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٢  

  هــــداء     اإل                                                                                             أسعد امرأة يف العامل   
  

  اإلهــــــداء
  

  . رسوالً إىل كلِّ مسلمٍة رضيت باهللا رّبـاً ، وباإلسالِم ديناً ، ومبحمٍد 
  

  إىل كلِّ فتاٍة سلكت طريق احلقِّ ، ومحلت رسالة الصدِق ، 
  .ها ، وزكت نفسها هدت بكلمتها ، وحافظت على ِقَيِمإىل كلِّ مربيٍة جا

  

  .التقوى ، وأنشأهتم على السُّّنة ، وحببت إليهم الفضيلة إىل كلِّ أٍم ربَّت أبناءها على 
  
  

  :إىل كلِّ مهمومٍة حزينٍة 
  

  . رعاية اهللا ، وعظيِم األجِر ، وتكفِري السيئات  بقرب الفرِج ، واسعدي وافرحي



٣  

  املقـــــدمة                                                                                   عد امرأة يف العامل            أس     

  

  املقــــــدمة 
  

  :اهللا ، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعداحلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على رسول         
  

فهذا كتاُب يناشُد املرأة أن تسعَد بدينها ، وتفرَح بفضل اهللا عليها ، وتستبشَر مبا عندها من نعم ، إنـه                     
 أمٍل ، ونسيُم رجاٍء ، وإشراقةُ بشرى ، لكلِّ َمْن ضاق صدُرها ، وكثُـَر مهُّهـا ، وزاد غمُّهـا ،     بسمةُ

يناديها بانتظار الفرج ، وترقُِّب الُيْسَر بعد الُعْسَر ، وخياطُب عقلها الزكيَّ ، وقلبها الطاهر ، وروحهـا                  
 ، تفاءيل ، فإن اهللا معِك ، واهللا حسُبِك ،           اصربي واحتسيب ، ال تيأسي ، ال تقنطي       : الصافيةَ ، ليقول هلا     

  .واهللا كافيِك ، واهللا حافظُِك ووليُِّك 
  

الصادُق ، والقولُ الفصلُ ، والقصةُ املوحيةُ          اقرئي هذا الكتاب ، ففيه اآليةُ احملكمةُ ، واحلديثُ           :أختاه  
 هذا السجلَّ ليطارَد فيِك فلولَ األحزاِن ،        ، والبيُت املؤثُِّر ، والفكرةُ الصائبةُ ، والتجربةُ الراشدةُ ، اقرئي          

وأشباح اهلموِم ، وكوابيَس اخلوف والقلق ، طالعي هذا الديوان ليساعدِك على تنظيِف الذاكرِة من ركاِم            
األوهاِم ، وأكواِم الوساوِس ، ويدلَِّك على رياِض األنِس ، وبستاِن السعادِة ، ودياِر اإلمياِن ، وحـدائِق                  

  .نَّاِت السروِر ، عسى اهللا أن ُيْسِعدِك يف الداريِن َمبنِِّة وكرمِه إنه جواد كرمي األفراِح ، وج
  

وقد جعلُته كرتاً حيوي ُحلّياً زاهياً تتجملني به ، فيه من بريِق احلُْسِن ، وملعاِن اجلماِل ، وسناِء احلقِّ ، ما                     
 بأمساِء احلُِليِّ ، من سبائَك ، وعقوٍد ، وفرائـَد ،            يفوُق وميَض الذََّهِب ، وإغراَء الِفضَِّة ، ومسَّْيُت فصولَهُ        

ومرجاٍن ، ومجاٍن ، وجواهر ، وخوامت ، وأملاٍس ، وزبرَجد ، ويـاقوت ، وُدَرٍر ، وآليلء ، وزمـرُّد ،                      
  .وعْسَجد 

  

فإذا كان هذا الكتاُب عندِك فال عليِك من كلِّ زخرٍف دنيويِّ ، وزينٍة جوفـاء ، ومظـاهَر زائفـٍة ،                     
ٍت تافهٍة ، فتحلي هبذه احللية ، والبِسيها يف مهرجان احلياِة ، وتزيَّين هبا يف عـرِس الـدنيا ، ويف                     وموضا

   : )أسعد امرأٍة يف العامل (  – إن شاء اهللا –أعياد السرور ، ومواسم األفراح ، وليايل البهجة ، لتكوين 
  



٤  

  املقـــــدمة                                                                                  د امرأة يف العامل             أسع     

  
  

ــٍن ويف أدِب ــاس يف دي ــا أســعد الن  ي
ــة  ــشرى مرتل ــسابيح كالب ــل بالت  ب
ــةٍ  ــاٍء ، يف مراقب ــجدٍة ، يف دع  يف س
 يف ومضٍة من سـناء الغـاِر جـاد هبـا          
ــا   ــاملني مب ــلِّ الع ــعد ك ــِت أس  فأن

                                                                                                             

ــبِ  ــٍد وال ذه ــاٍن وال ِعقْ ــال ُجم  ب
 كالغيِث كالفجِر كاإلشراِق كالـسحبِ    
 يف فكرٍة بـني نـور اللـوح والكتـبِ         
ــربِ  ــان والع ــِك للروم ــولُ ربِّ  رس

ــِك الطــاهِر امل ــالقَُرِبيف قلب  عمــوِر ب

  

اليِة يإن سبيل سعادتِك يكمن يف صفاء معرفِتك ونقاٍء ثقافِتك ، وهذا ال حيصلُ بالقصص الرومانسيِة اخل               
اليت َتُجرُّ القارَئ إىل اخلروِج من واقعه والذهاب بعيداً عن عامله ، وقد جتدين فيها أحالماً ورديةً ، ومخرةَ                   

 وانفصاٌم يف الشخصية ، وكآبةٌ قاتلةٌ ، بل ما هو أخطر من ذلك ؛               أوهاٍم مسكرة ، ولكنَّ مثارها إحباطٌ     
روائـع  ( اليت تعلِّم اخلداَع واجلرميةَ والنهَب والسلَب ، وقد طالعُت سلسلة           ) أجاثا كريسيت   ( كقصص  

، واحلائزة على جائزة نوبل ، فألفيُتها مشوبةً        منتقاة من القصص اخلالَّبة   وهي مترمجات   ) القصص العاملي   
وال شك أن يف بعض روائع القصص العاملي رواياٍت جيدة ، من       . بكثٍري من األغالط الكربى واحلماقات      

آلرنست مهنغواي ، وأشباهها من     ) الشيخ والبحر   ( حيث رقيُّ الفنِّ القصصي والعمل الروائي ؛ كرواية         
  . واإلسفاف األديب القصص اليت جانبت الفحش والرذيلة ، وَسِلمْت من غوائِل االحنطاط األخالقي

  

مثل كتب الطنطاوي والكيالين واملنفلـوطي      : فُحقَّ على كلِّ راشدٍة أن تطالع التراث القصصي الراشد          
والرافعي وأمثاهلم ، ممن لديه طهٌر ، وعنده ضمٌري حيٌّ ، وحيمل رسالة واعيةً ، وإمنا ذَكْرُت هذا ؛ ألنين                    

، وسمِّ املنحرِف ، وغثاِء التافهني ، فكم من ضحّيٍة ملقالـٍة ،             َحِرصُت على نقاٍء كتايب من لوثِة األجنيب        
  .وكم من قتيٍل لروايٍة ، واهللا احلافظ 

  

 يف سنته ، والتاريخ اجمليـد       وعلى كلِّ حال ، فال أََجلَّ وال أحسَن من قصص اهللا يف كتابه ، ورسوله                
،  السعيدةُ مبا عندِك من دين وهدى، فأنِت، فسريي على بركِة اهللا    ر من اخللفاء والعلماء والصاحلني    لألبرا

