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المقدمة
مفب نت،اوط الرديث عن نسال المسلمينش
يعتفي،ا ال نن ويعتكفنا اإللن ف كل ٍ
دة تائية غار ة ف دنيا التف ش واخفى تعبث ف الرياب ال تدري من اين
دين َّ
مغف ٍ
ُ
الم،يلح وال حتى اليططد ش وتلططك الت ترمططل ف
اإلوهاتش وغيفها تسطططف

ف

لبيططا اإلح ت ولكن ت دنيططا

لن ن سطططيا لن ت دت شطططي ًضا ليا ف ططط ً عن غيفهاش

ٌ
ٌ
تائيار ف دائفار
مغيبطار ف اإلحزان او اوكطار ال،سططططيطانش
وكثيفار اخفيطار َّ
حسفب وامتعاضش
ال فاغ وطدط اإلملش ودع طين د اتط،اهن االنتظار ودتْ َن ف
ٍ

كيف السط ُ
ططبيل لتغييف هذه الراط؟ والعمف ينفيش والسططط،ين تيدطش واإلمة تعان

والعطدو مسططططفور ديطذا ااننطاز المعتبفش ف طد ننح ف تغييطن شطططط ائح الف اطش
الس ْبحش ولك،ه اسدا َس ْبح!
ومكانع العيال ودرر ااس ت فكان
درح هد َّ
ٍ
وحين نبرث عن اصططل الدال نند ان

ططية المفاب كاني وما تزاط مرل اهتمات

اعدال ااسطططط ت ف كل ميدانش واسططططتيدافيا دتفكيز م كططططدد ودكل الدسططططائل

واإلسالين المباشفب وغيف المباشفب نتج ع،ه ال ساد ال ُ ُل

للمفاب المسلمة وهد

آلة ت دت م ططططفوع
اعظن ال سططططاد! ثن تردلطي دطذاتيطا -دعد هذا ال سططططاد -إلى ٍ
سدال كان ذلك دعلميا او ددون علمياش شالر ه ذلك ات ادته!
الكييدصليبيةش
ٌ
اننفر خلف دعاوى التغفين السططا يةش ت ،ططد الترفر من كل ال ين
ما دامي د
َّ
والمبادئ السططامية لتس ط

ف مسططت ،ع االسططتعباد الب ططفي الدن دكل ما تع،يه

معانش ف حين تظن انيا تفت
العبارب من
ٍ

ف سططططلن الرفيار وال،نا ش فكاني

انسططططن اداب ل ططك ارتبططاي المنتمع دنططذوره ااسطططط ميططةش وال شططططك ان المفاب
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للمتفدكطططين دمسططط م،اش كاني راس الرفدة ف م طططفوع هذا ال كش وإن لن تكن
وحدها اإلداب ليذا اليد

ال بيث.

ود ططططعف تيطار الدعدب و لة حيلة العاملين فيه امات اخيبدي اإلالر ااع مية
الم طللة واسطالين الم،ظمار والمسسطسار الم،رففة لنذب نسال المسلمين ف
طل تطدفح اإلمداط واليطا طار وااغفالار لتر يح ذلطك؛ ف در حياب اإلسططططفب
المسططططلمطة تلطك الفو وذدلطي معيطا تلطك الركمة ف دَ ور المفاب داخل المنتمع
المسططططلنش وزاد اليين ً
دلطة حي،ما اتططططرى الرديث عن االلتزات او ادال ال فوض
زلا من م،يج ااسطط ت
كالرنابش اتططرى منفد حديث عن ت اليدَ مدروثةش ال
ً
السامح الذي ينن ان يركن حيات،ا.
فكان ليذا الم يدت تداعيار خييف ٌب وخييفب دا ف ح ظ انسططنات وصطط دة
نسطططيج اإلمة ااسططط ميةش واصطططبح الت لف العَ َ دي هد السطططمة الظاهفب ون ية
ال عف ال ادحةش ولن نستييع ان نر ح شي ًضا لتناوز خ االنرفا

اليديل هذا

إال إذا ر عطي المفاب دنطديتيطا ودكططططيفتيطا ترمل م ططططعل التغييف والمسططططاد ة
والت ططططريطةش وإال فمطا يسططططعى إل لطه الف اط وإن ُسططططكبي إل له ازكى الدمالش
كثيفا بل ان يفى ندر ال،نا .
سييدط زمن تر ي ه
ً
ايا

من ه،اش من هذا الم،يلحش وإل ل تلبية دعدار احسطبيا صاد ة ف ت،اوط

المفاب د طططط ل من الترفيإل وااعطداد والتدعيةش وإلن ،انمن ان المسططططلمة إن
اخطذر امف هذا الدين دند وعزت فسططططتر ح ما لن ير ه الكثيف من الف اط كما
كان داب نسال السلف الكالحش ال س ف "إليك اني"...
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ال سططط ف "إليك اني" :ل،سطططافف فيه عبف فكطططدط معي،ة ت اطن المفاب ايا كان
عمفها وايا كاني اهتماماتيا لي ططعيا ف خفيية المسططسولية والعملش ويدفع ديا
إلى المعال فتتففع عن السط اسططفش وتبكططف المسططت بل دفو المسم،ة المتي ،ة ال
المغيبةش ال ليبكططططفها دمد عيا ف هذا الكططططفاع ودعهمية مكانتيا ف
الناهلة
َّ
َ
نسيج المعان
طفق
فمن
ُ
ااس تش ْ

وفتر ْي له ادداب االستنادةش
لدب المسلمار
َ
َ

فمنه اتططعف اايمانش وإنما ذلك ف ططل من هللا وحدهش واما االني

ة في

مي،ة

ف حياب اي مسلمة ان تردث ع،دما تتد د اليمة وت،ك ف السبيل ددتد ش ثن
ال يسططططعط احطد عن العب فيطة حين تت نف انيطارها وعن العيال حين يبل ،ذروتهش
فالرمد هلل على نعمة الدعدب والترفيإل ف سططبيل هللا والكط ب والسط ت على
خيف اإلنات مرمد دن عبد هللا....
ليلى حمدان...

0

أين أنت في قلب هذه المعركة وواقع هذا
الصراع؟!
اين انططي؟ اين انططي يططا تفى ف خ ططططن هططذا المعتف ؟ اين انططي ف

لططن هططذه

المعفكة وف وا ع هذا الكطفاع! اين اني كمسلمة ومسم،ةش كزو ة او ات او اد،ة
او اخي؟ ال شك انك مع،ية دكل ما ينفي من احداث ت ص امت،ا المسلمةش وردما
ش

ترملين من الين وااحساس دالمسسولية اكثف مما يرمله دعإل َمن حمل الس

ذلك ان للمفاب ل ًبا مفه ً اش عميح ااحسطططاس يبكطططف اإللن من دعيد وي طططعف دعنين
المسطت طع ينش كما خل يا هللا سطبرانه سطكً،اش و عليا س،دً اش هكذا تسادح ش ائح
الف اط ف م مار العيال والبذط والت رية ف سبيل ان ي،تكف ااس ت.

ما هو دورك؟
اثفا
تتسططططاللين ردمططا عن دور مططاذا يكدن؟ من اين وكيف يمك،ططك ان تتفك
ً

ودكط ً
دند وا تيادش ال ت ل
طمة دي،ما يتسططادح العاملدن ٍ

تعثيفا من
لن تكدن ا ل
ً

كل اولضك المتسطططاد ين اتدرين لماذا؟ إلن الت ً
اتة واحد ًب لتاري ،ا الما د تل ص

لك كططططة مكانة تلك المفاب المسططططلمةش الت خل يا هللا زو ً ا وسططططكً،ا إلدت عليه

اما صادف ًب وزو ًة
السط تش واختارها س،دً ا وعد ًنا إليدب عليه الس ت واصي اها ً

ً
عارفة لمدسطى عليه السط تش وميزها والد ًب صطدي ًة لعيسى عليه الس تش واعلى
م اميا زو ًة دكططيف ًب ادفاهين عليه السطط ت ثن ختميا د يف نسططال العالمين ف
وكاد،ة فكاني المفاب عظيمة ال عن
ديي رسدط هللا صلى هللا عليه وسلن كزو ٍة
ٍ
ف هذا الم اتش م ات دعدب اإلنبيال والفسل م،ذ خلح هللا اانسان.
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ْ
حمل َن هن ااس ط ت
فار وانكططاريارش
ثن اطلع دعدها لبيدر الكططرادة من ميا
ٍ
اعدات من العلن والنياد
لن ميفاث
ٍ
فر ظن البيدر واحسط َّ
طططن تفديطة اإل ياط ون َ
لتبلغ،ا الفسطططالة اليدت ميمض،ين ددعد من هللا ححش ف د كاني نسططط ة ال فآن ف
ح ظ ات المسم،ين ح كة رت هللا ع،ياش وكاني المعار والمغازي ف سيفب ات
عمارب رت ط هللا ع،يا وكاني التفدية المسططت يمة ف

لن اسططمال د،ي الكططديح

رتط هللا ع،ياش وكاني الت طرية واالسطت طياد ف خاتمة سمية ات عمار رت
هللا ع،ياش وكذا الدان الكططد ار وال فدار ومدا ف الثبار والبيدالر وسططن ر
المسطاد ة والعيالار مع كل نسطال الكطرادة رتط هللا ع،ين وارتاهن ...وعلى
خياهن ا تدر التادعيار والكالرار.

تضعفي
تحملي مسؤولياتك وال
ُ
فون مفر على ثفى هذه اإلرضش ولكن
صريح ان تلك ال فون ال الية ه خيف
ٌ
ٍ
ما من عكطططف إال وتدالي فيه ال،دازط على المسطططلمين وال،كبارش وما من نازلة او

نكبة إال كان للمسطططلمة الرظ اإلوفى ف الثبار والكطططمدد والتعثيف ف صططط دة
دائما واددً ا واإلت تسس ط
د،يان هذه اإلمةش فالزو ة ترفض زو يا وتذكفه داهلل ً
ي ً ال ي ،ع لظطالن وال يسططططت

إال من َمعين الكتطاب والسطططط،ة وم،اهل العلمال

اإلفذاذش واختً ا ال تب ل دعدن وال دعال وال همسططططة ف لرظة َوهن او دب! واد،ة
وفيطة لطدي،يطا وإلهليطا وإلمتياش لن تزط تت د مداطن العيال فتسططططدها دمثادفتيا
وهمتياش هكذا ه المسطططلمةش كال،رلة منتيدب تفاب اي صطططدع و ُت دت اي مي ن
وتس

كل زرعش فتكدن نعن المفاب المد ،ة د

ل هللا وحكمتهش المبكفب لمكيف

وعيا واإلكثف ح ًظا للمسسولية.
امة كاني فييا ال،سال اإلكثف ً
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من ه،ا انيل

من هذا الدور ف ترمل مسطططسوليتك تناه ن سطططك وديتك ومن

حدلك.
ال ت طع

اني فمن تطع ك تطعف يل كامل سطير ح ل،ا التمكين وال،كف ...ال

تتفا ع انطي فتفا عطك تفا ع امة ميما دلغي ذروتيا من ال دب...الن تسططططمع
دط ال اعف حين ي دط:

األم مدرسة إذا أعددتها

ُ
األم أستاذ األساتذة األىل

اطف

ادداب ال يف وسططاد

أعددت ً
شعبا طيب األعراق
شغلت مآثرهم مدى اآلفاق

لبذره ف كل مكانش ف ديتك ودين يفانك وف

حدي ة العملش حتى ي اط هذا زرع مسطططلمة آم،ة دفديا فسطططندر وركعي و الي
«رب ادن ل ع،د ديتً ا ف الن،ة».
وإن راود شك واحد حدط اهمية مكانتك ف هذه اإلمة انظفي الستماتة الغفب
ف حففك عن دي،ك َ
وشغلك عن و ي تك وإدعاد عن ثغف ش دتغفيبك وتر يف
وتس يه اهتماماتكش فت يع اسفب وي يع يل وت يع د ياعك امة! فاستعي،
دمدال وإيا ان تعنزيش ف د دت،ا نبكف إط لة فنف االنتكار المسزر.
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وقفة تقييم لنفسك
داإلم

ال فين تسالل،ا :اين اني؟ ولعلك تتساللين اإلن :من اين اددا؟

ال شططك ان وتططد الفنية إلية اني
ان نغيف وا ًعطا او نفت

ة لي من اهن اسططباب نناحيا ...ف يمكن

ً
هدفا حتى ن ين دكططططدق
عطاليطا او ننطدد همة او نردد
ً

و دية درات،ا وخفيية اتناهات،ا و بل هذا كله نيت،ا ف هذه الفحلة.

من أين نبدأ؟
وك تاب مسططلمةش شططادة كاني او م بلةش اسططتدركي او فرر ان تداصططل المسططيف
ادتدال نيتياش وتعلن الغاية من هذه المسططططاد ة
دعيال ل له نظيف ...الدد ان تندد
ً
ومن ا ترات م طططمار العيال والبذط ف و ي اتطططري فيه اإلمة المسطططلمة ف
ا لن مفاحل مسيفتيا وف اشد الرا ة ليمتيا وو تيا.
ايتيا العا لة :إن عزب ال،

وشطططمدل الذار ال يكدن إال داالعتزاز دما اودعه هللا

ف اانسطططان من ع ل و لن وهداه إليه من خيف وحح .فا عل البداية من هذه
ال اعدب الذهبية.

قيمي ماضيك ومستقبلك
ّ
و طة ت يين لمطاتططططيك وحاتططططف ش ثن فكفي ماذا ح ي من اهدا

ك،ي

ت ييين ليا من بلش وكن نسططبة رتططا عن ن سططكش ال ييم،ا السططنل الث يل من
السيضار ولكن ييم،ا العزت النديد ل ستدرا  .واوط ما عليك وتعه نكن عي،ك
ان الد ي كالسيف إن لن ت يعيه يعكش وان راس ماط اي م فوع تددين العمل
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عليه الدد ان يرتفت الد ي ويدر

يمته فيرسطططن اسطططتغ ط الد ائح والثدان

احسن استغ ط.
فرين يعت و ي ح طف ة المدر واالحت ارش سيظيف المات كعنه لن يكنش وال
ي ف حي،يا إال من خلدر إلى ذاتيا تع ُّبدً ا وتيندً ا .ا بل اليدت لتست فف ال يف
والبفش لي طططع كدكن اسطططمك ف ف طططال العاملين ليذا الدين وليذه اإلمة ...كل ما
م ططططى فطار وانتيىش ولطك السططططاعة الت اني فييا اليدتش ف ُ ي ف صطططط رة
ت ييمك إ ادار على ما يل :
عباداتي لله كيف هي وكيف يجب أن تكون.

معرفتي كيف هي وكيف يجب أن تكون.

عالقتي مع من حولي كيف هي وكيف يجب أن تكون.
ترسطسط م،اطح ال عف ف دفنامنك و دم دسد الثغفارش فالعبادار ليا حد
ادنى ال ت،زل ع،طه ادطدً اش والمعففطة درف ال سططططاحطل له فانت

ففض عين ً
اوال ثن زي ،ع لطك دمطا كطان ك طايطة ...وامطا ع
إلخ

كش لف يك ولسططططمد الفسططططالة الت ترملين ف

من العلدت ما كان
طاتطك في انعكاس

لبكش فا عل ااحسططططان

والكبف هما الراديان لك ف هذه المسيفب.

ً
وفقا لتقييمك لنفسك
ضعي برنامجا
سطططيفي دفنامنك واني مدركة لرنن طا اتكش ف يكلف هللا ن سطططا إال وسطططعيا
والرماسطة ال طديدب د ت،تي معك دال تدر ال ديدش وال احد ادكف د ،سك م،كش
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دائما دميزان عدط ال إففاي
فددع الكسطططل وترفري من التسطططفعش وزن اإلمدر ً
فيه وال ت في .
واستعي ،دالرديث الذي رواه احمد – رحمه هللا:

(وأشهد أنك إن تكلين إىل نفيس تكلين إىل ضيعة وعورة وذنب وخطيئة
وإين  ا أث إ ا ررتمتك).
اددئ يدمك ديمة ديدبش ديين ع طططفب وان

ك ت وصططط ال لن وروال ذارش

ا بل على غد ددتالب حسن وديال طلعة ...إنك المسم،ة الت تعلن ي يً،ا ان ما
اصططاديا ما كان لي يضيا وما اخيعها ما كان ليكططيبيا ...وإنما ت

ط هذه الرياب

الدنيا وما فاز إال المسم،دن.

اجعلي من القراءة عادة
ا فئ عن كل ما يففع من اخ

ياتك وش افيتك وفيمك ...فلدال ال فالب لما ساد

العلمال ولدال الميالعة لما تعلن اانسطططان .انت

ال يفار من الكطططدي ار .انت

ل ،سطططك من دين الكطططدا ار ما ي فدك ل ال كش واصطططفف اهتمامك عن كل من
يبعد عن دارئك!

تسلحي باإليمان
تزودي لفحلة تم

د،ا ف دروب شائكة تكعد د،ا الي اب والنباط وتس ل د،ا

الدهاد والدديان ف م

ة وعسف لي

من زاد وال راحة إال مع اايمان وااس ت.

اخيم العنز والكسل د يات الرزت ...النم اليعس والت انت دلنات الي ين.
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في،طا ف ذلك اإلفح الم ططططفق مدعد ف

،ة انيارها ميفدب كططططدرها م،ي ة

يدفيطا دانيطة عيدنيطا طاريطةش تن سططططفورهطاش ُ
عظن حبدرهطاش فطا عففياش تعلح
وص يا ...م،تيى اإلمان فييا ...فيل تتعخفين!

كوني منارة للجمال
حطددر و يتك إلى العليالش ف الدنيا واإلخفبش و فرر ان تكدن ف الكططططمين
ولي

ف اليامش؟ لعل هذا العزت يدفع دال،

الت اذ مدا ف دية وحزت ف

ال دط وردما سدب وع،ف! ذلك ان دعإل اإلفيات تفد المسسولية دالب اعة!
ولكن ااس ط ت ميلش دديع دييجش ما إن تت تح عي،يك على د ت ططع ف ار ائه
اتطططدال اايمان واندار التكطططديح داهلل ورسطططدله وت،ت طططف ف

،باته روحانية

ااسططط ت دين ركدع وسطططندد وعبادب وتبتل حتى ت طططفق ادتسطططامتك ويتنلى
إيمانك م ي ًضا م عً ا فدق ثغف .
ف يمكن ان يسدي هذا اادرا إال إلى مزيد من االتزان وال يمكن ان يعك
ال،

على

إال اندار المربة والنماط!

اعتني بنفسك
وليططذا ايتيططا المسم،ططة اعت ،دثغف على اكمططل و ططهش اعت،

دفوحططك ومظيف

وديتك ف آن واحد ...اعت ،دكط تك وذكف ود،ظافتك ولباسك ودعنا ة ونظات
مسططططك،ططك ف آن واحططد .ال ييغى اهتمططات على حسططططاب اإلخفش ومن ه،ططا تكدن
البداية...
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وتعمل مع كيف عل هللا حسطن تبعلك ود طاشتك لزو ك عبادبش اط رسدط
هللا صطلى هللا عليه وسطلن« :خيف ال،سال الت تسفه إذا نظف وتييعه إذا امف وال
ت ال ه ف ن سيا وال ماليا دما يكفه ».و اط صلى هللا عليه وسلن( :خيف نسائكن
الددود الدلدد المداتية المداسططية إذا ات ين هللا) و عل صطط ة اإلنثى ف ال فآن

م طططيد ماط دديعش اط تعالىَ ( :ا َو َم ْن يُ َ َّ ،طططا ف ْالر ْل َية َو ُه َد ف ْال َكطططات َغ ْي ُف

ين)!
ُمب ٍ
إن المسم،ة ت،يل من نميف اايمان و َتفد اعذب ي،اديعه ...وتبرث اسططططباب الع،اية
دنماليا وانا تيا وكذا سططططكي،ة مريييا إل ل من ترن ومن حدلياش فم فار عين
زو ك كمسم،ة ميلة عففي ح ه وسططاد ي لفتططاه ت دي رواد

الث ة والمربة

دائما.
واالحتفات وتر ظ د،يان اإلسفب متيً،ا ً
دادفاش سط ًفا ميديً اش وافتر
امسطا ً
د تكدن ددايتك سططيضة ف يدت ما فا علييا ً
صطططط رة ديدب ي ططططع فييا النماط من كل زوايا البييش ف روحك ف مظيف
وف مرييك!
وال شطك انك ستمألين دانح من يعيش معك دالفتاش كيف و د علي حياتين
معمدرب دالذكف ريان داالسطططت امةش كيف ال و د تعلمدا م،ك سططط اوب اليبع وكفت
السنايا ونداوب ال اطف وكيف ال و د ارتب

اسمك دم،ارب النماط ف حياتين.

إن السطططبح الرح لكل مسم،ةش ان تت ن تمفي ،بي،يا دالسطططندد وف ذار الد ي
تعسطف لن زو يا دبيال اليلة وحسطن المظيف وت طد ليا لدب من حدليا درسن
خل يا وإحسانيا فتسترح ل ن اإلميفب!
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قالت اعئشة ريض اهلل عنها( :كنا نضمد جباهنا رالمسك المطيب فاذا عرقت
إحدانا سال ىلع وجهها) ،فأي فقه تملته أمهاتنا!
وال ترسطب النماط ف

عمف معين او شطكل مردد او م مح دذاتياش دل اوط سف

للنماط هد إيمانكش ثن ث تك دما اودعه هللا فيك من ماطش ثن الفتططا دما سططمه
هللا لك من رزقش ثن تلك ال،

المتدثبة الم ططف ة الت ترن الت،ديع وتسططتلمح

النديد.

طبيعة المرأة
هكذا طبيعة المفاب ت ،طططع ف الرلية وال،عدمةش وتتزين دتاج اايمان وااسططط ت

ً
ماال وو ا ًرا ال ند له! وهذا ورد سططف النماط الرحش حين يعك
فت ططع

حية

ً
ماال!
ان ااس ت هد اإل مل وان كل ما يدور ف فلكه ويست،يف د،دره ي ع

اط ا مل ال لح رسططدط هللا صططلى هللا عليه وسططلن" :إن هللا تعالى ميل يرن
النماط" وفيه زيادب صطريرة" :ويرن معال اإلخ ق ويكفه س سافيا" اي ان
رسما وو دا ًنا.
اهفا وداطً،اش
النماط ميلدب ف ادال المسلن
ً
ً
فم يضة تلك الت تعت د العبدس وهنفان الب طططاشطططة وإهماط مظيفها صططط ار
مرمددب للرطاملططة هن امتيطا والنططادب ف تر يح التغييف الم ،ططططدد للفيطادب من
ديد! دل علييا ان تدر ان ااس ت هد اكبف حافز لل،

الب فية على دلدغ كل

الم،ى وتيديف كطل ذار وتنميطل كل بيح وتذليل كل الكططططعاب واالرت ال فدق
ماديار اإلرض ووصططل الذار د ال يا سططبرانه ليعك

هذا الم ططيد ف ال،ياية

ماط ااس ت وروعته.
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فانشدي الكمال والسب يف اإلسالم من لك األرواب وأنت المستيقنة!
ويك

ان تتطعمل ان هللا خل طك ف عطالن مرطاي دكل م ايي

النماط االيية

الباهفب السطاحفب و عل دين يديك آيار التس يف وكفامار التدديف والدان ال،عن
والنمطاط و عل هذا النماط ليد

و دديش وو ي ة حيديةش ه تغيية حا ة

اانسططان ال يفية إلى التعبد والسططلد الفوح  .يسططلك دانتا ه النمال مسططلك
التعبد هلل الداحد اإلحدش مكدر النماط الرحش وغايته الميل ة ف الد دد كله.
فكدن م،ارب للنماط واسطتمديه من ا مل دين عففته الب ططفية واستعي ،دفب
النماط ف هذه المسططيفب ثن اورث سططف النماط لمن خل ك من زهفار لي تدين
دع مل سيف الساد ار هكذا تكتمل مملكة النماط الت تكدنين اني ملكتيا!
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كل يوم جديد هو علينا شهيد
خيت ! إنطك ف كطل يدت دين م طامين اث،ينش إمطا ان يكدن و تطك ميدو ًرا او ان
ا َّ
يكدن مع د ًرا ...فد تك هد الزمن الذي تعي طططي،هش هد اثمن ثفوب دين يديكش هد
العامل الذي إن احسططط،ي اسطططتثماره عاد عليك دال،عن العظيمة والم،ح الكبيفب...
ف

حديث ادن عباس رت هللا ع،يما:

(نعمتان مغبون فيهما كثري من انلاس :الصحة والفراغ).
وال شطك ان المدف ة من الكالرار ه الت تدر
فيه اإلن اس على عك

من تب

يمة الد ي فت تفيه وتبذط

الد ي يمته فت تله وت ،ه فيما ال ن ع فيه.

تنظيم الوقت
وإن احسن ما تبداين ده يدمك هد الت يي الستغ ط د ائ ه – ال ا دط ساعاته
ف كطل م يطدش من ادال ففوض العبادار وسطططط،ن اال تيادار وو ائف واعماطم،اطة دكش واني ترملين دين دانرك شططططعدر المسططططسولية فتتعلمين ل ططططياع
اللرظة وتسطططارعين ف اسطططتدرا ال فصطططةش وتتعاملين مع الد ي كعملة ثمي،ةش
ت تفى وال تباع!

استغلي كل دقائقك
فمن كان وصطدلك إلى البيي سيستغفق م،ك ساعار طديلةش فادرث عن اف ل
اليفق ل ططفال الد ي إما د فالب كتاب خ ط ت ،لك او سططماع درس م يد او ع د
اإلصادع دالتسبيح او حتى المسارعة للبرث عن طفيح م تكف يمك،ك من خ له
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الدصططططدط دطعسططططفع مطا يكدن لد يتطك ف ت ططططيع د طائ ك الثمي،ة هد ًرا ف
اليف ار!
وإيا ان ي ،ططغل و تك دالمنال

ال اويةش وال يل وال اط والليد واليفبش فتمف

اإليات والليال ف سيد وغ لةش وت َ

دما آتا هللا من ف ل!

ً
دوال لألولديار ف كل يدت فمن ما تب ى من د ائح
ولد سطططيفر ف دفنامنك
فارغة يمك،ك استغ ليا إلخذ س

من الفاحة او استدرا ش ل فاتك او إ فال

اتكططاط م يدش واحذري ااسططفا

ف اسططتعماط الياتف فيد ي،تي دك إلى تل

اثمن الد ائح والساعار ثن الد دع ف نميمة وغيبة اني ف غ،ى ع،يا لمداصلة
المسططيفش وتذكفي انك مدعدب للتففع عن كل السطط اسططف وااحسططان ف اختيار
الم اغل.
ل طد كطان ادن عبطاس رتطططط هللا ع،يمطا ي دط( :إنكن من الليل وال،يار ف آ اط
شفا
خيفا يدشك ان يركد رغبةش ومن زرع ً
م ،دصة واعماط مر د ةش من زرع ً
يدشك ان يركد ندامةش ولكل زارع مثلما زرع).
يدت غفدي ف
و اط ادن مسعدد رت هللا ع،ه :ما ندمي على ش لش ندم على ٍ
شمسهش ن ص فيه ا ل ش ولن يزددْ فيه عمل .
وتعمل ف سططيف من سططبح ممن احسططن اسططتغ ط الد ي ف تمف الد ائح إال ف
ذكف او عمل صطالح او يات ددا ن او المسارعة ف خدمة او طلن علن او ت كف
او إصط

داما كاندا على او اتين اشد م،كن
دين ال،اسش اط الرسطن :ادركي ا ً

حفصا على دراهمكن ودنانيفكن.
ً
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تخلصي من قيود التلفاز
ت لكط من تلك ال يدد الت ي فتيا عليك التل از فيعسف ف عالن من ال ياط
ويسلن م،ك الر ي ة فتغف ين ف

كص اإلوهات الت ال ت ،ع دل ت فش تففع

عن م ططططاهطدب ما ي ططططيع و تك الثمينش دل احفصطططط على انت ال البفامج الت
تتادعي،ياش والمداد الت تسمعي،يا لتكدن اإلن ع لك« .فالد ي ي يح عن الميمار:
فكيف ي يع ف الم،كفار والداهيار».

أدركي قيمة الوقت
حين تدركين يمة الد ي سططترافظين عليه كما ترافظين على مالك دل يكططل
اإلمف إلى ان ترافظين عليه كما ترافظين على حياتكش ذلك شططعدر ي،سططاب دين
دانرك حين تيالعين سططططيف من ادر وتذرف الدمع على شططططعدر الت كططططيفش
فت مفي وتنتيدي لك ي اط هذا حاط من علن فعمل!

استغلي طاقاتك
ه،طا دفامج وم ططططاريع ت ،ع ف

لإل طازار او او ار الفاحة اليديلة او دعإل

الم،اسطبار ال اصططةش فا علييا لت،مية الميارار او تدسططيع الث افار او الركططدط
على دورار م يدبش او علدت ن يسططططة او إننازار م تل ة مميزبش ال تتد

عن

طلن العلن والتعلن ميما دل ،سطط،ك من مبل !،فالمسططلن ييلن العلن من الميد إلى
اللرطد .وانظفي ف طططا ططاتططك وو

ييططا اي،مطا كططان فييطا ن ع لمن حدلططك وإلمططة

ااسططط تش ات ،ييا وازرع البسطططمة على شططط اه من يل ا ويذوق من دذط يديكش
وتذكفيش ان الدصطط ة السططرفية للتعلح والتميز ه خ صططة الكططدق وااخ
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ف نيتك واخلك ف عملك وات  ،ف ادائك واحس،

واالت ان معً ا! فاصد
تدديف و تك.

عن سعيد الرفيفي مترد ًثا عن الساد ين اإلولين اط :كاندا ينعلدن اوط نيارهن
ل

ال حدائنينش وإص

وعن اإلوزاع

اط :لي

معاي ينش وآخف ال،يار :لعبادب ردينش وص تين.
سطاعة من سطاعار الدنياش إال وه معفوتة على العبد

فيدماش وسططاعة فسططاعة وال تمف ده سططاعة لن يذكف هللا فييا إال
يدما
ً
يدت ال يامةش ً
ت يعي ن سطه علييا حسفارش فكيف إذا مفر ده ساعة مع ساعةش ويدت مع يدتش
وليلة مع ليلة.

