صفحات من دفرت االلزتام

صفحات من دفتر الالترام
ً
في وقت أصبحنا نبصر فيه عودة الشباب املسلم لدينه ،وإقبال تزااي ً ًًدا على طريق اللزاام
والس ًًمةاتي ،يبحي فيه الداندومل املةبلومل ،س ًًبق احةيق الممليمر املؤثر امل عر في عثق ياة
اعمادت على الكسً ً ً ًًق والهسً ً ً ًًوي والميه والدبي ،جاء كماب (ص ً ً ً ً حات تن دفزر اللزاام)
ك ًًدلي ًًق يلخص له لء املةبلممل على طريق اللزاام أهم املرا ًًق والخطوات وامل ًًاهيم التي
عليهم إدراكهًًا واسً ً ً ًًهيدًًا هًًا؛ كي يضً ً ً ًًثنوا سً ً ً ًًن اسً ً ً ًًمةًًات هم ،ويحةةوا الممليمر املنشً ً ً ًًود
ويسً ً ً ًًهشً ً ً ًًدروا ال رل الشً ً ً ًًاس ً ً ً ً ممل الةو والدثًق ،ممل ياة ا ت ال ارغي و ياة اليوم
الرشً ً ً ًًريًًي هًًق عيو هًًا و ملرا هًًا ،هًًق أنواعهًًا

الجًًديًًدة الملنيًًي .يخًًاطًًك الكمًاب الًًا الن

وأ اسًًاسًًها ،ليةدم لها الهلًًخيص الؤاقك والدالج الالزم لضًًد ها و اجا ها ،فمنمةق بدده
تن عرى ا رض وعاتي الناس لمحلق إلى عريا السًًثاء وصاصًًي الدباد ،أين وسًًثو وودلو ووش ً
اليةممل والسكيني والحياة بركات رضا ر ها وتديمه ور ثمه وفضله الدظيم؛ فهسجد شاكرة
و اتدة.

د .يلىل محدان
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الكاتبة :دكتور  /ليلى حمدان
اكتبة فسطةةةة ة  ،نشةةةوت عتعتعت
الععب عالغعب ،حاصةةس د دل

ي د ال الة عني بال ب د

الجا طةة ا ي الةن ل ن

هذا لم جنعةا من االنشةةغاب بةسن العسم الشًًر ي عادلتوني عاألدب
عاإلت م عالكتاب ي قضا ا األم الجطسج .
تجسة

ي جمةةاب ادلتوني ي الغعب ع ن لةةةا نشةةةاا ي ل ةةا

الجحارضات ي الجطةةا د عتعس م نبنا ايلايل الجطةةسج نصةةوب
د نةم عت دتةم عكذا لغتةم الععب .
تجسة

ي جمةاب ادلتوني د اإلنرتنة

لرشاا

عالعضةةةو ي

منتد ات لةسن العسم عادلتوني .عحاصةس د دعلات ي ال طو
عاتلحع ع الصحيف عكذا اتلصج م ادلاعيئ.
شةةةغوفة بةال عا ني عالجةةالع عن ما نر الجععف ع و ةةة

ع

اثل اف  .عل ن د نن صةن ي ددم قضة نا ،نال عيه نةض
األم الجطسج تز زني شاخم عا تعادني جمدها علق ةا.
حايليا اكتب ي موق نم بو

.
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بطم الل العمحن العح م

َّ َ
قا جق في عاله( :قُل نَّن َه َدان َل ّب َل َ
ِصاا ُّمطةة َت د ينا ق َ يجا ّمس ب َعاه َم
ّ
َحن يفا َع َما َاك َن م َن مامل مشركممل* قُل َّن َصةة َ َعن ُ ُطةة َع ََم َ َ
اي َع َم َجا لل َل ّب
َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ
َ ُ َ َ َ ّ
الل َأبغ َلباًّ
ُ
العالجال * ال ا ك ل عبذلك نمعت عأنا نعب الجطةةسجال * قل نغا
َّ َ َ َ َ َ
ُّ َ
ُ ُ ُّ َ
َ َ
ُ
ال تَز ُل َعاز َلني عز َل نُد َعى ُثمَّ
ن ك نفس ال تس ةا ع
َعه َو َل ُّب ك َش َعال ت ط ة
ُ َّ
َ ُ َ
َ ُ
َل َل ّب ُ م َّمع ُع ُ م َف ُ َ ّب ُئ ُ م ب َجا ُك ُ
نتم ف ه َت َتسفون * َعه َو اَّلي َ َعس م
َ
َّ َُُ
ُ َ َ
َ َ َ
َ َ ُ َّ
َ
َ ََ َ َ َ
َ
َ
َ
د ئف األلض علف بعضةة م فوق بعض دل ات يلبسوكم ي ما آتاكم ن
َ
َّ َ َ ُ
َ
َل َّبك ََس ُ الع اب ِإَون ُه لغفول َّلح م) [األنعام]165:161 :
َ َّ
ً َ َّ ُ َ َ
الس ل َ ةا يدا َعقَائ يجا ََي َذ ُل اْلد َعنيَ َع َع ُ و َل َ
مح َ َلبهّ
وقا أيضًا( :نمن هو قان آنا
َّ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ
ُ َ
َ
قةل هل ي َطةةة َتوي اَّل ن يعسجون عاَّل ن ال يعسجون نجا يتذك ُع نعلوا األْلاب)
[الزمع]9:

َ
عقد تومس ي مشةاك الجسزتمال فسم ن د نفضل من
ي
ي
تطةةس الضةةو د معاحل االلزتام دل دل حىت
ّ
نش ة ص مشةةاك ك دل خبصةةوص ة تةا عنس ص
ّ
الشةةةعول الجشةةةرت لك مسزتم نع َمن هو ي طع
ُ َ
عط ُعق ثباته
االلزتام عنبحث حا اته
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مقدمة
عصابي الا ا يام التي ُّ
يثر ها امللزام الجديد ،الذي ن ض الملبار تن كاهق تؤةق هثوم
الدنيا وعناء املسمر ...ممل يطلق ياة الدبي ويلم ت للجد والدين ،ممل يةلك طريةمه
ً
قلبا غمر تألوف ،ل مم يدم مده أهله ول ت من وله تن تحيط ت مومل!
كي لهذا ال ارس الجديد الذي أقبق ليجسد صورة املسلم المةي املسمةيم أمل يمجاوز
الًا الدةبًات والمحًديات في طريق سً ً ً ًًثو الروح والمدالي على فمات الدنيا لخدتي دينه
وطاعي ربه.
كي لًًه أمل يبحر ةنًًاعًًااًًه الجًًديًًدة في حر تمالطم ا تواج امص ً ً ً ًًادم فيًًه الةنًًاعًًات
وأهواء الناس.
ل ش ً ًًا أنه ديي يؤمر ت ً ًًجومل امللزاتممل الذين ش ً ًًدروا أو يش ً ًًدرومل الملربي عند أو
صطوة في طريق اللزاام وربثا يشً ً ًًدرومل الضً ً ًًطراب والخوف تن اكثلي املسً ً ًًمر ،ف مل
ً
عثن السً ً ً ًًمة ًًات ًًي في زتن النحراف والبد ًًد عن ال ًًدين يد ً ًُّد عث ًنً ًا ًًاهظ ًا ،وفي تد ًًايمر
املنسلخممل عن اإلسالم ،ف نه ضرب تن جنومل اإلنسامل.
و ً
نظرا هثيًًي هًًذا املوضً ً ً ًًو سً ً ً ًًنهنًًاو الةض ً ً ً ًيًًي على ترا ًًق راجممل تن هللا أمل ان
الناس ،سًًواء ت هم تن كامل ً
تلزاتا تاضً ًًيا ؤةي على الدرب أو تن كامل في دايات اللزاام
فممضً ً ً ًًل لًه آفًال الطريق و تدًاملًه ،أو تن انبرى لؤملر الًدعوة فحثًق على عًااةًه أتًاني
المبليغ و هًًدايًًي النًًاس أو تن ي كر في اللزاام و لم يخث من بدًًد احًًديًًات هًًذا الطريق و

عواتق النجاح ،و ربثا وق على تسً ً ً ًًث رب ات أو ربي ات ،فأدر أو أدرك مت تصً ً ً ًًا ً ا
ً
ً ً
جلال قد ألم بدانالت املس ًًلثممل نهيجي ال هاومل في أتر الدين جهال اارة و اس ًًم المةدتيي
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ً
و المح ُّ
ضً ًر اارة أصرى ،الا المحض ًًر الذي لم يز م ش ًًداره الن ص ًًا ق النس ًًال تن
الدين ،و أي دين ،إنه الدين الذي

ر ااريخه أرو ا تؤلي للمةدم و ض ً ً ًًارة الرش ً ً ًر

ال ًًانة ًًي المثما فه ًًامل امللزاتومل ًًه يم ًًاصرومل على سً ً ً ً ًًانر ا تم ًًدرجًًي الزااتهم ًًه و
إقبالهم عليه.

ويم ق أكثر تن صًاض غثًار اللزاام على أمل البًدايًي ألي ا سً ً ً ًًاس ،ألي ا حًددة ملصً ً ً ًًمر
اللزاام ...إتا مأمل يسًمثر ةوة أو يمدثر اضطراب ...إتا مأمل يموق إلى ممل أو ينمك في
ك ًًق ممل ،وإت ًًا أمل يثن اا علي ًًه ًًالؤب ًًات ول ًذة السً ً ً ًًمة ًًات ًًي ةي ًًي عثره ،فيهومل تن
ً
ال انزين أو يحرته جز ًاء وفاقا ونادى ولت ممل تناص.
وقد اأتلت في تشاكق امللزاتممل ،فلم أج مد أفضق تن وسليط الضوء على ترا ق اللزاام
ً
ً
درجي درجي ،تى نل ًًخص تش ًًاكق كق درجي خص ًًوص ًًي ها ونلخص الش ًًدور املش ًًزر
لهق تلزام أو ت من هو في طريق اللزاام ونبحي اجااه وطرل عبااه.
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الفصل األول :االنطالقة
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إمل له ًًق انطالق ًًي ملرات وله ًًق فرد ه وات ،وجث الجثي في كي ًًق وا ًًد صط ًًأ فة ًًد
م
انوعت ن وس الرشر واصمل مت ا فهام في طريةي المداتق ت الممليمر.
م
ضاقت ه
و قرار اللزاام قد يهومل له دواف تخمل ي سًك اصمالف ا فراد ،فث هم تن
ا ض لكثرة انملثاسًه في الدنيا فشًدر و شًي و اعمال في الصًدر ،اش م
ًماقت ن سه إلى
ر
الموبي و إلى ومليمر تس ًًاره الذي جلك له الشً ًمات و ال راغ الروحي ،فأقبق في عورة يريد
أمل يخرج تن رواممل ياة تاديي تثن ل مم ين مق تنه را ي ن و ل س ًًكن روح ،لم يحة مق

ً
فيه سًًدادة و ل سًًرو ًرا ،و أتؤا ه لء كؤمر ق هذه الحا قد اهومل عند غمر املسًًلثممل
وألي الس ً ًًرك ا و لعمناقهم اإلس ً ًًالم مإا اش ً ًًز م
ركت قص ً ًًص الزااتهم في هذا الس ً ًًرك
الرنا الذي قادهم للخالص.
ً
وت هم تن وق في ان ًًك عظيم فه ًًامل مأمل ص ًًاف صوف ًا عظي ًث ًا وا ًًذكر أمل هللا شً ً ً ً ًًدي ًًد
الدةاب ،ووق في ن سًًه أنه أسًًرف في ظلم ن سًًه وغمره ،فداهد ن سًًه تداهدة الحازم
أمل يك ر عن فدلمه ويسً ًًمةيم صشً ًًيي أمل يةا فاسً ًًق أو يشً ًًار عليه ممل السً ًًاقطممل.
ً
وطبدا كلثا م
ً
كانت ن الرشًر تمأعرة درجي الذنك كلثا زاد إصًرارها على تحو عاره تن
الذاكرة الجنوح لاللزاام والسمةاتي والمثسا هق تا يساعد في تحو الا ا عر.
ً
ً
ً
هثي جذ ممه س ً ًًمر ها وطرية ها ،فأ ك أمل يهومل
وت هم تن المةى في طريةه هثي تلزاتي،
تؤلها ،م
وأمل يةلدها ويراةي أسً ًًلو ها في الحياة ،فمجد عينه ادت إلنجاز تسً ًًلم اةي أو
لنجًًاح تسً ً ً ًًلم داعيًًي أو لًًذيو ص ً ً ً ًاًًت تسً ً ً ًًلم ت كر ،فممحر فيًًه عوالج الن
واملسًًا ةي ...فيم كر في ن سًًه وتا فيها تن نةص ويةبق لإلصًًالح ةوة ويندف في طريق
الممليمر.
م
وت هم تن ن د مت فيه النص ً ً ًًيحي وص ً ً ًًحبي قلك ص ً ً ًًديةي ،عرفت أصطاءه فأرش ً ً ًًداه
م
وأاةنت فن دعواه فاسمجاب ال اردد ةلك تحك تةبق.

3

صفحات من دفرت االلزتام

وت هم تن ن دمه دعوة صًًالحي تن عثق صًًالل كامل قد أقدم عليه ونس ًيه ،حق والديه
أو جمرانًه أو أصً ً ً ًًحا ه أو ت من يجهق ...فهانت رك ها أمل هداه هللا نور تنه إلى طريق
الهدايي والسمةاتي.
وت هم تن أقض تض ً ً ًًجده تا ينا املس ً ً ًًلثممل واحرك مت فيه تهاتن الملمرة على الدين
وصاام املرس ًًلممل ،واسًًهشًًدر درجي الض ًد التي هو فيها وكذلا فيها أتمه ،فأقبق على
ً
اللزاام اتال أتق الممليمر لن سه و تمه.
وت هم تن اال ترارة الداش في الملرب و ص ً ًدم هناقض الوص ً ً  ،بدد أمل صرج فر ً ا
ً
فخورا يخما بش ً ًًهادة و اأش ً ًًمرة و ض ً ًًدي أتوا  ،يظن أمل الحياة س ً ًًم مح له اراعيها
ً
تةبلي ال ياء ،فم اجأ لرش ًًاعي الا الحض ًًارة الملربيي التي لم احزرم دينه و ل تظهره
و ربثا كش ً ًر بدضً ًًهم جرد اكر اس ً ًًثه الدربي ،و ت اوالي أياته في تحاولي فهم واق
الملرب يكهشً ً عظثي اإلسً ًًالم و كي أمل هذه ا تم تهثا لملت تن رقي فلن ابلغ رقي
عدالي اإلس ً ًًالم ،فيجرفه الحنممل لذلا الدين ويدود تنكس ً ً ًًرا يرجو ر ثي ربه ،وربثا
هاله ةانق كامل يجهلها قد ثلها الملرب بمل ً
ض ًا للثس ًًلثممل فأصذاه الدزة الدين وقرر
أمل ينمص ً ً ًًر الس ً ً ًًمةاتي وض ً ً ًرب الةدوة تن تس ً ً ًًلم في تجمث لم يدرف بدد عظثي
ً
تدمبرا الا طريةمه في الدفا عن دينه.
اإلسالم،
وت هم تن غمر مت يااه ادعي أو ص ًًورة أو قص ًًي أو فاجدي ،ف مح هللا له أ واب ر ثمه
ليبحر في تلهوت عط ه وهدايمه.
وت هم تن الزام بدد ر لي احد ورهامل ،بدد أمل ظن أنه انمص ًًر لس ًًخريمه تن تظهر تن
تظاهر الدين أو تظهر تسً ً ًًلم تسً ً ًًمةيم ،فانطلق تحارًبا لإلسً ً ًًالم وأ هام اإلسً ً ًًالم
ً
تدمثدا عةله الناقص ،تى أوق ممه تعجزة تن هللا ،على يد تس ً ًًلم ص ً ًًادل أو تناظر
تبحر في علوم الدين ،فانةط ه المحدي إلى اإلاعامل الخسً ًًارة واإلقبا حك لدين
طاملا اربه وانةلك السحر على السا ر فبد أمل يضق الناس ...اهمدى.
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وإنه ملن الصدك سرد جثي ا سباب التي ادف املرء لاللزاام ولكننا ضربنا ا تؤلي على
سريق المريامل ل الحصر.
مفاهيم على الملتزم معرفتها
تهثا اصمل ت الدواف امل ديي املرء لاللزاام ف نها وشً ًًزر كلها في لةي أولى وا دة أل
ُّ
وألي او ُّجه الرؤيي إلى املسً ً ً ًًلا الو يد وصط الخطوة ا ولى على طريق اللزاام ،وهنا
ُّ
اهشًًا ه املشًًاعر ،ةلك تراج وصًًدر تخملج ودت في املةق لم يك مد يج  ،إنها تر لي
ً
اإل ياء للةلك الةاس ً ً ً ي الذي طرقه سً ً ًًهم الهدايي فمصً ً ًًد صشً ً ًًيي ا ،عم تا ان ا

صًًا به يسًًمذكر تا فااه تن ر ثات ...فيك ر ع ها دت أو كسًًرة قلك أو سًًجدة فرار
إلى هللا!
فيا من من هللا عليه بهذا الفضل...هذه مفاهيم عليك إدراكها قبل أن تبحر في هذا
الدرب
أمل اللزاام فض ً ًًق عظيم تن هللا وتني لم اأاا تن فراغ ولم يكن لمثما أنت الذات
عن الناس ...ق هو فرص ً ًًي اهبيي لالنطالل تس ً ً ًًلثا ً
اةيا ...إلى ترااك اإليثامل والدثق
والمحصيق الدليي ،ودرض على كؤمر تن الناس ول يةط عثرها إل الجادومل.
 أمل املاض ً ي ل يثكن أمل نثحوه م
ولكن يثكننا أمل نص ً ل نظرانا إليه ،د أمل ننظر إليه
كدًار نريًد أمل ننسً ً ً ًًاه لأل ًد ندثًد لعمبًاره ا ح ز لنًا للؤبًات على الطريق ،واآلز لنا
للمك مر عن المةصًمر ثضًاع ي الدثق واملسًا ةي ،وكذلا كامل يمذكر الصًحا ي رض ي
هللا ع هم عصً ً ً ًًر الجًاهليًي فيًدفدهم الخوف تن الرجو إليًه ...إلى البًذ والج هاد
واإل سً ً ًًامل واملسً ً ًًا ةي ،وكلثا اكروا الجاهليي اذكروا فضً ً ًًق اإلسً ً ًًالم عليهم وكي
أنةذهم تن ظالم وايه فهامل لسامل الهم يةو :
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م
الحثد ا إا لم يأاني أجلي

تى لرست تن اإلسالم س مربال

 أمل الر لي لن اهومل ملا السهولي دومل اتمحامل الصدل ت هللا ،فال مالء ضريبي
اإلقبا واملسا ةي للدلياء ،فال يحسبمل املرء أنه ساندم حياة رصاء وسكيني تسمثرة
م
يجدق
فال د له تن ألم ليحق بدده شدور لذة السالتي ويدر كثي ال مالء ،فال
امللزام ال مالء ً
سربا لالنمهاسي ق لزيادة اإلقبا نه دليق على صحي الطريق .قا
َ َ َ َّ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ َ ُ َ ُ َ
ودالى( :نحطن انلاس نن يرتكوا نن ي ولوا آمنا عهم ال يفتنون) [العنكبوت]2 :

َ ََ َُ َ َ َُ
َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َّ َ َ
ُ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
وقا ( :عنلبسون م حىت نعسم الج اهد ن من م عالصابع ن عنبسو ندبالكم)
ّ َ َ
َ
[َمجد ]31 :عقابَ ( :ع َنلَبسُ َونَّ ُ م ب ََش ّم َن َ
َ
َ
اْلو َع ُ
ايلوع َعن ص من األمواب
َ ُ
األنفس َعاثلَّ َج َعات َعب َ ّش َّ
الصابع َن) [اْل عني]155 :
ع
ً
احديا
 أمل ا حيط الًذي ينطلق تنه املرء تخمل تن تلزام آلصر ،ت هم تن يثؤق له
ً
وعةبي كأداء ،وت هم تن يهومل س ًًهال ص ً
ً
صبا يشد أزره ويدينه على المهالي وت هم
كبمرا
تن يصً ًًبح-أي اا ا حيط-هدف هثمه ا و فينطلق لممليمره قبق أمل يم رغ هدافه
الساتيي نه أ صر الةدرة على الا.
قدر املش ً ًًةي وأمل الرفدي على م
 أمل ا جر على م
قدر السً ً ً ي وأمل السً ً ًبال على أشً ً ًده في
تيًدامل اللزاام ،فال ًد تن اجًديًد الهثم وا فهار وا هداف واحديد صارطي الطريق
للدلياء واجريد الن
 أمل الممليمر يبدأ تن الن

تن ظوظها.
هذا صً ًًحيح وأي ً
ضً ًا هيئي ا سً ًًباب لهذا اللزاام والبحي

عثا يساعد امللزام على الؤبات.
 أمل الممليمر ينجل ةً مدر إيثًًاننًًا ًًه ،ةً مدر عزتنًًا على النجًًاح فيًًه ،ةًًدر اج هًًادنًًا في
احصيق ا سباب املديني على إنجا ه.
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 أنا لست الو يد تثن صاض غثار هذه املر لي ،ول شا أمل لهق ن

قدرا ها وسدي

فهثهًا ،واالقح ا فهًار يًأوي ًالطال على اجارب امللزاتممل ،فيثري املدرفي بدلوم هذا
الدرب ويدممل على اخطي الدثرات والسم ادة تن الخبرات وإاةامل الخطوات.
 أمل البدايي م
كانت فرا ًرا إلى هللا ،فا م
ذر أمل اكك على وجها تن أو صطوة فيدصلا
الرياء أو العجك الن

مل هللا فمح عليا ا واب امل ص ً ً ًًدة ،أو أمل انةض غزلا

اغزرار يرجدا إلى تا قبق دايي اللزاام.
ً
 اعلم أمل لإلقبا على هللا ً
جديدا في يااا ،ازداد الواه كلثا أصلص ًًت الطلك
طدثا
وازداد عطاءااه كلثا أصلصت النيي.

َ ُ َّ َ
َ َّ
فَلنيُ
ف د َتد عال تطةةتع ل نع تتذمع،
اثلجعني بعد نضو ةا تطتح الصرب عاْلذب.
َ َّ َ َّ
َ َ ُ َ َّ َ
اها َّال َّاَّل َن َص َ ُ
ربعا َع َما ُس اها ال
(عما س
ُ
ّ
ذع َحظ َتظ ) [فصس ]35 :

لةد ان هينا تن الحديي عن تر لي النطالل وإمل كامل اصمصار ،وسنكثق الحديي عن
ةيي ترا ق اللزاام ...فهونوا الةرب ،لنكثق هذه الص حات تن دفزر اللزاام.
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الفصل الثاني :تجلي مالمح التغيير والتزام الصالة

14

صفحات من دفرت االلزتام

اذاك مرنا في صً ً ً ً حمنا ا ولى تن صً ً ً ً حات دفزر اللزاام الا النطالقي التي يبدأ فيها
اإلنسًًامل ر لي الممليمر ،ر لي المحدي ق ر لي اإلنجاز ...وألي املر لي التي لن يشًًدر ها
أ د ،نها في الخ اء لم يبص ً ًر فيها الناس تالتح الممليمر الذي طرأ على امللزام الجديد
بدد ،ولكننا نبهنا إلى أمل الدةبات ل د أنها س ً ًًمزر ص ه كزرُّ ص الذنك الملنم ،يمحممل
الشًًيطامل صاللها ال رص ليديده إلى نةطي الص ً ر ويج هد في الا قبق أمل يشًًمد نيامل
قلبه ويمحصن تن كق اصزرال ينةض تده الملز .
في هًذه الص ً ً ً ً حًي سً ً ً ًًنمحد عن أولى الدةبات في هذه الطريق ،أولى الدةبات التي
س ً ًًيص ً ًًطدم ها امللزام الجديد عندتا ابدأ تالتح الممليمر المجلي والظهور ،إنها عةبي
ا هق وا قارب وا ص ًًدقاء والجمرامل ُّ
وكق تن هو في تحيط امللزام الجديد ،الذين دأ وا
على رؤيمه ص ًًورة تخمل ي ...بس ًًلو تملاير عثا عزم أمل يهومل عليه ،فاليوم س ًًيدصق
عليهم صًًورة جديدة ،ن م جديدة ،بدةق جديد ،فكي سًًيهومل اللةاء ،اصً ً
ًادتا أم
انشرا ً ا!
ندم فةد أل وا طريةما في الداش سًًا ًةا ول د أمل يهومل عثي تر لي ودويد أو إلزام لهم
لةبولا كثا أص ً ًًبحت اآلمل ،ألي تر لي ة مدر تا يهومل نجا ا فيها ً
قويا ةدر تا يهومل
تسً ً ً ًًمر على درب اللزاام قو ًيًا ،وأنًًت ممل أمل اًًدصًًق اًًدريج ًي ًا لهًًذه املواجهًًي أو أمل
املط في الخطاب تى وسمةر أتامل حسك الوسط الذي أنت فيه.
ول شًًا أمل أو تا يلحظه ا هق وا قارب في امللزام الجديد ،املواظبي على ال روض تن
صالة وصوم ...وألي أو تر لي قد ادفدهم للهساؤ  ،تا الذي يجري؟!
هنا يمحمم على امللزام الجديد أمل يواجه ا تر ؤةي ااتي واعزااز ،إنها فروض اإلس ً ًًالم
التي لن أاخلى ع ها أ ًدا ولو عاداني عليها كق تن في ا رض ،إنه الحد ا دنى الذي أنت
تطالك الح اظ عليه تهثا كل ا تن عثن ،فصًًالاا وصًًياتا وفروضًًا التي فرضًًها
هللا عليا ل تجا للجدا فيها ،ألي تحق إعبات قوة تً ً ً ًًخصً ً ً ًًاما ،ألي تربط فرس
كينونما ،أكومل أو ل أكومل!
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ً
لن وس ً ً ًًمجدي تن أ د ر ثي ليةبلا ها ،وإنثا ا رض ن س ً ً ًًا الةوة تنذ أو يوم،
فدندتا يحممل وقت الص ً ًًالة ،س ً ًًمةوم دومل وس ً ًًوي

داء فرض ً ًًا ،ول يدنيا ودليق

املس هزنممل ول ا خذلممل ،وصمر تا ا دله أمل اصليها ً
بديدا عن أنظارهم تى ل يسممللوها

في وش ً ًًويش ً ًًا أو قطدا عن صش ً ًًوعا ...داوم عليها في املس ً ًًجد وإمل ودذر ف ي غرفي
تندزلي ،نا سمرمدد عن أي اأعمر قد ي ةد لذة هذا اللةاء الشرياني.
إمل نجحت في فرض هذا النثط الجديد في سً ً ً ًًلوكا أتاتهم ،فهم سً ً ً ًًيحزرتومل هذا
الممليمر ت ا يًام ،سً ً ً ًًيدركومل أنه صط أ ثر ل جدا فيه ،م
وأمل ل طاعي خلول في
تدصيي الخالق ،ولن اجد إل تا ُّ
يسر في قا ق ا يام نا تن يي ل ادري قد صلةت
في أن سً ًًهم شً ً ً
ًدورا الض ً ًد  ،النةص ...الخطأ ...الذنك ،ممل يرومل فيا اللزاام
على الصًًالة ،إنها رسًًالي رو يي اصًًلهم ول يبدونها لا وقد اهومل هذه الطريةي لو دها
ً
كافيي مل هدي تن أ برت!
ديثنا هنا ل ش ًًا أنه عن وس ًًط عانلي وتحيط ل يحزرم اللزاام ...ل يص ًًلي ...ل يهمم
ل روض اإلس ًًالم ،وإل ف نها الس ًًدادة املطلةي ممل يحمض ًًنا ات قد رف فيه ص ًًوت
المكبمر عند كق صالة ويكسو زواياه صشو البات املسلم في ر اب اكر هللا.
م
عم إنا بدد هذه الدةبي ا ولى قد يمجرأ ت من دأ ه الدناد ليخرجا تن تثلكما الساتيي
فيجرب تدا با الشًًيطامل ،فاقطدها تن البدايي ول اداهن ،فوقت الصًًالة وقت ل
جدا فيه ،ل وسًوي فيه ل انشملا عنه ...وقت فروض ي التي ألي تن شأني لو دي ل
شأمل د آصر ها.
هذه املر لي قد وس ًًمملرل تنا ً
وقما قصً ً ًًمرا ًّ
جدا حس ًًك قوة زتا ،لمنطلق بس ًًرور
لملمرها تن ترا ق ،فهلثا كنت از ًتا في هذه فلن يهومل الذي أتاتا إل أهومل ولكنا
م
إمل ارد مدت والهأت في هذه فأنت حاجي ملدالجي ن سًًيي لةاء نظرة على سًًمرة الرسًًو
صًًلى هللا عليه وسًًلم وس ًمر الصًًحا ي ورجالت اإلسًًالم كي أصذوا هذا الدين قضًًيي
ياة أو توت ،وانطلةوا ثبات ش ً ً ًًاتخ في وس ً ً ًًط جاهلي هو ا قبح وا بش ً ً ً تثا قد
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تبهرا صلدوا ه سً ً ً ًمرهم املموجي البطولت .إمل شً ً ً ً م
يمخيله املرء! فهامل نجا هم ً
ًدرت
ً
ض ًًد في اإلرادة فأنت إاا حاجي ممل اروشً ً تن عةار ااريخنا املاجد جرعات احيي
ً
هثما ،اوقد فيا الشًًول ووشًًرل تدها الروح ،فمندف تةبال ،ل يوق ا أ د ،اقرأ عم
اقرأ عم اقرأ كق تا يرف هثما ،اجدق للكماب س ً ً ًًاعي ص ً ً ًًحبي ل يناجز فيها أ د،
اسً ً ًًملهم تنه ا فهار ،م
دعها انسً ً ًًاب لداصلا فمداوي الا الخاليا التي أل مت الخثو
م
والكسق والهسوي  ،أندشها ل هزا واربو كثا يربو الزر احت املطر!
َ َّ
َ
َ َ
َ َ
َ َ
َ
نطان من َتس * اق َعن َع َل ُّبك
قا ودالى( :اق َعن با م َل ّبك اَّلي دس َ * دس َ اإل
َ َ ُ َّ
َ َّ َ َ َ َ َّ
َ َ َ َ َ َ
َ
األكعم اَّلي تسم بال سم*تسم اإلنطان ما لم يعسم) [العس ]5-1 :
أنت اآلمل امحسً ً ً ً ن س ً ً ًًا كي ام كا الدةد الن س ً ً ًًيي ا خذلي ،أنت بدد هذا
ً
الةس ً ًًط الوافي تن املطالدي والطال على ا حاضً ً ًرات امللهثي دأت ادر س ً ًًهولي في
املهثي ،إنه كذلا الماسمر الذي يثن هللا ه عليا بركي الصالة وببركي ا حافظي عليها،
فاا س ًًبحانه وودالى ر يم بدباده لم يس ًًل مثهم للش ًًيطامل إمل ص ًًنوا أن س ًًهم ذكره،
ي
َ َ َ
َ
َّ
ََ
َ
قا ودالى ( :ن ت َبادي لي َس لك َتس ةم ُ س َةان َعكيف ب َع ّبك َعك ) [اإلَسا ]6:
ً
ً
وكلثا واظبت اةامل كلثا اراةيت جدارة ،كلثا ةةت درجي س ًًاتيي في س ًًلم الدرجات
إلى الدلياء.
أنت اآلمل تسلم تصق ،وك ى ه إنجا ًزا ...إنه أو تا يسأ عنه املرء ،عن صالاه التي ألي
عثاد الدين التي انهى عن ال حش ً ًًاء واملنكر ،التي إمل ص ً ًلح مت ص ً ًلل تدها عثلا وإمل
فسدت فسد تدها عثلا.
ً
صذ إاا وقما في البحي عن طريةي الص ًًالة الص ًًحيحي كثا كامل ي دق رس ًًو هللا ص ًًلى
هللا عليه وسً ًًلم ،ا حي عن ا اكار وتدانيها ...عن أجر الصً ًًلوات واملسً ًًا ةممل لها ،ول
ً
ً
دة ق ادر مج ةدر اسمطاعما وض أتاتا ً
دانثا ًّدا
اندف ةوة داء النوافق ترة وا
أدنى لن اهناز عنه تى املوت! إنها فروض ي الخثسي!
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قم وكبر وألق صل ظهر كق هذه الدنيا ثلذا ها لمدر كي اهومل اللذة الحةيةيي
عند لةاء ارنا ،عم اسمدن ةو رسو هللا صلى هللا عليه وسلم ملداا رض ي هللا عنه:
م
م
يا تداا ،وهللا إني با فال ان أمل اةو في عةك كق صالة :اللهم أعني على اكر
وشكر و مسن عباداا" .
ل ش ًًا أمل الح اظ على الص ًًالة يس ًًملزم تنا ً
جهدا آصر أل وهو تةاوتي اململريات التي
س ً ًًمنس ً ًًيا تواعيد الص ً ًًالة والمخلص تن كق تلهيات قد احرتا ال رض الؤاني تن
فروض اإلسً ً ًًالم ،وقد اجاوزنا تر لي فرض الن أتام ا هق وا حيط الذي وداش
ً
فيه ،ولكن ةيت عةبي تمدلةي برناتج يااا ث عرات قد اهومل تالزتي لا ول يثكنا
المحكم فيها.
ً ً
ندم فةد امحد امل عرات تن جثي ا طراف ا حيطي ا ،لهسًًرك لا عةبي عانيي اؤنيا
عن املواظبي على صالاا وكذا جثي فروضا ،ل د تن اجاوزها حكثي واكاء.
وأتام هذه الدةبي ل د لنا تن ا صً ً ًًيق ،فالوس ً ً ًًط الذي يحيط ا ،قد يرمدر الي
ً
ً
ً
ًلوكا ً
تمأعرا
الممليمر التي حها فيا ،بش ً ً ً يء تن الالتبالة اعمبارها نزوة عارض ً ً ًًي وس ً ً ً
سًماو بدد ممل ،ف مل أنت واصًلت الؤبات على توق ا ،سًمصًطدم ثر لي المضًًايق
هجوتا ن ً
ً
سيا ل ين ُّا ي رل تسمراا...
أي سمواجه
عم امص ًًاعد ا حاولت تن أجق أمل ارج عن الزااتا و ي ها ل وعج مك إمل رأيت ن س ًًا
ديي السً ًًاعي الذي يلوكونه ألس ًًن هم ،يملة ونا تن كق ا وجه الس ًًخريي وال هكم
واإلعةا ي والذم وغمرها تن أس ً ًًاليك المجريح ،ول وس ً ًًمملر مب إمل ش ً ًًدرت كذلا وطأة
الحسد الذي يمثنى صا به زوا الندثي عن الملمر.
وهنًًا عليًًا أمل امًًذكر ال رل ممل املرااًًك التي تما هللا هًًا النًًاس ،فال ش ً ً ً ًًا أنًًا إاا
ً
ً
ونةثي تثن لم يحظ ثؤق هذا ُّ
المثما وود لو
اراةيت درجي في السً ً ًًلم لقيت سً ً ً ًًدا
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ةيت تؤله وسً ًليه في تحنمه و هومل عليه الي الملبمل التي يداش ًًها وكثا يةا إاا عث مت
ص مت ،ولكن السبق تن اآلصر عةيق على الن !
فح ًًاو أل ين ردوا ًًا ،أل يجثدوا أترهم على رت ًًان ًًا ه ًًذا ال ضً ً ً ً ًًق ،ل الم ً ً مت
م
لسهؤارا هم ل ابا اسم زازا هم ق قا لها هدوء املش ق و كثي املدر و لم البصمر،
ول ان أمل وسًًمدممل ثن قد ي تن لا بدض السًًمةال تثن ودرف فيه صًًال ً ا ً
واأعمرا
في عًانلمًا ،هكًذا يهومل لًا توطئ قًدم في تحيطًا ،اح ظ ًه ةا كثسً ً ً ًًلم قرر
اللزاام مداليم دينه الحني ف مل لم اج مد فكن أنت املسً ً ً ًًمةق ...توظ ً ا الحكثي في
ًّ
فظا غليظ الةلك ق ت ًّ
الخطاب والمدرج في دفدهم إلى ُّ
حبا يطلك الحق!
اةبلا ،ل اكن

عال ت س فإن هذه اتلصادمات عاألذى نجا بتس ك به
ُ
الل من ن ةل نن صةةة ل اإل جان ي قسبك عيشةةةتد
ُ َ َ َ َّ
تزمك .عيلحدع قوب الل تعال( :انظع ك ف فضس َنا
َ َ ُ ََ
رب َد َل َ ةات َعن َك َ ُ
د َبعض َعل َرد َعنيُ ن َك َ ُ
رب
بعضةةةةم
ي
َ
تفض ) [اإلَسا ]21 :

هنا وص ًًلنا ل هايي ص ً حمنا الؤانيي تن ص ً حات دفزر اللزاام ،وس ًًنواص ًًق الحديي في
الص حات املةبلي عن نو آصر تن الدةبات التي سمزر ص ا صال هذه املر لي ا ولى
تن دايي المحرر والنطالل إلى فضاء السكيني والسدادة والراةاء ...فكن الةرب.
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الفصل الثالث :الجوهر ثم الشكل
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إمل النمةا إلى تر لي الممليمر واجلي تالتح اللزاام على سً ًًلو امللزام الجديد ل د أمل
يوازيًه ومليمر في تشً ً ً ًًاغق الةلك واهمثاتات الذهن وطريةي النظر إلى الحياة ،فلا
اللزاام تجرد أداء صثس ًًي فروض في اليوم والليلي في ممل يداش الةلك و ش ًًي الذكر
ووصا السثاء!
وهذه تن النةاط التي ية فيها الكؤمر تن امللزاتممل الجدد ،إا يكرس وقمه في شً ً ً ًًهله
وتظهره امللزام في ممل رو ه لم الزام بدد الا الدنال الس ً ًًثاوي ،وقد ي دي ص ً ًًالاه
انمظام ويحافظ على أوقا ها ولك ها صً ًًالة ا مةد ضً ًًور الروح واسً ًًهشً ًًدار اإليثامل،
ً
ويدود ول ًًخيص هذه الحالي إلى كونه ي دي الدبادة ركي ل رو ً ا ،و نه يهمم للش ًًهق
وينس ى اللك ...ينس ى املضخي التي إمل فةد مت الزاد والزاود ضد ت وهامل عليها الزراج .

