ,بل عليهم ا�ستغاللها قبل فوات الأوان
فالدنيا �ساعة؛ فاجعلها طاعة؛ فال يدري الإن�سان متى ُي َفاج أ� بالأجل:
ﱫ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﱪ

(لقمان.)34 :

�أنا كنت يف حالة من ال�صحة والعافية ,ويف ب�ضع دقائق حتولت �إىل كتلة حلم جامدة) �أ .هـ
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الق�صة
لهذه
قرا َءتنا
وبعد
التعليق:
الواقعية :هل نتذكر نعمة ال�صحة والعافية التي نرفل
فيها؟! هل تذكرنا نعمة احلركة وامل�شي والقيام ب�ش�ؤوننا اخلا�صة؟! هل
تذكرنا نعم ًا �أعطانا اهلل �إياها ,ونحن نع�صيه بها؟! واعجب ًا!! �أين �شكر هذه النعم؟!
قال ابن اجلوزي  -رحمه اهلل ( :-النعم �إذا َ�ش ْغ َلتك عن املُن ِعم كانت من امل�صائب)
ن�س�أل اهلل �سبحانه �أن ميتعنا ب�أ�سماعنا ,و�أب�صارنا ,و�أن يجعلها معين ًة لنا على طاعته ,و�أن ي�شفي
مر�ضى امل�سلمني� ,إنه على كل �شيء قدير.
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عندما ُطرق الباب
بينما �أنا نائم يف �إحدى الليايل� ,إذ بالباب يطرق يف ال�ساعة  12:30تقريب ًا ,ففتحت الباب,
و�إذا بي �أرى رج ًال وا�ضح ًا من مظهره �أنه ممن يعا�شر املعا�صي! ,وقال :معي �أنا�س يريدون �أن
ُي�س ِلموا يف ال�سيارة ,ماذا �أفعل بهم؟!! فلم �أُ�صدق الرجل يف بادئ الأمر ,وعندما �ألقيت نظرة يف
ال�سيارة ر�أيت رجلني من الفلبني يريدان �أن ُي�شهرا �إ�سالمهما ,وعندما �س�ألتهما� ,أجابا� :أن الرجل
�أهدى لهما كتب ًا عن الإ�سالم ويريدان �أن ي�شهرا �إ�سالمهما بالفعل!
اهلل �أكرب! ,..مبجرد �أن ا�شرتى كتاب ًا بب�ضعة رياالت هدى اهلل على يديه لي�س رج ًال بل رجلني!!
ولنا �أن نت�صور الأعمال ال�صاحلة التي �سيفعالنها من �صالة وزكاة و�صيام وغريها ..كل
ذلك وي�أخذ منه ذلك الرجل ن�صيبه من الأجر ,فالدعوة �أمر ي�سري جدًّا؛ ف�شراء كتاب �أو �أخذه من
مكاتب الدعوة باملجان و�إهدا�ؤه لغري امل�سلمني يف الأماكن العامة :كامل�ست�شفى� ,أو العمل� ,أو ال�شارع
رمبا يهدي اهلل به على يديك َمنْ ي�شاء فتك�سب الأجر العظيم ,قال ﷺ« :لأن يهدي اهلل بك
وح ُمر النعم هي (الإبل ا ُ
حل ْمر ,وهي �أنف�س �أموال
رج ًال واحد ًا خري لك من ُح ُمر النعم»(ُ )1
العرب).

امر�أة يف اللحظات الأخرية
كنت �أجل�س يف مكتبي بعد �أن فرغت من �صالة الع�شاء الآخرة يف �إحدى الليايل الطويلة من
�شتاء (�أوريجن) الطويل يف �شمال غربي القارة الأمريكية بالواليات املتحدة
ويف مدينة (يوجني) حيث كنت طالب ًا يف جامعة (�أوريجن) �أم�سيت ذات ليلة م�ستغرق ًا يف
الدر�س ,وبينما �أنا كذلك والهدوء خميم ,وال�صمت مطبق ال يقطعه �إال �صوت ابنتي ال�صغرية وهي
تلعب ..و�صوت زخات املطر املتقطع (و�إن كنت �أ�ست�أن�س بذلك كله ,ويبعث َّيف روح ًا من الن�شاط)...
وبينما �أنا كذلك �إذا برنني الهاتف يت�سلل بني تلك اللحظات ال�ساكنة؛ وها هو �أخ يل يف اهلل
جزائري ا�سمه (�شكيب).
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وبعد التحية وال�سالم� ..أخربين بحادثة جد غريبة ..و�سعيدة
يف �آن واحد!! فقد كان لزوجته الأمريكية امل�سلمة (كرمية) خالة على
ديانة ال�صليب والتثليث ,وقد �أَ َخذتها �إىل م�ست�شفى (�سيكرت هارت) – الذي
يبعد عن منـزيل م�سرية ثالث دقائق – وبعد ت�شخي�ص حالتها مل ي�ستطع الأطباء
�إخفاء احلقيقة ..فاملر�أة ميئو�س من حياتها ..و�إنها مفارقة ال حمالة ..والأمر �ساعة� ,أو
�ساعتان� ,أو �أكرث �أو �أقل – والعلم عند اهلل وحده .-
ثم ذكر يل ما جرى له ولزوجته ,و�أنا يف ذهول تام� ,أ�ستمع �إىل نربات �صوته تته َّدج وك�أين
�أح�س بنب�ضات قلبه وح�شرجة تعرتي �صوته بني احلني والآخر ,وقد قال يل باحلرف الواحد:
حتدثتُ مع زوجتي يف حال خالتها ,وت�شاورنا يف �إجراء حماولة �أخرية ندعوها فيها �إىل الإ�سالم,
ولو بقي يف عمرها �ساعة ما دامت مل تغرغر الروح .قال �صاحبي :فا�ستعنت باهلل ,و�صليت ركعتني,
ودعوت اهلل – عز وجل – و�أنا يف ال�سجود ,لها بالهداية ,و�أن ي�شرح �صدرها لدين الهدى واحلق..