  .ومبا لديِك من عقيدٍة ومرياث 
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  فُصوصأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   ك ك ك ـــالً بالً بالً بـــأهأهأه
   

  

 .شــعة    مـصـلِّيةً صـــائمةً قانتــةً خا       ..أهالً بـك
 . متحجبــةً حمتـشـمةً وقــورةً رزينــة          .. أهالً بك   

 . متعلمــةً مطلعــةً واعيــة راشـــدة          ..أهالً بـك    
 . وفيَّــةً أمنيـــةً صــادقةً متـصـدقة          ..أهالً بـك    

 .ـــة    صــابرةً حمتـسـبةً تائبـــةً منيـب       ..أهالً بك   
.  ذاكــرةً شــاكرةً داعيــةً واعيـــة          ..أهالً بـك    
 . تابعــةً آلســية ومــرمي وخدجيـــة          ..أهالً بـك    

 . مربيــةً لألبطــال، ومـصنعاً للرجــال          .. الً بك ـأه
 . راعيــة للقــيم، حافظــةً للُمثـــل          ..أهالً بـك    

 .  غيورةً على احملـارِم، بعيـدةً عـن احملرمـاتِِ          ..الً بك   ـأه



٧  

  فُصوص                                                                                             أسعد امرأة يف العامل   

  

   عـمعـمعـمـــننن
  

 . لبـسمتك اجلميلـة الـيت تبعـثُ احلـبَّ وترسـلُ املـودة لآلخـرين                  ..نعم  
 . لكلمتِك الطيبـة الـيت تـبين الـصداقات الـشرعية وتـذهب األحقـاد                  ..نعم

 . لـصدقٍة ُمتقبَّلـٍة ُتـسعد مـسكيناً ، وُتفـرح فقـرياً ، وُتـشبع جائعـاً                    ..نعم  
 . جللــسٍة مــع القــرآن تــالوةً وتــدبراً وعمــالً وتوبــةً واســتغفاراً ..نعــم 

 .التوبـة    لكثـرة الـذكر واالسـتغفار ، وإدمـان الـدعاء ، وتـصحيح                ..نعم  
 . لتربية أبنائِك على الدين ، وتعلـيمهم الـسنة ، وإرشـادهم ملـا يـنفعهم                  ..نعم  
 . للحشمة واحلجاب الذي أمر اهللا بـه ، وهـو طريـق الـصيانة واحلفـظ                  ..نعم  
 . لصحبة اخلريِّات ممـن َيَخفْـَن اهللا ، وحيبـْبن الـدين ، وحيتـرْمن القـيم                   ..نعم  
ـ         ..نعم    .رَِّحم ، وإكـرام اجلـار ، وكفالـِة األيتـام      لـربِّ الوالـدين ، وصـلة ال
 . للقراءة النافعـة ، واملطالعـة املفيـدة ، مـع الكتـاب املمتـع الراشـد                   ..نعم  



٨  

  فُصوصأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   ..!..!..!ال ال ال 
  
  

 .لصرف عمرِك يف التوافـه مـن حـبِّ لالنتقـام وجمادلـٍة ال خـري فيهـا                   .. ال     
 .لتقــدمي املــاِل ومجعــه علــى صــحتِك وســعادتِك ونومــِك وراحتــِك .. ال 
ــع.. ال  ــنفس    لتتب ــوب ال ــسيان عي ــاهبم ون ــرين واغتي ــاء اآلخ  . أخط
 .لالهنمــاك يف مــالذِّ الــنفس ، وإعطائهــا كــلَّ مــا تطلــب وتــشتهي .. ال 
ــهو   .. ال  ــساعات يف الل ــاِق ال ــارغني ، وإنف ــع الف ــات م ــضياِع األوق  .ل
 .إلمهاِل اجلـسِم والبيـت مـن النظافـة ، والـروائح الزكيـة ، والنظـام                  .. ال  
ــشروباِت.. ال  ــث    احمل للم ــلِّ خبي ــشة ، وك ــدخان والشي ــِة ، وال  .رَّم
ــصل   .. ال  ــأ ح ــبقت ، أو خط ــٍة س ــرَّت ، أو كارث ــصيبٍة م ــذكُِّر م  .لت
ــشاهد    .. ال  ــك امل ــن تل ــِة ع ــا ، والغفل ــل هل ــرة والعم ــسياِن اآلخ  .لن
 . إلهداِر املاِل يف احملرَّماِت ، واإلسراِف يف املباحاِت، والتقـصِري يف الطاعـات               ..ال  



٩  

  فُصوصيف العامل                                                                                                أسعد امرأة 

  

   الوردالوردالورد
  

  .تذكري أن ربك يغفر ملن يستغفر ، ويتوب على من تاب ، ويقبل من عاد : الوردة األوىل 
  .شافَْي ، وال حتملي البغضاء ُتعافَْي ارمحي الضعفاء تسعدي ، وأعطي احملتاجني ُت  :الثانيةالوردة 
  .تفاءيل فاهللا معك ، واملالئكة يستغفرون لك ، واجلنة تنتظرك   :الثالثةالوردة 
  . امسحي دموعك حبسن الظن بربك ، واطردي مهومك بتذكُّر نعم اهللا عليك  :رابعةالوردة ال

ى ظهر األرض َمْن حصل له كلُّ مطلوٍب         ال تظين بأن الدنيا كَُملت ألحٍد ، فليس عل         :امسة  الوردة اخل 
  .، وسِلم من أيِّ كدر 

  . كوين كالنخلِة عاليةَ اهلمَّة ، بعيدة عن األذى ، إذا ُرِميت باحلجارة ألقْت رطبها  :سادسةالوردة ال
  ! ؟هل مسعِت أنَّ احلزنَ ُيعيُد ما فات ، وأن اهلمَّ ُيْصِلح اخلطأ ، فلماذا احلزن واهلم  :سابعةالوردة ال
  . ال تنتظري احملن والفَنت ، بل انتظري األمن والسالَم والعافية إن شاء اهللا   :ثامنةالوردة ال
  . أطفئي نار احلقد من صدرك بعفٍو عام عن كلِّ من أساء لِك من الناس  :تاسعةالوردة ال
  . كدٍر وضيق الغسلُ والوضوُء والطيُب والسواُك والنظاُم أدويةٌ ناجحةٌ لكلِّ  :العاشرةالوردة 
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  فُصوصأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   زهرزهرزهرالالال
  

 .كوين كالنحلة ؛ تقع على الزهور الفواحة واألغـصان الرطبـة            :هرة األوىل   الز
 .ليس عندك وقٌت الكتشاِف عيوب الناس ، ومجـِع أخطـائهم              :الثانيةالزهرة  
 !  إذا كان اهللا معِك فمن ختافني ؟ وإذا كان اهللا ضدك فمن ترجني ؟ :ثالثةالزهرة ال
 .د ، وكثـرةُ الغـريِة نـاٌر مـستطرية           ناُر احلسِد تأكل اجلـس      :رابعةالزهرة ال 

 .إذا مل تــستعدِّي اليــوم ، فلــيس الغــد ملكــاً لــك   :امــسةالزهــرة اخل
ــ ــرة ال ــهو واجلــدل   :سادسةالزه ــن جمــالس الل ــسالم م ــسحيب ب  . ان

ــرة  ــسابعةالزه ــستان     :ال ــن الب ــلَ م ــِك أمج ــوين بأخالق  . ك
ــرة  ــةالزه ــه     :الثامن ــاس ب ــعُد الن ــِك أس ــروف فإن ــذيل املع  . اب

 .دعي اخلَلَْق للخالق ، واحلاسد للمـوت ، والعـدوَّ للنـسيان              :تاسعةزهرة ال ال
ــرة ال ــرةالزه ــاٌب   :عاش ــسرةٌ وِعق ــدٌم وح ــدها ن ــراِم بع ــذةُ احل  . ل
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  السَّبائك        أسعد امرأة يف العامل                                                                                        