ولهًذا فً مل الزركما في ًدايًي الطريق على الزاام الصً ً ً ًًالة ل ًد أمل يرافةه الحرص على
الدبًًادات الةلبيًًي التي ا هًًق امللزام لخوض الص ً ً ً ًدًًاب واحًدي الدةبًًات التي امخلًًق
تسمراه.
ً
والص ً ًًالة فرض تن فروض اإلس ً ًًالم الزااتها ال ش ً ًًا س ً ًًيدطي الحياة ً
جديدا...
طدثا
ولكن الزااته ًًا ًًاج ه ًًاد في الخشً ً ً ًًو سً ً ً ًًيدطي الحي ًًاة طد ًث ًا أكثر رق ًي ًا تن النمظ ًًام
ً
ً
والموازمل ،وشً ًًدور السً ًًمةرار والسً ًًكيني ،فبالصً ًًالة قد وضً ً مًدت لبني أسً ًًاسً ًًيي كانت
ً
غافال ،فثا إمل وض ًًد ها في تهانها تى اازمل البناء واس ً م
ًمةرت
ا مةدها ن س ًا ممل كنت
الن  ،الا مل الصالة عثاد الدين ها يسمةيم البناء.
وكونا لم ودم مد على ص ًًالة تنمظثي في صث أوقات قد يص ًًابا فمور أو كس ًًق أو ربثا
نس ً ً ً ًيًامل ،فبًادر ًاملدًالجًي ًذكر هللا في كًق يوم ،وكونًا في ًدايًي الطريق ف مل الزاام
السً ً ًًممل ار ورد يوتي سً ً ًًيهومل سً ً ً ًًربا ً
تهثا في ومليمر يااا ً
ومليمرا لن اموقده ،وملااا
ً
الس ً ًًممل ار الذات فألنا في هذه املر لي أكثر اجي لالس ً ًًممل ار كثةبق اانك ،و نها
انةيي للةلك وتحو للذنوب وسً ً ًًواد ال زمل ،واةويي للجوارح والن
الوجود.
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قا علي ن أبي طالك رض ي هللا عنه ":عجبت ملن يهلا والنجاة تده! قيق له :تا ألي يا
أتمر امل تنممل؟ قا ( :السممل ار).
ُّ
إمل أنت داوتت على ورد الس ًًممل ار اليوتي واقمطدت له وقمه ولم اهناز عنه قط ولم
ً
م
وعجز عنه أو اهق فس ًًهمذول تمدي تن نو صاص! وتا أس ًًهق اكر هللا ،فأنت وس ًًمطي
ً
ًملةيا ،ر ً
قانثا أو تس ً ً
أمل اذكره ً
اكبا أو راجال ،في ن س ًا أو ص ًًواا ،ألي عبادة رة غمر
ً
أدنى في اليوم ،ولن ارى
تةيدة وقت ول طريةي بدي ها ،اس ً ً ًًممل ر هللا تئي ترة كحد
بددها إل الماسمر في أتور يااا كلها وعلى رأسها إقاتي الصالة.
الشًًيطامل سًًيهسًًلق إليا في وقت صًًالة ال جر ليؤنيا عن صمرها ،وعن أجرها وبرك ها،
فةاو مته ا صذ ا س ً ًًباب والنوم في وقت ل يحرتا الس ً ًًهيةاظ ممل احممل ،وعالج أي
عجز زرة قيلولي اةيق فيها ممل ل اةيق الش ً ًًياطممل ،فيأصذ جس ً ًًد ا س ً ًًباب التي
َّ
َّ ُ َ َ
َ َ
اًثًنًد ً ًًه تًن اض ً ً ً ًاًيً فًرض عًظًيًم كصً ً ً ًًالة الً ًجر .عتةةذكع ( ن قعآن الف ع اكن
ي
َمشةة ُةودا)[ ]1وا هس ً ً ً مك كق تا ابذله تن جهد وكق تا انويه تن فدق يةربا تن هللا
فال هساب عبادة قلبيي قلثا يمذكرها الناس.
وت ا س ً ف مل صًًالة ال جر ألي أكثر فرض يضًًيده امللزاتومل الجدد في دايي الزااتهم
ملا اعمادوه تن ياة الكسً ًًق والخثو أو العجز ،ف يا أمل ازراج إمل رأيت في ن سً ًًا
ً
صًًدوبي في الزاام ال جر في وقمه ،ق ا رص على اسًًمدثا املنبه وإمل فااما الصًًالة في
ي ها فةم واقض ًها ،و جدد الدزم على اكرار ا حاولي تى ي ر الشًًيطامل تنا ويسًًأم،
م
ً
عم داو هذه الدثرة أمل وسًًمدر ن سًًا بدثق آصر ،إمل أنت ضًًيدت صًًالة ال جر ،تؤال
أمل الزم ن س ًًا ةراءة ورد تن الةرآمل تض ًًاف أو إصراج ص ًًدقي أو ص ًًالة نافلي ،الزام
أدائها إمل أنت فوت على ن س ًًا أداء هذه الص ًًالة في وق ها ،وهكذا س ًًيدماد الش ًًيطامل
ً
طريةي تخمل ًي في الحزم ت الن إمل م
صانما قدراا على الوفاء املوعد ،عو مده
تنا
[]1

اإلسراء 58
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أنا إمل ض ًًيدت ال جر فس ًًمةبق على أنوا الخمر التي ومليظه لدلا وس ًًمدر تا فااا
تن أجر عظيم فيخن  ،وا هس ً ًًك واودظ وكن تن الدازتممل على أمل ل ي واا بددها
صالة فجر أ ًدا.
م
وداتق تدها
وصمر تًا اح ظ ًه سً ً ً ًًانر الصً ً ً ًًلوات هو املبادرة دائها في أو الوقت،
كثواعيًد عًا مًي يجًك أمل ا ي هًا ،إيا والهسً ً ً ًًوي  ،فثا مإمل وسً ً ً ًًث النداء أو تنبه
ً
ً
الص ًًلوات قم وص ًًق .هذه الطريةي س ًًمض ًًثن هزيثي الش ًًيطامل هزيثي س ًًا ةي .و هذه
ً
ًاايي في يوتا وليلما ،قد م
أدتن ها انمظام
ي
الطريةًي سً ً ً ًًمصً ً ً ًًبح املواقيًت الخث
م
فأصبحت لا كاملاء ،ل يثكنا السمملناء ع ها فهي جزء تنا.
واأتق ت ي قو شًيخ اإلسالم ا ن ايثيي ر ثه هللا" :الصالة أفضق ا عثا  ،وألي ت ل ي
تن كلم طيك وعثق صً ً ً ًًالل؛ أفضً ً ً ًًق كلثها الطيك وأوجبه الةرآمل ،وأفض ً ً ًًق عثلها
الصالل وأوجبه السجود ".وتا أدرا تا السجود إنه املوق الذي يهومل فيه الدبد أقرب
تا يهومل تن ربه وفيه يهومل الدعاء تسً ًًمجا ً ا ،فدليا محري صمر الدعاء في سً ًًجود
كي ل يخلو تن طلك السمداني اا والؤبات على طريق السمةاتي.
ل ظ ت ي أمل الدبادات الةلبيي أنوا واكر هللا أ د هذه ا نوا  ،وأي ً
ض ً ًا الذكر حد
اااه أشًًها تخمل ي ،ت ها أاكار الصًًباح واملسًًاء ،فا رص على الزااتها كثا يلزام املرء
ض ًًرورات الحياة ،ا ظها أو اقرأها تن كمابا ،املهم أل اموانى فيها ،وإمل فااا أداؤها
في وق ها فبادر لذكرها في اللحظي التي اسمحضرت فيها أنها فااما ،قا ا ن الةيم ر ثه
هللا :أاكار الصًًباح واملسًًاء ثنالي الدر كلثا زادت سًًثاكمه لم يمأعر صًًا به ،ق اصًًق
قوة الدر أمل يدود السهم فيصاك تن أطلةه...
لذكر هللا الوة اربطا السً ً ًًثاء ...خالةا في إقبا  ،فأنت اندش رو ا وكينونما
ُّ
َ ُ ُ َّ َ َ ي َّ َّ ُ
اا ل َعس م
ًًذلًًا الم كر وتًًداوتًًي الاص ً ً ً ًًا ربًًا ،قًًا ودًًالى( :عاذكععا الل كث
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ً
َ
ُ
تفس ُحون) ]2[ .فاجدق كق ركي وس ًًكني في هذه املر لي-وغمرها-تدلةي اا ...الم كر
وبالدعاء ،الدعاء عند ا كق وعند ال راغ تنه ،دعاء الخروج تن املنا دعاء الدصو
إليًًه ،دعًًاء الًًدصو إلى الخالء ،دعًًاء الخروج تنًًه ،دعًًاء لر الجًًديًًد ،عنًًد النوم
والسهيةاظ ،ودرف على ا اكار وا دعيي ،واجدق صن املسلم ً
ً
صملمرا يسكن في
فيةا
ر
جيبا ،ساسهق عليا اسمذكار ا دعيي ويسهق عليا ُّ
المدرف على أسرار هذا الذكر.
يهسر بدضهم في الذكر الهمثام الكثرة وأنا أقو عليا اسهشدار الذكر واإلصالص
فيه ،كانت رابدي الددويي اةو  ":أس ً ًًممل ر هللا تن قلي ص ً ًًدقي في قولي ،أس ً ًًممل ر هللا

".

واس ًًمد هذا ال ض ًًيق ن عياض-ر ثه الل فةا  ":اس ًًممل ار ال إقال اوبي الكذا ممل؛
ويةاربه تا جاء عن رابدي الددويي( :اسممل ارنا يحماج إلى اسممل ار كؤمر)".
فد م
ش ةيةي الذكر ولا ل ظ الذكر فحسك ،إنه أتر جد ولا

هز  ،أمل اذكر ربا

واص ً ً ًًبح تن الذاكرين عم يذكر هللا فيثن عنده تن صمر تا صلق! فيا لها تن ترابي
سهق تنالها وقليق هم املسا ةومل لها.
ً
اكراا ل أني نساما لحظي ...وأهومل تا في الذكر اكر لساني

ُّ
َّ
قا ص ًًلى هللا عليه وس ًًلم ( :ةةبع ظسةم الل ي ظسه َ
وم ال ظل ال ظسه ...عل ل

ذكع الل دايليا ففاض ت ناه)[.]3

انظر اآلمل هق وسً ً ًًموي ياة ااكر ا وغافق عن اكر هللا ،كال ال شً ً ًًا ،إمل يااا
يكسً ً ً ًًوها اليوم نو تن الخشً ً ً ًًو  ،ازدامل الةوة والمحرر ،وقوة البصً ً ً ًًمرة والمأتق،
م
أصبحت وشدر أنا تخمل  ،تزامل تحلق!

[ ]2الجثدي 12
[ ]3تم ق عليه.
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فاا س ً ًًبحانه ةدر ُّ
اةربا تنه يةزرب تنا ،قا هللا ودالى في الحديي الةدس ً ً ي ":تن
اعا اةربت تنه ً
اعا ،وتن اةرب تني ار ً
اةرب تني ش ً ً ً ًًبرا اةربت تنه ار ً
اعا ،وتن أااني
ً
يثش ي أاامه هرولي".
وبة مدر صدقا في اإلقبا ة مدر اسهشدار لةوة في اإليثامل وومليمر جذري في يااا.
م
ت من أقبق إلينا الةيناه تن بديد وتن أراد ترادنا أردنا تا يريد
وتن سألنا أعطيناه فول املزيد وتن عثق ةوانا ألنا له الحديد
ً
إمل الزااتا اكر هللا س ًًيخ عليا ً
أعباء كؤمرة تن ي ها وس ًًلق الش ًًيطامل في كق ممل
م
لمأصمر عن الصً ً ًًالة وت ها ش ً ً ًمللا بس ً ً ً اس ً ً ً ا تور وتلهيات الدنيا المافهي وت ها
إضداف إيثانا وإغراقا في حر المل لي والنسيامل.
كن اليوم س ً
ًديدا فأنت تسلم يصلي ويحافظ على أاكاره ،ويا له تن إنجاز ،إيا و رل
م
وداجق ن سًًا ليةا هذا تلزام ،الزااتا الداصلي أهم تن الزااتا الخارجي،
املرا ق ل
فا سً ًًاس أهم تن الطالء ،والدبادات ممل اهومل يثامل راس ً ً ويةممل تمجذر صمر تن
عبادات شً ًًهليي ركيي ل اةدم إل تظهر الجوارح! أنت احصً ًن اليوم ص ًًدر وقلبا
تن كق اصزرال يزر ص ه فكن على عةي أنا اثشً ً ي في الطريق الصً ًًحيح وأمل أي شً ًًدة
سًزاو ت تداوتي هذه الطريةي وتحاربي بانق الشيطامل الذكر عم الذكر عم الذكر.
وإمل صش قلبا لز ًاتا سمخش جوار ا.
عثي أقوام يلهج لسًانهم ذكر هللا إنهم أناس اسهشدروا الا اللذة في الوصا  ،نها لذة
م
فظهرت تالتحها على وجوههم كنور يشً ً في ض ًًوء ال هار ،ف مل تن هللا عليا
ل انمهي،
ثؤق هذا المثما فاشًكر هللا ول وملزر ن سا ف نثا هو فضق تن هللا تن ه عليا لم ر
أكثر ا ولهشدر المواض واإلنا ي ل الكبر والسمدالء على تن ولا.
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ً
إقبال والزا ًاتا ،اشًًكر هللا وا ثده على هذا ال ضًًق ول ودده ً
اكاء
وكلثا رأيت في ن سًًا
تنا ق هو كرم تن هللا ،وهق جزاء اإل سًًامل إل اإل سًًامل ،فحافظ على الندثي وداوم
ً
عليها تى امذول لذة تن اإليثامل يملبطا عليها ا ولومل واآلصرومل.
قو نيامل إيثانا في الداصق ،اس ًًمدن ثطالدي الرقانق وأسً ًرار الدبادات الةلبيي ،كن
عثل ًيًا واجدًق قراءااًا وفق ًاجمًا الرو يًي ،فً مل كنًت ودثًق على ودويد ن سً ً ً ًًا
الًًذكر فًًاقرأ عن أجر الًًذكر واًًاريخ وس ً ً ً ًمر الًًذاكرين ،وإمل كنًًت اريًًد إاةًًامل أدانًًا
للصًلوات فاقرأ عن أجر الصًالة وكي يي الخشو في الصالة وااريخ وسمر املصلممل الذي
كانوا يدمثدونها كدثاد ل يسً ًًمةيم لهم عثق دونها ،انظر كي كانت الصً ًًالة في ياة
الرسًًو صًًلى هللا عليه وسًًلم وصًًحا مه الكرام والمابدممل وال ااحممل والدظثاء في ااريخ
اإلسالم ،ها قد وضدت يد اآلمل على سر تن أسرار النجاح وال وز.
عم اعلم أمل ا غاني واملوس ًًيةى عدو لدود للذكر ،لن وس ًًمطي أمل انجل في ارس ًًيخ هذه
الدبادة في قلبا وجوار ا تى امخلص تن كق تا يسً ً ً ى ً
غناء وتوس ً ًًيةى وإمل كنت
تثن يدتن هذا النو تن اللهو في سً ًًا ق عهد فاسً ًًهبدله ا ناشً ًًيد اإلسً ًًالتيي التي
ً
اغا م
اعمدت أمل اثأله ثا يض ً ً ًُّر ول ين دا ،ثا
اخلو تن املوس ً ًًيةى والتي س ً ًًمثأل فر
يلهيا ول ينجيا ،قم واخلص تن كق ش ًًريط أو تل لألغاني على أجهزاا الس ًًثديي
والبص ً ً ًًريي ،إيا والزردد ،هذه صطوة احماج لحزم كثا كنت از ًتا أو تا قررت أمل
اص ً ً ًًلي ولو كره الجثي تثن يةاس ً ً ًًثا الحياة احت س ً ً ًًة وا د ،اذكر كي كامل
الصًًحا ي ازتممل ت تا يهدد إيثانهم وعبادا هم ،اذكر كي أريةت الخثر في الش ًوار
وهم قوم قًد جبلوا على ش ً ً ً ًر ها في الجاهليي ،لم اأصذهم لحظي وهن وا دة ،هكذا
ي دق اإليثامل ةلك املةبق.
م
ً
ولإلقبا تمدي ولل رار إلى هللا أعر ،ولن ارى
اوفيةا في عباداا والزااتا إمل لم اةرنه
السمداني اا في كق ركااا وسكنااا ،قا ودالىَّ ( :ا َ َنع ُب ُد عإ َّا َ ن َط َتع ُ
ال)
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أعظ مم الموكًًق على هللا ،أ سً ً ً ًًن الظن خًًالةًًا ،اًًد ر في تلهوت الس ً ً ً ًثًًاوات وا رض،
ً
ا كر بدثق ،تًًا صلق هللا هًًذا ًًاطال! اصً ً ً ًًبر على اهًًالي الطريق املسً ً ً ًًمةيم وهجرامل
امللذات الدنيي ،سً ًًبح حثد ربا ،اسً ًًممل ره في كق ممل ،صً ًًق على النبي الكريم ،ادعه
ً
ً
اضرعا وص يي واسجد واقزرب ،فثا زا أتاتا تشوار يسمحق الا.

25
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الفصل الرابع :قلبي والقرآن
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لةد أصًبح للسًجود طدم تخمل تذ قررت أمل اجاهد ن سًا للخشًو في صالاا ،تذ
ً
ً
تبمددا عن تزاتمر الشًًيطامل ،أصًًبح مت ن سًًا اهنةى تن
تداوتا على ا اكار
أصًًبحت
راعن جاهليي كادت أمل هلكا ،واحرتا أجثق ش ً يء في الوجود ،إنها ندثي الدبادة التي
صلةنا جلها ،تمدي اإلنا ي والةربى تن صالةا ،ل ش ًًا أمل ن س ًًا الوتا ،لم رتمني
كق هذا الجثا كق هذه الروعي في دنيا اإلنسامل!...
قليق تن الدمك س ًًيجدلا احرص على البذ  ،ندم فةد قصً ًرت تن قبق م
ولكن هيهات
ً
أمل يلدغ امل تن تن جحر تراممل ،لن أكومل ض ًًحيي غ لتي ترة أصرى ،هكذا جدد الدهد
وانظر إلى الملد ،و دد أهدافا التي امول لها ن

ت تني دأت امدرج في س ًًلم المحرر

والراةاء!
أصً ًًبحت وشً ًًدر نو تن المحليق ،وربثا يدفدا هذا للبهاء والندم على تا فات ،كق
هذا ينظ هللا ه قلبا ويهيئه ملا هو آت...
لةد أص ًًبحت اليوم تس ً ًًلثا يص ًًلي ويداوم على الذكر ،وتن الذكر أي ً
ضً ًا االوة الةرآمل،
فهي لسًًم للروح ،قد ل ادر عظثمه في دايي اللزاام م
ولكن ل شًًا املداوتي على ورد
يوتي واد ر وا كمر ،سًًهمدلق رو ا آصر كماب سًًثاوي لم يثس ًه احري ول ازيي ،
أنزله امللا جبريق أتر تن رب الداملممل ،على سًًيد الخلق أجثدممل صًًلوات ربي وسًًالته
عليه ،إنه كماب الةرآمل الدظيم.
ً
والزاام ورد الةرآمل ً
تمحررا تن أي
يوتيا ي ض ً ً ًق أمل اخمار له الوقت الذي اهومل فيه
اراباط يةط عليا صشً ًًوعا ،فأنت ممل اةبق على الةرآمل ،أقبق هلا ل بدضً ًًا،
أعطه كق تا فيا يدطا أكثر تثا انمظر ،إمل الةرآمل كريم وفي ...اخيق! كلثا اهمث مثت
ًًه زاد تن الخمر والبصً ً ً ًًمرة والحكث ًًي ت ًًا لم اكن ودرف ًًه ،وكلث ًًا اقزر ًًت أكثر تن
صً حااه كلثا أعر في رو ا وكلثااا ...وكلثا غبت عنه عم رجدت إليه وجداه ينمظر ،
كريثا ً
ً
جوادا ل ين ُّا يخلق في ن سا شدور المةصمر والشول.
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ولهذا ف مل الج هاد في ظ بدض س ًًور الةرآمل في دايي الطريق س ًًيهومل له اأعمر قوي
ً
في ن امللزام الجديد صاص ً ًًي إمل رص على الصً ً ًالة جديد ظه ف نه س ً ًًاش ً ًًدر
نجازه ويمدلق أكثر الصالة ح ظه الجديد.
ونصًًيحتي ملن أراد أمل يح ظ بدض سًًور الةرآمل ،أمل يجدق نامه ا ولى ظ كماب هللا
كلًه ،والًا أمل لهًق اترئ تًا نوى ،وأمل اإلنسً ً ً ًًامل إمل قبض وكانت نامه ً
صمرا ف مل هللا
ً
سً ً ً ًًيجزيًًه على قً مًدر نامًًه ،فًًاجدًًق هثمًا عًًاليًًي وأتًًانيًا فول الس ً ً ً ًحًًاب ،ل ارض
ا هداف الرسيطي ،نا قد انا تا احسبه ً
عصيا ،كرم هللا وتديمه .قا ا ن املبار
ر ثه هللا ":رب عثق صملمر ودظثه النيي ،ورب عثق كبمر اصملره النيي".
ً
و ممل انوي ظ كماب هللا ا دأ ال تن سً ً ًًورة البةرة ،ض ً ً ً آيات اح ظها في كق
ورد ...داوم على ارايلها ولو اسً ً ً ًًمملرل تنا

ظ أو جزء الوقت الطويق ،فأنت في

تمدي واتمنامل ،مل الروح ازاود نور كق آيي جديدة ازرس في جدار الةلك ،وكي يثكن
أمل يهومل الةلك الذي أناره اكر هللا تن الداصق ،ل د أنه سراج تنمر ،أو در أو شث !
ل انظر إلى عًدد الص ً ً ً ً حًات املمبةيًي أتًاتًا في كمًاب هللاً ،ق انظر كم م
أفدت تثا
ظمه تن آيات هللا ،اذكر أمل عثر ن الخطاب رضً ي هللا عنه
وعبد هللا ن عثر رضً ً ً ي هللا ع هثا،

ً
ظ البةرة في  12سًًني

ظها في عثاني س ً ًًنممل ،لا إل لحرص ً ًًهثا على

الدثق ها وهثا الصًًحا يامل الجليالمل ،وأنت لسًًت حاجي أمل وسًًر في

ظا املهم أمل

اؤرت ظا ووس ً ًًمثر فيه ولو ثموس ً ًًط ضً ً ً آيات في اليوم أو تى ا س ً ًًبو على
م
أقص ً ً ى اةدير ،ا ظ وراق وص ً ًًق ه في ص ً ًًلوااا س ً ًًمدر أمل للةرآمل ا ح وظ وق
ً
احليةا...
صشو يزداد صا به
واًًأتًًق ت ي لو أنًًا أنهيًًت البةرة فةًًد

م
ظًت أطو سً ً ً ًًورة في كمًًاب هللا ،ولو أنًًا

أردف ها آ عثرامل فها قد زت أجر الزهراوين ،وتا أدرا تا الزهراوامل ،كالملثاتمممل
اظالمل ص ً ًًا بهثا يوم الةياتي ،وأجرهثا عند هللا كبمر ...وا يام وس ً ًًمر واآليات ازرس ً ً
والح ظ يزداد وأنت امألق تى يزراءى لا ااج الوقار!
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عم اأتق ت ي هذه ا اديي :قا رسً ًًو هللا صً ًًلى هللا عليه وسً ًًلم " :إمل الذي لا في
جوفه ش يء تن الةرآمل ...كالبات الخرب"[.]4
م
وعنه أي ً
ض ً ًا صً ًًلى هللا عليه وسً ًًلم " :يةا لصً ًًا ك الةرآمل :اقرأ واراق ورا مق كثا كنت
مل تنالما عند آصر آيي اةرأها"]5[.

اراق في الدنيا ف
وعنه ً
أيضا صلى هللا عليه وسلم أنه قا  " :ل سد إل في اعنمممل :رجق علثه هللا الةرآمل...
فهو يملوه آناء الليق وآناء ال هار فسً ًًثده جار له قا  :يا ليمني أواات تؤق تا أووي فالمل
ً
فدثلًت تؤًق تًا يدثًق ،ورجًق آاًاه هللا تًال ...فهو يهلكًه في الحق فةا رجق يا ليمني
أواات تؤق تا أووي فالمل فدثلت تؤق تا يدثق"]6[.

فهق علثت اآلمل تهاني هذا الةرآمل!...
وبثا أنا في تر لي ودلق الةلك الةرآمل ،عليا أمل انظر في ا س ً ًًمرات الدلثاء لبدض
ُّ
آيات هللا ...د م ف اد يرل ودتدا ينس ً ًًاب ...د للم سً ًًمر نصً ً ًًابا تن وقما وأنص ً ًًت
حاضرات الراسخممل في الدلم وسول لا تن كم هذا املدممل.
م
وقًد امدثر في طريةًا فمثض ً ً ً ً ي أيام ل اةرأ فيها ورد تن الةرآمل فال اجدله سً ً ً ً ًًربا
لإل ب ًًاط والزراج وصثو ال ًًذكرًً ،ق ا رص في اليوم ال ًًذي لم اةرأ ورد في ًًه أمل
اكبا أو تس ً ً
وس ًًمث للةرآمل ر ً
ًملةيا أو قبق نوتا ،اجدق هثما ادار تا فااا في أقرب
ً
ً
ً
فرصي ،اجدله ً
سثاعا في كق يوم.
ياايا أمل يصق الةرآمل قلبا قراءة أو
أترا

[]4

أصرجه الزرتذي وقا  :سن صحيح.

[]5

قا الزرتذي :سن صحيح.

[ ]6أصرجه البخاري وتسلم.
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قال اإلمام الشاطبي في " ِحرز األماني":
ً
روى الةلك اكر هللا فاس ًًهس ًًق تةبال ول ودد روض الذاكرين فمثحال
ً
وتا تؤله للدبد ص ً ً ًًنا وتونال
وآعر عن اآلعً ً ً ً ً ً ًار تثراة عً ً ً ً ً ً ًذ ه
ين مق صمر أجر الذاكرين تكثال
وتن ش ً ً ًًملق الةرآمل عنه لس ً ً ًًانه
ًّ
ت الخمم ال واراحال توصال
وتا أفضق ا عثا إل افمما ه
إنًا اليوم في تر لًي الزاود تر لًي المدبئًي والمنوير ،لهًذا ليكن في رنًاتجا اليوتي
ُّ
قسًًط واف تن المدلم ،ودلم كق تا يحيط بدبادااا ،تن علم الصًًالة والذكر والةرآمل
ليةر في قلبا ويزرس ً ً رس ً ًًو الجبا  ...فلو كنت س ً ًًم مح ا ً ا وصل هذا الباب جني
ً
سً ًًا رة فيحاء ،هق كنت سً ًًمدلم تا فيها لول أنا فمحت الباب يد  ،إاا صذ جثي
ا سً ًًباب التي اوصً ًًلا لهذا الباب عم افمحه وانظر سً ًًزرى أنا زت صمر الدنيا وزاد
اآلصرة.

َ َ َّ
َّ
َ
َ َ َّ
ُ َ
وقد قا هللا سًبحانه وودالى( :قل هل ي َط َتوي اَّل َن َيعس ُجون َعاَّل َن ال َيعس ُجون ن َجا
َ َ َ َّ ُ ُ َ
َ
]
5
[
يتذك ُع نعلوا األْلاب) كال ل يثكن أمل اهومل أنت الذي جهق في غ لي هو أنت الذي
علم في إقبا  ،إمل للثدرفي س ً
ًريانا في جسًد اإلنسامل يحيي ه ا تق ويجدد الهثم ويخلق
الي اسًًمةرار واازامل ،هذا تا ي دله الدلم اإلنسًًامل ،فكي إمل كامل ً
علثا قرمل خشًًيي
الخالق واإلقبا عليه ،إنه ال وز حق.
قا اإلتام أ ثد ر ثه هللا ":إمل أ برت أمل يدوم هللا لا على تا ُّ
احك فد مم له على تا
ي ُّ
حك ".فهي تمالزتي ،ألي تدادلي ،كلثا داوتت على تا يحبه هللا كلثا ااسًًرت لا الطريق
ً
ً
ً
وسهلت وأصبحت يااا تنمظثي تزاني زاصرة اكسوها الر ثي اإللهيي وتديي الرب.

[ ]5الزتر .3
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ق سً ًًهبدأ الهثوم امالش ً ً ى أتاتا ،الا أمل انشً ًًملالا الطاعي والمدلم يصً ًًرف عنا
النش ً ًًملا هثوم الدنيا الدنيي ،وقد قا بدض السً ً ًًل  ":إاا قصً ً ًر الدبد في الدثق
ا ماله هللا الهثوم".
وإمل كنت اليوم شًًا ً ا ً
فملدا شًًيخ ،وتا يدريا أنا سًًزر ق عن دنيانا قبق أمل اصًًق الا
املر لي! فالدثر ل نةدره إل الدثق الص ً ًًالل ،ق كق أعثارنا ل وس ً ًًاوي إل تؤةا تا
رصًًنا عليه تن الطاعي والبذ واملسًًا ةي في سًًريق رضًًا الخالق ،قا يحيى ن تدممل

-

ر ثه هللا:-
وإاا افمةرت إلى الذصانر لم اجدً ...
اصرا يهومل كصالل ا عثا
وتن كامل في تر لي تمةدتي تن الدثر فا رى ه أمل يعجق اللزاام لاسًًمدر تا فااه،
ً
كثًًا على الش ً ً ً ًًاب أمل يعجًًق اللزاام نًًه ل يضً ً ً ًًثن كم سً ً ً ًًيداش تسً ً ً ًًمةبال ،قًًا
الناسا وري في ا سمر سورة الدصر تن غرانك الةرآمل" :ل ش يء أن

تن الدثر

".

وعن الحس ًًن-ر ثه هللا-قا  ":يوتامل وليلمامل لم وس ًًث الخالنق ثؤلهن قط :يوم ابات
ً
ت أهق الةبور ولم ار مت ليلي قبلها ،وليلي صًًريح ها يوم الةياتي ويوم يأايا الرشًًمر تن
الل ودالى ،إتا الجني أو النار ،ويوم ودطى كما ا إتا يثينا وإتا بشثالا".
قد وصً ًًق نا املسً ًًمر إلنجازات ةيةيي ،إقاتي الصً ًًالة وتداوتي الذكر وإ ياء الةلك
ًًالةرآمل! فثن ودلثهًًا وداوم عليهًًا ،كًًانًًت زاد الةلًًك الًًذي ي يض ًًه اإليثًًامل في عنًًايًًا
املةبق وجوانحه ،ليذول نديم اآلصرة وهو تا زا في دنياه كثا قا شً ً ًًيخ اإلسً ً ًًالم ن
ايثيي ر ثه هللا":لا في الدنيا نديم يشبه نديم اآلصرة إل نديم اإليثامل

".

