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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

، وق ا اهلل سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل أخواتي الفاضالت، إليكم

 (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)، وهي تنزل يف مدونة ينفع هباأن بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل 

com.blogspot.tafaregdroos://http/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .الصاحلمنهجنا الكتاب والسنة على قهم السلف  -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس املعتمدة من األستاذة قهي  -

 (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)موجودة يف شبكة مسلمات قسم 

http://www.muslimat.net/ 

هلل عز وجل، قكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، قما ظهر لكم من صواب قمن اهلل الكمال  -

 ..وحده، وما ظهر لكم قيه من خطأ قمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر اهلل

 .ىواهلل املوقا ملا حيب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 :عناصر الدرس

o  ژٹ   ٹ  ٹ ژ  :هحنقق قول حىتعبادة االستهداء  احلاجة إىلمقدمة حول . 

o ڤ  ڤ  ژ حنقق أجل أن من  التاريخ صفحات نقلب أن املستقيم للصراط اهلداية طلب يف ويساندنا يساعدنا مما

 . ژڤ   ڦ 

o تارخينا حنن فنصنع تارخيهم، صنعوا كيف رىلن أجمادهم صنعوا الذين القوم حلال وقراءتنا التاريخ لصفحات تقليبنا. 

o  مناذج لنساء صنعن التاريخ 

 آسية بنت مزاحم ( 1)

 وتسأله اخلالئق إليه تفزع الذي هو املدبر امللك املريب امللك تعلم أهنا على دليل الرب باسم سؤاهلا ژڭ   ڭ  ڭژ  -
 .وترجوه

 .وبوعده اهلل وبلقاء اآلخر باليوم اإلميان داللة ظاهرة على قوة ژڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ژ  -

 .ألنفسنا التاريخ صناعة مبادئ من مبدأ النجاة ژٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې ژ  -

 .رضي اهلل عنها خديجة بنت خويلدأمنا ( 2)

 والصدق احلق تقولو  املناسب الوقت يف املناسب الكالم ختتار ينبغي، كما املواقف مع تنفعل اليت هي احلكمة ذات املرأة -
 .باهلل الثقة إىل يسمعها من يوصل بأسلوب

 باهلل، بالتذكري االنفعاالت متتص اجملد صاحبة املرأة -

.لزوجها واإلرشاد الرعاية -
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .يدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوالصالة والسالم على س ،احلمدهلل رب العاملني

نكون من أن و  ،امبارك   ايكون اجتماعنا اجتماع  أن ينفعنا هبذه الساعات و أن و  اك  مبار  اجيعله صباح  أن ىل تعاو سبحانه سأل اهلل أ
نسأله  ،ال خييب الداعني السائلنيأنه وكلنا رجاء ويقني تعاىل و سبحانه نسأله  ،لكم اقوموا مغفور  القوم الذين قيل هلم  أولئك

أحزاننا وجالء  ورناونور صد نابو ربيع قلالقرآن ل جيعأن يهدينا مع من هدى و ن أيقبلنا مع املقبولني و أن تعاىل و سبحانه 
 .ومهومنا

 ، مث ژٹ   ٹ  ٹ ژ  :ذلالسار و نكحالة من اإل نقول وحنن يفنحن ف ،ةاهلل الفاحتد يف كتاب ومن أعظم ما نرد  

ذه احلياة نسري يف هأن نريد نحن ، ف ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄژ عقب على هذا الطلب ن

بنية على املالعبادة العظيمة االستهداء أتت عبادة ، ف  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ صراط ربنا  إىلمهتدين 
من  إىلوعابر سبيل حتتاج  تائه يف احلياة أنكو  ،دليل إىليف سفر وحتتاح  أنكو  ،نور إىلحتتاج  أنكيف ظلمة و  أنكشعورك 
 .ليمالطريق السوي الس إىليرشدك 

ي أيسر عليك فهم ، ي  ژۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ      ۋژييسر عليك فهم االستهداء ة وقيامك بعبادة طلبك للهداي
 .تطلب الطريقأنت و  هنا سفرأتطلب النور أو توصف احلياة  أنكهنا ظلمة و ياة بأتوصف احلالقرآن يف  موطن

 راطالص إىلنا اهلل يديهأن  إىلحباجة ننا أ نشعرطول الوقت  ،بداأاليت ال تنفك عنا  اجد   من العبادات املهمةاالستهداء وعبادة 
 .املستقيم

جد ما نطلبه بعد طلب اهلداية نفات التاريخ نقلب صفحأن طلب الهداية للصراط المستقيم يساندنا في مما يساعدنا و و 

 ژٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄژ 
نسري مثل ما أن حن نريد فن ، 

الصراط  إىلالعباد  هتديأن وصافك الصراط املستقيم من أ إىلهتدي عبادك أنت داية فنقول له هلعم اهلل عليهم باسار من أن
 .يتهدين فيمن هدافاملستقيم 

                                                           
 [ 9: النحل ]   
 [34: األحزاب ]  
 [ 7،6: الفاحتة ]  4
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 ؟اهلمحو أما  ؟ما صفاهتم ؟هم املهتدينمن 

 .ترى مناذج ملن هدى اهللأجل أن قراءة التاريخ من بر طريقك فنو   ،االستهداءفإذا عبدت اهلل بعبادة 

 . ژٹ   ٹ  ٹ ژ  :هحنقق قول حىتاالستهداء هلل عبادة حنن نعبد ا 

 . ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ ژ حنقق أجل أن ونقرأ التاريخ من  

لما تسمع ف، صحاب النيب صلى اهلل عليه وسلمخري اخللق بعد األنبياء أأن تعرف  ،اهلل أنعم على خاصة من اخللقأن تعرف 
 !قتداء بهماالوالشعور بنعمة اهلل عليهم هؤالء أصحاب األجماد يقع يف قلبك مع تعظيمهم أمساء 

 .لكي نصنع حنن تارخيناكيف صنعوا هم تارخيهم   ،كيف صنع أولئك القوم تارخيهم  لنرى ب صفحات التاريخوحنن نقل  

 :لقاؤنا بعنوان

 نساء صنعت التاريخ

 ةكل مر   ذكرهم إمجاال  نوهؤالء القوم  ،سلماهم النيب صلى اهلل عليه و زك  و اهم اهلل زك  بقوم رتبط نأن  أجلالتاريخ من  قرأ يفحنن ن

لكن على وجه اإلمجال، واإلمجال ينفع يف تقرير أصول ذكرهم  عيدنكل مرة  ،ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ ژ  وحنن نقول

 .ن التفصيل هو الذي يثري املشاعرلك ،العقائد

أولئك القوم الذين  ناذهنيكون يف  ، ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ ژ قول نوقت ما  اجتعلن تفصيل األخبار عن القوم الذين مضوا

 .اي  ترض   تمتألاقد  وبناإال وقلأو غريهم من الصحابة  مارضي اهلل عنهأو عمر أبو بكر  نذكرفما  ،يهمأنعم اهلل عل

أمي أم  ،رضي اهلل عنها أمي أم املؤمنني خدجية !مشاعر األمومةالذين تربطنا بهم أسماء أمهاتنا  سمعنلما  ناأنواألعظم 
 .رضي اهلل عنها ةاملؤمنني عائش

 شعروا ،إذا أمك احلسية اليت من الدم شعر هبا أبنائك ؟ومشاعر أبنائنا الذين نربيهم دها يف مشاعرناع  نا هذه أخذت ب   م  هل أ  
فمثل هذا الطريقة نورثهم العناية بأمنا، أمهاتنا أمهات املؤمنني نورثهم  ،سيورثون مباشرة العناية ولو بعد حني ،بعنايتك هبا

 !(.لبيت النبوة أن تنتسب) كم فرطنا يف هذا الشرف العظيماية هبم فريتبطوا ببيت النبوة بشرف،  العن
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ہ  ھ  ھھ       ہ  ہ  ہژ  ،حني تلقى اهللأنت ستقرأه  ،بني يدي اهللأنت ستكتب تارخيك وستقرأه  أنكال تنسى 

 .  ژھ  ے   ے  ۓ    ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ          ۇ 