  

   ال حول وال قوة إال باهللاال حول وال قوة إال باهللاال حول وال قوة إال باهللا: : : ومضة ومضة ومضة 
   

   امرأة حتدَّت اجلربوت امرأة حتدَّت اجلربوت امرأة حتدَّت اجلربوت    :::السبيكة األوىل السبيكة األوىل السبيكة األوىل 
  

  ما مضى فات واملؤمَّلُ غيبٌ                        ولك الساعة اليت أنت فيها
  

 املؤمنة ،    قد أثىن على املرأة الصاحلة ، ومدح املرأة        انظري إىل نصوص الشريعة كتاباً وسنة ، فإن اهللا          
َوَضَرَب اللَُّه َمثَالً ِللَِّذيَن آَمُنوا اْمَرأََت ِفْرَعْونَ ِإذْ قَالَْت َربِّ اْبِن ِلي ِعْنَدَك َبْيتاً ِفي               : قال سبحانه وتعاىل    

آسـية  (ه املـرأة    هذ ، فتأملي كيف جعل      الَْجنَِّة َوَنجِِّني ِمْن ِفْرَعْونَ َوَعَمِلِه َوَنجِِّني ِمَن الْقَْوِم الظَّاِلِمنيَ        
مثالً حياً للمؤمنني واملؤمنات ، وكيف جعلها رمزاً وعلماً ظاهراً لكـل مـن أراد أن                ) رضي اهللا عنها    

يهتدي وأن يسنتَّ بسنة اهللا يف احلياة ، وما أعقل هذه املرأة وما أرشدها ؛ حيث إهنا طلبت جوار الرب                    
ورفضت العـيش يف    رم الطاغية الكافر فرعون     الكرمي ، فقدمت اجلار قبل الدار ، وخرجت من طاعة اجمل          

قصره ومع خدمه وحشمه ومع ُزخرفه ، وطلبت داراً أبقى وأحسن وأمجل يف جوار رب العـاملني ، يف                   
يف مقعد صدٍق عند مليٍك مقتدر ، إهنا امرأة عظيمة ؛ حيث إنَّ مهتها وصدقها أوصـالها                 جناٍت وهنر ،    

 واإلميان ، فُعذبت يف ذات اهللا ، وانتهى هبا املطاف إىل جوار             إىل أن جاهرت زوجها الطاغية بكلمة احلق      
 جعلها قدوةً وأسوةً لكل مؤمٍن ومؤمنٍة إىل قيام الساعة ، وامتدحها يف كتابه              رب العاملني ، لكن اهللا      

  .، وسجَّلَ امسها ، وأثىن على عملها ، وذمَّ زوجها املنحرف عن منهج اهللا يف األرض 
  

   ...لو كنِت يف عني العاصفة لو كنِت يف عني العاصفة لو كنِت يف عني العاصفة تفاءيل وتفاءيل وتفاءيل و: : : إشراقة إشراقة إشراقة 



١٣  

  السَّبائكأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   إنَّ مع الُعْسِر ُيْسراًإنَّ مع الُعْسِر ُيْسراًإنَّ مع الُعْسِر ُيْسراً: : : ومضة ومضة ومضة 
   

   عندِك ثروةٌ هائلةٌ من النَِّعم عندِك ثروةٌ هائلةٌ من النَِّعم عندِك ثروةٌ هائلةٌ من النَِّعم :::السبيكة الثانية السبيكة الثانية السبيكة الثانية 
  

   املدى        كلمحِة الطْرِف إذا الطرُف سجىلطائُف اِهللا وإن طال
   

إنّ مع العسر يسراً ، وإن بعد الدمعة بسمةً ، وإن بعد الليل هناراً ، سوف تنقشع سحُب اهلـم ،                     أختاه  
 أنك مـأجورة ،     واعلميوسوف ينجلي ليلُ الغم ، وسوف يزول اخلطُب ، وينتهي الكرُب بإذن اهللا ،               

داً لإلسالم ، وعوناً للدين ، وأنصاراً للملة ، مـىت قمـِت             وف يكونون َمد  مَّاً فإن أبناءك س   فإن كنت أ  
بتربيتهم تربية صاحلة ، وسوف يدعون لك يف السجود ، ويف السحر ، إهنا نعمةٌ عظيمة أن تكوين أُمَّـاً                    

 امرأةٌ أهدت البشرية اإلمام العظيم ، والرسـول         رحيمةً رؤومة ، ويكفيك شرفاً وفخراً أن أم حممد          
   :لكرمي ا
  

  وأهدت بنُت وْهٍب للربايا                يداً بيضاَء طوَّقِت الرِّقابا
  

إنَّ يف وسعك أن تكوين داعيةً إىل منهج اهللا يف بنات جنسك ، بالكلمة الطيبة ، باملوعظـة احلـسنة ،                     
 اجلليل النبيل ، فـإن      باحلكمة ، واجملادلة باليت هي أحسن ، باحلوار ، باهلداية ، بالسرية العطرة ، باملنهج              

املرأة تفعل بسريهتا وعلمها الصاحل ماال تفعله اخلُطَُب واحملاضراُت والدروُس ، وكم من امرأٍة سكنت يف                
حيٍّ من األحياء ، فُنقل عنها الديُن واحلشمةُ واحلجاُب واخللُق احلسن ، والرمحةُ بـاجلريان ، والطاعـةُ                  

  . ، وصارت أسوةً لبنات جنسها سُتتلى ، ووعظاً ُينقل يف اجملالللزوج ، فصارت سريُتها العطرة حماضرةً 
  

   ...غداً ُيزِهُر الرحيان ، وتذهب األحزان ، وحيلُّ السلوان غداً ُيزِهُر الرحيان ، وتذهب األحزان ، وحيلُّ السلوان غداً ُيزِهُر الرحيان ، وتذهب األحزان ، وحيلُّ السلوان : : : إشراقة إشراقة إشراقة 



١٤  

  السَّبائكأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   سيجعل اُهللا بعد ُعْسِر ُيْسراًسيجعل اُهللا بعد ُعْسِر ُيْسراًسيجعل اُهللا بعد ُعْسِر ُيْسراً: : : ضة ضة ضة وموموم
   

   عندِك ثروةٌ هائلةٌ من النَِّعم عندِك ثروةٌ هائلةٌ من النَِّعم عندِك ثروةٌ هائلةٌ من النَِّعم :::السبيكة الثالثة السبيكة الثالثة السبيكة الثالثة 
  

  !أتيأس أن ترى فرجاً                فأين اُهللا والقدُر ؟
  

إذا : (( فكل ما أصابِك يف ذات اهللا فهو ُمكّفٌر بإذن الواحد األحد ، وأبشري مبـا ورد يف احلـديث                     
، فهي أمور ميسرة علـى      ))  وصلَّت مخسها ، وحفظت عرضها ، دخلت جنة رهبا           أطاعت املرأة رهبا ،   

ة ، لتلقي ربَّاً رحيماً ، ُيسعدك يف الدنيا واآلخرة ، قفي            لمن يسَّرها اهللا عليه ، فقومي هبذه األعمال اجللي        
 ،  ، فأنت مسلمة ، وهذا شرٌف عظيم وسنة رسوله مع الشرع حيث وقف ، واستنِّي بكتاب اهللا         

وفخٌر جسيم ، فغريِك ولدت يف بالد الكفر ، إما نصرانيةً ، أو يهوديةً ، أو شيوعيةً ، أو غري ذلك مـن                       
 ،  امللل والنحل املخالفة لدين اإلسالم ، أما أنِت فإن اهللا اختارِك مسلمةً ، وجعلِك من أتباع حممـد                   