وقا الحس ً ًًن البص ً ًًري ر ثه هللا " :ا ةدوا الحالوة في عالعي أش ً ًًياء :في الص ً ًًالة ،وفي
الذكر ،وفي قراءة الةرآمل ،ف مل وجدام ،وإل فاعلثوا أمل الباب تمللق ".وتن وجده ً
تمللةا
َّ
علي ًًه أمل يسً ً ً ًًمثر في الط مرل تى ي مح ل ًًه ،وأت ًًا تن وج ًًده ت مو ً ًا ك ًًامل تن (اَّل َن
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َّ َ َ َ َ
َ َّ َ
َ
َ ُ ُ َ َّ َ ي َ ُ ُ ي
ودا َع َ َ َ
د ُ ُنوبةم َع َ َتفك ُععن ي دس الطةجاعات عاأللض
ذكععن الل ق اما عقع
َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ي ُ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َّ
]
8
[
لبنا ما دس هذا باط بحانك ف نا تذاب انلال) .
و هذا النور الذي اسً ً ًًمةر في الةلك ...هق ارانا وصً ً ًًلنا ملر لي ل نخشً ً ً ى على أن سً ً ًًنا
الزراج ! هذا تا سمكش ه لنا الورقات الماليي تن ص حات دفزر اللزاام.

ُّ
فإن الشةةة ةان ال َجل من حعبنا ،نفنكطةةةل تن
ُ
حفظ ننفطةنا منه ،عال شك نن ما تظعنا ال ل
ي
نهج تجا ب !

[]8

آل عمران 191
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الفصل الخامس :مظهر الملتزم ،منحة أم محنة؟!
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قد صش ً قلبا فلز ًاتا س ًًمخش ً جوار ا ،س ًًهن ر تن تظهر الذي أل م مه في غ لما
ً
ً
وسً ً ً ًًهمول للظهور ثظهر المةي امللزام ،إمل كنت رجال أو اترأة فال شً ً ً ًًا أمل اللباس
ا حهشً ً ًًم صطوة تحوريي احماج أمل اخطوها في طريق اللزاام ،سً ً ًًمطلبها رو ا التي
ً
دأت احيا بلسً ً ً ًًم اإليثامل ،ول احسً ً ً ً مبها صطوة قليلي ا هثيي ،ق تظهر تن أولى
أولويات الش ً ًًيطامل في ربه لاللزاام والدبادة واإلقبا  ،كي ل وقد كامل هدف إ لا
أو تا صلق هللا أ انا آدم وأتنا واء ،نز عيا هثا ع هثا وإظهار س ً ًًوآ هثا ،ليهس ً ًًرك في
م
صروجهثا تن الجني ،وتا زا هذا دأ ه ت كق غافق وكافر ،نشً ً ً ًًر الدري والس ً ً ً ً ور
وا جومل ،وهذا الزركما ا و تن الشيطامل لا تن فراغ ،فألنه يدلم أمل ودويد الن
على الدري والس ً ً ور ،هو اسً ًًمدراج للسً ًًةوط في تسً ًًهنة الشً ًًهوات ةمق الحشً ًًثي
والحياء وهو المدرج إلصثاد نور اإليثامل ،فالحياء شًًدبي تن ش ًدك اإليثامل! هذا لندر
أمل ومليمر املظهر تن أكثر الدةبات التي سامصدى ها لا الشيطامل املزر ص!
قًًا شً ً ً ًًيخ اإلسً ً ً ًًالم ا ن ايثيًًي ر ثًًه هللا ":الولدة نوعًًامل أ ًًدهثًًا :هًًذه املدروفًًي،
والؤانيي :ولدة الةلك والروح وصروجهثا تن تشً ً ً ًًيثي الن م  ،وظلثي الطب  ...وهذه
الولدة كانت بسًًرك الرسًًو كامل كا ب للث تنممل ،وقد قرأ أب ُّي ن كدك-رض ً ي هللا عنه

-

(النبي أولى امل تنممل تن أن سًًهم ،وهو أب لهم) ،فرسًًو هللا صًًلى هللا عليه وسًًلم لغ
رسًًالي اإلسًًالم للداملممل فهامل كا ب الذي ولدنا ه تن جديد ،وصرجنا ه تن الظالم إلى
النور ،وباإلس ًًالم الذي الزاتمه ا ت  ،كانت الولدة لهذا الةلك ولهذه الروح امل تني،
إنه اإلس ً ًًالم الذي يدعو للباس الحش ً ًًثي للباس المةوى ،لمبحر ةوة ونجاح في ياة
اإليثامل والسدادة والرقي!
لهذا فثن الطبي ي ً
جدا أمل احك تظهر اللزاام وأمل ا رح ه ن س ً ًًا نه فطري ،وإمل
رأيت بدض الزردد فاعلم أنا حاجي ملدالجي وإصالح وازو مد المةوى والمذكرة.
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ً
سً ًًث رجق ديؤا تن اإلتام تالا فةا  ":هذا الحديي ينبغي أمل يكمك ثاء الذهك" ،
فةا له تالا ":ق ينبغي أمل يكمك ثاء الدثق ".هو الدثق دللي الص ً ًًدل ،هو الدثق
اوقي الرضا والةبو .
ً
تظهرا إمل قا له ن ور في الن
لهذا فالزردد في اإلقبا على اللزاام

فهذا مل الةلك تا

زا حاجي لبدض الدالج والمذكرة وارسً ًًيخ ت اهيم اإليثامل والدبوديي ا ،وقد يهومل
تن الباس ً ًًات إ لا الذي س ً ًًيدظم ا تر ويهو ال دق ويجدق تنه الحرب فيخوفا
م
ويزر الزردد فيا تى ل اةبق عليه إقبا املشًًمال ،فال اخ تن شًًيطامل عدو تبممل،
ق اذكر أمل صشيي هللا أعظم وأمل طاعمه س هومل عليا كق صوف!
وتثن يخوفا؟! وبثن يخوفا؟! ثحيط غافق ،وقوم غرقى في جهالت وظلم للن

؟!

أاخاف تن عص ى ربه ول اخاف أمل ودص ي أنت ربا!
واذكر" أمل الدباد آلي؛ فانظر إلى الذي سلطهم عليا ،ول انظر إلى فدلهم ا ،وسزريح
تن الهم والملم".
إنا في الواق أتام المممل ،الي الةدرة وانددام الةدرة على الظهور ثظهر امللزام.
الحالة األولى :أمل يهومل تحيطا ل يثن تظهر اللزاام ولكن قد يس ًًخر تنه تن اعماد
على غ لما ،فهذه عالجها الدزم والحزم واإلقبا ةوة ل اردد ،كثا كامل الا ت أداء
ً
ً
الص ًًالة ،وس ًًمهومل صطوة س ًًهلي نا نجحت س ًًا ًةا في فرض ن س ًًا في إقاتي الص ًًالة
وفروض اإلسًًالم ،قد عو مد هم أمل يحزرتوا رغبما في الممليمر ممل قررت أمل اهومل ً
تلزاتا

أركامل دينا الحني .
ً
ً
ول أشًا لحظي وا دة أمل الصً مد ثظهر امللزام سًيهومل املر لي ا صمرة في كسر اجز
المح ًًدي ان ًًا وبممل أهل ًًا وتحيط ًًا الرافض للزاات ًًا ،فلم يد ًد بد ًًده ًًا تن اح ًًد
ينملصًًومل عليا يااا ه ،ق سًًيهومل الحسًًم ونهايي الجدا أتام أي اطور يلحظونه
ً
في تس ً ًًمرة الزااتا تسً ً ًًمةبال .وكثا يةا ألي الصً ً ًًدتي ا صمرة التي ل صً ً ًًدتي بددها،
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م
والصًًدتي اور
الوهن والخضًًو  ،وهذا سًًيصًًاب ه تن آعر رفض الزااتا والسًًخريي
تنا .أتا في وسً ً ًًط ير ك اللزاام فال تشً ً ًًهلي البمي لديا وفي ا حصً ً ًًلي ف مل ظهور
الزااتا في ش ً ًهلا إنثا هو تنحي س ً ًًمذول تدها الوة الس ً ًًمةاتي والطاعي والمةوى،
سمدرف ال زرام واملها ي التي سهموج عبااا على اللزاام.
والحالة الثانية :أمل اهومل في وس ً ًًط يحارب اللزاام ةوة الس ً ًًلطامل ويزر ص امللزاتممل
ًّ
ً
الملرباء ق ويسً ً ًًلط عليهم ش ً ً ًرار الناس تثن ل يرقك في ت تن إل ول اتي ،وفي هذه
الحالي أنت في ا ضً ًًرورة ،وللضً ًًرورة أ هام ،أنت في تحني ،فهسً ًًدد واةارب والزام
الحد ا دنى الذي اداري فيه الةوم تى ل ينالا ت هم ًأاى ،وإمل كامل ا اى أ ً
يانا ل
تناص تنه فحي ها س ًًمهومل تر لي ا مالء لص ًًدل إيثانا ،وهللا قد رف عنا الحرج كثا
رفده عن عثار ن ياسً ًًر رض ً ً ي هللا عنه ،والحثد ا على كثي اإلسً ًًالم التي ودطيا
الخيارات املناسً ً ً ًًبي لوضً ً ً ًًدا وقواا فممصً ً ً ًًرف ت عةبات اللزاام ثا اةدر عليه
وبثرونًي ل وملمر تن درجًات إيثًانًا .ولهًذا فجثيق أمل اطال قصً ً ً ًًص اللزاام ا و
اإلس ًًالم تن الص ًًحا ي لممدرف على حجم ا اى الذي لقوه في س ًًريق اإليثامل اا رًّبا
ً
وبثحثد صًلى هللا عليه وسًلم ً
نريا ورسًول .واذكر أمل اثام الور أمل يدلم اإلنسامل صمر
الخمرين ،وشر الشرين ول يهل هللا ن ًسا إل وسدها .وتا بدد ا حني إل تنحي!
أتًا الزردد ت الةًدرة على تظهر اللزاام ،فهو تن ا تراض التي وجك عليا عالجها،
والتي اد على ض ًد في اإلرادة وض ًًد في اس ًًهيداب الحكثي تن الس ًًمةاتي ،ف مل لم
م
انةلبت إلى
ودالجه الرجو إلى ةيةي الدبوديي ا فهي تحني ةيةيي ،وإمل عالج ها
تنحي ةيةيي.
أترا ً
و ممل نمحد عن اللزاام في املظهر فال د أمل نوضًل ً
كؤمرا تا يسًًاء فهثه تن بدض
الن ًًاس ،ف ًًاللزاام ل يدني عبوس الوج ًًه ُّ
واجهم املالتح والنظرة الد ًًداني ًًي!!! ول يدني
ً
وتظهرا غمر تألوف يخلق املس ً ًًافات انا وبممل تن ولا ،ويبدد عن
لبا ًس ً ًا تن ًرا
سً ًًبق الدعوة واإلرشً ًًاد ،ل يدني الملض ًًك والشً ًًدة في الخطاب والمللظي في الةو  ،إننا
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نمحد عثا فرضه الشار الحكيم ،وأقره أنثي أهق السني ،فالرجق عليه إع اء لحيمه
والحرص على لباس ل اظهر تده عوراه ول ينا احت الكدبممل ول يص ً ً ً ا اصً ً ًًيق
جس ً ًًده ،في ممل املرأة عليها لر ال جاب الس ً ًًاار لهق جس ً ًًدها والذي ل يص ً ً ه ول
ً
يهومل فمني ،وت هذا املظهر المةي ،سً ًًمكسً ًًو الروح ص ً ً ي ص ض الجناح للث تنممل،
صً ً ً ي الذلي للث تنممل ،صً ً ً ي ا حبي وا صوة في هللا ل الس ً ًًمدالء والكبر أو ال ظاظي
والمللظي! ويك ي أمل اطل على ش ً ًًروط اللباس ا حهش ً ًًم للثس ً ًًلم واملس ً ًًلثي لمجد أمل
اإلسً ًًالم لم يحدد زًيا ً
تدينا ،ق هو اب واس ً ً يخمل أعراف الناس والصمالف فيه
ر ثي تن هللا بدباده وتا أعظم اإلسالم الذي يحدد الحد ا دنى في الشهليات ويزر لا
المصرف فيثا ل إشها فيه.
وتا تظهر اللزاام الش ًًكلي إل ركي اللزاام الةلبي ،وإل فال وزمل له إمل لم يةزرمل الزاام
الةلك قا رس ً ً ًًو هللا ص ً ً ًًلى هللا عليه وس ً ً ًًلم( :إمل هللا ل ي منظر إلى أعثالك مم ،ول إلى
ً
صًورك مم ،م
ولكن ي منظر إلى قلوبكم ،أل وإمل في الجسًد تضًًملي ،إاا صًلح مت صًلل الجسًًد
ُّ
ُّ
كله ،وإاا فسد مت فسد الجسد كله أل وألي الةلك)[.]3
ا ت كنت اظهر في ش ً ًًهق أبدد تا يهومل عن اللزاام واليوم قررت أمل ود ي لحيما
والر لبا ًسًا تحهشً ًًثا ...كذلا أنت علثت أمل ال جاب فرض على كق تسًًلثي ،وعلثت
أنه ات ً
أترا ل تجا للثداهني فيه ،فهو أتر هللا فرضً ًًه على املسً ًًلثي ،وكثا الصً ًًالة
فرض ...ال جاب فرض ،ولكنا كنت ا ت ل وسًمزرين وكنت قد أل م ت لباس املوضًًي
والخروج بس ً ً ور ،واخش ً ًممل أمل امابدا ا نظار وربثا الس ً ًًخريات ،هذه كلها تن تكر
ً
الشيطامل ،فال الةي لها ال واتض ي في طاعي ربا فال طاعي خلول في تدصيي الخالق.
وأعثا البر كلثا عظثت كامل الصًًبر عليها أعظم تثا دونها والصًًبر ت الةدرة جهاد ،ق
هو تن أفضق الجهاد وإنثا أنت في جهاد.
[]3

رواه البخاري وتسلم.
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إمل إع اء اللحيي في لد ل يةث الحريات اللخصيي لهو أتر سهق ووسمطي أمل ا رضه
بس ًًهولي وأنت تبهس ًًم تنرس ًًط الوجه ودك أس ًًارير س ًًكيني اإليثامل واازامل امللزام
وسًًدادة املةبق ،ولكن إمل كنت في وسًًط يحارب أي تظهر للمدين فأنت تخمر ممل لممل
حسًًك درجي ا اى التي قد اص ًًلا تن هذه الحرب على اإلسًًالم ،إتا أمل ود ي لحيما
ً
واجدلها تنس ً ًًةي ل اجذب لا ا نظار ككؤمر تن الش ً ًًباب الذي يلمحي جرد أمل يبدو
بش ً ً ًًهق تخمل وهو بديد كق البدد عن اللزاام ،ق قد يجدق اللحيي كض ً ً ًًرب تن
ً
ض ًًروب املوض ًًي ،وألي تداراة تنا إلى ممل اأتن الدار ،أو أمل اموق قليال عن إع ائها
تى يزو صطر الزرص ًًد والبغي والددوامل على تجرد إع اء لحيي ،أتا أنت أي ها املةبلي
بش ً ًًول ،اعل ي أمل ال جاب
م
اأصذ في هللا لوتي لنم ،ف نه الشًًرف أمل اصًًد ي أتر هللا ،واعل ي أنها تجرد أيام عم
يمدودومل عليا ويخضدومل لرغبما وينسومل ُّ
وملمر ويحزرتومل رقيا.
ظا وص ً ًًونا تن كق اعمداء ،فالرس ً ًًيه واص ً ًًد ي ول

قد يهسًاء تهسانق ،ملااا على الرجق املداراة وعلى املرأة الصد  ،الا مل لحيي الرجق
ً
بي لل مني مإمل ار إع اءها لضًًرورة ...م
واركها ل يمددى ضًًرره إلى املسًًلثممل،
لاسًًت تجل
وأي ً
ض ً ً ًا هو تجبر على الخروج والبحي عن الرزل في كق يوم وتن ورانه تس ً ً ً وليات

ً
وللضًًرورة أ هام ،انثا املرأة إمل صرجت سًًافرة فهي ال مني بدي ها لشًًباب املسًًلثممل ق
ً
وقد وددى ضًًررها لملمرها فضًًال عن ن سًًها ،وقد يح ظها زوجها أو أهلها في البات فال
اضً ُّ
ًطر لال مها والمداتق الذي يجلك عليها الددوامل لل جاب إل في الت الضًًرورة.
ً
ً
ً
تبالملا فيها،
وطبدا هذه الي صاص ً ًًي اةمص ً ًًر على لد يحارب تظاهر اللزاام تحاربي
وإل ف مل أكثر البالد ل اثن تظهر اللزاام أو امصً ً ً ًًدى له الظلم والددوامل لهذا لن
يحرم أكثر امللزاتممل الجدد تن الظهور ثظهرهم الجديد.
أتًا لر النةًاب فهذه تكرتي ودرجي لالراةاء لألتام ويك ي أنه ص ً ً ً ً ي اثيما لذوات
ً
الخدور وصا بات ال ضق والدلم على تر الماريخ اإلسالتي ،واسألي تجربي لمخبر عن
لذة هذا السً ًًزر والسً ًًر العجيك تن أس ً ًرار الحريي والمحليق ،وبثا أنه أتر اصمل في
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وجوبه الدلثاء إمل لم اكن عثي فمني ،رغم اعمةادي ةوة ا دلي على وجوبه ،فأنت أتام
ر ثي الصمالف إمل كنت في الد ل ارى م
فرضً ًامه ،وجثيق أمل اطل ي على أدلي ال ريةممل
ً
وانظري ملا اطيك له ن سً ً ًًا واةدرين عليه ،تةبلي حك ل إكراه وهللا هو الهادي إلى
سواء السريق.
وتثا ل صالف فيه أمل حجاب املسً ًًلثي فرض ،ولباسً ًًه واجك في ترا ق اللزاام ،وقد
ً
ً
جثيدا في نةطي
دع ممني بدض املدمنةات لإلسًًالم ديؤا عن ترا ق الزااتهن واشًًزركن
ال جاب الذي كامل يدد النسًًبي لهن نةطي المحدي ا كبر ،والخروج للشًًار لباس لم
يدم مد عليه الناس ،كامل النسًًبي لهن املواجهي والمحدي في أقوى صًًوره ،ورغم الا قد
قبلن المحدي ،ولكن اأتلي كي أمل هللا يسر لهن هذا اللزاام وهن في أرض ل يرف فيها
ً
أاامل ول يدين أهلها دين اإلسً ًًالم ،فمخرج في الشً ًًار تدزاة حجا ها الجديد والزااتها
ًريا ا أمل اةبلي أنت التي ولدت في اإلسالم ،أسر ت ها؟!
الجديد ،أفل ما
بدد هذا المطور والظهور الجديد لدينا تر لي تن ُّ
المدود وودويد ا حيط ،وألي تر لي
ً
عظيثا واإلصالص فيها
سً ً ًًهنةض ً ً ً ي ثديي هللا ور ثمه فهلثا كامل الموكق فيها على هللا
ً
تمانا ،كلثا سًًهلت وأعثرت ركات وااسً ًًمرا .فاتض في تسًًمراا أيها امللزام وأي ها امللزاتي،
قد ودود الةوم عليا اليوم ثظهر المةي ،واملسلم الصادل إاا عبد هللا ثا شر فمح
هللا عليه أنوار الهدايي في تدة قريبي.

تةذكع نن العجةل ال ُجدو عال ُذم لج عد كونه
َ
ي
ُ
َ
َّلني ،بل نجا جدو ما اكن لل نطوع علسعبد ننف ،

ةةوا اكن ف ه َّلني نع مشة  ،عها قد تسج َ هذا
ي
ايلوم ذا فالزتم...

41

صفحات من دفرت االلزتام

الفصل السادس :أصبحتَ داعيةً فهل من صديقٍ؟!
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لم يكن الشًًيطامل لي وت تؤق هذه ال رصًًي في عنيا عن تسًًمراا في اللزاام ،ول شًًا
أنه سًًيدثق كق تا وسًًده ليخلق في ن سًًا شًًدور الزراج أو الخوف أو الزردد ،وإمل لم
ي لل تدا ولم يمثكن تن الا فسً ًًي لك عليا ت من ولا وقد يصً ًًق ا تر مل يم رغ
أ دهم ملضايةما والسخريي تن تظهر الزااتا الجديد ول يبالي ثروءة أو أدب!
ي ها أنت في توق يمحمم أمل اواجهه حكثي وعةق ،أوله أل ابالي ثا يةوله ول الم ت
ملا يهرف ه ،نه لا إل تن عرعرة ال راغ ،ولن يهومل ًةا تا صال أتر هللا ،عم اسمدن
َ
ايلاهس َ
ةاعدة ( ُدذ ال َعف َو َعن ُمع بال ُعع َعنتعض َتن َ
ال)]12[ .
م
ولهس ً ً ًًمملق املر لي في اةويي إيثانا وأنت يحدو قو ا ن ايثيي ر ثه هللا ":تن كامل
إيثًانًه أقوى تن غمره ،كًامل جنًده تن املالنكي أقوى ".فأقبق أكثر واةرب أكثر وا كر
أكثر وألل ًالًدعًاء أكثر أمل يوفةًا هللا ويسً ً ً ًًدد صطًا ويًذيةًا تن لًذة اإليثًامل تا
ينسيا عةبات الدنيا.
عم ان هز ال رص ً ًًي للدثق على دعوة هذا املرء وهدايمه ،أهده كما ً ا يمحد عن واجك
ً
اللزاام ،عن إع اء اللحيي أو لر ال جاب ،أرسًق له رسانق دعويي طريةما ،اسم مد
تن الي الؤورامل التي هو فيها والتي لاست إل داف النةص أو الجهق ،بشدور الذنك
وأقبق هدوء وإشً ً ال انمر له ظلثي

إنه يود تنا أمل ابةى في ترارمه! فكن كريم الن
ً
قلبه وارسط له امل اهيم وازر في ن سه ذرة تن عزة املسلم!
ً
قد يهومل ت ً ًًخ ً
ص ً ًا أكبر تهاني في أهلا ،كوالد أو والداا ،فداتله التي ألي أ س ً ًًن
وإيا أمل وملضبه ولكن الط تده وبممل له وجهي نظر الةناعي التي ارسخت في قرارة
ً
قلبا ،الحكثي واملوعظي الحسً ًًني ،وعادة تا يم ق ا هق في الخوف عليا تن ابدات
هًذا اللزاام في لد يحارب أي تظهر تن تظاهره ،فذكرهم ثديي هللا وبأمل هللا تولى
الذين آتنوا.
[ ]12ا عراف .133
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ً
إنها تدالجي ن سيي ...سمصبح داعيي قبق أمل اةرر الا ،سمجد أمل الدفا عن ريااا
أص ً ًًبح ثنالي نش ً ًًر للدعوة في وس ً ًًطا وألي المجربي ا ولى لا كداعيي للخمر تبمدئ،
فكن على قدر تن النجاح قد اجني تده الكؤمر تن ا جر ،فةد رأينا تن الزام وتا لبي
م
الزاتت أس ًًراه الهاتق ،وقد يهومل ا تر ص ً ً
ًدبا في بدض الحالت ولكن ل أقق تن
تى

ُ
َّ َ
ك باْلك َج َعال َجوت َظ َ
اْل َطةة َن َع َ ادل ُةم
ا حاولي .قا ودالى( :ادع ل َ ةةب ل لب
َّ
ََُ َ َ
َ َ َ ُ َّ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
]
11
[
بالىت يه نحطن ن لبك هو نتسم بجن ضل تن ب سه عهو نتسم بالجةتد ن) . .
وقد قا بدض أهق الدلم ":لو فرض أنا علثنا أمل الناس ل يزركومل املنكر ،ول يدزرفومل
أنه تنكر :لم يكن الا ً
تاندا تن إ الغ الرسالي وبيامل الدلم".
وهق يحزنا أمل يس ً هزؤوا ا؟! أو لم ودلم أمل رسًًو هللا صًًلى هللا عليه وسًًلم تر عليه
تا هو أعظم تن السً هزاء ،ولكنه صًًبر! فثا النا ل نصًبر كثا صًًبر رسًو هللا صًلى هللا
عليه وس ً ًًلم وص ً ًًبر الص ً ًًحا ي رضً ً ً ي هللا ع هم تن بدده ونحن نحثق اات الدين ممل
ضلوعنا ،ونسبح حثد رب وا د! إنها تسألي أصذ للكماب ةوة وصبر ويةممل.
قا شًيخ اإلسًالم ا ن ايثيي ر ثه هللا " :قد اكر هللا الصبر في كما ه في أكثر تن وسدممل
توض ً ً ًًدا ،وقرنه الص ً ًًالة في قوله {:وا مسً ً ًمدينوا الصً ً ً مبر والصً ً ًالة وإنها لكبمرة إل على
م
ً
الخاشً ً ًدممل[ }البةرة ،]45 :وجدق اإلتاتي في الدين توروعي عن الص ً ًًبر واليةممل ةوله:
م
ً
{وجدلنا ت م ه مم أنثي ي مهدومل أ مترنا ملا ص ً ًبروا وكانوا آياانا يوقنومل[ }السً ًًجدة ،]24 :ف مل
الًدين كلًه علم ًالحق وعثًق ه ،والدثق ه ل د فيه تن الصً ً ً ًًبر؛ ق وطلك علثه
يحماج إلى صبر".
عم ا خالطي التي احرتا تمدي هذا اللزاام ،اهجرها ،ا مدد ع ها ،ل اةزرب تثا ين ر
تن الزااتا أو يحاربه ،فال ارا مد اات ا تاكن التي كنت اراادها تن قبق وكانت س ً ًًربا في

[ ]11النحق .125
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غ لما ،او أمل امجنك املش ً ي في أتاكن ل يظهر فيها تلزام ،إنها أتاكن يسًًخرومل فيها
هق اأكيد تن شهلا الجديد فال ودطهم ال رصي على طبق تن اهك.
ممل نمملمر ونراةي ل د أمل نح ظ هذا الممليمر وهذا الراةاء تن الس ً ً ً ً هاء ال مداد
ع هم وتجانب هم وإمل لزم ا تر فحدد عالقااا تن جديد ،كق تن يسً ً ًًخر تنا فلا
ً
أهال لصً ً ًًحبما ،ولا لديا الوقت لمدطق تسً ً ًًمراا بسً ً ًًرك غ لمه ،إمل ص ً ً ًا با
تحزر ًتا رغبااا وقناعااا فها قد قبلت ه وس ً ً ًًديت في هدايمه ،ولكن إمل أص ً ً ًًر على
تحاربما وإلهانا عن تطلبا وغايما ،فا مدد عنه لدله يمدلم تنا أمل في الحياة تا
هو أس ى وأعثن تن تجرد صحبي ساصرة.
ً
واجدق نصك عينيا الهجر الجثيق :هو هجر ال أاى ،والص ح الجثيق :ص ح ال
تداابي ،والصبر الجثيق :صبر بملمر ً
شهوى إلى ا خلول.

ُ َّ َ
َ َ َّ
َ َ
َ َ َ ُ َ
َ
َ
َ
َ
واذكر قو هللا ودالى( :ثم نعلثنا الكتاب اَّل ن اصةةةف نا من تبادنا فجنةم ظالم
َّ َ َ ُ َ َ ُ َ
ّنلَفطةه َعمن ُةم ُّم َتصد َعمن ُةم َ اب ب َ
اْل َ
الكب ُ
ا) .
اات بإذن الل ذلك هو الفضل
[ .]12هذا المصني وص هللا عباده ،فأي الدباد امول هثما أمل اهومل؟!
ً
ً
عم إيا ووددي دود المداتق ت الجن اآلصر ،رجال كنت أو اترأة فال د تن الزاام
ًدود الحًديًي والمدًاتًق فيثًا سً ً ً ًًثح ه الشً ً ً ًًر ل غمر ،وإل ف نه اب آصر لل مني
والزراج وجك إيصاده.
وا حي عثا يدينا في تسًًمراا ،عن تلزام جديد أو قديم أو تن يمثم خلق وصًًدل في
النصً ً ً ًًل ،كن تحسً ً ً ً ًًنا في اصميار رفةما ف مل لم اوف مق ولم اج مد تن يةاسً ً ً ًًثا هذه
الةناعات ،ا حي في الش ًًبكي الدنكبوايي عثن يبحي ،تؤلا ،عن رفيق ...ولكن حرص

[ ]12فاطر .32
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ً
دانثا الظاهر كالباطن ملن دا أنهم اسً ً ًًمو ش ً ًًوا الطريق وبات اإلنزرنت
شً ً ًًديد فلا
صديةهم الو يد.
فاإلنزرنت ص ً ًًديق يةدم لي ا حاضً ً ًرات التي أريد ...يبحي لي عن املةالت التي أ ماج،
يرسًط لي الدردشًات ت أهق ال ضًق وأصًحاب الهثم ...ي مح لي اآلفال للمدلم والدثق،
يحيطني ً
علثا أصبار أتتي وهثوم املسً ً ًًلثممل كومل على درايي ثا يدور تن ولي ،إنه
كؤمرا وصً ً ً ً
حر زاصر إمل أ حرنا فيه ً
يدا ً
صمرا ً
مةوى وهثي عاليي جنانا تنه ً
وفمرا ،وإنه
حق ص ً ًًحبي عثيني فأ سً ً ًن اس ً ًًمدثاله والقمداء الناجحممل فيه وإيا والباس ً ًًات
إ لا الذي س ًًيحاو أمل يدرج ا في تس ًًهنةدات ال س ًًاد والض ًًيا فينا ا ملرااك
الردى والنحدار وي و ا الحا إلى الندم الشديد لاباعه والغزرار ه ( َا َأ ُّي َةا َّاَّل نَ
َّ
َ َّ ي َ َ َّ
َّ َ ُ
ُ
َ
آم ُنوا اد ُدسُوا ي ّ
الطةسم كآف َعال ت ب ُعوا د ُة َوات الشة َةان ن ُه ل م َت ُدع ُّمبال).
[.]13
جثيًق أمل امدرف على أص ً ً ً ًحًًاب الهثم ...ا صً ً ً ًًدقًًاء الجًًدد ...تن يحثًًق اات هثًًا
وهدفا وربثا اجربما ،تن لجأ إلى اإلنزرنت يزاود تن صمره ويسًًزرزل ا جر تن الدعوة
عليه ،ق قد اجد لن س ًًا كق الص ًًحبي وأ واب الدثق على اإلنزرنت إمل ض ًًاقت عليا
ا رض ثا ر بت.
ً
ض ً قانثي أفض ًًق املواق والحس ًًا ات التي وس ًًمحق املمابدي ،كن على اطال جيد هق
تا يملذي فض ًًولا في حر الس ًًمةاتي واللزاام ،اس ًًمث واقرأ لمجارب الملمر ف نها ودزز
الؤةي لديا والهك فيا ا فهار وربثا اكسبا ً
فرصا أصرى ملزيد تن الراةاء.

[ ]13البةرة .228
46

صفحات من دفرت االلزتام

إمل الص ً ً ًًحبي الص ً ً ًًالحي وترافةي الهثم الص ً ً ًًاعدة والهس ً ً ًًا ق في الخمرات والقمداء
النثااج الناجحي واحديد ا هداف السً ًًاتةي كق هذا يش ً ًًهق الوسً ًًط الجديد الذي
عليا أمل اض ن سا فيه وانهشلها تن كق تا ينالها للةا ويهوي ها في تهبات الضيا .
قا شًيخ اإلسًالم ":الناس كأسراب الةطا(طيور) ،تجبولومل على ُّ
وشبه بدضهم بدض
فاصزر تن اصا ك ف نا ًمثا سمأصذ تنه ويأصذ تنا.

"

ول ش ً ًا أمل الةيام على الطاعي سً ًًيهومل أسً ًًهق ت رفةي صً ًًالحي فةد قا هللا ودالى:
َ َ
َ
َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ
ون َل َّب ُةم بال َغ َداني َعال َع ّ
َش ُع ُدعن َع َة ُه َعال تع ُد
( َعاصةرب نفطةك م اَّل ن دت

اْل َاني ُّ
ادلن َا َع َال تُة َمن نَغ َفس َنا قَس َب ُه َتن ذكعنَا َع َّات َب َ
َع َنا َ َعن ُةم تُع ُد ز َن َ َ
َ َ ُ ََ َ َ ُُ ُ
ي
ُ
]
14
[
هواه ع ن نمعه فعطا) .

وإمل عثرت على ص ً ًًحبي ص ً ًًالحي ،ودينا على الطريق فهذا فض ً ًًق تن هللا عظيم ،وإل
م
فأنت امللزام ا جاهد ا ج هد ،تن أدر ندثي هللا عليه فشً ً ًًكر وأصبت ،ممل علم أمل
الدنيا يدطيها هللا للهافر وامل تن على د س ً ًًواء ،والبر وال اجر واملنافق ال اصمالف،
لكن الدين ل يدطيه إل تن يحبه قا صً ًًلى هللا عليه وسً ًًلم(:إمل هللا يدطي الدنيا تن
يح ًًك وتن ل يح ًًك ول يدطي اإليث ًًامل إل تن يح ًًك ،فً ً اا أ ًًك هللا عب ً ًًدا ،أعط ًًاه
م
اإليثامل)[ ]15ف مل أعطيمه فا ظه الش ً ً ًًكر واإلصالص ،الص ً ً ًًبر والج هاد ،التمنامل
والدعاء.
وإمل قلت تا زا أتاتي الكؤمر ودلثه فاعلم أمل الدلم حر ل سً ًًا ق له وكذلا يةو
ً
الدالتي في عصًره وتن اا صًامه في كما ي الدلم ،إاا فاروشً واسزاد ول اهق ول اثق،
إنثا ألي ندثي تن هللا يثن ها على تن يشًًاء تن عباده ...ف مل رأيت في ن سًًا نه ًثا لطلك
[ ]14الكه .28
[ ]15أصرجه البخاري في ا دب امل رد ()255
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ً
ً
الدلم ،فًًاتض على ركًًي هللا لدًًق هللا ي مح عليًًا آفًًاق ًا وآتًًال ،وإمل رأيًًت هوا في
الدعوة ا ،وأش ً ً ً ةت على تن اخل عن هذا املركك امليثومل ،فخض غثار الدعوة
ً
تندفدا حثاسًًي ،ق ً
تمأنيا بدلم وبصًًمرة ،مل الحثاسًًي عثرها
وارف مق و ل انطلق فيها
تحدود وا ناة ادوم طو ...
عم اذكر هذه الةاعدة امل يدة :قا اإلتام النووي ر ثه هللا في كما ه " ا اكار " ":اعلم
أمل فضًيلي الذكر غمر تنحصرة في الهسريح وال هليق والمحثيد والمكبمر ونحوها ،ق ُّ
كق
عاتق لل ودالى طاعي فهو ااكر لل ودالى ،كذا قاله سً ً ًًديد ن جبمر رض ً ً ً ي الل عنه
وغمره تن الدلثاء ،وقا عطاء ر ثه الل :تجال الذكر ألي تجال الحال والحرام،
كي وشزري واري واصلي واصوم وانكح واطلق واحج ،وأشباه هذا".
ً
ف ضال عن الزاد الذي عليا أمل احصله في هذه املسمرة ،تن الدلم ال رض الذي عليا
تدرفمًه وقًد ودلثًه ملن ولًا واكسً ً ً ًًك ا جر هبليغ اآليًي والحًديًي وبدض ال ةه،
هنا املداتالت في تجالت الحياة ،والسمةاتي واإل سامل تن صاللها.
لةد دصلت تضً ًًثار تسً ًًا ةي واسً ً ًًدا ،فيه ال رص اموالى وامكرر ،فكن اا ا يدي ،كن
ا واب ،كن الذي ل يحثق ًّ
هثا إل ال وز أكبر رصً ً ًًيد سً ً ًًنات ،وهللا ل يضً ً ًًي أجر
ا حسنممل وهللا يضاع ملن يشاء.
قا ا ن الةيم" :الصً ًادل تطلوبه رضً ً ى ربه ،وان يذ أواتره ،واه ُّب تحا ه ،فهو تمةلك
فيها ،يس ًًمر تدها أينثا اوجهت ركانبها ،ويس ًًمةق تدها أينثا اس ًًمةلت تض ًًار ها! فبانا هو
في ص ًًالة ،إا رأيمه في اكر عم في غزو عم في حج عم في إ س ًًامل للخلق المدليم وغمره تن
أنوا املناف " .
وقا شً ًًيخ اإلسً ًًالم ا ن ايثيي ":تن ودلم الدلم الذي بدي هللا ه رسً ًًله ،وعلثه لوجه
ً
هللا كامل ص ًد ًيةا "اأتق ت ي ترابي ص ًديق! إنها املرابي الؤانيي تباشًًرة بدد ترابي ا نرياء
وهذا طريق لنيق شرفها ،أفال وسمحق املؤا رة!
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وفي ا صمر ،فً مل اإلنسً ً ً ًًامل إاا كًامل تةي ًثًا على طًاعًي هللا ً
ً
وظاهرا؛ كامل في نديم
اطنا
اإليثامل والدلم ،وار ًدا عليه تن جهااه ،وهو في جني الدنيا كثا وص ً ً الا ا ن ايثيي
ر ثه هللا.