 .لقيامةيعين يوم ا :هنالك 

 .تفحص : تبلو 

 .ما سبق هلا ،ما قدمت: ما أسلفت 

 !ت ر كل نف  يوم القيامة ما قدمته من أعمال فتقرأ كل نف  تارخيها الذي كتبتهخت  

هتدينا الصراط املستقيم كما أن تنا للفاحتة ءنثين عليهم وقت قرا تقرأ القوم الذينأجل أن من ستقلب صفحات التاريخ أنت ف
حنن نكتب  ،تارخيهمكان كيف    ..أحواهلمكانت نقرأ الذين أنعم اهلل عليهم كيف   ،القوم الذين أنعمت عليهمأولئك  نعمتأ

تارخيك الذي تكتب أجل أن فنقول كتابتك للتاريخ من  من جهة أخرى نفهم املسألة ،مقارب لتارخيهمتارخينا بقدر املستطاع 
 .هاخيصك هو عبارة عن ردود فعلك على األقدار اليت تعيش

أنت  ،  عند أهل ألرضدك الذي ستصنعه جمد يف السماء وليجم من أين ستصنع لك جمدك؟ أوال  كيف ستكتب تارخيك؟ 
 .تقرأه كتاريخ لكأن يشرفك  شيءملا تأيت كل نف  فتخت ر ما قدمت جتد أمام عينيك تكتب لنفسك تاريخ أن تريد 

يت يوم يأ ..نفاق رياء فيه ثغرات صدق كذببعاده مقبول غري مقبول أتتصور أن هنا يف الدنيا تعمل العمل وال تستطيع أنت 
ملا ختت ر   -لي  هناو -هنالك أن اآلن يهمك  شيءوترى تارخيك الذي مضى ماذا فعلت به، فأكثر  هالقيامة هذا العمل فتخت ر 

 . ژھ  ے   ے  ۓ    ۓژ  !كل نف  ما أسلفت تكون قد أحسنت فيما أسلفت

 

                                                           
 [43: يون  ]  

فنصنع حنن  ،نعوا تارخيهمنرى كيف صلتنا حلال القوم الذين صنعوا أجمادهم ءتقليبنا لصفحات التاريخ وقرا
 .تارخينا

 .عيشهاتعلى األقدار اليت  كرد فعلتارخيك و جمدك الذي ستفعله هو 
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ما ، حيبك شيءيف أي ،  ژے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ كما يف سورة احلديد رد فعلك على القدر،  

ذا هب ر ملاذا خت  ، ژۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ژتعرف أهنا  بد أنالما حاهلا؟  ؟وصفها
 اخل ر؟ 

ا تعرف تكتب جمدها كم،   ژې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئژ   تكون ردة فعلك متزنةحىت 

 ،هبدوء وال تقاتل إمنا تسري حتاربوال تضارب ينبغي، ويكون ردود فعلها على األقدار اليت جتري عليها كما ينبغي، وال جتدها 
 .ةاآلخر إمنا تسعى يف أمر الدنيا وتسارع وتسابق يف أمر  ،وال تزاحم وتضارب ،وال تتثبط وتبعد وتيأس

قدار اليت جتري ورد فعلك على األ ،فعلك على األقدار اليت جتري عليك تارخيك هو ردوهذا  ،تكتب تارخيكأن مطلوب منك 
 .كتب لك أو عليك مث ختت ره مث تلقى اهلل تقلبه مث تلقى اهللعليك ت  

 

 

نتيجة  ،نتيجة نضج تفكريهم، قوم سيحسنون يف صناعة تارخيهم نتيجة نضج ألباهبم ناتصف لن اواخر آل عمر أآية عظيمة يف 
 !نضج عقوهلم

ن م ؟يات ملنآ ، ژڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   ژ  هذا السياق بوصف احلقيقة بدأ

  ؟وصافهمأ ما،  ژگ  گ ژ  ؟له دالالتالذي ينتفع بآيات تد

ڱ  ڱ   ں  ں  ژ ؟ شيءقلوهبم مشتغلة بأي و ،  ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱژ 

 لكن أي تفكري؟  ،م مشتغلة بالتفكريطلقة بالذكر وقلوهبلسنتهم أ قلوهبم مشتغلة بالتفكري،،  ژڻ    

ذكرى ف ،عقوهلم ناضجة ؟خيرجون بنتيجة ماذا تكون ،واألمور اليت جتدد عليهم ،يتفكرون يف هذه اآليات البينات الظاهرات

ڻ  ڻ  ژ  نما يظهر هلم فيقولو  إىلينظروا  السماوات واألرض إىلروا ظينأن ذلك ما أجل ال خيلو من عقوهلم من  ةاآلخر الدار 

                                                           
 [4 ،   : احلديد]  

نقرأ يف تاريخ من أن علينا  ،لنا على تارخينا كما ينبغيافعأتكون ردود أن ساعدنا على تنتيجة  إىلنصل  حىت
 .صلى اهلل عليه وسلما وأثىن اهلل عليهم وأثىن عليهم رسول اهلل نفسهم جمد  صنعوا أل
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وكما وضع   ،تلقى اهللأن تنطق باحلق فتقول البد  كل هذه احلكمة اليت تشهد هبا السماوات واألرض  ،  ژڻ  ۀ  ۀ

يف  بل سيجعل اهلل كال   ،يستوي املؤمن والكافر وال ر والفاجرأن كن ، و مييف مكانه ءمر اسيضع كل نه ايف مك شيءكل 

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤڤ ڤ  ڤ   ڦ  ٿ  ٿ  ژآيات مثل تكرر يف كتاب اهلل  وقد ،مكانه

ال ر  هل ممكن جيعل !املتقني مثل الكفار هل ممكن جيعل !جيعل اجملرمني مثل املسلمنيأن هل ممكن ،  ژڦ  ڦ
 وتظهر عليه آثار عزة اهللنه ايوضع يف مك شيءورأيت كل السماوات واألرض  إىلنظرت  نكأل، ال ميكن !مثل الفاجر
 .اوي فاجر  ا سيسابر  أن مستحيل ف ،وحكمته

عظم ما أومن  ،ةاآلخر ذكر الدار  إىل نينتقلو  ، ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ژ :يقولون إذن

 .على باله ةاآلخر بقاء ذكر الدار هو  اإلنسانيصلح ردود فعل 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ، فيقولون هواه الذي حيكمه ،ال حتت قاعدة هواهإجيعل العبد ال يفكر  ةاآلخر فغياب ذكر الدار 

كان مهما   ، ژھ  ھ   ھ  ے  ےژ بدليل  شيءال تساوي  الدنياأن  ؤونمث يقر   ، ژہ  ہ  ہ  ہ 

يف تفسري  ، ژۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋژ  يف الدنيا امتمع  

 حنن املنادي هو حياتناويف  صلى اهلل عليه وسلم املنادي هو النيبكان يعين يف حياة الصحابة   ،أهل العلم املنادي هو القرآن
 .القرآن

ې  ې  ې  ژ  تت هذه األخبار علينا فقبلناها وانفعلنا معهاأصدقنا وحتركت مشاعرنا و ،  ژۋ    ۅ  ۅ  ۉ ژ 

مألت  ةاآلخر فذكرى الدار  ،ةاآلخر يف ذكرى الدار  كل تفكريهم ، ژې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ

 . ةاآلخر ذكر الدار  إىلهذه الدالئل  فنقلتهم ،موجودة أمام أعينهم قلوهبم تفكريهم يف الدالئل

ٱ  ژ  ؟فماذا رد عليهم رهبم ،  ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی ژ

 .ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

                                                           
 [2 : ص  ]  
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 ،انمن جهة اإلميأنت املشكلة من  ،املشكلة ليست رجل وامرأة ،نساء صنعن التاريخ يخ ستقرأفإذا قرأت رجال صنعوا التار  

ال تقي  ف ،عضهم من بعض لكن املهم ماذا تفعلين الذكر واألنثى بيع ، ژٺ  ٺ  ٺژ ولذلك يقول اهلل عز وجل 

 .الصالح إال باإلميان

 و لشهوةأستجابة لدافع فطري اعمل اخلري منه كان من مل يكن مؤمنا   ،اصاحل   عمل اخلري منه عمال  كان  امؤمن  كان مبعىن من   
 .نفسية

، الفطر فطرنا السليمةستفدنا، من أعظم املواهب اليت وهبناها اليمة لو انتفعنا منها لقنا يف الدنيا وهبنا مواهب عظاهلل ملا خ
نزلت أن  إىل امسلم  كان مطعم   ولذلك الصحايب اجلبري ابن ،حتب العدل وتكره الظلم ،اليت حتب اخلري وتكره الشر السليمة