وذلك لعلمي «�أن العبد �أقرب ما يكون �إىل ربه وهو �ساجد».
ثم ا ّ
وع َ
يجب
جت ْ
هت كرمية �إليها يف امل�ست�شفىَ ,
ر�ض ْت عليها الإ�سالم ,و�أخربتها �أن الإ�سالم ُّ
ما قبله ,و�أن اهلل يغفر لها ما قد �سلف من عمرها �إن هي قالت�( :أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل
و�أ�شهد �أن حممد ًا ر�سول اهلل) خال�صة من قلبها .غري �أن تلك املر�أة املري�ضة قد فقدت القدرة على
الكالم ,فطلبت زوجة �صاحبي بفطن ٍة وح�سن ت�صرف من خالتها املري�ضة �أن تنطق بال�شهادتني يف
نف�سها �إذ كانت عاجزة عن النطق بل�سانها ,و�أنها �إن فعلت ترفع يدها �إ�شارة لذلك.
وبعد �أن �أو�ضحت لها معناها بالإجنليزية ,قالت لها :قويل بقلبك� :أ�شهد �أن ال �إله �إال
اهلل ,و�أ�شهد �أن حممد ًا ر�سول اهلل .ثم كانت حلظات حرجة على كرمية؛ فكم تتمنى خلالتها النجاة
من نار وقودها النا�س واحلجارة ,ومع دقات قلب مت�سارعة مرت ثوان بطيئة متثاقلة ال ي�شبه تثاقلها
�إال حركة يد املر�أة املري�ضة التي بد�أت ترفع يدها بعد �أن �سمعت تلقني ال�شهادة �أكرث مما كانت
ت�ستطيع �أن ترفعها من قبل ,وابت�سمت معلنة ر�ضاها ,واختيارها ,وقبولها دين الإ�سالم.
فما كان من (كرمية) وهي يف قمة الفرحة وال�سرور �إال �أن بد�أت تب�شرها ,وتقر�أ عليها القر�آن...
بينما ظلت تبت�سم ب�سماع القر�آن �إعالن ًا منها بر�ضاها التام مبا ت�سمع من �آيات الذكر احلكيم.
و�إذا باملمر�ضة الأمريكية – التي كانت تتابع ما يحدث دون �أن ي�شعر بها �أحد– تتقدم
لتعر�ض تربعها ب�أن تكون �شاهد ًا ر�سمي ًا على �إ�سالم خالة كرمية �إن احتيج �إىل ذلك� ..أنطقها اهلل
الذي �أنطق كل �شيء.

121

جتارب دعوية ناجحة

ال �إله �إال اهلل ,وها هو �صديقي �شكيب ي�س�ألني عما يجب علينا جتاه
هذه املر�أة التي ما زال لها ِعرق ينب�ض ,و َن َف�س يجري.
�أجبته� :إنها �أخت لنا يف الإ�سالم؛ ملا ظهر لنا من �ش�أنها ,ونرتك �سريرتها �إىل
اهلل– عز وجل – قلت له ذلك ,و�أنا يف غاية الذهول ,وقلبي يخفق فرح ًا لإ�سالم هذه املر�أة,
وهي يف مراحل متقدمة من املر�ض ,وقد ي ِئ َ�س الأطباء من �شفائها.

وذكرت لأخي قول الر�سول ﷺ يف احلديث املتفق عليه الذي رواه ابن م�سعود  -ر�ضي اهلل
عنه  ,-قال :حدثنا ر�سول اهلل ﷺ  -وهو ال�صادق امل�صدوق�« :-إن �أحدكم ُيجمع
ً
نطفة ,ثم يكون َعل َقة مثل ذلك ,ثم يكون ُم ْ�ضغة مثل
َخل ُقه يف بطن �أمه �أربعني يوم ًا
ذلك ,ثم َيب ْعث اهلل �إليه ملك ًا ب�أربع كلمات؛ فيكتب :عم ُله ,و�أج ُله ,ور ُزقه ,و�شقي� ,أو
�سعيد ,ثم ُينْفخ فيه الروح ,ف�إن الرجل ليعمل بعمل �أهل النار حتى ما يكون بينه
وبينها �إال ذراع في�سبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل �أهل اجلنة ,فيدخل اجلنة ,و�إن
الرجل ليعمل بعمل �أهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها �إال ذراع ,في�سبق عليه
الكتاب؛ فيعمل بعمل �أهل النار فيدخل النار»(.)1
ثم و�ضعت �سماعة الهاتف� ..أطرقت حلظة ,و�ضعت كفي على خدي؛ فما �شعرت بنف�سي
�إال و�أنا �أجه�ش بالبكاء ت�أثر ًا وا�ستب�شار ًا ,وكذلك فعل َمنْ حويل عندما رويت لهم الق�صة ,وكانت
حلظات معطرات باخل�شوع والدموع حامدين فيها اهلل تعاىل ,مهللني له ,وم�سبحني ملا َّ
تف�ضل به
على هذه املر�أة من الهداية� ..أما �صاحبي فقد �أخربين عندما التقيت به يف امل�سجد فيما بعد� ,أنه
أح�س يف ج�سده
كلما ارت�سمت يف خياله �صورة هذا املوقف ,غلب عليه �شعور غريب من الده�شة ,و� َّ
بق�شعريرة ,ثم ال يجد يف نف�سه �إال مزيد ًا من الرغبة يف ال�صالة ,وطول ال�سجود ,واملكث يف امل�سجد.