فجةا نلةةل الرت ي ةةةسم االلزتام عمةةا نلةةل
االهتجام بجعال األمول عالرتف تن ةةفا

ةةفةا،
ةا،

عمةا نلةل ح ةاني اال ةةةت ةام عما نبسه معان
ي
ي
لزقك الل صةةحب صةةاْل عنقع ت نك بجعون

عثبات.
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الفصل السابع :الصحبة عامل نجاحٍ ال فشلٍ
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كومل الصً ً ً ًًحبًي تن أهم أس ً ً ً ًبًاب النحراف أو اللزاام فةًد اراأيت اخصً ً ً ًًيص هذه
الص ً ً حات لهس ً ًًليط الض ً ًًوء على أهثيي المخلص تن ص ً ًًحبي السً ًًوء والح اظ على
صًحبي الصًًالحممل ،كي يثكننا أمل نجدق الصًحبي عاتق نجاح ل عاتق فشًق واخبط
وعبي وايه.
يش ً ًًمهي أكثر امللزاتممل تن عالقات قديثي ل يثك هم المخلص ت ها بس ً ًًهولي نها ربا مت
ً
م
ودلةت هم وت ا س ً كانت ش ًًريكي لهم في المل لي والبدد عن طريق اللزاام،
تدهم...
ق قد اهومل السًًرك ا و في انحراف املرء وانحداره في قا يصًًدك عليه الخالص تنه،
لةوة اأعمر هذه اللً ًًخصً ًًيات سً ً ًًلبا فيه ولةدر ها على الممللملق في ن سً ًًه فمحرفها كثا
وشاء واثبطها املدة التي وشاء ،هومل في الديومل الذنك وودثق على اةسيي الةلك وألي ت
ً
فسادا اسم الصداقي والصحبي الةديثي...
ا س وديي في ا رض
وإني أدعو لمد ُّ ر قو هللا ودالى:
َ َ َ َ َ ُّ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ
اَتَذ ُ
ت َم َ العَّ
(ع وم يعض الظالم د د ه ي وب ا يل ن
َ َ َ َ َّ ُ ي َ ي َ َ َ َ َّ َ ّ
َ
َ
يل ن لم أَتذ ف نا دس * ل د نضسن تن اَّلكع بعد ذ
َ ُ ي
لرش َ
دذعال)]16[ ،
نطان

ُ وب َ ب ي * َا َع سَتاَ
َ َ َّ
ُ
َ ا َ ن َع ن الش َةان

لمنظر ن س ً ًًا كي يجني عليا الص ً ًًديق ال اس ً ًًد الهال وصس ً ًًارة الدنيا واآلصرة،
كي أمل هللا ذرنا تن صًًحبي لم اكن ا ولم اأصذ يدنا إلى طريق هللا ...في ممل بسًط
لنا وص ً ً ً ً ا ر ً
ائدا للصً ً ًًا ك المةي النةي الصً ً ًًالل الذي يديننا على اهالي الؤبات ق
َّ
َ
َ
َ
و ؤنا على إيجاده والح اظ عليه فةا ودالىَ ( :عاصةةرب نف َطةةك َم َ اَّل َن َد ُتون
ََ َ َ ّ ُ ُ َ
عن َع َة ُه َع َال َتع ُد َع َنا َ َعن ُةم تُع ُد ز َن َ َ
اْل َاني
َل َّب ُةم بالغداني عالعَشةةة ع د

[ ]16ال رقامل ()23-25
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ُ
َ
ادلن ا عال تة من نغفسنا قسبه تن ذكعنا عاتب هواه ع

َ

ُ
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َ
ن نم ُعهُ ف ُع يطا) [ ]15إمل ا

تر

في هذه اآليي شًًديد الوضًًوح ،اللزاام صًًحبي ا صيار ونبذ أي صًًحبي تهلكي ل ودينا
على طريق هللا.
ل اةق لي أنا ا مةد الحزم الالزم لال مداد عن ص ًًديق قديم فاس ًًد! إمل تا ارنو إليه ل
يثكن أمل يبا ؤثن خ  ،إمل سًاعات اللهو والضًحا والسخريي التي اعمد ها ت الا
الصًا ك الملافق ،قد أدت ةلبا للةسًوة ،عم قد م
رتما لذة الدبادة واإلنا ي ووصًًا
الس ً ًًثاء! فهق وس ً ًًهبد الذي هو أدنى الذي هو صمر؟! إمل لم احزم أتر اليوم فلن
احزته أ ًدا ،وأنت اآلمل أتام صيارين اؤرت هثا قوة ت ًًخص ًًاما وص ًًدل عزتا وناما،
ً
إتا أمل اواجه هذا الصً ً ًًا ك ةوة وادعوه لطريق اللزاام واجدله شً ً ًًرطا لسً ً ًًمثرار
عالقمكثا ،أو أمل ارمدد عنه ً
اثاتا وامحرى قط كق وصًًا انكثا يشًًمللا عن أهدافا
ً
احديدا ،ننا ننمظر ردة فدق تن هذا الصًا ك تى ل
السًاتيي ،وملااا هذامل الخيارامل

نظلثه ،ف مل كامل فيه بدض الود و الخمر لا سً ًًاسً ًًمجيك لصً ًًحبما وسً ًًمصً ًًبح أنت
امل عر فيه اليوم ،أنت الذي ينةذه تن راعن المل لي والميه والدبي ،وهنا وسمملق اأعمر
في صمره وصًًال ه ،ولا كثا كامل تن قبق ،يسًًمملق اأعمره عليا في سًًا وشًًةانا! وعم
عدوا ً
إمل لم يكن فيه صمر ول ود يحثله ص ً ً ًًدل إليا فس ً ً ًًيص ً ً ًًبح ً
لدودا ق تحارًبا
وتزر ً
ص ً ً ًا ا ،و ي ها صمر تا ودالجه ه هو هجرانه الهجرامل الجثيق ،ف تا أمل يحزرم
الزااتا وإتا أمل يجبر على ا زراته الحزم.
عم ا رص على ت ًقء فراغًًه الًًذي كًًامل يثأله مًًأعمره املؤبط ،والًًا حسً ً ً ًًن الصميًًار
لصًًديق صًًالل ،ا حي عنه في تيادين الدلم والدعوة واملسًًا ةي في الخمرات في سًًا ات
الجد والدثق والصدل ت هللا ،في ا رض أو على اإلنزرنت ،املهم في وسط الصالح.

[ ]15الكه .28
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وا رص على ظ عالقم ًًا الؤثين ًًي ت الطيبممل وأص ً ً ً ًح ًًاب الهثم ،وه ًًذا ال ن في
ال م اظ ا صًدقاء الصًالحممل ل يجيده كؤمر تن الناس و هثيمه وأولويمه اخصًي ً
صًا
ً
وا ص ً ًًيال لدله وعسً ً ً ى يهومل تن أس ً ًًباب س ً ًًداداا ورقيا على عك تا كانت عليه
صحبي السوء في أسباب اأصر وانحدار .
سًمصًادف ً
يوتا في طريةا تن ثق اات الهم والهدف أو على ا قق درجي الصالح التي
ا هله لصً ً ًًحبما ،وقد انجل في صً ً ًًناعمه ن سً ً ًًا ممل ادعو ص ً ًًا ًبا ً
قديثا ويمأعر
دعوا فيلزام ويسًًمر تدا ر ًض ً ى وندم على تا فات .وتا يدريا أمل يكرتا هللا فم وز
بض ً ًًدي أص ً ًًحاب ص ً ًًالحممل د ص ً ًًا ك وا د ،و ي ها عليا حثد هللا و ظ هذه
الصحبي.
وقد جبلت الن وس الرش ً ًًريي على المدارف والمآل  ،ف ممل وداونوا على اإلعم والددوامل
أبملض بدضًًهم بد ً
ض ًا ،وإمل وداونوا على البر والمةوى احا وا ي هم ُّ
واوادوا ،ولهذا فخمر
تا اح ظ ه ص ًًحبما الصًًالحي عثق صًًالل يشًًمللكثا ،عثق طيك امةربامل ه تن هللا
سًبحانه وودالى صالص النيي ا ،قد يهومل ودلم علم تدممل أو قراءة كماب ،أو تثارسي
ً
ً
تبرتجي هق الحاجي ،قد يهومل
رياض ً ً ًًي تديني أو هوايي ت يدة ،قد يهومل تس ً ً ًًاعدة
ً
وداونا على اإلن ال في س ًًريق هللا ،أو ك الي يهيم أو المخطيط ملش ًًرو تثما ،وأض ًًد
اإليثامل أمل ازرافةا في الطريق إلى املس ً ًًجد داء الص ً ًًلوات ...املهم أمل وش ً ًًزركا في عثق
ً
عبادة ،أو اطو صمري يبار هللا ه لكثا بركثا واةواكثا ،فمهومل صًًحبمكثا تؤثرة ،عم
للح ًاظ على هًذه الدالقًي ،ل ًد أمل ابدًدا عن طريةكثًا كًق غيبًي ونثيثي وص ً ً ً ً ات
اتيثي و(تن سًًن إسًًالم املرء اركه تا ل يدنيه) [ ، ]18انشًًملال الخمر والدلم والدبادة
أو اللهو املباح ،وإياكم والنش ًًملا أعراض الناس وعيوب الناس وأصطاء الناس ،فثا
ً
رأيت أشًد إهالكا للدالقات تن الخوض في هذا الباب ،ويحضًًرني هنا ديي رسًو هللا
[ ]18رواه تًًالًًا في املوطًًأ والزرتًًذي وا ن تًًاجًًي وقًًا البخًًاري ل يص ً ً ً ًًل إل عن علي ن الحس ً ً ً ًًممل
ترسال .وكذا قا اإلتام أ ثد ويحيى ن تدممل والدارقطني.
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صًلى هللا عليه وسًلم(:تن اهب عورة أصيه املسًلم اهب هللا عوراه ،وتن اهب هللا عوراه
ي ض ً ًًحه[" ]13عم إمل الس ً ًًمدراج تن الش ً ًًيطامل يبدأ تن الحديي عن الناس ،لاش ً ًًملق
م
وقمكثا الؤثممل في صس ًًارة الحس ًًنات فةاوتاه ول ا محا له الباب أ ًدا ،وليذكر أ دكثا
اآلصر ،ت ًًا له ًًذا اجمثدن ًًاًً ،ق إمل أه ًًدافن ًًا وتشً ً ً ً ًًاغلن ًًا أرقى تن أمل نم رغ ملؤ ًًق ه ًًذه
الهمثاتات املهلكي.
ا ظ لصً ًًا با م
قدره تن ال زرام واسً ًًمدثق تده ا ل اظ الحس ً ًني اكسً ًًوها املودة
م
والر ثي ،ل وملق في ال هاهي تى كسر اجز ال زرام والمةدير انكثا ،فالش يء إمل زاد
عن ده انةلك إلى ضً ً ًًده ،ا ظ هيبي ا حبي والؤةي ،ف مل رباط الؤةي أهم تا يجك
م
ظه في عالقي ممل اعنممل نرجو لها أمل ادوم ،اكمم أسًراره ،اصًدقه الةو والنصيحي،
ا ظه في المليك كثا اح ظه في الحضً ًًور ،ا ظ أش ًًياءه وإيا وأتانااه أمل اضً ًًي ،
م
ًخيا ً
كن كريم الن  ،س ً ً ً
جوادا تده ،فليجد ممل يحماج إليا ،ول ان الوصً ً ً ي
السً ً ً ًًحري ًًي لموطي ًًد أواصً ً ً ًًر ا حب ًًي ( ه ًًادوا اح ًًا وا[ )]22ف ً نه ًًا ا ل الةلوب واةوي
الدالقات واجث حك ا صدقاء...
اجاوز عن زلاه وار م عثرااه ،أل احك أمل يمل ر هللا لا؟! ل ادقق في صص ًًوص ًًيااه ل
اراقبه تراقبي الجاسً ًًوس أو ال ضً ًًولي ،د عالقمكثا انسً ًًاب انسً ًًجام ،وإيا وفمح
اب الحسد أو الملمرة أو الحةد ،ف مل هللا ي وي فضله تن يشاء ،يثكنا أمل وملبطه ولكن
ل احسًًده ،يثكنا أمل وسًًأ هللا تن فضًًله ولكن ل امضًًايق لخمر يصًًابه ،واذكر قو
رسً ًًو هللا صً ًًلى هللا عليه وسً ًًلم( :ل ي تن أ دكم تى يحك صيه تا يحك لن سً ًًه)
ً
[]21وا ًًذر فظًًاظًًي الطب  ،فلو كنًًت فظ ًا غليظ الةلًًك لن ضً ً ً ًًوا تن ولًًا ،ف ً مل
نصً ًًحت فبرفق وإمل دعوت فبحلم ،وأتسً ًًا ن سً ًًا عند الملضً ًًك ،ف مل الملضً ًًك تن
أكثر ا واب التي يسًًممللها الشًًيطامل ،وقد قا رسًًو هللا صًًلى هللا عليه وسًًلم( :لا
[]19
[]23
[]21

حسن صحيح قل األلباني في سنن الترمذي برقم 2302
حديث حسن أنظر صحيح الجامع.
متفق عليه.
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الشًًديد الصًرعي إنثا الشًًديد الذي يثلا ن سًًه عند الملضًًك) [ ]22كن ص ي الظق
ً
دتؤا ل يؤةق في الزيارة ،سري البداهي يس ى لرا ي رفيةه قبق را مه ،احس اجااه
وفرج عنه كربااه إمل اس ً ًًمطدت ،اعمذر تنه وعوض ً ًًه إمل أصطأت حةه ،اص ً ًًدل عن
ن سً ًًا وعنه واد لن س ً ًًا وله ،ودلم فن الحك في هللا وعلثه أنه تن أسً ًًباب دصو
الجني والدصو في ص الذين يظلهم هللا يوم ل ظق إل ظله...
قا ا وزا ي-ر ثه الل -:س ً ً ًًثدت ال ن س ً ً ًًدد ن اثيم ،يةو  :أ لا كلثا لةيا
اكر حظا تن الل صمر لا تن أ كلثا لةيا وض في ك ا دينا ًرا.
وقا عثر ن الخطاب رض ي هللا عنه ":عليا الصدل ولو قملا وا ذر صديةا إل
ا تممل

"

فكن أنت هذا الصديق وكثا قيق تن قق صدقه قق صديةه ،ولكن ا ذر!...
ً
تةدسا ...مإمل فسد أو انحرف انكسرت وانحرفت
ل يدني أمل احسن لصا با أمل اجدله
ً
وفةدت ا تق في الحياة ،ق اجدق إ س ًًانا له وص ًًدل توداا ا صالص ًًي ،ا هس ًًبها
قربى ا وفي س ً ًًريق هللا ل قربى له وفي س ً ًًريله هو! فةد يمملمر الص ً ًًا ك ت ا يام أو
م
يخومل أو يهبد  ،فحي ها ل ال مم ن سًًا واسًًأ هللا أمل يدوضًًا ً
صمرا تنه ،وليكن عزاء
كلثًات املمنبي :إاا أنًت أكرتًت الكريم تلكمًه وإمل أنًت أكرتًت اللئيم اثرداً ،ق هذا
اإل سًامل اتمحامل صًدل ،إتا أمل يصًدل فيهومل الكريم ويسًمحق جدارة لةك الصديق
ا تممل ،أو أمل يهومل اللئيم فاس ً ًًمحق جدارة أمل ل اأس ً ً عليه! واذكر أمل ص ً ًًداقمه
م
كانت هدف الةربى تن هللا ولا تنه ،ف مل فشً ًًلت فال احزمل ول ارمئ فهق ش ً ً يء تا
َ َ َّ ُ ُ َ ُ
َ َ َ َ ُّ َّ َ َ ُ َ َ َّ َ
َ
َ
َ
َّ
صال هللا ًاطًق( ،عتسك األ ام نداعلةا بال انلاس عيلعسم الل اَّل ن آمنوا ع ت ذ
ُ ُ
من م ش َة َدا

َ ُ

ُّ َّ
ُّ
الظالج َ
ال) []23
َعالل ال َين

[]22

أصرجه البخاري رقم  6114وتسلم رقم  125كماب البر والصلي.

[]23

آ عثرامل .142
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فاتض في طريةا وأ سن الظن ربا يثن عليا خمر أن وصمر صحبي.
قال الشافعي:
إاا املرء ل يرعا إل اهل ا فدعه ول اكثر عليه المأس ا
ف ي الناس أ دا وفي الزر را ي وفي الةلك صبر للحباك ولو ج ا
فثا كق تا هواه يهوا قلبه ول كق تن صافيمه لا قد ص ا
ً
إاا لم يكن ص و الوداد طبيدي فال صمر في صق يجيء اهل ا
ول صمر في صق يخومل صليله
ً
عاشا قد اةادم عهده ويظهر ً
سرا كامل ا ت في ص ا
وينكر
ويلةاه تن بدد املودة الج ا

سالم على الدنيا إاا لم يكن ها صديق صدول صادل الوعد تنص ا
وقال ً
أيضا:
ً
إاا ل مم أج مد صال اة ًّيا فو م دوي ألذ وأشهى تن غوي أعاشره
وأجل و دي للدبادة ً
آتنا ُّ
أقر لداش ي تن جلا أ ااره
الحديي عن الصً ًًداقي ديي او تً ًًجومل يدعو لالسً ًًزرسً ًًا واإلطالي ،ولكنني أاوق
هنا .ووسمثر ص حاانا...

ّ
عن ةوب الل نن يطة َع لك دا صد ع ّ  ،عنن
جيعسك ن يضةةا ذلك الصةةد الو ّ فرتت ان ي
معا

ّ
عحتس ان ي فضا الطعادني ي
معا!
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الفصل الثامن :لكل نفسٍ طبيبٌ ولكل فارسٍ كبوةٌ
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الن

الرشً ًًريي حد اا ها علم تدةد له أس ً ًراره وقواعده ،قد ر اإلتام الدالتي ا ن

الةيم الجوزيي-ر ثه هللا-في دراسًًمه واحليله والملوص في أعثاقه ،فلن أجد أفضًًق لا
الهشريح والم صيق والهلخيص والمطباك.
ت من كمبه التي اهناو هذه الن
لم أج مد أرو وصً ً ا تن كمك ا ن الةيم لخبايا الن وس رغم ودةيدا ها و سًًةام الةلوب
رغم انوعه ًًا ،وق ًًد ارا ًًاح لملمره ًًا ولكنني أرى في تجثو كمب ًًه الزاد اله ًًافي له ًًق تةب ًًق
ً
ً
عبةريي اس ً ًًمة مت تن تدممل الةرآمل والس ً ًًني واج م
هدت في
وتس ً ًًا ق ...أرى فيها صالص ً ًًي
اصمصاص قلثا يمخصص فيه أهق الدلم...
هو اصمص ً ً ًًاص الطك الن س ً ً ً ي ،الطك الروحي ،طك يحلق لا ن س ً ً ًًا كص ً ً ً حات
ا طل

أو توسً ً ً ًًوعًًات الهشً ً ً ًًريح ...كخرانط الجملرافيًًا وتخططًًات الطوبوغرافيًًا،

كثدادلت الكيثياء أو فزيوبااولوجيا املرض ،24يرس ً ًًط لا كق المملمرات التي اثر ها،
وامل عرات التي ام اعق تدها ،ي صًًق لا أسًًباب الداء وأعراضًًه ،ويصً لا الدالجات
وسبق النجاة.
لةد لخص ا ن الةيم للثلزام الجديد وكذا املسً ًًا ق للدلياء ،رناتج ا شً ًًةياء وبرناتج
ا اةياء ،وفص ًق كق رناتج دقانةه و ةانةه ،لندر كي يصًًق صًًا به للشًًةاء أو
إلى السدادة.
ً
و ًةا إنها السًًدادة أمل اهومل تدركا وضًًوح لم اصًًيق ن سًًا وتهاتن الةوة فيها ونةاط
الضد فمةودها درا اام وتدرفي لخمر السبق وأقوتها.

 24ال زيوب ًًااولوجي ًًا :ألي فر تن الط ًًك ،يدنى ًًدراس ً ً ً ً ًًي طب ًًائ ا تراض والممليمرات
الزركيريًًي والوظي يًًي التي اةزرمل ثخمل ا تراض ،وتًًا احًًدعًًه ا تراض في ا نس ً ً ً ًجًًي
تن ومليمرات ،أو تا وسً ً ًًهؤمره فيها تن رد فدق وومليمرات يضً ً ًًثن ظواهر ش ً ً ًًتى؛ كالمحو
والضثور والمضخم والل هاب.
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ً
في هذه املسً ً ًًمرة املباركي قد وشً ً ًًدر م
الوهن فجأة أو بدض الزلق ،قد يزراءى لا انك
فيحبطا ويؤنيا عن الدثق ،فا حي عن البدايي تن أين كانت ،و او أمل ول ً ًًخص
الداء واةدم له الدواء.
واأتق كي تًًخص عبةر ُّي طك الن

ا ن الةيم فزيوبااولوجيا الزلق وطريةي عالجه

ممل قا  ":أو تا يطرل الةلك الخطرة ف مل دفدها اس ً ًًزراح تثا بددها وإمل لم يدفدها
ً
ً
قوي مت فصًارت وسًوسًًي فهامل دفدها أصًدك ف مل ادر ودفدها وإل قويت وصًارت شًًهوة
ً
ً
ف مل عالجها وإل صًارت إرادة ف مل عالجها وإل صًارت عزيثي وتتى وصلت إلى هذه الحا
ً
لم يثكن دفدهًًا واقزرمل هًًا ال دًًق ول ًًد وتًًا يةًًدر عليًًه ترة ًًدومل تةًًدتًًااًًه و ينئًًذ
ينمةق الدالج إلى أقوى ا دويي وهو السً ً ًًم راغ المام الموبي النص ً ًًوح ولريك أمل دف
تبادئ هذا الداء تن أوله أيسً ًًر وأهومل تن اسً ًًم راغه بدد صً ًًوله-إمل سً ًًاعد الةدر
وأعامل الموفيق ،وإمل الدف أولى ه ،وإمل اأملت الن

ث ارقي ا حبوب ،فليوازمل ممل

فًوات هً ًًذا ا ًحًبًوب ا صً املًنًةًطً الًنك ً ًد املشً ً ً ًًوب ً ًًاآللم والهثوم ،وبممل فوات
ا حبوب ا عظم الدانم الذي ل نسًبي لهذا ا حبوب إليه البمي ،ل في م
قدره ول في ةانه،
وليوازمل ممل ألم ف مواه وبممل ألم فوت ا حبوب ا ص  ،وليوازمل ممل لذة اإلنا ي واإلقبا
على هللا ودً ًًالى والمندم حبً ًًه واكره وطً ًًاعمً ًًه ولً ًًذة اإلقبً ًًا على الراانً ًًق واإلايً ًًامل
ًالةبًانح ،وليوازمل ممل لذة الظ ر الذنك ولذة الظ ر الددو ،وبممل لذة الذنك ولذة
الد ًي ،ولذة الذنك ولذة الةوة وقهر الددو ،وبممل لذة الذنك ولذة إرغام عدوه ورده
ً
صاسً ً ً ً ًًئا اليال ،وبممل لذة الذنك ولذة الطاعي التي احو انه وبممل تراده ،وبممل ف موت
تراده وفوت عناء هللا ودالى وتالنكمه عليه وفوت سًًن جزانه وجزيق عوا ه ،وبممل فر ي
ً
إدراك ًًه وفر ًًي ارك ًًه ا ود ًًالى ع ًًاجال وفر ًًي ت ًًا يؤني ًًه علي ًًه في دني ًًاه وآصرا ًًه وهللا
املسمدامل".
واأتق ت ي كي يجلي ا ن الةيم في" أتراض الةلوب وشً ً ً ً اؤها "امل اهيم و زيادة
اإليثًًامل ويشً ً ً ًًرح الس ً ً ً ًبًًق املنجيًًي ممل يةو  ":ف ً مل اإليثًًامل يزيًًد ًًالطًًاعًًي وينةص
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ً
ً
ً
املدص ًًيي فهلثا فدق الدبد الطاعي تحبي ا وصوفا تنه وار املدص ًًيي ًبا له وصوفا
تنه ،قوي ُّبه له وصوفه تنه ،فمايق تا في الةلك تن تحبي غمره وتخافي غمره ،وهكذا
أتراض ا دامل ف مل الصً ً ً ًًحي اح ظ املؤق واملرض يدف الضً ً ً ًًد ،فصً ً ً ًًحي الةلك
اإليثامل اح ظ املؤق ،وهو تا يور الةلك إيث ًانا تن الدلم الناف والدثق الص ً ًًالل،
ً
ً
ترفوعا وتوقوفا إمل كق آدب(صا ك تأد ي)
فملا أغذيي له كثا في ديي ا ن تسًدود

يحك أمل ا وى تأد مه ،وإمل تأد ي هللا ألي الةرآمل واآلدب املضً ً ً ًًي فهو ضً ً ً ًًيافي هللا
لدباده آصر الليق وأوقات ا اامل واإلقاتي وفي س ًًجوده وفي أد ار الص ًًلوات ،ويض ًم إلى
الا الس ًًممل ار ف نه تن اس ًًممل ر هللا عم ااب إليه تمده ً
تماعا س ً ًًنا إلى أجق تسً ً ً ى
م
وليمخذ ور ًدا تن ا اكار في ال هار ووقت النوم ،وليص ً ً ًًبر على تا يدرض له تن املوان
م
والصًًوارف ف نه ل يلبي أمل ي يده هللا روح تنه ويكمك اإليثامل في قلبه ،وليحرص على
ً
ً
إكث ًًا ال رانض تن الصً ً ً ًًلوات الخث ًًاطن ًًي وظ ًًاهرة فً ً نه ًًا عثود ال ًًدين وليكن
هجمراه(تا يول ذكره) ل و ول قوة إل اا ،ف نه ها احثق ا عةا واها د ا هوا
وينا رفي ا وا  ،ول يسًًأم تن الدعاء والطلك ف مل الدبد يسًًمجاب له تا لم يعجق،
م
فيةو قد دعوت ودعوت فلم يسًًمجك لي ،وليدلم أمل النص ًًر ت الص ًًبر وأمل ال رج ت
م
الكرب وإمل ت الدسًر يسً ًًرا ولم ين مق أ د ش ًًائا تن صمم الخمر نبي فث من دونه إل الصًًبر
والحثد ا رب الداملممل".
واأتق هذه الهثس ً ًًي التي احثق عثق نظر وبص ً ًًمرة واب ُّ
ص ً ًر في فن عالج الن وس ممل
يةو ا ن الةيم:
"وههنً ًًا نكمً ًًي ينبغي الم طن لهً ًًا وألي أمل الةلوب املثملئً ًًي ً ًًا صالط الرديئً ًًي
فًًالدبًًادات وا اكًًار والمدواات أدويًًي لملًًا ا صالط كثًًا يؤمر الًًدواء أصالط
البدمل ف مل لم يكن قبق الدواء وبدده ثيي لم يز مد الدواء على إعاراه وإمل أزا

تنه ً
شائا تا ،فثدار ا تر على شائممل :الحثيي واسمدثا ا دويي".
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إمل الحديي عن أتراض الةلوب وأنواعها وأدوي ها ،والمدثق في صبايا الن وس وأسً ً ًرار
ً
طبيد ها و ظها وكذا أصطار الش ًًياطممل وطرل المص ًًدي لها وقهرها ،فض ًًال عن طرل
ً
الس ً ً ًًدادة ُّ
والرقي وال الح ،كق هذا وأكثر س ً ً ًًمجده ترس ً ً ًًوطا في كمك ا ن الةيم ،وتا
أدر مجمه هنا إل ني أعمةد أنه تن الكمك ا ولى التي عليا الدنايي ها لمدرف ن س ً ًًا
فمةويها واحص ها تن كق اصزرال واراةي ها إلى درجات السدادة.
ول ش ًًا أمل أتاتا الكؤمر تن الكمك النافدي ولكن الوقت ل يس ًًثح لةراء ها كلها لهذا
كن ً
اكيا في انمةاء ا فضًًق وا كثر ن ًدا لا ،تا يخمصًًر عليا الطريق ويزود الزبدة
وأص ً ً ًًق الدلم ،و ممل نمحد عن اب اللزاام ف نه تن الص ً ً ًًدك أمل ندر ك هه دومل
الدرايي ثاهيي هذه الن

وطبيد ها واصً ًًني الةلوب وأتراضً ًًها وعالجا ها ،إنه علم

تؤق كق الدلوم ،له قواعده وتصطلحااه ونظريااه وت اهيثه...
طبابا يدالج تري ً
أرأيت ً
ض ًا دومل درايي كاتلي م اصًًيق جسًًثه وأنوا ا تراض وا دويي،
وكذلا الن الرش ً ًًريي كلثا ودلث ها كلثا اس ً ًًمطدت أمل وس ً ًًوس ً ًًها حكثي وبص ً ًًمرة،
ً
وهكذا يسًًوس الخيا فرسًًه ،فال اةوده ألي ملا اريده تن طرل قد اهومل تهلكي الةي ه
تن تهامل سً ً ًًحيق ،أو اة

ه عند تسً ً ًًالا تسً ً ًًدودة ،إنثا يوجهها هو كثا يريد إلى

ا هداف التي يريدها فيخمصًًر الطرل ويحةق ا هداف املرجوة ،وهو ت الا يسًًوقها
ً
ً
را ي ااتي نه تثسً ً ً ًًا لجاتها فاشً ً ً ً ًُّده اارة ويرصيه أصرى ،يسً ً ً ًًر اارة ويمأنى في
ً
ً
ا صرى ،يموق اارة ويثش ً ي على ركي هللا اارة أصرى ،وهكذا إمل ص ًًق و وعر مت فرس ًه
أو أوقدمه فلهق فارس كبوة ،علم كي يةوم تن سًًةطمه وكي يركك تن جديد بدزم
تن ديد ،وودلم تن صطئه وا رس في طبائ فرسً ً ً ًًه فهامل صمر صيا يدرف طريةه
ويحسن املسمر ،وتن علم أ صر وتن أ صر هانت عليه الطريق!
اأتق ن سً ًًا اآلمل ،لةد أصً ًًبحت ادر عظثي هللا سً ًًبحانه وودالى في صلق هذا الهومل
وهذه الن

الرشًريي ،أصبحت الم بدض الحكثي تن هذا الطريق الذي يمصار فيه

الحق والباطق والخمر والشًر فيثمحن امل تن ويثحص املسًلم ويسًا ق ا حسن ،وي وز
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الس ً ًًديد ويمأصر املةمص ً ًًد ،ويخسً ًًر الظالم لن س ً ًًه .لةد أدركت اليوم تا تدنى جهاد
الن واج هاد املةبق ،وارس لديا أمل كق ندثي تنه فضق ،وكق نةثي تنه عد !
وكلثا زاد علثا زادت كثما وقوي مت صًمراا وعرفت أصًق السدادة ،قا ا ن ايثيي:
"السدادة ألي أمل يهومل الدلم املطلوب هو الدلم اا وتا يةرب إليه

".

وصًدل ممل قا  ":الدبد ً
دانثا ممل ندثي تن هللا يحماج فيها إلى شًًكر ،وانك تنه يحماج
فيه إلى السممل ار ".فاشكره على ندثه واسممل ره تن اةصمر وزللا.
ول امعجك إمل رأيت ا ن ايثيي والثيذه ا ن الةيم أكثر نجثممل ملدا في سًًثاء الكما ي عن
الن

وتحبي هللا ،فةد أرج الا املمبص ً ًًرومل إلى كونهثا ااقا لذة ك هللا في تراابها

السًًاتةي ،فمثكنا تن وص ً ها أعجك وص ً  ،وهذا تن فضًًق هللا عليهثا ،فمأتق ت ي،
م
م
هق يص ً أ د وص ً ً ا لم يدرفه وهق يبر في وص ً لم يدركه ،هكذا اس ًًمطا الش ًًيخ
والثيذه أمل يطأ الثريا وينةال الا الرقي في الشًدور إلى ص حا هثا لدله يلخص ً
جزءا تن
روعي عالم لم يدرفه إل الةلي تن الدباد ،الا أمل تحبي هللا س ًًلم درجات ،يراةي فيه
املرء حسك اج هاده وفضق هللا عليه.
م
ً
وإمل وقدت في زلق ،أو ودثرت في الخطى ،فال احبط ول احزمل ف مل لهق فارس كبوة ولهق
ن طبا ًبًا ،فًًا حًًي في كنا الحكثًًي والدلم الًًذي صطًه ا ن الةيم ،وانظر كي ألي
ن سا وأين الداء وتا هو الدواء ،واوكق على هللا ي محدو .