اآلن  :سلمفقال وهو م   ،  ژچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ ژ :تعاىلتى فيها قوله أو سورة النحل 

 .اليت تتحرك يف النف للفطرة  اتت أوامر الشريعة موافقة متام  أن أل !اطمئن قليب

َنُكْم َأْرزَاَقُكمْ ن إ))اهلل خلق اخللق على طباع أن مث  َنُكْم َأْخالَقُكْم َكَما َقَسَم بَ ي ْ  .4((اللََّه َقَسَم بَ ي ْ

يَا َرس وَل اللَِّه " :قَالَ . ((ا اللَُّه اْلِحْلُم َواألَنَاةُ ِإنَّ ِفيَك َخلَّتَ ْيِن ُيِحب ُُّهمَ )): ل له النيب صلى اهلل عليه وسلميف حديث األشج قا
د  احل َ " :قَالَ . ((َعَلْيِهَماَبِل اللَُّه َجبَ َلَك )) :قَالَ  "؟َعَلي ِهَما هِبَِما أَِم اللَّه  َجبَ َليِن  أَنَا َأخَتَلَّق   ب ُّه َما  َجبَ َليِن  يلِلَِّه الَّذِ  م  ِ حيِ  َعَلى َخلَّتَ ني 
 .3"اللَّه  َوَرس ول ه  

فهذا سيكون مما وهبه اهلل من فطرة بقيت موجودة آثارها ومن طبع يطبع اهلل عز يتخلق خبلق من شرق او غرب كان فمن  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ     ٱ  ٻ ژ ولذلك  ،ذا قبل رسالة الرسولإإال  ااخللق لكن لي  خري   عليه وجل

ٿ  ٿ  ٿ  ژذا مل يستجيب ، إ ژٺ  ٺژ     إذا استجاب للرسل بقي يف، و  ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 . ژٿ 

                                                           
 [ 9 - 9 : آل عمران ]  
 [ 93: النحل ]   
 .هذا حديث صحيح اإلسناد و مل خيرجاه: املستدرك على الصحيحني للحاكم، قال 4
 .حسن دون ذكر الرجلني: رواه أبو داود يف سننه، قال الشيخ األلباين   3
 [  - : التني ]   
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 (:قاعدة ونتيجة) املطلوب منه أمرين أم أنثي كان   اكر  عىن ذلك الذي يصنع التاريخ ذَ م 

    . ايكون مؤمن  أن : القاعدة 

 .اصاحل   يعمل عمال  أن  : النتيجة

گ  ڳ  ژ  ان  افكل يوم يزيد إمي ،دلةأظهره اهلل من أ مبا وقلبه وعقله مشغول ،اآلخرآية آل عمران يؤمن باهلل واليوم يف 

ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

خال هنا سبب إلدأ كمار  التفك ،خارج اإلسالم ودخل اإلسالم يفكان التفكر عبادة ختص من  أن فال تتصور  ، ژہ  ہ 
 .زيادة اإلميانأسباب هي من أهم كذلك اإلميان   إىلمن الكفر  اإلنسان

لقوم يتفكرون لقوم يسمعون لقوم يف ذلك آليات ن إ)العقالء وصف هؤالء القوم  ايكرر عليك كثري  القرآن لذلك يف 
 .وكل هؤالء القوم صفتهم أهنم يتفكرون، ..(يتذكرون

وآمنت وصدقت وحركت مشاعرك جتاه لقاء اهلل كل عمل يقع  ،لقاء اهلل إىليف الدالئل اليت ترشدك لتفكري فإذا انشغل قلبك با
 .فهو عمل صاحلتفكر يف لقاء اهلل أنت كل عمل خري تعمله و ،تفكر يف لقاء اهلل يكون عمل خريأنت منك و 

والدليل  ،تكون سبب ملضاعفتك اآلخرباليوم ن اإلمياقوة  اآلخراليوم استحضار مضاعفة األجور قوة أسباب ولذلك من أهم 
 .حال الصحابة وحالنا نسمعه بتكرار الذي وصف فيه يالذ صلى اهلل عليه وسلم حديث النيب على ذلك

 َوالَ  ، َأَحِدِهمْ  ُمدَّ  بَ َلغَ  َما َذَهًبا ُأُحد   ِمْثلَ  َأنْ َفقَ  َأَحدَُكمْ  َأنَّ  فَ َلوْ )): حال الصحابة وحالنا فقاللنا صلى اهلل عليه وسلم  وصف
 (نصيفه والأحدهم  مد  )و نصفها أبقدر يده والصحايب حيفن حفنة من شعري  ،النوعية ذهبو كمية عظيمة ال  ((َنِصيَفهُ 
، قوة والسبب اإلميان ،فهنص وال الصحابة حدأمد بلغ تما حد الذي من نوع الذهب أجبل مبثل أنت تصدق هو وتتصدق ي

 .هئاستعد به للقا ،املال مال اهلل ،هذا مرياث اهللأن قوة الشعور  ،اآلخرالقلب يف تصور اليوم 

فمن استحضر وحضورها،  ةاآلخر مسعت كيف حاهلم مع الدار ن االذين يف سورة آلل عمر  وىل األلبابأفلذلك ملا مسعت عن 
أعمال اخللق بسبب  وقوة يضاعفن اجيعل عمله الصاحل مضاعف بسبب ما معه من إميأن وتصورها استطاع  ةاآلخر الدار 
 .وعملك الصاحل الذي يرتتب عليهإميانك القضية يف  ،مإمياهن

                                                           
 [  9 : آل عمرآن ]   
 .عليهمتفق   
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 ..، واألدلة كثرية على ذلكنكاافعة تثقل ميز ستكون مضاعفة ن ،إميانكفاألعمال اليت تعملها حيركك إليها 

 

 نساء صنعن التاريخ

وإذا بدأنا هذا الكالم نقف  !العامل أصبح تاريخ خيص  هم مث هذا التاريخ خيص   ،ألباب صنعن التاريخ سنتكلم على نساء هلن  
 :وهو حديث صحيحعلى هذا احلديث الذي رواه الرتمذي 

 ،َمْريَُم ابْ َنُة ِعْمَرانَ : َحْسُبَك ِمْن ِنَساِء اْلَعاَلِميَن )) :النيب صلى اهلل عليه وسلم قالأن عن أن  بن مالك رضي اهلل عنه 
 . ((َوآِسَيُة اْمَرَأُة ِفْرَعْونَ  ،َوفَاِطَمُة بِْنُت ُمَحمَّد   ،َوَخِديَجُة بِْنُت ُخَويِْلد  

رُ  النَِّساءِ  ِمنَ  َيْكُملْ  َوَلمْ  َكِثير   الرَِّجالِ  ِمنَ  َكَملَ )) :ويف حديث البخاري ومسلم   ِفْرَعْونَ  اْمَرَأةِ  َوآِسَيةَ  ِعْمَرانَ  بِْنتِ  َمْرَيمَ  َغي ْ
 . ((الطََّعامِ  َسائِرِ  َعَلى الثَّرِيدِ  َكَفْضلِ  َساءِ النِّ  َعَلى َعاِئَشةَ  َفْضلَ  َوِإنَّ 

اليت تقول حنن يف فقر لكي ال تأتيهم تلك املشاعر  بنائنا الذين نربيهمأمامنا وأمام أتكون ظاهرة أن فمثل هذه النصوص جيب 
حال القوم الذين أنعم اهلل ن افقر يف بي ،لقدواتن يف فقر من جهة إبرازنا لحن ،القدوات إىلحنن لسنا بفقر  !القدوات إىل

 ميقرأ سري هؤالء ويعتين هبأن فما بالك بالصغري، الكبري لي  يف حال حرص فالكبري ال يسمع عن هؤالء  ،عليهم ممن سبقنا
 !بالك بالصغري الذي يرتىب وجيعلهم أمام عينيه فما

 ..بني سريهم ما يتيسر منمنهم وخنتار نختار سلكن  ،كل سري أولئك العظماء  منر على أن لن نستطيع 

 

                                                           
 .حسن صحيح: رواه الرتمذي وقال  
 .متفق عليه  

ستحضارك اوقوة إميانك عتماد كلي على قوة اتقرأه ملا تلقى اهلل معتمد أن جمدك وتارخيك الذي تكتبه وتريد 
 .اآلخرةللدار 
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 فرعونزوجة  نبدأ بآسية