تأملي حياتك كيف مرت
ثن انظفي كيف تنفي دك سطططط ي،ة العمف! فباإلم

ال فين ك،ي فتاب تلعبين مع

اماش وردما دبش فكيف
صططططدي طاتك الكططططغيفار واليدت لعلك طالبة او زو ة او ًّ
ططيي عمف ش هل تبدد دين اإلسططداق واليف ار ووسططائل الليد والمغفيارش ات
ن ططططيطي ف د،طال ذاتك وتيديف مياراتك و يادب حياتك خيف يادب من مسم،ة
عاددب داذلة؟

َّ
يفوتنك رعد احلني!
فإن فاتك هذا فال
اجعلي السلف الصالح قدوة
ثن الحظ مع كيف كان السطططلف الكطططالح يرسطططن اسطططتثمار الد يش حتى ف
او ار االدت ل واالن غاط:
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فطاامطات ادن ال ين الف كتطاديطه المطاتعين دطدائع ال دائد وزاد المعادش من اروع ما
ازداني ديما رفد

المكتبارش وانت ع ديما طلبة العلن خ ط س ف له.

واامات السطفخسط سنن فعلف ف سن،ه كتادًا ي ع ف اكثف من ث ثين منلدً اش

حاف ً ف ال ه الر،

ش سماه( :المبسدي).

وشطي ااسط ت ادن تيمية ُسطنن فان طعل طيلة فتفب سن،ه دتعلين ال،اس امدر
دي،ينش ودعداهن حتى تاب على يده الكثيفون!

َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ
ذلك أنهم قوم تدرروا آيات اهلل حني يقول (حَّت إذا جاء أحدهم الموت قال
َ َ َ ْ َ ُ َ ً َ َ َ ْ ُ َ َّ َّ َ ٌ ُ َ ُ
َرب ْ
ت ّلَك إن َها َك َمة ه َو قائل َها َوم ْن
ارج ُعون  99لعّل أعمل صاحلا فيما ترك
ٌ َ
ُ َ
َو َرائه ْم رَ ْر َزخ إىل يَ ْوم ُيبْ َعثون ( 100المؤمنون).

فع بل ايتيا المثادفب تسطططاد ين لرظار العيال على مسطططار الزمنش تسطططتدركين

استَ ب ُ دا ْال َ ْي َفار َايْ َن
المات وتدخفين لما سيعت واني يردو ندر آي هللاَ ( :ف ْ
اللهُ َ ميعً ا ِا َّن َّ
َما َتكُد ُندا يَ ْار دكُ ُن َّ
يف ( ))240الب فب.
اللهَ عَ لَى كُل َش ْ ٍل َ د ٌ
الس َمال َو ْ َ
ين
اال ْرض اعدَّ ْر ل َّلذ َ
و( َساد ُ دا ِالَى َم ْغ َف ٍب م ْن َردكُ ْن َو َ ٍَّ ،ة عَ ْف ُتيَ ا كَعَ ْفض َّ
ال َو َّ
الله َو ُر ُسطله َذل َك َف ْ ط ُل َّ
آمُ،دا د َّ
اللهُ ُذو ْال َ ْ ل ْالعَ ظين ())22
َ
الله يُ ْستيه َم ْن يَ َ ُ
الرديد.
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مملكة الصداقة
حادش وحاديك ف رحلة الرياب ااسطط تش وف كل سطط ف رفيحش ي
لكل رحلة ٍ
من اعبال اليفيحش فلي

ف

مثل الزوج مثيلش او كذلك صدي ة تيديك.

ال ا دط زميلة وال صطاحبة دل صطدي ة! ذلك ان حفو

اسطميا مسططت اب من اصل

عظين في معخدذب من الكدق.
والكططططدق هد السططططف ف

بدط العمطل وف االرت طال ف مفاتطن الدنيا واإلخفبش

و عله هللا صط ة سطامية ي تص ديا اول ال

ل ممن احسن ف دنياه واخلص

ف دي،ه ولن يسطتبدط حياب ال لدد دال انية .ودما انك ف مسيفب التغييف والند
والعملش فيذا يتيلن م،ك حسن اختيار لكدي تك دل وحسن ح ظ لكدا تكما.
ودال،ظف ف احداط امت،ا المكلدمة ف عكططفنا هذا (ال ي اط عن العكططف او الزمن
او الدهف انه مكلدت إلن الدهف هد هللا كما ال ف صطططريح مسطططلن)ش فععت د ان

ال دز دكططدي ة واحدب على اإل ل يعد ف ططط ً
عظيما من هللا يسططتد ن ال طططكف
ً
والرمد.

ولننظر اآلن كيف ننتقي صددددداقدداتنددام لتكون موائمددة
ألهدافنا!
اهدا

ت طع درن ااسط ت وال دال إل ل نكفته والبذط إل ل عددب امته رائدب

د وهن او تعفش كما كاني ف سادح مندهاً .
إذا بل الرديث عن اسفار ح ظ

هذا الدثاق العظين والتمتع دمزايا مملكة الكدا ةش ل،،ظف من نكادق ً
اوال.
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إن الكطططدا ة ال ُتب،ى دين يدت وليلة وليسطططي معفوتطططة على ارصططط ة المتا ف
والنلسططار ال ارغةش إن،ا ن ،ططدها ف مداطن الند والعمل والمسططاد ة واالدت لش
فيذه اوط سططدق ن ططتفي م،يا الكططدا ةش فانظفي من اين ت ي

زهفتكش من اي

حدي ة فيرال تركل علييا وإيا ومداطن السدل.
د تكدن ف مسططندش ف حل ار علنش ف ففيح ينتيد ف خدمة ااسطط تش د
تكدن ارب صالرة او زميلة ف م اعد الدراسة ملتزمةش ف مكتبة او حتى ف
طفيح عادفش لكن اسططف فييا ر احة ع ليا وندر تبكططف ده د اسططتمدته من حن
هللا! هذا اوط سف ينمعكما إلى امد دعيد!
اط ال َّ افع رحمه هللا:

َّ
ار َول َ ْم يُص ْ
إن َّاَّلي ُرز َق الْيَ َس َ
ب
َ ْ ُّ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ
واْلد يدين لك َش ٍء شاس ٍع

َ
َ ْ َّ ْ ْ ٌ
َوأ َح ُّ خل اهلل رال َهم ام ُرؤ

َ ْ ً َ َ َ ْ ً َ َ ْ ُ ُ َ َّ
تمدا و ا أجرا لغري موف
ُ َْ
َ ْ ُّ َ ْ َ ُ ُ َّ
َ
اب مغل
واْلد يفتح لك ر ٍ

ُ
َ
ْ َْ
ذو ه َّم ٍة ُعل َيا َوعي ٍش ضي

ُ ْ ُ َّ
َ
ََ َْ َ
يب َعيْش ْ َ
َوم ْن َّ
اللبيب َوط ُ
األتم
ادلِلل ىلع القضاء َوك ْونه رؤس
حافظي على صديقتك
فمطا ان تنطديياش فعليك اإلن ان تر ظييا ...ان ترسطططط ،ليا وان ترتفمييا! د
تكدنين اإلن على ع

ة مع صططدي ة حميمةش وردما اكثف من صططدي ة! وال يين ان

تكدن الكططدا ة ديمة او ديدب إنما اإلهن ان نبفع ف ح ظيا وتف يتيا لتكططل
إلى اسمى مفاتن المربة ف هللا على سلن ال،نبال!
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احبييطا دكططططدقش ك تن ،صططططدق حبطك ليا! ال تدخل ال،دايا السططططيضة دي،كماش
واكسطب مددتيا درسطن ،ك وحسطن إنكطاتك ليا! لسي ميالبة دعن تراصفييا
ف كل حينش دل دم طاركتيا ال يف ف كل ففصطة .دعإل اإلصد ال ال ننتمع دين
كثيفا ولكن ما ن،نزه معين ي دق ال ياط!
ً
ال يمكن ان تب،ى مملكة الكطططدا ة إال على ال،ية الكطططالرة وااحسطططان والكطططبف
واايثار .تلك اعمدب اسطاس .الحظ انيا د ف مثلك ت يئ وتكين ف ت ددي
على الزالر ولكن كدن ذكية ف تد يه الذار دال،كططح والتذكفب الرسطط،ة ع،د
الذندب والملمار....

فظة تكن لك ّ
ال تكوني ّ
فظة!
ْ َ َّ َ ُّ
ُ َ ُ َْ َ َ َ َ
َ ْ ُ
اتلَكم
وأعرف َها يف فعله و
الم ْرء قبْل ج ْسمه
أصادق نفس
َ ْ
حلُ ُم َع ْن خّل وأ َ ْعلَ ُم َأنَّ ُه َمَّتَ
وأ

ْ ً َ
َْ َْ
َ ْ
َ
أجزه حلما ىلع اْلهل يندم

تن،ب كثفب النطداط وكثفب المزا فيمطا يمر ان دفكة الل ال وييدران اللرظار
فيمطا ال فطائطدب فيطه ...نعن ميل التفويح عن ال،

ولكن اإل مل م،ه االعتداط

فيهش ولتتددفا معا (لك َ ْي َ َت ْا َس ْدا عَ لَى َما َفا َتكُ ْن َو َال َت ْ َف ُحدا د َما آ َتاكُ ْن َو َّ
اللهُ َال يُ ر ُّن
َّ
در( ))23الرديد.
اط َف ُ ٍ
كُل ُم ْ تَ ٍ
ثن إياكما والتعاون على ااثن والعدوان! في ه

ما دعده ه

 ...ولك اسططططدق

هذه ال كة والعبفب :كة ادن ال فار
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اسطت يد ادن ال فار ايات وزارته عل دن عيسى دغيف حح فلن ي،كفهش فلما ر ع
كتن إليه :ال تلم ،على نكدصطط ف نكططفتك د ططيادب زورش فمنه ال د ال الت اق
على ن اقش وال وفال لذي َم ْين واخت قش واحفى دمن تعدى الرح ف مسططفتك إذا
رت ان يترفى الباطل ف مسالتك إذا غ ن.

وهذه قاعدة ذهبية حلفظ الصداقة ...أ ا تتجاوزي رها حدود اهلل!
الن تعلم انططه إذا االف ططادن إلى الندر ال ان ططاد واالف ططائف .فكفي ف مططا
يدطد ع

تكماش هدية تربياش او زيارب ت دي إيمانكماش او م فوع ي غل و تكماش

او ث افة تدسع مدارككماش او ت وب ت

ع ليا لددكماش ادداب ال يف كثيفب يكعن

حكفهاش ولك ان ت،ظفي ف احاديث الفسدط صلى هللا عليه وسلن الدالة عليياش
سطتسطت عفين ان ع
يل

تكما اصبري اكثف متانة من ذي بلش ذلك ان عمل ال يف

دظ ط دفكاته عليكما.

د تدا يكما صطعددار وترديار وازمار وال خيف اف طل من اانادة هلل والكبف
والدفال! وما زلي ارى الدفال من اروع ال ين اانسطططانية الت تسطططمد فدق مادية
عاليا ف
اإلرضش إنه ال يفتب د طفي دنيدي وال يعيله مكاب كارث ش إنه يرلح ً

سططمال الكططدقش وي ططع سططام ً ا ف ف ططال الرن! فمن ينفن على ااي اع دي،كماش
ولك هذه ال كة والمثل :حاتن واوس
كطان دين حطاتن ط ل واوس دن حطارثطة اليف مطا كطان دين اث،ينش ف اط ال،عمان
حاتما يزعن انه اف ططل
لنلسططائه :إلفسططدن ما دي،يماش فدخل على اوس ف اط :إن
ً
م،ك .ف اط :اديي اللعن صطططدقش ولد ك،ي انا واهل وولدي لراتن لدهب،ا ف يدت
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واحطد؟! وخفج فدخل على حاتن ف اط له مثل ذلك ف اط :صططططدق! واين ا ع من
اوس وله ع فب ذكدر ادناهن اف ل م ،؟ ف اط ال،عمان :ما رايي اف ل م،كما.

تعريف الصداقة
وانظفي كيف عف

العطارفدن الكططططدا طة وتعمل ف عباراتين الف فا ة! سططططضل

دع ططين عن اإلخدب ف اط :ه المداف ة ف الت ططاكل .و اط إدفاهين المدصططل :
لي إلسطباي ال يبان صف ل االخدب واو ز .ف اط :اغكان تغفس ف ال لدب
فتثمف على در الع دط .و يل لبعإل الركمال :ما اإلصطططد ال؟ اط :ن

واحدب

ف ا ساد مت ف ة.
فيل رايي اروع من هذا الدصف! ال شك ان روعته تكدن دديمدمته وإن تباعدر
المساكن!

ذو الود مين وذو القرىب رمزنلة وإخويت أسوة عندي فإخواين
عصارة جاورت آدارهم أديب فهم وإن فرقوا يف األرض جرياين
أرواحنا يف ماكن واحد وغدت أرداننا بشآ ٍم أو خراسان
هذا حديث عن صططططدا ة ح ي ية فكل ما كان دون ذلكش دعيه خل ك وال تكثفي
عليه التعسططفش إنما نعسططف على من لن ير ظ ك،ز الكططدا ة دالدفال اما من خانيا
وداعش ف يسترح الذكف إال الدداع!
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ولن ت ع عي ،على ا مطل ممطا طاله االمات ال ططططافع رحمه هللا ف داب خيانة
الكدا ة

ً
إذا المرء  ا يراعك إ ا تكلفا فدعه و ا تكرث عليه اتلأسفا.
فيف انلاس إردال ويف الرتك راحة ويف القلب صرب للحبيب
ولو جفا فما لك من تهواه يهواك قلبه و ا لك من صافيته لك قد صفا
إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فال خري يف ود ييجء تكلفا
و ا خري يف خل خيون خليله ويلقاه من رعد المودة راْلفا
ً
عيشا قد تقادم عهده ويظهر ً
رسا اكن راألمس قد خفا
وينكر
سالم ىلع ادلنيا إذا لم يكن فيها صدي صدوق صادق الوعد منصفا
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فن وعطاء
إدارة العالقات ّ
تطعملطي ف حطاط المفاب المسططططلمةش ف منتمع تل ه الع
اإلسططططفب وف المري
مسططسولية اانكططا

ار من كل اننش ف

وفيمططا خفج عن ال فيططن ...ففايتيططا ترمططل على كططاهليططا
ف التعامل وادال الر دق والدا بار على اكمل و ه وف

ذار الد ي ح ظ يميا ومبادئيا واهدافيا السامية إل ل دين هللا الرح.
و طد يغيطن عن المسططططلمة كيف تكدن اادارب ال،ا رة لع

اتيا ف هذه الرياب

الططدنيططا حين تكدن حططاملططة لع يططدب وهنش لتن ،م،يططا ال يف والبفكططار ...ليططذا
فاسمر ل ه،ا ان ال ص لك دعإل المعالن الت تفتكز علييا معام تك لت،عم
دعيش هانئ ت ل فيه المكططادمار والم ططاح،ار ويتسططع فيه الد ي ل ن ططغاط
دالميمار وادال اإلمانارش على راسيا نكفب هذا الدين وهذه اإلمة وت عيل كل ما
نملكه من طا ار ف سبيل هذه اإلولدية النمة ف زمان،ا اليدت.

حق الوالدين
ال شطططك ان الرح اإلوط الذي ال داط فيه هد حح الدالدينش وإن ال،كطططد

من

الدحيينش الكتاب والس،ةش ليديلة ف هذا البابش ترث على ااحسان ليما ودفهما
والسطططع ارتطططائيما لبلدغ المفاتن الع من الن،ةش ولكن د تكدن ع
والطديطك متدتفب الخت

تك مع

ف ال ،اعار واالتناهار واإلهدا ش فميا والدخدط

ف حلبار داط معيماش دل ارف

دوما ح يما كما يرن هللا
ديما واح ظ ليما ً

ورسطدله صلى هللا عليه وسلن ....ولن ار اف ل من إحسان صربتيما وخدمتيماش

ثن إن ك،ي تددين إيكططاط ،اعتك او فكفتك ليماش فزن اإلمدر دركمة ً
اوالش هل
من حا ة ماسططة ليذا البد ات الش فمن كاني الرا ة ت ططيف لذلك فميدييا ددد
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وحسن دط وتبسي

للم اهينش ثن اعفت فكفتك دعدب وحن وسددي و ارد

دوما كسطططن ودهما وإن خال ا ال دط .ثن ال خيف من التع يل
وا عل ال داتين ً
إن لن يكن لألمف حا ة.
هذه ال اعدب ليسططي مع الدالدين ف

دل مع زو ك وإخدانك واخداتك واد،ائك

واح اد ف البيي وكل من ف مرييك ال فينش ال تدخل اددً ا ف سناط دات
معينش دل كدن الداعية الفا ية الت تترين ففصة إ امة الرنة وإثبار البفهان
الطذي ال يفده عطا طلش وال تكثفي من النطداط والك ت فطمنطه م ططططيعة للد ي ولن
ت ف

م،ه إال دكطططدر غاط وذهن مث ل و لن منفو خاصطططة مع من ي ال ك

داإلصل!
تعام تك مع من حدلك الدد ان تعك

صططدرب المسططلمة الت تتزين دتاج ال لح

الرسن!
تسطتمده من معالن ثادتة ف حياتيا د معيا يدسطف دن اسباي – رحمه هللا –
دركمة ودكيفب ثا بة حين اط :ع مة ُحسن ال لح ع ف خكاط:
لة ال

وحسن اانكا

وتف طلن العثفار وترسين ما يبدو من السيضار

والتمطاس المعذرب واحتماط اإلذى والف دع دالم مة على ال،
عيدب ن سططه دون غيفه وط

والت فد دمعففة

ة الد ه للكططغيف والكبيف وليف الك ت لمن دونه

ولمن فد ه.
وإنيططا لدصطططط ططة رائعططة لمن ارادر ان تكسططططن لدب من حدليططا واحتفامين ليططا
وليدركدا مع اإليات ان ااسطط ت صطط،ع امامين امة هلل ت ططع حكمة وحسططن خلحش
فيستمعدن لفايك داهتمات وي درون م اهيمك دا ت،اع وتر ين دذلك ميادة دين
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ال،ططاسش دبفكططة هططذا الرف

على فن المعططام ر ثن ال تتعنب دعططدهططا من عظن

العيال!
اط ادن ال ين رحمه هللا:

«تزكية انلفوس أصعب من عالج األردان وأشد فمن زىك نفسه رالرياضة
والمجاهدة واخللوة الَّت لم ييجء رها الرسل فهو اكلمريض اَّلي يعالج نفسه
ررأيه وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟! فالرسل أطباء القلوب فال سبيل إىل
تزكيتها وصالحها إ ا من طريقهم وىلع أيديهم وبمحض ا انقياد والتسليم لهم
واهلل المستعان».
فاعلم ان صططططبف على معاشططططفب ال،اس وترمل اذاهن وتططططفب المثل امامين
والدعدب إلى هللا ف حياتينش خيف لك من االعتكا

وال لدب دعيدً ا ع،ين.

ثن إن التعطام ر تع ،االحتكطاكطار و طد يريك ف صططططدر -ممن عففي -ما
هائنا ليكبل همتكش فتذكفي دط عبد هللا دن الزديف
ي يح عليك ويدفع دالرزن
ً
– رتططط هللا ع،ه – حين اط :امف هللا نبيه ان يعخذ الع د من اخ ق ال،اس.
وتعمل ت سططيف مناهد ليذا ال دط حي،ما اط :يعُ ،خذ الع د من اخ ق ال،اس
واعمطالين من غيف ت سططططي

ش مثل :بدط اإلعذار والع د والمسططططاهلةش وتف

االست كال ف البرثش والت تيش عن ح ائح دداط،ين.
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فاصططبفي اخية ف هذه اليفيحش وات  ،فن االحتماطش وكظن الغيظ وكف اإلذى
تماما عن الييش والعنلة.
والرلن واإلناب والففحش وادتعدي
ً
كدن ع ي ة ف وسطططيكش ا ت،ب الفذائل وال بائح من ال دط والعملش والبسططط
لباس الريال فيد راس كل خيف.

مكارم األخالق
كدن شطناعة تزدان دعزب ال،

وإيثار معال اإلخ ق وال طين واحفص على

دذط ال،دى وطين العيال لأل فب فاإل فبش ولألحدج فاإلحدج.
كدن عادلة مع ن سطك ومع من حدلكش وحكط ،ن سطك د دب ودعس شطديد تد
النيل والظلن وال يدب والغ ن .فيذه اردع ميلكة لك وت،سف كل ما حدلك من
ع

ار د تكدن خيف معين لك ف دردك.

كدن حليمة ال ت،ظف ف امف إال زانته دف احة الع ل وحسن المع فش اط اإلح،ف
رحمه هللا تعالى :و در الرلن انكف ل من الف اط.
كدن و درب ترتفت الكبيف وتعيف على الكطغيفش ترسططن لكل ذي ف ططل ف له
وتست كل ذي م ات م امه.
ثن إيا والتسفع ف إط ق اإلحكات على من حدلكش اصبفي ف تعام تك حتى

ي،ك ف لك المعدنش ف د يكدن خادعا فتسيض تك،ي ه او يكدن اصي ً فت يض
ت ييمه.
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علميين انك صاد ة امي،ة يردو الدفالش مبكفب حليمة همتك ت،اطح السراب.
و تطك اغلى مطا تملكين ف تكططططففيطه إال ف اإلولى واإلن ع وكطل من لديه حح
ع،د يعخذه بل ان يسعط ع،ه!
وهكطذا فطمدارب ع

تك تعتمد على ادائك فييا تعام ً وتد يتً ا .ف ل ك ومبادئك

ه اليادي وتفتين اولدياتك حسن الر دق هد الرادي .دعد ادال وا باتك امات
ردكش عليك دفعاية ع

تك مع من حدلكش وا عل مفدود فييا ككططط رة مفآب

ً
معفوفا وال
انعكسي علييا اندار آداب المسلمة ال لد ة المد ،ة الت ال تستكغف
تب

ح ً ا.

وإيا واالن تا للبعيدش من ال تفديك معه صلة رحن او ت دى!ش ال تعفت ما ف
لبك على من ال تعففيين حتى تسططتدث

إيمانين وخ ططيتين إن احتني لذلك.

وتذكفي دط ال اروق عمف دن ال ياب رتط هللا ع،هُ ( :
لسي دال نش وال ال ُّن
ي دعُ .) ،

االهتمام بقضايا األمة
ثن ه،ا اي ً ا من يستد ن م،ك االهتمات وإن لن تعففيهش إنين الغفدال ف درب
ااسطط تش إنين العاملدن لعددب اإلمنادش إنين الراملدن هن امتك وإن لن ت

يين

داإل ساد او تعففيين داإلل ابش إنين دت ا تمعدا معك ف حن هللا وف سبيل
هللاش ف ا ل من دفهن دكطططدق دعال ولتفين دفكار هذا العيال نسطططمار يفق ليا
الد دان وت عف دعظمة اإلخدب ف هللا!
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ا بل على يدمك وغفب ااسططط ت دين عي،يكش ا عل للرديث عن امة ااسططط ت
نكطي ًبا من كل لسطة وكل فكفب وف كل عيال! كدن ف صطمين الردث وعلى
در المسسولية وإيا ان تغ ل عن مكاب للش وي دتك سين المسسولية.
هفما
هكذا كن السططاد ارش لن يتعلح ننمين ف سططمال ال الدار إال إلنين رسططمن ً
لألولديار ف الع

ار والميمارش حل اتيا متكطلة متسطلسطلةش فعي ييا كما ه

دي ين المسم،ة.
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يوميات مسابقة… ًّأيا كنت!
د ي تلف ففك العائل وت تلف مسطططسولياتك تبعً ا ليذا الظف ش وال يمك،،ا ان
ن كطص لكل مسطلمة دفنامنيا ال ا

الذي تسطادح ده لل دز داإل ف والفتا من

الفحمن.
ولك ،،اريد ان ادسطططط ه،ا خارطة المعالن الت تعي،ك ايتيا المسططططاد ة لفسططططن
،يا
دولك اليدم وفح خيدي واتططرة تسططمح لك ان ت ططم ،خيف عيال و ً
لثمار هذا العيال!

النية ثم العمل
البداية مع ّ
ليكن هطدفطك اإلوط من كل دفنامج يدم هد إخ

نية المسم،ة المدحدب الت

تف د من كل ما ت دمه ف هذه الدنيا رتططططا رديا وال فب م،هش ذلك ان صطططط تيا
ونسططططكيطا ومريطاهطا ومماتيا هلل رب العالمينش من ه،ا تكططططل ذاتيا داهلل دانتيال
وترسن ااخ
ثن لططك ف

.

يدمططك سططططبح طديططل للعبططادب والعمططلش للتعلن والتعلينش لإلفططادب

واالسطططت ادبش لألخذ والعيالش فكدن عب فية ف اال ي دتك خيف فيه وال يسطططفق
م،ك ففصة فيه! ال تسمر لل ييان ان ي تل

اثمن ما لديك من و ي فييدره

ف شطططف ...ف غيبة ...ف اذى ...ف ليد مرفت ...او ف ت اهار ال تن ،م،يا إال
تياع اليمة والغفق ف الغمة ثن إيا وس يار الذنن!
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أعلنيها مقاطعة مع لك ما حيرمك َّلة القرب من اهلل والمسارقة راخلريات و ا
شك أن هناك ما هو أوىل راهتمامك!
انشغلي بواجباتك قبل حقوقك
انظفي ف هطذا النطدوطش ميزي مطا كطان لطك وما هد عليكش بل ان تسططططعل عن
ح د طك فيطه ادي وا بطاتكش فكل من ي،تظف م،ك ح ً ا اعيه واحسطططط ،وات ،
وادتسم فمن اإلدال اإلوفى هد الذي يكدن دفتا ن

ودرن لل يف وداحتساب

عظين لأل ف.
بل ان تراسطب ال،اس على ت كطيفهن معك سطارع لسطد اي ن ص يكدن م،ك
تناه من ي،تظف م،ك المعاملة واإلدال والدا ن! حي،يا سطططيكطططبح لديك كل هذا
طططبطاعطا لفغبطة ال،
إشط
ً

ف عمطل ال يفش وهطذه درطد ذاتيا ن ية إنناز كبيف ف

حياتكش ذلك ان ع،دان مسيفتك اني :المساد ة دال يفار!
ف هطذا البفنطامج انتيزي كل ففصططططة لذكف هللاش كل خلدب لتد يه الف ال لهش كل
لرظطة ان يار لل لن او انكسططططار او شططططعدر إيمان مزلزط دعن تدع هللا دعخلص
الدعالش فلن ا َر مثل (إيا نعبد وإيا نستعين) حاديً ا لك ف هذه اليفيح!

التميز
سر
ّ
ّ
لديك ميات كثيفب كاني او ليلة ا عل شطططعار ف إننازها «اات ان” واليد
من ادائيا «الد د

على ثغف هلل” واإل ف الم،تظف م،يا « ً
بدال من هللا».
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من ت،ظيف ديي لزرع نبتة لتف يع ثدب لكططط،اعة حلدى لكتادة رسطططالة ارسطططاط
هديةش لتفتين مكتن! كل حفكاتك وسططك،اتك الدد ان تسططع فييا لتمات اات انش
حتى تتميزي.
وكلما علي هدفك ان يكدن ما يكدر ع،ك طي ًبا مباركًاش فاعلم ان هذا اليين
وهذه البفكة سططتعن ا دال من يعيش حدلك وسططيدركدن ال مرالة دعنك درب ف
حياتين ونعمة من نعن هللاش فتكعد لك دعدار واني ال تدرين ع،يا شي ًضا ويزداد
رصططططيطد حسطططط،اتك وخيفاتكش ثن إن هذا يعك

مربة من هللا لكش ذلك انك إن

احببي ان تعفف مكانتك ع،د هللا فانظفي فيما اسططططتعملكش وإن احن هللا عبدً ا
احبته الم ئكة واحبه خيار ال،اس.

معا
العلم والعمل ً
اني ف مفحلة عيال وف ذار الد ي تزودش ف يمكن ان ي،ت ل مفكبك لألف ل
إال إذا احسطط،ي التزود ليذا الف

ش وال كفب الرسطط،ة د ت ز دك من الثفى للثفيا

وت عفين معيا انك ترل ين ف سمال ال،نا والسعادب.
فكدن ططالبطة علن ميمطا دل ،عمف من مبل ،وإن ك،طي طدب وكيلةش وا عل من

ً
هدفا ال ا دط شططططيفيً ا دل
تف يطة معارفك ورفع مسططططتدى درايتك وت،ديف وعيك
يدمياش ف كل حف
ً

ت فاي،ه وعلن تسمعي،ه او ندر تبكفي،ه.

ليكن لك خ ط هذا اليدت دكططمة! مدطع دت ف مسططيفب هذه اإلمةش تططع ث لك
ف زيادب سطداد الكطالرين لعل هللا سبرانه وتعالى ي،زط نكفه عليين فت دزين
عظيمطاش ولد كان تعثيف منفد المتادعة وال فالب وال ،ططططف والدعدب لما يين
فد ًزا
ً
امتك وي طط ص حاليا وي ف يا من مسططت ،ع المتا فار الذي عاني م،ه ع ددً ا
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من الزمنش او ي،ت طططليا من اع االسطططت طططعا

الذي احاي ديا كعخدود من اإللن

حتى دار اثفه ف ا ياط متدالية لكان هذا اتعف اايمان.
كدن اوط من يتادع اخبار انتكط ارار امتك ور ييا واوط من يعسف على تعثفها
او مكطادياش ا ،ت ف ص تك إل لياش اخ ع ف دعائك لعددب مندهاش لي،بإل
لبك مع نبإل لن امتكش فمن كان كذلك فاعلم انك لسططي لدحد ش وان لدب
الراملين لين امتين ميعً ا ت،بإل دذار ال،بإلش فكيف سيكدن إي اع هذا النمع!
ال شططك انه يعك

روعة اايمان والتدحيد وده سططتسططت دي امتكش وهل يسططتدي

الذين يعلمدن والذين ال يعلمدن! كلما شططد ذه،ك الفا

ش ننري ف ااف ر من

الدان ! كلما سططططمي معاييف الت كيف واالهتمات لديك كلما ارت يي ارت ال اعيا من
يليك!
كلما ك،ي تبكطططفين هذه الدنيا من فدق مة اايمان والي ين ال طططام كلما كان
ثانيا حيث
عاليا وادكفر السمال ً
صع ًبا دً ا م،افستكش ذلك انك د سمدر فدق ً
ت،تظف مساك،،ا اإلولىش ونسال مسلمار سب ن درسن عمل وإخ

وت دى.