َّ َ ُ ُ َ
الل َع سَ قُسُ ُ
وبةمُ
ون َّاَّل َن َذا ُذك َع َّ ُ
( نجا الجؤمن
َ ي َ ََ
َ
َ ُ
ُ َ
ّ
َ
ِإَوذا تس َ َتس ةم آ ات ُه َزادت ُةم جانا عد لبةم
َ َ َ َّ ُ َ َّ َ ُ ُ َ
َ َ َّ َ َ َ ُ
َّ
يتوَّكون * اَّل ن جون الصة ني عمجا لزقناهم
ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ ًّ َ ُ َ
َ
َ
نف ون * نعلئك هم الجؤمنون ح ا لةم دل ات
َ
تن َد َل ّبةم َع َمغف َعني َعلزق كع م).
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الفصل التاسع :تحسبه هينا وهو عند اهلل عظيمٌ
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إمل السً ً هاني ألي أو صطوات الزراج والمهاس ًًق وربثا الس ًًةوط ،قد يص ًًملر في عينا
الذنك ووسً ً ً هينه في ممل هو عند هللا عظيم ،وهذا الشً ً ًًدور إمل صً ً ًًادفا في طريةا
ً
شدورا
فدليا ادار ن سا واملسارعي للدالج ،فاملسلم املةبق ل د أمل يحثق في صدره
ً
المةصً ًًمر اسً ًًمثرار ،ورغبي في المدار والس ً ًبق ل اخثد ،يدفده الا ةوة لإلنجاز
والمص ًًحيح فهو كالوقود لملا الهثي ،كا حرض لملا الن

 ،إنه أ د أسً ًًباب المثما

والنجاح.
ولكن قد ا س ًًد عليا ص ًًحبي غمر ص ًًالحي هذا الرقي وقد انس ًًيا تكيدات الش ًًيطامل
هذا النةاء ،فم ُّز على إتدامل البصً ًًر في تحرم ووس ً ًًمصً ًًملر في عينا غض البص ً ًًر،

فمةبق تسً ً
هينا هذا ا تر الجلق ،واةو ل تشًًهلي في إتدامل النظر ف ي ال هايي أنا بشًًر
علثت أنا قد أسً ً ً ًًددت عدو وأسً ً ً ً مًلثمه بد ً
وإمل هو إل تجرد نظر ،وتا م
ض ً ً ً ًا تنا
يسوسها هواه و ةده لمرديا في شر لم ادركه.
قا ال ضيق ن عياض-ر ثه الل"  -:ةدر تا يصملر الذنك عند يدظم عند الل،
وبةدر تا يدظم عند يصملر عند الل".
هكذا اجد امللزام قد يس ًًمص ًًملر النظر في ص ًًور تحرتي أو نس ًًاء س ًًافرات أو تناظر ل
ان ده في دينه ول أصراه ،وليمه اس ً ًًمجاب تر هللا ،وع ص ً ًًره ليوفر عليه الخطرة
ً
ً
التي إمل اسًًمثر في هاونه سًًمصًًبح وسًًوسًًي وإمل اثادى في ال هوين قويت وصًًارت شًًهوة
وقد امحو إلى إرادة عم عزيثي و ي ها لن ين ده ندم!!

َ
سً ًئق بدض الدلثاء عن عشً ًًق الصً ًور فةا ( :قسوب غفس تن ذكع الل فابت ها
َ
الل ُ
ُ
بع ُبود َ غاه) ولهذا ف مل الس هاني ثؤق هذا الذنك تن دللت ضد اإليثامل.
قد اةو وتن تنا ل يخطئ أو يز أو يمدثر ،قلت لاس ً ًًت املش ً ًًهلي في الخطأ والزلق أو
المدثر إنثا املشًًهلي كق املشًًهلي في هوي ها والالتبالة ها وار تجاهدة الن
الموبي والسممل ار ت ها وكأنها لم اكن.
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قا الحسن-ر ثه هللا

-:

(امل تن قوام على ن سً ًه ،يحاس ً ًك ن سً ًه ا ،وإنثا ص الحس ً ًاب يوم الةياتي
على أقوام ،اسً ًبوا أن سً ًهم في الدنيا ،وشً ًق الحسً ًاب على أقوام يوم الةياتي،
أصذوا هذا ا تر على غمر تحاس ً ًبي ،فحاس ً ًبوا أن س ً ًكم ر ثكم هللا وفه ُّش ً ًوا في
قلوبكم).
ا ةًد قلبًا في كًق ممل يدعو الهوى ملؤق هذا الخطأ ،ف مل وجداه ً
قلبا يس ً ً ً ً ى إلى
الطًًاعًًات والخمرات وين ر تن املدًًاي ً ً ً ً ي واملنكرات .كنًًت تن ( َّاَّل َن َ
آم ُنوا َع َتة َجئنُّ

ّ َ َ
ّ َ
قُسُ ُ
ُّ
َ
وب ُةم بذكع الل نال بذكع الل تةجئن ال

ُ

ُس ُ
وب)]25[ .

الع َ
َش َّ
وإمل وجدت في قلبا اإلنا ي يحك الرجو والموبي إلى هللا فكنت ت ًن ( َمن َد َ
محن
َ
غ ن َع َ ا ب َ سن ُّمن ن)]26[ .
بال
ف مل عرفت في قلبا الوجق اخاف تن هللا عز وجق ،وإمل اكرت ه كنت تن (الذين إاا
اكر الل وجل مت قلو ه مم) [ ]25ف مل عرف قلبا المةى ...وجدت ن س ًًا ودظم ش ًًدانر هللا
ُ ُ
َّ َ َّ
ّ َ
َ
َ َ
(ذلك َع َمن ُي َعظم ش َعائع الل فإن َةا من ت َوى ال سوب)[.]28

اجدق تن هذا الهلًًخيص زيادة عزم على الؤبات والسًًمةاتي وتواصًًلي املسًًمر ال كلق
ول تلق.
واحص ً ً ً ً من تى ل يمحو قلبًا إلى قلًك أسً ً ً ًًود بمليض ل يدرف اإليثًامل قد وشً ً ً ًًب
املداي ً ي والذنوب تى أص ًًبح قاس ً ًًيا تن غض ًًك هللا عليه ،وهذا ا الةلك الملافق،
[ ]25الرعد .28
[ ]26ل .33
[ ]25ا ن ا .2
[ ]28ال ج .32
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الذي انش ًًملق عن أداء فروض ًًه وواجبااه وتا صلق له في هذه الحياة ،فهامل تثن نسً ً ي
هللا فنسًيه! وربثا الخطر كق الخطر أمل دايمه كانت تن الس هاني الذنك يحسبه ً
هينا

ً
تمدثدا وهو في عينه ل يسً ًًمحق ال هويق في
وهو عند هللا عظيم ،أو اإلص ً ًرار على انك
ممل هو سرك دايي السةوط.
قا ا ن الجوزي-ر ثه هللا " -:لو علق تسثار ؤوبا لرجدت إلى الوراء لمخلصه ،فأين
تساتمر الذنوب".
وقا الحسًًن البصًًر ُّي-ر ثه الل " -:إمل الدبد ل يزا خمر تا كامل له واعظ تن ن سًًه،
وكانت ا حاسبي تن هثمه" .
وقا رسو هللا صلى هللا عليه وسلم:
ً
م
"أل وإمل في الجسد تضملي إاا صلحت صلل الجسد كله وإاا فسدت فسد الجسد كله "
[]23

وهذا تا ي سًًر اركما إ لا على الةلك واخصًصًًه في الوسًًاوس واسًًمدانمه الشًًهوات
وازيانه للباطق ،ونصًًبه املصًًايد والحبانق التي ل يثكن لرشًًر اجاوزها دومل السًًمداني
اا ودالى والس ً ً ً ً ي ملرضً ً ً ًًااه وال رار إليه في الس ً ً ً ًراء والضً ً ً ًراء ،واحةيق الدبوديي
الخالصي ا فيأتن ً (عبادي لا لا عليهم سلطامل).
ً
تمدثدا ،قد يهومل أعظم كؤمر تثن وق في
وتن داوم النظر في الشًًهوة ،وتا يمص ًًق ها
شً ًًهوة ال قصً ًًد تنه بدد اسً ًًمدراج شً ًًيطامل إن له .عم إمل جاءاا توعظي أو اكرى
َ َ
فً يًا أمل وسً ً ً ًًمكبر واًأصًذ الدزة ًاإلعم واهومل تثن قًًا هللا فيهم( :ف َجا ل ُةم َتن

َ َ َ َّ ُ ُ
ُّ
ُ
َّ
اتلذك َعني ُمععضةال * كأنةم محع مط

[]29

َ

َ

َ
نف َعني * ف َّعت من قط َو َلة)[ ]32واذكر أمل (كق

رواه البخاري ومسلم.

[ ]32املدعر ()51-43
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آدم صطاء ،وصمر الخطانممل الموا ومل) [ ]31ف مل أصطأت فأصًًلل صطأ الرجو والموبي
ََ
َ ُ
رت َ ُ ةة ي
َ
ُ
ان نَن ُي َ
دى) []32
وتحاسً ًًبي الن واذكر قو هللا ودالى( :أَيطةةن اإلنطةة

ً
واعمثد هذه الةاعدة في تسًًمراا :تن أسًًاء سً ًًرا أ سًًن سً ًًرا ،وتن أسًًاء عالنيي أ سًًن
ً
عالنيي.
وقد قا بدض الدلثاء :ل د لإلنسًًامل تن شًًائممل :طاعمه دق املأتور وار ا حظور،
وصبره على تا يصابه تن الةضاء املةدور .ف مل اسمةثت سمجد ن سا ممل هذه الؤال
طاعي وار وصبر.
وانظر لر ثي هللا ا ،فهق تا وق في قلك امل تن تن صواطر الك ر والن ال فكرهه
وألةاه؛ ا داد ً
إيثانا ً
ويةينا ،كثا أمل كق ت من دعمه ن سه ذنك فكرهه ون اه عن ن سه،
ز

واركه ا ازداد صًًال ً ا وب ًرا واةوى ،وهذا تن كرم هللا ور ثمه بدباده وااسًًمره ملن أ ك
الةرب تن هللا وكره الذنك نه يبدده عن هللا.
وعليا أمل ادر أمل املطلوب تنا هو السً ًًمةاتي وألي السً ًًداد ف مل لم اةدر عليها فال
أقق تن املةاربي نا إمل نزلت ع ها فةد وقدت في الم ريط واإلضً ًًاعي وقد قا رسً ًًو
هللا صًًلى هللا عليه وسًًلم ":سًًددوا وقاربوا واعلثوا أنه لن ينجو أ د تنكم بدثله قالوا:
ول أنت يا رس ًًو هللا ص ًًلى هللا عليه وس ًًلم قا  :ول أنا إل أمل يمملثدني هللا ر ثي تنه
وفضق"[.]33
وقد قا بدض الدارفممل :كن صًًا ك السًًمةاتي ل طالك الكراتي ف مل ن سًًا تمحركي
في طلك الكراتي وربا يطالبا السً ًًمةاتي .وفي اات السً ًًيال قا شً ًًيخ اإلسً ًًالم ا ن
ايثيي ر ثه هللا :أعظم الكراتي لزوم السمةاتي.
[ ]31ص حه ا لباني.
[ ]32الةياتي .36
[ ]33رواه البخاري وتسلم.
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عم اعلم أمل اإلنسًًامل ممل يكثر تن الذنك ويمدود على الزلق ف نه يداني الي ضًًد في
اإليثامل ،وهو حاجي لمجديده واةويمه ،قا رسً ً ًًو هللا صً ً ًًلى هللا عليه وسً ً ًًلم( :إمل
م
م
اإليثامل ليخلق في جوف أ دكم كثا يخلق الؤوب ،فاس ً ً ًًألوا هللا أمل يجدد اإليثامل في
قلوبكم) []34وفي روايي أصرى( ،فجددوا إيثانكم ال إله إل هللا)
قا ا ن الةيم ر ثه هللا " :تتى أقحطت الدممل تن البهاء تن صش ً ً ًًيي هللا ،فاعلم أمل
قحطها تن قسً ًًوة الةلك  ".وهذه تن ا عراض التي ل د أمل ادفدا للدالج ل للمؤاقق
والمناز !...
وهكذا قد يدمليا أ ً
يانا س ًًحا ي تن س ًحك املدص ًًيي كثا وص ً الا الرس ًًو ص ًًلى
هللا عليه وسً ًًلم بالغي عجيبي( :تا تن الةلوب قلك إل وله سً ًًحا ي كسً ًًحا ي الةثر،
م
انثا الةثر تضً يء إا عل ممه سًًحا ي فأظلم ،إا اجلت عنه فأضًًاء) []35فبادر لالسًًمداني
اا ،ال رار إليه ،ثناجااه ...رؤه ش ً ًًهوا وأ زانا وطلك تمل راه وتدونمه ،ليحق
النور تن جديد ووسكن الا الن

.

وقد امعجك ممل اةارمل ن س ً ًًا ا ت الةريك ،ممل كامل إيثانا ً
قويا ،وكنت املةبق
ً
ً
الش ًًملوف ،ا ج هد في الدبادات نش ًًاط ،وس ًًهش ًًدر تده س ًًهولي ويس ً ًًرا و رقي في الةلك
ً
ً
ً
ودتدا في املةق ،انثا اليوم أنت وداني الكسً ً ًًق ،وشً ً ًًهو قسً ً ًًوة في الةلك ،وج افا في
املةق ،يسًًهق عليا الوقو في املدصًًيي وأنت اهسًًاء كي أق في تؤق هذا الذنك وأنا
امللزام املةبق ،فمذك مر ي ها قو رسًًو هللا صًًلى هللا عليه وسًًلم( :لو لم اذنبوا لذهك
هللا كم عم لجًًاء ةوم يًًذنبومل عم يسً ً ً ًًممل رومل فيمل ر لهم) [ ،]36ولهًًذا جدًًق الموبًًي
والسممل ار ألي الدالج تى ل ايأس ول انمك ول وسهسلم للثداي ي والذنوب.
[]34

الصحيحي لأللباني 1585

[]35

أصرجه أ و نديم في الحليي ( )136 ⁄2سلسلي ا اديي الصحيحي رقم .2268

[ ]36رواه تسلم.
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ألي ةانق عليا تدرف ها تى ل يسمملق الشيطامل ال رصي الو ال رصي فيخمط ا تن
لةي النور ويرتي ا في قا الظالم ،إيا والسً ً ً ً هاني الذنك ،كن تن ا حاس ً ً ًًبممل
للن دور ًيا ،كن تن املك رين للذنوب ،وتن الموا ممل ا وتن الحريصًًممل على السًًداد

اْل َط َنات ُذه َ
ب َّ
الطة ّ َئات) []35ولمكن كبوة ال ارس ً
واملةاربي .واسمدن بة ( َّن َ
سربا
في زيادة إيثانه وعبااه وإص ً ً ًراره على تواص ً ً ًًلي طريق الس ً ً ًًمةاتي ،ل الزراج والمناز

والسهسالم لملوايي الشيطامل ،وهللا لن يضي إيثانا واج هاد وإصالصا...
ً
هذه كانت صً ً ً حي تن صً ً ً حات دفزر اللزاام ،الدنايي ها جزء تن الدنايي أس ً ًًباب
اللزاام والؤبات على طريق هللا املسمةيم.

ُ
َ َ َ ُّ ي َ َ ي
َ
َ
فا تعن بة (عاذكع َّل َّبك ي نفطك تَضاع عد ف
َ
َُ َ
ايلةع م َن ال َ وب بةال ُغة ُد ّع َع َ
عن َ
اْلصةةةاب َعال
عد
َّ
تَ ُ ن ّم َن ال َغافس َ
ال) عتذكع نجا العسم لسعجل.

[ ]35هود .114
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الفصل العاشر :األخالق مرآة االلتزام
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إنها ا صالل التي ها يمثايز الناس ويهسًًا ةومل إلى أقرب ترابي تن هللا ورسًًوله صًًلى هللا
عليه وس ًًلم الذي قا  ":أ ك عباد هللا إلى هللا أ س ً هم صل ًةا[" ]38وقا  ":إمل تن أ بكم
ً
ً
إلي أ سًًنكم أصالقا .]33[".وتسًًألي المحلي ا صالل الحثيدة قد اهومل سًًهلي على امللزام

الجديد وإمل كامل ديي اللزاام ،الا نه نش ً ًًأ في ات ير ى ا صالل ويهمم ها وازينت
ً
ً
اربامه الخلق الجثيق والحسًن ،في ممل قد يجدها البدض طريةي جديدة لم يأل م ها لم
يزرب عليها ولم يذ مل الوة المحلي ها ،إنه امللزام الذي عليه أمل يكهسً ًًبها ويدود ن سً ًًه
عليها ويدلثها تن يرعاهم ،فمموارثها ا جيا واح ظها تن البخ أو النسيامل.
ً
اهمثاتا
إنه تن الصًًدك سًًرد جثي الخصًًا التي على امللزام المحلي ها ولكننا سًًنولي
ا كثر اأ ً
عمرا في سًلوكه وقبوله واثماه ،ورأس ا تر الصًدل ،فةد قا أ و كر الصديق
َ َ ُّ َ َّ
ُ
َ
َ
رضً ي هللا عنه الصًًدل أتاني والكذب صياني ويك ي قو هللا ودالى ( :ا أيةا اَّل ن آمنوا
َّ ُ َّ
الل َع ُكونُوا َم َ َّ
الصةةادق َ
ال) [ .]42فا رص على الزااتا الصً ً ًًدل في الةو وفي
ات وا
ً
الدثق ،وقيق :تن عالتات الصً ًًدل أمل اهومل كلثما وا دة في الرغبي والرهبي والطث
م
واليأس ،ف مل دعت فال اخملق كذ ً ا ولو تزا ً ا ،ا مدد عن أي أعر للكذب تى اكمك
عند هللا صً ً ًد ًيةا ،وإمل كامل ول د ،يثكنا اسً ً ًًمدثا املداريض وألي طريةي اخ ي فيها
الحةيةي طريةي اكيي دومل أمل اضطر للكذب.
قا رس ًًو هللا ص ًًلى هللا عليه وس ًًلم( :أنا زعيم بات في ربض الجني ملن ار املراء وإمل
كامل ً
تحةا ،وبات في وسً ًًط الجني ملن ار الكذب وإمل كامل تاز ً ا ،وبات في أعلى الجني
ملن سن صلةه)[.]41
[ ]38رواه الحاكم وص حه ا لباني.
[]33

رواه البخاري.

[]42

الموبي .113

[]41

رواه أ و داود و سنه ا لباني.
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ي كذ ي ،وأص ًًبح مت في نظر

وفي كق ا وا أنت إمل احريت الص ًًدل ض ًًال ص ًًدر
ان ًبًا عظي ًثًا ،وهًذه حًد اا هًا تر لي تمةدتي ارقى ا للذة في اإليثامل وسً ً ً ًًمحق كق
ا جاهدة للن

على الزاام الصدل.

عم بدًًد هًًذا الص ً ً ً ًًدل يهومل الوفًًاء ًًالدهًًد والوعًًد ،إيًًا أمل اهومل تثن يسً ً ً ًًمخ
ً
توعدا ت ت ًًخص
املواعيد ،كن تن املنض ًًبطممل الذين إاا وعدوا أوفوا ،ف مل ددت
تا ،لم اض ً م
ًيده أو ا ص مره ،والوعود أنواعها س ًًواء الةريبي أو البديدة اجدلها في دفزر
واذكرها تى ل انس ً ًًاها فمدصق في وصً ً ً (إاا وعد أصل ) وألي تن أس ً ًًوأ صً ً ً ات
املسلم ول شا أنها تن ص ات الن ال.
وقد ذرنا رسًو هللا صًلى هللا عليه وسًلم تن عال ص ات جاهد ن سا على أل اهومل
م
فيا أ ًدا ،فدن رسًًو هللا صًًلى هللا عليه وسًًلم( :آيي املنافق عال إاا د كذب وإاا
م
م
وعد أصل وإاا اؤاثن صامل[ .)]42واجنبها سنام-أي أعلى-ا تر في أصالل املسلم.
عم عند اآلداب التي يمخلق ها املسً ًًلم ت الكبمر والصً ًًملمر ،ت الةريك والبديد ،ت
الوالدين وا قربممل والملرباء وعا ري الس ً ًًريق ،أ س ً ًن صطا ا وا مدد عن ال حش في
الةو  ،ق ًًا ا ن ط ًًا -ر ث ًًه هللا "-:امل ًًداراة تن أصالل امل تنممل وألي :ص ض الجن ًًاح
للنًًاس ،ولممل الهلثًًي ،وا مر اإلغالظ لهم في الةو  ".وإمل ظلثًًت أو أوايًًت فمخمر تن
الهلم تا يرقى ملرابي اللزاام التي وصًًلت إليها ،فأنت ارجو رضًًا ربا ،ويثكنا أمل اةسًًو
َ
َ َ َ
ال الغ ظ
ولكن أدب وأمل انكر ولكن خلق ،واد ر قو هللا سبحانه وودالىَ ( :عالَكظج
َ ُّ
ن ال ُجحطةة َ
َعال َعاف َ
الل َُي ُّ
ال)[ ]43وقد قا شً ًًيخ اإلسً ًًالم ا ن ايثيي
ال َتن انلَّاس ع
ر ثه هللا:

[]42

رواه البخاري وتسلم.

[]43

آ عثرامل .134
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"إاا رأيت الدبد ية في الناس إاا آاوه ،ول يرج إلى ن سه اللوم والسممل ار فاعلم أمل
تصابمه تصابي ةيةيي".
وتن سً ًًن الخلق سً ًًن الجوار ،ويك ي أمل هللا سً ًًبحانه وودالى بدي جبريق ليوي ً ً ي
رسًو هللا صًلى هللا عليه وسًلم الجار ،واإل سامل إليه ،فهلثا كنت جا ًرا يح ظ للجمرة
ةها كلثا كامل الا تن رقي الخلق و س ًًن املدش ًًر .و س ًًن الجوار يمددى لهق ترااك
الجمرة سواء في السكن أو الس ر أو النمظار أو تةاعد الدراسي ...فال يمأاين تنا جار.
عم هنا صص ً ًًا ا ملي ها اإلنس ً ًًامل فهو في تجاهدة لها وتدافدي ،ت ها الحس ً ًًد و ك
الدلو في ا رض ،وقد قا أ د الدارفممل :تا صال جسً ًًد تن سً ًًد ،لكن اللئيم يبديه،
والكريم يخ يه .وقا آصر ":تا تن ن

إل وفيها تا في ن

قدر فأظهر ،وغمره عجز فأضً ًًثر .فالن

فرعومل ،غمر أمل فرعومل

تلً ًًحوني حك الدلو والرياسً ًًي ،حسً ًًك

إتهًانهًا" ،ولم أر أفضً ً ً ًًق تن اكر هًادم اللذات ملدالجي هذه الناوات التي اظهر ممل
الحممل واآلصر صال ا اعالانا في الحياة .فأكثر تن اكر املوت واودظ تن قصًًص املووى
والخواايم وعود ن س ًًا ض ًًور الجنازات والمد ر في أ وا تا بدد املوت ،وتا يالقيه
املرء تن أهوا الحساب ،في يوم يحشر فيه املمكبرومل كالذر!
قا ا ن الةيم ":إمل الدنيا إاا كس مت أ موكس مت ،وإاا غل مت أ موغل مت ،وإاا جل مت أ موجل مت ،وإاا
ل مت أ مو ل مت ،فالسديد تن جرب باعها وإاا م
تدت له اعها اعها ،فيا ً
تملزرا السالتات
ر
كم تن عاشق سال تات .وكم تن تلا رفدت له عالتات فلثا عال تات!!" .
عم تن تواق التمحامل توق المليبي والنثيثي واإلفا والبهمامل ،وتا أكثرها في زتاننا
ً
اليوم وتًا أس ً ً ً ًهًق الفزراء والطدن في ا عراض ،ولهًًذا فدلى امللزام أمل يدمثًد قًاعًًدة
َ
ً
ً
قرآنيي رائدي ،أل وألي (ف َتبَ َّ ُنوا).
قا الحسن البصري:
"امل تن وقاف تمبممل".
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عم لاسًًمدر المك مر عن المليبي وال مداد عن ا جال التي اوقده في تؤق هذا الذنك
الذي يثحو الحسنات كأنها لم اكن ...في ممل كامل يك ُّد لمحصيق الا الحسنات.
واعلم أنه إاا اندف عن الن

املدارض تن الهوى والكبر والحس ً ًًد وغمر الا؛ أ ك

الةلك تا ين ده تن الدلم الناف والدثق الصالل وأقبق على السدادة الحةيةيي.
ً ً
تلزاتا فظا غليظ الةلك ين ر تنه
وا صالل ترآة لحةيةي اللزاام ،ل يثكننا أمل نمخيق
ً
كًًق تن يدًًاشً ً ً ًًره أو يةًًاربًًه ،ا رص على أمل اهومل أصالقًًا قًًدوة لهًًق تن يدرفًًا،
وا صالل الحثيدة عنوامل ال الح ،وقد قيق ،عنوامل فالح املرء أد ه ،فانظر أي الخصًًا
ارف تن شًًأمل املسًًلم ...أي املروءة يمحلى ها املسًًا ق املدر  ،ي ها ازود ها ،سًًمجدها
في كمك الرقانق وا صالل ،س ًًمجدها في س ًًمر ا نرياء والص ًًحا ي سً ًًهبص ًًرها في كق تن
جق رضا ربه!
ثق هم هذا الدين في قلبه وأصبح يداش ويهن
قا سو هللا صلى هللا عليه وسلم(:أكثق امل تنممل ً
إيثانا ،أ س هم صل ًةا) []44
ر
إمل ا صالل اكهسً ً ًًك ت املداوتي ،فلو أنا وداش في ات ا وح تنه ا صالل الحثيدة
ً
سيهومل سهال عليا المخلق ها ،ولكن إمل كنت في ات يكثر فيه السك والشمم وتا ساء
تن ا صالل ،فهذه عةبي ةيةيي أص ً ً م
ًبحت أتاتا ،ولحلها فأنت ا علم حالا و ا
ً
الوس ً ًًط الذي أنت فيه ،ف مل كامل ا تر تس ً ًًم حال ول يثكنا عالجه البمي وأمل الةوم

دأ وا على ال حش في الةو وس ًًوء الخلق ف مل اس ًًمطدت أمل اأوي إلى ركن ش ًًديد بديد
عن هذه الجاهليي فهو صمر لا ،نا حاجي اآلمل ممل انطلق ل أمل امدثر ،مل اج هد ل
أمل اض ً ً ًًطرب ،ولهذا الوس ً ً ًًط ل د أمل يهومل فيه الحد ا دنى تن عواتق الؤبات ،فال
ادصق في جاهليي انس ً ًًيا اةوى هللا ،وقد يس ً ًًهؤمر أ دهم غض ً ًًبا فمنحدر إلى أدنى
املس ًًمويات فهش ًًدر اصمنال ،ش ًًق ،زراج  ،يجدق في عينا كق تا أنجزاه لم يدد له
أعر.
[ ]44رواه الزرتذي وقا

سن صحيح.
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وهذه تن تهاند الشيطامل فهو يحرص على أمل يزر الحزمل في قلبا ،أمل يحزمل امل تنممل
ويحبطهم فيثنيهم عن تواصلي املسمر جد وعثق...
او أمل اخصًًص لن سًًا الزاويي أو املهامل الذي انأى فيه ن سًًا الكريثي عن و ق
النحدار ،إمل كنت قاد ًرا على أمل اوفر لن س ً ً ًًا هذا املهامل كبات تس ً ً ًًمةق أو غرفي
تسًًمةلي كحد أدنى وس ًًمطي فيها أمل امحكم في ريااا لممجاوز هذه الدةبي ،ولكن إمل
كن ًًت تثن يضً ً ً ًًطر للثد ًًاشً ً ً ًًرة التي ا ًًدف ًًا لألاى ،فال ًًد أمل امجهز ك ًًال ًًارس،
ً
ً
كالداعيي ،تن يجا ه الظلم والنحراف السً ً ًًياسً ً ًًي اارة وبالةوة اارة أصرى ،أنت اآلمل
أتمر الا الوسً ًًط ،او أمل اهومل صً ًًا ك المأعمر والةوة ،حكثي في اللسً ًًامل واذكمر
اا ونشً ًًر للحس ًًنى ونهي عن السً ًًوء ،حزم عند الخطوط الحثراء ،كن املصً ًًلل كن
املربي كن املرش ًًد كن الةاند ،إنها تدركي ات عليا صوض ًًها ولو كنت تكر ًها ،فبدض
الخطر ل د تن تواجهمه ول د أمل يدلم ت من ولا أنا لم ودد الا املسً ً هزر ،ف تا أمل
يحزرتوا هذا الممليمر واللزاام الحس ً ًن أو أمل يرادعوا في دود ل ا ايا وا رل عليا
الزااتا ورا ما.
والحا ن س ًًه ت ال ماة التي وش ًًدر الس ًًمض ًًداف ،فخمر لها ال مداد عن كق تا ي رل
سكين ها والزااتها وأمل ادعو الحكثي واملوعظي الحسني وإمل اسمطاعت السمداني ثن
ي تن لها الا الوسط فال امأصر ،ف مل دوام الحا تن ا حا .
َّ َّ َ َ ُ َ ُّ َ َّ ُ ُ َّ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ
َ ُ َ َّ َ َ ُ
َ
ُ
قا ودالى ( :ن اَّل ن قالوا لبنا الل ثم ا ت اموا ت َنب تس ةم الج ئك أال َتافوا
َ َ َ ُ ََ
َ َّ َّ ُ ُ ُ َ ُ َ
ُ
]
45
[
عال حتزنوا عأبشعا بايلن الىت كنتم توتدعن) .
وهنا نحن حاجي لموضً ًًيح تسً ًًألي ا حيط ال اسً ًًد الذي يداش فيه بدض امللزاتممل،
فةد اص ًًق د جي فس ًًاده أ ً
يانا إلى أمل اجبر امللزام على اعزااله ً
اثاتا ،والنجاة ن س ًًه،
ر

