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النف�س املطمئنة

روحوا
القلوب

قال جد لحفيده :
- ال تكثر من مديح من تحبه ... 

- وال تمِش مع من لم يطع ربه ... 
- وال تثرثر باملجالس ... 

- وال تسلم وأنت جالس ... 
- ال تهون ... وال تتكبر ... 

لهم  تبرر  أشخاص  مع  تهدرها  أن  من  أقصر  الحياة  
ومن  فيك  الخير  سيرى  يحبك  ،من  الوقت  طيلة  أفعالك 
ضيافة  أحسنوا  فعلت  مهما  إرضاءه  تستطيع  لن  يبغضك 
الله رٌب كريم حتى  ..فإن االبتالء عابر سبيل وإن  االبتالء 
ر الله بها من خطاياه..الباليا ضيوف 

ّ
الشوكة يشاكها إال كف

ال  ماِدحة  الجزاء  بالِد  إلى  رحل 
َ

ت حتى  ِقراها  فأحسن   ،
قاِدحة . 

لك  تحت 
ُ
ف ولو   .. مفاليس  القيامة  لوردنا   .. الباليا  فلوال 

 حزنك ...
َ

أستار الغيب ألحببت
ا من الثواب ، النتشى 

ً
 ُيغرف للّصابر غرف

َ
ولو رأيت كيف

 وخزة ألم .
ّ

قلبك وتلذذت بكل

- ال تلني ... وال تتجبر ... !!!
- الصادق ال يحلف ... 

- والواثق ال يبرر ... 
- واملخلص ال يندم ... 

- والكريم ال يمن ...
- واملحب ال يمل ... !!!

يريد  كما  تكن  وال  أنت  كما  كن 
غيرك ... احترامك للناس ال يعني 

أنك بحاجه إليهم ... 
دينك  من  تتعلمه  مبدأ  ولكنه 

وتربيتك . 

رم ... 
َ

حت
ُ

- احترم ت
غنًيا  بأخالقك  ثرًيا  فكن   -

بقناعاتك كبيرًا بتواضعك ... !!!
من  عليك  يتكلم  ملن  تنظر  ال   -

خلفك 
- ال تخبر الناس كم تحفظ وكم 

تقرأ من كالم الله .... 
تعاليم  فيك  يرون  دعهم  بل 
عاريًا  اكُس   ، جائعًا  أطعم   ، الله 
 ، يتيمًا  ارحم   ، محتاجًا  ساعد   ،
سامح مسيئًا ، ِبرَّ والديك ،ابتسم 

للجميع ، فليس العبرة أين وصلت 
إنما   ، الله  كتاب  قراءةوحفظ  في 

أين وصلت كلمة الله  فيك .. !

شيرين أشرف جمال
إعداد:

وصايا جد لحفيده

همسة

صباحية
يتكلمون  الناس  نسمع  ما  كثيرًا 
أراٍض  عن  بحسرة  مجالسهم  في 
 ٢٠ من  أكثرمن  قبل  عليهم  ُعرضت 
دنانيرأو   ٥ زهيد..  بسعر  سنة   ٣٠ أو 
١٠ أو ٢٠ دينارا للمتر الواحد أو حتى 

أرخص من ذلك...
من  بالرغم  إليها  يلتفتوا  ولم 
يعضون  واليوم   ، معهم  املبلغ  وجود 

أصابع الندم .. ملاذا؟
تساوي  أصبحت  اليوم  ألنها 
وربما  اآلالف  مئات  بل  عشرات 

املاليني ! ..
من  يمتدحون  نسمعهم  وأحيانًا 
واشترى  وقتها  الفرصة  اغتنم 
األرض وقت رخصها ، ويغبطوا حال 
من  أصبح  أن  بعد  اليوم  صاحبها 
رجال األعمال ومن أصحاب املاليني 

بسبب تلك األراضي!
<السؤال هل سيتكرر هذا املشهد 

في املستقبل؟
الجواب نعم وبشكل أكثر حسرة ..