مه ًال فاحلكاية مل تنته بعد ..ففي الليلة نف�سها التي �أ�سلمت فيها هذه املر�أة  -وما م�ضت
�ساعات على حمادثتي معه – وعندما هاتفت �صاحبي لأخربه ب�أن عليها �أن ت�صلي املغرب والع�شاء
على ما يتي�سر لها ,ولو �إمياء� ,إذا به يخربين ب�أن الأجل املحتوم قد �سبق اجلميع �إليها ,ف�أ�سلمت
روحها لباريها م�سلمة را�ضية باهلل رب ًا ,وبالإ�سالم دين ًا ,ومبحمد ﷺ نبي ًا ور�سو ًال ,وما �صلت هلل
�صالة واحدة!!
فاللهم �إنا ن�س�ألك �أن ترحمها ,و�أن تتقبلها ب�أح�سن القبول..
اللهم �إنا ن�س�ألك ح�سن اخلامتة يا �أرحم الراحمني.
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الفصل السابع
من مآسي المسلمين!
نصرين!!
الم ِّ
ومن جهود ُ
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�سبعون عام ًا
�أكرث من �سبعني عام ًا عا�شها امل�سلمون يف رو�سيا ,و�آ�سيا الو�سطى خلف
�أ�سوار القف�ص احلديدي ال�شيوعي� ...أكرث من �سبعني عام ًا من القهر ,واال�ستبداد,
�صب فيها ال�شيوعيون كل �ألوان الطغيان ,والقتل� ..أكرث
والت�سلط� ..أكرث من �سبعني عام ًا َّ
من �سبعني عام ًا محُ ي فيها التاريخ بالقوة ,وم�سخت الهوية ,و�أ�صبح جم َّرد االنت�ساب �إىل الإ�سالم
جرمية ُعظمى لي�س لها عقوبة �إال الإعدام.
وفج�أة يتحطم ذلك القف�ص ,وتتمزق �أجزاء تلك الإمرباطورية احلمراء ,وتنطلق كل
الأعراف ,والأجنا�س يف البحث عن هويتها املنتزعة ,وتاريخها املفقود ,حتى الرو�س �أنف�سهم
عادوا �إىل االعتزاز بالقي�صرية الرو�سية ,وراحوا ي�شيدون الكنائ�س الأرثوذك�سية ,و ُيظهرون معامل
ال�صليب ,وانطلق امل�سلمون – من حيث اجلملة – مع َم ِن انطلق يف تلك العودة ,وعادت امل�آذن –
بحمد اهلل – تعلو من جديد ,و�سمع النا�س �أ�صوات التكبري ُت ِّ
عطر الأجواء.
عريق
ما�ض ٍ
عاد النا�س بعاطفتهم املت�شوقة �إىل الإ�سالم ,يحدوهم احلنني ,والتطلع �إىل ٍ
عا�شته �أمة الإ�سالم يف ديارهم.
ذهب �أحد الدعاة �إىل ريف من �أرياف امل�سلمني هناك ,و�أعطى ن�سخ ًة من القر�آن الكرمي
لعجوزٍ م�سلم ٍة رمبا جاوزت ال�ستني عام ًا ,ففتحت عينيها م�ستغربة ,متل�ؤها الده�شة ,ثم جالت يف
نف�سها �ألوان من الأفكار وامل�شاعر ,وفج�أة �أجه�شت بالبكاء ,و�أخذت ُتق ِّبل امل�صحف ,و ُت َق ِّل ُبه على
وجهها ,ثم راحت جتري ,وتنادي �أبناءها ,وتتحدث معهم بلهفة ,وك�أنها ُتع ِّرفهم بكنـز مفقود طاملا
انتظروا احل�صول عليه ,ثم التفتت �إىل الداعية ,وقالت له :لقد كان �أبي ُيحدثنا �أن جده كان ميلك
ن�سخة من القر�آن الكرمي يتلو فيها على �أبنائه!!..
وبعد �أحاديث عابرة �أراد �صاحبنا �أن ين�صرف مع رفاقه ,ف�أبت عليهم ,و�أ َّ
حلت عليهم
�إحلاح ًا �شديد ًا �إال دخلوا بيتها ,فقبلوا دعوتها تطييب ًا خلاطرها ,ثم قالت على ا�ستحياء :هل
يتي�سر لكم �أن تعلموا �أبنائي �سورة الفاحتة� ,أما �أنا فقد ذهب عمري..؟! وملا �أرادوا االن�صراف؛
قالت لهم :لي�س عندي ما �أجازيكم عليه ,ولكن �أرجو �أن تقبلوا هذا – و�أخرجت عملة رو�سية
(الروبل) – عرفانا بجميلكم ووفاء ًا بحقكم!!..
�إنها عاطفة بد�أت تدب فيها احلياة من جديد ,لكنها يف �أغلب الأحوال عاطفة غري موجهة
التوجيه ال�صحيح ,وغري ُم�ستثمرة اال�ستثمار الأمثل؛ فاجلهل ي�ضرب ب�أطنابه يف عقول النا�س ,ولذا
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�أ�صبح االنتماء �إىل الإ�سالم عند كثري من النا�س جزء ًا من االنتماء العرقي
والتاريخي ,و�أدى ذلك �إىل ان�سياق عامتهم وراء حمالت التغريب والعلمنة
التي قادتها �أمريكا و�أوروبا التي افتنت فيها النا�س جميع ًا مبختلف �أديانهم,
و�أعراقهم ,بعد �أن تخل�صوا من جحيم الكبت ,والذلة .لقد حر�ص الغرب على ت�صدير
احل�ضارة الأخالقية ,واالجتماعية الغربية �إىل رو�سيا ,واجلمهوريات املختلفة ,واعتربها
�سوق ًا ا�ستهالكية ي�سهل غزوها ,والت�أثري عليها.
بل �إن حمالت التن�صري الكاثوليكية ,والربوت�ستانتية ملا وجدت ال�صدود واال�ستنكار من
وجهت حمالتها التن�صريية �إىل مناطق
الكني�سة الأرثوذك�سية يف رو�سيا االحتادية وغريهاَّ ,
امل�سلمني خا�صة يف :كازاخ�ستان ,و�أوزبك�ستان وطاجك�ستان ,ووجدت فيها �أر�ض ًا خ�صبة ي�سهل
غزوها والت�أثري عليها.