[ ]45فصلت .32
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وكلثا كامل قاد ًرا على السً ً ًًمةال كلثا كامل عليه أمل يبادر لهذه الخطوة دومل اردد ،وفي
م
ط له ول م
ييأس ف نها
بدض ا يامل قد يهومل ا تر حاجي لس ً ً ًًياس ً ً ًًي واد مر ،فليخط
تسًًألي اخص يااه وتسًًمةبله ،ولن يعجزه أمل يحسًًن المخطيط لحياة يهومل هو تلا
ن سًًه فيها ،ينمةي لها طيك املشًًاغق وا عثا  .وقد يسًًمملرب بدضًًهم مأمل عثي ً
يواا فيها
هذا الشًًهق تن دناءة ا صالل ،فث ا س ً ألي توجودة ونسًًب ها تدمبرة جبلت الةلوب
ً
فيها على الةس ًًوة والميه والض ًيا  ،فلم ودرف للمةوى ا ً ا ولم اطرل للموبي تنال .فثن
ا ملي ثؤق هذا النو تن الرش ًًر فدليه أمل يزرف ن س ًًه قدر املس ًًمطا عن وس ًًطهم،
ويدعوهم ا في كق فرصي لدله يهومل ً
سربا في إصالح الهم وهداي هم.
عم تا أجثق المداتق ت أصً ً ًًحاب الخلق الحسً ً ًًن ،إمل تحب هم لمطرل الةلوب مأعمر
ا دب ،كم يس ً ً ًًددنا اس ً ً ًًهئذانهم وش ً ً ًًكرهم وع وهم واوقمرهم للكبمر وعط هم على
ُّ
واحسسهم لحاجي ت من ولهم وا اعلهم الطيك واملبار ت تن يخملط هم!
الصملمر
ف مل زت هذه املكرتي فا ظها املطالدي في تهارم ا صالل وفض ًًانق الخلق الحس ًًن
وقبق الا السمداني اا وشكره على آلنه.
م
لنةدم الا الصًًورة املشًًرقي للثسًًلم امللزام الذي أنار
لنراق في تداتالانا وفي سًًلوكنا،
قلبه نور اإليثامل فظهر على تالتحه وأصالقه .وص ً ً ًًالح ال رد ص ً ً ًًالح أس ً ً ًًرة ،ص ً ً ًًالح
تجمث  ،صالح أتي ،كانت صمر أتي أصرجت للناس ،وإنثا ا تم ا صالل تا ةيت!
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امللزام ممل المممل ،إتا أنه تزاوج ويحثق تس وليي أسرة أو أنه أعزب لم يةبق بدد على
الزواج.
وفي تس ً ًًمرة اللزاام ،يدد الزواج تن أهم ا س ً ًًباب املديني على الؤبات وقد يهومل أ د
أس ً ً ً ًبًًاب الضً ً ً ًًطراب والزراج  ،ف ً مل كنًًت تزاو ًج ًا وقررت اللزاام فًًاعلم أمل الزاام
شًريكا في الحياة تن أولى أولويااا ،فال يثكن ملركك أمل يثض ي في عرض البحر وفوقه
ساعيامل لهدفممل تمنافرين ،هذا يريد شط اآلصرة وهذا يريد شط الدنيا الدنيي!
ً
إامل فةد اهومل الزوجي أو الزوج عةبي في تسًمرة امللزام ولهذا فأو تن سيحظى أولويي
م
اأعمر هو هذا الشً ًًريا ،أشً ًًركه في شً ًًدور في الزااتا في إقبالا على هللا ،ذكاء ل
بدن أو شدة ،ثحبي ولممل ل بملصك أو هديد!
ل اجدق تن الزااتا س ً ً ًًربا في ن وره تنا ول س ً ً ًًربا في الةس ً ًًوة عليه ق على الدك
اجدق هذا الشًريا يشًدر أمل الزااتا تنحي في البات ،أنا أصًبحت ا فضًق وا رو ،
اقزرب تنه أكثر وأنت تلزام ودا وتس ًًمرش ًًر ،وأفه مثه أنا ل اريد صس ًرانه ول ض ًًياعه
ً
اجاوبا فداوم على الرقانق واسًًمحضًًار املواق التي
ول سًًوء صااثمه ،وإمل شًًدرت تنه
يمص ً ًًد لها ال جر ويحن ها ال اد لل رار إلى هللا ،إمل الهدايي قد اهومل في لحظي ،في
توق  ،في دعاء ،فكن ً
قناصا لل رص!
أعمةد أمل الش ً ًًريا الذي س ً ًًيأل الزااتا كممليمر رائ في يااكثا جلك عليه ا حبي
ً
ً
والس ً ً ًًمةرار ،وأوس ً ً ً تداركه الم كر والدلم واإل ص ً ً ًًار ،لن يمأصر لحظي وا دة في
الركوب في تركك النجاة ،وقد اص ً ًًادف اململبومل الذي رم هذا ال ضً ً ًًق فال أقق تن
ا حاولي والدعاء له الهديي واللزاام.
أولد إمل كنًًت أ ً ًا أو أ ًّتًا أقبًق عليهم حنًًامل الوالًًد امللزام وش ً ً ً ً ةًًي املربي املسً ً ً ًًلم
واس ً ًًمرش ً ًًار الدا د الرا ي لرعيمه ،إيا وأمل اص ً ًًبح الا الدبوس الملاض ً ًًك بدد هذا
اللًزاام ،دعهم يلمثسً ً ً ًًومل الهً ًًدوء والحلم والدط والً ًًدعوة لط  ،دعهم يحبومل
اإلسً ًًالم والس ًًمةاتي ،دعهم يسً ًًمدركومل تا فا هم تن و شً ًًي ،دعهم يةزر ومل تدا إلى
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هللا ،عودهم الصًًالة وفدق الخمرات ،عودهم أجواء املسًًاجد وودظيم شًًدانر اإلسًًالم،
أبددهم عن تسهنةدات ال ساد واتأل فراغهم هق ت يد وتزيد.
وفي الواق إمل أهم تا عليا السًًمداني ه هو تحب هم واةريبهم تنا ،ول الجأ لملمرها إل
إمل ل ظت فشً ً ًًال ً
ااتا في اإلقبا تدا إلى طريق السً ًًمةاتي ،وتشً ًًهلي بدض امللزاتممل
هو الًًا الممليمر امل ًًاج الدني الًًذي يبًًدأ ت ا هًًق وا ط ًًا بش ً ً ً ًهًًق لم يدمًًادوه
فمهومل النهيجي الخوف وال رار تنه.
لكن لو أمل املةبق أاةن فن المثهيد وفن المحباك ،سن في المدرج والمدويض ،قبق
يجذ هم إليه الزرغيك الحثيد ،فا ط ا عجيني ليني يثكنا المأعمر فيهم بس ًًهولي أتا
الش ً ًًريا البالغ فهذا يحماج ل ن في الدعوة ،ادعه وأنت ل اريد صس ً ًًاراه ،ادعه وأنت
اريًًد س ً ً ً ًدًًاداًًه ،والصً ً ً ًًبر ت مًًاح ال رج في تؤًًق هًًذه املهثًًات ،إيًًا وال مور ،وإيًًا
والهسً ًًليم ،عليا بسً ًًد ال راغ ،فثن املوسً ًًيةى والملناء في البات ل د أمل يوازيه ديق
تدةو  ،كا ناشًًيد اإلسًًالتيي ،واللدك واللهو ثا رم هللا ي ض ًق أمل ودوضًًه رياضًًي
ت يدة ،كالسبا ي أو الرتايي أو ركوب الخيق أو تا ين املسلم وين أتمه...
إمل المدًاتًق ت الن وس التي جبلًت على ال وض ً ً ً ً ى والمل لًي يحمًاج لحكثي الطباك،
ُّ
وقص الةصص امل عرة في الن وس والمذكمر اآلصرة
فالحديي عن الصًالحممل اسمثرار
وأهوا يوم الةياتي والسًًمداني بسًًمرة الرسًًو صًًلى هللا عليه وسًًلم وعظثاء اإلسًًالم
والبحي عن املواد والوس ًًانق الدعويي الس ًًثديي والبص ًًريي س ًًاس ًًهق أتاتا املهثي ول
شا أنها سهسهق أكثر صداقي عانلي تلزاتي واراياد تواطن الصالح والصالحممل.
انهشً ً مق عانلما تن الا الجاهليي املزتني ،علثهم أمل تا فات كامل وقد ندتت عليه وأمل
ً ً
جدا ،أول أمل النجاة في ال هايي لن اهومل
اليوم يوم الدثق يوم الجد ،والس ً ً ًًرك عظيم
دومل ص ًًالح الدثق ،وأمل ا ا تي أض ًًحى ً
تزريا يشً ً ق عليه امل تن! أمل ا تي حاجي
لص ً ًًحوانا إلقبالنا لدودانا لديننا تى ودود ألي لس ً ًًيادة ا تم وودود لهس ً ًًطر ا تجاد
والةن الدالم كي اهومل روعي اإلسالم وعبةريمه وعدالمه!...
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اصلق في الن وس الهًدف الدظيم واسً ً ً ًًق الهثم ًالحلم الدميد ،او أمل ازر ذرة
ا تق واملسًا ةي ،اكرهم نبوءات الرسًو صًلى هللا عليه وسلم ،ا ر في أاهانهم وعد
هللا الحق ،ارس ً ً ًًم في تخيل هم الةدوات الرائدي الحةيةيي ل الوهثيي التي زينت ااريخ
اإلسً ً ً ًًالم ،أحًي فًيهم عزة اإلسً ً ً ًًالم ،ي هً ًًا فةط إمل أ يي هً ًًا ،سً ً ً ًًزراً ًًاح و هً ًًدأ نهم
سانطلةومل ةوة وقد يسبةونا!!
إمل ت دو إ ياء الهثم ت دو عجيك ،إمل إ ياء الحنممل جد املسلثممل أتر تؤمر!
يس ً ًًري في جسً ً ًًد املسً ً ًًلم كالدتاء يخ ق تدها الةلك بشً ً ًًول ،تتى نمخلص تن النا
البائ تتى يشًار على أتمنا البنامل ،هكذا غمر املسلثومل تن واقدهم ممل اسهشدر كق
فرد ت هم ،كق أس ً ً ًًرة ت هم ،واجبها وقاتت اةبق إلى ر ها إلى دي ها إلى أت ها فهامل تا أ هر
الداملممل!
ف مل لم اكن الا السديد الذي ظي أسرة أقبلت تده فال احزمل ول ارمئ فةد ا ملي
ا نرياء والص ً ً ًًالحومل وإنثا ال مالء بملربي الدين وو ش ً ً ًًي الطريق رفدي في الدرجات،
يسرا وإاا أراد هللا ً
ولكن ل وسًهسلم ل ايأس ف مل ت الدسر ً
أترا فسيثضيه ولكن إيا
أمل انجر لل اشلممل ق كن ً
دانثا الا الةاند!
أتا إمل كنت ا عزب الذي لم يحص ً ًًق بدد على س ً ًًكن الروح واس ً ًًمةرار الن

 ،ف ني

أنص ً ً ًًحا هق ص ً ً ًرا ي ،أقبق على الزواج وإيا وأمل ازردد بس ً ً ًًرك الدثر أو الحالي
القمصاديي ،ف مل الزواج نص الدين ،وسيهومل تن أسباب ع ما وصال ا ،سيك
عنا وس ًًاوس الش ًًيطامل والباس ًًات إ لا  ،أقبق على س ًًني رس ًًو هللا ص ًًلى هللا عليه
وسً ًًلم ،اعةق واوكق وتن عزم على الد اف كامل هللا في عونه ولكن اذكر الا الوصً ًًيي
الذهبيي تن صاام النريممل وسيد املرسلممل صلى هللا عليه وسلم
(فاظ ر ذات الدين ارب مت يدا [)]46
[ ]46تم ق عليه.
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إمل الحك الذي انش ًًده لن اجده عند الحس ًًناء التي نبهت في تنرت الس ًًوء ،ولن اجده
عند س ً ًًناء لم ودرف تحبي ا! ق س ً ًًمجده عند س ً ًًناء الروح س ً ًًناء ال اد تن
م
عرفت ر ها وأقبلت تؤلا ابحي س ً ًًددها ،فال امدلق ً
كؤمرا بش ً ًًهق تدممل ول ارس ً ًًم في
ً
تخيلما تالتح تديني ف مل وق قلبا على روح اواقي تؤلا ون وس ًًهش ًًدر تا وش ًًدر
ً
ً
ه ،فسًًمجد ا ن ترة وا دة ...سًًمجد أمل قصًًص الحك كلها ل وسًًاوي لحظي صًًدل
م
وا دة أقبلت فيها ت الا المةيي امل تني!
لا في الدنيا أكثر ول أعظم ً
صمرا تن قلك امل تن وإمل اجي الدباد إلى الهدى أعظم
تن ًاج هم إلى الرزل والنصً ً ً ًًر ًق ل تةارني ي هثا ،وإنا اليوم إمل اسً ً ً ًًمدنت اا
ً
ً
وازوجت ،ف نا قد صطوت صطوة تمةدتي في تسًًمراا ...وسًًمةر تدها ن سًًا ويخن
ً
ها ش ً ًًيطانا ،واذكر أنا لن اخمار زوجي فحس ً ًًك ق ًّأتا نانا تن بدد ،فأ س ً ً من
الصميار م
اأتن على اما واريما ،وإمل كنت أنت ال ماة الورعي املةبلي املسً ً ً ًًمرشً ً ً ًًرة
م
فدت والص ً ًًح قد ج ت وأمل تا كامل في قدر تن زواج قد
فاعل ي أمل ا قالم قد ر
قدره هللا عليا تن قبق أمل اولدي ،فال احزني أ ًدا ،ف مل تا كامل لا سًًيأايا ً
يوتا ولكن

تًا هو تطلوب تنا هو ا صذ ا س ً ً ً ًباب و سً ً ً ًًن الصميار ثةياس الدين وتةياس
اللزاام وكذا تةياس الهثي التي ها نحةق الممليمر املنشود ونبلغ ا هداف الساتةي!
إيا والهسر أو العجلي ،فالزواج للثرأة كالرزل فاسألي هللا رز ًقا ً
ً
سناً ،
صالحا،
زوجا
لهسكني أتامل ،ول اةولي ً
يوتا ،ليمني اسمدنت اا!
فكم تن تلزاتي فمنت بدد زواجها زوج لم يمق هللا في إيثانها ،وكم تن زوجي فمنت في
دي ها ممل صدعت في زوجها! وكم تن غريبي ش ً ًًد م
رت و ش ً ًًي أكبر بدد زواجها ،فلا
كق زواج هو الحق ،وكونا املرأة فدليا الحذر تراممل د املرة ،فالرجق قد يس ً ً ًًهق
عليًًه الطالل واكرار ا حًًاولًًي أتًًا أنًًت في تجمث ود ُّثًه ال وض ً ً ً ً ى وجًًاهليًًي في الرأي
وفسً ًًاد في الحكم قد يمدبا اكرار ا حاولت ،لهذا ا ري ً ً ي أمل انجحي تن أو يوم في
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اصميًًار عم في ظ امًًا وزوجًًا ولن اجًًدي أفض ً ً ً ًًق تن وص ً ً ً ً ًًي اللزاام الراقي
لح ظهثا ،إمل هللا سيح ظ لا تا احبممل إمل أنت داوتت على تا ُّ
يحك!
س ًئلت اترأة تا سًًر تحبي زوجها لها فةالت ،ألي ص ًدقي لم أز م أصرجها ،ودعوة الزات ها
في س ًًجودي تنذ ازوجمه ،اللهم اجدله قرة عممل لي واجدلني قرة عممل له ،قالت ،فلم أر
تنه إل الحك ولم ير تني إل كق الحك!
م
أدركت أ د أسً ً ً ًرار ا حبي فلجأت إلى الص ً ً ًًدقي
فانظري لبص ً ً ًًمرة الا الداقلي ممل
والًدعاء ،ول شً ً ً ًًا أمل الدعاء لو ده غمر كاف إمل لم يةرمل برهامل للثحبي حسً ً ً ًًن
الدشرة والخدتي والهمثام المودد والمبدق والةربى وفدق الصالحات!
ً
ً
ً
ً
صالحا ...كوني اوا ي يكن اوا ً ا ،كوني فارة ا ،يكن فا ًّرا ا ،كوني ا
كوني صًالحي يك من
أقرب سًًيهومل هو أي ً
ضًا ا قرب ولو بدد ممل ،إمل شًًدر تنا صًًدل ا حبي والوفاء! وفي
ً ً
الحةيةي لم أر ت ً
تنا ً
اةيا أو ت تني اةيي ،صاسً ًًرا أ ًدا في عالقي زوجيي ،مل الزواج كامل
ً
ً
ا ،للمةرب تن هللا ،لالراةاء للدلياء فهامل الزواج وسيلي لملايي عظيثي ل هدفا فحسك
ظ هذه الدالقي السًًاتيي وبصًًومل هذا

ف مل لم ي لل هذا الشًًريا – رغم اج هاد -في
ً
امليؤال الملليظ فهو لا أهال له ول ي س عليه وقد قا هللا ودالى:

َ
َ َ ُ َ
َ َ َ ُ َ َ َ
الة ّ َب ُ
سة ّب َ
ال َع َّ
ات ل َّ
يثات َع َّ
الة ّ ُبون
ات لس بيثال عاْلبيثون لس ب
(اْلبيث
َ
َّ ّ َ ُ َ َ ُ َ َّ ُ َ َّ َ ُ ُ َ َ
ون ل ُةم َّمغف َعني َعلزق كع م)]45[ .
لسة بات نعلئك مربؤعن مجا ي ول
ً
إمل الحديي عن أسً ًرار الس ًًدادة الزوجيي يس ًًمحق كما ً ا تس ًًمةال ل صً ً حات في دفزر
اخصص في اللزاام ،ولكننا نصق لخالصي الةو  ،أمل اللزاام هو سر تن أسرار سدادة
ا سًرة املسًلثي ،فهو يطرد ع ها وسًاوس الشيطامل ويحبط تهانده ويصرفها لطاعي هللا
وعبًًاداًًه فمندك

الًًا السً ً ً ًًمةًًاتًًي بركًًي في الن

والولًًد واملًًا والوقًًت وكًًق تًًا

يحماجه املرء تن ض ً ً ًًروريات الحياة ،إنها حق ،تن أس ً ً ًًباب نجاح وس ً ً ًًدادة ا س ً ً ًًرة
[]47

النور .22
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ً
م
جثيدا طريق الس ً ً ًًمةاتي ،سً ً ًًددوا وقاربوا و ددوا
فالزام والزاتي والزاتوا
املسً ً ًًلثي،
ا ه ًًداف الراقي ًًي له ًًذا البن ًًاء ،ولن يهومل ت ًًآ ه ًًذه ا سً ً ً ًًرة إل ً
أعرا في تجمث يمول
لل هوض تن جديد ،فكي لو أمل الددوى انهش ً ًًرت في نس ً ًًيج تن ا س ً ًًر وبدأت آتالنا
امحةق أتؤلي وقدوات اض ًًرب ...إنها حق بشً ًًرى ونصً ًًر .قا س ًًيد قطك ر ثه هللا...
هذا الدين كالل ً ً ًًجرة الدظيثي ،ا منرت ش ً ً ً ًًائا فش ً ً ً ًًائا ،ص ً ً ًًحيح :أنها اثر عليها الريح،
والشً ً ًًث  ،وال حها الشً ً ًًث  ،وربثا يدمدي عليها املاء ،لك ها ا س ً ً ً جذورها ،هذا
أش ً ًًبه اإلس ً ًًالم ،ولكن الباطق :كالزرعي التي انرت كنرت الربي  ،اةملها الش ً ًًث  ،أو
يجزرفها السيق ،أو احطثها الريح.

فةون ي دتوتك ع غعس اإل ةةة م ي بيتك
بغ نن تغع ه اكلش عني لع يدا لع يدا حىت نجو
ُ ُ َ
ع رتتعع ،ع ؤيت نكسه فا ةةةتعن بالل عاصةةةرب
عاتجل عال تع ز.
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الفصل الثاني عشر :احذر الفتنة
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لًاً اللًزًاام تًةًمصً ً ً ً ًًرا عًلى اإلقبً ًًا على الدبً ًًادات وار ا حرتً ًًات والصً ً ً ًًبر على
ال مالءات ،إنثا هو أي ً
ض ًا اح ُّ
ص ًن تن ال زمل و ظ للن تن النزلل في تسًًهنةدات
الزيغ والضاللي التي امخ ى لبوس الدين والسمةاتي.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
فمنا كةط الليق املظلم؛ يصبح الرجق فيها ت ً
( ادروا ا عثا ً
تنا ويثس ي ً
كافرا،
ويثس ي ت ً
تنا ويصبح ً
كافرا؛ يري دينه بدرض تن الدنيا)[.]48
وإمل أو تا عليا كثلزام الحذر تنه والمح ُّ
صًن تنه هو تصًًادر الدلم التي ازاود ت ها في
تسً ًًمراا ،فال شً ًًا أنا سً ًًهبحي عن شً ًًيو ودعاة يهونومل لا ثنالي املنارة انمر لا
الطريق وارس ً ً ً ًط لًًا امل ًًاهيم والخص لًًا الزبًًدة وامل يًًد ،ولكن اًًأتًًق ت ي لو أنًًا
وقدت ضً ًًحيي شً ًًيو ودعاة على أ واب جهنم كي سً ًًي و ا ا تر؟! إتا لنحراف
وزيغ وإتا لنمهاس ًًي واراج ! وكالهثا ش ًًر تحدل ا إمل أنت وس ًًاهلت في اابا كق تن
ً
ً
نادى ال إله إل هللا أو ااخذ اإلسالم شدا ًرا أو لر عباءة وأطلق لحيي!
ً
قا ذي ي ن اليثامل رضً ً ً ً ي هللا عنه ديؤا يس ً ً ًًمحق المد ر والح ظ( :كامل الناس
يس ًًألومل الرس ًًو ص ًًلى هللا عليه وس ًًلم عن الخمر ،وكنت أس ًًأله عن الش ًًر تخافي أمل
يدركني ،فةلت :يا رس ًًو هللا! إنا كنا في جاهليي وش ًر ،عم جاء هللا هذا الخمر ،فهق بدد
هذا الخمر تن ش ًًر؟ قا  :ندم ،قا ذي ي :فةلت :يا رس ًًو هللا! وهق بدد الا الش ًًر
تن صمر؟ قا  :ندم ،وفيه دصن ،قا  :وتا دصنه يا رسًًو هللا؟! قا  :قوم يسً ًُّهنومل بملمر
س ًًنتي ،ويهمدومل بملمر هديي ،ودرف ت هم وانكر ،قا

ذي ي :فةلت :يا رس ًًو هللا! وهق

بدد الا الخمر تن ش ً ً ًًر؟ قا  :ندم ،دعاة على أ واب جهنم ،تن أجا هم إليها قذفوه
فيها ،قا

ذي ي :فةلت :ص ً هم لنا يا رس ًًو هللا! قا  :هم قوم تن جلدانا ،ويمهلثومل

ألس ً ًًنهنا .قا

[]48

ذي ي :فثااا اأترني يا رس ً ًًو هللا إمل أدركني الا ،قا  :الزم جثاعي

رواه مسلم وأحمد والترمذي.

85

صفحات من دفرت االلزتام

املسً ًًلثممل وإتاتهم ،قا  :فةلت :يا رسً ًًو هللا! وإمل لم يكن يوتئذ للثسً ًًلثممل جثاعي،
قا  :فر دينا ،ولو أمل ودض على أصق تجرة تى يدركا املوت وأنت على الا[.]43
وصًًدقت نبوءة رسًًو هللا صًًلى هللا عليه وسًًلم ،سًًمجدهم اليوم في زتاننا وبكثرة ،وقد
يظهرهم اإلعالم ويلثدهم ،وقد يش هر بدضهم تى يذي صامه!
فدعاة الباطق والض ً ً ًًاللي تن الدةبات الخطمرة في تس ً ً ًًمرة امللزام ،عليا أمل ودرفهم
ً
وودرف ص ً ا هم وارمدد ع هم ً
اثاتا ول انش ًًملق ال هم ،وا حي في أتمنا الملاليي التي ل
يزا فيها الخمر إلى يوم الةياتي ،فس ً ًًمجد أهق الدلم وال ض ً ًًق ،الراس ً ًًخممل في الدلم،
الدلثاء الربانيممل ،الذين يهبدومل سً ً ًًني الحباك صً ً ًًلى هللا عليه وسً ً ًًلم ال إفراط ول
ا ريط ،هم أنثي أهق الس ً ًًني والجثاعي ،وقد قا رس ً ًًو هللا ص ً ًًلى هللا عليه وس ً ًًلم:
(عليكم بسًًنتي وسًًني الخل اء الراشًًدين املهديممل تن بددي ،اثسًًهوا ها وع ُّ
ض ًوا عليها
النواجذ)]52[ .ولطاملا كامل نثي أهق السً ًًني والجثاعي الدور املصً ًًمري في هذه ا تي في
ظها تن الضً ًًاللي وال سً ًًاد ،فهم الذين ين ومل عن كماب هللا ودالى احري الملالممل
وانمحا املبطلممل واأويق الجاهلممل ،هم الذين يطثسً ً ً ًًومل تدالم البدعي ويكسً ً ً ًًرومل
َ َ ُ َ ُّ َ
ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ
ك َجات ُهنَّ
أص ً ًًنام ال مني ،قا ودالى( :هو اَّلي ننزب تس ك الكتاب منه آ ات َم
نُ ُّم الك َتاب َعنُ َد ُع ُم َ َشةةاب َةات فَوَ َّما َّاَّل َن ي قُسُوبةم َز ه َف َ

َ
َ َ
َ َ َ َ ُ َ َ ُ َّ ُّ
الل َعالعاَّ
ابتغا الفت َن َعابتغا توع سه عما يعسم توع سه ال
َ ّ َ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ُ ُ
ُ
َ
َ
]
51
[
آم َّنا به ك ّمن تند لبنا عما ذكع ال نعلوا األْلاب). .

َّ َ َ َ
ب ُعون َما تشةةابَ َه من ُه
َُ ُ َ
ُ َ
ون ي العسم ي ولون

فه لء هم الًًذين أنًًت تطًًالًًك ًًالسً ً ً ًًمثًًا إليهم وتمًًابدًًي تحًًاض ً ً ً ًرا هم واج هًًادا هم
والبحي عن ت ل ا هم ل الملي والسثممل.
[ ]43أصرجه البخاري وتسلم.
[ ]52رواه أ و داود والزرتذي وص حه.
[ ]51آ عثرامل .5
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في الواق إننا نداش في زتن اشًمدت فيه غربي اإلسًالم وأصًبح املمثسا السني تنمة ًدا
ً
اكثي تطار ًدا! يمل ُّ
ض الطرف
وامللزام مداليم دينه تسًمهج ًنا واملطالك بدودة الشريدي
عن أصًحاب البد والضًاللي ويرف تن شًًأمل أهق املدايً ي وال سًول ،ويم اصر الناس
في الذنوب ووددي دود هللا ،وهذا كله ت لم وبشً ! إل أنه ل ي عر في امللزام الذي عرف
لذة اإليثامل و ةيةي المو يد والدبوديي ا ،ق س ً ً ًًمايد تن اثس ً ً ًًكه دينه واعزاازه
الزااته وس ًًمرس ً لديه الةناعات في أمل الس ًًمةاتي ألي الس ًًريق ،ألي ا خرج ل تحدعات
ً
ا تور ،فالصورة واضحي ملشهد الحق والباطق ،ولكن تا نخشاه ةيةي على امللزام هو
ال ًًا ال زمل التي ق ًًد اةط علي ًًه الطريق لب ًًاس ال ًًدين ،التي اخط آت ًًال ًًه وأ الت ًًه
فمبخرها في فضاء الميه والدبي ،والتي اةذف هثمه إلى قا ئر تدطلي!
ندم فةًد ًدأت اةبق على تيدامل المداف بدد أمل الزاتت وأصذت هذا الكماب ةوة،
وأو تا سًيحزنا هو الا ال رقي التي فم مت في عضًد أتمنا املسلثي ،هو الا الجثاعات
الكؤمرة التي ا رقت ها ا تي إلى كؤمر تن ال رل ،انادي كلها اإلس ًًالم ول يح ظ يض ًًي
اإلسًًالم ووداليم اإلسًًالم كثا أرادها هللا ورسًًوله صًًلى هللا عليه وسًًلم إل الةلي الةليلي
الداتلي ت ها .ولهذا ف مل أصطر شً يء على امللزام هو النحراف إلى ايارات ظاهرها إسالتي
في ممل اط ها البدعي والضً ًًاللي ،ازي ها الشً ًًدارات الرناني ولكن أصً ًًلها النحراف عن
السًًريق املسًًمةيم التي رسًًثها لنا رسًًو هللا صًًلى هللا عليه وسًًلم و ذرنا أمل نهب غمرها
تن السًبق فنضًق ونهلا .قا رسًو هللا صلى هللا عليه وسلم( :سم زرل أتتي على عال
ً
دة ...تا أنا عليه اليوم وأصحابي)]52[ .
وسبدممل فرقي ،كلهم في النار إل وا
وهذا الوصً ً ً يل ً ًًخص ا س ً ًًباب التي جدلت أتمنا اإلس ً ًًالتيي اليوم في ةبي ظالم
واةهةر ،إنها ال رقي والم رل ،إنه البدد عن جادة الطريق إنها اصمصار ال مني.
[]52

ديي سن.
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إمل تس ًًألي ودطيق أ هام اإلس ًًالم ووداليثه ،وتوالة أعداء اإلس ًًالم ش ً ًًبرا بش ًًبر وار ً
اعا
ً
ذرا وانهش ًًار ال س ًًول والدص ًًيامل وبدد الناس عن الدثق الش ًًريدي لاس ًًت قض ًًيي
نخشً ً ً ى ت ها على امللزام ،نها ص ً ًًورة واض ً ًًحي عن الحةيةي امل ملي ،عن صً ً ًرا الحق
والباطق ،والتي ً
يةينا يدلم امللزام أمل هللا ،في نهايي املطاف ،سًًانصًًر أهق الحق ويخزي
أهًق الباطق ،ولكن تا نخشً ً ً ًًاه حق على امللزام هو الا ال مني التي اأوي في هيئي تا
يبحي وتا يريد.
ولنًا ت هًذ الخطر الدظيم في طريق امللزام وق ًات ،وربثا صالصً ً ً ًًي ت اهيم ل د أمل
يجثدها ويمأتق فيها ويدرفها أ سً ً ً ًًن املدرفي قبق أمل يصً ً ً ًًطدم بدالم المداف الذي
ينمظره بدد اللزاام ...و تى يح ظ ن سًًه على السًًمةاتي كثا أرادها هللا ورسًًوله صًًلى
هللا عليه وسلم ول ينةض غزله ول يحبط عثله:


ممل اةبق على وس ًًط امللزاتممل قد اجد الكؤمر تثا يحزنا أو يسً ًًوؤ أو ي ملا ولكن
عليا أمل ادر أمل الهدايي الحةي على صطى رسًًو هللا صًًلى هللا عليه وسًًلم ألي فضًًق
عظيم تن هللا وأمل هللا و ده يدلم تةياس اللزاام الحةيةي لهق فرد ،وأمل الس ًًبال في
تيًدامل امللزاتممل على أش ً ً ً ًده دان ًثًا ،وأنًه تن الطبي ي ج ًًدا أمل اناعج تن أ ًدهم أو
امأاى تن آصر ،فالن وس الرش ً ًًريي انةس ً ًًثت لن وس تطثئني وأصرى لواتي وأصرى
أتارة السًًوء وسًًمصًًطدم لز ًاتا داها في تسًًمراا ،فا رص أمل اح ظ ن سًًا تن
كق تا يدفدها لالنحراف ،للزراج  ،للضً ً ًًيا  ،عم إيا والمأعر الناس ،فكثا يةا  ،ل
م
م
م
ودرف الحق الرجا  ،اعرف الحق ودرف أهله ،فال اهب أ ًدا في الحق ق ا حي عن
تدالم الحق وآعاره وااب مدها ،قا شً ً ًًيخ اإلسً ً ًًالم ":كثا أمل صمر الناس ا نرياء ،فشً ً ً ًُّر
الناس تن وش ً ًًبه هم تن الكذا ممل ،واد ى أنه ت هم ولا ت هم .فخمر الناس بددهم:
الدلثاء والشًهداء واملمصًدقومل وا خلصًومل ،وشًر الناس تن وشًبه هم يوهم أنه ت هم
ً
ولا ت هم ".وهذا تن أسًًباب النمهاسًًي لدى بدض امللزاتممل ،يهبدومل شً ً
ًيخا أو داعيي
بدينه ،فربثا س ًًلا هذا ا صمر في أو أتره على الص ًراط املس ًًمةيم ،لكنه انحرف عنه
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في آصر عثره وقد يضً ًق ً
اثاتا ويهلا ،وقد قا رسً ًًو هللا صً ًًلى هللا عليه وسً ًًلم ":إمل
أ ًًدكم ليدثًًق بدثًًق أهًًق الجنًًي تى تًًا يهومل انًًه وبي هًًا إل ارا  ،فاسً ً ً ًًبق عليًًه
الكماب فيدثق بدثق أهق النار فيدصلها[]53

"وكذلا الدك قد يس ًًلا الرجق بدض

س ًًبق الشًًيطامل في أو أتره عم امداركه ر ثي هللا فاسًًلا الص ًراط املس ًًمةيم في آصر
عثره فزرى تنًه العجًًك تن صً ً ً ًًدل وعثًًق .م
ولكن ابةى السً ً ً ًًمةًًاتًًي على الص ً ً ً ًراط
املسًًمةيم تن أو السًًمر إلى آصره ،ألي حق ال ضًًق الدظيم تن هللا ،فطوبى ملن نالها.
عم ل اض ً ً ً م
ًطرب إمل رأيت تن يرج في أعناء الطريق أو ينةط  ،والا مل الةلوب ممل
أص ً ً ًًبدممل تن أص ً ً ًًاب الر ثن ،فد م الخلق للخالق وا رص على إنجازااا والزااتا
َ
َ
الل َّاَّل َن َ
و ظ نيانا ،واد ر في ( ُثَ ّب ُ َّ ُ
آم ُنوا بال وب اثلَّاب )[ ]54و ( َعقس ل ّم َن

اْلدع َن)[.]55

 أمل أنث ًًي الس ً ً ً ًن ًًي والجث ًًاع ًًي وأه ًًق الدلم واإليث ًًامل يمثماومل ًًالد ًًد وقوة ال ج ًًي؛
فيدلثومل الحق الذين يهونومل ه توافةممل للسًًني ،سًًاملممل تن البدعي ،ويددلومل عثن
صال هم وإمل آااهم وظلثهم ،هدفهم ا و هدايي الخلق والر ثي أتي تحثد صلى هللا
عليه وسلم وعلى هذا الوص ا رص أمل اهومل وأمل يهومل تن اصادل أو امدلم تنه.
 اعلم أمل أكثر تا ي سًد الناس على تر الدصًور ووداقك ال زمل "،نصً تمهلم ،ونص
فةيه ،ونصً نحوي ،ونصً طباك؛ هذا ي سًد ا ديامل ،وهذا ي سًد البلدامل ،وهذا
ي سد اللسامل ،وهذا ي سد ا دامل ".فا ذر ه لء وارف عن تجالسهم.
ً
اصمالفا ً
كبمرا ممل الجثاعات اإلسًًالتيي وأصًًحاب الشًًدارات الدينيي ق
 أنا سًًهبصًًر
اطًًا ًنًا واًًدا ًرا ،فال اخ م
ض جهًًق فيًًه تى احثًًق الةسً ً ً ًًط الوافي تن الدلم الًًذي
[ ]53أصرجه الشيخامل وغمرهثا.
[ ]54إ راهيم .25
[ ]55الواقدي .14
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ي هلا للنةد أو المثيما أو النخراط ...فال د" أمل يهومل ت اإلنس ً ًًامل أص ً ًًو كليي يرد
إليهًا الجزنيًات ،ليمهلم بدلم وعًًد عم يدرف الجزنيًات كي وقدً مت ،وإل فيبةى في
كذب وجهق في الجزنيات ،وجهق وظلم في الهليات ".وإيا والنجرار صل الرويبضًًات
واملمدصبممل جهالي.
َ
َ ُ
َ َ َ ُّ ُ َ
ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ
ُ
َّ
(علو لدعه ل الع وب ِإَول نعل األمع منةم لعسجه اَّل ن يط نبةونه منةم علوال
َ ُ ّ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ُ َّ َ َ َّ َ ي
)[]56
فضل الل تس م علمحته التبعتم الش ةان ال قس

َ َ َ َّ َ
 وانظر ً
دوتا في قوة ال جي والدليق في تماامل الشً ًًر الحني  ،قا ودالى( :ف علبك
َ ُ ُ َ َ َّ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ
َ ُ
ُ
نفطةةةم َح َع ي ا ّمجاَّ
ال ؤمنون حىت َيكجو ف جا شةة ع بينةم ثم ال جيدعا ي ن
قَ َض َ َعي ُ َطسّ ُجوا ت َطس ي
جا) []55
 وت ا س ً ف مل أكثر صالفات الجثاعات اإلس ًًالتيي ن سًًيي ،انادي جثيدها بش ًًريدي
هللا إل أنها لم ا لل في او يد ص ً ً ً وفها تى ولو تن اب المداومل على البر والمةوى،
وان صً ً م
ًلت كق جثاعي ةناعا ها وانشً ًًمللت الدعايي ملنهجها في ممل فا ها أمل ا تي لن
م
فدت رايي
اةوم لها قانثي ولن امجاوز هذه النازلي ،دومل و دة كق هذه الجثاعات التي ر
اإلسً ًًالم ونادت بدودة الشً ًًريدي الملراء ،ولهذا فخمر لا أل انشً ًًملق الصمالفات التي
اضًًي الوقت ووشًًملق البا واخلق المدصًًك وا ةاد .ق صذ توق ا حايد الذي يزمل
الةو فيهب أ سًًنه ،الذي ينص ً الخصًًم كثا ينص ً الصًًديق ،الذي ل يرمغي إل
ترض ً ًًاة ربه وتص ً ًًلحي أتمه ،الذي يبحي كي يجث املس ً ًًلثممل ل ي رقهم بدص ً ًًريي
و زبيي ،هذه الطريةي سهنصر الحق أينثا أ صراه وسمخذ الباطق أينثا ملسمه...
 اجمنك المدص ً ًًك ملس ً ًًانق تدلةي أو غمر تحس ً ًًوتي ،فثس ً ًًانق الج هاد ل يس ً ًًوغ فيها
اإلنهار إل ريامل ال جي وإيض ًًاح املحجي والمدص ًًك في هذا ا تر جهالي وظلم للن
[]56

النساء .83

[]55

النساء .65
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وت ا س ً ف مل الكؤمر تن لبات املواجهي انشًًملق في أتور الج هاد ال حجي تدمبرة،
وكذلا ا تس ً ًًانق الصمالف التي لم يحس ً ًم أترها أنثي اإلس ً ًًالم تنذ غا ر ا زتني
ً
فااخذها البدض عصًًريي ل ير ثومل فيها تخال ً ا ،واناس ًوا أمل الصمالف في أتي تحثد

صلى هللا عليه وسلم ثي ،ودين هللا يس كق ه لء ا ج هدين فلم ال جر ً
ضيةا.
ر

 ل د تن هذه الؤالعي :الدلم والرفق والص ً ً ًًبر؛ الدلم قبق ا تر والنهي ،والرفق تده،
والصبر بدده.
 أمل الوسً ً ً ًًطي ًًي في اإلسً ً ً ًًالم ودني أل اهومل في إفراط ول ا ريط ،ل ت الملالة ول ت
املرجئي ،فا ذر ال ئمممل وإيا والنجرار إلى بالهثا ،فمنةض غزلا وانحدر في ظلم
لن سً ً ًًا و تما .ا حي عن أعراضً ً ًًهثا في أ اديي الرسً ً ًًو صً ً ًًلى هللا عليه وسً ً ًًلم
وتصن ات الدلم لمبصرها وامحصن ت ها.
 أمل الجاهق ثنالي الذ اب الذي ل ية إل على الدةمر ،ول ية على الص ًًحيح .وأمل ت من
ط مبده ط مب الذ اب أولى أمل ان ر تنه وصمر الناس املنص ً ومل واإلنصًًاف لي ا ش ًراف.
قا ش ً ًًيخ اإلس ً ًًالم ا ن ايثيي ر ثه هللا ":الجاهق ثنالي الذ اب الذي ل ية إل على
ً
الدةمر ول ية على الصحيح والداقق يزمل
جثيدا هذا وهذا".
قد اهومل الر ثي املطلوبي ل احصق إل نو تن ألم وشدة الحق بدض الن وس.
ً
تنافةا ،كثا قا ودالى
أمل في امل تنممل تن يس ًًث كالم املنافةممل ويطيدهم؛ وإمل لم يكن

( َعف

ُ َ َّ ُ َ َ
اتون ل ُةم) []58فال انجر لل زمل ول وش ً ً ًًار م في فمني ،ارف م عن تهاند
م ةةج

املنافةممل
 أنه في الواق ورغم ترارة الحا التي وص ًًلت إليها أتي اإلسً ًًالم اليوم ،إل أمل اسً ًًمةراء
أ والها يجدلنا ندر أنها أتي ناءة ،قادرة على ال هوض والرقي ،ق يش ً ًًهد لها الماريخ
أنها انا في املدة الاسًًمرة تن ةانق الدلوم وا عثا أضًًداف تا اناله غمرها تن ا تم
[ ]58الموبي .45
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في قرومل وأجيا  ،ويرج املمبصً ً ًًرومل الا إلى أمل اعمةاد الحق الؤا ت يةوي اإلدرا
َ َ َ ُ َ َ
نتم ُّمؤمن َ
نت ُم األَتسَو َن ن ُك ُ
ال َحت َزنُوا َعنَ ُ
ال)]53[ .
ويص حه .لهذا (عال تةنوا ع
 أنه تهثا اشًًمد ظالم الدصًًر الذي اثر ه أتي اإلسًًالم وتهثا آملا واق املسًًلثممل ف نه
(ل ازا طان ي تن أتتي ظاهرين على الحق ل يضًًرهم تن صذلهم ول تن صال هم تى
يأوي أتر هللا وهم كذلا)]62[ .