عاً ، فهنيئاً لك أنك تصلِّني اخلمـس ،         ومن املتبعني املقتدين بعائشة وخدجية وفاطمة رضي اهللا عنهن مجي         
احلجاب الشرعي ، هنيئاً لِك أنِك رضيِت بـاهللا ربَّـاً ،            وتصومني الشهر ، وحتجِّني البيت ، وتتحجَّبني        

  . رسوالً وباإلسالم ديناً ، ومبحمٍد 
  

   ...ذهُبِك ديُنِك ، وُحِليُِّك أخالقُِك ، ومالُِك أَدُبِك ذهُبِك ديُنِك ، وُحِليُِّك أخالقُِك ، ومالُِك أَدُبِك ذهُبِك ديُنِك ، وُحِليُِّك أخالقُِك ، ومالُِك أَدُبِك : : : إشراقة إشراقة إشراقة 



١٥  

  السَّبائكمل                                                                                                أسعد امرأة يف العا

  

   حُسبنا اُهللا وِنْعم الوكيلحُسبنا اُهللا وِنْعم الوكيلحُسبنا اُهللا وِنْعم الوكيل: : : ومضة ومضة ومضة 
   

   ال تستوي مؤمنةٌ وكافرةٌ ال تستوي مؤمنةٌ وكافرةٌ ال تستوي مؤمنةٌ وكافرةٌ :::السبيكة الرابعة السبيكة الرابعة السبيكة الرابعة 
  

  وال يردُّ عليك الغائب احلَزنُ                فما يدوم سروٌر ما سررت به
  

إنَّ بإمكانك أن تسعدي إذا نظْرِت يف ظاهرة واحدة ؛ وهي واقع املرأة املسلمة يف بالد اإلسالم ، وواقع                   
املرأة الكافرة يف بالد الكفر ، فاملسلمة يف بالد اإلسالم ، مؤمنة ، متصدِّقةٌ ، صائمةٌ ، قائمةٌ ، متحجبةٌ ،                     

 هلا الثـواب العظـيم ،       رحيمةٌ بأبنائها ، فهنيئاً    هنا ، طائعةٌ لزوجها ، خائفةٌ من رهبا ، متفضلةٌ على جريا         
والسكينة والرضا ، وأما املرأة يف بالد الكفر ، فهي امرأةٌ متربجةٌ ،جاهلةٌ ، سخيفةٌ ، عارضـةُ أزيـاء ،                     
سلعةٌ منبوذة ، بضاعة رخيصة ُتعرض يف كل مكان ، ال قيمة هلا، ال ِعرض وال شرَف وال ديانة ، فقارين  

َوال َتِهُنوا َوال َتْحَزُنوا    : تني والصورتني ؛ لتجدي أنك األسعد واألرفع واألعلى، واحلمد هللا           بني الظاهر 
  .  َوأَْنُتُم الْأَْعلَْونَ ِإنْ كُْنُتْم ُمْؤِمِنَني

  

   كلُّ الناِس سوف يعيشون ؛ صاحُب القصِر ، وصاحُب الكوخ كلُّ الناِس سوف يعيشون ؛ صاحُب القصِر ، وصاحُب الكوخ كلُّ الناِس سوف يعيشون ؛ صاحُب القصِر ، وصاحُب الكوخ : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   ...ولكن من السعيد ؟ ولكن من السعيد ؟ ولكن من السعيد ؟           ...           ...           ... 



١٦  

  السَّبائكة يف العامل                                                                                                أسعد امرأ

  

   اهللا ريب ال أشرك به شيئاًاهللا ريب ال أشرك به شيئاًاهللا ريب ال أشرك به شيئاً..... ..... ..... اهللا اهللا اهللا : : : ومضة ومضة ومضة 
  

   الكسلُ صديُق الفشِل الكسلُ صديُق الفشِل الكسلُ صديُق الفشِل :::السبيكة اخلامسة السبيكة اخلامسة السبيكة اخلامسة 
  

   جليٍس يف الزمان كتاُبوخُري                أعزُّ مكاٍن يف الدُّنا سرُج سابٍح
  

أوصيك مبزاولة العمل ، وعدم الركون للفتور والكسل واالستسالم للفراغ ، بل قومي وأصـلحي مـن                 
بيتك أو مكتبتك ، أو أدي وظيفتك ، أو صلِّي ، أو اقرئي يف كتـاب اهللا ، أو يف كتـاٍب نـافع ، أو                          

 ،  ثي معهن فيما يقربكن من اهللا       استمعي إىل شريٍط مفيد ، أو اجلسي مع جاراتك وصديقاتك وحتد          
 أن تستسلمي للفراغ أو البطالة ؛       إياك.. وإياك   – بإذن اهللا    –حينها جتدين السعادة واالنشراح والفرح      

  .فإن هذا يورثك مهوماً وغموماً ووساوس وشكوكاً وكدراً ال يزيله إال العمل 
  

اخل البيت ، ومن ترتيٍب يف جملسك ، ومن         وعليك باالعتناء مبظهرك، من مجاٍل يف اهليئة ، ومن طيٍب د          
حسن ُخلٍُق تلقني به زوجك ، وأبناءك ، وإخوانك ، وأقرباءك ، وصديقاتك ، ومن بسمٍة راضيٍة ، ومن                   

  .انشراٍح يف الصدر 
  

وأحذرك من املعاصي فإهنا سبب احلزن ، خاصةً املعاصي اليت تكثر عند النساء ؛ من النظر احملـرم ، أو                    
اخللوة باألجنيب ، أو اللعن والشتم والغيبة ، أو كفران حقِّ الزوج وعدم االعتراف جبميلـة ،                 التربج ، أو    

 ،  - جل يف عـاله      –فإن هذه ذنوٌب تكثر عند النساء إال من رحم اهللا ، فاحذري من غضب الباري                
  : فإن تقواه كفيلةٌ بإسعادك وإرضاء ضمريك واتقي اهللا 

  

   )) .)) .)) .ال إله إال اهللا ال إله إال اهللا ال إله إال اهللا : (( : (( : ((  ، وتكاثرْت الغموُم ، فقويل  ، وتكاثرْت الغموُم ، فقويل  ، وتكاثرْت الغموُم ، فقويل إذا أقبلَْت اهلموُمإذا أقبلَْت اهلموُمإذا أقبلَْت اهلموُم: : : إشراقة إشراقة إشراقة    



١٧  

  السَّبائكأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   فصٌرب مجيلٌفصٌرب مجيلٌفصٌرب مجيلٌ: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   أنِت مبا عندِك فوق ماليني النساء أنِت مبا عندِك فوق ماليني النساء أنِت مبا عندِك فوق ماليني النساء :::السبيكة السادسة السبيكة السادسة السبيكة السادسة 
  

   خبٌز مقّمُر–وظنَّ به األقوام                  عمَّن أغلق الباب دونه –كفيِك سي
  

تفكري يف العامل بأسره ، أما يوجد يف املستشفيات أسرَّةٌ بيضاُء يرقد عليها آالٌف من البـشر أصـاهبم                   
ديد ،  املرض من سنوات ، واجتاحتهم احلوادث من أعوام ؟ ، أما يف السجون آالف من الناس وراء احل                 

 وفقـدوا   همكُدِّرت عليهم حياُتهم وذهبت لذهتم ؟ أما يف ُدْور العناية واملستشفيات أناٌس ذهبت عقولُ             
رشدهم فصاروا جمانني ؟ ، أليس هناك فقراء يسكنون يف اخليام املمزقة ويف األكواخ ال جيدون كـسرة                  