وقد  القيامة  يوم  أناس  سيأتي 
باألعمال  واستخفوا  »استرخصوا« 
الصالحة أيام الدنيا بالرغم من أنها 

كانت متوفرة لديهم وميسرة لهم : 

 .  . دعاء  صالة..  ذكر..  صدقات.. 
صيام .. مساعدة آخرين .. إلى آخره.

عندما  قمتها  الحسرة  وتصل 
قيمة  القيامة  يوم  أمامهم  ينكشف 
ولم  فيه  زهدوا  الذي  الصالح  العمل 

يغتنموه.!
قيمة  أن  املوقفني:  بني  الفرق 
الحصول  لكن  ارتفعت  األراضي 

!. 
ً
عليها ليس مستحيال

أما في املوقف الثاني: فقيمة العمل 
الصالح قد ظهرت وبانت يوم القيامة 
صار  وقتها  عليه  الحصول  لكن 

!.
ً
مستحيال

 في الصورة األولى: يقول من ضيع 
األرض  اشتريت  ليتني  يا  الفرصة: 

وقت رخصها !
وفي الصورة الثانية يقول : يا ليتني 

قدمت لحياتي!
األعمال  بسهولة  تنخدع  ال 
أن  فتظن  وتوفرها  اليوم  الصالحة 
جدًا  مة  قيِّ هي  بل   ! رخيصة  قيمتها 

جدًا.
)طالب  سوى  قيمتها  يعرف  ال 

اآلخرة( فاحرص أن تكون منهم .

قيمة العمل الصالح
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العدد 149 يناير 2022

من سيجادل اهلل عنك

هذه هى السعادة الحقيقية

* سؤال يجب أن نسأله ألنفسنا 
.... من سيجادل الله عنك  بالنسبة 

للصاِحب، والرفيق، الصديق(
الشيخ  من  سؤاال  سمعت   *
 

ُ
بيقول:« من سُيجاِدل محمد سعد 

ربك فيك »؟
نجيب  محتاج  ده  ؤال  السُّ
دائرة  على  وننظر  وقلم  ورقة 
الصاحب  فيهم  أصحابنا«مني 
غير  من  الجنة  هدخل  اللي  

صديقي«(
يوم  عنك  الله  هيجادل  مني 
حق  عن  ُيجادل  مما  أشد  القيامة 

نيا«(
ُّ

ليه في الد
 

ُ
الله صلى   - بّي 

َّ
الن عن  ُرِوَى   *

 
َ

َص املؤمنون
َ
م - » إذا خل

َّ
عليِه وسل

 
ُ

مجاَدلة فما  فأِمنوا  اِر 
َّ
الن  

َ
من

 
ُ

َيكون  
ِّ

الحق في  لصاحِبه  أحِدكم 
مجادلِة  من   

َّ
بأشد نيا 

ُّ
الد في   

ُ
له

واملناسبات  االجتماعات  في 
يحسن  واألصدقاء  األقارب  مع 
يضايق  قد  ملا  التعرض  عدم 

صاحبك 
�� العمر والشيب  .

�� السمنة .
�� هزال الجسم .

�� العتب الزايد املتكرر.
ساعة  إمطاراملقصرين   🔘
التقريع  من  بوابل  مجيئهم 

والتأنيب!
�� سؤاله عن خصوصياته.

األحداث  بعض  ذكر  تكرار   🔘
التي تضايقه. 

وتحدث  وآنسه  له  ابتسم  بل 
معه بما ال يضايقه .

ال  بظروف  اإلنسان  يمر  فقد 
يعلمها إال الله ..

يعني  سمحًا  قريبًا  الله  رحم 
أهله على صلته 

احترم من حضر ..!!!
رك ...!!!

ّ
ر من قد

ِّ
قد

اعرف قدر من عرف قدرك!!! 
محاٍم  أخطائك  على  تصبح  ال 

وعلى أخطاء اآلخرين قاٍض!! 
وتقف  تعود  ثم  تدور  الدنيا 
فعلته  ما  بك  لتفعل  عندك 

بغيرك.. تذكر ذلك جيدًا! 
وتمضي  غيرك  تؤلم  من  يا 

كأنك لم تفعل شيئا!