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ  :تعاىل الق ،نذكر تزكية اهلل هلا بالقرآن

 :يف عدة نقاط نقف أمامهاو   چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    

o  ينالث معايتضمن ثالقرآن واملثل يف   چھ  ھ  ےچ تعاىل بقوله  وال  أنبدأ : 

ىن من هذا املع ،يعين وصف اجلنة اليت وعد املتقون  چڈ  ڈ  ژ     ڎ  ڎچ ،فوصْ ال :ثلاملأصل معىن كلمة  ( 
 األساسي خرجت معاين أخرى

ٻٻ   ٻ ٱچ، الشبيه والنظيرمبعىن  مثلمعىن كلمة القرآن املتداول الذي جتده يف املعىن الثاين  ( 

 .4چٻ

هذا  إىليقال لنا التفتوا أيها املؤمنني أنه ك. للذين آمنوامنوذج  امرآة فرعونليت ذكرناها، ، وهو معىن اآلية ااألنموذجمبعىن  (4
 .وأحتذي به سري كما سارأسأضعه أمام عيين و  اذا قلت منوذج  إو  ،أمام أعينكم االنموذج واجعلوه منوذج  

o  ذكر  ن اذكر مرمي ابنة عمر أن بعد ف ،وبدأنا مبن بدأ هبا الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،سرية من سري العظيماتنناقش
 .يف القرآن  واهلل عز وجل ضرب آسية مثال   ،آسية  زوجة فرعون

أنت و  ،وتسريوا على ما سار اويتبني لكم جيد   ،تتفحصوهأن عليكم  ان منوذج  و وجل وضع أمام أعينكم أيها املؤمناهلل عز 
مامها كما ينبغي سيكون ألو وقفنا  ،حص فيها حال آسية هذه اآليةومن اآليات اليت نتف ،تتفحص حاهلا اقرأ سريهتا يف القرآن

 .أمامي منهج أسري عليه

وهذا دليل على أهنا   چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ  مث أمسع ماذا قال اهلل عز وجل يف وصفها
ة اليت انتقلت وهي امرأته وعاشت هذه احلالن افرعون رمز للطغي ،مع أهل الشرك وأهل الكفر وأهل الطغيانيف حال كانت 

 .حتت سلطته وهي ،اإلميان إىلفيها من  الكفر 
                                                           

 [  :التحرمي]  
   : حممد  
 6 : البقرة 4
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 .على جلوئهاو وهذا دليل على فزعها  چڭ   ڭ چ

سيكون فزعه مباشرة  شيءامللك املدبر الرب املريب بيده كل أن العبد إذا علم أن سم يدل على ختيارها هلذا االاو  چڭچ
 .إليه

أهنا تعلم امللك املريب امللك املدبر هو الذي على سم الرب دليل افسؤاهلا ب چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ
 .سم الرباسؤاهلم هلل بكان بياء  وسؤاهلا يوافق سؤال كل األنبياء فكل األن ،تفزع إليه اخلالئق وتسأله وترجوه

 

 

 

 

 

 .زعينربهم ف إلىهو أنهم م اجليد م عالمة يف تارخيهلكم ل ممن يصنعوا تارخيهم أهحال اأن فاملقصود 

حد ينفعك أال أن القناعة ب ،فاف عن اخللقنكاال ،ليهإء اللجو  ،ليهإالفزع  ،نداء هلل چڭچ ؟ماذا قالت چڭ   ڭ چ
وهلذا النفع  ،منا ينفعك وجيلب لك النفع اهللإ ،يضرك ولو اجتمع أهل األرضأن حد يستطيع أولو اجتمع أهل األرض وال 

الذي يسبب لك وهو  ،وهو الذي يدفع عنك الضر ،سبابري نفعه يف األوهو الذي جت ،سبابهو الذي يسبب األو أسباب 
فبدل ما تقف بني يدي العبيد قف بني يدي  ،لك األشخاص الذين يدفعون عنك الضر وهو الذي يسخر ،نفع الضرأسباب 
 !احلكيم العليم ال ر الكرمي احلميد اجمليدرهبم 

نخرج منها س ،على السرعة وعلى قوة اللجوء والفزعاجلملة  تدل هذه چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ ؟ تماذا طلب مث
 : بنتائج

 .وبوعده ظاهر مسيطر على املشاعروبلقاء اهلل  اآلخرباليوم اإلميان : منها

ن يف أن يفزع يف كل حال إليه، ألنك تقول او يثبطة الشيطأفمن علم معىن اسم الرب مل يتكاسل أو يتوانا 
للخري،  يا رب يا من وصفه أنه ملك  اللشر يا ميسر   األسباب يا صارف  اسبب يارب يامدبر لكل شأن يا م

فهو الرب الذي ميلك وهو الرب الذي يدبر وهو الرب الذي  {ملك الناس*رب الناس قل أعوذ ب}

 وهو الرب الذي يفرج ،وهو الرب الذي جي ر يلطف،

 .فسكفقد أحسنت إىل ن ،نكافكونك جتعله صمدك وكونك جتعله مفزعك وأم
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 ،اهلل إىلميشي هوينا وهو سائر  اإلنسانوضعفه وفقده أك ر سبب جيعل  ،اهلل إىلأكثر سبب حيرك العبد للشوق وهذا وجوده 
 .اآلخرباليوم اإلميان ا حقائق حنرك يف نفوسنأن د الب ،يتثاقل

 

هؤالء القوم الذين   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ 

الغفلة  ،الغفلة عن لقاء اهلل ،ثر هلذه الصفات الغفلة عن يوم القيامةأهم أ ،ورضوا باحلياة الدنيا واطمئنوا هبا ء اهللال يرجون لقا
 .عن سؤاله

 !جازما اإميان   ةاآلخر ل يف األرض تتصور الدار وحتت سلطة أطغى رجالعظيم هذه املرأة العظيمة اليت هي يف الضنك  تصور
هناك طلب ورجاء أن و  ،هناك بيوت فيهاأن و  ،هناك جنةأن يكون عندها من اليقني  ،رهبا يسمعهاأن يكون عندها من اليقني 

 ،ةاآلخر اليقني بالدار نه إ !العذاب وتطلب بيت يف اجلنة اهذفزع إليه يف وصف فت ،يبين اهلل عز وجل هلا بيت يف اجلنةأن 
 . وعدم الغفلة عن اآليات اليت هي حولك ،القبول بالدنياال وعدم الرضى و 

 

 

يعين هلم خاصية  ،قد أخلصهم خبالصة وهي ذكرى الدارتعاىل و سبحانه أنه نبياء كما يف سورة ص وقد ورد يف الثناء على األ 
 ،ما ال يروه اخللق وال يشاركون الناس يف رؤية الدنيا ةاآلخر يرون من  ،ال تنفك عن عقوهلم ةاآلخر ذكرى الدار أن يزهم وهي مت

  !اهللن اسبح ال يروهنا هبيجة كما يروهنا،

 ىال ير نه اإميوالذي قوي  ،يرى زهرة احلياة الدنيا هبيجةنه افالذي ضعف إمي ،بشكل خمتلفنف  احلقائق لكن كل واحد يراها 

 .4چڃ  ڃ  چ   چچ  ، كحال األنبياءةاآلخر  إىلإمنا نظرهم  ،الدنيا كما يراها أهل الدنيا

                                                           
 [6:يون ]  
اإلنسان  تلفة، مثال  لو تفكرت يف أمر خارج عن هذا ورأيت أن اهلل عز وجل خلق املخلوقات بصرهم خمتلف قوة وضعفا، مث درجة األلوان اليت يروهنا املخلوقات خم  

الكلب واحلمار ال يرون األشياء إال بني السواد والبياض فقط،  ن الطيف السبعة فلذلك يرى هذا أمحر وهذا أخضر يرى هذه األلوان، لكن احليوانات مثال  يرى ألوا
 .ومثل الديك كما يف االختبارات يرى فوق ما يرى اإلنسان، ولذلك رمبا هذا يفسر أن الديك يصيح عند رؤية املالئكة