يف حادث واحد ؟، أو امرأةٌ ذهب       خبز ؟ ، أليس هناك نساٌء أصيبت الواحدة منهنَّ فمات مجيع أبنائها             
بصُرها أو مسُعها ، أو ُبترت يُدها أو رجلُها ، أو ذهب عقلُها ، أو أصيبت مبرٍض ُعضاٍل مـن سـرطاٍن               

رضًى ؟ ، فامحدي اهللا على نعمـه ، وال          وحنوه ، وأنِت سليمةٌ ، معافاةٌ ، يف خٍري ، وسكينٍة ، وأمٍن ، و              
من اجللوس طويالً أمام القنوات الفضائية ، وما فيها من ُرْخٍص ،            ؛  يف أوقاتك فيما ال يرضي اهللا       تصر

وزيٍف ، وبضاعٍة مزجاٍة ، ومادٍة تافهة ، تورث القلب األسقام واألحزان ، وتعطِّل اجلـسم عـن أداء                   
م وظيفته ، ولكن خذي النافع املفيد ، مثل حماضرٍة ، أو ندوٍة ، أو برنامٍج طيبِّ نافع ، أو أخباٍر هتم املسل                     

واملسلمة ، أو حنو ذلك ، واجتنيب هذه التفاهاِت اليت ُتعرض ، وهذا اجملون الذي ُيصدَّر ، فإهنا تـسقط                    
   .احلياء واحلشمة والدين 

  

   ... إال اهللا   إال اهللا   إال اهللا  دعي الظامل حملكمة اآلخرة حيث ال حاكمدعي الظامل حملكمة اآلخرة حيث ال حاكمدعي الظامل حملكمة اآلخرة حيث ال حاكم: : : إشراقة إشراقة إشراقة 



١٨  

  السَّبائك                                            أسعد امرأة يف العامل                                                    

  

   من ساعِة إىل ساعٍة فرجمن ساعِة إىل ساعٍة فرجمن ساعِة إىل ساعٍة فرج: : : ومضة ومضة ومضة 
  

      ابين لِك قصراً يف اجلنةابين لِك قصراً يف اجلنةابين لِك قصراً يف اجلنة:::ة ة ة بعبعبعالسبيكة الساالسبيكة الساالسبيكة السا
  

  ولو أين قنعُت لكنُت ُحرَّا                 أطْعُت مطامعي فاستعبدتين 
  

ورهم ؟ هل ذهبوا مبناصبهم ؟ هل ُدفنوا        انظري كم مرَّ من أجيال ؟ هل ذهبوا بأمواهلم ؟ هل ذهبوا بقص            
، ُجرِّدوا حىت من الثيـاب ،       ....! بذهبهم وفضتهم ؟ هل انتقلوا إىل اآلخرة بسياراهتم وطائراهتم ؟ ال            

َمْن ربُّك ؟ َمْن نبيك ؟ وما ديُنـك ؟ ،           : واألغطية ، وأدخلوا بأكفاهنم يف القرب ، مث ُسئل الواحد منهم            
ال حتزين وال تأسفي على شيٍء من متاع الدنيا ، فإنه زائل رخيص ، وال يبقى إال                 فتهيئي لذلك اليوم ، و    

َمْن َعِملَ َصاِلحاً ِمْن ذَكٍَر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحِيَينَُّه َحَياةً طَيَِّبةً            : العمل الصاحل ، قال سبحانه وتعاىل       
  اُنوا َيْعَملُونََولََنْجِزَينَُّهْم أَْجَرُهْم ِبأَْحَسِن َما كَ

  

     .  .  .املرُض رسالةٌ فيها بشرى ، والعافيةُ ُحلَّةٌ هلا مثناملرُض رسالةٌ فيها بشرى ، والعافيةُ ُحلَّةٌ هلا مثناملرُض رسالةٌ فيها بشرى ، والعافيةُ ُحلَّةٌ هلا مثن: : : إشراقة إشراقة إشراقة 



١٩  

  السَّبائكأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   من ساعِة إىل ساعٍة فرجمن ساعِة إىل ساعٍة فرجمن ساعِة إىل ساعٍة فرج: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   ال متزقي قلبك بيديِك ال متزقي قلبك بيديِك ال متزقي قلبك بيديِك :::منة منة منة السبيكة الثاالسبيكة الثاالسبيكة الثا
  

  !مما ُيهان به الكراُم فهاِتها                 إن كان عندك يا زمانُ بقّيةٌ  
  

، وأفكاٍر بائسة ، أو كتٍب إحلادية     ، وصوٍر عارية ،     لوقت ، من مطالعٍة جملالٍت خليعة     اجتنيب كلَّ ما يقتل ا    
، كاجملالت اإلسالمية ، والكتب النافعة ،      افع املفيد خالق ، ولكن عليك بالن    يف عامل األ  أو رواياٍت ساقطٍة    

والدوريات البنََّاءة ، واملقاالت اليت تنفع العبد يف الدنيا واآلخرة ، فإنَّ بعض الكتب واملقاالت تورث يف                 
النفس شكّاً ، ويف الضمري شبهةً واحنرافاً ، وهذه من آثار الثقافة املنحرفة املنحلة اليت وفدت علينا مـن                   

  .امل الكافر ، واليت اجتاحت بالد اإلسالم الع
  

 عنده مفاتح الغيب ، وهو الذي يفرِّج اهلمِّ والغمَّ فأحلِّي عليه بالدعاء ، وكرِّري هذا                واعلمي أن اهللا    
بك من اهلمِّ واحلزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ            اللهم إين أعوذ    (( : الدعاء دائماً وأبداً    

 ، فإذا كررِت هذا احلديث كثرياً       ))نب ، وأعوذ بك من غَلَبة الدين وقهر الرجال          بك من البخل واجل   
  .، وتأملِت معانيه ، فرَّج اهللا عنِك كَْرَبِك ومهَِّك وغمَِّك بإذن اهللا 

  

   اغرسي يف الثانية تسبيحةً ، ويف اغرسي يف الثانية تسبيحةً ، ويف اغرسي يف الثانية تسبيحةً ، ويف : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .الدقيقة فكرةً ، ويف الساعة عمالًالدقيقة فكرةً ، ويف الساعة عمالًالدقيقة فكرةً ، ويف الساعة عمالً



٢٠  

  السَّبائك                                                                                      أسعد امرأة يف العامل          

  

   أمَّن جييُب املضطرَّ إذا دعاه أمَّن جييُب املضطرَّ إذا دعاه أمَّن جييُب املضطرَّ إذا دعاه : : : ومضة ومضة ومضة 
  

   أنِت تتعاملني مع ربِّ كرٍمي جواد أنِت تتعاملني مع ربِّ كرٍمي جواد أنِت تتعاملني مع ربِّ كرٍمي جواد :::السبيكة التاسعة السبيكة التاسعة السبيكة التاسعة 
  

  ك املآلِف ستجمعنا يف ظلِّ تل                لعلَّ الليايل بعد شْحٍط من النوى  
  

فَاْسَتَجاَب لَُهْم   : - سبحانه وتعاىل    – فإن اهللا قد أعدَّ لِك ثواباً عظيماً ، وهو القائل            استبشري خرياً ،  
 وعد النساء كمـا وعـد       – سبحانه   – ، فاهللا    َربُُّهْم أَنِّي ال أُِضيُع َعَملَ َعاِمٍل ِمْنكُْم ِمْن ذَكٍَر أَْو أُْنثَى            

ِإنَّ الُْمْسِلِمَني َوالُْمـْسِلَماِت َوالُْمـْؤِمِنَني      : نساء كما أثىن على الرجال ؛ فقال        الرجال ، وأثىن على ال    
 اآلية ، فدل على أنِك شقيقةُ الرجل وقرينُته ، وأنَّ أجرك حمفوظ عند اهللا ، فلِك مـن                    ...َوالُْمْؤِمَناِت