على  يؤثر  الزعل  أن  تذكر 
األعصاب ، والخوف والغيرة 

تؤثر على نبضات القلب . 
بقلوب  ما  تعلمون  ال  فأنتم 
العباد ! وتذكروا أن من عاب 
تحبون!  بمن  فرفقًا  لى  

ُ
ابت

يه قصة حزن 
َ

خص لد
َ

فكل ش
بداخله! فهناك شخص يبكي 

رحلوا  أشخاص  على  يوٍم   
ّ

كل
 الدنيا! 

َ
من

هذا  يقرؤن  وأشخاص 
في  أنفسهم  ليجدوا  الكالم 
ُطوِر ! وال تصدق أن  بعض السُّ

أحدًا ال ينقصه شيء!!! 
أسعده  من  إال  سعيد  » ال 
أضحك  الذي  هو  فالله  الله، 
أسعد  الذي  وهو  وأبكى 
أغنى  الذي  وهو  وأشقى 

وأقنى. 
بالزواج  ليست  فالسعادة 
باألصدقاء  وال  باألوالد  وال 
وال بالسفر وال بالشهادات وال 
وال  باملناصب  وال  باملاركات 
بالرفاهية  وال  الذوق  بحسن 
كل  السعادة  بالبيوت  وال 

السعادة في اتصالك بالله. 
كثرة  على  نفسك  ب  درِّ
يبقى  حتى  الله  باب  طرق 
وبني  بينك  ممدودًا  الحبل 

الله .. 
هذه هي السعادة الحقيقية.

إخواِنهُم  في  هم  لربِّ  
َ

املؤمنني
 

َ
يقولون قال  اَر 

َّ
الن دخلوا 

ُ
أ  

َ
ذين

َّ
ال

معنا   
َ

ون
ُّ
يصل كانوا  نا 

ُ
إخوان نا  ربَّ

معنا   
َ

ون *ويحجُّ معنا*   
َ

ويصومون
اذَهبوا   

ُ
فيقول اَر 

َّ
الن هُم 

َ
فأدخلت

هم 
َ
م فيأتون

ُ
فأخِرجوا من قد عَرفت

 
ُ

تأكل ال  بصورِتهم  فيعرفونهم 
اُر ُصَوَرهم*«

َّ
الن

الي  الِعالقات  أكثر  من 
هي  كثير  اختالف  فيها  حصل 
تعِرف  ال  الناس  أغلب  حبة،  الصُّ
أصَبح  واالجتماع  األخّوة،  حق 
على  الفراق  وكذلك  ُدنيا،  على 
وعالقات  نفِسّية،  وأمراض  دنيا، 
إلى  وما  دوِنية  ونظرات  ّوهة، 

َ
ُمش

ذلك«. 
اللي  اِحب  الصَّ عندك  هل 
بيشحنك إيماِنًيا بمجرد الجلوس 

معاه؟ 

اللي  اِحب  الصَّ عندك  هل 
أفعاله بتذكرك بالتوحيد؟ 

اللي  احب  الصَّ عندك  هل 
بتتعاَهد معاه فعل الخيرات؟ 

وينصحك  بالله؟  يواسيك  اللي 
لله؟ 

طيب مني اللي ملا تموت هيفضل 
يدعيلك لحد ما يموت؟ 

فاكرك،  هيفضل  مني 
وهيفتكرك بإيه؟

مني هيجلس على قبرك ويقول 
عائي 

ُ
لد حاجة  في  فهو  دعوني 

اآلن؟ 
محتاجني نراِجع حاجات كثيرة 
حبة  الصُّ منها  عنها  غافلني  ا 

ً
جد

أسباب  من  أوي  كبير  سبب  ألنها 
مش  احنا  لكن  هالكك  أو  نجاتك 

واخدين بالنا .
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روحوا
القلوب

البحر  في  وهي  السفن_التجارية   إحدى  تعطلت 
من كثرة الحمل الذي فيها فأصبحت مهددة بالغرق 
والبضاعة  املتاع  بعض  رمي  يتم  أن  رّبانها  فاقترح   ،