عبادة الصبر
فمن ادتليي ف حياتك وحفمي دع ً ا من آمالكش و سي عليك الظفو

وتعثفر

مع اليمدتش فاعلم ان االدت ل سط،ة ف درب الكالرين وانه ففصة لك ل رت ال
إلعلى مفاتطن الدين والن،ة! فاسططططتغل مفحلة االدت ل والرفمان هذه درسططططن
داما سططب دنا كاندا إذا لن يبتلدا دكداش وخ طدا
الكططبف وحسططن االحتسططابش فمن ا ً
على ان سطططين ان يكدندا ممن فتح هللا عليين ادداب كل شططط ل ثن اخذهن على
حين غ لة!
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ال تنسي المحاسبة لالرتقاء
انظفي د ،سك فيما دمته خ ط اليدتش هل كفر ف عباداتك ونزلي عن الرد
اإلدنى من ادائطك فييطاش هطل آتيي من حدلك ح د ين من البف والرنش من الذين
ي اسمدنك س ف البيي او الريابش دما فيين الكغيف والكبيف .هل تعلمي النديد؟
هل ات ،ي اعمالك؟ كيف رتططا عن ن سططك؟ كيف ت ططعفين همتك؟ مراسططبتك
هذه ك يلة دعن تد د ح،ين التدق للبذط! وتر ز رو المثادفب لل،نا وت تح داب
العيال على مكفاعيه! ف تستيي ،دد ار المراسبة والمعالنة.
طد تكدنين عمة او خالة او دب او ك،ة او ايً ا ك،ي ف مد عك اإلسططططفيش كدن
ليطاش كدن دطذاتطك المعيطالب وروحطك المبطاركطةش الت متى حلطي كاني كالدردب
تفتدي اإلرض من نداها! زكية ه دميمانيا وي ي،ياش عيفب ه دعخ

يا ودماثتياش

شططططي طة ه دمعففتيطا وإدراكيطاش مفيرطة ه دب ططططاشططططتيا وطيبتياش امي،ة ه
د،كططائريا ومربتياش إنك ايتيا الردي ة الغ،ال مفتع المتعن وح ططن الباحث عن
السططططكن وميدى التائه المث لش فكيف تفا سططططتكدنين إن لن تعدي ن سططططك ذا
ااعداد اإلوفى!
يا ميب

َ
ماط للرياب إال دكش وال راحة ف الدنيا إال دفف تك! يا ش ط ي ة
الييف ال

الف طاط وات اإلدياط ومدرسططططة المند وصططططانعة التاري ودرف العيال والعزش يا
حدي ة ال،بل والكفت ومعدن ال

ل وال ينش ال حفمي اإلمة عيال وفدا !
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يوميات مسابقة إن كنت طالبة
د تكدن لديك اليمةش وات ،ي ال كفب و فار الدصايا ال ذب ولك،ك ع،د التيبيحش
تفتبكين وت طعفين انك ف ميمة صعبةش فكيف ست علين إن لن يكن لديك دوب
او مثاط عليه ت يسين!

كوني أنت القدوة
دفنامناش ت علين فيه طا اتك ال كدىش
ا دط :كدن اني ال دوب وسيفي ل ،سك
ً
سطططعحاوط ان اخفج من سطططاحة الت،ظيف د طططفب مثاط عمل وا ع ش ولكل امفاب
درسن مسسولياتيا وعمفها .والبداية سعخككيا لل تيار ال ت ما زلن طالبار
ف م اعد الدراسةش فين زهفار هذه اإلمةش والب ية تعت تباعً ا.
فتعمل مع ايتيا ال تاب اليالبة صباحا م ف ا دذكف هللا والك بش اديي فيه اوط
ركن من دفنامج السطعدالش ثن ا بلي د ،سك المسم،ة ليدمك المرسدب عليك د
شططططكش لطديطك و طي طديطل بطل النلدس على م عطد ش ليطذا فعني ف اليفيح
ت كفين ف اهن مطا عليك إننازه اليدتش وكن سططططيكدن رائعً ا لد انك حملي معك
كتادًا ت فاين فيه ع،د كل و ة و ي تائع.

صحبة الكتاب
إن صططربة الكتاب لليالبة خكططلة سططاميةش تدرثيا العلن والركمةش وليذا ا عل
لطديطك سططططلسططططلطة من الكتطن ت فاي،يطا تباعاش ف ال ه ف التاري وف العلدت
الم يطدبش كلما انييي كتادًا م،يا انيل ي ف اإلخفش وال ت،سطططط ت ييد ال دائد ف
ك،اشة خاصة دياش تف عين ليا لتركيل اللن وتل يص اإلهن.
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امتحان األخالق
ف المطدرسططططة او النطامعطة انطي ه،طا ف امترطان اإلخ قش دعددك ف الك تش
وتمسطكك دسط،ن ااس تش فالس ت إف الش وال كف انتيالش وحسن اانكار سمي
ال،نبالش وغإل البكطططف ع ة وحيالش وتف ما ال يع،يك من حسطططن الدينش والتففع
عن منال

الغيبة وال،ميمة من آثار ال

ططية وال ت،س ط دف المعلن ودف الكططدي ة

ودف ال ي الكبيف والعيف على الي ل الكغيف!
الدد ان يكدن ف دفنامنك اليدم صطططد ةش ولت تلف اشطططكالياش لسطططي ميالبة
دطمخفاج ماط! دل د تكدن شططططفدة مالش إن الع ل الذين يت ،دن فن الكططططد ار
دفعدا ف احتسطططاب اإلن اس ف سطططبيل هللاش فكاندا عبا فب االحتسطططابش وهذا
ال فق دين الطذين يبكططططفون الطدنيا دعيدن سططططمي فدق ماديار اإلرض وآخفون
كبلتين الم طاهين الطدنيدية ف بعدا ف

عف افكارهن ال يفت دن وال تسططططمد معين

الدان العيال ال ذ.

َ ْ
َّ ْ
َ َ ُ َ
َ
َّ َ َ ً
َ َ ْ
َْ ُ
اهلل ق ْرضا َح َس ًنا يُضاعف ل ُه ْم َول ُه ْم أج ٌر
ني َوال ُم َّصدقات َوأق َرضوا
(إن ال ُم َّصدق
َكر ٌ
يم).
االطالع على أخبار المسلمين

كدن ذار مسططسوليةش حاول ان يكدن لك لسططة لميالعة اإلخبارش فمن االهتمات
دعمدر المسلمين من اولى اإلوليار ف زمان االست عا ش ا فاي الت اريف الدافية
والترلي ر الم ئمةش انت

ل ،سك المدا ع المدثد ة وإيا ما ح من ال ين.

42

اني ميالبة دعن يكدن لك مدطئ دت ف مسططيفب هذه اإلمةش وإن البداية تكدن
دطااحططاططة دطعخبططارهططاش والع،ططايطة دنططديطدهططا ودلدرب ال ين السططططلين إلمفاتططططيططا
وت

يكياش ثن الدراية التامة دسبل ع

يا وااسيات ف نكفها.

اني دففع در ة وعيكش سطططتكدنين د ادركي اليفيحش والب ية صطططدق وإخ
وت ان ف البذط حتى يستعملك هللا وحي،يا ستدركين ال

ل!

آتي كل ذي حق حقه
يدمطك فيه ل الار مع الدالدين وااخدب واإل ارب والنيفان واإلصططططد الش ف ت
كل ذي حح ح هش ا عل ع،دانك ادتسطامة المربة وكلماتك سعادب لمن يسمع .ال
ي ُ تْ ك الث،ال على من يسترح وال،كح لمن كف ولكن دركمة وحلن.
خ ط يدمك اليديلش ارم

حتماش
السططمال من حين لرينش ه،ا مدعد سططيكدن
ً

تل ين فيه ردك العظينش فا عل هذه اللرظار الت تسططططتف ين فييا ال،ظف لتلك
السمال فدقش لرظة دث وشدقش تدعين ردك ت فعً ا وخ يةش ال يعلن عن حالك إال
هدش ت،ظفين للسططمال ف و ي ي ،ططغل كل من حدلك داإلرضش واني عي،ا ه،ا
تف د رحم ة هللا وعدنه ونكططططفهش إنيا التذكفب لك دعن و دد ف اإلرض منفد
مسعلة و يش وامتران د فندي ايتيا الدرب.

عبادة التفكر
إن عبادب الت كف عبادب عظيمة ال يمك ،،الغد

ف روعتيا ف هذا الم ات ولكن

المت كفين اناس د حازوا لذب اايمان م اع ةش ذلك ان ذواتين متكلة د ال ين
ف كل حينش ف ي دت،ك هذا الت كفش فمنه وصاط متين ل ،سك المث لة داإلمانار!
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امانة العبادب هلل وحده ال شفيك لهش امانة ااس تش امانة امة ااس ت! فيل عففي
حنن امطانطاتك؟! لتكدن على در المسططططسولية! إن حل ال ططططرىش ف خيف من
ركعتين د
اعي

دع ميين! وإن انييي هذا الدطفش ف ياراتك كثف!

سد و بة نيتك فييا التزود لعبادب هللا وال كف والرمد د لن داع.

مهامك في البيت
ا عل و دد ف البيي يعك

همة ال،رلةش تسططاد ين ف ال دمة وال تعنزين

عن تلبية طلبار من حدلك.
د عل هللا ال فار لل،سال ف البيدر لركمة عظيمةش فمن لن يكن لديك اتيفار
لل فوجش فاسك ،ديتك واحتسبييا استنادة إلمف هللا ل ف ع هش وانظفي ف
حا تكش هل ه اسطططتفاحة مرارب فتينع ات ه ففصطططة مسطططادح فتعمل ؟
وت ،ططططغل دعمل م يد سططططيكدن ل،ا فيه حديث ف سططططيدر م بلة هذا إن ك،ي
اوفيي حح الدراسة وانييي ففوتك فييا!
صطططلداتك مداعيد ثادتة ال ت بل التسطططديف او التيدينش اني فييا على مدعد مع
ل ال عظينش تنيزي ليا كعنيا ص ب مددعش وال تكفف،ك ع،يا م اغل دنية.

توسيع المدارك
احفص على تدسيع مداركك ف هذه المفحلة من العمف دكثفب االط ع وال فالب
والم اهدب الم يدبش واستعي ،ف ذلك دكربة طيبة او نكيرة عالن ف العلن
ذاته.
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ططد يزدحن يدمططك ولكن ال خيف من تفتيططن اإلولديططارش اإلولى فططاإلولى ومططا لن
تدركيه اليدت تدركيه غدا إن احسططط،ي ال،ظن وا عل إلذكار الكطططبا والمسطططال
و تا ثادتً ا الذي ال تت،ازلين ع،ه اددً ا.
تعهب للمستندار
ه،طا زيطارار غيف متد عطة او حطاالر ادت ل او اسططططتنادة غيف م،تظفبش فكدن
متعهبة لكسطن اإل فش در اسطتياعتكش وهللا ال ي طيع ا ف المرس،ين وال يكلف
ن ًسا إال وسعيا.

وقت االستدراك
ها د حل الليل وحان و ي االسططتدرا لما د

من دفنامنك اليدتش ف

مراسطبة مع ن سكش كيف كان ادان ؟ هل كفر ات وفيي؟ هل د

و ة
ما الدد ان

ت دم دطه! د يكدن فاتك ورد ال فآنش فميا ان تغمإل لك عين حتى ت فاي من
كتاب هللا ما يفس ي ي،ك ويكدع سدب د تكدن فيك!

 ا يهم كم آية تلوت! رل األهم كم قدر اخلشوع واإلدراك اَّلي شعرت!
صططل وتف در،ين ور ال واسططعل هللا العدن ف الريابش ورتططاه ع،د الل الش ثن
ا بل على اذكار الت ال ت ار ك كالدرعش واسطططلم الفو لبارئيا لتسطططند ع،د
عفشه العظينش وت،عم د،سمار اايمان.
ال شطططك ان اإليات ال تت طططاده كليا ولك،يا تت ارب ف

لياش وإن حلي عليك ايات

العيل فا علييا خاصطططة وم تل ةش ا مع فييا ما لديك من تفاكمار وسطططاد
الد ي لتن ،اكبف در من الرس،ار وتركيل اكثف العلدت والمعار

م ،عة لكش
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فعني تب،ين ن سطططك وتسطططاهمين ف د،ال امتك وتسطططتر ين دذلك الت ديف ايتيا
اليالبة العزيزب دمس ميا.
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أما وزوجة
يوميات مسابقة :إن كنت ًّ
تترمطل اإلت والزو ة الكثيف من المسططططسوليار واإلعبال اليدمية وهذا ما يم،عيا
وكثيفا ما
ف كثيف من اإلو ار من اسططططت ططططعار لذب العبادب او همة المسططططاد ةش
ً
ت تك الداحدب من تيح الد ي وكثفب الم اغلش ويزداد اإلمف تع يدً ا مع و دد
اط طاط وكلمطا زاد عطددهن كلمطا اتسططططعطي دائفب االن ططططغاط ف يب ى ليا إال تلك
الد ائح الت تلت

فييا ان اسيا لعليا وعسى تستفيح من ع،ال المسسوليار.

لك،،ا ه،ا نتردث عن دور المسططاد ة ف اسططتغ ط هذا البفنامج لت دز دعكبف عدد
من الرسطط،ار دنعله اإلكثف ت،اسطط ًبا وعيال من امة هلل تف د رحمته ورتططدانه.
فرين تكدن نيتيا ف ان غاليا التعثيف ف د،ال لب،ار هذه اإلمة والكعدد ديا إلى
الفيادب من ديد ف د و در ل ،سطططيا مدطئ دت ال ي ل اهمية عن اهن و ي ة
ف هذه الميمة.
لد نظفنا ف تاري ،ا المنيد لد دنا اإلميار والزو ار د سططططيفن صطططط رار
م طططف ة من العيال وكان لين تعثيف مباشطططف – رغن كثفب الم طططاغل -ف نكطططفب
المسططططلمين ور

ح ططططارتينش وكطل واحطدب م،ين د وعي ما هد ميلدب م،يا

ترطديطدً اش فبعطد إتمطات وا باتيا التعبدية والبيتيةش علي من تفدية اد،الها هدفا
مكيفيا لتب ،ش كيار إس مية معيالبش فتكفس و تيا ف ص لين وت ديتين
ً
متميزاش ي ً يدر
وت ديمين حتى يكدن ل،طا ف اإلخيف ي ً متطعل ً ا

يدا ان ال

عزب ل،ا ددون إس م،اش وإن ادتغي،ا عزب ددونه اذل،ا هللا.

44

من ه،طا نكدن حددنا اوط اولدياتك كعت ف هذه الفحلة الدنيدية المردودبش ه
إن طال يل ت

فين ده امات اإلمنش تساهمين ده ف تر يح التغييف الذي ن ،ده

ونرلن ده لل فوج من دائفب االست عا

والدند إلى مفحلة ال دب والسمدق.

هطذه ترتط اج م،ك ان تتزودي دكل علن ي ،عك ف التفديةش د فالب نماذج التفدية
من سططيفب الربين صططلى هللا عليه وسططلن وصططرادته الكفات ومن التزود دسططيف
اإلدياط واإلع ت الذين اثفر فيين التفدية المسطططت يمة الرسططط،ةش وكذلك دملمات
اوسع د ،سيار هسالل اإلط اط وتد يف اليفق الم،اسبة لت ديمين دون كسفهن
ً
ً
متزنطا يرتطاج م،طا الحتدال هطذا النيل االحتدال اإلمثلش ليذا
د،يطانطا
ف،رن نب،
سططططيكدن من اولى اولديطار دفنطامنطك اليدم ش النطانن التفددي وكي ية تعزيز
معار

واخ ق وسططططلدكيار اد،ائكش كيف تفا بي،ين وكيف ت،كططططري،ين وكيف

تد يي،ين دل كيف تعي ططين معين دولك ف المسططاد ة دكل متعة وروعة دون
ان تست عفي عب ًضا ف ادائك.
ف يدمطك دفنامج طديل من وا بار ال دمة ف البيي وخدمة الزوج واإلد،الش
وترسطططط

حطا اتينش فبين إعداد اليعات واعماط الت،ظيف والرف

على إيتال

كل ذي حح ح ه سطططتكدنين درا ة لد ة مع ن سطططك تسطططتف عين فييا افكار
وتسيفين فييا اهدافك اللرظية والمست بليةش ليذا ف اف ل من و ي مست يع
للت كف واالسطططتفخال وت يين اإلدالش تسطططتغ فين فيه ردك وتسطططتعي،ين ده ف ما
ت،دين ال يات ده.
ه،طا ن طاي و طن ان تعت ،ديطا حتى تتمك ،من عطل دفنامج اإلكثف انتا ية
وثفال داإلعماط ال،افعةش دعي ،ال كيا كما يل :
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عليطك دطاالهتمطات دطالد طيش وإيطا وإهمطالطهش كل د ي ة ع،د راس ماطش

اسطططتثمفييا فيما يمكن ادانه وإيا والتسططططديف والتداكلش كدن ن ططططية كال،رلةش
وإلنك ال ت طم،ين الظفو ش عالن ميامك داإلدال المباشف دون تسديفش فكلما كان

لديك امف تفيدين إنياله ا

يه وال ت كفي ف تع يله إال إذا ددا لك ما هد اهن م،ه!

سططت ططعفين دلذب اانناز ف الد ي وسططتكسططبين الكثيف من الد ي تسططتثمفي،ه ف

امدر اخفى.

م،ظماش ال تعييه اكثف مما يننش
سططططيفي ل ،سططططك طدوط اعماط ديتية
ً

فطاليب والت،ظيف وكطل مططا دار ف فلكيمططا يرتططاج ل،ظطات واسططططتغ ط الدسططططائططل

المسططاعدب ك ت،نزي ائمة الميات ف و تيا ودعف ططل طفي ةش لسططي درا ة ليدر
سططططاعطار ال،يطار الثمي،ة ف الرديث إلى النارب إن ك،ي لن تسدي وا باتك البيتية

دعطدش دطل ا عل حديث النارب او الكططططدي ة دعد االنتيال من كل وا باتك حي،يا ال

دعس ف دفها ووصطليا .ثن استغل و ي ادائك هذه الدا بار ف سماع علن م يد
ففصا عديدب الغت،ات هذا ال
او تفديد ذكف م،يف ف شك انك ستندين
ً

ل.

إن ال فوج من الم،زط دال،سططبة للمفاب هد اكبف مسططتيلك للد ي والنيدش

فطا عل خفو ك للرا ة ف

ديتطك لتكت طططط

وإن اسططططتيعي االسططططتغ،ال ع،ه فافعل و في ف

دفكة هذا ال فارش ثن حاول ان تدففي ف ديتك كل ما يغ،يك عن

ال فوجش فطالتسططططدق لطه يدت مردد والزيارار العائلية ليا نظات مرددش ال يمك،ك ان

تيدري و تك الثمين كله ف ال فوج والدخدط دي،ما اني دممكانك تركطططيل الكثيف
من العلن والعمل دبعإل الركمة ف تكفيف اهتماماتك.

ز ودي ن سططططك دطال فآن والعبطادار ف كطل يدتش ا عل نكططططيبيا ثادتً ا ال

يتزعزع ميمطا كاني اإلسططططبابش وكذلك التزود دالعلن ال،افع فعني كعت او زو ة ال دد
لك من ميالعة كتن ال ه وتعلن العلن ال زت لما ي كطططك كامفاب وات وزو ةش إلنك

اليدت دم ات ال طفيكة والمسطسولة اإلميفبش فكيف سطت دمين الم درب وال،كيرة او
التد يه والتفدية إن ك،ي اهلةش فسططارع ديلن العلن على در اسططتياعتكش ف

يكلف هللا ن ًسا إال ن سيا وست عفين د يمة الرياب ع،دما تت،درين د،در من هللا.
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ال شطططك ان االنتفني اف طططل وسطططيلة لك لتعلن ما اني درا ة إليه ولكن

اي ططا عليك دت،ظين اس طتعمالك فيهش فلي

االنتفني لعفض صططدر ال اصططة واني

والبد دعسفار ديتك وك ف ستف  .ولي

التك ح ف االنتفني على حساب زو ك

المسطلمة العزيزب الرفب اإلدية! وليسططي مدا ع التداصططل للث ة ف كل من هن ودب

واد،ائك ووا باتك .فكدن حكيمة ف ت سين و تك دريث ت عفين دسعادب غامفب

مع كل عمل ت دمين عليه.

انططي كططعت او زو ططة ططد تنتمعين مع اإلهططل واإل ططارب والنيفان ف

لدن منلسططك من تذكيف
م،اسططبار كثيفبش فا عل من طلتك طلة خيف ودفكةش ال ي َ
داهلل وال من ت،بيه لر

المسطططسولية لكل امفاب ديفي ة ليي ة في ةش ال ت طططعفهن

عيفا طي ًبا درسططن
دالتنفيح وال يسططتث لن على لسططانك الكلمارش كدن م،ارب ت د
ً
اخ

يا وسعة إدراكيا ودفكار دعدتيا ليكدن لك اثف.

كل ما يعيلك عن اإلهن اصففيه عن نظف ش وا عل مبدا اإلولى فاإلولى
نكن عي،يكش فمث ً االهتمات دعخبار المسلمين الدد ان يكدن اوط ما تتك ري،ه بل
ان تتكط ر اخبار هداياتك من طب و ماط وغيفها و بل الدردشطة مع صدي تك
على مدا ع التداصطلش و بل م طاهدب دفنامج تربي،ه على التل ازش حي،يا ست عفين

دملمات اوسع دما ينفي حدلك وستبلدرين رايً ا اعمح لما تعي ه امتك.

ال فالب السطليمة تب ،ال ين السلينش وكلما فار كلما اكتسبي الكثيف من

العلنش فط ا عل ف يدمطك كعت وزو ة دفنامج فالب لكتاب م يدش ت،ت يه درسططططن
شطغ ك دمدتطدعه ولتكن مداتطيعك كليا تكطن ف مكلرة ر

فكف ومعففتك

وعباداتك ولد كاني صططط رة واحدب يدمية فعني ال ائزب! ويا للفوعة لد انك دوني
ال دائد وت اسمتيا مع شفيك حياتكش ال شك انه سيست يد الكثيف م،ك.

د تتعبين وتفه ين وف ايات اخفى تسططعمينش هذا امف طبيع ش فا عل

ل ،سطك استفاحة مرارب دعخذ س من الفاحة وت

يف الميات ديفي ة ما إلى ان

تسطططتف ع طا تك واسطططتغل هذه الد ة ف سطططماع ما يففع همتك او فالب ما

ي عل عزيمتك.
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اهتم دكططططرتك وديبيعة غذائك وانت

إلسططططفتك اإلغذية الكططططرية

والعادار السليمة فيذا ال شك داب من ادداب السعادب ف البيي.

كدن مبتكفب م كفب ف ذو طك ف تفتيطن البيي حتى ي ططططعف النميع

د ل لمسططططاتكش فالبيي ،تك انثفي فييا عبح المربة دلمسططططار اني ة ت ططططع م،يا
السكي،ةش فيي،ع من يعيش معك ويسعد.
مظيف يعك

طبيعة شططط كطططيتك فكدن حفيكطططة على الظيدر امات

دائما دمظيف الئحش ال اتردث عن ازيال ف مة وال م دسططططة دعسططططعار
زو طك واد،ال
ً

داهظة! إنما البساطة ه سف النماط.

كدن عب فيطة ف االحتسططططابش احتسططططب مطا ت دمي،ه لزو ك واد،ائكش

احتسب الكد ار وال دمارش احتسب كل ش ل ف سبيل االهش سيكل هذا ذاتك

دوما داهلل.
ً

تعددي االنكططططار لزو ك واد،ائكش انكططططت اكثف مما تتكلمينش افيميين

يداش فعني السكن واني اإلمل!

اخيت مطا زاط الكثيف ممن ال يت ن ف،طه إال انطيش فطعني ادرى دت اصططططيل حياتك
و فوفكش فراول ان تكدن مي د الر،ان والفحمة وم طفق البف والكلة وم،بع
االيات والعب فية و كة الكبف والك ا وع،دان الي ين والدفال وإن على ث ة يا
اد،ة ااس ت انك ليا!
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بيت مسلم ...ناجح وسعيد
كثيفا ف إدراج ع،دان ف ن كيذا لزاوية من كتاب مد ه للمفاب المسلمةش
تفددر
ً
ذلك ان الرديث عن مملكة الزو ية واسطفار السعادب فييا يسترح س ًفا م ،فدً ا
دطذاتطه يت،اوط هذه ال

ططططية دكل ادعادها وت اصططططيليا الم تل ة .ولكن إلن م ات

الرديث ه،ا ي ص درب ااسط ت تلك المفاب ال ططمال وكل ما يري دياش و ن ان
اعفج على الزواج الذي يعد سطططط،ات امدر حياتيا إن كاني متزو ةش لعل انثف لك
دع ً ا من اسفارها لتي،ض درياب ماتعة وسكي،ة دائمة دمذن هللا.

البداية
اوط مطا ينطن ان نترطدث ع،طه هد اختيطار الزوجش اختيطار شططططفيك الرياب الذي
ستم ين معه د ية عمف وتفكبين معه اإلمداج العاتية وت،زلين معه الم،ردرار
الرادب وتسطططك،ين معه وترزنين وإياهش إنه داختكطططار اختيار يركمه ال در ميما
حططاولططي ان تبططدع فيططه او تتركم ف اختيططارهش ف ططد رفعططي اإل

تو

ططي

الكرف واختار هللا لك االسن الذي سيكدن زو ك ف الدنيا واإلخفب.
ليذا ال ا د اف ل نكيرة لك من إخ

الدعال هلل ان ييبك فب عين تسك،ين

إليهش يربه هللا ورسططدله صططالح منتيدش والر ف اليلن حتى يدف ك هللا ف
ل ال فارس اح مك الم،تظف عبدً ا طي ًبا مباركًا فيبار هللا زوا كما.
كثيفا كيف واين تنديه إلن در ونكطططيبك سطططيكطططيبك ال مرالةش
ثن ال ت كفي
ً
وإنمطا ا تيدي ف صططططالح اإلعماط والدعال لعل وعسططططى يمن هللا عليك دالزوج
المدفح.
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مملكة الزواج
ثن ما إن تتزو

ف د دخلي ال ا دط ال ص الذهب كما يك ه البعإل دل ا دط

دخلطي مملكتطك اني! مملكة الزواج والمددب والفحمةش هذا ع،دانياش فكيف ينن
ان تكدنش وكيف ينن ان تكدن اني ك تكدن؟
ل د تعملي ف آيار ال فآن الكفين واحاديث ال،ب اإلمين صططلى هللا عليه وسططلن
فد دتيا تل ص سطف السطعادب الزو ية ديفي ة مده ةش اهن ما فيياش ان تكدن
المفاب اإلنثى الت تت ن دورها كما خل يا هللا سطبرانهش ان تكدن طيبة وسكي،ة
لزو ياش ان تتدددي إليه وتت فد إليه م،بسططيةش ان ترسطط ،تبعلك وتظيفي له
د يف مظيف ف يفين م،ك ما ي ،فه وال ي من م،ك ما ي ززه.
إن الزو ة العا لة تراوط ان تمتلك لن زو يا دربيا وعيائيا وحسن اهتماميا
وكذلك دكططد يا وادديا وحسططن خل ياش ال تث ل عليه دال ططكدى وال دال ،د ال ذع
وال دكثفب الميالنش كدن مت يمة ال ت يس حنن مربته داإلمداط والماديار دل
دالم اعف والدفال!
ما زاط اسططعد اإلزواج هن اولضك الذين ارت دا فدق ماديار اإلرضش ف ترسططب
كثيفا او تركطططط مفا ًراش ذلطك ان المطاط والفزق من ع،د هللا كما ال تت د ع ف
ً
ح ف الدنيا تم طططين ا مل سططط،ين عمف ف التعسطططف وال يف والتذمفش دل الرياب
سططيلة لمن اخذها ديدنش و عل ل همه ف كسططن رتططا هللاش ل د رايي اإلزواج
الذين ان ططغلدا دالدنيا ورك ططدا خل يا خسططفوا اروع ش ط ل دي،يما إنه الرنش ل د
اعمتين غفيزب حططن الب ططال وتيديف سططططبططل الففططاهيططة والعيش و مع اإلمداطش
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ف ططغلي كل ميل ف حياتيما لي ف الرن ويرل مرله السطط
هذا ال

!ف ت ع ف

.

الحب
ات  ،فن الرطنش دكطل مطا ترملطه هطذه الكلمطة من مع،ىش ات ،يطه دطمعيال الف ل
مسططططاحتطه ومكانته الت خل ه هللا لياش اشططططعفيه دف دلته ود دامتهش ال تتعامل
كعنك ند له دل سطكن! ال ت اطبيه داستع ل دل د

إل الن،ا والددش ال تكفخ

ف و يطه دطل افيميه دعدب وخلح! ال اعت د ان ر ً عا ً تعامله زو ته دع ليا
واندثتيا و ماط اخ

يا سططي تلف معياش دل إن الف ل ال يسططتغ ،ع،ك اددً ا إن

سكن إليك! ف ت سدي ا مل ما ف حياته درما ة او نكيرة فاسدب او وهن او
طمع فيما ال ي ،ع!
اح ظ ما دي،كما من كل شط لش من كل غفين او حتى فينش ال يعلن اسططفاركما
احدش اح ظ حتى ذكفياتك الفائعة معه وال تسفدييا إن شضي إال لمن تث ين انين
يربدنك ويكد دنك ال دطش ذلك ان ال،

الب فية اإلمارب دالسدل إن راتك ف

دربدحة من العيش مع زو ك د تتسطططلل ف ن سطططيا دداعث ال طططف والرسطططد
وتراوط ان تنف إلى ال

ططططل والت اصططططن لتفى حزنك والمك ف تعيييا هذه

ال فصة.
ترسس مداطن راحته فعشبعيياش اطب

ما يرن واختاري اإللدان الت تفوق

لهش احفصط على ان يكدن ع طكما مكان راحة وسططكن لهش يدخله في،سططى همدت
الدنيا لي

ف

دفحادة االست باط الرمين وال لمساتك الدافضة ف تفتين البيي

وال لطذب اطبطا طك الت ت طانيطي ف ت طديميطا دطع مل صططططدرب ممك،ة وإن كاني
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دسططييةش دل اي ططا ف ا دائك اايمانية الت تذكفي،ه من خ ليا داهلل وتكططل
طذكف هللا وكلمطا لمرطك تفالر لطه نعمططة
روحطك وروحطه د طال كمطاش فكلمطا يفا تط َ
ااس تش ه،ا تر ين سب ً ا ال ي در دثمن!