�إن امل�سلمني يف رو�سيا االحتادية و�آ�سيا الو�سطى مُي ِّثلون ُع ْمق ًا ا�سرتاتيجي ًا يف غاية الأهمية,
كما ميثلون ثق ًال ب�شري ًا ال ميكن اال�ستهانة به على الإطالق ,ولكن مع الأ�سف ال�شديد كان امللتفت
الأكرب لهم من امل�سلمني� :إيران املجو�سية !..فهل ندرك �أهمية تلك املناطق� ,أو نطويها كما ُطويت
مناطق �أخرى من مناطق امل�سلمني..؟! وهل ن�سعى – نحن الدعاة – لبعث الهوية ال�ضائعة �إىل
امل�سلمني..؟! وهل ن�ستغل تلك العاطفة املتّقدة يف نفو�سهم� ,أم نن�ساهم كما ن�سينا غريهم..؟!
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يف ت�شاد!...
تنامى �إىل م�سامعنا وجود جماعة ...مل نتخيل املوقف فقررنا زيارة
املنطقة ,والوقوف على �أحوال النا�س هناك ب�أنف�سنا ,حيث كانت املفاج�أة فبعد
جتاوز قرية (اجنامينا بالال) بع�شرين كيلومرت ًا تقريب ًا بد�أنا ن�شاهد حفر ًا على جانبي
الطريق ,وتبني لنا �أن هذه احلفر هي يف الأ�صل بيوت للنمل؛ حفرها النا�س بحث ًا عما يخزنه
النمل يف بيته من حبوب �صغرية ت�سمى (الكريب) ,ومل ن�شاهد النا�س يحفرون لأننا و�صلنا ال�ساعة
ال�ساد�سة م�سا ًء بعد ق�ضاء �ست �ساعات يف الطريق الرتابي ,فاجتهنا �إىل �إحدى القرى ,و�س�ألنا
�أهلها عن حقيقة الأمر ..هل فع ًال النا�س يداهمون بيوت النمل للح�صول على وجبة يف اليوم؟!
فقالوا :نعم ,فنحن الآن نعي�ش على بيوت النمل بعد اهلل �سبحانه وتعاىل ,و�أح�ضروا لنا عينة من
هذه احلبوب التي ي�ستخرجونها من بيوت النمل لإطعام �أنف�سهم و�أطفالهم...
�أعطيناهم جزء ًا من زادنا يف ال�سفر من التمر ,وودعناهم ,ولكن �أثناء الرجوع قررنا الت�أكد
ب�أنف�سنا ,وم�شاهدة النا�س ,وهم يحفرون بيوت النمل واقعي ًا ,وفع ًال مننا قريب ًا من املنطقة ,ويف ال�صباح
الباكر انطلقنا نبحث عنهم للت�أكد من ذلك ,مل جند �أحد ًا يف القرية ,بحثنا ميين ًا وي�سار ًا؛ فلم جند �إال
بيوت منل حمفورة ,ف�أ�شار �إلينا دليلنا بالتوغل بعيد ًا عن الطريق ,فدخلنا عدة كيلو مرتات ف�شاهدنا
�أنا�س ًا من بعيد كالأ�شباح ,فالبع�ض يهرب مبجرد و�صولنا� ,أو اقرتابنا ,و�أكرثهم ن�ساء؛ ف�أ�صبحنا
نر�سل الدليل ملحادثتهم ,و�إي�ضاح �سبب جميئنا لهم ,ف�أ�صبحوا يتحدثون معنا بطالقة.
وقد يطول الكالم يف التحدث عما �شاهدناه من واقع م�أ�ساوي له�ؤالء النا�س ,ولكن �أذكر لكم
ثالثة م�شاهد وقفنا عليها ب�أنف�سنا ,وهي مواقف م�ؤثرة:
املوقف الأول:
امر�أة حامل تقف على بيت النمل حتفره ال�ستخراج بع�ض حبوب الكريب ,و�أطفالها يقفون
بجانبها ينتظرون� ...س�ألناها :هل عندكم �شيء ت�أكلونه غري هذا الذي ت�ستخرجونه من بيوت
النمل؟ قالت :ال ,قلنا :منذ متى ,و�أنتم على هذه احلال؟ قالت :من نهاية اخلريف املا�ضي� ,أي
منذ خم�سة �أ�شهر ,ونحن نعي�ش على بيوت النمل ...قلنا :هل عندكم ما�شية؟ �ضحكت م�ستغربة,
وقالت :من �أين لنا باملا�شية؟! لي�س عندنا �شيء؛ حتى الآنية التي ن�ستخدمها للطبخ بعتها ...قلنا
�أين :رجالكم؟ قالت� :سافروا منذ عدة �أ�شهر للبحث عن لقمة العي�ش ,ثم �أ�ضافت تقول� :إنني
�أحيان ًا �أجل�س �أربع �ساعات ال �أ�ستطيع احلركة من اجلوع ,وقلنا لها� :إذا انتهت بيوت النمل ,فماذا
�ستفعلني؟ ف�أجابت �إجابة اق�شعر منها بدين ,واهتز لها قلبي حني قالت� :ألي�س اهلل رازقنا؟!! نعم
�إنه الإميان باهلل وكفى!!