ف الحمل على السفينة وتنجو..
ِّ
في البحر ليخف

التجار  أحد  بضاعة  كامل  رمي  يتم  أن  فأجمعوا 
رمى بضاعته 

ُ
ألنها كثيرة ، فاعترض التاجر على أن ت

هو وحده واقترح أن ُيرمى قسم من بضاعة كل تاجر 
تصيب  وال  الكل  على  الخسارة  تتوزع  حتى  بالتساوي 

شخصا واحدا فقط
جديدا  تاجرا  كان  وألنه  التجار،  باقي  عليه  فثار 
هو  البحر  في  ورموه  عليه  تآمروا  ومستضعفا 

وبضاعته وأكملوا طريق سفرهم ..
أخذت األمواج تتالعب بالتاجر وهو موقن بالغرق 
وخائف حتى أغمي عليه وعندما أفاق وجد أن األمواج 

ألقت به على شاطئ جزيرة مجهولة ومهجورة ..
أنفاسه  يلتقط  و  إغمائه  من  يفيق  التاجر  كاد  ما 
املعونة  الله  من  وطلب  ركبتيه  على  سقط  حتى 

واملساعدة وسأله أن ينقذه من هذا الوضع األليم ..
مرت عدة أيام كان التاجر يقتات خاللها من ثمار 

الشجر وما يصطاده من أرانب
كوخ  في  وينام   .. قريب  مياه  جدول  من  ويشرب 
برد  من  فيه  ليحتمي  الشجر  أعواد  من  بناه  ٍصغير 

الليل وحر النهار ..

طعامه  يطهو  التاجر  كان  وبينما  يوم  ذات  وفي 
الخشب  أعواد  بعض  معها  وحملت  قوية  ريح  هبت 
إطفاء  فحاول  كوخه  اشتعل  منه  غفلة  وفي  املشتعلة 

النار
النار الكوخ كله بما  ولكن لم يستطع فقد التهمت 

فيه
هنا أخذ التاجر يصرخ ملاذا يارب .. ؟

لقد ُرميت في البحر ظلمًا وخسرت بضاعتي ..
واآلن حتى هذا الكوخ الذي يؤويني احترق

و لم يتبق لي شيء في هذه الدنيا
وأنا غريب في هذا املكان ..

ملاذا يارب كل هذه املصائب تأتي علّي ..
ونام التاجر ليلته وهو جائع من شدة الحزن ..

 .. بانتظاره  مفاجأة  هناك  كانت  الصباح  في  لكن 
نزل منها قاربًا 

ُ
إذ وجد سفينة تقترب من الجزيرة وت

صغيرًا إلنقاذه …
لم  السفينة  سطح  على  التاجر  صعد  وعندما 
وجدوه  كيف  وسألهم  الفرح  شدة  من  عقله  يصدق 

وكيف عرفوا مكانه فأجابوه :
يطلب  ما  شخصًا  أن  فعرفنا  دخانًا  رأينا  لقد 

النجدة إلنقاذه فجئنا لنرى
وعندما أخبرهم بقصته وكيف أنه ُرمي من سفينة 

التجار ظلما
في  وغرقت  تصل  لم  التجار  سفينة  بأن  أخبروه 

البحر !
من  كل  وسلبوا  وقتلوا  القراصنة  عليها  أغار  فقد 

فيها
فسجد التاجر يبكي ويقول الحمد لله يارب أمرك 

كله خير 
له  واختار  القتل  من  أنجاه  الذي  الحكيم  سبحان 

الخير ..
سبحان مدبر األمور كلها من حيث ال ندري ومن 

حيث ال نعلم …
إذا ساءت ظروفك فال تخف .. ثق بربك

كانوا  الذين  الناس  إلى  وخرج   ، وزهده 
الله  صلى  النبي  رفقاء  من  أنه  يعرفون 
الله  أنه سمع رسول  ، فشهد  عليه وسلم 
بن  مسيلمة  معه  أشرك  قد  إنه  يقول: 