النصيحة األمينة
إن لكل ر ل ساعار وهن او إرهاق او ملل او غ ن حاول ان تمتكييا درسن
إنكططططاتك وحكمتك ودكططططيفتكش ال ت اطعيه وال ترفف حديثه لما ي كططططك او
ي فج عن إطار حديثكماش حسطسيه انك يده اليم،ى ال يستغ ،عن نكائرك وال
مربتك ثن كدن ناصرة امي،ة دف احة ع ل وففاسة المسم،ة ثن إيا والغ ن
فيد ييدت البيدر ف ثدان وير ح امان ال ييان د ت ان!

المعادلة المتوازنة
د ي دط ائل ولك،ك تدصططططي،يا ه وال تدصططططي،ه هدش فكيف سططططي،نح الزواج
دطالتفكيز على وا بطاتيطا ه اكثف من وا باته هد! لي إن الزواج يعتمد معادلة
متدازنة كلما دمته هد دين مكيفين اث،ين إما (هل زال ااحسان إال ااحسان)
واهتماما ووفال من صططاحن الكفت والمفولب والذوق وإما
فسططت،الين م ادله ح ًبا
ً
ف د سططنلي ع،د هللا عيال زانه إن شططال هللا الرسطط،ار والففعة ف المفتبةش
ف،رن ميمطا دطذل،طا ف ع

ت،ا مع من حدل،اش إنما نفيد ديا ف ال،ياية رتططططا هللاش

وكذلك الرياب الزو ية إنما نبتغ م،يا رتطا هللا وال فب م،ه! فتعمل كن يكبح

العيال سي ً
سلسا حي،ما يكدن ح ًبا ف هللا!
ً
التنديد
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ثن انكطرك دالتنديد ف طلتك وف معففتكش اشعفيه داهتماماتك الم يدب ك
يسططت يد هد م،ك اي ً طاش فال،

منبدلة على التعلن والتعلح دكل م يد و ديدش

وهذا من خ ط تل يص فدائد ميالعاتك وم ططططاهداتك خ ط اليدتش إن اإلروا
لتبتيج حي،ما تت اسن المعففةش هذا احد اسفار االتكاط الدائن.

أحسني الظن به
دوما دزو ك ال تنعل عداطف الغيفب ترين حكططططن ديتكش إن
احسطططط ،الظن ً
وسططططدس لك ال ططططييان ف هذه فكططططديه دذكفا النميلة اإلخفى الت طداها
الر،ح والغ ن ف زاوية ال،سيان واغف ك ف

ت النردد والرزنش الدد انك

سططتندين مدا ف ميلة له سططتعدط مزا ك وشططعدر فيسططت يمانش وما رايي
احسطن من إحسطان الظن لتعي

دس ت ذلك ان ال ك والفيبة والت دين إذا ما

دخلي سطططاحة ديي من البيدر لن ت فج م،ه إال دتريين زل م،ه إن لن تيدمه
دالكلية.

ألبوم الذكريات
اسططططف

اللرظطار لر ف الطذكفيار الفائعةش ال تسططططتث ل ان ت في له دربك وال

د طد ك دعي طفي ة تفي،يا مليمةش ال ييمك كيف ي،ظف لكما ال،اس دل ما تعي انه
انتما ترديدً اش ال يين كن من العمف الذي ان

ططى او د

إنما المين ما تت اسططمانه

اإلنش إن السططططعطادب الت تنطدي،يا ف ك،ف زوج مسمن مرن لي اثمن ثفوب د
تردز علييطا امفاب من متطاع الطدنيطاش ذلطك انكما خل تما من ن

واحدب وحي،ما

تتبطادالن م ططططاعف المربطة والث ة وااحسططططان سططططتكدن حياتكما اسططططيل دكثيف
وسطططيسطططيل ل اردكما اادرار إلهدافه ال،بيلة دعمان وث ةش ثن لن ار اصطططلن لب،يان
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الزو ية من ت دى هللا وحسططططن شططططكفه وعبادتهش فمذا ما رايي ديتك يتكططططدع
فانظفي ف ذنددك وف ما ا تففته من داطل او لن او شفش ل د كان الكالردن
الساد دن ليعففدن الذنن من تغيف معاملة الزوج او الزو ة!

على ما تعودت
إنك ف رحلة الزواج درا ة إلن ت يما دع ً طططا وتفتطططيا دع ً طططاش هدفكما إسطططعاد
دعإل! فمن اني علي ل همك هذا اليد

سطططيكسطططد ديتك اليدول والسطططكي،ة

وال ف ولن ت ططعفي ددح طططة او غفدةش ثن ال تكتفث دراط غيف من صطططدي ار
وارتط دما سطمه هللا لكش إنما العبفب ف الكطدق وف ال داتين الييبة ليسي
ف المظاهف الت

د تكدن غال ًبا كاذدة م ططللةش ولد ان ططغلي الزو ة دما من هللا

علييطا من ف ططططائطل ونعن ددط مفا بة غيفهاش لما شططططعفر دال ،ص وال ازدرر ما
ع،طدهطا وهطذه ه ال،

الب ططططفيطة على مطا عددتيطا فعددييا على االسططططت امة

وال ،اعة والفتا دما آتاها هللا من ف ل فتيع دمك ثفيا السعادب.
كدن ذكيطة ف درطث اهتمطامطار زو طك من مداتططططيع لل ،اش او لإلثفالش ف
منطاط عملطه او ف هدايطاتهش حاول ان تيلع على العلدت ال،افعة له فمنك ديذا
تت فدين اكثف م،ه وسططي ططعف دعن الدافع ليذا االط ع إنما هد دليل حن واهتماتش

وال اخاط عا ً سي ادل هذا ال يف إال د يف مثله إن لن يكن اكثف م،ه.

نصرة اإلسالم أولوية
حي،ما تنمعكما اإلهدا

السططامية والت ال شططك ان نكططفب ااس ط ت اهميا مع ما

تمف ده اإلمة من م اض عسططيفش فاعلم ان هللا سططيك يكما همدت الدنيا الكثيفبش
و د رايي من ان طططغل دين امته فك اه هللا همه وو د سطططعادب ف ن سطططه تعي،ه
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على ت ي الكططعاب إن لن ا ل ث ة! وهذا سططف من اسططفار السططعادب ف الدنياش
فليكن لك ولزو ك سطططين سطططبح ف عددب مند هذه اإلمةش ولن ادلك اإلن على
ادداب المساد ة ف هذا الم مار ولك،ك معه هد ف

تستييعين ان ترددي اي

دطاب تيف طانطه واي خيف تسططططاد طان ل،يلهش وإن شططططال هللا لن ي ططططيع صططططد كما
وإخ صكما إن حفصتما على ذلك.

اجعلي تجربتك األفضل
د تندين الكثيف من ال،كطططائح الثمي،ة عن الزواج ف كتادار وم االر ت،ثف دين
الرين واإلخف ف ص رار االنتفني والمكتبار ولك ،،لن ار اف ل من التنفدة
ال

كية ف د،ال البيي السعيدش فا عل تنفدتك اإلف ل واإلر ى واإلمثلش ال

تبال دم ارنار الب ططف دل درسططاب رب الب ططفش ه،ا ف

يكدن إنناز وعيان

ً
مثاال يرتذى دهش وهذا ما يليح در يدب الكطرادة ودسليلة المند العتيد
اإلسطفي
ودمسلمة مسم،ة مد ،ة تعلن ان مساك،،ا اإلولى ه،ا ف ففدوس اعلى سيمسح
فييا عن بي،يا كل آثار الكلل والتعن وسيفسن على ثغفها إشفا ة ال دز العظين

إن ه صطد يش فأل ل هذا كله سطاد

وال تسدف

علك هللا فب عين زو ك

و فب عيدن المدحدين!
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أنت أم
إن تنفدة اإلمدمة لتنفدة عظيمة حفي دكل ات ان تسطططتذكفها مع من حدليا من
احبطةش ذلطك انيطا تنفدطة إعنطاز هلل يتنلى ف خلح إنسططططان طديد ف رحن ات
مسلمة ورحلة تفدية فلذب كبد تسمد إلى العليال.
إن هطذا الدصططططف لطه دالالر ومعطان عمي طةش ذلك ان كل ما ينفي ف حيات،ا لد
ً
رسدخا ال
احس،ا الت كف فيه ل درنا هللا حح دره ولزادر خ يت،ا وتفس ي ي،،ا
لنلنطة فيه! فتعمل مع كيف ك،ي بل اوط حمل لك ال ت ططططعفين دعي شطططط ل
يترف ف اح طائك لتكت ط

وخ ط د طعة اشطيف ان ،يً،ا يسبح ف

لمار

ث ث ي ططططاركك الرياب! ثن ما إن تمف اإليات والسطططط،ين حتى ت ا ضك تلك الفو
الت خل ي ف رحمك وه ت اطف يدمياتك وترتل مساحة شاسعة من لبك
وم اعف وكذا ت رياتك.
د تدون تنارب الرمل دع

ت الكاتبار ولكن لن يكدن ليا و ع إن لن تعاي ططططيا

م طططاعف اإلميارش فاإلمدمة م،ة عظيمة تتميز ديا المفاب عن الف لش وتنعليا ف

المفتبة اإلولى ف ع،اية ااس ت فعن اد هفيفب رت هللا ع،ه اط " :ال ر ٌل

إلى رسطططدط هللا -صطططلى هللا عليه وسطططلن -ف اط :يا رسطططدط هللاش من احح ال،اس
درسطططن صطططرادت ؟ش اط( :امك)ش اط :ثن من؟ اط( :امك)ش اط :ثن من؟ اط:
(امك)ش اط :ثن من؟ اط( :ادد ).
إن يدت والدب صطغيف يدت م طفق ف حياتكش خاصطة دعد رحلة ال ف والسفور
وسط ف المعاناب مع التغيفار ال ،سطية والنسطمية الت اسطتمفر لتسططعة اشيف او
ا لش حملته ففحة ذلةش وهً،ا على وهنش ونمي مربتك له مع اإليات وال دق!
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ولن ي فج لل،در إال دعد ان نالك اإللن وال ططططدب والعسططططف وكعنك ت،ازعين المدرش
لييل عليك وعلى الرياب دعي،ين صغيفتين دفيضتين من كل شفور الب ف! فتمتزج
دمدع صطططفاخك واني،ك ددمدع ففحك الت ت ذ

مع رنيته كل الن وكل عسطططف

لييدى ف زاوية ال،سيان.
ثن ت،ت لين إلى مفحلة من سططططمد الفداي الفوح مع صططططغيف حي،ما ي بل على
الفتططاعة الت سططتكدن دمثادة و ي ة يدمية لك د تكدن شططا ة احيا ًنا ولك،يا
ممتعة دً ا حي،ما ت طاهدين ط لك متعل ً ا ديا وي،مد دكطرة يدب وي تد عدده
ويست ين.
ثن مططا إن يزداد طدط ططامتططه لي ً حتى تبططدا معططه ددادر ال دتططططى والت فيططن
والعكططططيان إلوامف و د تت اور در ة الع،اد من ط ل لي ل حتى تسططططبن لك
اازعاج وردما اإلذىش فميا ان تففع ال طكدى ددعال تار له إلنيا إن اعتلي إلى
داب السمالش اصاده شست الع دق ونزلي ده الع ددة الت ه ع ددة لك!
دل ات  ،ف،دن التفدية وا فاي ف مكتبة ااسطط ت الت تل ،ك اف ططل ال،كططائح
للتعامل مع هذا العدد ال ت في ،طع ف اسطت امة ويبكطف اإلهدا

السامية الت

رديته علييا لي،الك ا ف ت ،ضته على طفيح الكالرين.
حي،ما ا دط صططططغيف فعنا ا كططططد الذكف واإلنثىش سططططدال كان ولدً ا او د،تً ا فميا
والم طاتططططلطة دي،يماش فمنما هد رزق من هللا وهل زانه إال ال ططططكف وااحسططططان
واالمت،ان.
إن اط ال،ا امانة ف اع،ا ،اش لسطط،ا من حدد عددهن وال من عين ،سططين وال من
فر متى يعتدنش إنين م،ذ خلح هللا ال لح د فر مكيفهن ورز ين وف اي ديي
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كثيفا ف ت اصيل ال ت ف والت ،ع وال ت،نفي لم اعف
سيدلدونش ليذا ال ت دت
ً
الرزن إن حفمي الي ل او إن حفمي الذكف او كذا اإلنثىش دل ارتطط دما سططمه
هللا لك واني مد ،ة ان ما ع،د هللا خيف واد ى.
ميل ان تت اسطططم لرظار امدمتك مع اميار اخفيار واط الين وتسطططت يدوا
ميعً ا من م ططاهداتكن وتناردكن مع صططغاركنش وإن كان طباع الكططغار ت تلف
من ديطي لبيطي إال ان الزيطارار واالخت ي ير ز الي طل على تدسططططيع مطداركططه
وتيديف ملكة الع

ار اال تماعية ويدر ان العالن اكبف من اسفته الكغيفب.

الرياب رحلة تعلين ميما طاط زم،يا فا عل ميمتك تعلين ط لك كل ما يرتا ه
يدما ع،ه واسططططتمف وحدهش وليذا ميمتك
ف مسططططيفتطه وال ي،سططططاه لك إن غبي ً
اإلسطاسطية تفسطي ع يدب التدحيد ف

لن صطغيف

بل اي ش ل آخفش رس

فيه حن خال ه وحن نبيه صطططلى هللا عليه وسطططلن وحن ال فآنش علميه سطططيفب
الكططططرادة والتادعين واإلدياط ف تاري ااسطططط ت دكططططيغة ال كططططص المرببة
والم،اسطبة لدر ة استيعاب صغيف ش ثن ال ي ُ تْ ك تعليمه اإلخ ق واإلدب وحسن
التعامل مع من حدله.
ليعلف ال فالب من عمف صططططغيفبش عدديه على ان ي تح الكتاب ويبرث فيهش رديه
سططفا من اسطططفار التميز
على احتفات العلن وال ططغف ده! ه،ا تكدنين اورثي اد،ك
ً
وال،نا والتركيل اإلف ل.
تتباين طا ار اط ال،ا من صططغيف إلصططغف ومن ذكف إلى انثى ف تيالب صططغيف
دعكثف من طا ته وال تيلب م،ه ان يكدن خار ً ا! دل يم طا اته وو

ييا فيما

يرسن ويعدد عليه دال يف.
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لن ار اف طل من تر يظ الكطغيف ال فآن ف س،داته اإلولىش ذلك ان الر ظ على
لبه

الكغف كال ،ش على الرنف وإن شن وكبف سيند ن سه يمتلك اثمن ك،ز ف

و د ح ح اعظن إننازش إنه ح ظ كتاب هللا فيست بل الرياب د لن تملسه السكي،ة
والت دى وال

طية من هللا سبرانهش ف تتدان ف تر يح هذا اانناز لكغيف

وال ييمطك الفوتين التعليم الذي داب عليه ال،اس من حدلكش فمن صططططغيف ف
ال،ياية امانة ف ع ،ك اني! و د شاهدر صغا ًرا ح ظدا ال فآن ف عمف السادعة
والثام،ة وهذا يع ،ان امامين س ط ًفا طدي ً إن شططال هللا لتل

دا

العلدتش وال

ممك،طا إن علتطه اولى
ً
اشططططك لرظطة واحططدب ان تر يح هطذا ااننطاز سططططيكدن
اولدياتك ف التعلين! ولن تعدم سبل تر يح ذلك ف مرييك إن درثي.
يما
عالما او مسطططت ً
اشطططنعك على ح ظ ال فآن ولك،ه ال يع ،ان اد،ك سطططيكدن ً
زماش فمنما اليداية من ع،د هللا وإنما علي،ا ان نبذط وننتيد ونرتسططططن وندعد
ً
هللا ان يمن علي،ا دذرية صططالرةش ليذا ف ت،ده طط إن فا ع صططغيف دامتيان
الكذب او دتغيف ف السلد او ف استعماط كلمار نادية ذلك انه ف وس يكثف
عليه فيه ال،دافذ الت يتل ى م،يا المعلدمةش ف د تكدن نافذب سدل فتري لهش او
تعلن ذلك من رف ة سطيضةش فكدن مفدية ذكيةش واسطتدعب هذه الثغفار درسططن
تفدية وإرشطططاد ودتدار ش وإيا وااحباي او المسطططارعة ف إع ن ال

طططلش إلنك

ست فحين دال،تائج الفائعة مع حسن المثادفب وال ي،ة المستمفب.
لي سطي كل اإلسف ف

د عائل مست ف ف د ي ،ع صغيف ف وحدب او ف حالة

ان كطططاط للدالدين او د يعيش ف

د م طططردن دالتدتف والم طططاكلش فعليك ان

ت ديهش تردثيه وتعلميه ك ال ي،يزت وال يتفا ع او يكتضنش علميه الكبف والنلد
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والمكادفب واال تياد وال ناعة واا داتش معان كثيفب سامية عليك ان تفس ييا
ف ذهن صغيف .
وكن سيكدن مي ً ان ترك له كة ااس ت م،ذ ددايتيا و كة امت،ا المكلدمة
دت اصططيليا البسططيية ك يدر ان على عات ه ي ع وا ن نكططفتياش فيفسططن ف
م يلته م ططاهد البيدلة ال ذب ويسططعى لتر ي يا فذلك خيف من ديدالر اإلف ت
الزائ ة او ال ياط د ع،دان!
ا د الرديث عن اإلمدمة يثيف اإلشطططنان ويدفع دال لن للسطططي نش وال شطططك انيا
زاوية ترتاج لت كططيل وإسططياب وردما لسطط ف خا

ديا ال زل من كتاب مد ه

للمفاب ولك ،،حاولي ف هذه السيدر ان ال ص لك اهن ما عليك الع،اية ده ف
و ي تك الفا ية! اإلمدمة.
ال ت،س ان ترمدي هللا على هذه ال،عمة وان تسيفي ل ،سك دفنامنا يسمح لك
دتدفيف اليطا طة ال زمة للد د

على ثغف ش حتى ت،عم د،تائج مثادفتك وتيدي

فلطذب كبطد البدت ذكفيطار رائعة ت ططططد ازره وترفتططططه للعيال والتميز وت لح
السعادب واالطمض،ان ف صدره فيدعد لك عن يف لن.
ثن إن الطدعال الكططططالح ليد من خيف ما تر ظين ده غزلكش فادع لكططططغيف ف
السندد ومدا ف اا ادة وف كل و ي إنادة.

ً
أسأل اهلل أن يقر عينك رذريتك ويقر عيون المسلمني رهم ويجعل أجيا ا
ترتىب اِلوم يف أكنافنا خري جيل تنتظره أمته.
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لأليم :كيف لك أن تبددي عزلتك؟
حديثي ّ
ف رحلة العم ف اليديلةش ليسي كل ال،سال على ذار الراطش فم،ين من رز يا هللا
زو ً ا ي طاركيا الرياب وي

ف ع،يا اإلعبالش تسكن معه وتعف

دنداره السعادب

واإلمطلش وم،ين من رز يطا هللا الزوج لك،يطا تعيش الغبن والرفمان دعي،ه وتعتبف
حيطاتيطا تعيسططططة للغطايةش وم،ين من حفمي الزوج إما لي ق دي،يما او لدفاته او
است ياده او لعدت و دده!
ل د ت،اول،ا فيما سبح من ص رارش الرديث عن الزو ة واإلت دك تيا تعيش مع
زوج يترمل مسسوليتيا وي اركيا ايامياش ولك ،،تعملي ف منتمعات،ا فد دتيا
ت طمل نسبة كبيفب من اإليامى وال،سال الدحيدار ال ت لن يدف ن ف زواج او
رحل ع،ين الزوج لفحلة المدر او الخت

!

ال شططططك ان حياب اإليامى ت تلف عن ذار الزوجش ذلك ان اإلين حفمي السططططكن
والعدن والس،دش وحفمي ردما اإلمدمة وردما الد ل اإلسفي الماتعش ولكن هذا كله
در من هللا سبرانه عليك ان ت،ظفي إليه دعين المسم،ة المد ،ةش فمن االدت لار
ف طفي ،طا للن،طة ت تلف من امفاب إلخفى وإنمطا اإل ف على طدر الم طططط طة وال
يكلف هللا ن ًس طا إال وسططعياش ثن على در صططبفنا وترمل،ا لتكاليف المسططيف تفت ع
مفاتب،طا ف يدت الطدينش فطمن انطي ادتليطي دطالدحطدب فعليك ان تكدن ذكية ف
اليفي ة الت تفسطمين فييا اولديار حياتك وتستثمفين هذا الرفمان دمننازار
تففع م امك ف الدارين.
إن هد

المفاب االَ ْولى ف هذه الدنيا سططططدال كاني متزو ة او غيف متزو ة هد

رتطططا رب العالمين وال دز دن،ار ال لد وحسطططن ال اتمةش وال شطططك ان اهدافيا
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الدنيدية كمن ال اسفب وتر يح اح ت حياتية م تل ة داخت

االهتمامار دين

ال،طاسش تكططططن كليطا ف هطدفيا االَ ْولىش والذي يرتاج لكثيف من البذط والكططططبف
واال تيادش وهد هد

لي

دال طفورب دعيدً اش ذلك ان عمف ال يركمه عدد س،ين

إنما در هللا الذي ال تعلمي،ه وهد من بيل علن الغينش فما يدريك انك ست ار ين
الرياب دعد يدت! او شيف او س،ة! ليذا ال تكثفي من الرسادار وال تتعس

على ما

فار دل لديك اللرظة الت اني فييا اإلنش ا تيدي وادذل فييا دكل ما آتا هللا
من ف طل وإيا الترسف على ما م ىش نعن د تست لكين م،ه العبف والدروس
لك تسططططت يطدي من تنطاردطك ولكن ال تنعليطه ح فب ف ش ال ت ف ين م،طه اددً اش
في،غص عليك حاتف ومست بلك كما نغص عليك ماتيك.
ًايطا كان وتططططعك سططططدال تزو ي وانتيى الزواج د فاق او لن ترظ اددً ا دزوج
م،اسن! فيذه حالة طبيعية ف منتمعات،ا وكل ورز هش كما ال يعالنيا مثل ال فار
إلى هللا وسساله العدن والمدد .ثن التفكيز دمينادية على مفحلة العيال والمساد ة
دال يفار فليا ُخل ي وعلييا تنبل ال،

وتسترح كل االهتمات والبذط.

ل،بدا ً
اوال دسد ذلك ال فاغ الذي تفكه الزوج ف حياتكش سدال عففي نعمة الزواج
او لن تعففييطا دعطدش اعلم ان لسططططده -اي ال فاغ -نتد ف بطل كطل شطططط ل ع،د
إمكانية تر يح سطط،ة الزواجش وال،ظف ف اإلسططباب الت تم،عك م،ياش سططدال كان
ذلك لعادار وت اليد المة حفمتك هذه ال،عمة او إلسطباب شط كية متعل ة دك
طفوطا منر ة او صططعبة او ث يلة او إلن عفوض
عليك مفا عتياش كاشططتفاطك شط ً
الزواج ال تفوق لك وتيمرين إلف ل م،ياش لن اخدض ف الت اصيل فعني ادرى
ددتطعكش لكن ما انكرك ده ان تبذل

يد ف تبديد تلك الع بار الت حالي

دي،ك ود ين د،ال اسطفتك الم،تظفب دركمة ودكبف ودا تياد ححش وان تتففع عن
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ماديار اإلرض وت طتفي الف ل لذاته ال لماله وال لناهه وال لفتططا ال،اس ذلك ان
كسن لن ر ل مسمن يعد ثفوب عظيمة ف هذا الزمن!
دعإل الع بطار تبطدو عديكططططة لكن داالسططططتعانة داهلل ثن دبرث اسططططباب تيدين
كثيفا ود ططططكل م ا ئش فاإلب الفافإل لزوا ك د يتغيف
وعدرتيا يتغيف الدا ع
ً
د غ من م فب للعائلة وناصح امين وال فوي المعي ة لزوا ك د ي
فو

له التعثيفش والزوج الكططالح د يظيف ف

يا من

لن ترسططب ليا حسططادًا اددً اش فمن

من هللا عليك ده وملكي فعحس ،الكربة!
اما ف حاط اسطتعكطي عليك الظفو
ف ت كفي كثيفا ف اإلمفش دع

واشتدر الع بار وانعدت الف ل الكالحش

طدر هللش وان ططططم لتلططك اإلين الت اختططارر

ل ،سططيا الدفال لزوج احبته وتف د ان تلرح ده ف الن،ة لتسططتف ع معه اطين
الذكفيارش وال يذت الدفال! لت ،طغ دما هد اهن ع،دكماش إنه رصطيد حس،اتكما ف
انسططططا ي
رحلطة الدنيا العادفبش وإن شططططضي ً
إسطط مك ثن ف

لدب تناور من مري

ف ع،كش ف دد انك سططططتندي،ه ف
اسططفتك او من وسططيك اايمان ش د

تندي،ه ف صدا ار او يفب او اي رو مسم،ة فيبةش فرافظ علييا وعلى ما
ينمعكما من ماط المربة ف هللاش وادرث ل ،سطططك عن مدطئ دت تسطططاد ان
معطا ف ميطدان العيطال والبطذطش كدن مسثفب نرلة م،تنةش وال ت،سطططط ان
فيطه ً
ت كفي هللا على ف له وآالئه وترتسب ع،ده اي حفمان او ن ص!
لسطططي ميالبة دال طططفورب ان تبيفي ال،اس دعيائك ولك،ك ميالبة ان تعكسططط
صططططدرب المسططططلمططة المد ،ططة والداث ططة ددعططد هللا الت ترمططل هن دي،يططا وامتيططا
وخاتمتياش ود در الكدق يكدن السبح!
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ال شك ان حياتك ستتبدط ذريً ا درسن اليفي ة الت ت،ظفين ديا إليياش فانظفي
ليا د،ظفب المسم،ة والمسطتب طفبش وإيا ان تترسطفي على ف دان ش ل من متاع
يدماش فانظفي ف حاط تلك
هطذه الدنيا وإن كان ف دان الزوجش ثن إن آلمك ال د ً
ال،سططططدب المتزو طار وال ت ي ططططتكين دطالليطل وال،يار ويتذمفن من ازوا ينش
و دل الرمد هلل إنما الفتا تمات الفتا فيما سمه هللا لك.
زودي ن سططك كما تتزود ال افلة دالزاد لفحلة المسطططيف اليديلةش وال خيف من العلن
ت ع لك ويكسططبك الركمة والبكططيفب ال زمة لك ف الريابش إن

الذي سططي،يف

ال فق شططاسططع دين ن

علمي وادركي وا تيدر ودين ن

لن تعلن ولن تدر

و بعي ف دائفب تيه وعبث ال تلدي على شططط ل دل تم ططط سططط،ين عمفها ف
الترسف على حاليا ومفا بة احداط غيفها ف ت دت شيضا دل د ت ف.
واسططتذكفي اعدب رسطط تيا التنارب ف حيات،ا :ال سططكن من دون داب ال ،اعة
وم تا الكدق.
إن اي م ططططكلطة تدا يطك ف حيطاتك ال ن ي

حنميا إال درنن علمك وإيمانك

كثيفا دمطاديار اإلرض ولكن
وي ي،طكش ف طد تكدن مع ططططلطة لطك حي،مطا تتعل ين
ً
سفعان ما تيدن حي،ما تسمين فدق هذه الماديار.
ثن ال ت،ظفي للمنتمع كيف د ي،ظف إليكش ذلك ان منتمعات،ا ما زالي لن ت ،ططج
دي،يطا دال ططططكل الكاف وما زالي العادار الناهلية والنيل ي ،ف ف
وهطذا يعك

سططططدهاش

اهميطة الطدعدب والعمطل على مرد الم طاهين المعد ة واسططططتبداليا

دال ين السلين والذي يدافح شفيعة رد،ا الغفال.
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وإيا ان ت فاي لتلك المدا ع اليادية الت تدفعك للت د ع ف ن سططيار مفتية
وكعنك حالة خاصة او غيف طبيعيةش هذا خيع فاد ف تك،يف المفاب اإلين على
انيا حالة تسططترح ع،اية خاصططة! دل إن اإلين ف احيان كثيفب اكثف طبيعية من
نسال متزو ار ذلك ان معيار ال ياس ه،ا هد الكدق مع هللا وااخ
ا تماع

ال وتع

ديفا.
دره هللا ل،ا ت ً

ل د تعملي ف دعإل الكيسطار ال ت عففن كيف يمألن ففاغ اإلسفب فيببن إلى

دور اإليتات يك لن ط ً او ط لة حفما من ح،ان اإلت وذار الد ل الذي ت ،دنهش
فتكسطططن المسطططاد ة دك الة اليتين ا ًفا وت ين ده سططط،ة وت ،طططغل كان طططغاط كل
اإلميطارش الي

هطذا اسططططمى من طفي ة تلك المفاب الغفدية الت حي،ما شططططعفر

دالدحدب دعد حياب اسططت،زفيا فييا الف اط الذين عاشططي معين الداحد تلد اإلخفش
ثن تفكدها د سطططة دعد ان انتيي صططط حيتيا ف نظفهنش وان

طططدا للبرث عن

ع ططططي طة ديدب اخفىش لتب ى ه وحيدبش ثن ال تند إال اللندل لتفدية كلن او
يةش تستمد م،ه د ل الم اعف وإن كان حيدا ًنا ال يع لش ح ي ة إن م،ظف ال،سال
الغفديار ف فتفب ع،دسططططتين لم،ظف يدعد للت كف ويدفع دالمسم،ة ان ترمد هللا
ان ح ظ ليطا ح د يطا ف كطل عمفش ورفع درها و عل على راس ائمة ح د يا
صلة الفحنش فعنى لتلك الكاففب ان ت،افسيا ف عزها.
كلما شطططعفر دالكللش انظفي إلى ندر اايمان كيف يفسطططن على مريا ادتسطططامة
الب طف واالطمض،ان ما يك يك ان تستغ ،عن كل الب فش ولكن إلن المفاب د ترن
او تف د ان تعايش الند اإلسطفي كعتش لي ال ارى اف طل لك من سد حا ة ذلك
الي طل اليتين الطذي يرلن دطعت ف كطل ليلططة! ولد انططك اخلكططططي ف هططذه ال،يططة
عظيما ودفكار ترل على حياتك ولكن إيا والعنن
كثيفا
خيفا
ً
ً
إلدكفر دعدها ً
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دال،

او الفتطططا عن ادائكش دل ا عل شطططعدر الت كطططيف مر ًزا لك للمسطططاد ة

دال يفار.
افكار كثيفب يمكن ان ت دد م اريعيا اإليامى ال ت ف دن الزوج وذلك لسعة ف
الد ي و دب ف اليمة د ال نندها ع،د المتزو ارش وال انكططططرك دعف ططططل من
م طاريع ت دت امة ااس ت وت دي إيمانك ف ذار الد يش وسيكدن ل حديث
عن الم اريع الت يمكن للمفاب المسلمة العمل علييا فت ،ع امتيا وتسعد ه ف
حياتيا إن ه صد ي.
اخيت ش إن ارا سعيدب إن اني اردر ل ،سك السعادب ومستب فب إن اني اردر
ل ،سك الب فش فكدن اني كما اراد هللا لك ان تكدن ش وا عل ث تك فيما وهبك
هللا من ف ل مر ًزا لك للعيش داتزان ورتا دل وطمعني،ة وسكي،ة تففف

معيا

روحطك حدط ادداب الن،طةش تتدق لمطا هد اسططططمىش في،ا مسططططاك،،ا اإلولى وه
عفوسا مبتينةش فاسعل هللا من ف له العظين واعلم
مسطاكن ال تدخليا اين إال
ً
يدما على اإلرض ف شطططك انه ي،تظف ف
ان شطططفيك حياتك إن ُحفمته ً
م طيد ف تلك الن،ة الدعدش فساد

كطططف

ليا لتظ في د يف خاتمة و فب عين اختاره

لطك مدال وخطال طكش وكلمطا ا طدر ف دنيطا ال تسططططعل عن مفتبطة زو ك ف
خاتمتك! واإل ف على در الم طط ةش و د رايي من كاني همتيا ان تكططلح زو ة
ل،ب م تار؛ فانظفي م ططططمار السططططباق كيف يلين فيه الي ين الند ف اليلنش
اللين ارزق كل اين الكدق والسبح وسعادب الدنيا واإلخفب.
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مشاريع لك :أنت داعية لله
دعي،ا ن فج من دائفب ال،كططططح والت،ظيف والترفيإل لسططططاحة العمل وم ططططاريع
ش ططد ت فاين عمططا ير ز ولك،ططك ت ت ططدين االيططات او

اادططداع واالنتططاج الر ي

اإلفكطار الت تثيف فيفب العيال لديك والمسططططاد ة .وليذا كثيفا ما ي،كططططح دع د
لسار ن اش دين اإلصد ال واإل فدال لت

ح اإلفكار وليف يا فتتردط لم اريع

مثمفبش ع،د النادين طبعا.
وإلن ،ارا ترملين همة ال تبارى وطا ة ومربة ليذا الدين وليذه اإلمة تسترح
الت ديفش فمن ،ارتعيي ان ال ص لك دعإل اإلفكار لم ططططاريع د تركططططدين من
ورائيا خيفا كثيفا وت ،عين ديا امتك ...دداية دعي،ا نكت ططف كل م ططفوع د فا ه.
وس،ستيل هذه االني

ة دم فوع اني داعية هلل.