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املوقف الثاين:
اقرتبنا من امر�أة جال�سة فوق بيت النمل حتفر ,ف�إذا هي امر�أة
م�سنة �أكل من عمرها الدهر ,تنظر �إلينا نظرات مل�ؤها احلزن واال�ستغراب يف
الوقت نف�سه� ..س�ألناها :هل عندكم �شيء ت�أكلونه غري هذا الذي ت�أخذونه من بيوت
النمل؟ قالت :لو عندنا �شيء ن�أكله ,هل تظن �أننا �سنحفر بيوت النمل؟! وبعد احلوار معها تبني
�أنهم على هذه احلال منذ خم�سة �أ�شهر؛ حيث يخرجون من ال�صباح الباكر ,يبحثون عن بيوت
للنمل مل تحُ فر ,وي�ستخرجون من كل بيت ما ي�ستطيعون ت�صفيته ,حتى يجتمع لهم مع حلول امل�ساء
ملء الكف� ,أو يزيد قلي ًال ,حيث ُي ْط َحنُ  ,و ُي�ضاف له املاء ,و ُي ْ�ص َن ُع به الطعام لهم ولأطفالهم.
املوقف الثالث:
امر�أة حتفر بيتًا للنمل ,ويقف بجوارها طفلها ,وعمره �ست �سنوات تقريب ًا ,وهذا الطفل
يحمل خلف ظهره ر�ضيع ًا عمره �أربعة �أ�شهر ,وهذا يف ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا تقريب ًا ,حيث
ا�شتدت ال�شم�س ,والطفل الر�ضيع غطى ر�أ�سه العرق من حرارة ال�شم�س ...بعد احلوار معها كانت
�إجاباتها نف�س �إجابات الن�ساء الالتي �سبق لنا �س�ؤالهن� ..إنها على هذه احلال منذ خم�سة �أ�شهر,
وزوجها ذهب لطلب لقمة العي�ش ,وتبد�أ يف حفر بيوت النمل من ال�صباح �إىل امل�ساء للح�صول على
وجبة طعام لها ولأطفالها ,وعندما و�ضعتُ يف فم الر�ضيع مترة �أخذ يتذوقها بل�سانه ,وعندما �أح�س
بحالوة التمرة �أخذ ي�ضحك ,وك�أنه لأول مرة يتذوق الطعم احللو.
وبعد هذه امل�شاهدات احلية تو�صلنا �إىل عدة �أمور نوجزها يف النقاط التالية:
�1 .1إن �سكان هذه املناطق يعي�شون على بيوت النمل منذ خم�سة �أ�شهر ,وهذه م�أ�ساة
حقيقية.
�2 .2إن �أكرثهم :ن�ساء ,و�أطفال ,وعجائز؛ لأن الرجال �سافر �أغلبهم لطلب الرزق,
واال�ستعداد ملو�سم اخلريف القادم.
�3 .3سبب هذه امل�أ�ساة هو اجلفاف الذي �أ�صابهم ملدة �سنتني متتاليتني ,والذي ال ميلك
موا�شي تكون حالته �صعبة جد ًا ,ولي�س له بعد اهلل �إال بيوت النمل !
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�4.4إن بقاءهم على هذا احلال �إىل اخلريف القادم بعد خم�سة �أ�شهر
ُي ْعترب كارثة؛ �إن مل ُيت ََدا َر ُك الأم ُر.
�5 .5إن الدولة وامل�ؤ�س�سات املوجودة يف ال�ساحة لي�ست على امل�ستوى الذي ي�ؤهلها
لتغطية هذه امل�ساحات ال�شا�سعة املنكوبة ,والو�ضع يف طريقه �إىل التفاقم �إن مل ُيتدارك.
6 .6النا�س ال جتدهم قريبني من قراهم يف النهار؛ لأنهم نب�شوا بيوت النمل التي حول
القرية؛ ف�أ�صبحوا يذهبون مل�سافات بعيدة بحث ًا عن بيوت منل مل تحُ ْ َف ْر!!
7 .7الواجب علينا �أن نقف مع �إخواننا يد ًا بيد ,قبل �أن ي�سبقنا �إليهم �أعدا�ؤنا من الرواف�ض
واملن�صرين.
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نداء م�ؤمل
مير ال�شعب ال�صومايل مب�أ�ساة كبرية وا�سعة النطاق ,حيث ت�ستمر
الهجرة اجلماعية منذ �سنوات عديدة هرب ًا من رحى احلرب القبلية التي تدور على
�أر�ض ال�صومال ,ويقدر عدد الالجئني ال�صوماليني يف الأرا�ضي الكينية بحوايل �أربعمائة
�ألف ن�سمة ,ويف الإح�صاءات الر�سمية الكينية بلغ عدد الالجئني يومي ًا � 550شخ�ص ًا.
وقد قمت بتي�سري اهلل بزيارة �إىل مواقع الالجئني يف مواقع عديدة من املدن الكينية,
مثل :منديرا ,وعيلواق ,وباني�سا ,و�إيفو ,وليبوي .كما زرت �أي�ض ًا يف الأرا�ضي الأثيوبية خميمي:
�صوفتو ,ودولو ,وزرت داخل الأرا�ضي ال�صومالية مدينة حواء ,فر�أيت يف هذه املخيمات ما يجل
عن الو�صف ,ويعجز القلم عن ذكره :ع�شرات من الأطفال يت�ساقطون يومي ًا ب�سبب اجلوع ,و�سوء
التغذية ,وع�شرات من الن�ساء والعجزة �أهلكهن املر�ض واحلزن ..فكل �أ�سرة حتمل م�أ�ساة تنه ُّد
لها اجلبال ,و�إذا فاحتت �أحد الالجئني عن حاله �سرد لك حكاية طويلة من امل�آ�سي والعنت .فهذا
�أحدهم يحدثني عن �أ�سرته ب�أنها كانت قبل �شهرين ع�شرة �أفراد ,و�أما اليوم مل ي�صبحوا �إال �أربعة.
وطفل �آخر مل يبلغ العا�شرة من عمره ر�أيته ملقى على الأر�ض ينتظر من ِّيته ,وحدثوين �أنه حافظ
لجِ ُ زْ �أي (عم) و (تبارك) ومل يبق من �أ�سرته �أحد �سواه ..وم� ٍآ�س كثرية يطول ذكرها ,وي�صعب
ح�صرها.