 [37:ص] 4

 من الغفلةاإلنسان خترج اآلخر باليوم اإلميان حقائق 

 اآلخرةإمياهنا بالدار ن ألبل  ،هنا حتت أعظم طاغية يف التاريخفقط ألهذه املرأة منوذج يف تارخيها لي  
 .اآلخرة إىلالفكر  هالدنيا وتوج نفصال عنهلا باال كان حامال  وشعورها بذلك  
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من  وعامل السلطة ،تربت على العز والرتف وعاشت ومعها عامل السلطةوهلم خاصية لكن هذه املرأة  صحيح هم أنبياء
بشاشة القلب ووقع اإلميان خالط  ها كمحبوبات أو مرغوبات ملاوهذه األشياء اليت عاشت ،العوامل اخلطرية اليت تفسد النفوس

 !أصبح ال قيمة لهاخللق، تناف  عليه يو  اهذا هبيج  كان أن  فبعد  ،حلقائق يف مكاهنا انتقلت املشاعرا

اخللق من  صلحوال جياوره إال من ما هو أعلى يف السماء وعند الرب الكرمي ويكون ما هو أعلى يف جماورته أن إذا قيل لك 
 !؟فكم ستتحرك النف  ،جياورهن أل صلح

حقائق دخلت المست بشاشة القلب  ،مرأة فرعونفهذ الذي حصل ال ،هاءرك على قدر تصديقها وشعورها وصفاستتح
 .هناك العلي إىلادات نقلتها من هنا الدنية عور فنقلت امللذات واحملاب واملر والش

وراء ظهرها  ت كل هذا احملسوسفرتك ،عندها سلطةعندها بيت و  ،ها بيتكثر ما يهمأوعندها بيت واملرأة  مرأةمث هي ا
 !هاءجي ر هلا هذا الذي سترتكه ورايف جوار اهلل ما وطلبت 

 !يف جماورة الرب؟ اتريد بيت   أويف قلوب اخللق  اتريد بيت  هل ماذا تريد؟ أنت 

اخللق  إىليعين كل ما نفسك مالت هنا والتفتت  !افة جمدمس إىللكن هذا حيتاج  (يف جماورة الرب ابيت  )اجلواب السهل اليسري 
  ..حيث الصفاء ،هناك حيث الراحة التامة ،ترغبها وتقول هناك جنات النعيم وها ترد  

 

أن يف الدنيا لي  إال تراب، و بيتها أن عندها من القناعة  ،احقيقي   امعناه تؤمن بلقاء اهلل إميان   چۆ  ۆ  ۈ  ۈچ 
 .يف البيت الذي يف الدنياذات شغف وال أماكنها  يف ا والطمع لي  يف الدنيال

 !تنايوتنا وتصبح يف حلظة غاية اهتمامببمن التكاثر والتفاخر عند اهلل لكن هذا ال مينعنا  انريد بيت  قد يقال 

مشاعرك جتاه اآلخرة  ،تلَّ غِ مشاعرك اليت متلكها است  أن بالدنيا معناه  اذا كنت شغوف  إ ،الشغف بالدنيا قصدأ ،قصد اإلمهالأال 
 (.يف اجلنة اابين يل عندك بيت)لذلك ال حيصل هذ الشعور  !تكون ميتةأن تكاد بل ضعيفة 

فذاك  شيءوالتعلق بالرمحن عن كل اإلميان فإذا شغلك  ،فيخالط بشاشة القلب فيشغلها عن الدنيااإلميان ملا يدخل لكن 
 ..اهلل يف وصف اجلنة ونعيمها وتتعظ مبن يعظك وستنفعل بكالم اهلل إىلالوقت سيكون حقيقة الشوق 

 لكن ما حالنا مع الدنيا؟ هل نكرهها وال نعايشها أم ماذا نفعل؟ 

 {رَبِّ ابْنِ لِي}بدعائها  ات جمد  كتب   قتامرأة آمنت صد  : آسية
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بالد املسلمني  و منأ للدراسةالشرق والغرب  إىل ناملغرتبني سواء من بالدنا يسافرو خواننا إ إىل نانظر لو  ،مسافر أنكك
 إىلبلدنا ملا نذهب  تليسهذه  نأهنم يقولو والسبب  ،على أقل حد ،ابد  أ ال ؟مف يف بيوهتحال الرت  إىليصلون هل  ..نيأتو و 

 .بلدنا نفعل

 إىلغة ستتبلغ هبا ل  ب    ،صةمنغ   ة  غَ ل  ب   صل إليها، الدنيا تأجل أن عمال من أاجلنة حتتاج منك  ،واجلنة اغرس فيها عند اهلل هناك
 .هنا بلغة منغضةأفعايشها على  ،ابد  أتطمئن هلا  ة لكي ال يأيت يومصوهي منغ   ،ةاآلخر 

ې   چ  بل مشاعرك ،مام تلك األشياءألي  لديك مشاعر أنه كن كل الفارق وتفعل نف  األفعال لستعيش  أنكمث 

 .مت زن مستقر ناضج ئهادن انسإأنت ف  چ ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ

دمعة منك تنزل هل سضاع منك خامت ذهب و  ،لةزائ الدنيا نأعىن لو تصورت مب ،تصورك للحقائق ساسأعلى ن اتز مقدار اال
 : من أجله؟ هل ستحزن؟ ال، بل ستفعل ما تستطيعه وتبحث، ولو ما وجدته انتهى األمر، تذكر نفسك وتقول هلا

 اذا ذهبإ شيء ىفكيف تبكي عل متلك األشياء ذاهبة نفسي اليت 

خذ منك أعطاك أعيب عليك الذي  :تقول لنفسك هاجتد نفسك حتزن عليوملا  ا يف هذا وال تكذب على اهلل،تكون صادق  و 
  .احلسرة واآلالم ماذا ستفعل ، ووالطمع لي  يف ذلك ،وعطاياه ال تنتهيترتا  اهلل نعم ،شيءب وهذا لي 

 ايض  أوالعناية هبا و قوة إمياهنا بلقاء اهلل واستحضارها للجنة  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  :يف قوله من الفوائدإذن 
 ورها جتاه فهمنا شع

 
 .ةاآلخر أجل باعته من  اك فيه لكنهل  بيت الدنيا وكونه تراب مع اجتماع امل

تركت  ،هابيتها الذي هو مصدر عز  تركت امرأة فرعون أن  فتذك ر ،تشغلك عن باب اهللو يف الدنيا حتبها يف كثري من األمور 
يف ك واطلب عوضه من اهلل ءورامتصل بالرتاب  شيء اترك كلأنت ف ،يف اجلنة االذي من الرتاب وطلبت من رهبا بيت  بيتها 
وهو من حاجاتك اطلبه من اهلل يف جناته سيج رك يف الدنيا على فقده كل ما ال جتده يف الدنيا وهكذا سري حياتك   ،اجلنة

 .منه ملا تلقاه اويعوضك خري  

                                                           
 [4 : احلديد ]  
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يف حال مثل  اننا ال نبيع الدنيا كلها خصوص  أ ومن رمحة اهلل وكرمه ولطفه، ةاآلخر من الدنيا وتشرتي بذلك  شيءتبيع البد أن 
أنت ال و إال يبتليك  و اخللق على حسب إمياهنم يوالعطاء، واهلل عز وجل يبتليف مقابل النعيم  ابسيط جد   شيء املرتوك ،حالنا

 .ك وتتقدمءترتك هذا وران أن اميإمبا معك من تستطيع  

 .تركه وتستطيع يناسبك وهو إال الدنيا أمور من أمر ترك يف تارخيك ناعةص وقرار موقف يأيت فال يناسبك، مبا خيت رك اهلل

 

 :اومنوذج   الزلنا نتكلم عن هذه املرأة العظيمة اليت ضرهبا اهلل مثال  

 لمجاورةل هاطلب ،التقدمي والتأخري الحظ چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ېچ طلبها الثاين هو 
يكون من الدنيا أن النجاة البد أن و  يا تنقضالدنيأن غاية الفهم  ،ةاآلخر قها بهذا دليل على تعلو  ،طلبها للنجاة قبل
 .النجاةمهها  بل، مهها لي  جمرد اخلروجاآلن لكن  ،منها سيكون سيكون جواخلرو 

 

 :صناعة التاريخ ألنفسنا ئالنجاة مبدأ من مباد

  ؟اة؟ النجاة ِمن َمنتفكر يف النجأن  إىلحمتاج  أنكيعين هل تشعر  ؟ما مفهوم النجاة عندك