أنت داعية لله
«الدعدب هلل” ه اوط ميمة كلف هللا ديا الفسططل واإلنبيال وائمة ااسطط ت وهد
شطططف

عظين ومسطططسولية اعظنش فالدعدب إلى هللا علن وفن وم طططمار عيال

يسترح م،ك االكت ا ش وا مل ما فيه درته على استيعاب ميع ال

كيار

دعشكاط واسالين مت،دعة الدد ان ي،اسبك احدهاش ال اطلن م،ك ان ت تفك ف
معيطار للطدعدب او االنتسططططاب لبفامج دعديطة طديمطة ن ططططيطة طد تنعل من
ً
مكتظطا ومسططططسوليطاتطك عسططططيفب وتث طل عليك ف
دفنطامنطك

ططططية االلتزات

م،بفا للدعدب ي،اسن خكدصية
والتداصطل والمراسطبةش دل ادعد إلن تسسس
ً
حياتك وو تك وشطططط كططططيتك و دراتكش وهذا من اسططططيل ما يكدن اليدت على
ططما
مدا ع التداصطططل اال تماع وف وسطططيك ومرييكش فاختاري ل ،سطططك اسط ً
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لم،بف ف الدعدب هللش والبداية تكدن دفسططن خية لم طططفوعكش ت طططمل اهدافك
وطمدحطاتكش ترددين فييا المناط الذي تفيدين تغييته والثغف الذي تفيدين ان

تسديه درسن طا اتكش فمن شضي دعدب المفاب مث ً فيذا يع ،ان تلم دالعلدت

ال طفعية ال اصطة دالمفاب وف يياش وان تيلع اكثف على ادفز م اكليا وحا اتيا
حدط ال ،سططططيطار والمعام ر دين ال،سططططال وان تلم دعدفز ما كتن

وان تتث

ون ططف ف هذا البابش وت،يل
دفكار ااخ

للدعدب دث ة ود،ية صططاد ة ك ت ططاهدي دعدها

.

عطاؤك بحسب قدرتك
ويمك،طك ان تتدسططططع ف ثغف درسططططن مطا ترملي،ه من درارش فمت انك لغة
اخفى يع ،انطك تسططططتييعين دعدب ال،اس ديذه اللغة او تف مة المداد الدعدية
الت يرتا يا المسططلمدن او الفاغبدن ف اعت،اق ااسطط تش وهذا يسططمح لك دعن
ت ف

يدد دالدتيفب الت ت،اسبك وداليفي ة الت ت ئمكش ويدخل ف هذا

تيديف مياراتك كتعلن ف،دن التكمين والدعاية والتعامل مع مدا ع االنتفني إن
كان عملك سططططي ،طططط
فد ن ان تت ،

ائما على اإلرض
ف االنتفني ولكن إن كان الم ططططفوع ً

مع وص،اعة الدسائ الدعدية الم فولب والبكفية والسمعية

وان تدزعييا د ية ذكية على من يرتا يا وكل،ا درا ة لدعدب وتذكفب.

طوري نفسك
ان تكدن داعيطة يع ،ان تكدن ططالبطة علن وان تنتيطدي ف تف يطة مداركك
ومعارفك و دراتكش فيذه ففصطططة لك للتفكيز على مي،تك النديدب وم طططفوعك
تغيفا ف شططط كطططيتك الت سطططتتعلن الكثيف وتت ن
اليمد لت طططاهدي مع ذلك
ً
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المزيد إن اني اخلكططي اليلن .إنيا كططة د،ال م ططفوع ود،ال ذاتك ف الد ي
ذاته.
وال شك انك ست

ين الد دع ف اخيال او ستستث لين الميمة حي،ما ت،يل ين

ديمة وتعتيك الفدود المسثفبش فركطط ،ن سططك دم زمة الميالعة والتداصططل مع
شيدل وعلمال ردانيين او ث ارش يسيلدن عليك اليفيح وتست تي،ين إن وا يتك
مع لة فين دم،زلة ال،اصح اإلمين .وال اف ل من االستعانة داهللش دالدعال وحسن
التدكلش وستفين الب فيار إن اني عملي هلل ال تبتغين إال رتاه.

نقاط تستحق التركيز
لكطل م ططططفوع ن طاي إن ركزر علييا فزر د يف مفدود وح ي اكثف المفادش وال
اطا كثيفب تسططططترح التفكيزش ولك ،،ار د م،ك ان
شططططك ان للطدعدب ف هللا ن ً
كثيفا ل عالية دعدتك واسططاليبكش فالت،ديع ف طفق الدعدب مين لكسططن
تيتم
ً
تعثيف ف اغلن ال فائح المستيدفةش ثن المادب الت ت ،في،يا الدد ان تكدن دية

م يدب ونافعةش تعالج فع ً
دراية د ،سطططية المتل

طططايا اإلمةش وطفي ة ن طططفها وإيكطططاليا ترتاج إلى

فمن ال،اس من يرن ال فالب وآخف ييدى الكطططدر وثالث

يرن السماع ورادع يميل للم اهدب وهكذا ال،اس اذواقش دع ين تكله المعلدمة
دتبسطططي الم اهين و ملة اإلسطططضلة واإل ددةش وآخف يرن البردث والدراسطططار
ال،طافعطةش اني امات اذواق م تل ة ون سططططيار غيف متماثلةش فعليك ان تت  ،فن
التعطامل مع الب ططططف كداعيةش وعليك ان تلم اكثف دعلن ال،
معالنة تطع يا وانرفافيا وانت اليا من مست ،ع ال
ال

الب ططططفية وطفق

ل والتفا ع واليعس .وكذا

ط والبدعة والتيه والعبث.
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اني اإلن طبيبة ن سية تعالج دركمة ااس ت المفتى الذين درا ة ليذا التفياق
الطذي دين يديكش إنيا الدعدب هللش وكل،ا درا ة ليذه الدعدب ميما دل ،د،ا العلن من
مبل،ش الن تتددفي دط هللا سبرانه وتعالى ( َف َذك ْف ِان َّن َ عَ ي الذكْ َفى).
ً
غاال دالمساد ة
فعحيا ًنا كثيفب يعت تذكيف د يف ف و ي نسطيته اكثف اليمن ان
ليطذا ف تيدن ادطدً ا من دور كطداعيطة دل ركزي فيه كثغف عليك ان تستيه ح ه
دكل طا تكطش وكلما اعييي م فوعً ا كل طا تك ال تسعل دعدها عن ال،تائج الت
دائما دم ايي
ال ن يسيا ً

الدنيا المادية دل ن يسيا دمدى اانناز والت فب من هللا

سبرانه وتعالى دكد ،ا وإخ ص،ا وت اني،ا.
انطي اليدت إن فرر ان تكدن داعية هللش درا ة لدورب مع ن سططططك تدريبية إن
صطح التعبيفش تيلعين فييا على ن طاطار الدعدب الت ف الساحة وت،ظفين ف
انسطططن اإلفكار لتسطططتليم م،يا طفق العيال وتبرث عما ي ،كطططك من ميارار
فتستدركي،يا دالتعلين او دالبرث عمن يت ،يا في،دب ع،ك.

حددي الرسائل
إن كان فار ف الدعدب يدفعك للعمل ف مرييك فعليك ان ترددي الفسائل
الت تددين إيكططاليا وانسططن اليفق لذلكش فعن تنيزي ن ططفب او منلة او حتى
ميديطة دعديطة تيبعي،يطا وتدزعي،يا على المسططططا د وتنمعار ال،اس واإلماكن
الت تكثف فييا الرفكة وارتياد العامةش فعني سططتتركمين ف المرتدى درسططن
رنيتك لرا ار ال،اس او لألخيال واالنرفافار الت اصطططبري سطططمة دارزب ف
منتمعك وحملي هن ت ديميا وتكطريريا .كما ارى ان الدعدب تتعلح دال فيرة
المسطتيدفة ودالدسائل المتدففب ودرنن الدراية درا ار الساحةش هذه العدامل
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ستمك،ك من ترديد خفيية اهدافك ف كل مفحلةش ومثل هذا ال ،اي د ي تح
عليك داب ع

ار طيبة واخفى ال ن،كطح دياش فعني من سطي فر اف ل الع

الت عليك ان تر ظييا ف خ

ار

سيف كعيد مساعدب واخفى ال ت بل ان تتعدى

خ مكططلرة م ططفوعك إلنيا د ت سططد عليك العمل كله دسططلبية نكدب وت،تي
دال

ل واليعس وهد ما ال يليح دمسلمة ديمة وهد

سات.

ثن احذري كل الرذرش إن ترملي مسططسولية داعيةش فعليك ان تعكسط على مفآب
اخ

ك وسططلدكك صططدرب المسططلمة الت يةش ان تراسططب ن سططك مفتين وث ث

وت،تبي لعباداتك وس مة لبك .فمن راس مالك كداعية هد ذا اايمان ال،ادإل
وتلك ال

ية الم زمة وهمة المد ،ة المستب فب.

لن انثف لك ه،ا اسفار درف ال ساحل له كبرف الدعدب هللش ولك ،،اعييك الم اتيح
الت تدصلك إلف ل صيد د تركلين عليه خ ط إدرار ف هذا العالن الفائعش
وال شك ان التزود ال،افع مع االستعانة داهلل والت يي السلين والذك ف
الت،ظين ف الد طي واإلعمطاط وكطذا وتططططد الفنيا وترديد اإلهدا

ً عن

والترل

دالكططبف والمكططادفبش ه اهن ما عليك ان تعت ،دهش ل،ركططل على اف ططل ال،تائج
ونفى تعثيف المكططططلرين د يف ف امة داتي ترن إليات مند خلي من شططططدب
اليعن وال ططف الذي مسططيا ولن تزط ت،تظف ال فج الذي ال يكدن إال دا تياد اد،ائيا
ف العددب إلى دي،ين وال فار إلى ردين.
فكدن خيف داعية مب طططفب وكدن دال فب ل،تعف

ف الكطططط رار الم بلة على

ت اصططططيل م ططططفوع آخفش د تندين فيه تططططالتك وت،ثفين فيه من عبح همتك
الم ف ة.
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مشاريع لك :أنت إعالمية مسلمة
إلن العالن اترى ي ج دم،ادف الد ل وال بفكةش وإلن ااع ت تلدث دمي،ة الكذب
واالفتفالش وإلن اإلمة درا ة اع ت صططططادق ونزيه ي ،ل ليا المعلدمة السططططليمة
الكططريرة ويك ططف ليا الر ائح كما ه دون تدخل اهدال حكات متسططليين او
ائمة م ططللين او تططباع متسططل ينش إل ل هذا واكثفش اصططبح ثغف ااع ت درا ة
مستمفب لمن ي،بفي ويسد حا ته وي دي د،يانه ويزيد من سداد اإلت يال فيهش وال
اراها إال ففصة لك يا اد،ة ااس ت العظين.
ذلطك ان الكن اليطائطل من المعلدمطار الت تت،طا ليطا المدا ع ف كطل يدت درا ة
لت ،يح ورصططد د يحش درا ة لتمييز الغث من السططمينش درا ة ل رص وتر يح
بل اي تسلينش ل د اصبح اليدت لك -ليذه ال فورب -مدطئ دت وففصة مداتية
لتيل

م ططفوعك ااع م ش الذي د در نيتك فيه يكدن إنناز ش ود در صططد ك

فيه تكدن دفكته.
البداية
دائمطا دملمات واسططططع ديذا االختكططططا
البطدايطة تكدن ً

ش وهذا يتيلن م،ك فالب

وميالعة ل ،دن ااع تش ك ن الكرافة وترفيف اإلخبارش ك ن الدعاية والتسديحش
ك ن ال ،طد والترليطلش ك ن المتطادعطة والتطدوينش ف الدا عش انطي امات درف زاخف
د ،دن مت ططططادكطة دع ططططيا دبعإلش لد ات ،ي دع ططططيا لكان ف ذلك ففض ك اية
الني

ة مب فب وال يكلف هللا ن سا إال وسعيا.

دعطد ان تفا ب الم،طادف ااع ميطة ال،طا رطة كيف تعمطل وتسططططنل م حظطاتك
وفدائد الم،ت ابش يمك،ك ان تيل

م،بف على مدا ع التداصطلش ولسي درا ة
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ان طال مسسطسطة إع مية والت

ً
بلياش ولكن البداية ا علييا
د تكدن
هدفا مست ً

دنمع اإلخبطار الكططططريرطة والمعلدمطار الم يطدب وكل ما يدخل ف دائفب إع ت
المسلمين دما ييمين وي كين وي غل دالين وي دي إيمانين ويففع در ة وعيينش
مع د ة ف ال ،ل وتبين بل ال ،ف وانت ال لألهن فاإلهن .ثن ا عل من ص رتك
على مدا ع التداصل بلة الباحثين عن الر ي ة تغ،يين عن ع،ال البرث ويث دن
دمكدر فيعم،دن م ،دراتك.
اني ديذه ال يدب دخلي ميدان ااع تش ويمك،ك تدسطططيع دراتك فيه درسطططن
طا اتكش ودرسططن المعدنة الت

د تتل ي،يا من إع ميين طمدحين اي ً ططاش ولك

ميما لدى شطططفيرة من المسطططلمينش
ان تت يل كيف يكطططبح و دد مع الد ي ً

وكيف تكسطططبين ث تين وإن كان عددهن لي ً ! ف ليل دائن خيف من كثيف م ،يعش
واالسططتمفار والثبار ال شططك سططيكسططبك مكانةش مع العلن ان عليك ان تبرث عن
سططططبطل كسططططن سططططمعطة طيبةش من ية دت انيك ف العمل وتغييتك االع مية
االحتفافية ومن ية دتدطيد ع

ار نافعة تمك،ك من ت دية صططططدتك ليكططططل

صداه إلوسع نياق ممكن.

متابعة التفاصيل اليومية
إن المتادعة الد ي ة والع،اية ال ائ ة دالت اصطططيل اليدمية لألخبار واإلحداث الت
تمف ديا امة ااس ت مع االرتكاز على م اهين ااس ت العظيمة سيسمح لك دبلدرب
فين سططلين وفكف نيف يمك،ك ان تسثفي ده من خ ط ترلي تك وتكططديف للدا ع
دبكططططيفب ت فا مططا دين السططططيدر وت ططططع د،در اايمططان والي ين .ذلططك ان مدع
المسطلمين درا ة ماسطة لمن يك طف لين اليفيح دك ططا

الر ي ة ويساعد ف

تنلية معالن طفيح ال،ناب وفح تعالين دي،،ا وشفيعة رد،ا.
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أهمية ميدان اإلعالم
وال ارى ميطدان ااع ت ي طل اهميطة عن ميطدان الطدعدبش فاإلخيف يداوي ال ،دس
ويرفض الفو على ال فار إلى هللا وذا يففع من در ة الدع ويبك طف المسططلن
دمطا عليطه ان يعلمطه ويرطذر م،طه إل طل ان ير ح ميمته ف هذه اإلرض ويكدن
على در ترمل اإلمانة وتبلي ،الفسالة ونكفب هذا الدين وهذه اإلمةش والميدانان
معً ا إنما هما دمثادة معسكفي تدرين للمسلمين وساحار إعداد تفورية ال ترات
معتف الكفاع المرتدت ول،كفب ااس ت فيه دت ان.
ال شطططك ان ااع ت يسطططاعدنا ف تمييز صطططدي ،ا من عدوناش يفسطططن ل،ا خفيية
الكطططفاع دنميع مكدناتيا ويبسططط ل،ا م طططيد التدافع ل،در ف اي مفحلة نرن
وماذا ل،ا وعلي،ا.
ويسطمح ااع ت دفد اإلمة ااسط مية اطبة من شطف يا لغفديا لن،دديا ل ماليا
لتكدن كالنسطططد الداحد ال ي ف ه حدود مكطططي،عة وال سطططياسطططار طغاب لمةش
متففعين عن فتار ال دمية والدط،ية ال طططي ةططططططط ف،ري دذلك من ديد رو
اإلمة الداحدب وهذا د شططك سططيكدن من اسططباب عددتيا من ديد لمفتبة ال دب
والفيادب الم،تظفب.
ثن االحتكا المسطططتمف دالدسططط

ااع م سطططيسطططمح لك داكتسطططاب الكثيف من

الميارار و د يدلد لك العديد من اإلفكار المتميزب والمليمةش ليذا فدسطططع دائفب
اط عك وكدن داحثة وطالبة علن مثادفبش منتيدب ف التعلن وإن ك،ي كيلة او
مس،ة! فالعيال ال يفتب دعمف مرددب وال درالة ا تماعية معي،ةش عيال المسلمة
شفوطاش إلنه ي ،د ،ة عفتيا كعفض
ً
ي ع ف ف ال الي ين ال ي بل حدودً ا وال
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السطططماوار واإلرض ال شطططك ان كل ت كطططيل وكل ففصطططة م بلة سطططتكدن ميمة
دال،سبة لك كمساد ة حتى الد ي ة والثانية.
إن العمف رحلة د تيدط وت كطططف لي

ل،ا ما فار م،يا ولكن ل،ا ما نرن فيهش ف

ت،ظفي د،ظفب يعس إلي م طططفوع ت،دين العمل عليهش إلنك غدً ا سطططت،دمين إن لن
ت ي

تلك ال فصةش وال زاط الد ي كالسيف إن لن ت يعيه يعك.

من الكططعن ان ال ص اسططفار مناط مت ططعن كااع ت ف منفد سططيدر ولك،يا
البططدايططة الت إن اسططططتلمططي لدال االني

ططة فييططا ال شططططك سططططتتعلمين الكثيف

زلا م،ك ال يمك،ك االن كططاط
وسططتع ط ين سططاعار دذلك خ لياش دل سططتكططبح
ً
هما ديذه
هما هد هن دي،ك وامتكش ومن حمل ًّ
ع،طهش ذلطك دبسططططاططة إلنك حملي ًّ
العظمة انى له ان يكسل او يغ ل او يتفا ع او يستكين!

مجددا
إن لم تنجح محاولتك األولى حاولي
ً
ثن ال ت ارن حنن إنناز دمراولة اولىش د تكدن نا رة و د تتعثفش ف حين
لطديك فف

كثيفب ف ميدان ااع ت الداسططططعش فيمك،ك اصططططييادها دعد درث

ورصطططدش م،يا االن طططمات ل فيح عمل مت ان يفر عليه م مح الند والفصطططانةش
فت بل عليه لت طططدي ازره وتداصطططلدا معً ا للبذط فتكدن هدية ل ،سطططك وهدية
لفف طال دردطك .واهن مطا عليك ان ترفصطططط عليه ع،د اختيار ال فيح العامل هد
اهدافه ووسططائلهش در ة صططد ه وا تياده و بل هذا وذا ش ع يدته وم،ينهش ف
يمكن ان ت ،طططم ل فيح إع م يسطططبح درمد الديم فاطية الم طططللة او يدين
دالدالل لظالن طاغية او يعمل لرساب دوط وتيارار ال ييميا إال مكالريا الذاتيةش

40

إنطك إن درثي دند الدد ان تندي دعإل الكططططاد ين د انبفوا لسططططد هذا الثغفش
فاسعل هللا ان ييديك سبله فمنما اني امة من عباده الذين يف دن رحمته.
ودطال،ظف ف تكططططفيرطار ال بفال والمفا بين فمن سططططاحة ااع ت غدر ميدان
مدا ية وصطططفاع ال ي ،ك عن اصطططل صطططفاع هذه اإلمة ف

ميع الميادين الت

يتدا طه فييطا الرح مع البطاططلش ودخدلك ف هذا الميدان ترديدً اش هد ندع من
النيادش ياد ي،كطططف الرح ويدحإل الباطلش فك ططط ك لدسطططائ

اإلعدال ومكف

كثيفا لتف ح ده ك ة ال،كطف لكطالح المسلمينش وذلك دففع
ال دنة كا ٍ إلن ي دت
ً
در طة الدع لطديين وتنليطة معطالن اليفيح لين دريطث يدخل هذا ف تنييش
اإلمطة وتعبضتيطا لتغيف حطاليطا د دب عزمياش وإن غيفر من حالياش انك ططططف الغمات
لت فق شم

ااس ت كما وعدنا هللا ورسدله صلى هللا عليه وسلن.

فيطا طد دسططططيطي لطك مسططططددب م ططططفوع ااع ت امامك و د ي ئن اهتماماتك
و دراتكش فمن و در ف ن سك ال بدط فنفد ال دض د

دطش وإن لن يتسن

لك ذلك او اسططتث لي هذا الثغفش فكدن دال فبش سططعنثف لك ت اصططيل م ططفوع،ا
اإلت لعله وعسى ي ،عك وي ،ع امتك.
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مشاريع لك :فارسة التربية
ميع الد ائف والم ططاريع الت يمكن ان ت ددها مسططلمة ت ططع

لبي ال،ظف ف

وعزماش فلن ار مثل ثغف التفدية اهمية وحسططاسططيةش ومن ي،كف ان المفاب ه
همة
ً
اساش د سلميا هللا امانة عظيمة
ال عن اإلهن ف م طفوع التفدية إن لن ا ل اس ً
ه امانة امةش امانة ا ياط تتفدى ف ح ،يا وتتل ى تعليميا اإلوط على يدييا...
اماش دل كن من ات ال تملك من العلن والك الب
ال يع ،هطذا ان تكدن دال ططططفورب ً

لت ،ئ ي ً

متعلماش ولك،يا تستعين دمن ي
ديً ا
ً

ف ع،يا عنل هذه المسسوليةش

وال اف ططططل من مفديطة مبكططططفبش تعلن ان دورهطا ال ي ل اهمية عن دور ائد ف
معفكة حاسمة.

تخصصك في مجال التربية
نعن فعني إن شطضي ان تت كك ف مناط التفدية ستكبرين فارسة ت دض
غمار المدا ية مع ط ل صطططغيف لن يعف
دطعهطدا

دعد شطططي ًضا عن عالن الب طططف المت طططادك

متعطارتططططةش ولك،يطا مدا يطة من اهن المدا يارش إلنيا مدا ية ت،تي

دك،اعة يل صالح هد س،د هذه اإلمة.
هل تعملي مع لد انك ان طعر روتة او مدرسة خاصة ترت ،ين فييا اإلط اط
ف المفحلة العمفية الت ت،اسططن عيال ش وإن كاني سططتسططتغفق م،ك سططاعتين
ف كطل يدتش نعن فلي

ميما كططططف دوامك إنما اإلهن هد ما سططططت دمين خ له
ً

ليسالل اإلط اطش كن من التدحيد سيتفس ف

لددينش كن من ال فآن سير ظدنش
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كن من اإلذكار سططيع لدنش كن من اإلخ ق سططيعل دنش كن من المربة سططيعففدنش
مربة ف هللا وهلل تفت

دين إلى مفاتن إيمانية مب فب ف عمف الي دلة.

إن م فوعً ا كيذا اراه من ان ع الم اريع الت

د تساهمين ديا ف كل المناالرش

سططدال الدعدب او التعلين او النيادش كيف ال واني تعدين ي ً يعف

رده ويمدر

إل ل دي،ه!

ابدأي مشروعك
يدما ان ت ددي
هطذا هد الثغف الذي احثك على الت كف فيه وااعداد له إن عزمي ً
م ططفوعً ا ف سططبيل هللاش لن يتيلن م،ك اإلمف سططدى تدفيف م ف وإن كان غففة
واحدبش ود در صططد ك ال تسططعل عن البفكار الت سططت

ي،يا دالم ادلش ويمك،ك

البدل درسن درتك المادية فمن كان لديك الماط الكاف في صد ة ارية وإال
ف ا طل من ففض رسططططدت رمزيطة على كطل ط طل ي،تسططططن لبفنامنك التعليم
التفددي لتغيية التكاليف.
البفنامج التعليم التفددي
دفنطامنطا مثطل هطذا يع ،التفكيز على معالن ثادتة عليك الع،اية دياش اوليا
ثن إن
ً
هد البفنطامج التعليم التفددي الطذي سططططتعتمدي،ه درسططططن عمف اإلط اط الذين

سططيسططت يدون م،هش ف شططك ان اط ًاال ف عمف تري الث ث سطط،دار يرتا دن

لغططة تل ين ووسططططائططل م تل ططة عن اولضططك فدق هططذه العمفش فططانظفي ف طفق
التدري

ال اصطة دتفسي الم اهين والعلدت اإلساسية ف ذهن هسالل اإلط اطش

واستعي ،ف ذلك دكتن من ذار االختكا

وا كد تلك الت است ي الركمة

من ندر ااس ت الساطع.
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توفير المواد والوسائل
دعطد ااحطاططة دبفنطامنطك ومفاحل التفدية والتعلين الت تفومين إلى تر ي ياش
عليك دتدفيف المداد والدسططائل لتيبيح هذه البفامجش د تكدن دسطططيية دً ا وال
تتكل

تكاليف ثمي،ةش إلن العبفب ف التعلين ه

درب المعلن ال وسائلهش فبعإل

المعلمين ططد ي ،ش على حنططارب اروع ال ،دشش ف حين آخف تسططططلن لططه كططل

اإلدوار والدسططططائل وي فج الي ل من ع،ده اكثف ي ً مما دخلش فالعب فية ف
التعلين تكمن ف

طدرب المعلن على ح ف العلدت والم طاهين ف ذهن هطذا الي ل

د كل يست اكله وإن عدمي الدسائل الرديثة او المتيدرب.

أعدي نفسك
ّ
اني درا ة لدورب تدريبية بل ان تكبر معلمة مفديةش فزودي ن سك دال فالب
الم يدب ف هذا االختكطططا

وسطططساط اصطططراب العلن فيهش وإيا ان ت دتططط

دسييا
ً
دنيل وحماسة ال ت ،ع دل د ت ف .اي عمل نفيد ان نعمل عليه ميما كان
درا ة لمفحلة إعداد وتييضة وتمييد ف تسطتث ل تركططين ن سك من كل ية
واالمات دال در الكاف من المعففةش بل ال دض ف اي م طططفوع ت تاري،هش هذا
ما يسمى دبساطة «ااعداد».

جهزي برنامجك
دعد تسطططييف البفنامج الم،اسطططن عليك ان تبرث عن كل ما يعي،ك ف تيبي هش
سطططدال من حيث الكتن وعتاد المدارس واإلدوار المدرسطططية وكذا اإللعاب الت
د تساهن ف رفع مستدى االستيعاب لدى اط الك.
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نعن اط الك انيش في ا د اصطبري مسسولة ع،ين اليدت كعت مفدية ح،دنة حملي
هن زل من هذه اإلمة ال ي ل اهمية عن يش من الم اتلين اإلشطططدال .كيف وال
وهن امل ليا ف مسططت بل لي

دبعيدش وطددى لك إن كان لك سططين ف ت ،ططضة

ديل من ادياط ااسط ت او ائد من اداته اإلفذاذ او مسطلن صادق ال،ية ي

ى

هللا اكثف من اي ش ل آخف!
مثيفا! حي،ما تبكططططفين من خ له
تعمل مع كيف تكدن ميمتك عظيمة وثغف
ً
صبفا
ف ذا اإلفح الداعدش نتائج دذلك ومثادفتكش ال شطك ان هذا سي فغ عليك
ً
د حدود.

عرفي بمشروعك
ال تتييب الع بار وتذكفي ان من د و دش ومن اسططططتعان داهلل ال يعنزش ثن مع
صطد ك ف اليلن والعملش سطت طاهدين د ،سطك دفكار هذه المساد ةش ويمك،ك
ان تطدعم م ططططفوعطك ددعاية مدازية د ،ططططف تعفيف وا

و ذاب لفوتططططتك

ال،مدذ ية او مدرسطتك التفددية ال اصطةش وساعار الدوات فيياش ويمك،ك إ امة
ع

طار وطيطدب مع اوليال اإلمدر ودين اهل االختكططططا

تركلين على فف

ف هذا ال ططططعن و د

لن تكدن ترلمين ديا من بل.