ويف مدينة (منديرا) مات �أثناء وجودنا فيها �أكرث من ثالثني طف ًال ب�سبب اجلوع واملر�ض,
ور�أينا عدد ًا غري قليل من الأطفال والن�ساء يف حالة االحت�ضار ,ومن املحزن �أن  %80تقريب ًا من
الن�ساء احلوامل مينت �أثناء الوالدة لعدم وجود الرعاية والعناية بهن ,ولهذا ا�ستحدث النا�س بجوار
كل خميم مقربة جديدة ..ويف عدد من الأماكن التي نذهب �إليها كان النا�س يقولون لنا :ال نريد
منكم طعام ًا ,وال �شراب ًا ,ولكن نريد منكم �أكفان ًا نكرم بها موتانا!!
بل حتى لبا�س الأحياء ال يتوفر عند بع�ضهم ,فالعري �أ�صبح ظاهرة طبيعية خا�صة بني
الأطفال ,وكم من امر�أة ال ت�ستطيع �أن تخرج من كوخها لأنها ال جتد ما ت�سترت به! وقد ر�أيت يف
خميم – �أيفو – وهو �أحد املخيمات القليلة التي وزعت فيها اخليام – ينـزعون البطانة الداخلية
خليامهم ,ويلب�سونها الن�ساء والأطفال لعدم توفر الك�ساء.
ومما زاد الأمر �سوء ًا ق�سوة اجلفاف ال�شديد الذي �أ�صاب الأرا�ضي الكينية املجاورة
لل�صومال؛ مما �أدى �إىل موت املوا�شي واحليوانات التي هي م�صدر الرزق الوحيد لعامة النا�س,
أدى �إىل هجرة جماعية لأهايل البادية الكينية ,وقد زرت مدينة وجري الكينية فوجدتها �أكرث
وهذا � َّ
�سوء ًا من بع�ض مناطق الالجئني ال�صوماليني .ففي خميم واحد مات حوايل  %20من الأطفال
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حتت �سن خم�س �سنوات خالل �شهر ,وهم كلهم م�سلمون!...
واملياه �إحدى امل�شكالت الأ�سا�سية التي تعاين منها املنطقة ,حيث ال
كاف ,ففي مدينة وجري الكينية على �سبيل املثال يوجد �سبعة
ب�شكل ٍ
تتوفر الآبار ٍ
و�أربعون بئر ًا �إرتوازية ,ال يعمل منها الآن �إال �سبعة ع�شر بئر ًا فقط ,وقد و�صل احلال
ببع�ض النا�س �أنهم ي�سريون �أكرث من خم�سني كيلومرت ًا بحث ًا عن املاء ,ويف بع�ض مواقع الالجئني
ر�أيت النا�س ي�صطفون �إىل منت�صف النهار؛ لكي يح�صلوا على �إناء من املاء ال يكفيهم ليوم واحد!!..
وب�سبب انعدام �أب�سط املتطلبات الب�شرية؛ انت�شرت الأمرا�ض انت�شار النار يف اله�شيم ,ومن
�أبرز الأمرا�ض التي ر�أيتها:
�1 .1أمرا�ض �سوء التغذية ,حتى �إنك ال ترى �إال هياكل عظمية ,ال تقوى على الوقوف� ,أو احلركة
من �شدة الإعياء ب�شكل كبري جدًّا .وقد ر�أيت يف خميم (عيلواق) طف ًال مل يتجاوز اخلام�سة
من عمره قد انتفخ وجهه ,وبطنه؛ و�أ�صبح ك�أنه من عامل �آخر!..
2 .2الأمرا�ض اجللدية ب�أنواعها املختلفة ,حتى ر�أيت يف خميم (دولو) الإثيوبي �أ�شكا ًال
عجيبة تقرحت جلودهم ,وتغريت مالمح وجوههم.
3 .3كما انت�شرت بينهم �أمرا�ض :ال�سل ,واملالريا ,واحل�صبة ,والإ�سهال.
�أما الأحوال يف داخل ال�صومال فهي �أ�شد مرارة ,وق�سوة ,حيث مار�ست القبائل املتناحرة
دورها بكل �صلف وفو�ضويةُ ,تغري ,وتقتل ,وحترق الأخ�ضر والياب�س ..والنا�س يفرون من �أر�ض �إىل
حال �شديد ٍة ال ُتت َْ�صور ,ففي مدن (جلب) ,و
�أر�ض بحث ًا عن الأمن ..وقد بلغ الو�ضع بالنا�س �إىل ٍ
(مركة) و ( ُقربويل) بد�أ النا�س يطبخون جلود احليوانات ,وي�أكلونها لأنهم مل يجدوا غريها!!..
وعلى الرغم من �أن الالجئني ال�صوماليني يف كينيا م�سلمون � , %100إال �أن التنظيمات
التن�صرية غزت ال�ساحة ب�صور ٍة مذهلة جدًّا ,فالن�شرات التن�صرية �أ�صبحت ب�أيدي النا�س ,وقد
ر�أيت بنف�سي بيد �أحد الأطفال ق�صة م�صورة باللغة ال�صومالية حمتواها �أن امل�سيح هو املخل�ص
من�صر ًة بريطانية تقدم م�ساعدات غذائية للمت�ضررين,
واملنقذ !..ور�أيت يف خميم (وجري) ِّ
وت�ساعدهم يف بناء منازلهم من الق�ش ..ولكي ت�ستطيع �أن ت�ؤثر يف �صفوفهم �سمت نف�سها
(عائ�شه)!!..
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ومن �أبرز املنظمات التن�صريية العاملة يف امليدان:
1 .1منظمة ال�صليب الأحمر.
2 .2منظمة كري  Careالكاثوليكية الربيطانية.
3 .3منظمة �أطباء بال حدود  MSFالهولندية.
4 .4منظمة �أطباء بال حدود الفرن�سية.
5 .5منظمة �أوك�سفام الربيطانية للإغاثة.
6 .6منظمة العون الأمريكي.