 أحسن األمثلة ، وكوين نرباسـاً        ، فاضريب  أفعال اخلري يف البيت واجملتمع ما يوصلك إىل رضوان اهللا           
  .ألبناء أمتك ، ومثالً سامياً هلم 

  

 قدوتك يف احلياة آسية امرأة فرعون رضي اهللا عنها ، ومرمي عليها السالم ، وخدجيـة وعائـشة                   اجعلي
مؤمنات قانتات ، صـائمات     وأمساء وفاطمة رضي اهللا عنهن مجيعاً ، فهؤالء وأمثاهلن خمتارات طيبات ،             

 رضي اهللا عنهن وأرضاهن ، فكوين على ذاك املنهج ، وطالعي سريهن الرائدة جتـدي اخلـري                  قائمات ، 
  .والربد والسكينة 

  

   ...امسحي دمع اليتيم لتفوزي برضواِن الرمحن وُسكْىن اجلنان امسحي دمع اليتيم لتفوزي برضواِن الرمحن وُسكْىن اجلنان امسحي دمع اليتيم لتفوزي برضواِن الرمحن وُسكْىن اجلنان : : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٢١  

  السَّبائك                         أسعد امرأة يف العامل                                                                       

  

      أليس الصبُح بقريٍب ؟أليس الصبُح بقريٍب ؟أليس الصبُح بقريٍب ؟: : : ومضة ومضة ومضة 
  

      الراحبةُ على كلِّ حاٍلالراحبةُ على كلِّ حاٍلالراحبةُ على كلِّ حاٍلأنِت أنِت أنِت  : : :عاشرةعاشرةعاشرةالسبيكة الالسبيكة الالسبيكة ال
  

  !هل عاند الدهَر إال َمْن له َخطَُر ؟                  قل للذي بصروف الدهِر عرينا
  

ه كفارة للذنوب ، وإن فقْدِت أحد        فإنْ وقع عليك همٌّ أو غمٌّ أو حزنٌ فاعلمي أن          عليك باالحتساب ،  
أبنائك فاعلمي أنه شافٌع عند الواحد األحد ، وإن أصابتك عاهةٌ أو مرٌض يف اجلسم فاعلمي أنه بـأجره     
عند اهللا ، وأنه حمفوظ لك عند الواحد األحد ، اجلوع بأجره ، واملرض بثوابه ، والفقر جبزائه عنـد اهللا                     

    واهللا     الواحد األحد شيء   د ، فلن يضيع عن ،            حيفظ هذا ، كما حيفظ الوديعة لـصاحبها حـىت 
  .يؤديها يف اآلخرة 

  

   ...الصالةُ كفيلةٌ بشرِح الصدِر وطرِد اهلمِّ الصالةُ كفيلةٌ بشرِح الصدِر وطرِد اهلمِّ الصالةُ كفيلةٌ بشرِح الصدِر وطرِد اهلمِّ : : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٢٢  

  



٢٣  

  العقودأسعد امرأة يف العامل                                                                                               

  

      فخذُ ما آتيُتك وكْن من الشاكرينفخذُ ما آتيُتك وكْن من الشاكرينفخذُ ما آتيُتك وكْن من الشاكرين   :::ومضة ومضة ومضة 
  

      عدِّدي مواهَب اهللا عليِكعدِّدي مواهَب اهللا عليِكعدِّدي مواهَب اهللا عليِك : : :العقد األولالعقد األولالعقد األول
  

  أرى جبميل الصَّْبِر ما اهللا صانُع                  وإين ألرجو اهللا حىت كأنين
  

إذا أصبحت فتذكري أن الصباح قد أطلَّ على آالف البائسات وأنت منعمة ، وعلى آالف اجلائعـات                 
ى آالف املأسورات وأنت حرةٌ طليقة ، وعلى آالف املصابات والثكلى وأنت سعيدةٌ             وأنت شبعانة ، وعل   

ساملة ، كم من دمعٍة على خد امرأة ، وكم من لوعة يف قلب أم ، وكم من صراٍخ يف حنجرة طفلـة ،                        
  .وأنت بامسةٌ راضية ، فامحدي اهللا على لطفه وحفظه وكرمه 

  

كم عنـدك مـن األشـياء       : ألرقام واإلحصائيات   اجلسي جلسة مصارحة مع نفسك ، واستخدمي ا       
واألموال والنعم واملسرات واملبهجات ؛ مجالٌ ومالٌ وعيالٌ وظاللٌ وسكٌن ووطٌن وِمَنن ، ضياٌء وهـواٌء                

  .وماٌء وغذاٌء ودواٌء ، فافرحي ، واسعدي ، واستأنسي 
  

   ...اشتري بالرياِل دعاء الفقراِء وحبَّ املساكني اشتري بالرياِل دعاء الفقراِء وحبَّ املساكني اشتري بالرياِل دعاء الفقراِء وحبَّ املساكني : : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٢٤  

  العقوديف العامل                                                                                                أسعد امرأة 

  

   ارَضْي مبا قسم اهللا لِك تكوين أغىن الناس ارَضْي مبا قسم اهللا لِك تكوين أغىن الناس ارَضْي مبا قسم اهللا لِك تكوين أغىن الناس : : : ومضة ومضة ومضة 
  

   قليلٌ يسعدِك وال كثٌري يشقيِك قليلٌ يسعدِك وال كثٌري يشقيِك قليلٌ يسعدِك وال كثٌري يشقيِك : : : العقد الثاين العقد الثاين العقد الثاين 
  

   ، أتاح هلا لسانَ حسوِدتَيوطُ                وإذا أراد اهللا نشر فضيلٍة  
  

عمرك احملسوب هو عمر السرور والفرح والرضا والسكينة والقناعة ، أما اجلشع والطمع واهللع فلـيس                
من عمرك أصالً ؛ فهو ضد صحتك وعافيتك ومجالك ، فحافظي على الرضـى عـن اهللا ، والقناعـة                    

ظل ، هبيجة املنظر ، قليلـة       الفراشة خفيفة ال  باملقسوم ، واإلميان بالقدر ، والتفاؤل باملستقبل ، وكوين ك         
ق باألشياء ، تطري من زهرٍة إىل زهرٍة ، ومن تلٍّ إىل تلٍّ ، ومن روضٍة إىل روضٍة ، أو كوين كالنحلة                      التعل

، تأكل طيِّباً وتضع طيِّباً ، وإذا سقطت على عود مل تكسه ، متسُّ الرحيق وال تلسع ، وتضع العسل وال                     
بة ، وتقع باملودة ، هلا طنٌني بالبشري ، وأنٌني بالرضوان ، كأهنا من ملكوت السماوات                تلدغ ، تطري باحمل   

  .هبطت ، ومن عامل اخللود وقعت 
  

   ...اهللا حيبُّ التوابني ؛ ألهنم رجعوا إليه وشكوا احلال عليه اهللا حيبُّ التوابني ؛ ألهنم رجعوا إليه وشكوا احلال عليه اهللا حيبُّ التوابني ؛ ألهنم رجعوا إليه وشكوا احلال عليه : : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٢٥  

  العقود                                           أسعد امرأة يف العامل                                                     

  

   احلمد هللا الذي أذهب عين احلزناحلمد هللا الذي أذهب عين احلزناحلمد هللا الذي أذهب عين احلزن: : : ومضة ومضة ومضة 
  

      انظري إىل السَّحاِب وال تنظري إىل الترابانظري إىل السَّحاِب وال تنظري إىل الترابانظري إىل السَّحاِب وال تنظري إىل التراب :  :  : لثلثلثالعقد الثاالعقد الثاالعقد الثا
  