كل م طططفوع يبدا من الكططط ف لك،ه يكطططل إلى ار ات ياسطططية على سطططلن ال،نا
وااننازش لن نكن ن،تظفها إال ان،ا د نت ا ع ديا ع،دما ندر دعن إعيال م ططططفوع
ما كل،ا ال دع ،اش يع،

مة ال،نا  .اعت د ان ،اوتري لك م مح الم فوع دما

فيه ك ايةش والب ية عليك يا فارسة التفديةش فعني ادرى دما تتدق ن سك لتر ي ه
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إنما اعييتك ال كفب وعليك طف يا وتر ي يا درسططن ما يتدفف لديك وما تيمح
له همتك ويردو إليه تميز .

معركة البقاء والكينونة
إن،ا نمف دراط عسططيفب ف هذا الزمن (الم حظة السططاد ة ذاتياش الزمن او الدهف ال
يدصطف دك ة مذمدمة) عسيفب دً اش ت دض فيه دى ال ف تدنا معفكة الب ال
والكي،دنةش وتسططتيد

د ططكل ماكف ط دلت،ا وذخيفب مسططت بل،ا من ا ياطش فمن

نرن سطلم،ا لين غف ،ا ف تيارار تغفيبين وسط ي،ا ف مست ،عار الدنيا الدنية
وخسططفنا ان سطط،ا وهديت،ا ودي،،اش ولك،،ا امة اختار هللا ليا ان تعيش دعزب إن ه
تمسطططكي ددين ردياش ولن يكدن هذا اإلمف ممك،ا ددون تفدية راشطططدب مسطططت،يفب
عظيما من ثغدر المسطططلمينش ووهللا لد انه
ثغفا
ً
ت ددها فارسطططة مثلك فتر ظ ديا ً
ت فج على يطديطك ط طل واحطد دطالتفدية الع دية واإلخ

ية على نيج السططططلف

خيفا لك من حمف ال،عن! ثن تعمل مع لد انك
الكطططالح الت تفومين إليياش لكان ً
ل ،ي ع ف اط اط سدرب ال اترةش فكن من الرس،ار ستن،ين ف كل مفب يكل
الع فب صلداتين على مدى حياتين!

كوني ذكية في تحصيل األجر
كدن ذكيطة ف تركططططيطل اإل ف وال ت،ظفي لمطاديطار اإلرضش فما ع،د هللا خيف
واد ىش ومطا تت طانين فيه من دذط الدد ان يكدن من غيف وهن م تدية د يف نيجش
ال يماريه زيفش إنه نيج المعلن اإلوطش مرمد رسططدط هللا صططلى هللا عليه وسططلنش
الطذي اط (دلغدا ع ،ولد آية) ولفدما ي تح هللا على يديك ف التفديةش اكثف مما
دوما نيتك وإخ صك.
ي تح هللا على يديك ف غيفهاش فت دي ً
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أهدافك األساسية
وحتى ن تن مسطططددب م طططفوع،ا اليدتش عليك ان تعت ،دعهدا

اسطططاسطططية ف

رحلتطك النديدبش اوليا إحيال لدب اط الك دمربة هللا ودي،ه العظينش ثن إي ا
ع دلين ومطداركين وتمفين حداسططططين دمطا يميزهن د،نطادطة و دبش كما عليك ان
تفاع نمد ا سادهن دالع،اية دكرتين ورياتتين إن كان ف ذلك سعة.
وإن استث لي الميمة ف ع نكن عي،يك « ليل دائن خيف من كثيف م ،يع” وال
يكلف هللا ن ًسطططا إال وسطططعياش فا عل
وتسطططتكي ،ش ثن راع

عيال د در درتك حتى ال ت طططع

انن التيديف وت

ح اإلفكار ف

رحلة درث لتيديف

م طططفوعك دين ال ي،ة واإلخفىش ودال،ظف ف حا ار اإلط اط ودالت اعل معينش
سطتندين متعة متداصلة تعي ين معيا خ ط سيف م فوعكش م فوع الب،الش إنه
م فوع الرياب.
دومطا انطك طدوب ف نظف صططططغار ش وان ما ي،يبع على مفآب عملك من
وتطذكفي ً
نبفاسا يتذكفونه طيلة حياتينش فاحفص على
ا تياد وخلح وهمة سطيكدن لين
ً
مفا بطة حفكطاتك وسططططك،اتك وتعيدي ن سططططك دالت دى فعني درح مع د اإلماطش
وساما ف ص رار سيف ال،بي ر.
وتعثيفا يعلح
ون،تظف م،ك سب ً ا
ً
ً
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مشاريع لك :نادي التأهيل والعمل التطوعي
لن اكن اتد ع حين دخلي غففة ال كططل النديد ان ،سططعصططيدت ديذا ال،دع من
ال تيار الع،يدارش تكففاتين مست زبش ردودهن مسس ة وتفحيبين مزعج.
كططانططي هططذه لرظططار دخدل على فكططططل لتططعهيططل وتفديططة ال تيططار ف عمف
«المفاه ة” كما يك ،ه االختكاصيدن اال تماعيدنش رغن ان ،ال ات ح كثي ًفا مع
هذه التسطططمية-المفاه ة -إلنيا من ية اصطططبري شطططماعة تبفر اي تكطططف

غيف
يا

م بدط لدى ال اب وال ادةش ومن ية اخفى إل ل اليفي ة الب عة الت يد
ديا الغفب.

فعتطري وسطيلة لتغفين وسل ال باب المسلن داستدراج ماكف ثن إلنيا ليسي
ً
يدشططا ف
دال ططفورب اعدب ثادتةش ف د شططاهدنا شططبادًا ف هذه العمف ي ددون
عكطف الفسطدط صطلى هللا عليه وسطلن وشطاهدنا عب فية ااس ت تتنلى ف هذه
العمف ع،ططد الكثيف ممن سططططب ،ططا من ا يططاط دططل حتى ف و ت،ططا اليدت تميز دعإل
ملزما...
ال تية خ ليا دع ل رزين وادال مب ف ف يمكن ان يكدن التك،يف د ي ً ا
ً

بداية تجربتي مع المراهقات
كطانطي البطدايطة صططططعبة وعسططططيفب درحش فعنا اخاطن فتيار يرملن من اإلفكار
اليدامة الكثيف وردين ف وس الف ااهماط و لة المفا بةش مسلمار هذا صريح
لك،ين لن يعففن من ااسطططط ت إال االسططططن واللباس الذي ففتططططه عليين اهاليين
وكاني الم ا عب كبيفب حين رايي تلك النفاب ف عيدنينش وه تبفق دالتردي!
وكعن لسان حالين ي دط :ستدلين ميزومة كما ولى من النا بلك!
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اسططتع،ي دالرزت والففح ف آن واحدش ولكن بل الت اعل المباشططف معينش درثي
عن السططبيل اإلنسطططن لنذب اهتمامين ديفي ة م تل ة عما اعتدن عليهش فتل

العلدت ال فعية ديفي ة صمال مع هذا ال،دع من ال تيار خلح لديين فتد ًرا ومل ً
ال ي اس!
وإلن ف عمح كل مسطلن وإن كان غيف ملتزت ح،ين ار
كطانطي البطدايطة من ه،اش من تعفية ذلك الفكن ف

لتاري عزب ال يُ ،سىش

لن كل واحدب م،ين ودغدغة

عداط ه درن التاري ااس م لت تعل ذوب ال

دط واا باط د

ل هللاش

ك،ي ا ص عليين البيدالر ال،ادرب والمدا ف ال ذب والسططيف الماتعة واسططتفسططل
ف ت ططططدي ين كلما لمري دفيح ااعناب يغلن على دفيح التردي الذي لمرته
اوط مفب.
اسططططتغف طي م ،ميمطة إحيال الر،ين هذه و تً ا لي

ديديلش حتى احييي ف

لددين معان النماط ليذا الدين وعظمة هذا ااسطط تش وما زلي اتذكف تناودين
مع ذلك الفسططن الذي خييته على السططبدرب دع ديةش إلل ص لين تاري ااس ط ت
بطل ً 24
فنطاش كططان آخف فن فيططه ا لميططا! دي،مططا اشططططعططي ال فون اإلخفى دططعندار
ااننطازار الفائعطةش ثن مع الت طططط يص الدا ع لرطاط اإلمة واسططططباب انيزاميا
وتفا عيا وت كطيل الرلدط والع

ار ال،ا عة لعددتيا واستعادب مندها والت

كافيا درمد هللا النت اط
ت ع مسطسوليتيا على عاتح كل مسلن ومسلمة .كان هذا
ً
هطذه ال تيطار من دائفب التيطه والعبطث وإدخطالين ف دائفب النطد والعمطل د لن
مسمن مد ن واعتزاز امة هلل.
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دعدها ددار مسططيفب من التناوب المب ططف تنمع ،مع ففيح ال تيار النديدارش
وكن ك،طي سططططعيدب دفنيت لين يسططططاد ن ف ح ظ ال فآن وف إنناز التمارين
بسططا من تنفدت مع ثلة من ال تيار
واا ادة على اإلسططضلة ديمةش ل د كان هذا ً
ثغفا على المساد ة ان تسده إن كان لدييا ال درب
ف عمف «المفاه ة» والذي اراه ً
والفغبة.
ف د ت ا عر دالكثيف من الثغفار الت تفكتيا تفدية اإلسفب غيف المدركةش والت ال
علما دعي ت كطيل حدط طفي ة ت كيف اد،تياش لدر ة ان م،ين من انغمسي
تري
ً
ف خيف عظين وذندب كثيفب وه ال تدري دعد انيا م يضة.

مشروعك الجديد
من ه،ا استليمي فكفب م فوعك النديدش وهد تعسي

نادي تعهيل لل تيار ف

عمف «المفاه ة»ش يستدعن هذه اليا ار ال ائعة ويعيد تد يييا لما ي يد اإلمة.
سطتكدن البداية من م ف صغيفش ت دمين لين فيهش ما لن يندنه دسيدلة ف مكان
آخفش ت دمين لين تفياق العزب وحن ااسططط تش وففصطططة التعلن وإت ان الميارار
الميمةش رغبيين ف

لسار تففع اليمة وتكرح الم اهين ال اسدب او الم،رففةش

اشططغل و تين دععماط تعدد دال يف عليين وعلى المسططلمين واسططتمع ليمدمين
فستت ا ضين دالكثيف! ثن لعلك تدخلين ف الد ي الم،اسن وت ،ذي اإلمانة.

معالم المشروع الجديد
وحتى ا ل لك معالن الم ططططفوع النديدش فمن ،انكططططرك اوال ان تيلع على
اهتمططامططار ال تيططار ف مثططل هططذه العمفش ولتكن البططدايططة دتدفيف م،يج تططعهيل
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تفددي على شططططكطل دورب تعليمية لمدب مردودبش ترتدي العلدت ال ططططفعية مث ً
واخفى لل ،دن اادارب والتعططامططلش واخفى لليدايططار الم تل ططة والت لططك فييططا
خيارار كثيفب يمك،ك ان ت،ت

م،يا ما يسطططيل عليك ا ترامه وتدفيفه د طططكل

علن ي،ت ع م،ه ال تيار وإن كان كاليب وال ياطة والتنميل او تعلين الراسدب
والتعامل مع االنتفني والتدوين وغيفه من ف،دن.

خطوات إطالق المشروع
اعل ،دورتك ف اإلوسطاي الت سطتندين فييا اسطتنادة كالمدارس والمسا د
والتنمعار العائلية وال،سطديةش ويمك،ك البداية من مرييك اإلسفي داست ياب
ال تيار ال فيبار وإن ل عددهنش كما ال ت،سط ان ت ططنع اإلميار دلغة إ ،اع
ذادة على استيعاب هذه ال تيار وتدفيف الدس ال،افع لين .اي ً ا ال تنعل من
مسعلة الد ي ع بةش فلد انك خككي ليذا الم فوع يدمين ف كل اسبدعش لكان
فيه خيف كثيف ودفكةش إن صد ي ال،ية وكسا ااخ
سططتكدنين معلمة وصططدي ة ف ن

.

الد ي و فدك م،ين سططيسططمح لك دادتكار

افكار لل ،طططاطار النماعيةش كمن طططال مكتبة م طططتفكة او كمع ن دوط اعماط
خيفية تتيدعن فيه لزيارب ايتات او مفتطى او مسط،ين لبفهن او ت دين مساعدب
ل

ضين او ف فال معدزين اكفامين وااحسان إليين.

ف ط ً عن تعلن دعإل ال ،دن واإلعماط الت يمك،كن من خ ليا ت دين المساعدب
لمن هن درطا طة ليطاش وتطعمل مع آفاق الم ططططفوع لد انكن ات تن على إط ق
دفنامج تيدع تساد ن فيه دال يفارش إنه درح درف ال ساحل له وعلى در اهل
العزت تطعت العزائن .ذلك ان ارى العمل التيدع من اف ططططل اإلعماط وال فدار
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الت ي،بغ ان ييتن ديا المسطلن والمسلمةش فيد مملكة البذط والعيال وااخ
والت ان يتبدد معه الملل والكسل وت ع الفو دبفكار االستعماط...
وال ي،ركف التيدع ف البذط المال دل د يكدن فكفيً ا ومنيددً ا سديً ا ت دمه
المتيدعة ف سبيل هللا وه تفدد ( ال نفيد م،كن زال وال شكد ًرا).

سقيفة صفة النساء
وهذا يف ع د لتاري اإلمة الما دش وسط ي ة صط ة ال،سططال وه س ي ة خاصة
دال،سططال ف المسططند ال،بديش كاني تنتمع فييا منمدعة من ال،سططال د تعاون
على البف والت دى وتعططاهططدن فيمططا دي،ين على التيدع لعمططل ال يف ف المنتمع
خاصا
يدما
ً
المسطلنش كاني ددايتين دت كطيص رسطدط هللا صلى هللا عليه وسلن ً
لين لتعليمين دي،ين وكاني م،دودتين الت تتردث داسططططمين ه اسططططمال د،ي
يزيد رت هللا ع،يا.
ولد اردنا حكطف كططص العمل التيدع لمن سططب ،ا من نسطال المسططلمين لكططعن
علي،ا اسططتذكارها كلياش ولك ،،اتططفب لك دعإل اإلمثلة لعليا تليمك وتدر عليك
داإلفكار الم لرة...
يذكف التاري دار رملة د،ي الرارث اإلنكارية الت تتسع لردال اردعمائة تيف
والت تبفعي ديا لتكدن اوط دار م كطكطة السطت باط تيد

الدولة ااس مية

اإلولى ف المدي،ة.
وف المناط اليب ش سططب ي رفيدب اإلسططلمية د ططكل يدفع ل نبيار دسططيفب هكذا
سططططلفش ف يزاط التطاري يذكف خيمتيا الت او تيا لتيبين المسططططلمين والت
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تكط،ف كعوط مسطت ط ى ف ااسط تش وح ي ة من يتعمل همة رفيدب رت هللا
ع،يطا يبكططططف تلطك الرف ة النارفة الت كاني ت دد هذه الكططططرادية المبكططططفب
للمسطاد ة دال يفار حتى ف ع ف سطاحار الرفب .ويك ييا ف ًفا ان رسدط هللا
صططلى هللا عليه وسططلن اط حين اصططين سططعد دن معاذ رتط هللا ع،ه دال ،دق:
(ا علده ف ديي رفيدب حتى اعدده من فين).
ومن يتعمل ف سطططيفب اميار المسم،ين والكطططراديار الياهفار سطططينذده ذلك
ال ،اي البارز ف م اركة الف اط النياد ود،ال دولة ااس تش فتندهن ينتمعن
للغزط ف البيدر وف المسططططند واحيا ًنا ف ارض المعفكة لتنييز المناهدين

دالرباط ف طط ً عن التنمع لتدفيف الكطط،اعار ال زمة كال فب والنعن وما يلزت
المسلمين ف حياتين اليدمية.

وكاني درب ااسطط ت وف ف امتيا ات عمارب نسططيبة دن كعن رتطط هللا ع،يا تعد
عكائن عل تيا ف وسييا اعدتيا اسعا
ف ط ً عن حف

النفحى ورد

فوحين.

إسياما ف
الكطراديار على ان يك،عن ويتكد ن من ايديين
ً

خطدمطة المنتمع المسططططلن .وا فب مثطاط على ذلطك ام،طا ات المسم،ين زي،ن د،ي
رش رتط هللا ع،ياش ف د كاني تدد ،وتتكطدق دعد تك،يع النلدد وددغيا .دل
زادر على ذلطك لمسططططاتيا النمالية إذ انيا كاني تكطططط،ع النلدد د ياطتيا خف ًزا
فتك،ع م،يا الدسائد او اإلففشة .وال عنن ان تك،ى ات المساكين ويك يا رسدط
هللا صلى هللا عليه وسلن ديدط اليد لبذليا الكد ار والزكدار.
وكذلك دفعي ام،ا سططددب د،ي زمعة رتطط هللا ع،يا ف دداغة النلدد اليائ يةش
والت كاني لددً ا متميزب ترتاج إلى خبفب ف طفي ة ددغيا.

92

ل د كان داب الكططد ار داب تيدع عنينش و د تططفدي فيه ام،ا عائ ططة واختيا
اسمال د،ي الكديح رت هللا ع،يما المثل السامح ف ال ،ة ف سبيل هللا.
وعلى هذه ال يى اسطططتمفر نسطططال السطططلف الكطططالح ف التيدع والتكطططدق
والمسططاد ة دال يفارش وما زالي او ا

زديدب زو ة هارون الفشططيد الت تذكفنا

ديطا معالميا الت د يي ف طفيح الرج من العفاق إلى المدي،ة وعين زديدب مكة
لس اية الرنيج.
اط ادن الندزي رحمه هللا يكف ميل ص،عيا :إنيا س ي اهل مكة المال دعد ان
كطانطي الفاويطة ع،طدهن دطدي،ارش وإنيا اسططططالي المال ع ططططفب امياط در

النباط

ونردر الكططط ف حتى غلغلته من الرل إلى الرفتش وعملي ع بة البسطططتان ف اط
ليا وكيليا :يلزمك ن ة كثيفبش ف الي :اعمليا ولد كاني تفدة فعس ددي،ار.
وإن شضي االستزادب لتستليم اليمة واإلفكارش فدونك سيفب الكراديار العيفب
ودعدهن التادعيار وصالرار المسلمينش علك هللا مساد ة مثلين.

لنقم بسد الثغر
إن منتمع،ا المسلن درا ة للكثيف من ااص
دسططد ثغدرنا وترسطط

والدعدب والبذطش ولد ددانا ك،سال

حا ار المنتمع وتلبيتيا على در طا ات،اش تعمل مع

كن سطططط،ر ح من التغييف ف و طي يطاسطططط ش وإن انت ططططفر عدوى المسططططاد ة
دال يفارش ال اخاط إال دفكار سططتت،زط على منتمعات،ا ولعليا تكدن سططب ًبا ف ان
يففع هللا ع،ططا هططذا الرزن وهططذا الغن الطذي الزت امططة ااسطططط ت ع ددً ا من الزمنش
وهكذا يمك،،ا التعثيف إن اردنا ذلك وصد ،ا ف نداياناش وال ييم،ا ف ذلك ال،تائج
اللرظية دل ييم،ا اكثفش ال بدط وااخ

.
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كطان هطذا دعإل مطا يندط ف خاطفي حدط م ططططفوعك النديدش ار د ان اكدن
وف ي ف دس معالمه لكش وإن ك،ي اراه يرمل م فوعين معً اش م فوع تعهيل
«المفاه ار» وم ططططفوع «المتيدعار» إال انين حل تان ف

ع د واحد وما

ا مل ان يكدنا معً اش فزي ،ديما ن سطك واستذكفي نعن هللا عليكش واني المسم،ة
المسطتعلية دميمانيا والمساد ة ديمتياش روحيا معل ة ع،د ،اديل العفش و سدها
حنة ليا على اإلرض!
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األمية
مشاريع لك :مشروع ماحية
ّ
كثيفا وردما ا يف غ لت سساط تلك المفاب المس،ة وانا ال
ل د فا عن
ً

مراتفب

صططادما حي،ما
اإلسططبدع عن الن،ة ف احد مسططا د المسططلمينش كان سططساليا ل
ً
تسطاللي درف ة واترة ودفغبة شديدب ف البكالش وه ت دط :وهل س،فى رد،ا
ف الن،ة يا د،يت !! ولعل ما هال ،اكثفش لي

تعثفها ديذا الت كططيل المذهل عن

الن،ة ولكن تلك الرسططفب الت رايتيا ف عي،ييا وكعنيا ت دط :كن انا اهلة! نعن
فرف ة النيل دالمعلدمة كاني اتلة لتلك المفاب المس،ة المسلمة تنلي م مريا
حز ًنا وك دة ف حين ل ص وصف عي،ييا كة فنيعة!
ال طططاهد من هذه ال كطططة ان امت،ا تعان الكثيف من الثغفار ودرا ة للكثيف من
البطذط ف كطل المنطاالر ومع كل اليب ار وال ططططفائح اال تماعيةش والمسطططط،ار
ال ت لن يرظين دتعلين كا

وال دعدب وافية درا ة إلن ت،بفي لين فارسة من

فارسطار ااسط ت تمرد ع،ين كل اثف لألمية وت كص من و تيا ما تستدر ده
ميما.
ما فاتين وكان ً
كن هد ميل ان تسطططادح ال طططادة المتعلمة ل تح دار مرد لألمية فتنمع كل من
وعلما .لسي ميالبة د تح دار
حدليا من مسط،ار وترت طن يلين لت لبه معففة
ً
لمرد اإلمية دال فورب كما تعكسه النملة من وصفش دل ما تعكسه من مع،ىش إذ
يمك،ك ان تفصطططدي المسططط،ار ال ت درا ة لمسطططاعدب ولد كاني واحدب ف
وتعيييطا من و تطك مطا يك

ش

انطارب درديطا وذه،يا و لن اياميا سططططعادب وه،ال

دبفكار المعففة والعلن.
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ه،ا مسطططط،ار ال يعففن ال فالب وال الكتادةش وه،ا اخفيار ال يعلمن شططططي ًضا عما
ي،تظفهطا إن تعدر عتبة الدنيا! ه،ا من تتكططططدق ولك،يا ال تدر ح ي ة عظين
اإل ف الذي ي،تظف المتكطد ة الم لكطةش الكثيف من ال ططف والتدتيح والت سيف
والتعلين ف يطد انطي لت طدميطه ليطذه النطدب او اإلت الت لن ترظ دما م،ه هللا
عليك من معففة وإن كاني دسيية.
ال تسططتيي ،دالد د

على هذا الثغف وتذكفي دوماش (إنما اإلعماط دال،يار)ش و(لن

تسمن حتى ترن إلخيك ما ترن ل ،سططك)ش و(سططفور تدخله على لن مسططلن)!
هذا ميدان مسطاد ة د شطك ويرتاج لكطبف و لن معيال ورو ح،دن تبكف ان
كطل زرع تزرعي،طه ف هطذا االتنطاه سططططيعدد عليطك دطال يف والبفكطارش كمطا انك
سططتكططبرين مسطط،ة ف يدت ماش إن كتن هللا لك طدط عمفش فسططتتذكفين عملك
الكالح اكثف من اي ش لش وهد الذي سيكدن عزال دعد ان يكسد ال ين شعف
وت عف دتك وي،ي ئ ندر شبادك.
داختكطططار إنك اإلن ف مفحلة اال تياد ال اروع من المسطططاهمة ف االهتمات دما
ييمله اغلن ال،اس او يستث لدنه او يتناوزونهش واإل ف على در الم

ة واإل ف

دكدق ال،ية.
د ت دط ائلة ولكن ال،سطال المس،ار طبعين صعن ومفاسين لي

دالسيل و د

ندا ه صطعددة ف التعلينش لي لكل داب م اتيحش فادرث م اتيح المس،ار .ثن
اعلم ان ف صططربتين سططتتعلمين الكثيف اني اي ً طا وان صططدا تين سططت

ف

عليك عنل ع بار التعلينش واإلهن من ذلك هد اسططططاليبك ف التل ينش عليك ان
تبسي الم اهين إلسيل ما يكدن وان تستعمل التعاديف الم يدمة لديين ودعيك
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من التع يدار الت سططت لح الدح ططة ف

لددين وردما ي،

طط ططن من حدلك

إلنين ي عفن دزدادب يل.
انزل لمفتبتين ف العلن وارت ع لمفتبة التد يف واالحتفات ف السططططن .راوح
دين ال كاهة والندش دين التفغين والتفهينش دين التسططميع والتكططديفش فعني إن
امفا ردما سيفس ف ذه،يا اكثف من عدب مراوالر
رسما ي ف
رسمي احداهن
ً
ً
لل ف ش كما ان دث رو اإلمل والت انط وإسعاد لددين سيغيف الكثيف الكثيف ف
ن سيار التل

لديين .فاعت ،ديذا النانن وكدن

ثن اعلم انططك ف هططذا الثغف لسططططي ف

دوب ف تعاملك معين.

تعلمين وت،يفين ع ً
دال د،در من هللاش

فعني داعية ومعلمةش دل اني اي ً طا تسدين دور البف دكبار السن ف منتمع مسلن
يد ف ذا ال يبة ويتداصى دال يف وصلة الفحنش و د كان خلي ة رسدط هللا صلى
هللا عليه وسلن ادد دكف الكديح رت هللا ع،هش وهد "ال لي ة" يزور امفاب مس،ة
ف ديتيطا طد ف طدر البكططططفش فيعمل على إخفاج ال مامة م،ه وخدمتيا دون ان
تعلن شطي ًضا عمن يكدنش ولدال مسطاد ة عمف رتط هللا ع،ه وحفصطه على ان يعلن
اي خيف سطب ه إليه صطاحبه ليسطتدر ش لما سمع،ا ردما عن هذه ال كة الفائعة ف
دف المسططط،ين والمفتطططى والتداتطططع هلل والمسطططاد ة ف ال يفارش ذلك لرف
ال لي ة على كتمان خبف صطط،يعه .ففتط هللا عن صططرن مرمد صططلى هللا عليه
وسلن و مع،ا دين ف مست ف رحمته.
كطانطي هطذه ال كفب ولطك انطي الرفيطة ف تيديفهطا كمطا شططططضطيش إنما المين ان
تسططاهم ف إرسططال ال يف والعلن ف المنتمع المسططلن وان ت

على ثغف من

ثغدره الميمة فيندد عيان دالبفكار على شططططفيرة من المسططططلمار تسططططترح
التد يف واالحت ان.
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وف الر ي ة ت در اهمية ما نعمله درسططططن نظفت،ا ليذا العملش ف د تندين من
يمي اذى عن اليفيح ودال،سططبة له فمن هذا الم ططفوع عظين عظينش ذلك ل ططدب
تعظيمه إلحاديث الفسططدط صططلى هللا عليه وسططلن ول ططدب طمعه فيما ع،د هللاش
فكل حسن نظفته إلهمية دذله وكل ونيته! ليذا فبعإل ال،اس يبل ،المفاتن الع
دائما وإن صعبي اليفيح او تعذرر اإلسبابش
دسطبن نداياه الت تيمح لألف ل ً
طاط تعالى (هل يسططططتدي الذين يعلمدن والذين ال يعلمدن) .وانظفي لعظمة هذا
الدين حي،ما يس ف المفل درسطن صطد هش فمن ال،اس من يسطبح تسبيرة واحدب
تكدن ف الميزان اث ل من آال
عبادات،ا واعمال،ا وااخ

التسبيرار من غيفهش فيل يدفع،ا هذا إال ات ان

ف ندايانا وعيالات،ا.

ثن ال يع ،هذا ان يكاب المفل دالعنن والغفور دل د در تعظيمه إلدائه او عمله
دائما لمزيد من العيال والبذطش إنيا
د در ما ي ططعف د ططعدر الت كططيف الذي يدفعه ً
معطادلطة رائعطةش ن ططططعف دعهمية عمل،ا ف،زيد ف وتيفب عيالنا الت تزداد اي ً ططططا
دزيادب شعدرنا دالت كيف .فتعمل مع كيف يكل العيال ذروته!
واإلن دعد ان تنلي لك اهدا

الم ططفوع النديدش فمن و در ف ن سططك إ ً
باال

ف تتعخفي وإن و در ف ن سك تفددً ا ف لب ص رار الم اريع الت ادسييا
لك ال شططك انك سططتندين تططالتك ف م ططفوع ما .المين ف اإلخيف ان ت ططغل
و تك دما ي ،عك وي ،ع امتك.
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مشاريع لك :مشروع جمعية اإلحسان
ال يفهب،طك ع،دان الم ططططفوع فتسططططفح دعفكار ف الفتة كبيفب وم ف واسططططع
ودعاية عفي ة وطا ن من العماط والمد

ين! الم فوع الذي احدثك ع،ه اليدت

ادس دكثيف من كل هذه التع يدار لكن نتائنه دالتعكيد ميمة م يدب.
تططعمل مع كن من ال فال ف دلططدان،ططا يعططاندن من العدز والندعش حططا ططاتين ال
ت،تي وحبل آمالين ال ي ،يع من الكد ار والزكدار.
وإل لين يعتمد م طفوع،ا على إن ال معية إحسانش ت دت على التداصل مع كل
العططائ ر ف مرييططك ل ت ططاق على مع كططل مططا يزيططد عن حططا تينش م د

ش

احذيةش ادوار م،زلية واوانش اغييةش اففشةش العابش كتنش كل ما فروا االستغ،ال
ع،طه وي ،ع ل سططططتعمطاطش فتنمعين هذه اإلشططططيال كليا وتكطططط ،ي،يا د،ظاتش ف
ص،اديح او اكياس كبيفب ثن تبرثين عن العائ ر المعدمة وال يفبش او ال

ضين

والمينفين وما اكثفهن ف زمان،اش ترسطسط حا اتين فمن كان ي ،كططين ش ل
ممطا معططي فسططططارع لططدفعططه إليين ولكن ت،بي ف ت ف
الدطعس دطالم د

إال الييططنش مث ً ش

ان تكدن مسططططتعملة لكن من المين ان تكدن مغسططططدلة نظي ة

وليتيا معيفبش إنك ترسطط،ين ليسالل المسططلمين وااحسططان مفتبة عظيمة ترتاج
م،ك لعيال من ال،دع ال فيدش ل د كان عل رتطططط هللا ع،ه يتكططططدق دالمسططططك!
فتعمل كيف تكدن عب فية الكططد ار ع،د صططرادة رسططدط هللا صططلى هللا عليه
وسلن.
ثن ا عل

معيتطك لنمع كطل ما يمكن معه ثن ترديله لكل من يرتا هش ديذه

اليفي ة اصططبري حل ة وصططل دين المرسطط،ين والمرتا ينش ل د اصططبري مفكز
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إحسططان رائع يدفف على المرسطط،ين ع،ال البرث وعلى المرتا ين ع،ال السططساط
واليلن.
ولد طب طي هذه ال كفب مع صطططط،ف آخف من الرا ار اال وهد اليعات واصططططبر،ا
ن ططاهد اإلطعمة الت تب ى ف البيدر -وه لألسططف اهفب م،ت طططفب-ددط ان
تفمى ف ال مامة تدزع على ف فال ه دال،سطططبة لين حلن ميل يرلمدن ده كل
يدت!
هطل تطعملطي مع حين ترثين اإلميطار والعطائ ر من حدلطك ان ينمعدا كل ما
تب ى من طعات نظيف لديين يدميا ويتفكده لك ف اكياسش تسططارعين ايكططاليا
لبيدر ال فالش اعت طد ان هطذا ااحسططططان من اعظن ادداب الفافططة وااعطانططة دين
المسلمين واال تكاد.
ه،طا م،اسططططبار يكدن فيه التبذيف مسسطططط ً ا إلدعد حدودش كاإلعفاس والر رش
فكدن ذكية ف الت،سطططيح مع هسالل الذين يسطططففدن وال ي طططعفون دعن ديد ًنا
ائعة م،يكة ت،تظف ل مة مما يبذرون!
يمك،ك اي ً طا ان تسطتلم كل صطد ة او زكاب او منيدد مساد ة يفيد احدهن ان
يكطل المرتا ينش وال شك انك مع الد ي ستكبرين خبيفب د دائن المرتا ين
والمرسط،ين معاش فسطتتسطع دائفتك وستتمك،ين من إدارب ت،سيح اف ل دين كل
هسالل.
ثن هذا الم ططفوع ادل للتيديف ويمك،ك حتى ت دين المسططاعدب ديفي ة مبتكفب
ذادةش فنفد مث تدزيع البسططكديي والرلدى ف اكياس صططغيفب مزي،ة على
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ً
مميزا دعد تدفيفه من امداط
صططططغطار المرتا ينش او ان ت دم ف العيد شططططيضا
التبفعار والكد ار الت

د تكلك ف مثل هذه الم،اسبة.