7 .7منظمة الر�ؤيا العاملية.
8 .8منظمة جي تي زت الأملانية ..وغريها.
والعجيب �أن هذه املنظمات التن�صريية تريد �أن حتتكر العمل ب�أكمله ,وت�ض ِّيق على املنظمات
الإ�سالمية العاملة يف امليدان ,فبالتن�سيق مع منظمة غوث الالجئني التابعة للأمم املتحدة
( )UNHCRاحتكرت منظمة كري الكاثوليكية توزيع املواد الغذائية ,كما احتكرت منظمة
( )MSFالفرن�سية الأعمال الطبية ,وحتاول هذه املنظمات �أن تعيق �أعمال الهيئات الإ�سالمية,
وتعرقلها ,ولكن ي�أبى اهلل ذلك.
فعلى الرغم من هذا الزخم التن�صريي املتلب�س بلبا�س الإغاثة� ,إال �أن النا�س – بحمد اهلل
تعاىل – ال زالوا ي�شعرون بهويتهم الإ�سالمية – ويفرحون فرح ًا �شديد ًا �إذا ر�أوا رج ًال م�سلم ًا .ومن
املواقف التي �أ�سعدتني يف خميم (عيلواق) �أن النا�س اجتمعوا حولنا ,وملا �أردت اخلروج من بينهم
دفع �أحد الأطفال �أخته ال�صغرية قائ ًال لها :ابتعدي عن طريقه �أتظنني �أنه ن�صراين؛ �إنه م�سلم!
ف�أظهرت ا�ستب�شاري بذلك لأحد العامة ,فقال يل ,وال 1
أ�سى يع�صر قلبه؛ لقد كنا يف بادية ال�صومال
�شرب فيه الكافر
ن�س�أل اهلل – عز وجل – �أال ُي َرينا كافر ًا .وكان النا�س ال ي�شربون يف الإناء الذي ِ
�إال بعد غ�سله بالرتاب! ثم قال :و�أما الآن ف�أ�صبحنا نفرح مب�شاهدتهم ,وجنري وراءهم؛ لنبحث
عن لقمة العي�ش التي مل جندها �إال منهم ,ثم ذرفت عيناه ,وهو يقول :ف�أين �أنتم يا م�سلمون..؟!!
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و�أُجمل االحتياجات العاجلة لالجئني بالنقاط
التالية:
1 .1املواد الغذائية مبختلف �أنواعها ,وخا�صة حليب الأطفال املجفف الذي ال يتوفر
يف كينيا.
2 .2املياه النقية وهذا يتطلب حفر �آبار �إرتوازية عديدة.
3 .3توفري الأدوية للأطباء.
4 .4توفري املالب�س واخليام.
و�أخري ًا...
هذا نداء عاجل �أبعثه با�سم اليتامى الذين فقدوا �آباءهم؛ فال ت�سمع �إال ُ�صراخهم ,با�سم
الثكاىل الالتي �أنهكهن املر�ض؛ فال ترى �إال دموعهن ,با�سم ال�شيوخ والعجزة الذين �أ�سقطهم اجلوع
فال ت�سمع �إال نحيبهم ..با�سم م�سلمي ال�صومال الذين ميوتون يف كل �ساعة وما من جميب للنداء!!
�أبعثه �إىل كل م�ؤمن باهلل تعاىل يهمه �أمر امل�سلمني.

�إىل كل م�ؤمن م�صدق بقول النبي ﷺ« :اللهم �أعط منفق ًا خلف ًا )1(»..وبقوله
ﷺ« :ما نق�ص مال من �صدقة»(.)2
اللهم هل بلغت ..اللهم فا�شهد ..اللهم هل بلغت ..اللهم فا�شهد..
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عندما عرفت قدر نف�سي
كنت يف رحلة دعوية �إىل احلدود الربية بني دولتي ال�سنغال وموريتانيا,
حيث يوجد عدد كبري من الالجئني النازحني من موريتانيا.
كان الطريق وعر ًا موح�ش ًا؛ �أ�صابنا فيه �شدة وتعب ,قطعنا فيه املفازة بعد املفازة ,وال
نرى �أمامنا �إال �أمواج ًا من ال�سراب ,تزيد من هَ ِّم الإن�سان وت َُّطلعه �إىل النهاية ,ال ن�صل �إىل قرية
من القرى املتناثرة هنا وهناك �إال وجند من يحذرنا منُ :ق َّطاع الطرق ,ول�صو�ص ال�صحراء ,ت�سع
�ساعات مرت وك�أنها ال تريد �أن تنتهي ,ثم ي�سر اهلل لنا الو�صول �إىل مواقع الالجئني ,وقد �أ�سدل
الليل ظالمه.
وجدت �صاحبي قد �أعد لنا خيمة ,وو�ضع فيها فرا�ش ًا بالي ًا هي�أه لنومي ,ولكن ما �أجمله
من فرا�ش بعد �أن ه َّد ِم َّنا ال�سفر ما ه ّد� .ألقيت بنف�سي ب�شيء من االعتزاز والفخر ,بل �أح�س�ست
عجب واال�ستعالء! فمن ذا الذي �سبقني �إىل هذا املكان؟! ومن ذا الذي ي�صنع ما �صنعت؟! ومن
با ُل ْ
ذا ي�ستطيع �أن يتحمل هذه املتاعب؟! وما زال ال�شيطان ينفخ يف قلبي حتى كدت �أتيه ِكرب ًا وغرور ًا
– والعياذ باهلل – �إال �أن اهلل رحمني فنامت عيني ,ورحت �أغط يف �سبات عميق.