حبيب في األمر  .
فتنة   من  أشد  ال«  جَّ »الرَّ فتنة  فكانت 
بسببه  كثير  خلق  وضل  الكذاب  مسيلمة 
جيشه  تعدى  حتى   ، مسيلمة  واتبعوا 

أربعني ألفا ..
 فجهز أبوبكر الصديق جيشًا لحرب 
فأرسل   ، األمر  بادئ  في  فُهِزم  مسيلمة 
خالد  الله  سيف  رأسه  على  وجعل  مددًا 

بن الوليد.
بن  »وحشي  الجيش   ضمن  من  كان 
حرب« الذي قتل أسد الله وسيد الشهداء 
حمزة بن عبد املطلب ، ثم أسلم و ذهب 
الله الذي كان كلما رآه تذكر ما  لرسول 
فعله بعمه حمزة أسد الله فيتألم ، فقرر 
في  ويسيح  املدينة  يترك  أن  »وحشي« 
ر 

ِّ
األرض مجاهدا في سبيل الله حتى يكف

عن ذنبه الكبير
أن  قرر  خالد  جيش  في  ذهب  وملا 
  ، الله  خلق  أشر  فيقتل  مسيلمة  يترصد 
تكفيرًا عن قتل حمزة عم النبي ، وبدأت 

والنهاية  البداية  في  كثير  ابن  يروي 
أن   - عنه  الله  رضي   - هريرة  أبي  عن 
 - وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
رهط  في  جالس  وهو  يومًا  عليه  مر 

 : 
َ

ال
َ

ق
َ
)جماعة( من القوم ف

اِر 
َّ
الن ِفي   

ُ
ْرُسه

َ
ض   

ً
َرُجال ْم  

ُ
ِفيك  

َّ
ِإن  «

ُحٍد«
ُ
 جبل أ

ْ
ُم ِمن

َ
ْعظ

َ
أ

واحدًا  أن  الله  إخبارًا من رسول  كان 
من  وياله   ، النار  أهل  من  سيكون  منهم 
.. فقد حق  إخبار من الصادق املصدوق 

على أحدهم!
على  خير  على  كلهم  القوم  فمات 
إال  منهم  يبق  ولم   ، واإليمان  اإلسالم 
اسمه  حنيفة  بني  من   

ً
ورجال هريرة  أبا 

الذين  ، وكان من   « ال بن عنفوة  جَّ الرَّ  «
وتعلم  فلزمه  الله  رسول  على  وفدوا 
في   

ّ
وجد واألحكام  القرآن  وحفظ  منه 

العبادة.
يقول رافع بن خديج:

اِل » من الخشوع ولزوم  جَّ  » كان » بالرَّ
قراءة القرآن والخير شيء عجيب .

وقال عنه ابن عمر 
» كان من أفضل الوفد عندنا«

يا سبحان الله حافظًا قوامًا صوامًا .
أبي  برأس  عالقًا  النبي  إخبار  ظل 

معركة لم يعرف العرب مثلها وكان يومًا 
في  املسلمون  وانكشف   ، الهول  شديد 

البداية مع كثرة عدوهم و كثرة عتاده .
ثبت  بأن  ورحمته  الله  فضل  ولوال  
أصحاب رسول الله وأهل القرآن الذين 
وحملوا  إليهم  فعادوا   ، الناس  في  نادوا 
وتتبع  على جيش مسيلمة حتى زحزحوه 
قتله  حتى  الكذاب  مسيلمة  »وحشي« 
بحصن تحصن فيه ، وانهزم بنو حنيفة 
تل 

ُ
ق من  مع  عنفوة«   بن  ال  جَّ »الرَّ تل 

ُ
ق و 

الكفر  على  فمات  مسيلمة  أتباع  من 
! 