 ؟ تانتهمباذا يف الدعاء و بدأت مباذا 

 .عدالذين يعت روا أب چۅ  ۉ  ۉ       ې    چ يعين يعت ر القريب  چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ چ 

لنا  انبدأ من القريب جد  ل ،الفنت واملعاصي إىلقبل ما تذهب  ،عداء ال نشعر هبمأحولنا اآلن حنن النجاة هذه يف الدنيا، 
النجاة  !النجاة النجاةالذي يركب هوايا، ن ااهلوى والشيطالنجاة جناة من   ((نَ ْفِسي َشرِّ  ِمنْ  َوَأِعْذِني ُرْشِدي َأْلِهْمِني مَّ اللَّهُ ))

 رف غضبهصأجل ومن  سكاتهإرضائه و إأجل من ف نا،ويضغط عليأكثر من البعيد، يؤثر عليك قد القريب  ،والدناأالنجاة من 
 !قدامناأ ل  يل اليت نتكلم عنها عادة تز كل هذه التفاصأجل  ومن 

                                                           
 .هذا حديث غريب: سنن الرتمذي، قال  
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اطلب من  ،نفسك وحالك أوال  فتصور  ،ي باب تأيت عداوهتمأال تعرف من و عداوهتم  رد   ميكنكضعيف ال  أنكفلما تشعر 
وميكنها  ،وفيها مؤثرات وفيها هوى ،مليئة بالطباع ،نفسك مليئة بالشرورأن منك  اهذا إميان   ،ينجيك من شر نفسكأن اهلل 
 ..ار فتنحرفوميكنها من قدرة على اختاذ قر  ،فتسرفن هوى فتنزلق وميكنها من مال م

هل األرض أتكلموا أن قبل ف ،لي  مبعاداهتم منهم، ذراحلفاملطلوب  ،ا عدو لناوالدنأموالنا أمث يأيت بعد هذا مباشرة القريبني  
ووقت استهدي اهلل يف كل حلظة  ،يك من شرهمينجأن اهلل واطلب  ،ينجيك من نفسكأن اهلل  اطلب ،ناجوا رب السماء

احلب والتعلق وطلب الرضا ما جيعلهم أعداء بالنسبة جتاههم من  أشعرجنين من هؤالء الذين هم مبثابة األعداء ملا  ،تعاملهم
 ما احلل؟  !يل

 هم ،بتعاد عنهمم وال االعلى دفع فتنته اسك قادر  نف فال تظن   ،ناجت اهلل بطلب النجاة ،مثل ما فعلت هذه امرأة الفاضلة
 .مام عينيكأتكون امرأة فرعون منوذج أن فما لك إال  ،عداوهتم حتدد نقطةأن ال تستطيع أنت مسؤوليتك و حتت عدوك وهم 

 نسألاإلميان زواجنا وجمتمعنا بفضل اهلل من أهل أو اإلميان يثبتهم ويرزقهم زيادة أن والدنا نسأل اهلل أ واحلمدهلل اكافر  كان  فرعون  
أن من ميلك شأهنم وشأين  ما الطريق؟ مناجاة ،خفي عداء ،ناؤ عداأمع ذلك هم أن وتقوى ويقني إال  ايزيدهم اميان  أن اهلل 

 .منهمطلب النجاة ت أنالتوفيق و طلب اهلداية مع ال تنسى ف ،ينجيين منهم وينجيهم مين

ڑ  ک  ک  ک     ڈ   ژ  ژ  ڑچ عدو من األبناء من هم نأيف كتابه عز وجل اهلل  خي رنا

هؤالء أن يشعر بالذي فقري الطلب  اطلبها ذا طلبت النجاةإلكن  ،اطلب النجاةفذا كانوا عدوا إو   چ ک  گ
من  ،شدة التعلق هبم من ضرهم علينا، فحبهمجنين من آثار ضرهم مع بقاء سالمة  يارب ،أحباب يف نف  الوقت األعداء

 .ضرهم علينا ضعف التوكل يف حلظات بسببهم

وهو احلكيم العليم الكرمي يدخل  ،من يف السماء إالحد ينجيك أ وال ،ن علينا راحة بالنا بالثقة باهللم أعدائنا ألهنم يشوشو ه
 .مام عينيكأ اظاهر   الذلك اجعل امرأة فرعون منوذج   .يف نف  الوقتاإلميان يف قلوهبم 

 .كانمهما  زال اخلري الكثري فيهم  وال دينهم  وعلى طرةنا وعلى الفؤ بناأهنم أ كر اهلل علىكما نعيد ونكرر ونش

كصورة عامة لكل جمتمعات   ،اجملتمع الذي قد ضعف إميانه ،سنعت ر هذه املسافة األبعد چې ۅ  ۉۉچ 
 مثانية لك زميل تداوم معهأن  فتصور ،بالد املسلمني ضعف إمياهنم وقل يقينهم وزاد طمعهم يف الدنيا وزاد تفاخرهم وتكاثرهم

                                                           
 [3 : التغابن ]  
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طوال الدوام وحيكي لك عن ولكن نا لي  يل عالقة هبذا كله أواق و سمن أهل التكاثر والتفاخر واأل واليوم وه اعات يفس
الذي يبتلى حبب الدنيا  ،األمراض القلبية معديةلكن  ،فيهم خريهنم أفيكونوا شر علينا مع ! إخل... األسواق واملطاعم والدنيا

والذي يف قلبه علو يعدي الذي لي  يف قلبه ، قلبه حسد يعدي صايف القلب والذي يف ،يعدي الشخص الذي ال حيب الدنيا
 َونَاِفخِ  اْلِمْسكِ  َكَحاِملِ  َوالسَّْوءِ  الصَّاِلحِ  اْلَجِليسِ  َمَثلُ )) :والشاهد على ذلك حديث النيب صل اهلل عليه وسلم ،علو

 البد أنحىت لو ما اقرتبت منه  ونافخ الكري؟ ،ءشييصل لك منه  بد أنال ؟ماذا حيصل لو صاحبته حامل املسك 1((اْلِكيرِ 
 .شيء هيأتيك من وسخ

فهم جم رون أن يكونوا معنا مثل زميل من الناس البعيدين،  اهؤالء أكثر صعوبة وخطر  صحابك الذين يصاحبونك وهم أندادك أ
 .ختاذك للقراراعلى  نيؤثرو هؤالء .. العمل، اجلار

يعين  چې ۅ  ۉۉچ  القريبني شديدي القرب هذه صورة من چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ  ولذلك
 .النجاةوهي نتيجة واحدة  إىلنصل نريد أن كل األحوال   ويف ،احمليط الذي حييط يب

و تكون أمتكنت يف قلوبنا  نتعرض لشهوات تكون قد ،نتعرض ألحوال غاية يف اخلطورة ،كون جناتنا إال بسؤاله ورجائهتلن 
 .فعلينا بعبادة الدعاء واملناجاة، إال اهلل آثار هذه احلاجاتينجينا من فما  ،ية فيناسساحاجات أ

وانظر  ،ةاآلخر وعناية الدار  الكن األكثر اهتمام   ،دعائك للدنيامن هذا ال مينع و  ،تعتين به هي ما ةاآلخر الدار أن لكن اعلم 
ها واعتنت ببيت يف اجلنة ءراهذا و  كلتركت   ..يف ترفو ن اذات ملك وذات سلطمرأة اهذا النموذج كل تفكريها وهي  إىل

هذا النموذج  ،هلم سلطة اواألعداء األكثر بعد   عند اهلل جي ر قلبها عن الدنيا وما فيها والنجاة من األعداء القريبني بالسلطة
كون هلا لنهاية ستأيت اللحظة اليت ال يايف كل هذه الدنيا   ،كل ما يتصل بالرتاب فهو تراب ،جيعلك تكتب جمدك بوضوح

 . ةقيم

 !ملا يفوت اآلوان؟ ؟تكتشف احلقيقةسمىت  ؟يماذا تساو  هذه احلقائق والدروس

                                                           
 .متفق عليه  
املسألة ال تتحمل أن تسقط الدولة، مثل اجلماعة السعوديني الذين كانوا  االدول اليت كان هلا عملة وسقطت الدولة، ماذا ستكون أوراق العملة؟ ال شيء، بل أحيان    