بئر يبعد حوايل كيلومرت
خرجنا يف ال�صباح الباكر نتجول يف �أنحاء املنطقة ,حتى و�صلنا �إىل ٍ
واحد عن منازل الالجئني يرتوي منه النا�س ,وي�ستقون ,فر�أيت جمموعة من الن�ساء يحملن على
ر�ؤو�سهن قدور املاء ,ولفت انتباهي امر�أة بي�ضاء من بني �أولئك الن�سوة ,كنت �أظنها –بادي الر�أي–
واحدة من ن�ساء الالجئني م�صاب ًة با ُ
جلذام املنت�شر بني بع�ض النا�س هناك ,لكني فوجئت ب�أنها
ُم َن ِّ�صر ٌة �شابة يف الثالثينيات من عمرها من �أقا�صي �شمال �أوربا ,من الرنويج!!
قال يل مرافقي :منذ �ستة �أ�شهر وهي مع ن�سائنا ,تلب�س لبا�سنا ,وت�أكل طعامنا ,وترافقنا يف
�أعمالنا ,جاءت �إلينا وهي تعرف لغتنا ال َقب َلي َّة ,وبع�ض عاداتنا.
يف بع�ض نهارها تداوي املر�ضى من الن�ساء والأطفال� ,صاحبتها تعلمهن اخلياطة ,وبع�ض
الأعمال اليدوية ,ويف �أول الليل جتتمع مع بع�ض الفتيات يتجاذبن معها �أطراف احلديث ,وتعلمهن
قواعد القراءة والكتابة ,وقد خ�ص�صت لهن بع�ض الليايل لتعليم الرق�ص� ,أحبها النا�س كبار ًا
و�صغار ًا لتوا�ضعها ,وخدماتها التي ال تنقطع؛ فكم من يتيم م�سحت ر�أ�سه! وكم من مري�ض داوت
�أمله!
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عجبت – واهلل – �أ�شد العجب من هذه املر�أة ,فما الذي دعاها
�إىل هذه القفار النائية وهي على �ضاللها؟! وما الذي دفعها
لترتك ح�ضارة �أوربا ومروجها اخل�ضراء؟! وما الذي قوى عزمها على
البقاء مع ه�ؤالء العجزة املحاويج ,وهي يف قمة �شبابها؟!
ت�سابقت هذه الأ�سئلة �إىل خاطري ,ثم تذكرت ما كنت �أفكر فيه ليلتي ال�سابقة ,لقد �شعرت
بالتعاظم ,وال ُع ْجب لليلة واحدة ق�ضيتها يف هذا املكان� ,أما الآن – وبعد �أن ر�أيت هذه املن�صرة –
ت�صاغرت نف�سي ,و�أح�س�ست مبهانتي و�ضعفي؛ فهذه املن�صرة َ
امل�ض ِّل َلة تقدم كل هذا العمل بكل َج َل ٍد
و�صرب ,وهي على الباطل ,و�أما �أنا ف�سرعان ما انتف�شت لعمل ي�سري ال �أدري� :أيكتب يف ال�صاحلني �أم
ً
عج ُب كيف ي�صرب
ال؟! وال �أقول هذا �إعجاب ًا بهذه املر�أة� ,أو �أنها حمل قدوة
–عياذا باهلل– لكنني �أَ َ
ه�ؤالء على ن�شر باطلهم ,ويعجز بع�ضنا� ,أو ت�صيبه ال�س�آمة وامللل منذ بداية الطريق؟!
لقد هزين هذا املوقف هزًّا عظيم ًا ,ور�أيت كم ي�ضحي ه�ؤالء ُّ
ال�ضالل لن�شر �ضاللهم,
و�أيقنت ب�أننا – معا�شر الدعاة – �أحوج ما نكون �إىل الإخال�ص واالحت�ساب.
�أحوج ما نكون �إىل البذل والت�ضحية ,وبقدر انت�صارنا على �أنف�سنا و�إح�سا�سنا مب�س�ؤوليتنا
الدعوية ,ف�إن اهلل  -تعاىل � -سيبارك يف �أعمالنا قال اهلل تعاىل :ﱫ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﱪ(الن�ساء.)104 :
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الخاتمة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ,وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد
�أزكى �سالم ,و�أمت �صالة ..وبعد.
ف�إنَّ ر�سالة الإ�سالم جاءت لإ�صالح هذا الإن�سان ,وعلى الداعية ال�سري بخطى حثيثة يف
هداية النا�س ،ودعوتهم �إىل ترك الباطل ,وتذوق اخلري ,ومن ثم قبوله ,والعمل به ,وحمله �إىل
الآخرين.
وال�شك �أن مما يعينه على ذلك ُجمل ُة و�سائل ,لعل من �أبرزها:
1 .1التعلق باهلل ,واللجوء �إليه ,والترب�ؤ من احلول والقوة امل�ستمدة من غريه.
2 .2ال�ضراعة �إىل اهلل يف كل �صغرية وكبرية (فالدعاء هو العبادة)(.)1
3 .3ال�صرب ,وعدم اال�ستعجال مهما طال الزمن ﱫ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﱪ (البقرة.)45 :

�4 .4إر�شاد النا�س �إىل التوبة ,والقرب من اهلل يف ال�سراء �أو ال�ضراء.
و�إن يف �أداء منا�سك احلج والعمرة وال�شرب من ماء زمزم واال�ست�شفاء بالقر�آن والرقية
َ
و�سائل ناجحة يف حتقيق املرغوب ,وحتريك الإميان يف قلب املدعو املحبوب.
ال�شرعية,
5 .5عدم احتقار اخلري مهما قل! بذال ً ,وزراعة:
ﱫﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﱪ (الزلزلة.)7 :
6 .6املبادرة ,والقيادة و�سيلتان هامتان لكل داعية �صادق.
7 .7البد من جتاوز العقبات ,والأزمات:
ﱫﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﱪ

(�آل عمران.)200 :

اللهم اجعلنا �شاكرين لنعمتك مثنني بها عليك ,قابليها.

اللهم ا�ستعملنا يف طاعتك واح�شرنا حتت لواء خليلك حممد ﷺ.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.

( )1رواه ابو داوود والن�سائي وابن ماجة

امل�ؤلف
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