عال شةةك نن اال ةةت ام عاثلبات نعب صةةفات
هؤال اَّل ن توالهم الل فظه عنص ْ ِره عال شةةك

نن نمع الل آت عنةةافذ فاتجل َّللك ايلوم عال

تشغسك ادلن ا تن عتد هو اْل .

[]53آ عثرامل 133
[ ]62رواه البخاري وتسلم.
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الحثد ا كثا ينبغي لجال وجهه وعظيم س ً ًًلطانه ،قد أص ً ًًبحت اليوم تن فرس ً ًًامل
م
واحولت تده يااه إلى عبادة وتسً ًًا ةي ،ولكن ل د
اللزاام تثن أصذ أتر الدين جد
تن وق ي تحاسً ً ً ًًبي ملا فات ولنحدد ةيةي تةياس اللزاام الذي وصً ً ً ًًلت إليه ،عم
نمثكن تن احس الؤملرات وسدها وكذا اصحيح امل اهيم الخطأ وودديلها.
إمل إطالل كلثي" تلزام "يرادفه في عصً ً ًًور تض ً ً ً مت تصً ً ًًطلل" صً ً ًًالل "ف المل امللزام في

عصًرنا يدني في الا الوقت ً
فالنا ص ً
ًالحا ،عرف بدباداه و سًن صلةه وصحبمه الطيبي
وسثدمه الخمرة ممل الناس.
و ممل نمأتق في الصً ًًالحممل في ااريخنا الزاصر ،نجدهم ً
أقواتا علثوا فدثلوا ،وبار هللا
في علثهم وعثلهم فظهر أعره على ا تي رت ها وانم املسً ًًلثومل تن إنجازا هم ،في ممل
وداني أتمنا اليوم تسًًألي الصًًدل ،فددد املمدلثممل كبمر ً
جدا ولكن عدد الداتلممل قليق
ً
جدا ،ولش ً ً ًًا أمل النوايا اثحق البركي إمل كامل هذا الدلم للش ً ً ًًهرة أو المجارة ،ولا
ً
لخدتي اإلسالم ورقي ا تي ،ولهذا ف مل غ لي تؤق هذه يطب هللا ها على الةلوب ويحرتها
لذة اإليثامل و الوة ال رار إلى هللا ،فمهومل كاآللت ،اردد الدلم وألي أبدد تا يهومل عنه.
وقد ذرنا هللا سبحانه تن هذا الصن فةا :
َ َّ َ َ ُ ُ
َ ُ َ
َ َ َ
( َكةة ُ َ
ون) [] 61
رب َمةة ةة يتةةا تةةنةةد الل نن تةة ةةولةةوا مةةا ال تةةفةةعةةسةة
َ
َ ُ
ُّ َ َ ُ
ُ
َ
َ
َ
عةةسةةوا) [] 62
وق ً ً ً ًًا ( َّع ُةةحةةبةةون نن َيةةجةةدعا بةةجةةا لةةم يةةفةة
ََ
ُ ُ َ
ُ َ
ََ
َ
ُ
َ
عن ب ة َب ةع ةض) ]. 63[ ...
وق ً ًًا (نفةتةؤمةنةون بةبةعةض الةكةتةاب عتة ةفةع
وهذا تا يدك

ةيةي اللزاام ،فهو لا

[]61

الص .3

[]62

آ عثرامل .188

كم الدلم الذي ودلثمه أو الةبو والش ًًهرة

[ ]63البةرة .85
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التي قد احظى ها ،ق كم الدثق الذي ارجثه هذا الدلم ،هذا هو تةياس اللزاام ق
اللزاام ،و ننا في زتن غلك فيه الرياء والعجك الن

و ك الرياس ًًي ،ف مل الوقو في

تؤق هذه امل س ًًدات ملةياس اللزاام عةبي ةيةيي أتام أي تلزام ،وقد ينجو املرء تن
ا ولى ول ينجو تن الؤانيي أو الؤالؤي ،فهق أدركت تناط ا تر اآلمل؟!
َ
َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ
قًا ودًالى( :فةا ةةةت م كجةا نمعت عمن تةاب معك عال تةغوا نه بجا تعجسون

بَصةةا)[ ]64وصً ًًدل هللا الدظيم ،إمل الطمليامل ت س ً ًد ملةياس اللزاام وإمل هللا صً ًًمر
بدباده أعلم هم وبطبائدهم.
وأنت في الواق ممل صطر الطمليامل وصطر المةصمر ،وكالهثا عةبي في تسمراا وجك
عليا اداركها وتدالج ها.
و تى نةا درجي الزااتا ،لنة وق ي تحاس ًًبي إلنجازااا تنذ الماريخ الذي الزاتت
فيه وننظر :كم تن الةرآمل

ظت؟ كم تن الم س ً ًًمر عةلت؟ كم تن الؤةافي والدلم

اكهسرت؟
هًق تن أعثًا دعويًي أنجز هًا؟ هًق تن أعثا صمريي اطوعت لها؟ كم تن الدبادات
أاةنت؟ كم تن الممليمر ةةت؟!
كي أص ً م
ًبحت أصالقا ،كي هو س ًًلوكا ممل أهلا وأص ًًحا ا وتحيطا؟ كي ألي
صًًلما ر ثا؟ ي درجات المواضً ارا دت؟ كم تن الزهد والور وشًًبدت؟ كم تن
الد و واإل سً ًًامل س ً ًًجلت؟! هق أنت املسً ًًا ق الخمرات أم تثن أصبرنا ع هم الرسً ًًو
صلى هللا عليه وسلم :أنه ل يزا أقوام يمأصرومل تى ي صرهم هللا[.]65
كي هو صشًًوعا؟ كي ألي نوافلا؟ كي ألي اج هادااا؟ هق اقت لذة صًًالة الليق
أو صً ًًيام المطو أو الصً ًًدقات والمبر ؟! هق ك لت ً
يهيثا؟ هق فرجت كرب تسً ًًكممل؟
[ ]64هود .112
[]25

رواه مسلم.
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هق يسً ًًرت أتر تدس ًًور؟ هق أص ًًلحت ممل الناس؟ هق أ س ًًنت الجمرة...؟ كي
والديا؟ كي

ُّر

رصا على املسجد؟

كي أنت وا اكار؟ أتا زلت اداوم على أاكار الص ً ًًباح واملس ً ًًاء؟ أتا زلت احرص على
السًًممل ار؟ كي أنت و لق الذكر والدروس وا حاض ًرات؟ كي هو صًًر ؟ وكي
ألي تجالسا؟ وشمللها اهمثاتات عظيثي أم غيبي ونثيثي؟
كم تن الوقت يثض ي في ال هاهي وكم يثض ي في أتور جادة؟!
كي هو أكلا ونوتا وسهر ؟
هق قرأت ل ن الةيم؟ هق قرأت" الجواب الهافي ملن سًًأ عن الدواء الشًًافي" ،هق ازداد
إقبالا على الةراءة امل يدة؟ كم تن الكمك قرأت؟ هق وجدت الةدوة الص ً ًًالحي التي
أعرت فيا؟
كم تن الذنوب أقلدت ع ها وكم تن ا صطاء ارت ت ها؟ كم تن الكبوات اجاوز ها؟
هق دعوت ملدروف ،هق دعوت لاللزاام؟ هق دعوت لإلسالم؟
هق ا كرت في تش ً ً ًًرو ت يد لألتي ؟! تااا قدتت للثس ً ً ًًلثممل املس ً ً ًًمض ً ً ًًد ممل؟! هق
يعجبا تدح الناس وعناؤهم عليا؟ هق ابحي عن رأيهم فيا اهمثام الغ؟! هق احك
أمل يدرف الناس اج هادااا؟ هق لا تن عبادات وأعثا صالحي سريي ل يدرفها أ د؟!
َّ َ َ َ َ َ
َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
هق اد رت( ...ألم ون لَل ن آمنوا نن َتش قسوبةم َّلكع الل عما نزب من اْل عال
ُُ ُُ ََ
َ ُ َ َ َ َ َ ُ ََ ُ ََ
َ ُ ُ َ َّ َ ُ ُ
َ
َ
َ
ونوا اكَّل ن نعتوا الكتاب من قبل فةاب تس ةم األمد ف ط ة قسوبةم عكثا
َ
ُ َ
من ُةم فا ةة ون)  ]66[ ...هق وسً ًًمطي أمل امذكر آيات وقد مت في قلبا كق توق وأعرت
ً
فيا فدتدت عينا وأجهش قلبا رقي وانكسا ًرا ملول !

[]66

الحديد .16
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هق ظلثت أ ًدا؟! هق يحيا في صدر توق تا أو قو تا أو اصرف تا!
َ
َ ُ َّ
َ َ
َ
َ ُ
َ
ك َّ
ادل ُال اْلد َعنيُ َن َعس َةا لَل َن ال ُع ُدعن ُتس ًّوا ي األلض عال
تااا ودني لا (تس
َ َ ي
ادا َعال َعاق َب ُ لس ُج َّت َ
ال)]65[ .
فط
هق قرأت في كمك أ اديي الرس ًًو ص ًًلى هللا عليه وس ًًلم ،هق ودرفت على أ اديي لم
يس ًًبق لا تدرف ها ،هق اد رت قوله ص ًًلى هللا عليه وس ًًلم( :ودرض ال زمل على الةلوب
عودا ً
كالحصًمر ً
عودا ُّ
فأي قلك أشر ها نكت في قلبه نكمي سوداء ،وأي قلك أنكرها نكت
فيه نكمي يضًًاء ،تى اصًًبح على قلبممل :على أ يض تؤق الصً ا ل اضًًره فمني تاداتت
ً
الس ًًثاوات وا رض ،وعلى أس ًًود ًّ
ً
تدروفا ول ينكر ً
تربادا كالهوز
تنكرا
تجخيا ل يدرف
إل تا أشرب تن هواه)[.]68
ً
هق فةهت قوله ص ًًلى هللا عليه وس ًًلم ( :مل يهدي هللا ا رجال وا ًدا صمر لا تن ثر
الندم) []63

هق حؤت في آعار ص ً ًًحا مه الكرام تن بدده ،هق وع ميت ديي عبد هللا ن عثرو ن
الداص رض ً ً ً ي هللا عنه( :أمل الدبد إاا نش ً ً ًًر له ديوانه وأقيم له تماانه جاءت أعثا
كالملثاتات فيةو يا رب تا هذا؟ فيةو سنمل هديت إليها كامل لا كأجر تن عثق ها).
إمل أجبت على أكثر هذه ا سًًئلي فةد علثت اآلمل تااا ةةت ،إلى أي درجي وملمرت ،وفي
أي الي أنت ،هق طمليت أم قصرت أم ًةا ...اسمةثت اج هاد!
إمل هذه ا حطي تن ا حاسًًبي اجدلا اةيم ةيةي الزااتا وادر فيها تا ينةصًًا ،ول
ً
ً
واجديدا للنيي.
شا أمل أي نهيجي وصلت إليها وسملزم تنا تراجدي

[]65

الةصص .83

[]68

رواه تسلم.

[]63

صحيح البخاري وتسلم.
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ا مدئ تن اإلصالص ا ودالى الذي ل د أمل يهومل هثا ا و  ،فال يدذب املرء ول ي زمل
ً
بشً يء كاإلصالص ،يدذب تى يصًًبح الا دليال على صًًدقه وإراداه ا سًًبحانه وودالى،
فةد اخرج تن اما فمزاا م الخطرات والوس ً ً ًًاوس لةلبا تن املدح والؤناء لحالا،
ً
ولربثا زاد الطممل لي ازكيي الناس وتد هم لا ...وهكذا قد ا زمل في طريق الزااتا في
اب اإلصالص ،واص ًًاب بعجك في الن

ورياء ،وإلغالل هذا الباب اذكر أمل هنا تن

سًًبةا ملرااك عاليي صالصًًه وصشًًامه تن الرياء وأمل عليا الحذر تن عناء الناس نه
م
قد ي سد عليا إصالصا فال انس مق صل ه ول همم ه واجدق جق هثا إرضاء تول .
عم بدد هذا المجديد للنيي ،عزز الهثي ووداتق ذكاء ت عةبااا الن سًًيي ،فأقبق على
بدض الممليمر في البرناتج المدبدي ...أض بدض الج هادات واسهبد بدض الةربات،
لمنا عنًًا كًًق فمور وتلًًق ،واًًدصًق المجًًديًًد وألوامل الخمر إلى يًًااًًا ،المحق حلق
الذكر لم هق تن رك ها ووس ًًمأن رفة ها ووس ًًمةيم بدلثها ...قا ص ًًلى هللا عليه وس ًًلم
(تا اجمث قوم في ات تن يوت هللا ،يملومل كماب هللا ويمدارس ً ً ًًونه ي هم إل م هم
املالنكي وغشً ً ً ًًي هم الر ثي ونزلت عليهم السً ً ً ًًكيني واكرهم هللا فيثن عنده) []52وفي
قوتوا تمل ً
ديي آصر (يةا لهم ً
ورا لكم قد دلت سً ًًائااكم سً ًًنات ،قا تلا تن
املالنكي :يا رب فيهم عبد فالمل لا ت هم ،وإنثا جاء لحاجي ،فةا هللا عز وجق :وهو
قد غ رت له تدهم ،هم الةوم ل يشةى هم جلاسهم).
ً
ً
جديدا
اصرج ةرار جًديًد السً ً ً ًًمكؤار تن ا عثا الصً ً ً ًًالحي وانويدها ،دد هدفا
تخمل ً ا انجزه ،كص ًًدقي جاريي أو ك الي يهيم ،أو اوزي ص ًًدقي في تهامل ل يدرفا فيه
ً
أ د! أي عثق صً ًًالل امةرب ه إلى هللا يهومل
جديدا لم اةد مم عليه تن قبق ،وأضً ًًد
اإليثامل ،س ًًجدة! فهق جربت أمل وس ًًجد ا في تهامل لم يس ًًجد فيه أ د قبلا أو صطر
م
فبادر للسً ً ًًجود ول
على قلبه أنه يثكنه السً ً ًًجود فيه ،ف مل صطر في قلبا هذا ا تر
[ ]52رواه تسلم.
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اصرا عند هللا وفيه تن الشًًدور الدظيم تا هللا ه عليم ،جربه ً
امأصر ،يكن لا ً
يوتا ،في
أرض لم يس ً ًًك ها الرش ً ًًر أو في س ً ًًا ق حر تهجور ل يرااده أ د ،في ش ً ًًط يدرف املد
والجزر ،أو جزيرة ص ًًملمرة أو ص ًًخرة كبمرة في البحر ،في أي تهامل لم يس ًًبق أمل س ًًجدت
فيه وناجيت ربا دعاء عبد صً ًًادل صاش ً ً تخلص تحك يرجو ر ثي ربه ورضً ًًوانه!
صًًق فيه ركدمممل أو اسًًجد فيه سًًجدة شًًكر واةرب تن تود  ،لزرى طدم الا الدبادة
ممل اخلصها ا ول يدري ع ها بشر في ا رض إل تالنكي السثاء.
قد يهومل الدثر إل ساعي و هومل ا رض إل توض ...
قا هللا عز وجق في الحديي الةدسً ي( :تا اةرب إلي عبدي بشً يء أ ك إلي تثا افزرضًًمه
عليه ،ول يزا عبدي يمةرب إلي النوافق تى أ به ،ف اا أ برمه كنت سً ً ًًثده الذي
يسً ًًث ه ،وبصً ًًره الذي يبصً ًًر ه ،ويده التي يبطش ها ،ورجله التي يثش ً ً ي ها ،ولئمل
اس ًًمدااوي عيذنه ،ولئمل س ًًألني عطينه)  ...ويا لدظثي ص ًًحا ي رس ًًو هللا ص ًًلى هللا
عليه وسً ًًلم ،كي فةهوا املس ًًا ةي ،كي أعيى الصً ًًديق عثر ن الخطاب رضً ً ي هللا
ع هثا ،في جثي أ واب املس ً ً ًًا ةي ،فانظر في الا املواق الدظيثي لهم لمدر سً ً ً ًًر
ا وقهم على ةي ًًي الخلق! تن وسً ً ً ً ًًا ةوا في ص ًًدت ًًي اترأة عجوز عثي ًًاء وهم الخل ًًاء
الدظثاء!
اعمثر أو أد فرض ال ج إمل اسً ً ً ًًمطدت ،سً ً ً ًًافر ملناطق شً ً ً ًًهدت تدار املسً ً ً ًًلثممل
الماريخيي ،اقرأ عن سًًمرة طق تن أ طالها اد رها وابصًًر في تدالم النجاح فيها ...اجدق
ً
كرا تمد ًرا تسً ً ً ً ً
عبادة ،كن ا ًؤا كن عار ًفا ل اركن مللق ...كن تم ً
ًهنمرا....
سً ً ً ًًيا ما
اصملق ا عثا واملشا ي النافدي في يااا تى ل اجد ً
وقما للسأم ،ق وعجك ملن يجد
ر
وق ًمًا ملؤًًق هًذا في يًًااًًه وهو تسً ً ً ًًلم تن هللا عليًه ةرآمل وهثًًي اواقًًي ...ف ي أسً ً ً ًًوأ
الظروف ،ل طالي ت تسلم يحثق كماب الةرآمل في يده!
زر املسًًهش ً ى يي يرقد املرض ً ى في الي تي وس ت ها ،ل يهم أمل ودرف أ ًدا ت هم ،زر
تري ً
ض ً ً ًا اجهق تن يهومل! اأتق فيثن ينمظر املوت ولم يبق له أتق في الحياة ،كةسً ً ًًم
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ً
أتراض الس ًًرطامل تؤال ،لمم كر في ندم هللا عليا فهش ًًكره واةزرب أكثر ولمكس ًًك أجر
زيارة تريض واذكرة تود .
هنا اموق ص ً ً حمنا في تةياس اللزاام ،لهس ً ًًمدر ل لمحبط ن س ً ًا ،لمنطلق لجد
أكثر فثا هو آت أعظم.

َّ
انظع ف جن ةةةب ةك ال من َتسف تنك ...حال
األمع َ
ُ
نمع د ن عنم ! عانظع ف جن ُحعم ما
ون
دل ةك ُ
عمن مةةا تجسةك ،حال

دن ا عمادني.
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السًًمةاتي لها عثرات ولها غايات ...عثرا ها اظهر عليا وعلى أتما ،وغايا ها املخص في
غايااا لن سا و تما...
ل يثكن ملن عرف درب الس ًًمةاتي أمل يداش ثدز عن هثوم أتمه ،ق إمل الس ًًمةاتي
ادفدا ً
دفدا لمحثق تس وليما ك رد في أتما.
اأتق في س ًًمر الص ًًحا ي والص ًًالحممل ،كامل لس ًًمةات هم كق ا عر في أتي اإلس ًًالم ،ش ًًهد
الماريخ ركات هذه الس ًًمةاتي لمص ًًق إلى آفال ا رض ارس ًًط عدالي اإلس ًًالم في ربوعها
وودلم الرش ًًريي كي ص ًًن اإلس ًًالم تن هثم بش ًًريي لم اخمل عن الرش ًًر إل يثانها
ودي ها.
هكذا كن.
كن صً ً ًًا ك ا عر في أتما ،تن يمحس ً ً ً الؤملرات فاسً ً ًًدها ...تن يبحي الدالجات
فيهومل س ً ً ًًربا في احص ً ًًيلها ،كن املص ً ًًلل ف مل ا تي حاجي تاس ً ًًي اليوم للثص ً ًًلحممل...
لجهود كق امللزاتممل ...تن أدر الداء وعلم أين الدواء ،تن عرف لم صلق وعلم دوره في
الحياة...
إمل ا تم اخلق واندعر ولكن ،يبةى أعر ضار ها في الماريخ ي كد صالح عثلها أو فساده،
ولم امثكن أتًي في اًاريخ الرشً ً ً ًًريًي تن احةيق قثًي الدًدالًي والزدهًار في الدًالم كثًا
م
ةةمه أتي اإلسالم ،صمر أتي أصرجت للناس.
ولكن هذا اإلنجاز وهذا السبق لم يكن دومل قلوب ت تني واعيي تس ولي اواقي االي
وتسا ةي...
ليكن لا توطأ قدم في تس ًًمرة هذه ا تي ،ليكن لا أعر ل ينثحي ...لمكن لا ص ًًثما،
ليكن لا الدور ال دا في نهوض ً ً ًًها تن جديد وارتيم نيانها واثهيد الطريق لةياد ها
ً
ا تم ترة أصرى.
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ل انظر هشً ً ًًاؤم ملشً ً ًًهد يكسً ً ًًوه الظالم اليوم ،ظالم الن وس الرشً ً ًًريي التي ثلت
ً
اإلس ً ً ًًالم اس ً ً ً ًًثا ل عثال ،ت من ركن مت ركومل املمخاا وارك مت طريق النور الذي يوص ً ً ًق
لسدادة ا تم.
ل وسً ًًمصً ًًملر ً
جهدا يبذ تنا ف مل نهوض ا تي يهومل بركات الجهود املمضً ًًافرة ،فلو
عةق الناس هذه الحكثي ،ملا اسمصملر أ د إتاطي ا اى عن الطريق.
قد اةو  ،وتااا يثكنني أمل أقدم أنا الدبد ال ةمر في حر تمالطم ا تواج اةوده ق ًوى
عامليي جبارة ،قد أ كثت قبضً ً ً ً ها على أتمنا املهلوتي ونجحت في اةويض كق فرص
الصدود والمحرر تن جديد.
ً
أقو  ،عليا إاا دراسً ً ًًي سً ً ًًنمل قيام الدو وزوالها عليا اإل اطي أس ً ً ًرار النصً ً ًًر
والهزيثًي ،فثا زالت انظم هذا الهومل سً ً ً ًًنمل ربانيي اواار مت في ااريخ الوجود ،تا زالت
ً
امكرر ت كق قوم وزتن ليهومل املآ تدها ضًق هللا نصً ًًرا هق السًًمةاتي ً
وصزيا والي
هق الطمليامل والمل لي.
واعلم أمل هللا لم يهل م ا ُّ
محثق تسً ً وليي قيادة ا تي ،ق ثلا تا وسً ًًمطي اح ُّثله،
اإلص ًًالح تا اس ًًمطدت ،ول يهل هللا ن ًسً ًا إل وس ًًدها أتا ال هايات فةد اك ق هللا ها،

(فلذلا ف ماد وا مسً ً ًمة مم كثا أت مرت ول اهب م أ مهواءه مم وق مق آتنت ثا أنز الل تن كماب
وأت مرت معد مانكم الل رُّبنا ور ُّبك مم لنا أ معثالنا ولك مم أ معثالك مم ل حجي ميننا وب مانكم الل
م
ي مجث ميننا وإل ميه املصمر)[.]51
فكر تًًااا ينةص ا تًًي في هًًذه الحةبًًي التي اوالًًت فيهًًا النواز  ،تن ضً ً ً ًًد في كًًق
النواحي ...تن تهاني في عيومل س ً ًًانر ا تم ،تن اس ً ًًمض ً ًًداف للثس ً ًًلثممل ،وا حي تااا
يثكنا أمل اةدم.

[]71

الشورى .15
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أ ص قدرااا وطاقااا ،ا حي تا يثكنا أمل اكهسً ً ًًبه تن علوم وتهارات في سً ً ًًريق
عطاء أفضق ،ارسم صارطي أهداف لا ،اطثح لمحةيةها ،وإيا وشدور البخ .
ً
إمل الدثًًق قًًد اراه بسً ً ً ًًيطًا ولكن ص ً ً ً ًدل نامًًا قًًد يجدلًًه تشً ً ً ًًرو ًعًا عظي ًثًا ،ين
املسلثممل ،واذكر أمل رأس تا ص ةما هو اإلصالص.
ل يثكننا أمل نحص ًًر املش ًًاري وا هداف التي يثكنا الدثق عليها ،فهي كؤمرة وتخمل ي
اخمل

حسً ً ًًك قدراا وتا هيأ لا تن ا سً ً ًًباب ،حسً ً ًًك توقدا وتا هيأ لا تن

الوسانق...
فًأنًت أدرى ثًا يثكنًا اةديثه ،ول يثكن

د آصر أمل يدلا على تا يثكنا فدله،

نا ا قدر على تدرفي اااا وقدرااا ،ا حي عنه أنت تى ودطيه كلا ،ل انمظر أمل
ً
يدلا عليه أ د فلن يهومل أشًد شوقا تنا إلى أدانه ولن يزرس كةناعي عنده أكثر تثا
هو عند .
و سً ً ً ًهق لا السً ً ً ًًريق لهذا اإلنجاز الدظيم أل وهو المأعمر في أتي اإلسً ً ً ًًالم لممجاوز
تحن ها ،ف ني أصمصً ًًر لا ا تر في طريةممل ،ا و  :أمل ابحي عن عثق ناف صً ًًالل قد
م
ً
انطلق الدثق عليه فدال ،وصل ه وسهر هثي أو هثم تدركي ،فمنضم إليه هثما لمةوى
س ًًوقه ويش ًًمد أكثر ويهومل إعثاره أقرب .والؤاني :أمل ابحي عن عثق ناف ص ًًالل ،يهومل
له ا عر في هذه ا تي ،يثكنا الدثق عليه لو د أو دعوة تن يدينا عليه.
أتا ا ولى فمحماج تنا البحي والمبصر في الداتلممل ...وأتا الؤانيي فمحماج تنا الم كر
والملث لحاجات املسلثممل التي يثكن أمل يهومل لا فيها ا عر.
قد يهومل في تيدامل الدلم أو الدعوة إلى هللا واذكرة املس ًًلثممل ،أو صدتي املس ًًمض ًًد ممل
ت هم وتس ًًاعد هم ،أو تيدامل اإلعالم أو تيدامل القمص ًًاد ،أو تيدامل الطك ،أو تيدامل
المكنولوجيا ،أي تيدامل يثكنا أمل اةدم فيه بش ً ًًرط أمل يهومل الهدف تن الدثق فيه
هو صدتي أتي اإلس ً ًًالم ،هو اةويي نيامل أتي اإلس ً ًًالم ...هو عودة أتي اإلس ً ًًالم لةو ها
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ً
ص ًا ا تس ً ً
وازدهارها و ري ها ،فأقبق عليه تخل ً
ًمدينا ه تموكال عليه ول ابا بددها ملا

يثكن أمل احص ً ًله ،ف نثا أجر على هللا ولهق اترئ تا نوى ،أ س ً ًن الدثق وأاةنه ول
عليًًا ًًالنمًًانج إنثًًا النجًًاح تن عنًًد هللا هًًذه ةيةًًي مر هًًا المجًًارب في ص ً ً ً ًًدور
الداتلممل ،وإنها تن قواعد الدثق في سريق هللا.
نحن اليوم نبحي في عثرات هذه السً ًًمةاتي ،نبحي عن أهداف نريلي سً ًًاتةي يحةةها
امللزام الذي أفلت أو اجاوز شً ًرا ش ًًياطممل الجن واإلن

ص ًًدقه في الطلك وجده في

الدثق وتجاهداه للن وتسا ةمه للهثم.
م
ً
إامل فلمكن الملايات نظي ي تن كق رياء أو علو في ا رض ...ولممأتق ت ي ،لو أمل هذه
الدنيا كانت وس ًًاوي جناح بدوض ًًي تا س ًًةى هللا فيها الهافر شً ًربي تاء؟! فكي اجدق
ً ً
أهدافا دنيويي ،إاا ،ل د أمل اهومل أهدافا أس ى وأعلى.
ً
ً
ل د أمل اوظ هذه الدنيا لبلوغ الدلياء ،ل د أمل اهومل هذه الدنيا وس ً ً ًًيلي ل غايي،
ف نها ل وس ًًاوي ش ً ًًائا تن نديم اآلصرة ملن آتن وص ًًدل .فهق وش ًًةى واك ُّد وودثق لمص ًًق
إلى هدف دني زانق أم وسمدممل هذا الزانق لبلوغ ترااك الخلود والسدادة ا ديي.
كن ً
اكيا في احويق اإلنجازات الدنيويي إلى ص ً ً ً ةات را حي أصويي ،ولهذا أنت حاجي
لوص ي احماج تنا الح ظ ،احماج تنا الدثق ،احماج تنا الحرص املمممل عليها ،إنها
وصً ي اإلصالص والصًدل واإلاةامل ،عالعيي تمالزتي ،ف مل أصل م
صًت عثلا ا ،وصدقت
في طلبه وأاةنت إنجازه كامل ً
اصرا لا في الدنيا واآلصرة ق ولم احزمل لبخ يصً ًًابه في
دنيا الرشر أو اسمصملار أو احةمر فأنت في ال هايي ،عاتق ا.
ول ين ي هذا اج هاد في كس ًًك الرزل في الدنيا ،ف مل بدض الناس لديهم صلط في هذا
امل هوم ،يدمةد أمل الركض صل رزل الدنيا يدني أل ي كر إل في هذا الهم!
م
ونس ي أو اناس ى (وفي السثاء رزقك مم وتا اوعدومل[)]52
[]52

الذاريات .22
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ونس ي ً
أيضا أمل (اليد الدليا صمر تن اليد الس

لى)[]53

ول يهنافى الدثق في سريق هللا ت كسك الرزل والداش كراتي ل يهامل تدها املسلم.
وقد قا رسو هللا صلى هللا عليه وسلم:
"فوهللا تا ال ةر أصش ى عليكم ولكني أصش ى أمل ارسط عليكم الدنيا كثا بسطت على
هم "]54[.