لت عليهم أحداث كثرية خرجوا من املنطقة مخ  ساعات لكي يلحقوا الطائرة يف منطقة أخرى بعيد عن الزلزال، صاحب سيارة األجرة يف اليابان وقت الزلزال، حص
من قالت له أعطيك مال زيادة، قال لي  هناك حمطات مفتوحة، وهي حتمل كل ما عندها ! على قدر البنزين املوجود سأوصلك، أين ما يقف بنا انتهى: يقول للمرأة

 .اأموال لكن تعت ر أوراق ال تساوي شيئ ا، والدولة مل تسقط سياسي  
السيارة مليئة باألموال وهو من ! تويف أحد األمراء يف جنوب اململكة الظاهر خرج عن الطريق مث تاه وانقطع به االتصال وتويف يف مكانه 6 3 وكما حصل يف عام 

 .أو تنقطع، أوراقك ال تفيدك وليست بشيء وال سيارتك وال طائرتك وال أي شيء عائلة هلم شرف وملك، ومع ذلك ملا تتوه أو تبعد
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  ؟وتعرف مباذا تفرح وماذا ترجو ومن ماذا ختافمور على قدرها، يهمك وتثمن األأن  إىلعرك وتوجه مشاتنقذ نفسك أن جيب 

  !ختاف على الدنيا أنيعيبك 

  !ك يف كل يوم الدنياؤ يكون منتهى رجاأن يعيبك 

 إخل...تلتقيو تركب و تعود و تذهب أن ك ؤ كل رجاو  مير عليك اليوم واليومنيأن  كعيب

يطلبوين أن مينعوا عين كذا أن  اال يأخذوا علي قرض  أن يأخذوا كذا أن ينقص أن يرسب أن يكون كل خماوفك أن  كعيب
 ..بكذا

 !وال للرغبات احلقيقة والرجاء احلقيقي ةاآلخر وال ذكرى للدار 

لذي ما ا ؟ماالذي ترغبه، الرغائب اليت تأتينا ههذه املشاعر نكتب ردود فعلنا جتا على ،جمادناأاملشاعر حنن نطلب هذه وعلى 
 ايكونون سبب   عداءأمرة خفت من  وكم! بيت اعند اهلل يكون لك أن متنيت  ةكم مر  انظرمرر يومك و  ؟ما الذي تتمناه ؟ترجوه
 !اهلل ييزلق قدمك فتقع  فيما ال يرضأن 

 

 .عن دينها ويفتنهايبعدها  شيءصبح الذي خييفها هو أي أو  ،يكون هلا بيت عند اهلل يف اجلنةأن ها ؤ صبح رجاأ

ما الذي تقبله ما الذي تتمناه ما ما الذي حتبه ما الذي تبغضه  ؟شيءي أ إىلانظر كل يوم تتحرك مشاعرك  ..فراجع نفسك
الزالت على نف  احملاب واملباغض وعلى نف  الرجاء أنت ي الزمن و سينتهالذي ترجوه فتكون تدور حول نفسك يف الدنيا 

 .ختبار وينتهي اال..واخلوف

 . چڤ  ڤ  ڤ     ڤچ  :ولئك القوم الذين قال اهلل فيهمأنكون من  الأن نسأل اهلل عز وجل 

 

                                                           
 [39: التوبة ]  

 !اليت كتبت تارخيها من جهة رجائها وخوفها  أةلمر لامرأة فرعون منوذج 
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 اهلل عنها يرضخديحة بنت خويلد  إلىننتقل 

  .يو موقفها مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف حادثة الوحموقف واحد من مواقفها وه إىلريعة شارة سإسأشري 

 ؤ ِمِننيَ  أ م   َعاِئَشةَ  َعن  يف صحيح البخاري  
يِ  ِمنَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   ِبهِ  ب ِدئَ  َما أَوَّل  : قَاَلت   أَن ََّها امل يَا الَوح   الرُّؤ 

يَا يَ َرى الَ  نَ َفَكا الن َّو ِم، يف  الصَّاحلَِة   - ِفيهِ  فَ َيَتَحنَّث   ِحرَاء   بَِغارِ  خَي ل و وََكانَ  ، اخَلاَلء   إِلَي هِ  ح ب بَ  مث َّ  الصُّب ِح، فَ َلقِ  ِمث لَ  َجاَءت   ِإالَّ  ر ؤ 
ِلِه، ِإىَل  يَ ن زِعَ  َأن   قَ ب لَ  الَعَددِ  َذَواتِ  اللََّيايلَ  -الت ََّعبُّد   َوه وَ  - احَلقُّ  َجاَءه   َحىتَّ  ِلِمث ِلَها، فَ َيتَ َزوَّد   َخِدجَيةَ  ِإىَل  يَ ر ِجع   مث َّ  َك،ِلَذلِ  َويَ تَ َزوَّد   أَه 

ََلك   َفَجاَءه   ِحرَاء ، َغارِ  يف  َوه وَ  -تقصد به الوحي ج ريل
 َحتَّى فَ َغطَِّني فََأَخَذِني)): قَالَ  ،((بَِقاِرئ   َأنَا َما)): قَالَ  اق  رَأ ،: فَ َقالَ  امل

، َأنَا َما: قُ ْلتُ  اقْ َرْأ،: فَ َقالَ  َأْرَسَلِني، ثُمَّ  الَجْهدَ  ِمنِّي بَ َلغَ   َأْرَسَلِني، ثُمَّ  الَجْهدَ  ِمنِّي بَ َلغَ  َحتَّى الثَّانَِيةَ  فَ َغطَِّني فََأَخَذِني بَِقاِرئ 

، َأنَا َما: فَ ُقْلتُ  اقْ َرْأ،: فَ َقالَ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ : فَ َقالَ  َلِني،َأْرسَ  ثُمَّ  الثَّالِثَةَ  فَ َغطَِّني فََأَخَذِني بَِقاِرئ 

 َعَلى َفَدَخلَ  ف  َؤاد ه ، يَ ر ج ف   -يعين باآلية- َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   هِبَا فَ َرَجعَ  ((1چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
َها، اللَّه   َرِضيَ  خ َوي ِلد   بِن تِ  َخِدجَيةَ   فَ َزمَّل وه   !((َزمُِّلوِني َزمُِّلوِني)): فَ َقالَ  َعن  

أريد  ؟اذامل شيءول أ قولن ،فعليايقول  ،ملا نتعامل مع أندادنا وأزواجنا ، ولنرى حالنا(؟ملاذا)تسأله   م  لَ  ،هذا األدب إىللننظر 
 .(ناأ)أنه قاللية املقيتة الشعور ستهذه اال إىلنظر اف ،فعلأقتنع فال أوميكن ال  !مث أفعلقتنع أو  السببعرف أن أ

بَ َرَها خِلَِدجَيةَ  فَ َقالَ  ، الرَّو ع   َعن ه   َذَهبَ  َحىتَّ   َكالَّ : َخِدجَية   فَ َقاَلت  ! ذا قالتنظر مالن ((نَ ْفِسي َعَلى َخِشيتُ  َلَقدْ )): اخلَبَ رَ  َوَأخ 
ا اللَّه   خي  زِيكَ  َما َواللَّهِ    !أََبد 

ثنت عليه حبق ال جماملة وكذب وال هضم وعدم رؤية أ ،اخلريانظري للحكمة وللنظر البعيد والوقوف واملساندة واحلمل على 
كان من  )يعين على قاعدة  ،خيزيه اهللأن ال ميكن أنه ثنت عليه يف الوقت املناسب وعللت له أهنا أ اواألمر املهم أيض    .للحق

 (.وعاء للخري مأل اهلل وعائه

ا اللَّه   خي  زِيكَ  َما َواللَّهِ  َكالَّ " كمال زوجها وخت ره به يف الوقت   إىلفها هي املرأة تنظر  ،من كمال هرى فيتا م والسبب "أََبد 
 َعَلى َخِشيتُ  َلَقدْ ))قال هلا نه هلالك ألحال من اليأس واخلوف والشعور با إىلال يدخل هذا الزوج أنه املناسب حبيث 

 .ىحد من أهل اخلري خيز أن يكو أن فال ميكن  ،من أهل اخلري أنكفهي تطمئنه  ،هلكأأن يعين خشيت  ((نَ ْفِسي