لك اي ططا خيار ال ي ل اهميةش وهد ااحسططان دالم ططاعف والت د والمربة ف هللاش
فيذا إحسان يسن

المستدح ين ويمك،ك ان ت دميه إلولضك اإليتات ف دورهن

معزولين او اولضك العنزب الم،سططيينش ويكدن زل من ن ططاي معيتك النديدب
الت تفصد الرا ة فتسدها دما تنمعه من ايدي اهل الندد والكفت والركمة ثن
ما يندد ده ال لن المسمن.
يمك،ك ان تدزع دعاية لم طفوعك وت تيفي دين السكان ف كل مكان فتتسع
دائفب الدصطططلش وتكطططبح التغيية اف طططل واكبف .ولد تعثفر اخفى دم طططفوعك
وا تيدر دمثل ا تياد ف د كسبي ا ف س،ة حس،ة ثن الت،سيح دي،كما سينعل
تعثيفا.
م فوعكما اوسع واكثف
ً
اناسا ف الغفب ينمعدن اإللبسة
ثن ال تسطتث ل فكفب الم طفوعش ف د شطاهدر ً
واإلغييططة ديفي ططة اني ططة نظي ططة ويتبفعدن ديططا ف مفاكز خططاصطططططة دتدزيع
المسططططاعدار وكان حنن إ بالين يدعد للتعملش ورايي ف دعإل البلدان ال يفب
اناسططططا ينمعدن د ايا اليعات من المياعن ال اخفب وال ططططييفب فيعيدون طب يا
ً
وديعيطا لل،طاسش ثن ت ططططتيف ميطاعمين د ططططكل مذهل إلن اسططططعارها ا ل تكل ةش
وال فال ف تلططك الب د كثيف! ولكن هسالل يسططططاد دن ل،يططل خيف الططدنيططاش وان طي
تساد ين ل يف آخفش إنه خيف اإلخفب.
نعن ال دد ان ه،ا من يرتاج مسطططاعدب وخاصطططة ف دلدان،ا اليدت! فتعمل لد ان
م طططفوعك هذا احت ططط،ه من لديه درب اكبف على تدسطططيعه وتيديفه وتمديلهش
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فيكططبح معية إغاثة إس ط مية لتغيث المسططلمين لي
فييطا ف

ف الب د الت تعي ططين

دطل ف كطل العالن ااسطططط م ش وهذا وإن اسططططتعظمه احد فيد ممكن

وسطططيل لمن لديه اليمة والعزت وال،ية ال الكطططة ف المسطططاد ة دال يفارش من ال
يعنزه العيطال وال يث ،عزمه الع بارش وآتاه هللا دسططططية ف الماط والعلنش و د
تبين من خ ط اإلحداث الت تمف ديا امت،ا اليدتش كن نرن درا ة لمسسططططسططططار
إغاثية مسلمة ددط تلك الغفدية الت تمتين سد حا ار ال،اس وف ن

الد ي

ت ،طف التب طيف وال،كفانية! واخفى تدزع اليعات الذي انتيي ص حيته وتمن ده
على المسططلمين دل وتسططتمع م ططاهد الذط الت ي ططيف له اولضك المسططلمدن وهن
يمدون ايديين إلسدا ما ت دمه هذه الم،ظمة لين!
إن ااسط ت يعز المسططلمينش فدعدنا نري من ديد هذه العزب ف ن دسطط،ا وف
ن دس ف فائ،اش دعدنا نسططد ال فاغ الذي تفكه الدهن والفكدن واالسططتكانة ونزرع
ددله اليمة وال ،اي والمساد ة دال يفار.
د تكدن اإلفكار دسيية ف ددايتيا ولكن إن شال هللا واراد ليا البفكةش فستبيف
معية هللا حين يكل صدى م فوعك إل يار اإلرض المسلمة واني منتيدب.
فيل ادركي فردى رسطططالت وتنلي لك ت اصطططيل م طططفوع معية ااحسطططان
كثيفا على حنن الم ططططفوع د در ح ي ة و ددهش
النطديطد! وتذكفي ان ،ال اركز
ً
ذلك ان منفد و دده يعد إننازاش اما عن در ة فعاليته فلد انه سد حا ة مسلن
واحد ودين ائعة واحدبش ليد ع،دي ال،نا دكل ما تع،يه الكلمة من مع،ى.
فاللين سطدد خيانا لما ترن وتفتى وا عل،ا م اتيح لل يف مغاليح لل ف نسادح
لفتا فتفتى ع،ا وتفتي،ا.
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مشاريع لك :مشروع فارسة القلم
ادسطط إليك اليدت اوراق م ططفوع لي

ككل الم ططاريعش إنه م ططفوع راس ماله

صطدق إحسطاسطك و درتك على تف مة اإلفكار السليمة إلى نسيج حفو

مبيفش

تكطططط،ع م،طه العبارار اللغدية لدحة ف،ية تمتزج الدانيا دفو رسططططالتك فتعك
النماط والفوعة ف ادعادها اانسانية الفحبة.
ان تكدن كطاتبطة هذا م ططططفوع درد ذاته يرتاج اعداد يد وترديد لألهدا
واتحش
فالمعفكة ال كفية والع دية وااع مية على اشططططدها تدور رحاها كميدان ال ي ل
اهمية عن كل سططاحار المدا ية اإلخفى الت ي دتططيا ااس ط ت مع اعدائهش وال
شطططك ان لل لن مسطططاحة معتبفب ليا م عدليا السطططاحفش وال ادال ،إن لي إن دعإل
الكتاب ي دمدن ليذه اإلمة ما ال ي دمه يش كامل!
وهد م فوع إن اد العزت ل دض غمارهش فيد يتيلن م،ك الع،اية دعس
لتر ي ه دال كل الذي يست اكله إن شال هللاش اوط هذه اإلس

ميمة

هد التدرين على

الكتادة والتعبيف اان طططائ ش ول ،ل الممارسطططة ل ن الكتادة على تطططدل ف،دن اللغة
الفائعطةش وال،ظف ف نكططططائح وتد ييطار اسططططاتذب هذا العلن للدصططططدط لرياكة
مدتدع مت ن دم دمة و لن وخاتمة.
ثن إن تمك،ك من فن الكتادة مفهدن د ططكل مباشططف دفصططيد من العلن والمعففة
واالط ع والتنفدططةش في الت سططططتظيف على صطططط رططار كتططادططاتططك وه الت
ستل ص رسائلك الت تددين إيكاليا لألمةش سدال للدعدبش او للتعلين او لتنلية
الم طاهين او للططدفطاع عن مبططادئ و ،ططاعطار او لترفيإل المسم،ين او ل،كططططيرططة

232

المسطلمين او لتل يص تاري او تدثيح حدث او الترذيف من خيفش ف السياسة
او اال تماع ف الين او اإلدبش ف الدا ع مناالر الكتادة واسعة دً ا ال يمك،،ا
حكطططفها درسطططن اهتمامار ال،اس واتسطططاع ر عة المدا ية مع اعدال ااسططط ت
الذين يستيدفدن كل م دمار هذا الدين ويراولدن هدميا ليسيل عليين تغفين
هذه اإلمة وحففيا عن مسيفب ال،نا وال دز الت ي ددها إلييا ااس ت.
يدما فرر الكتادة عليك ان تدسطططع دائفب ميالعاتك و فالاتك
وليذا فعني إذا ً
ودرثك وإلمامك دالث افة الم،اسططبة لت دين اإلفكار على ال،رد الذي ييفق لدب
ال فال او يعالج م ططاكلين او يلب اهتماماتين او ينين على اسططضلتينش وليسططي
الكتادة لمنفد الكتادةش فكثيف من الكتاب يكتن لمنفد ان يمأل ال فاغ د فد ططاته
ثغفاش كراط اإل
ولكن لألسف ال ي دت رسالة وال يسد ً

ت المستع فب الت تسيل

للتف يع والتيبيل لياغية او النش الت تكتن إل ل دعاية دائسططططة ل ت،ة ال،اس
او ن ف ال

الر والبدع والكذب والد ل.

فطالعطالن يعج ديطذا ال،دع من الكتاب د تططططميف د ع يدب د مبادئ وال اخ قش
يكتبدن كتاداتين الت اتري معاوط هدت ليذا الدين ولم دمار هذه اإلمةش وهن
د شططك ما يدفعك اي ً ططا ان ت،بفي للتكططدي ل سططادهن وإنكار م،كفهن وك ططف
خداعين لل،اس.
ثن إن الكتادة ليسطي إل ل ال يفب او الظيدر دين ال،اس في ميدان عمل كغيفه
من ميطادين العيطال الت إن شططططاديطا عنطن دال،

او غفور طار م،يا ااخ

فكيف تيمعين دتر يح إننازش وإن لن يناهد الكاتن ن سطه على ت دين اإلف ل
ف سبيل هللا وإل ل رسالة ااس ت السام ة فيد كمن يرفث ف ففاغش
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إن الكتادة إل ل ان يزيد سطططداد المكطططلرين والدعاب واهل العلنش لي نية طيبة
ستبكفين دفكاتيا إذا ا دمي على تعلن هذا ال ن وو در ف ن سك ال درب على
خدض غمارهش ولكن تذكفي لي

دال ططططفورب ان تكططططبر كاتبة دين يدت وليلة

ميما لك لب،ال مياراتك وصطط ل مداهبكش وال تسطططتعنل
فبعإل الد ي د يكدن ً
ال يا

ففدما تبيف نتائج صبف .

إن ال فالب المتططعنيططة السططططليمططة لكتططادططار اهططل العلن والططدعدب والعلدت ال،ططافعططة
سططتكسططبك رصططيدً ا من اإلسططالين والمكططيلرار يمك،ك تد ي يا د ططكل مبيفش
والحظ مع ان لكل كاتن شط كططيار دعي،يا اثفر ف عيائهش وال ي ،ك يظيف

هذا التعثيف دين سططيدر كتاداتهش فمث ً من اكثف من فار لين و ذد ،اسططلددين
الماتع كان شطي ااسط ت ادن ال ين الندزيةش وسيد ومرمد ين وكتادار عل

الي،ياوي دون ان انسطططى اددال العكطططف ال دين وشطططعفاله .رحمين هللا .فا فاي
ليسالل العظات ا فاي لمن لمع من الكتاب ف تاري المسططلمين حتى ت تبس ط من
ندر كتاداتين واساليبين ما يزين نثف واشعار .
ثن دعد التمفس على فن الكتادة انظفي كيف تسطططاهمين ف ن طططف رسطططالتكش إما
دطااللترطاق دمد ع م،طاسططططن يرمطل ن
ت ،فدي دم ططططفوعطك ال طا

الين الطذي ترملي،ه إل ل امتكش او ان

ف تعليف كتاب او صطططط،اعة منلة نافعة او حتى

االهتمات دعدب اإلط اط وهد ثغف لما ي،بفي له الكتاب إلنه دبسططاطة من اصطططعن
الكتادارش ان تكتب دلغة سططليمة مسططت يمةش اددًا ينذب صططغارنا وي ططرذ هممين
ويغذي معففتين فيذا اي ططا من اهن الثغدر الت عليك الع،اية ديا إن و در ف
ن سك الفغبة وال دربش
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ثن لديك الكتادار الكططططر ية وترفيف الت اريف ااخبارية والتراليلش ولديك درف
الطدعدب الطذي ال سططططاحطل لهش ولديك كل عالن تددين ان ت،ثفي فيه عبح كتاداتك
وي دت رسططططالة ااسطططط ت ال ،يةش ويمك،ك البداية من الم،تديار وإن كان دورها
اليدت اتططعف من ذي بلش او من مدا ع التدوين او من م،بف ال طط كطط على
مدا ع التداصططلش ولن يعنز إيكططاط رسططالتك إن اني احسطط،ي الند واليلنش
فاستعي ،داهلل وال تكسل وث

ان الم اركة ف ني ة اإلمة المسلمة لي اهن

سيما واحدً ا ف عددتيا
و ي ة يمك،ك الدوات علييا ف هذا الزمنش وإلن حكلي
ً
ما دب ليد اانناز الذي يسترح ااشادب.
ف تيططدري و تططك ف الت كيف الكثيف وال تغف

ف حل ططار العبططث والتيططه دططل

ا بل دكلطك دربطك ليطذا الطدين وانثفي ديمتك دفيح اإلمل على صطططط رار اإلمة
فت طفق انتكطا ًرا وتعل ً ا .إنك على تطعف حيلتك وت كيف ش درملك لس

ال لن

زلا من تاري هذه اإلمة وتر ظي،ه من الترفيف والدسش وتساهم
ستكتبين
ً
ف ح ظ ميفاث ال يف لمن ي ل طك من ا ياطش وتكدنين دذلك اديي اإلمانة ويا
له من عمل رائع.
لن استفسل اكثف ف الرديث عما احن ولن اشد ك اكثف لعالن الرفو
ولك ،،ادثك آمال واشططططدا
تيد

واإلدبش

ف ان ارا عاملة ناصططططبةش تسططططعى ديمة عاليةش

ل،كفب امة غاليةش وإن كان ما عفتته لك من م اريع لن يلن طمدحك او

طا اتك فاعلم ان حفصطك على االسطت امة والعبادب وحسطن السطيفب والسلد ش
ليد م طططفوع مين آخف سطططيسطططاهن ف د،ال مند هذه اإلمة وسطططيزيد من سطططداد

الكالرينش ونعن ده عم ً ونعن ده تك،ي ً ا.
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إلى ه،ا سطططعتد ف عن سطططفد الم طططاريع الت يمك،ك العمل عليياش ذلك انيا على
سبيل المثاط ال الركفش والب ية ف يد انيش تستييعين ان تبكفي ما لن ادكفه
او ان ت

ر افكار مع من فبش وت ف ين د يف ما ي دت هذه اإلمةش وصد ً ا

إن صطططد ي ال،ية فتري ادداب ال يف على مكطططفاعيه فادخل من اييا شطططضي
وكدن من ذوار اإليدي واإلدكارش كدن من فارسار ااس ت واإلحفار.
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ُق ّطاع الطريق ودعاوى التغريب!
ال ت،تظفي ان تكدن مسطيفتك دائما سطيلة سطلسطة تم ط إلى اإلهدا

السام ة

دون إعططا ططة او تعييططلش دططل تد ع ان يكدن امططامططك الكثيف من الع بططار الت
يتعا ن حنميا درسن نظفتك إلييا.
لألسف ه،ا شياطين إن

و ن يتعاوندن على نكن ال فا وح ف الر ف وزرع

الكمائن الختيافك من مسيفب العيال والمساد ة وال،نا ش ولعل اوط من يتفدص
دك الدوائف هن دعاب التغفين واالنسط ل عن مبادئ ااس ت العظيمةش وهن اليدت
متدا دون ف كل مكان وف كل ساحة وف طفيح كل حلن تددين تر ي ه.
مكانة المفاب ف ااس ت
يراولدن ان يزعزعدا ث تك ددين هللا وإيمانك دهش في ،فون ال بيار وااشاعار
حدط لن ااسططط ت للمفاب وه طططن ح د يا وتغيين شططط كطططيتيا ف المنتمع
المسططططلنش وهططذا لمن تبكططططفر وت كفر لي

إال منفد افتفال ومرإل كططذب

الستدراج الغاف رش فمن ااس ت هد الذي اخفج المفاب من

ت الناهلية إلندار

الر دق الت تر ظيا درب مكدنة ف منتمعياش إنه ااس ت الذي اخذ البيعة من
ال،سال كما الف اط اط هللا تعالى ف كتاده العزيز:
َك عَ لَى َا ْن َال يُ ْ ططططفكْ َن د َّ
ال َ ْال ُم ْسمُ ،
الله َشطططط ْي ًضا َو َال
َار يُ َبايعْ َ ،
( َيطا َايُّ َيطا الَّ،ب ُّ ِا َذا َ ط َ
ي ،طهُ د َْي َن َا ْي طديي َّن
ان يَ ْ تَ ف َ
ين َو َال يَ ْ تُ ْل َن َا ْو َالدَ ُه َّن َو َال َي ط ْات َ
يَ ْسططططف ْ َن َو َال يَ ْزن َ
ين د ُبيْ َت ط ٍ
اللطهَ ِا َّن َّ
اسططططتَ ْغ ْف لَيُ َّن َّ
اللهَ َغ ُ د ٌر
َو َا ْر ُ لي َّن َو َال يَعْ كطططط َ
ي،ط َك ف َمعْ ُفو ٍ َف َبطايعْ يُ َّن َو ْ
ين) الممتر،ة.22 :
َرح ٌ
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وهد ااس ت الذي اد دكيفب اميف المسم،ين عمف دن ال ياب ليدل ات المسم،ين
ح كطططة رتططط هللا ع،يا لتكدن اوط م طططففة على اإلو ا

حيث كتن ذلك ف

وصططيته رتط هللا ع،ه وه المفاب الت اسططتعم،يا خلي ة رسططدط هللا صططلى هللا
عليه وسططلن ادد دكف الكططديح رتطط هللا ع،ه على نسطط ة ال فآن الدحيدب آنذا
ليتدارثيا المسلمدن إلى عكفنا اليدت.
وما اكثف المدا ف الت تسكد على اهمية الدور الذي لعبته المفاب ف مسيفب هذه
اإلمة وال تزاط تلعبهش وما هذا الذي عفتططته لك إال تططفب مثاط ال للركططفش ثن ما
زالي الكططط رار الم طططف ة ف االسططط ت للتعامل مع المفاب تعك

ح ي ة ذلك

التميز والرفية الت تتمتع ديا اد،ة ااس ت وتر ظ احتفاميا ومكانتيا.
وإنمطا يغيظ اعطدال هذا الدين تلك الدروع الركططططي،ة الت تر ظيا من تسططططلل
اليامعين والمتفدكين دياش حين عل ال داد ف زييا ال فع وتن،ن ال لدب
واالخت ي وغإل البكطططف وعدت ال

طططدع دال دط دروعً ا ليا ك ال تكطططليا ايدي

وادكطططار مفي طططة ال ي لد م،يا منتمع .واالختفاق ليذه الدروع وميا متيا يعد
االسططتفاتينية الت تعتمدها الرفكار التغفيبية الختيا

المسططلمة إلى سططنن

ت ل ين.
إن هطذه المكطانطة الت اعيطاها ااسطططط ت للمفاب لن تعففيا المفاب ال،كططططفانية وال
الييددية وال امفاب تدين دعي ديانة اخفى على اإلرضش وليذا يرسططدون المسططلمة
علييا ددليل كتن التاري وكذلك الدا ع كما ن ططططاهده ف عمح المنتمع الغفد
ود يادب نسائين اي ً ا.
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والر ارب

ثن إن هسالل الذين يرملدن لدال التغفين للمسطلمة لسطلبيا تاج الف

من علمطانيين وليبفاليين الطذين ت،ت ططططف ف ططططائياتين وصطططط راتين االكتفونية
والدر ية ف كل مكان وكل زمان السططتدراج المسططلمة ودس اإلكاذين والمزاعن
واالفتفالار السا يةش يفيدون ان ي،زلد من مكانة ح ظك فييا ااس ت عزيزب
غالية لتكططبر سططلعة رخيكططة الثمن تذكفنا دعيات الناهلية اإلولى من الت لف
والف عيةش والعفي وال ندر الت ي ي

على حنميا النيلة الر ارب!

جهل النساء
ولعل اكثف ما اعانين على تمفيف سطططمدمين هد اسطططتغ لين لنيل ال،سطططال دتاري
ح طططارب ااسططط ت العفي ة م ارنة مع غيفها من ح طططارار وغ لتين عن حكمة
الت طططفيع ااسططط م م ارنة مع غيفه من الت طططفيعار ثن المدا ف الفائعة تناه
المفاب ف سططيف المسططلمين الت حفكي اسططتنادة لكططفختيا النيدش النفاربش
م ارنة مع مدا ف االدتزاز إلندثتيا ف المنتمعار اإلخفى.
ططيا لن اعف
وشططط كط ً

ح ي ة انرياي مكانة المفاب ف الر طططارب الغفدية حتى

شطاهدر ذلك دعت عي ،ورايي كن ه مست،زفة وممتي،ة ورخيكة ميما دل ،ديا
العلن من مبل ،اث،ال دراست ف الغفبش وحين درثي ف ددايار ن عب الليبفالية
الت حملي لدال التغفين ف د دنا ااس مية و دتيا ولدر ف

فو

احت ان

حاد ف المنتمع الغفد .
حيث كان يمارس ر اط الك،يسطططة سطططياسطططة االسطططتعباد لألوروديين ي دتطططدن
ح د ين وي معدن افكارهن الت تكطيدت والت،ا

طار الت تراوط ان ت فتيا

الك،يسطططةش ول د اكدر ل دكتدرب امفيكية هذه المعلدمة حين تفكي ال،كطططفانية
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واصبري د ديانة معلدمةش واخبفت ،ان احد اسباب تفكيا لل،كفانية هد حنن
الت،ا

طططار الت ي فتطططيا عليين ر اط الك،يسطططة لدر ة االسطططتغ اط والميالبة

داالتباع درما ة وعمى ثن ذلك الت،ا إل الكطارل دين دعاوى الك،يسة والر ائح
عظيما ف
العلمية الرديثةش ما تفاه سططب ًبا
ً

مع حفيتيا ال كفية و ،اعاتيا العلمية

ودفعيا اشططيار ك فها دال،كططفانية ودغ ططيا لكل ما يتكططل ديا ولك،يا و عي ف
ح فب اعمحش إنه االراد!
وف الدا ع مطا و عطي فيطه هطذه الدكتدرب ما هد إال رد فعل غيف طبيع اففزته
إرهاصطططار ففض مبادئ ال،كطططفانية المت،ا

طططة على منتمع ان تح على ادداب

العلن وخطاض معفكطة التيدر ال كفي الت كطانطي السططططبن ف

يدر يل مغاط

يبنل ال كف اانسططان على راسططه العلمانية والد ددية وال فويدية والبفا ماتية
الم،ت فب دكثفب ف اورودا.

دور اإلسالم في مواجهة التغريب
و طد حطاولطي هطذه الطدعاوى ذاتيا ا ترات العالن ااسطططط م ولكن م،ينيا الذي
يعتمد على إع ن العدال لكل م دس لن يسططمح ليا دتر يح ال،تائج الت ح تيا
ف الساحة اإلورودية.
ذلك ان ح طارب ااسط ت السطامية والت امتدر إلى م ارق اإلرض ومغارديا لن
تعف

الت،ا

م،بفا للعلن والعيال الب ططفي
ططار الت يعففيا ال،كططارىش ل د كاني
ً

ف ار ى مسطططتدياته وال تعف

ت،ا ً طططا مع تيدرار العلن الرديث كما ليسطططي

درا ة اعادب نظف او د،ال على عك

ح ارب ال،كارى.
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ولعل صط دة المبادئ الت ي دت علييا ااس ت دفعي الليبفاليين للتد ه ل فيسة
د ي،تاديا ال طعفش إنيا المفابش وح طدوا إل ل تغفيبيا اإلفكار ال اذب والدعاوى
الباطلة والدسطططائل اليادية ورغن ه طططاشطططة د،يانين إال ان،ا ال ن،كف نناحين ف
استمالة تعي ار ال لن والبكيفب د،سن مت اوتة من دلد مسلن إلخف.
ودال،ظف ف آثار تسلل هذه اإلفكار اليدامة لمنتمعات،ا نكت ف انيا وصلي لعم ،ا
من خ ط اش ا

من د،

لدت،ا تعثفوا دال كف الغفد وح ارته المادية وسعدا

دند لتدفيف اإلرتطططية والظفو

الم،اسطططبة ل ،طططف تططط التين .و يف ما يسطططمى

م فوع ااس ت الليبفال .

اإلسالم الليبرالي
إنه الم فوع الذي مع دين ت نيع ال،سال على خلع الرناب وف ن

الد ي

فكططل م يدت الع ة واإلخ ق عن سططتف اللباس ليسططيل عليين الت ططليل! وتعالي
معطه دعطاوى تبفيف االخت ي دين الف طاط وال،سططططال ومرطاولطة تمفيفه دطاعتباره
تفورب.
ولدال تمكن الليبفاليين من التسطلل إلى مفاكز صط،ع ال فار ف دلدان،اش لما شاهدنا
سطفعة انت ط ار هذه الدعاوىش وتعثيفها د كل ملمدس ف دعإل البلدان المسلمة
حتى اتطري نسطبة المرنبار ال تكاد تذكف امات نسطبة السططاففار والمتبف ار.
دل اصططبري المرنبة والم،ت بة داسططن ال اندن ف د د مسططلمة تم،ع من م اعد
الدراسة وتيفد من العمل وتيان وكعنيا منفمة.
وعلي،ا نرن كمسطططلمار ان ندا ه هذه الرفكة التغفيبية د دب واعتزاز وان ندر
ان الت اريف الغفدية الت صططططدرر عن دعإل المفاكز البرثية الت كططططكططططية ف
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الداليططار المترططدب اإلمفيكيططة والت تسكططد على اهميططة دعن مططا يسططططمى دتيططار
«ااسططط ت الليبفال «ش كت فيف مسسطططسطططة (راند) اإلمفيكية الذي يرمل ع،دان
(ااسط ت المدن الديم فاط  :ال فكال والمدارد واالستفاتينيار)ش لن تعر عب ًثا
دطل ه

زل من مكف التغفيطن الذي ينفي على دت وسططططاق ف كل د د عفدية

وعلى راسططيا مفكز اإلمة د د الرفمين الذي شططاهدنا كيف ددار آثار هذا الت ان
ف تغفين المسلمة يست اكله وإنا هلل وإنا إليه را عدن.
وهطا ه ال ،دار ال

ططططائيطة الليبفاليطة ودعطاب التغفيطن ت،يلح ددعن الركدمة

السططعددية ودوط ال ليج ومكططف يمدليا دعاب التغفين دعسططمال عفدية ودم يين
الدوالرارش لت طط سططمدميا ف منتمعات،ا وت،رل معيا اإلخ قش وتسطط

معيا

ال ين وتداس المبادئش ويكطططبح الرديث عن غانية را كطططة يرتل سطططاعار من
البطث وتعيى االهتمطات الكبيف والتعظين العنيطن! ف حين العطالمار واإلديبار
وال ييار ينمد ذكفهن ف رفد

ال،سيان!

مقياس مجد األمة
وكططعن منططد هططذه اإلمططة ي ططاس درنن االنر ط اإلخ

ودعططدد المغ،يططار

السططا يار والفا كططار البائسططار وهذه الكططدرب الت تعمد على ن ططفها هذه
ال ،دار د ادنى حيال ف منتمعار يسذن فييا للكططط ب خم

مفار ف اليدت

وير ظ اد،طانهطا ال فآن ف كل يدت وينيش ف المرارين دالبكال الكططططالردن
وي ،ي اإلئمة اليداب ف المسطططا د للفوهي،نا والسطططدريين وال لسطططيي،يين! د
تعدد فاحار امتين فلن يندوا من مداسطططاب إال ف دث ال طططكدى والرزن هللش
فيل يتدالت هذا ااع ت الم،سطل الم طلل الفخيص مع م دمار هذه اإلمة! دكل
تعكيد إنه إع ت ال يمثل،ا ولن يمثل،ا ميما تعددر ،داته وتيدرر وسائله.
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اعلم اخيت ان كطل مطا ي ف طك من دائفب الند والعمل وي تي ك من مفحلة
العيطال والبطذط وي،سططططيطك دي،طك ودور ف هطذه الريطاب هد ططاطع طفيح ف
مسططيفتك من منفد م الة دعحف

متعثفب إلى دفنامج تل زيدن س ط يف سططا

او ،اب تل زيدنية خبيثة ماكفب او إذاعة تذيع ما ي ت،ك وي تي همتكش او وس
ا تماع م تدن تططططائع او حتى دوط عظمى تسططططعى لتغفيبك وازدرال إيمانكش
كلين ياع طفق!