ً
مذمومًا مخذوال

وملا علم أبو هريرة خر ساجدًا لله بعد 
أن أدرك أخيرًا أنه قد نجا!

النبي  رافق    : عنفوة  بن  ال  جَّ الرَّ  ★
ولكنه  والزهد  والقرآن  العبادة  ولزم 
على  ومات  وأضل   

َّ
فضل  ، بشّر  له  تم 

ُ
خ

الكفر 
★★ وحشي بن حرب : قتل حمزة أسد 
الله وعم رسوله  ، ولكن هداه الله فختم 

له بخير وصار من خيرة املجاهدين
وصالتك  بعباداتك  تغتر  فال 
وصيامك  وزكواتك وصدقاتك وال تمنن 
، وادع الله بأن يثبتك ويختم لك بخير  .. 
وال تحقرن أحدًا بذنبه أو لذنبه وادع الله 

أن يتوب عليه .. 
فيعافيه  بأخيك  الشماتة  تظهر  فال 

الله ويبتليك !
اللوح  في  تب 

ُ
ك ماذا  تعلم  ال  فأنت 

املحفوظ !

 « ال بن عنفوة  جَّ »الرَّ هريرة وكلما رأى  
ومداومته على العبادة وزهده  ، ظن أنه 
وأصابه  النبوءة  صاحب  هو  وأنه  هالك 
الرعب )أي ظن أبو هريرة أنه املقصود 
مسيلمة  ظهر  حتى  النبي(  بحديث 
الكذاب في اليمامة وادعى النبوة واتبعه 

خلق من أهل اليمامة !
بن  ال  جَّ »الرَّ الصديق   بكر  أبو  فبعث 
الله  إلى  اليمامة يدعوهم  عنفوة » ألهل 
 « وصل  فلما   ، اإلسالم  على  تهم  ويثبِّ
ال » اليمامة التقاه مسيلمة الكذاب  جَّ الرَّ
وأكرمه وأغراه باملال والذهب ، وعرض 
الناس  إلى  خرج  إذا  ملكه  نصف  عليه 
إن  يقول  محمدا  سمع  إنه  لهم  وقال   ،

مسيلمة شريك له في النبوة
مسيلمة  فيه  ما   « ال  جَّ الرَّ   « رأى  وملا 
  - العرب  فقراء  من  وكان   - النعيم  من 
وصيامه  وصالته  إيمانه  ونسي  ضعف 

سبحان مدبر األمور كلها

قصة مرعبة
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ولكن  بيته،  مالك  الرجل  أن  املعلوم  من 
الرجل يسكن عند زوجته: ﴿ لتسكنوا إليها ﴾

نعم ... إنها بيوت زوجاتكم ..!
 

َ
فمن كنوز القرآن الكريم :-  قوله تعالى: ﴿ ال

.. ﴾ 
َّ

 ُبُيوِتِهن
ْ

 ِمن
َّ

ِرُجوُهن
ْ
خ

ُ
ت

ملاذا نسب الله عز وجل البيت إلى املرأة رغم 
أنه ملك للرجل ؟!

التي  اآليات  عن  أبحث  جعلني  ما  هذا 
فوجدت  باملرأة  مقترنة  بيت  كلمة  فيها  ُيذكر 
وتراعي  املرأة  خاطر  ب  تطيِّ التي  اآليات  هذه 
مشاعرها وتمنحها قدرا عظيما من االهتمام 

واالحترام والتقدير ..
* قال تعالى :

ِسه ﴾ .)٢٣ 
ْ
ف

َ
 ن

ْ
ِتي ُهَو ِفي َبْيِتَها َعن

َّ
 ال

ُ
ه

ْ
﴿ َوَراَوَدت

يوسف(
باملعصية  وتهم  يوسف  تراود  العزيز  امرأة 
ورغم ذلك لم يقل الله عز وجل وراودته امرأة 
العزيز أو وراودت امرأة العزيز يوسف في بيته.