تن كامل قبلكم فمنافسوها كثا انافسوها و هلككم كثا أهلك
ولو أنه اأتق ًةا لوجد أمل الس ً ً ًًدادة الدنيويي ألي ثق هم عظيم أصروي ين ده في
الدنيا واآلصرة.
وأمل ةيةً ًًي اإلكرام أمل يكرم هللا الدبً ًًد طً ًًاعمً ًًه ،واإليثً ًًامل ً ًًه وتحبمً ًًه وتدرفمً ًًه.
واإلهاني :أمل يسلبه الا ،قا ا ن ايثيي ر ثه هللا :ول ية الم اضق الملنى وال ةر ،ق
المةوى ،ف مل اسمويا في المةوى اسمويا في الدرجي.
م
لةد وضل الطريق إليا ًّةا ....فثا صلق أراد يسمد
واذكر في هذه املسً ًًمرة ً
دانثا أمل املداي ً ً ي قيد و ر لصً ًًا بها عن الجولمل في فضً ًًاء
المو يد ،وعن جني عثار ا عثا الص ً ًًالحي وأمل الس ً ًًمةاتي عطيي تن هللا ل المثلق
والن ال والرياء ،ولكن الةو السًًديد والدثق الصًًالل الناف  ،يدك صًًدل صًًا به
ً
وإصالصه .عم إمل الهثم املبصرة قد االقي تشةي في احةيق أهدافها ،ولكن...
إمل ا تور إاا اس ً ً ً ًمًًدت تس ً ً ً ًًالكهًًا فًًالصً ً ً ًًبر ي مح ت هًًا كًًق تراجًًا
ل ايأسن وإمل طالت تطالبي إاا اسمدنت صبر أمل ارى فرجا
م
م
(فس ًمذكرومل تا أقو لك مم وأفوض أ متري إلى الل إمل الل ص ًمر الدباد) [( ]55وتن كامل في
ُّ ً
يال) []56
هًذه أ مع ى فهو في اآلصرة أ مع ى وأضق سر
[]53
[]74
[]75
[]72

رواه البخاري وتسلم.
رواه الشيخان.
غافر .44
اإلسراء 72
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لهق تنا تاض و اض ًًر وتس ًًمةبق ،ولهق تاض س ًًنات وس ًًائات ،ول ش ًًا أمل الن
ً
هدفا أو إنجا ً ا أو س ً ً
وملمبط س ًًرو ًرا ممل وس ًًمذكر ً
ًبةا ،هكذا
أياتا تض ً مًت ةة مت فيها
ز
جبل ًًت الن وس الرشً ً ً ًًري ًًي على اة ًًدير النج ًًاح والم ول في تج ًًالت الحي ًًاة ...وهك ًًذا
يسً ًًهشً ًًدر امل تن لذة إيثانه ممل يسً ًًمذكر تا أقدم عليه تن عثق وإ س ً ًامل في ااريخ
يااه الذي تض ى ،كذلا هو النا ت أتمنا...
أتمنا التي لها تاض و اض ً ًًر وتس ً ًًمةبق ،تاض لس ً ًًنا تسً ً ً ولممل عنه ولكننا تدنيومل
ثدرفمه والعمبار ه وتسً ولومل عن اضًًرها وربثا تسًًمةبلها ننا جزء تنه ...فكي
نةدم على اضً ً ً ًًر وتسً ً ً ًًمةبق ونحن نجهق املاض ً ً ً ً ي ،نجهق الماريخ الذي كانت تنه
البدايي!...
فلألتي تاض يزاا م ماريخ تن النواز والنمصارات ،أيام يداولها هللا ممل الناس ،فهامل
ً
فيها تن آتن اا رًبا وباإلس ًًالم ً
دينا وبثحثد ص ًًلى هللا عليه وس ًًلم ً
نريا ورس ًًول ،وأصذ
ينمر

هًًذا الكمًًاب ةوة لم اًًأصًًذه الًًدنيًًي في دينًًه ،فهًًامل كًًالنجم كًًالةثر كًًالشً ً ً ًًث
ً
الس ًًثاء ،وكامل فيها ت من غرل في و ق ال ش ًًق والخياني والس ًًةوط فهامل عبرة ملن صل ،
إنه الماريخ الذي تنه نمدلم وبمجاربه وكبوااه نسً ًًمدممل لمجاوز عةبات اضً ًًرنا ولنبني
تسمةبلنا نحن...
فثن لم يهبصًًر في ااريخ أتمنا ،لن يسًًمطي أمل يةدم شً ًًائا في اضًًرها اليوم ولن يهومل
غدا ،إنها ةيةي على كق تسلم وتسلثي أمل يوليها م
له سهم في إشرال تسمةبلها ً
قد ًرا تن
ً
اهمثاته ونصً ًًابا تن قراءااه وتطالدااه ،ل يثكن أمل نبني اصً ً
ًورا أو أمل نرسً قناعي أو
أمل ندمثد ً
فهثا دومل أمل نهومل على اطال على ااريخ أتمنا املاجد.
س ًًمرة رس ًًو هللا صً ًًلى هللا عليه وس ًًلم تدلم ا جيا بدد ا جيا  ،أو ااريخ علينا أمل
نملوص في تهاتنه ،أمل نمد ر في تواق ه ،أمل نس ًًمخلص الدروس تن ترا له ،أمل نح ز
الن على العمبًار ًه ....عم الص ً ً ً ًحًا ًي والمًابدممل عم الدو اإلسً ً ً ًًالتيي التي قاتت
واندعرت وكامل لهق ت ها سً ً ًنمل اةوم ها وس ً ًًنمل هدتها ...عم الا النواز التي تر مت كثر
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السً ًًنممل احط الر ا هق دار وار ق ثشً ًًائي الر ثن بدد أمل يثمحن هللا عباده .كق
ه ًًذا وأكثر ل ًًد أمل يلم ًًه املسً ً ً ًًلم واملسً ً ً ًًلث ًًي ل هم واقدن ًًا واج ًًاوز تحنهن ًًا ولبن ًًاء
تسمةبلنا...
تن هذا الماريخ الزاصر هق المجارب والدروس والحكم ،يثكننا إدرا عظثي اإلسًًالم،
ُّ
يثكننا ودلم أسً ً ًرار النجاح وفهم ةيةي الن الرش ً ًًريي التي إمل آتنت واس ً ًًمةاتت
كانت ا كثر قدر ًة على ناء ضًًارة بشًًريي تبهرة ،يثكننا القمداء النثواج ا كثر ً
اأعمرا
في ن وسًنا لنبني ه هثثنا ونسًمدر ه تا فاانا ،ونص ل ها طريةمنا في الحياة ،يثكننا
تن الماريخ البحي عن أ التنا وآتالنا وكق تا هو تن قبيق أهدافنا...
واأتق ت ي ا ن الةيم ر ثه هللا عندتا س ً ً ًجن شً ً ًًيخه ا ن ايثيي ر ثه هللا ،في قلدي
دتشًًق الشًًام قا  :كانت اظلم الدنيا في وجوهنا واةسًًو قلوبنا ،فثا هو إل أمل نذهك
إلى الشًيخ (يةصًد ا ن ايثيي) في السًجن فنرى وجهه فمن رج أسًاريرنا ،واصً و ن وسًنا
وننسً ً ى هثوم ا رض .هكذا كانت ا دق الةدوة في الملثيذ ،ول فرل ممل قدوة في واقدنا
املداش أو قدوة في ااريخنا املاجد ،فال د تن حي عن الا الةدوة لمحيي فينا الهثي
ووديننا على الصبر واهالي السمر.
إنها هثسًي أ ثها لهق تن أراد النطالل ،تن أراد اإلنجاز واحةيق أعر في الحياة يسًًمذكره
ً
ممل لةاء ربه ،توطئ قدم يح ره في تسًًمرة ا جيا املسًًلثي ،ليةو هذا جهدي ،تدذرة
إلى ربي ،لم أكن تن الجاهلممل ،ق سًًديت هق تا أواات تن عةق وقوة أمل يهومل لي يد في
ً
اجاوز تحنهنا والمثهيد ملس ً ً ًًمةبق أتمنا الذي لن يهومل إل ا فض ً ً ًًق إمل كنا له أهال...
وأقبلوا بدطاء وبذ فاسمحةوا الا ال ضق واملسمةبق املاجد.

عإال فطةة و الل ب وم َيبةم ع حبونه قد
ابصروا ي اتلال خ عندلكوا اْلكج ف ه
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قرأت عن اللزاام وربثا أ حرت في كما ات كؤمرة عن الس ً ًًمةاتي ،وقر في قلبا ت ها تا
وقر ونسات تا نسات ولكن اأكد أمل تا سمكمبه أنت سيهومل حق هو اإلنجاز.
اكمك أنت ورقااا التي اخطها حبر الصً ً ً ًًدل واإلصالص والم اني في الدثق ،ورقات
اكمبها ثداد تن اليةممل واإليثامل والش ًًول وال رار إلى هللا ،فلهق ن بش ًًريي إ س ًًاس
تن رد وطريةي في المدبمر اخمل  ،ل اكن تمهاسً ًًال ق كن ً
ً
وتجددا ملن
تةلدا ملن سًل
صًلً  ،قً ًًدم لًلًثسً ً ً ًًلثممل اكرى ان دهم مجربم ً ًًا وصبراً ًًا ،دونهً ًًا لمهومل ً
جزءا تن
الماريخ ...تن الحاض ًًر ...تن املس ًًمةبق ،إنه علم حق ،يس ًًمحق تنا الكما ي والمبص ًًر
والبحي ،إنها صبرة وسمحق تنا أمل اورثها غمر .
ً
اذكرة أو ً
أعرا ...الا أض ًًد اإليثامل ،اجدق تن قص ًًي الزااتا
اار ملن بدد
ً
ً
ً
تهثا أمل
قدوة وتؤال يحمذى ه ،اجث نص ً ً ًًانحا ،ذر تن سً ً ًًةطااا ،لا
يدرفا أ د ،ق املهم أمل ينم تنا أ د.
إمل هذه الطريق يسً ً ً ًًمر فيها اآللف ق املاليممل تثن افمةد الناصً ً ً ًًل ا تممل أو املدلم
الحكيم ...أ حر ظلثي امول ن س ً ًًه لالس ً ًًمةاتي ...للمحليق ...للمخلص تن الي الميه
والو ش ً ً ً ًًي ،ولكنًًه يجهًًق ا حطًًات امل ديًًي لهًًا ،يحمًًاج ملن يدينًًه هلثًًي ...مًًذكرة،
نصً ًًيحي صً ًًادقي ،لينطلق ًرا وقد اخلص تن قيود المأصمر ،إمل ت هم تن قد ينطلق
ً
تن دعوة وا دة كالريح يسًا ق ويددو يسًمدر  ،مل هللا جدق في قلبه صدقا وإمل ربي في
وسط س يء ق إمل عثرات صدقه قد ابهرنا!
ممل نمأتق في سمر عظثاء اإلسالم ،نجد كثرهم قصي احد الهثنا ،ق إمل ت هم تن كامل
ً
ً
ً
عبدا تثلوكا ولكن هللا رف اكره ونصً ًًر ه اإلسً ًًالم وجدق صً ًًدقه آيي ملن بدده ،عم ل
م
امدلق ً
كؤمرا ا س ًًباب ق رب هذه ا سًًباب ،انظر كي كامل سًًي الدين قطز ،قاند
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املسًلثممل في تدركي عممل جالوت ا جيدة ،ا ن أصت امللا جال الدين صوارزتشًاه ،ربي
في وس ًًط تلهي ...في وس ًًط قيادي ...عم ا ملي السً ًبي والرل والبي في أس ًًوال النخاس ًًي
م
ظمه تن اإلهاني ؟!
على أيدي الممار! فهق ن د ممه ي ها الا املهاني ،هق
عم ممل أراد هللا أمل يةهر ه الممار أن سً ً ً ًًهم الذين كانوا سً ً ً ً ًًربا في وداسً ً ً ًًمه ،هيأ له
ا سً ًًباب ،وإمل هللا إاا أراد ً
أترا هيأ له أسً ًًبا ه ،فنةله ثحني تن الد الخوارزتيممل إلى
الد املصً ًًريممل ،كق هذه املسً ًًافي ،ليلةى املنحي ...لينشً ًًأ على الةرآمل ووداليم اإلسً ًًالم
والرتايي وركوب الخيق ،وليص ًًبح فار ًسً ًا ،يحطم هللا ه أكبر غطرس ًًي في الا الزتامل،
غطرسي هولكو وجنده الطملاة.
هق اسًمدامل قطز ثهاني أسًراه أم يثانه وعزاه كثسلم أبى أمل يذ أتمه اماري تملولي
هثجي نج ؟!
ً
ورغم أمل تدة كثه كانت قصً ً ًًمرة إل أنه قدم فيها اإلنجازات التي صلدت اكراه ،إنه
رجق لم يبحي عن عظيم ينصً ًًر اإلسً ًًالم ق كامل هو الا الدظيم الذي يهك لنصً ًًرة
اإلسًًالم ،فانظروا كي اهومل هثي املسًًلم .ولو ا رسًًنا في سًًمر عظثاء اإلسًًالم لوجدنا
في سً ًًمرة كق ت هم سً ً ًًرا للمثما والم ول والنجاح ،رغم المحديات التي قد هدد تسً ًًمراه
واجهض طثو ااه.
إمل اإلسًالم حاجي ملن يحثق هثه وينشملق ه ل تن يمل ق عنه عم يطلك فضله وعزاه،
وتن أعز اإلس ً ًًالم وطلك عزاه أعزه هللا و ر س ً ًًمراه اذكرها تالنكي الس ً ًًثاء وادونها
سجالت ااريخ ا رض.
عم إمل صً ً ً ًًلي الدبد خالةه صً ً ً ًًلي عظيثي ق ألي أعظم تيؤال ممل اعنممل ،ممل ارنا
م
وتص ً ًًور وبانا أنت الدبد ،فلمكن هذه الص ً ًًلي وهذا امليؤال احت رعايما الدانثي
وعنايما املسًًمثرة وا ُّةد الحريص في كق ممل ،ل د أمل وسًًهشًًدر أمل لا رًبا وأنا له
ً
عبد وأمل انكثا صلي ألي ا غلى وا صص وا هم وا قوى.
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إمل هذه الدالقي ل احددها س ً ًًاعي تديني ول ظرف تدممل فأنت الةادر على اإلنا ي ا
والمةرب تنه في كق الاا وفي كق ظروفا ،إنها أعثن تا اثلا وأو وآصر تا اح ظ.
ضً ً يد على صً ًًدر  ،اس ًًهش ًًدر دقات قلبا ،ت من أتر هذه الدضً ًًلي أمل انبض ،تن
جدق فيها هذه الةدرة على الخ ةامل ليحيي تدها جسًًد عظيم ا سًرار انمظام ،كق دقي
ينمظم تدها جس ًًثا اةوى ها صاليا ووس ًًمثر في الحياة ،ف مل أنت أغ لت أهثيي هذا
الةلك فمذكر ،أنه سًاموق عن الخ ةامل ً
يوتا ،سًيخم ي نبضا ل تحالي ،و ي ها إنه
املوت ،هادم اللذات وقاهر الجبا رة وتص ًًمر كق الدباد وا خلوقات ،فهق تن ت ر؟ إلى
أين أيها اململزر؟!
ً
ً
م
إمل راوداا غ لي تا ،فةط ض يد على هذا الةلك واخيق لحظي وا دة أنه ساموق
ً
في أي لحظًًي ،فثًًا أنًًت فًًاعًًق ي هًًا ،اليوم هو ينبض إاا تًًا زالًًت أتًًاتًًا فرص ً ً ً ًي
لالسً ً ًًمدرا  ...للموبي والمةرب تن هللا ،ا رص على أمل اديم ااصً ً ًًا قلبا اا تى
يكرتا نور اإليثامل وس ً ًًكيني الةرب تن صالةا ،وإمل اوق عن الخ ةامل وأنت على
هذه الحا تن المو يد والدبادة ،ف مل رو ا س ًًمهومل في رز الس ًًدداء ،رز الذين
رضً ي هللا ع هم ورضًوا عنه ،رز الذين أ سًنوا اإلصالص والسً ي والدثق فطثدوا في
ر ثي ر هم وع وه وعظيم أجره.
الضً ًًرورة أمل اكمبها ًبرا على ورل ،ق يك ي أمل

وهذه الص ً ً حات التي سً ًًمكمبها لا
ً
ً
اكمبها س ًًمرة ص ًًالحي ممل الناس ،يك ي أمل اكمبها س ًًنات في كما ا يوم الةى هللا ،ف مل
للحسًًنات عد ًادا ،وللسًًائات عد ًادا آصر ،فا رص أمل يم ول عداد سًًنااا ً
دوتا على
عًداد سً ً ً ًًائًًااًًا ًًق ا رص على تحوهًًا اثًًا ًتًا تًًا دتًًت اثلًًا سً ً ً ً ًًرا لهًًذا ا حو( ،إمل
الحسنات يذهبمل السائات).
ممل احثق هذا الهم على كاهلا وانظر للهدف السًًاتق في ياة كق تسًًلم :رضًًوامل هللا
س ً ًًبحانه وودالى ،اص ً ًًملر الدنيا في عينا ويمالشً ً ً ى ريق تلذا ها في يااا نا دأت
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ابصً ً ً ًًر النور الحةيةي يمجلى ...وكلث ًًا اةرمبً ًت تن هللا كلث ًًا فمح علي ًًا في الدب ًًادات
والدعوات.
عم إمل الةل ًًك ال ًًذي يمصً ً ً ً ًًق ًًاا امملمر توازين ًًه واصً ً ً ًًوراا ًًه ،امملمر نظرا ًًه للحي ًًاة
ولألهًًداف ،ولًًذلًًا ف ً مل بدض النًًاس لًًديًًه قًًدرة على الممليمر سً ً ً ًًريدًًي عجيب ًًي ،ل
يس ً ًًمملرل ت هم ا تر إل تجرد الدزم ليظهر عليهم تا عجز عنه آصرومل ربوا في وسً ً ًًط
السً ًًمةاتي ،الا أنهم أدركوا أمل صً ًًلي اإلنسً ًًامل ربه أعثن الصً ًًالت وشً ًًدروا دا ي
المةصمر فأ وا إل المدويض عثا فا هم وال وز املرااك الدال ل دونها.
وتن روعي هذا الدين وكرم رب الدباد ،أنه تهثا لغ املرء السًًوء والزراج أو السًًةوط
ف مل اب الموبي تا زا ت مو ً ا ضق هللا وتنمه ،قا ودالى:

ً
(يا أ ُّيها الذين آتنوا اوبوا إلى الل ا موبي نصًو ً ا عسً ى رُّبك مم أمل يك ر عنك مم
م
م
س ًائااك مم وي مدصلك مم جنات ا مجري تن ا مح ها ا منهار ي موم ل يخزي الل النبي
م
والذين آتنوا تده نوره مم ي مس ً ً ى مممل أ ميديه مم وبأ ميثانه مم يةولومل ربنا أاث مم
م
اغ مر لنا إنا على كق ش ميء قدير)]55[ .
لنا نورنا و
وعن أبي هريرة -رضً ي هللا عنه-عن رسًًو هللا صًًلى هللا عليه وسًًلم أنه قا  :قا هللا عز
وجًًق( :أنًًا عنًًد ظن عبًًدي بي وأنًًا تدًًه يًًي يًًذكرني وهللا لل أفرح موبًًي عبًًده تن
اعا ،وتن اةرب إلي ار ً
اةربت إليه ار ً
أ دكم يجد ضًًالمه ال الة وتن اةرب إلي شً ًًبرا م
اعا
اةربت إليه ً
اعا وإاا أقبق إلي يثش ي أقبلت إليه أهرو
ً
ً
ً
إمل لهًًق تنًًا توهبًًي أو قًًدرة أو طًًاقًًي ا هلًًه لمحةيق إنجًًازات رائدًًي في يًًااًًه و يًًاة
)]58[ .

املسً ًًلثممل ،ولكن املشً ًًهلي في اإلرادة واإليثامل أننا نسً ًًمطي الا ،فثا زا أعداء ا تي
يزرعومل ذور النهزاتيي في تجمثدات املسً ً ًًلثممل ويسً ً ًًةونها عالتهم وفنومل دجلهم،
ليخثدوا فميق الدزة واإل اء في ص ً ًًدور أ ناء اإلس ً ًًالم ،ولكن الدةالء قد أ ص ً ًًروا هذا
[ ]77التحريم .8
[ ]78رواه مسلم.
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املكر وأقبلوا يةلبومل ص ً حات الرواممل وال راغ املثق ويثزقومل ص ً حات الدبي والميه
ُّ
ً
والمخبط في اصميار ا هداف وتش ًًاري الحياة ،ليخطوا في دفاارهم ،صً ً حات جديدة
تن الموبي والدودة لطريق هللا ،تن الدلم والدثق والدزم والحزم ،تن وض ً ً ًًوح الرؤيي
وفةه الدنيا واآلصرة.
ً
إنها الص ً ً حات التي على كق تنا العمناء ها لمهومل حجي لنا ل علينا يوم نلةى هللا ،ول
أفضً ً ً ًًق تن دفزر تلزام ازاا م فيًًه ا عثًًا والدبًادات واملشً ً ً ًًاري الراقيًًي التي ابني
اإلنسامل وابني ا تي ...فكن صا ك الا الدفزر وكااك الا الص حات.

عما من اكتن ال فن ع ُبيق ادلهع
مةا كتب داه ف ت تن ج ُنك
ُّ
يس ي ال ام نن تعاه
غا َش
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الفصل السابع عشر :كلمة أخيرة
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يةا إمل أفضًق الكالم هو الذي لم نكمبه بدد ،هو الذي لم نسمخرجه بدد تن قرارانا،
ولدق تن أس ًًباب الا ،أمل عظثي املواق قد ابخسً ًها الهلثات ةها ،وكذلا عظثي
بدض املواض ً ًًي قد ل اوفيها الهلثات ةها ويبةى وصً ً ً ها ا وفى في تكنونات الةلك،
ولكن الج هاد في اإليض ً ًًاح والم ص ً ًًيق والدعوة يدزريه ش ً ًًول تن أجق أمل اطرل هذه
ً
تةبليً ،
الهلثات ً
قلوبا قد اس ً ًًمنش ً ًًةت عبمر اإليثامل واس ً ًًهش ً ًًدرت قيثي الحياة
قلوبا
وأهثيي الدثق والسمةاتي كثا أتر هللا سبحانه وودالى.
وإمل كامل تا أ ثله تن ديي عن اللزاام ل وسً ً ًده هذه الصً ً ً حات إل أنني رأيت أمل
الصمصً ًًار واإلجثا ت بدض الم صً ًًيق تن ممل آلصر قد يخمصً ًًر املسً ًًافي ويلخص
الرسالي...
وكي يثكننا أمل ن ي الس ً ًًمةاتي ةها وقد أل في هذا الباب الدلثاء وأولو ال ض ً ًًق
آلف الص ً حات والكمك ،ولم يزالوا يرسًًطومل وي ص ًلومل أس ًرارها تى ل نهاد نحصًًر
ت ل ا هم ،نها رسً ًًاطي طريق ال وز والنجاة ،ق ألي تشً ًًرو الحياة ،تشً ًًرو الدثر
الذي على كق تسلم وتسلثي الدنايي ه.
ً
ً
وانطدا وج ًاء وغلظي ،ق
إمل السًًمةاتي لاسًًت كثا يصًًورها بدض اململرضًًممل ،ودصً ًًبا
ألي اثام الازامل والسرور وا حبي والدد والدةق والخلق ،تن عرفها ل شا فةه سرها
وتن علثها ل شًًا أدر جثالها ،ولكننا نداش في عالم بش ً  ،عالم تبخ  ،يحارب كق
ً
جاهدا آلاه اإلعالتيي
تا يمصًًق جثا وروعي هذا الدين اإلسًًالتي الحني  ،فاس ً ى
وأقالته املأجورة وعدسااه املوجهي وتنظثااه املدسوسي ،لهشويه صورة امللزام و رف
الناس عن ةيةي السًدادة التي يداشها ت ت من وله ،فيدف بدض الناس للخوف تن
تجرد الحديي عن اللزاام نه ترعك وتجح وتةوض لحريات املرء سًًك زعثهم،
في ممل أنهم غ لوا عن أمل الحريي اثام الحريي ألي الدبوديي ا و ده سً ًًبحانه وودالى،
ل عبوديي الشً ًًهوات وامللذات الدنيويي ،وأمل اثام النجاح هو الؤبات على طريق هللا ل
طريق امالعك ه أهواء الرش ً ً ًًر ،وأمل ال وز الحةيةي هو ال وز رض ً ً ًًا رب الداملممل في
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الدنيا واآلصرة ل فوز له ااريخ صًًال يي تدممل ،عم يك ي النظر إلى تصًًاب ا تي املسًًلثي
واوالي النواز والنكبات عليها في كق ت م
صًر وزتامل ليصًًبح الحديي عن السًًمةاتي ا و
على قًًانثًًي الدالجًًات لهًًذه ا تًًي ،الًًا أمل ال مالء أو الدةًًاب هو إليةًًاظ النًًاس تن
سًبا هم إتا للموبي والسًًممل ار وال رار إلى هللا والسًًمةاتي كثا أتر ،وإل ف هايي الظاملممل
أعاانا هللا ت ها ،وك ى ه س ً ً ً ًًربا ً
ترعبا يدف الناس إلى الزاام الس ً ً ًًمةاتي والرجو إلى
م م
م
م
م
م
ز
طريق هللا! قا ودالى( :فل مول إا جاءهم أس ًنا اض ًرعوا ولً ً ً ً ًًكن قس ًت قلو هم و ين لهم
م
م
م
الشً ميطامل تا كانوا ي مدثلومل) ]53[ .وقا ( :ولة مد أصذناهم الدذاب فثا ا مسًمهانوا لر ه مم وتا
م
م
يمض ً ًرعومل)[ ]82وقا أي ً
ض ً ًا( :فلثا نس ً ًوا تا اكروا ه أنج مينا الذين ي م ه مومل عن ال ُّس ً ًوء
م
م
م
وا ي م سةومل)]81[ .
وأصذنا الذين ظلثوا بدذاب ئا ثا كان
إمل الميارات والةوى الهداتي لحةيةي الس ًًمةاتي واللزاام ولض ًًرورة الدعوة لذلا ،قد
ذل مت كق الوس ً ًًانق وا توا إلنجاح تخطط س ً ًًل املس ً ًًلثممل تن إس ً ًًالتهم واحويلهم
جسًًاد جوفاء تن كق تا يثما اإلسًًالم ،ق صًًروا اإلسًًالم في بدض املظاهر وأقص ًوا
كق أس ً ً ًًباب قوة املس ً ً ًًلم واعزاازه ،فأص ً ً ًًبحنا نش ً ً ًًاهد الس ً ً ًًخريي تن املمدين امللزام
والمحةمر تن تة ًًات ًًه في ممل يرف ال ًًاسً ً ً ًًق والد ًًاي ً ً ً ً ي ملراا ًًك الشً ً ً ًًهرة والمدظيم
والمبجيق ،وهذا املةياس ال اسً ً ًًد ملرااك الرشً ً ًًر واهمثاتا هم هو الذي يحرص عليه
أعداء اإلسالم ،هو الذي يسدومل لزرعه يننا ...لنس هممل ديننا وعظم ا تاني التي وكل مت
إلينا ،لنشدر النهزاتيي والسمحياء تن آصر ا ديامل على ا رض!
وإمل كانوا قد نجحوا لدرجي تا في إبداد أ ناء هذه ا تي عن أ هام وش ًرائ دي ها إل أنهم
لم ينجحوا في فصً ً ً ًًلهم اثًًا ًتًا عن عالق هم ر هم ،فً نًًه ل اوجًًد قوة في الدًًالم اثن
تس ً ًًلثا تن أمل يناجي ربه أو يدعوه أو يس ًًممل ره ويموب إليه ،تهثا لغ ه الدص ًًيامل تن
[ ]53ا ندام .43
[ ]82امل تنومل .56
[ ]81ا عراف .165
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تبلغ وتهثا لغ ه الظلم في ق ن سًًه وت من وله ،مل السًًكيني ألي را مه وسًًداداه في
نهًايًي املطاف ،ف مل شً ً ً ًًدر ها ادنو ت دنوه للموبي فلن يبالي هق تطات الدنيا ،مل
سكيني الروح ألي تكسك الدنيا ا كبر.
ً
جثيدا ال اثيما هو املوت عم الحس ًًاب قا هللا
عم إمل وعد هللا ق ،ول د أمل تص ًًمرنا
ودًالى( :إمل تا اوعدومل آلت وتا أنمم ث معجزين[ .)]82فهق سً ً ً ًًيعجز هللا الملافق الظالم
لن س ً ًًه! كال وربي إنه لحق ولك هم يها رومل .وس ً ًًابةى س ً ًًريق الس ً ًًمةاتي هو الس ً ًًريق
م
الو يد للنجاة ،قا ودالى( :وأمل ه ً ً ً ً ً ًًذا ص ً ًراطي ت مس ً ًمة ًيثا فاابدوه ول اهبدوا ال ُّس ً ًبق
فم رل ك مم عن سريله الك مم وصاكم

ه لدلك مم امةومل) []83

قد علثت والزاتت وجاهدت ن سًًا للؤبات على طريق السًًمةاتي فثا وصًًلت إليه إنثا
هو تحض فض ً ًًق تن هللا س ً ًًبحانه وودالى( ،ول مول ف م
ض ً ًق الل عل ميك مم ور م ثمه لاب مدمم
ً
يال)]84[ .
الش ميطامل إل قل
واآلمل بدد هذه الر لي الدظيثي في يااا والممليمر الكبمر في يوتيااا ،ل شً ً ً ًًا أنا
عرفت ن سً ً ً ًًا وأدركت تيولا ،وصً ً ً ًًن ت طاقااا لهق عبادة ،ولةد تما هللا الناس
اصمالفا هم تى في تيولهم المدبديي ،وهذا تن ر ثي هللا سً ًًبحانه ،فةد اجد ن سً ًًا
أكثر ًّبًا للصً ً ً ًًالة تن غمرها تن الدبادات أو أكثر ًّبا لمالوة الةرآمل وربثا أكثر ًّبا
للصًًدقات أو الدثق امليداني ،كق هذا طبي ي تموق  .ل اةلق ولكن عا ر على الج هاد في
ةيي الدبادات أي ً
ض ً ًا تى ل اةص ً ًر في جانك تن جوانك الدبادة واحرم لذاه وأجره،
و تى اهومل كأبي كر الصديق رض ي هللا عنه الذي يدصق الجني تن جثي أ وا ها.
ً
ً
عم إنا قد االقي ج ًاء أو رودة في الهثي وهذا ا اإلنس ً ًًامل ممل ص ً ًًدود ونزو  ،اارة
تمحث وأصرى فاار ال هثي ،فدليا الدالج ا جرب الناج الذي نصًًل ه السًًا ةومل
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لهق تن أ ك الس ًًمةاتي وودثرت صطاه في س ًًريلها ،إنه االوة الةرآمل ،كلثا كسً ًلت اقرأ
الةرآمل ،كلثا ش ً ًًدرت ةص ً ًًور في الدبادة اس ً ًًمدن اا وأقبق على الةرآمل ،فبذكر هللا
ُّ
اطثئمل الةلوب وبةراءة الةرآمل ارل ا فئ ًًدة ،في ًًه ش ً ً ً ً ًًاء للن ًًاس ،في ًًه الةوة وامل ًًدد
م
لدزيثما تى ومللك ش ً ً ًًيطانا واةهر هوا (ولهق درجات تثا عثلوا وتا رُّبا بملافق

عثا ي مدثلومل).]85[ .

كن قنا ً
ص ً ًا لل رص ،كلثا اشً ًًمدل مت هثما س ً ًًار لمحةيق أكبر درجي تن الدثق الذي
ً
يةربا تن هللا سً ً ً ًًبحانه وودالى وكلثا فزر مت هثما اجدلها تر لي لسً ً ً ًًزرا ي تةااق،
احاسً ً ًك فيها ن سً ً ًًا ،ودالجها النكباب على املطالدي والم كر ،ا هق تن تداد صط
ًالدلم والمجربًي والحكثًي ،فمندش قريحًي اإللهًام لديا ويشً ً ً ًًمدق فميق هثما تن
جديد.
عم دعني أس ً ُّر سً ًًّرا ،إمل أسًًدد الناس حق على وجه هذه ا رض تسًًلم أدى تا له وتا
عليه في يوته وليلمه ونام صالي البا تن ظلم يخنةه أو هم دنيا يشً ً ً ًًملله ،فذكر هللا
ً
ً
تشماقا لرؤيمه وفاضت عيناه ممل اصزرل صدره نور السكيني الذي يش ُّ ه الةلك قوة
ً
ً
ويةينا ،وكأنه تلا الدنيا أسً ًًرها ،يكسً ًًو جسً ًًده رعشً ًًي اإليثامل والهس ً ًًليم
وبصً ًًمرة
لخالةه ،ل يرجو إل رض ً ًًاه فهق يس ً ًًموي هو وتن ثق هثوم الدنيا على رأس ً ًًه واأرل
نوته وأشباح الظلم اال ةه في الهوا ا ؟!
عم انظر للثلزام ا ج هد ،لديه هثي احركه ولديه أهداف سً ًًاتةي يس ً ً ى لها ولديه كق
ًديدا غم عةبات الدنيا ،نها ص ً ًًمل م
رت في نظره وعلم أنثا
ا س ً ًًباب ليداش راض ً ً ًًيا س ً ً ً ر
اةض ً ً ً ي هذه الحياة الدنيا وأمل كق تا صال هللا اطق .وإمل قارنت ممل ن سً ً ًًا تن قبق
ً
بديدة ً
جدا وأنه لم يمطلك
وكي ألي اآلمل ،فال ش ًًا أنا س ًًمجد املس ًًافي ممل املةاتممل
تنا إل بدض الجديي واللم ات لكالم ربا ولوص ً ًًايا نريا لهس ً ًًمدر وربثا وس ً ًًبق،
[ ]85ا ندام .132
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فالجدار ممل املةاتممل هو عةبي ن سً ً ً ًًيي ل غمر ،ل البي أمل امالش ً ً ً ً ى ت ومليمر تا في
م
ً م
ن س ًًا( ،الا أمل الل ل مم يا تملم ًرا ن مدثي أندثها على ق موم تى يملمروا تا أن س ًه مم وأمل
الل سثي

عليم) []86

واطويدها ،واد ر أس ً ًًباب

فا ظ ندثي اللزاام حثد هللا وش ً ًًكره وتجاهدة الن
ً
الؤبات وا صذ ها ،ف نه طريق تا إمل اراةي فيه درجي تى وسً ًًمصً ًًملر ن سً ًًا تاضً ًًيها
ووش ً ً ًًدر بدظثي ر ها وأهثيي تس ً ً ًًاعيها ...وتن اال الوة اإليثامل لم يز م يمول لألكثر
ً
تسمحيال ودتا ًرا ً
ويصبح الزراج ً
أكيدا.
أترا
عم إمل ال مالء س ًني في هذا الطريق ،ولكنه يةوي امل تن ويكس ًًر املرااب ،فكن ص ًًا ك
م
اليةممل الذي يمجاوز ا حن ص ً ًًبر وعبات احدوه( .فا م
صً ً ًب مر إمل و معد الل ق وا مسً ً ًممل مر
م
م
لذنبا وسً ًب مح ح مثد ربا الدشً ً ي واإل م هار) ]85[ .ويردد في كق ممل( ،ربي إمل لم يكن ا
غضك علي فال أ الي).
أيها امللزام ان هت صً ً حاانا ولم انمه اج هاداانا ول أتانانا ،ننا ندلم ً
ً
اجمثاعا
يةينا أمل
ً
ً
ديدا سيجث الا الن وس امللزاتي في جني عاليي قطوفها دانيي ل وسث فيها لغيي فيها
عممل جاريي فيها س ً ً ًًرر ترفوعي وأكواب توض ً ً ًًوعي ونثارل تصً ً ً ً وفي وزر ُّ
ابي تبؤوعي،
ادصق عليهم املالنكي في هجي وسًًرور وار يك واكريم وارعاهم ر ثي هللا وكرته وع وه
وإ سً ًًانه وهو او اإل سً ًًامل وال ضً ًًق الدظيم ،امحةق فيها جثي ا تاني وانمهي تدها
جثي اآللم والهثوم ،إنها جني الخلد.
م
م
م
م م م
اصبروا وصا روا ورا طوا وااةوا الل لدلك مم ا م لحومل)
(يا أ ُّيها الذين آتنوا
ً
وسليثا ً
كؤمرا.
والحثد ا وصلى هللا على رسو هللا وعلى آله وصحبه وتن واله وسلم
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ام المحرير والنشر عن طع أتي وست

نمة بو ةةة  :ألننا ال نعىض ألمتنا نن تظل ن ةةةانيَ
ّ
َ
ي
ي
عِصااع ،عالج اعم
شةةاشةةات عس الكعنيَ مععك
ي
لهابيا ،عاإللهاب الواق ح ي ا ي
حعبا م د ةة من ن ل
َ
ي
َ
ي
حتع ع الشعوب ،عالفواحش حع  ،عاالحن ب ت دما،
عس
ت

من األعهام ح ائ َ عغ َّب

تنا اْل ائ الىت

د األلض حىت بات من غا الجطةةجوو نلا نن

َّ
نتصوله عنعاه!
نعى ال ما ع دعن هم نن
َّلا ا ط ق نم بو

تلكون دةو يني د الةع

لصنات الويع لك نفعاد َّ
نمتنا اإل
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