مواجهة التغريب
ثن ال يين حنن طاطع اليفيح دطل اإلهن ان تكدن دطدراية وإدرا تات ان هسالل
د يتمسططردن دااسطط ت ويتسططللدن إلى داخلك ليزلزلدا تلك السططكي،ة واليدول
ويزرعدا مكانيا التيه والعبث فكدن لين دالمفصاد.
وال شطططك ان هذه المدا ية ترتاج اعدادش والنيل اوط ن اي تطططع كش فتزودي
دالعلن وتزي ،دالت دى واستعي ،دفب ال يذط من تداله .ثن إن اني حددر ائمة
اعدائك وك ططط ي االعيبين ووسطططائلين ف د حكططط،ي ن سطططك من الينمار وهذا
م يدت «الدفاع” ولكن يب ى لك ان ت طط ،هنماتك الظاففبش لتريم حكططدن
ال ط لة لتر ظ اخدار لك ف د د المسططلمين من الد دع ففيسططة سططيلة ف
إلماما
شططططفاكين الم،كططططددطة اليدت ف كل ميدانش وهذا يدعد إلن تكدن اكثف
ً
دعسطاليبين وشطبياتين ووسطائلين ودعاتين فت

رييا وت

ر خدارهنش وهذا

م يدت «اليندت”ش ودالم يدمين معً ا «الدفاع» و «اليندت» اني ت يمين ففض
النياد العظين الذي هد س،ات امف دي،ك.
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دعاوي التغريب المختلفة
ليسططططي دعطاوى التغفيطن دمثادة اطع اليفيح الدحيد ف مسططططيفتكش دل ه،ا
ياع طفيح دعشطكاط م تل ة د يكدن م،يا الكربة السيضة ودعاوى النماعار
ال ططططالطة والم،رففطة الت تيطدر ططا طاتك فيما ال ي ،ع دي،ك وال امتكش او لدييا
م اهين ال تتدافح مع م،يج اهل السططط،ة والنماعة الذي هد ميفاث عكطططف ال،بدب
والكرادة والتادعين الذي عليك التمسك ده.
ليذا فعف طططل وسطططيلة لر ظ ن سطططك من اي اطع لليفيح هد التركطططن دالعلن
والف دع للكتطاب والسطططط،طة وا داط ائمة ااسطططط ت الفدانيينش فما و در معالمه
واترةش فام

وال ت

إال هللا وإن است در معالمه فميا والمغامفب فمنما

لديك حياب واحدب لتكن هلل ال ف ت ط وخسارب.
واختن لك ديذه الكلمار ال،يفار لل ططططي مرمد ين إذ ي دط « :المسططططلن إذا
عف

دي،ه وعف

تاري ه سي،ظف إلى الر ارب الغفدية نظفب اإل ياط اإلولى من

المسطلمين للر ارار الناهلية الت كاني تري دينش فييا اشيال نافعة يست يد
م،يا من ا ل تفسطططي

ومياو ومدد ارش فيعخذ
دمه ف اإلرضش وفييا م اسطططد
ٍ

ال،طافع الطذي يسططططت يطد دطهش وييدعه لع ائده ول يمه ولمبادئه ولم اهيمهش وي،ظف
داستع ل المسمن إلى الم اسد والمياوي والمدد ارش فيبتعد ع،يا ويراذر ان ي ع
فييا …فيكتن له ال

ف الدنيا واإلخفب».
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حرية المرأة في الغرب كما رأيت
دعي،طا ن،ظف ف نمطاذج المفاب الت يطدعد الليبفاليدن والعلمطانيدنش لت تطدي ديا
تري شططعار الرفية والترفر .حفية ال تتعدى تعفية النسططد واالخت ي دالف اط
واإل انن واالن تا المذمدت مع ث افة الغفب الكاففش لتكطططبر منفد اداب دمدب
صطط حية معي،ةش ُترمل ن

اث اط الف ل وتراسططن كما يراسططن الف ل ! ف

حين خل يا هللا سبرانه وتعالى دتفكيبة فسيدلد ية م تل ة إل ل ادال ادوار ال
ت ل اهمية عن دور الف لش في ش ط ي ته! ثن كيف وه ت ف ف نكططف م ططيد
الكططفاع اليدت وتسططتيد

من ميع اعدال ااسطط ت د

داطش اولي

هذا إلنيا

نبإل هذه اإلمة و لبيا ورحميا الت ستلد اإل ياط ال اترة وال،اصفب لدين هللا.

حرية المرأة في الدول الليبرالية
ل د شططاهدر المفاب الغفدية الت يدعدنك إلن ت تدي دياش تعمل مثليا مثل الف ل
ف ح ف اإلرض وتكطططليح ،دار التكطططفيف الكطططرية وتنيد وتعفق! اهذا هد
م يد المساواب الذي ت،ادي ده الليبفالية؟!
ل طد رايتيطا تليطث وتفكإل لتعمين عي ططططيا وتترمل التكاليف الث يلة كدا ن ال
م،ا

ليا م،ه طيلة عمفها ترلن دعيات العيل وال تستييع ان ت،عن ديا وإن كاني

متزو ةش اهذه الرياب الكفيمة الت يدفعدنك إلييا!!
ل د رايتيا تسططتعذن زو يا ف العددب إلى البيي دعد يدت ث يل شططاق خ ططية ان
ترف ه مع ع ططي ته الت تعلن يدً ا انيا ه،ا معهش تسططتغل غياديا لل ال زو يا
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ثن تسططططتسططططلن ه لدا عيطا المفيف وال تنفن على االنت طادش كطل هطذا يطدخل ف
الرفيار!
ل د شططططاهدر اإلزواج الغفديين ي دن ع،د دفع ال داتيف ال ططططيفية ي،تظفون ان
تسطد المفاب نكططف ال اتدرب ددون ادنى رحمة وهد الدا ن علييا فعله رغن ان يا
لي

ااحسطططان! فعي ذط يدعدن،ا إليه الليبفاليدن ف حين اعزنا ااسططط ت د يف

م،ه!
ل د رايي امفاب ف سطن ال مسين تذر

الدمع ت تك ل الدحدب والن الش ل د

م ططى عمفها را كططة داليه تعت ،دالريدانار ولن ت لح ف اي ع

ة مع ر لش

طيفا معدودب ثن يت لدن
كل الف اط كاندا يسططتغلدنيا كمرية ال يتعدى و تيا اشط ً
ع،يا حتى ت دت ديا السططططن وت ف دا ع،ياش ل د الي ل دلسططططانيا :ليت ،تزو ي
ططلما ه اإلن معه ف سطططعادب واطمض،ان ال
ططلما! إلن صطططدي ة ل تزو ي مسط ً
مسط ً
ت كد مً،ا وال ً
اذى رغن كبف س،يا! فماذا ،ي من تلك الرفية؟!
ل د شاهدر كيف يترفش الف اط دال،سال ف ار ى ال فكار والمسسسار ومن
اشططيف ال ط كططيار والم امارش ودونك ال

ططائح الت ت ،ططف عن رنسططال الدوط

والدزرال واإلطبال وهلن ًفاش كذلك شاهدر دعلن كيف يستدرج ث ث ر اط امفاب
م تلة ع ًليا وي ت دن ديا سطاعار لتعدد مغتكبة ميانة وال يلدمين احد! افبعد
فتح الباب على مكطططفاعيه ف الع

ار دين الف اط وال،سطططال ن طططاهد المنتمع

الغفد ما زاط يعان من الترفش واالغتكاب! فماذا فعلي الرفيار؟؟
ل د رايي ر ً ينف امفاب مفددطة دسطلسطلة حدط ع ،يا وتم

على اردع وه

عارية كالكلن! وف مد ف يارار مكتظ دالب طف! وال احد يكطفل يسطت،كف هذا
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االنريطاي وهطذا الت لف دطل ع،طدمطا وا يطي دطه امفيكية كاني ترارب حناب
المسططلمار ردر دكل ص ط ا ة :هذه حفية من ح يا ان ت عل ذلك! ولكن ان تغي
سدها فيذا يستدع دق طبدط الرفب!
إن لد د يي اسفد لك م اهد رايتيا د ،س وشيدر علييا دعت عي ،عما يسمى
ح ططططارب الغفب ف التعطامل مع المفاب وف ار ى العداصططططن الغفدية المسططططماب
«ح ارية” لما وسعت ،مساحة الم الة ولك ،،ا تبسي لك دعإل ال كص لعلك
ت درين حنن المكططيبة الت يفيدون ان ينفو إلييا وال ططياع! ولك تت،بي
لكذدين ومكفهن ف تكطططد

ان نسطططال الغفب يتمتعن دالسطططعادب والرفية دل

الدا ع انين ترايا منتمع ميدوس دالماديار استغلين اد ع استغ ط.

نساؤنا والطعم
ولألسطططف ف د ادتلعي دعإل نسطططائ،ا اليعن وليثن خلف سطططنن الفو الب طططفية
واالسططتعباد الذي يسططتدر دنيا إليهش ف د شططاهدر دعإل المسططلمار ال ت ما ان
وطعن ارض الغفب حتى نزعن الرناب و كفن من طدط الثياب واخذنا ي دمن
الت،ازالر دعد الت،ازالر لعلين ي زن دم،كن عمل مغف او يكسبن لدب اإلمفيكان
او ي،دمنن اندما ً ا كام ف منتمع الغفبش ولكن لألسططف مفر السطط،دن ولن ار
إال الظ ت يكسططد م مح و دهين وال يبة تغلن على طمدحاتين وكعنين يليثن
خلف سططفاب ويا ليي ش طعفيش ك،ي ارى الكاففار يسططتيزئن دين ويزدري،ين ذلك
إلنين ت،ازلن عن مبادئين د ثمن د إكفاه د ادنى اتططططيفار إل ل تر يح حلن
دائ

خسفن ان سين ولن ير ،هش فكان حالين اشبه دمن يليث خلف سفاب ف

صرفال احلة.
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ل د شطططاهدر طالبار مسطططلمار يدخلن مرتفمار لنامعار غفدية ثن يت ف ن
سرا يار! د ادنى كفامة وال حيال ويسمى هذا ف

دامي

الغفب حفية!

وكن من مسططططلمطة دعطد ان وططعر دماها د د الغفب انسططططل ي تماما عن دي،يا
ومز ي سططتفها وانيل ي تبفهن للكاففين عن صططدق نداياها ف االندماجش حتى
اصططبح انر ليا ال ل

ف ح ر راس السطط،ة يثيف تعنن الكاففار ان سططين

و طد سططططمعطي تعلي ار ي،دى ليا النبينش من بيل انظفوا تلك المسططططلمة ع،دما
است،

ي الرفية لدي،ا كيف فعلي ف ن سيا ف ح لة راس الس،ة!

وم،ين من سعلت ،دكفيح العبارب لماذا ال ت بلين دعدات،ا لر ر آخف الس،ة كما
ت عل المسلمار اإلخفيار؟! فكان النداب الكادت لين :إلنين ال يمثلن ااس ت.
وال عنططن إن رايتين يتبططادلدن نظفار ااعنططاب ف شططططيف رم ططططان المبططار
ويعبفون عن ت طديفهن لكططططبفنطا و طدرت،طا على ترمل الندع والعيش كل هذه
الساعار دون ان يسثف هذا ف عيائ،ا اليدم ! وهكذا كان التمسك دتعالين الدين
العظين سب ًبا لعزت،ا ورفع م ام،ا ف اعي،ين!
على عك

الت ل المسسف الذي يزيد صاحبه ً
ذال واحت ا ًراش ول د كان طفي ً ا ان

ترفكي الغيفب ف

لن نكطفانية حين الي لن اكن اصدت صيات ال،كارى ولكن

دعد ان شطاهدر المسلمة تكدتش فرر ان اصدت انا اي ً اش ولك،ه صيات على ندع
معين من اإلطعمططةش فيططا لططه من منيدد يم،دن دططه على دي،ين! وال دين اروع من
ااس ت.

220

فتنة نسائنا بالغرب
إن م ططكلة الم تدنار دالغفب من نسططائ،ا انين ال ت بلن ح ي ة ان الغفب م يئ
تمطاما ف اسططططلدب حياته وم اهيمه وان اخت

التفكيبة ال سططططيدلد ية دين

الف ل والمفاب تنعل من الظلن المساواب دي،يما ف كل ادوارهما وو ائ يما الت
داإلصل ينن ان تكدن متكاملة ال مت ادية ف هذه الرياب.
اهتمطامطا لر ي ة التناذب دين الف ل والمفاب وتيدن من اإلمف
كمطا انين ال يعفن
ً
على غفار اسطاتذتين ف هذا ال ط ط الليبفاليينش ف ينيبدن على اسضلة صعبة
كسطبن تكطاعد نسطن اإلمفاض الن،سطية ف منتمعار الغفب وكانت ار اإليدز
دمعدالر م ي ة وك سطططاد المنتمع وت كك اإلسطططف دسطططبن الزنا وزيادب نسطططبة

اإلط اط د آدال ف ط ً عن ارت اع نسططبة االنترار ع،د ال،سططال وت،اوط الم درار
وااسفا

ف شفب ال مف!

إسالمنا منتهي الصالحية في زعمهم
ولمرطاولطة ف ليطذه ال ططططبيار يترنندن د فية ان ال،كططططد

الت

ال ديا

ااسططط ت ال تت،اسطططن وعكطططفنا اليدت عكطططف العلمانية والديم فاطية والتر طططف
المزعدت!
نعن إنين يزعمدن ان ال،كد

الت

الر ف ال ه ااس م نكد

تاري ية

ليا زمن مردد ولىش فكيف ت بلين اني ايتيا العا لة ان تعخذي من ي فب اصدط
دي،ك وم،يل ار ااس ت العظينش ناهيك عن ففوعه ثن يتكدر ل،كيرة مسلمة!!
ليكن رد على امثاط هسالل ودكل اعتزاز (لكن دي،كن ول دي!) ،
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ثن هن يفيدون ان يفسططمدا صططدرب ااسطط ت كمنتمع ذكدري! وهذه افتفال آخفش
فالر ططدر ال،سططائ ف التاري ااس ط م ك يل دفد هذه اإلكاذين واالفتفالار
ثن هذا ما ال تس

ف شباكه الميالعة لتاري امتيا.

منزلة المرأة في الدول الليبرالية
وعليطك ان تطدرك ايتيطا الرفب اإلدية دمسطططط مياش ان الليبفالية تنعل من المفاب
سيا وماديً ا دعد ع
منفد اداب ن عية يتعامل معيا د كل مادي شيدان ش تستغل ن ً
الكطططدر .ويك يك ان ت طططاهدي كيف تباع السطططيارار والسطططنائف وحتى ادسططط
الم،تنار وإن كاني دنيضة دعفض امفاب عارية دنانبيا ف ااع نار ااشططياريةش
ازدرال ليطا وإلندثتيا الفخيكططططة! فمن ك،ي اريد شططططفال الم،تج لماذا تعفض عل
سططططد امفا ب عططاريططة ال ع
واتيفاب ال يعك

ططة لططه البتططة ديططذا الم،تجش الي

هططذا اعفاض هدس

ح ارب إنسانية دل مة االنرياي!

كثيفا لماذا هذا الب
ل د تسطططاللي
ً

كثيفا
إلندثة المفاب ف الغفبش ل د تعنبي
ً

ف يدت ثلج دارد تعكف فيه الفيا المتنمدبش وال،اس يسارعدن ال ُ يى تل ين
المعاطف ال

ط،ةش تعنبي دمظيف تلك ال اح،ة الكبيفب الت

علي من خل يتيا

ز ا ً ا يظيف م،ه ما دداخلياش واإلغفب من ذلك ان دداخليا نسطال عاريار يم ين
ف ا دال د ل دسبن ا يزب التدفضة دداخل ال اح،ةش ل د كن يعفتن ا سادهن
للمارب! ثن لن كل هذا الع،ال؟
إل ل ان ي،ظف الف اط ل،سطال عاريار ف

د دارد عاصطف عكف دكل اخ

يار

الب ططف وادفد كل شططعدر إنسططانية مرتفت! اال يذكف هذا دعكططف الناهلية حي،ما
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كاني المفاب تعفض للبيع دثمن د

! هذه ه الرفية الت يفيدون ان يسن،د

فيياش إنيا حفية اليدس الن،س واالدتزاز إلندثة المفاب لكالح شذوذ الف ل!
وال داع للرطديث كيف تعامل هذه ال،سططططال الت تد ف ف مثل هذه اإلعماط
لعفض ا سططططادهنش او لعفوض اإلزيططال وكيف يد عن على ع دد ترفمين اغلططن
الرفيارش كم،عين من الرمل واإلمدمة وإال يلغى ع د العمل وي

طططعن ل دتزازش

كل هذا خ ية ان يتغيف سدها الذي ا فته لين وي سد عليين عفوض الناهلية!
إنه ندع من اد ططططع انداع االسططططتعباد ف العكططططف الرديث ولكن دلباس الرفية
الكطاذدة ال ادعة ف حين فتيات،ا م تدنار دعارتططططار ازيال مسططططتعبدار! فعي
تغفين دائ
ثن يك

هذا الذي ي يف اح ت فتيات،ا!

ال،ظف ف طبيعطة خيطادار الليبفاليين لت ططططاهدي ال ندب الكبيفب دين

الغفب والمنتمع المسططططلنش ما ينعل من ت،زيل دعداتين العبثية مسططططتري ف
منتمع مسلن ميما حاولدا ذلك إلنه ال يدائمه البتة ال يفكن مع معالن ال

كية

المسططلمة العزيزب .وتب ى حظد ه من هذه المراوالر تناوب دعإل ال ططاذين او
الم،سل ين عن دين هللا.

نساء انزلقن في فخ الليبرالية
تمطامطا ايتيا المسططططلمة الرفبش ان ال،سططططال ال ت اختفن ان ي،زل ن ف
وتطعكطدي
ً
مست ،ع الدعدار الليبفالية يعانين ان كات ش كية مزمنش يعانين من تيح ف
الكططدر وإن كن يكادفن اخ ائهش إنين لن يتمكن اددً ا وميل ً ا من االندماج الكامل
مع المنتمع الغفد ميما مكثن ف الغفب وميما تمسرن دث افة الغفب.
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وفدق ذلطك لن تتمكن من الب طال على اصططططلين الطذي هنفنطه دمرادتين فكططططفن
معل ار ف اليدالش د هدية د اصطل تت اذفين اإلهدال وت يع س،ين عمفهن ال
إلى هسالل وال إلى هساللش إنين يع ططن غفدة لمال تعمدن اخ ائيا دالتمادي اكثف
ف طفيح ال يع ودالع،اد وهذا هد الغبن دعي،ه...
فكيف يمكن لمسلمة عزيزب ان تتعايش مع انرياطار المنتمع الغفد ال كفيةش
ة دي،يا ودين الف لش داسن الرفية

وم ال اته ال يفيةش تدفعيا دفعً ا لتدسيع الع

دي،ما تسمن ه ددين ير ظ المفاب من الزنا ومن االدتزاز؟!
ل د شطاهدر طالبار تفكن م اعد الدراسطة ف دعإل االختكاصار ف

إلنيا ال

تماما ليلبة امامين
ت،اسططن امفاب مسططلمةش حين طلن م،ين رسططن ا سططاد عارية
ً
درنة التعلين وال ن! ل د اشططططمعزر فيفتين من هذا االنرياي الذي يلبسططططدنه
ثدب الر ارب وه م،ه دفال!
إن احتيا ار المسطططلمة ت تلف تماما عن احتيا ار المفاب الغفدية فكيف يمكن
ان تيبح الليبفالية هذه الميالن على مسلمة؟
كيف ت بلين ان تكدن ترية دعدار الغفب الذي يرتفت حح الغانية ف العفي
وال يرتفت حح الع ي ة ف السططتفش ما يعك

م ططيد ع،كططفية د ططع ال حفية كما

يزعمدن!
إن الرفيطة لطديين ه ففض العفي عليطك! فطعي حفيطة هذه الت ت فض عل ما
يفيدونه هن؟!
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إ ن الر ي طة الت تراوط إخ الها دعاوي الليبفالية ه ان هدسططططين الن،سطططط
ادهن إلى الليث خلف تعفية المفاب ولن يغظين مثل حف

ااسطط ت على سططتف

المفاب لتركي،يا وح ظيا من امثاط هسالل الميدوسين .فكان كل هذا الر،ح!

من هي المسلمة
إن المسططططلمة اليدت ه الزو ةش وه اإلتش وه المفديةش وه المعلمة وه ردة
البيي وك،ز اإلسفب المسلمةش دعك

المفاب الغفدية الت يغلن علييا وعلى حياتيا

اليادع المادي ال ،ع ت،تي اياميا ف دور المسطط،ين الباردب والع د ال ،سططية .ثن
من حل طار مكفهن ال طائطن مطا ييففدن دطه من ميالبة ليدت رواد

ال دامة ف

ااسط ت اي طا درنة الرفية المزعدمة وتعمل مع ما ي دله ال ي عبد العزيز
اليفي

ثبته هللا وفك اسفهش عن هذا الباب الركين ف ااس ت:

وليا على
"شطططفع هللا دامة الف ل على المفاب تكلي ً ا ال اسطططتعبادً اش فاالدن يكدن ً
امه وإذا رآها بل يدييا و ،ته تري دمييا (الف اط دامدن على ال،سال)"
يفا ال ،ة
وي دط ندر هللا دكيفتك دعلمه" :او ن ااس ت على الف ل ولد كان ف ً
على المفاب ولد كاني غ،يةش تكسبه وا ن وتكسبيا مبا ش ومساواتيما ف العمل
إخ ط دال فع وال يفب " .افتستبدط الرفب الذي هد ادنى دالذي هد خيف؟
ورتطط هللا عن ه،د د،ي عتبة حي،ما الي لفسططدط هللا صططلى هللا عليه وسططلن
وه م بلة من لن الناهليةش او تزن الرفب!
ه،ا سعتد ف عن االستفساط إلنه مدتدع يثيف اإلشنان لي

لكثفب الميالعة دل

ل دب الم طاهدبش وإن ناصطرة لكل مسطلمةش ان تتمسك دااس ت حك،يا وسك،يا
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ومست بليا الذي لن تفى ند ًرا ف غيف دردهش وإيا واالنبيار دغفب كافف فدهللا إنه
الدهن وإنه السطططفاب الذي يزي،دنه لك ف حين لن ير ح سطططعادب ل،سطططائين وال
حفيطة وال ر

روحياش دل اركل هذه الدعدار د دب وارفع هامتك تييً ا وف ًفا

اني المسطلمة الرفب ال طام ةش تسطادح ف درب المساد ة حتى تكل دس ت إلى
دار ال لدد وال دز العظين.
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وصية تمليها المحبة في هللا
وصل،ا إلى نياية س فنا اخية رغن ان ما اود دثه إليك ال تك يه هذه الك رار وال
ي اس د،سططيج العبارار والكلمارش والسططبن ان الرن ف هللا نبع يتدفح ف كل

يدت ومع تدافع امداج اليمن يكطططبح سطططي ً

ً
ارفا! فكيف ي طططن ال،ثف او ال طططعف

مربطة ااسطططط ت العظيمطةش كيف يمك،طه ان يسططططتدعطن ر ييا وثفالها وعيالها
ومسطاد تيا! إنيا مربة ي طح شطعاعيا ف ال السماوار الع ش وي،يف دعنداره ف ال
اانسطططانية الفحبة ف تسطططعل دعدها عن ال يفار والبفكار الت يندد ديا هذا
النيد من العيال المتكل دالسمال.
ولكن إلن لكطل دداية نيايةش ولكل م دمة خاتمة ولكل ا ل كتابش كان الدد ل،ا ان
نلتزت هذا ال،ظات وان نيديك ما ن تن ده الكط رارش ال ص لك فيه كن الم اعف
واإلم،يارش إلزفيا لك وانا ادكطططف ف م،تكطططف الم طططيدش م طططيد صطططفاع اإلمة
المسطلمةش ت ط ين اإل ي اط وتس،دين الف اط وتسدين الثغدر وتعيفين اإل دال
دفوحك المسم،ة الباذلة وطيبتك وانسك يا مسم،ة.
ف يليح دمثلطك إال ان تزدان دتطاج علد اليمطةش يل كططططه لك ادن ال ين رحمه هللا
دبفاعته ال ذب إذ ي دط( :علد اليمة :ان ال ت ف دون هللاش وال تتعدض ع،ه د طط ل
سططططداهش وال تفتططططى دغيفه ً
دطدال م،طهش وال تبيع حظيطا من هللا و فده واإلن

دهش

وال ف والسططفور واالدتياج دهش د طط ل من الرظد ال سططيسططة ال انيةش فاليمة
العالية على اليمن كاليائف العال على الييدرش ال يفتططى دمسططا يينش وال تكططل
إليه اإلفار الت تكطططل إليينش فمن "اليمة" كلما علي دعدر عن وصطططدط اإلفار
إلييطاش وكلمطا نزلي كططططدتيا اإلفار من كل مكان؛ فمن اإلفار داطع و داذبش
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وه ال تعلد إلى المكان العال فتنتذب م،هش وإنما تنتذب من المكان السطططافلش
فعلد همة المفل :ع،دان ف حهش وس دط همته :ع،دان حفمانه).
ثن إن لديك اسفا ًرا ت ديك ت د ازر وتسنسك ف وح ة اليفيحش عليك ديا وال
تسططططتيي ،دتطعثيفهطاش تسططططتمدي،يا من لدب العلمال والركمال وال بفال دميدان
الرياب تردوهن ع يدب التدحيد السام ةش تكيدييا من الكتنش من الدروسش من
العبف.
فمن رايي من ت ططدش عليك مسططيفتك فت،افسططك ف الدنياش نافسططييا اني ف
اإلخفب وال

الدنيا ف نرفهاش وإن رايي من ت،افسك ف دي،كش ف،افسييا د،بل

وذكطالش وا عل شططططعطار ف الريطابش مطا طالطه وهين دن الدرد رحمه هللا" :إن
استيعي ان ال يسب ك إلى هللا احدٌ فافعل".
وإيا ان تكدن ممن:

 ا يشعرون رما يف دينهم نقصوا

ً
جهال وإن نقصت دنياهم شعروا !

دل كدن :

حبيبة لم ختضع لقول و ا ترى

حماسنها يوما فيطمع طامع

وجال عليها درعها فتسرتت ره

واحتوى ما حتتويه المدارع

تفدد ف خاطفها حي،ما تكاد

داط ً :

تركت حنوهم واهلل يعصمين

من اتلقحم يف تلك اْلراثيم
226

فمن شعفر تع ً ا او تفا عً اش فعليك ديادت اللذارش واذكفي ساعة المدر الت

د

ترل عليك ف اي لرظةش ف اي مكان! وكن من اهل العلن والركمة ات دا على
وصف هذا الع ج لكل انتكاسة ف م،تكف اليفيحش ف د اط صالح المفي رحمه
هللا" :إن ذكف المدر إذا فار  ،ساعة فسد عل َّ لب " .و اط الد اق رحمه هللا:

"من اكثف ذكف المدر اكفت دث ثة :تعنيل التددةش و ،اعة ال لنش ون طاي العبادبش
ومن نسطططط المدر عد ططل دث ثططة :تسططططديف التددططةش وتف الفتططططى دططالك ططا ش
والتكاسل ف العبادب".
ولن يكتمطل هطذا التد يطه دطدون التزات للطدعالش اط هللا تعالى ( :ل ما يعبع دكن
ردى لدال دعانكن) و اط -صططططلى هللا عليه وسططططلن " :-اعنز ال،اس من عنز عن

الدعال"ش و اط اي ً طططا-صطططلى هللا عليه وسطططلن " :-إذا تم،ى احدكن فليكثفش فمنما
يسعط رده".
ا عل

ططل همططك االرت ططال در ططة در ططةش دمزيططد من العلن وال يف ومن ال ين

والبطذط ...ومن العمطل والمسططططاد طةش ت فد من خال ك دالتددة والرسطططط،ار .اط

َ ْ
َّ ْ
َ َْ َ َْ
َ ُْ ْ َ ْ ْ
ني َوالقانتات
ني َوال ُمؤم َنات والقانت
ني َوال ُم ْسْْل َمات والمؤمن
تعالى{ :إن ال ُم ْسْْلم
ين َو َّ
الصْْادقَات َو َّ
ني َو َّ
َو َّ
ني َو ْ َ
الصْْار َرات َو ْ َ
اخلاشْْع َ
الصْْادق َ
الصْْارر َ
اخلاشْْ َعات
ني َو َّ
ني َوال ْ ُم َت َصْْْد َقْات َو َّ
ني فُ ُر َ
احلافظ َ
الصْْْائم َ
َوال ْ ُم َت َصْْْدق َ
الصْْْائ َمات َو ْ َ
وج ُه ْم
َ َ َّ َّ ُ َ ُ َّ ْ َ ً َ َ ْ ً
َ َّ َ َ ً َّ
َّ
َ
َو ْ َ
اهلل كثريا َواَّلاك َرات أعْد اهلل لهم مغفرة وأجرا
احلْافْظْات َواَّلاكْريْن
ً
َ
عظيما}اإلحزاب 31سدال ك،ي مبت ب دالغ،ى او مبت ب دال فش ال ت فح لما آتا
وال تعس على ما فاتكش ورددي ف كل لرظة فف او حزن:
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بليك إساليم من األعماق

أنا لم أخن عهدى و ا ميثاىق

فمن كان ثمة من تدعد للت ططبه دسططا ية كاففبش فكدن نبيلة مبكططفبش وادعييا
للت به دعميار المسم،ين وف ف امتين الكراديار وكل صالرةش وإن ازدرا احد
فذكفيه دسططيد ال لح مرمد صططلى هللا عليه وسططلنش من رز ه هللا دالب،ار فذر
من ا لين الدمدع وو ف إل لين ف النمدعش ول ن اإلمة اطبة اعظن كة من
البف وااكفات واالحتفات والت ديف للمفاب.
إن،طا درطا ة إليك اخيةش درا ة ليمتك ولدور ف ني ططططة هذه اإلمة المكلدمةش

فكدن على در الردث وعلى در المسطططسوليةش ا عل من عيائك مث ً و دوب
يرتذىش دكد ك وإخ صك ودكيفتك وت انيك...
فمن تفس حن ااس ت ف

لبك وسكن ف كل دانركش فالزم طفيح الرح

إلى آخف رمح وال ت بل ددنية ترففك عن سبيل ال

وال،كف.

ه،ا تتد ف الكلمار ولكن وصطططاط ارواح،ا ال يتد ف ...وتلك الدعدار واإلم،يار
تتألإل ف سمال هللا ...حياب هلل ومد ًتا ف سبيل هللا فمن ينفن على الم،افسة!

َ ً ُ َّ ً
َ
ونميض ىلع األيام عزما مسددا
َ
فيعلو رنا ح ٌّ -علونا رفضله -
ً
ُ
ُ
ونصنع راإلسالم دنيا كريمة

ُ
ونبلغ ما نرجوهُ َ
رغم العوائ
ىلع راطل َ -
رغم الظواهر -زاه
ٍ
وننرش َ
ُ
نور اهلل يف لك شارق
ليلى حمدان.
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