* وقال تعالى :
ِة  َجاِهِليَّ

ْ
َج ال َبرُّ

َ
 ت

َ
ْجن َبرَّ

َ
 ت

َ
 َوال

َّ
ن

ُ
 ِفي ُبُيوِتك

َ
ْرن

َ
﴿ َوق

ٰى ﴾ . )٣٣ األحزاب(
َ
ول

ُ ْ
األ

مشعل  السعودي  الكاتب  أبدع 
أبو الودع في مقالة بعنوان »هل في 
منزلنا ضيوف أم هم معاقون« !!!

في  يكون  فقد  اقرأها  لطفًا، 
بيتك معاقون وأنت ال تعلم

مشهد يتكرر في كل بيت:
العمر  مقتبل  في  شابة  أو  شاب 
وأوفر الصحة يعيش في بيت ذويه.
يستيقظ صباحًا ويترك فراشه 

دون ترتيب.. فاألم ستتولى ذلك.
ويتركها  مالبسه  ويستبدل 
زاوية  أي  في  متناثرة  للغسيل 
جمعها  ستتولى  فاألم  ركن..  أو 

وغسلها وكيها وإعادتها للغرفة.
يقدم له الطعام جاهزًا ليتناوله 
نفسه  يتعب  ال  بعده  أو  ذلك  قبل 
فاألم  صحن..  أو  كوب  بغسل 

ستتولى كل ما يترتب على هذا.
يذهب ملدرسته أو جامعته ويعود 
أو  سنابشات  على  يسهر  أو  لينام 
مشاهدة  أو  إنستجرام  أو  تويتر 
حلقات متتابعة من مسلسل جديد 
له  تقدم  وجبات  ذلك  يتخلل 
جاهزة وكل ما عليه هو أن »يأخذ 

بريك« ويمد يده ليأكل، جزاه الله 
الجهاد  ويعاود  ذلك،  على  خير 
أو  اآليباد  أو  هاتفه  شاشة  أمام 

الالبتوب.
قد  فراغه  أوقات  في  وأحيانًا 
أفراد  بقية  مع  بالجلوس  يتكرم 
ينسى  أن  حاشا  لكنه  أسرته 
ليظل  هاتفه  شاشة  يتصفح  أن 
أصحابه  من  وقريبًا  حاضرًا 
أوقاته   

ّ
ُجل معهم  يقضي  الذين 

تعليق  الله  سمح  ال  يفوته  ال  حتى 

يفعله  فيما  فضول  أو  صورة  أو 
اآلخرون.

وال  يساهم  ال  هذا  صاحبنا 
يشارك في أي مسئولية في البيت 
املكان  يترك  القليل.  بالشيء  ولو 
يعجبه  لم  إن  ويزعل  فوضى  في 
ما  البيت  في  رأى  وإن  العشاء 
يستوجب التصليح أو التبديل يمر 
التصليحات  طبعًا  السحاب،،  مر 
كذلك،،  أليس  والده  مسئولية 
أمه  مسئولية  والترتيب  والتنظيف 

فقط..
انتهى املشهد.

حولي  أراه  فيما  تفكرت 
وتوصلت لنتيجة واحدة: أظن أننا 

نجحنا في خلق جيل معوق 
نعم جيل معاااااااق وبتفوق

لدينا اآلن جيل معظمه يتصرف 
وكأنه ضيف في منزله. ال يساعد 
وال يساهم واليتحمل أية مسئولية 
الكلية  إلى  املدرسة  سن  من  حوله 

وحتى بعد حصوله على الوظيفة.
بيت  في  يعيشان  وهي  هو 

والديهما كضيف.
غير  املسئولية  من  يعرفان  وال 

ورخصة  الشخصي  املصروف 
قيادة السيارة.