                                                           
 [4- :العلق]  
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فال جتد على  ،والكفرن اوالنكر  ودنوع من اجلح (ويعاشرونا نعاشرهم)لقوم الذين حييطون بنا العمى عن رؤية احملاسن يف اأما 
 ولو قلنا !ثالثةأو اثنني  رمبا تذكر ،زوجكمن حماسن فلو قلنا اذكري عشر  !ال النقصإ النساء وال جتد يف ذاكرهتمغالب  ةلسنأ

 .ئنظر عيننا على املساو أن مؤسف كالم ! ستذكرها مباشرة !هاذكري عشرة من مساوئ

 .ن رأى الشر ذاقهومَ  ،ري منى لهن رأى اخلمَ 

اليت متلك حكمة ختتار الكالم املناسب يف الوقت املناسب وتقول احلق والصدق بأسلوب يوصل من هذه املرأة العظيمة 
 .الثقة باهلل إىليسمعها 

ا اللَّه   خي  زِيكَ  َما اللَّهِ وَ  َكالَّ " قول هذه سنة هنا تكأ  ،تكلمه عن اهلل ،اال تكلمه عن نفسه ،يف املوقف امهم جد   شيءهذا ال "أََبد 
 .حيسن الظن باهللأن وتعينه على  ،وتثين على اهلل ،فرتغبه يف ربه ،كأهنا تقول حنن نعرف اهلل ونعرف أفعاله ،اهلل

ورغبت  ،باهللأنت طم ..اورأت ضجر   اورأت خوف   فعاال  فإذا رأت ان ،تنفعل مع املواقف كما ينبغي اليتهي فاملرأة ذات احلكمة  
من أزمته  خيرج هذا الرجلأن وتكون النتيجة  ،وتكلمت عن أيام اهلل ،عطايا اهلل إىلولفتت النظر  ،حسنت الظن باهللو  ،باهلل
 .مبا عند اهلل اراغب   ،باهلل اواثق  

ال يضطرب عند  ،باهلل اواثق   ،مقبل على اهلل ،يكون شريكك يف احلياة حسن الظن باهللأن حتب أن  ،حلقيقةهذه هي احملبة اف
 .مانهأأنت نفعل كنت ان إو  ،تسكينهأنت اضطرب كنت ن إو  ،األحوال

 !؟وعن الرجاء فيه ؟وعن كمال صفاته ؟ فأين الكالم عن اهلل ،فكم نعيش انفعاالت متعددة

ِسب   ، الَكلَّ  َوحَت ِمل   ، الرَِّحمَ  لََتِصل   ِإنَّكَ " َع د ومَ  َوَتك 
أن فعاله راجية كر له أتذ  "احَلق   نَ َواِئبِ  َعَلى َوت ِعني   الضَّي َف، َوتَ ق رِي ، امل

جميب  اهلل قريبأن  إىلوتلفته  ،فيما عند اهلل هفرتغب ،العطاءو التأييد و ملعاملة اهلل عز وجل له بالنصرة  اتكون هذه األفعال سبب  
 .يقربك ويعطيكتعاىل و سبحانه الرب أن فيك من اخلري ما يدل على أن و  ه،ال خيزي عباد

 

حقيقة بالشعور  ،فهي حقيقة باحلب ،صلى اهلل عليه وسلم م السند لنبيناع  نِ كانت رضي اهلل عنها  منا خدجية أأن املقصود 
يف تسكني  ،ذهاب الروع عنهصلى اهلل عليه وسلم يف إلت النيب فرتى كيف عام ،اتكون منوذج  أن حقيقة  ،جتاهها بالفخر

فهذا كله دورنا يف  ،وجل هلل عنها ذا ثقة قوية باهلل عزا يجعلته بكالمها رض ،يف جعله منشرح الصدر جتاه ما وقع عليه ،هفؤاد
 .األزمات

 .من كان وعاء  للخري، مأل اهلل وعاءه
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وقت ما  اة اليت تصنع لنفسها تارخي  فاملرأة احلكيم ،اخلوف أويف حالة من اليأس  نوقد يدخلو  ،ضطراباتاب نميرو من حولنا ن إف
تبني   ،اهلل  علىتثين ،التعلق باهلل إىليف هذه األزمة  ه، بل تكون راشدة ترشدال يذهب عقلهاأن تنفعل مع األحداث عليها 

 .وال خيزيه ال خيذله اهلليفتقر ويعبد ويرجو الذي عبد الأنه وتبني  ،كمتهكمال رمحته وح

 اويكون خائف   !ال تنفعل مع االنفعاالت فتذهب بأصحاب القرارات بعيدا، نفعاالت بالتذكري باهللمتتص االاملرأة صاحبة اجملد 
  !خوفا هتذكره مبا يزيدفيدة يأسا فتز  اويكون يائس   ،خوفا هفتزيد

ا اللَّه   خي  زِيكَ  َما َواللَّهِ  َكالَّ "قالت له  شيءول أ ،لمه عن نفسه صلى اهلل عليه وسلمهي مل تك ظهرت أمث  ،به اثقة باهلل إميان   "أَبَد 
 .سنة اهلل وأن هذه  ،يعامله اهلل بكرمهأن ترجو معها  له حماسنه اليت

َفلِ  ب نَ  َوَرَقةَ  ِبهِ  أََتت   َحىتَّ  َخِدجَية   ِبهِ  فَان طََلَقت    ،به انطلقتواإلرشاد،  انظروا للرعاية: َخِدجَيةَ  َعم   اب نَ  الع زَّى َعب دِ  ب نِ  َأَسدِ  ب نِ  نَ و 
 .(احتوته)بتعبرينا  ،هإىل من يعينه ويساعدرشدته أخذته و أ

ت ب   وََكانَ  اجلَاِهِليَِّة، يف  تَ َنصَّرَ  اام رء   وََكانَ " كان  ،(عبادة األصنام)دين العرب قبل يال كان نه  هو تنصر أل "الِعب  رَاينَّ  الِكَتابَ  َيك 
 .عن اهلل يف السماء بحثي

ت ب   يلِ  ِمنَ  فَ َيك  رَانِيَّةِ  اإِلجنِ  ت َب، َأن   اللَّه   َشاءَ  َما بِالِعب    اب نِ  ِمنَ  امس َع   َعم ، اب نَ  يَا: َخِدجَية   َله   فَ َقاَلت   َعِمَي، َقد   َكِبري ا َشي خ ا وََكانَ  َيك 
 .مت بالكالمهي اليت تقد   :َأِخيكَ 

بَ رَه   ؟ تَ َرى َماَذا َأِخي اب نَ  يَا: َوَرَقة   َله   فَ َقالَ   الَِّذي النَّام وس   َهَذا: َوَرَقة   َله   فَ َقالَ  َرَأى، َما َخبَ رَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للَّه  ا َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   فََأخ 
 َأوَ )): لَّمَ َوسَ  َعَلي هِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   فَ َقالَ  قَ و م َك، خي  رِج كَ  ِإذ   َحي ا َأك ون   لَي َتيِن  ، َجَذع ا ِفيَها لَي َتيِن  يَا م وَسى، َعَلى اللَّه   نَ زَّلَ 

يِن  َوِإن   ع وِدَي، ِإالَّ  ِبهِ  ِجئ تَ  َما مبِث لِ  َقطُّ  َرج ل   يَأ تِ  ملَ   نَ َعم ،: قَالَ  ،((ُهمْ  ُمْخرِِجيَّ  رِك   يَ ن َشب   ملَ   مث َّ .  م َؤزَّر ا َنص ر ا أَن ص ر كَ  يَ و م كَ  ي د 
، َأن   َوَرَقة   ي   َوفَ تَ رَ  ت  و يفَ   . الَوح 

 .يوافق هواها اولي  من يشري عليه رأي   انةمن يشري عليه بكل أم إىلتارت اخ أهنااملقصود 

ثار ونرى آ ،ثار حكمتها يف موقف عظيم رهيبونرى آ ،هنا تربطنا ببيت النبوةأأمنا اليت حنبها ونرى هذه املراة العظيمة 
 .هذا قبل االسالم ن يف قوهلا أل به اعلى اهلل ومعرفتهاعتمادها 
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 ..ه وخريءضاإما مسعتوه فيه شاء اهلل ن إلكن  ،كثر من ذلكأ إىلتقليب  إىل ر حيتاج ماأل.. ختام ا 

 .جيعلنا ممن يقلب التاريخ فينفعنا به اللهم آمنيأن و  ،هؤالء العظميات  اطجيعلنا على خ  أن وكرمه  هاهلل مبن سألأ