وطأة  تحت  واألم  األب  ويبقى 
مع  حتى  البيت  عن  املسئوليات 

تقدم العمر وضعف الجسد.
يتعبوا  أن  يريدان  فالوالدان)ال 

األوالد(.
تربية  املسئولية  وتحمل  تقدير 
خلق 

ُ
ت »ال  أوالدك  في  أنت  تزرعها 

 »وال حتى بعد الزواج
ً

فيهم فجأة
سيحملون  الزواج  بعد  ألنهم 
بيوت  من  اكتسبوها  التي  الثقافة 

أهليهم إلى بيت الزوجية
وأي ثقافة تلك 

ثقافة اإلعاقة .. االتكالية 
عليه  ُيعتمد  ال  جيل  وبالتالي 
أبدا في بناء بيت أو أسرة أو تحّمل 

مسئولية زوجة وأوالد 
أنِت  أو  أنت  فهل هكذا تأسست 

في بيت أهلك 
نتائج  هي  فكيف  نعم  كان  وإن 

تأسيسك ؟
ابنك  د  عوِّ األمر:  ولّي  عزيزي 
بعض  تحمل  على  ابنتك  أو 

املسئوليات في البيت

* وقال تعالى :
ِه 

َّ
آَياِت الل  

ْ
 ِمن

َّ
ن

ُ
ُبُيوِتك ٰى ِفي 

َ
ل

ْ
ُيت َما   

َ
ْرن

ُ
ك

ْ
َواذ  ﴿

َمِة ﴾ . )٣٤ األحزاب(
ْ
ِحك

ْ
َوال

ما أعظمك يا ألله !
الله  صلى  للنبي  ا 

ً
ملك البيوت  هذه  أليست 

عليه وآله وسلم
سبت لنسائه ؟!

ُ
ولكنها ن

ياله من تكريم!
*وقال تعالى :

 
َّ

وُهن
ُ

ق
ِّ
َطل

َ
َساَء ف

ِّ
ُم الن

ُ
ت

ْ
ق

َّ
ا َطل

َ
ِبيُّ ِإذ

َّ
َها الن يُّ

َ
﴿ َيا أ

 
َ

ال ْم 
ُ
ك َربَّ  

َ
ه

َّ
الل وا 

ُ
ق

َّ
َوات  

َ
ة

َّ
ِعد

ْ
ال ْحُصوا 

َ
َوأ  

َّ
ِتِهن

َّ
ِلِعد

 ﴾ . )١ الطالق ( .
ّ

 ِمن ُبُيوِتِهن
َّ

ِرُجوُهن
ْ
خ

ُ
ت

حتى في أوقات الخالف وحني يشتد النزاع 
وتصل األمور إلى الطالق الرجعي هو بيتها ..!!

البيت  فيها  ينسب  لم  واحدة  آية  تبقى   🔘
للمرأة وهي :-

ْم 
ُ
َسآِئك

ِّ
ن ِمن   

َ
ة

َ
اِحش

َ
ف

ْ
ال  

َ
ِتني

ْ
َيأ ِتي 

َّ
َوالال  ﴿

وْا 
ُ

ِهد
َ

ش ِإن 
َ
ف ْم 

ُ
نك مِّ  

ً
ْرَبعة

َ
أ  

َّ
ْيِهن

َ
َعل وْا 

ُ
ِهد

ْ
ش

َ
اْست

َ
ف

ْو 
َ
أ  

ُ
ْوت

َْ
امل  

َّ
اُهن

َّ
َوف

َ
َيت َى 

َّ
َحت ُبُيوِت 

ْ
ال ِفي   

َّ
وُهن

ُ
ْمِسك

َ
أ

َ
ف

 ﴾ . )١٥ النساء(
ً
 َسِبيال

َّ
ُهن

َ
 ل

ُ
ه

ّ
 الل

َ
َيْجَعل

وبشهادة  بالفاحشـــة  املرأة  أتت  عندما  أما 

اآلن  لها...  البيت  ينسب  ال  عدول  شهود  أربعة 
يسحب التكريم ..!

من  فسبحان  الله  آيات  في  ودقة  جمال  أي 
كان هذا كالمه .

وتالله ما رأيت دينًا يصون ويرفع قدر املرأة 
مثل اإلسالم .

إنها بيوت زوجاتكم

احذر من صناعة المعاق فى بيتك

مشعل أبو الودع