  ما كان ُيرف طيُب َعْرِف العوِد                  لوال اشتعالُ الناِر فيما جاورت
  

 يف الصعود دائماً ، أرجوك باالستمرار أبداً ، احذري اهلبوط والسقوط            كوين صاحبة مهٍة عالية ، أرجوك     
، واعلمي أن احلياة دقائق وثواين ، وكوين كالنملة يف اجلدِّ واملثابرة والصرب ، حاويل دائماً ، تويب فـإن                    

 .... عدت إىل الذنب فعودي إىل التوبة ، احفظي القرآن فإن نسيت فعودي إىل حفظه مرةً ثانيةً وثالثةً                
وعاشرة ، املهم أن ال تشعري بالفشل واإلحباط ؛ ألن التاريخ ال يعرف الكلمة األخـرية ، والعقـل ال         

إن العمر كاجلسم ميكن أن ُتجرى له عمليةٌ جراحيـةُ          . يعترف بالنهاية املرة ، بل هناك حماولة وتصحيح         
، وأن ُيَجمَّل بالطالء والدهان ، فإياِك        كالبناء ميكن أن ُيرمَّم ، وأن ُيشاد من جديد           إن العمر جتميلية ،   

صائب ، واحملن، واهللا    ومدرسة الفشل واإلخفاق ، وأزيلي من ذهنك توقعات املرض ، والكوارث ، وامل            
  .َوَعلَى اللَِّه فََتَوكَّلُوا ِإنْ كُْنُتْم ُمْؤِمِنَني: يقول

  

   ...ترُك املعصيِة جهاٌد ، واملداومةُ عليها عناٌد ترُك املعصيِة جهاٌد ، واملداومةُ عليها عناٌد ترُك املعصيِة جهاٌد ، واملداومةُ عليها عناٌد : : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٢٦  

  العقودد امرأة يف العامل                                                                                                أسع

  

   وبشِّر الذين آمنواوبشِّر الذين آمنواوبشِّر الذين آمنوا: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   كوٌخ بإمياٍن وال قصٌر مع طغياٍن كوٌخ بإمياٍن وال قصٌر مع طغياٍن كوٌخ بإمياٍن وال قصٌر مع طغياٍن : : : العقد الرابع العقد الرابع العقد الرابع 
  

   لَُهُمأُنكر أين عقوبةٌ                إين وإن لُْمُت حاسديَّ فما  
  

إن امرأةً مسلمةً تعيش يف كوخ ، تعبد رهبا ، وتصلي مخسها ، وتصوم شهرها ، أسعد من امرأة تعـيش                     
يف قصر شاهق بني الُعْبدان والقيان والعيدان والكيزان ، وإن مؤمنةً يف بيت من شعر ، على خبز الشعري ،                    

أة تعيش يف برج عاجي ، ويف غـرف         وعلى ماء اجلرة ، معها مصحفها ومسبحتها ، أسعُد عيشاً من امر           
أجل افهمي معىن السعادة ؛ فليس      . خمملية ، وهي ال تعرف رهبا ، وال تذكر موالها ، وال تتبع رسوهلا               

كثري من الناس ، فيظنونه يف الدوالر والدينار والدرهم والريـال ،            هو املعىن الضيق احملرف الذي يتومهه       
الـسعادة  !... ت ، واملشروبات ، واملركوبات ، كال وألف كال    واملفروشات ، وامللبوسات ، واملطعوما    

رضا قلٍب ، راحةُ ضمٍري ، قراُر نفٍس ، فرحةُ روٍح ، انشراُح باٍل ، صالُح حاٍل ، اسـتقامة ُخلُـٍق ،                       
   .هتذيُب سلوٍك ، مع قناعٍة وكفاف 

  

    . . .!!!كيف يرتاُح َمْن آذى مسلماً أو ظلم عبداً ؟كيف يرتاُح َمْن آذى مسلماً أو ظلم عبداً ؟كيف يرتاُح َمْن آذى مسلماً أو ظلم عبداً ؟: : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٢٧  

  العقودالعامل                                                                                                أسعد امرأة يف 

  

   وتوكَّلْ على احليِّ الذي ال ميوتوتوكَّلْ على احليِّ الذي ال ميوتوتوكَّلْ على احليِّ الذي ال ميوت: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   وزِّعي األوقات على الواجباتوزِّعي األوقات على الواجباتوزِّعي األوقات على الواجبات: : : العقد اخلامس العقد اخلامس العقد اخلامس 
  

  يُبيكون وراءه فرٌج قر                عسى اهلم الذي أمسيُت فيه   
  

جرِّيب حظك مع كتاٍب نافع ، أو شريط مفيٍد ، قراءةً واستماعاً ، أنصيت لتالوٍة عطرٍة من كتـاب اهللا ،                     
والنـور،  ، فيكون معهـا اهلدايـة       انكعلَّ آيٍة واحدة هتزُّ كياَنِك ، وتنفُذُ إىل أعماقِك ، وختاطب وجد           

وين السنة ، واقرأي كالم احلبيـب       ، والشك ، والشبهة ، والقنوط ، طالعي يف دوا         ويذهب معها اليأس  
؛ لتجدي الدواء الناجع ، والعلم النافع ، الذي ُيحصِّنك من الزلل ، وحيفظك مـن                ) رياض الصاحلني (يف

اخللل ، ويشافيك من العلل ؛ فدواؤك يف الوحي كتاباً وسنةً ، وراحتك يف اإلميان ، وقـرة عينـك يف                     
ك يف القناعة ، ومجال وجهـك يف البـسمة ، وصـيانة             الصالة ، وسالمة قلبك يف الرضا ، وهدوء بال        

  . عرضك يف احلجاب ، وطمأنينة خاطرك يف الذكر 
  

   ...احذري دعاء املظلوِم ودموع احملروم احذري دعاء املظلوِم ودموع احملروم احذري دعاء املظلوِم ودموع احملروم : : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٢٨  

  ودالعقأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكمفاتكم وال تفرحوا مبا آتاكمفاتكم وال تفرحوا مبا آتاكمى ما ى ما ى ما ا علا علا علوْوْْو تأَس تأَس تأَسلكياللكياللكيال: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   سعادُتنا غُري سعادهتمسعادُتنا غُري سعادهتمسعادُتنا غُري سعادهتم :  :  : سادسسادسسادسالعقد الالعقد الالعقد ال
  

  ويعوُد الغريُب بعد غياِب                   سُيعاىف املريُض بعد ُسقاٍم
  

ـ            : من قال لك     لـة  ة ، واجمل  إن املوسيقى الالهية ، واألغنية اهلابطة ، واملسلسل اهلدام ، واملسرحية العابث
إن هذه الوسائل مفاتيح    ! .. ورث السعادة والسرور ؟ كذب من قال ذلك         اخلليعة ، والفلم املشبوه ، ت     

الشقاء ، وطرق الكآبة ، وأبواب اهلموم والغموم واألحزان ، باعترافاٍت موثقٍة ممن مارسها وعرفهـا مث                 
 املنحـرفني عـن صـراط اهللا    لعابثني الالغني البئيسة ، حياِة ا من هذه احلياة التعيسة  فاهريبتاب منها ،    

املستقيم ، وتعاىل إىل تالوٍة خاشعة ، وقراءة نافعة ، وموعظٍة دامعة ، وخطبٍة ساطعة ، وصدقٍة راحبـة ،                    
وتوبٍة صادقة، تعايل إىل جلساٍت روحانية ، وأذكاٍر ربانية ، علَّ اهللا أن يتوب عليك ، فـيمأل قلبـك                    

  .سكينة وأمناً وطمأنينةً 
   

    . . .القلُب السليُم ال شرك فيه وال غشَّ وال حقَد وال حسَدالقلُب السليُم ال شرك فيه وال غشَّ وال حقَد وال حسَدالقلُب السليُم ال شرك فيه وال غشَّ وال حقَد وال حسَد: : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٢٩  

  العقودأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   ربِّ اشرْح يل صدريربِّ اشرْح يل صدريربِّ اشرْح يل صدري: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   اركيب سفينة النجاِةاركيب سفينة النجاِةاركيب سفينة النجاِة :  :  : سابعسابعسابعالعقد الالعقد الالعقد ال
  

  ربِّ فارحم ضعفنا ما أرمحك                    إله الكوِن قد أسلمُت لكيا
  

لقد طالعُت عشرات القصص للفنانني والفنانات ، والالهني والالهيات ، والالغني والالغيات ، والعابثني              
أسفاه ، أيـن املـسلمون واملـسلمات ، واملؤمنـون           وا  : ألحياء منهم واألموات، فقلت     والعابثات ، ا  

ملؤمنات ، والصادقون والصادقات ، والصائمون والصائمات ، والعابدون والعابدات ، واخلاشـعون             وا
، هل يتسع العمر احملدود القصري كي يضيع هبذه الطريقة من العبثية واهلامشية ويصرف يف               ! واخلاشعات؟

 األيـام ؟، هـل      سوق اإلمهال واملعصية ؟، هل لِك عمر آخر غري هذا العمر ؟ هل عندِك أيام غري هذه                
كال واهللا ، بل األوهام والظنون الكاذبة ، واألماين الفاشلة          .. لن متويت ؟  لديِك العهد الوثيق من اهللا أنِك       

  . ، وجددي املسرية وحثي اخلطا ، واحلقي بالقافلة ، واركيب سفينة النجاة فحاسيب النفس إذن، 
  

   ... غنَّاء  غنَّاء  غنَّاء املرأة العاقلةُ حتوِّلُ الصحراء إىل حديقةاملرأة العاقلةُ حتوِّلُ الصحراء إىل حديقةاملرأة العاقلةُ حتوِّلُ الصحراء إىل حديقة: : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٣٠  

  العقودأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   وإنَّ الفرَج مع الكربوإنَّ الفرَج مع الكربوإنَّ الفرَج مع الكرب: : : ومضة ومضة ومضة 

  

   مفتاُح السعادة سجدةٌمفتاُح السعادة سجدةٌمفتاُح السعادة سجدةٌ :  :  : ثامنثامنثامنالعقد الالعقد الالعقد ال
  

  تقيَّ هو السعيُدولكنَّ ال                   ولسُت أرى السعادة مجع ماٍل
  

أولُ صفحات السعادة يف دفتر اليوم ، وأول بطاقات املعايدة يف سجل النهار صالةُ الفجـر ، فابـدئي                   
بصالة الفجر يومِك ، وافتتحي بصالة الفجر هنارِك ، حينها تكونني يف ذمة اهللا ، يف عهد اهللا ، يف حفظ                     

من كل مكروه ، ويرشدِك إىل كل خري ، ويـدلِك           اهللا ، يف رعاية اهللا ، يف أمان اهللا ، وسوف حيفظِك             
على فضيلة ، ومينعِك من كل رذيلة ، ال بارك اهللا يف يوم مل يبدأ بصالة الفجر ، ال حيَّا اهللا هناراً ليس فيه               

. صالة فجر ، إهنا أول عالمات القبول ، وعنوان كتاب الفالح ، والفتة النصر والعز والتمكني والنجاح                  
 صلَّى الفجر ، طوىب لكل من صلَّى الفجر ، قرة عني ملن حافظ على صـالة الفجـر ،                    فهنيئاً لكل من  

  !بةً ملن أمهل صالة الفجر ـوبؤساً وتعاسةً وخي
  

   ...اجلدلُ العقيُم والنقاُش التاِفُه ُيذهُب الصفاء والبهاَء اجلدلُ العقيُم والنقاُش التاِفُه ُيذهُب الصفاء والبهاَء اجلدلُ العقيُم والنقاُش التاِفُه ُيذهُب الصفاء والبهاَء : : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٣١  

  العقود                                                 أسعد امرأة يف العامل                                               

  

   أمل نشرْح لك صدركأمل نشرْح لك صدركأمل نشرْح لك صدرك: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   عجوٌز تصنُع الرموز عجوٌز تصنُع الرموز عجوٌز تصنُع الرموز  :  :  : تاسعتاسعتاسعالعقد الالعقد الالعقد ال
  

  مينُّ به اللطيُف املستجيُب                   أتاك على قنوٍط منك غوثٌ
  

وحلف باهللا للعجوز أن يقتله     كوين كالعجوز عند احلجاج يوم وثقت برهبا ، يوم سجن احلجَّاُج ابنها ،              
، كوين كالعجوز الفارسية يف توكلـها       ) ! لو مل تقتله مات     : ( ، فقالت يف ثقة وحزم وشجاعة وإقدام        

 كوخ دجاجي فإنـك     أحفظاللهم  : على اهللا يوم غابت عن كوخ دجاجها ونظرت إىل السماء وقالت            
ت ابنها عبد اهللا بن الزبري مقتوالً مـصلوباً         ، وكوين يف صمود أمساء بنت أيب بكر وقد رأ         !خري احلافظني   

وكوين كاخلنساء قدمت أربعة يف سـبيل       ! .. أما آن هلذا الفارس أن يترجَّل ؟      :فقالت كلمتها املشهورة    
انظري هلؤالء النسوة وتارخيهنَّ    .. احلمد هللا الذي شرفين بقتلهم شهداء يف سبيله         : اهللا ، فلما قُِتلوا قالت      

  .حلافلة اجمليد وسريهتن ا
  

    . . .ه ، ومن املسك رائحته ، ومن اجلبل ثباته ه ، ومن املسك رائحته ، ومن اجلبل ثباته ه ، ومن املسك رائحته ، ومن اجلبل ثباته خذي من النسيم رقَتخذي من النسيم رقَتخذي من النسيم رقَت: : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٣٢  

  العقودأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون : : : ومضة ومضة ومضة 
  

   حىت تكوين أهبى إنسانٍة يف الكونحىت تكوين أهبى إنسانٍة يف الكونحىت تكوين أهبى إنسانٍة يف الكون :  :  : عاشرعاشرعاشرالعقد الالعقد الالعقد ال
  

  فموصولٌ هبا فرٌج قريُب                   وكلُّ احلادثاِت وإن تناهْت
  

أنت جبمالِك أهبى من الشمس ، وبأخالقِك أزكى من املسك ، وبتواضعك أرفع من البدر ، وحبنانـك                  
ناعة ، وعلى العفـاف باحلجـاب ،        أهنأ من الغيث ، فحافظي على اجلمال باإلميان ، وعلى الرضا بالق           

واعلمي أن ُحليَّك ليس الذهب والفضة وال األملاس ، بل ركعتان يف السحر ، وظمأ اهلواجر صياماً هللا ،                   
وصدقةٌ خفيةٌ ال يدري هبا إال اهللا ، ودمعةٌ حارة تغسل اخلطيئة ، وسجدةٌ طويلةٌ على بساط العبوديـة ،                    

 فإنك أمجلُ امرأٍة يف العامل ، ولو        فالبسي لباس التقوى  ي الشيطان ،    ٌء من اهللا عند نوازع الشر وداع      وحيا
كانت ثيابك ممزقة ، وارتدي عباءة احلشمة فإنك أهبى إنسانة يف الكون ولو كنت حافيـة القـدمني ،                   

ال َيْصالَها   وإياك وحياة الفاجرات الكافرات الساحرات العاهرات السافرات ، فإهنن وقود نار جهنم             
   لْأَْشقَىِإلَّا ا

  

   يف كلِّ مكاٍن جتدين ظالماً يف حياتِك ما يف كلِّ مكاٍن جتدين ظالماً يف حياتِك ما يف كلِّ مكاٍن جتدين ظالماً يف حياتِك ما : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   ! .! .! .عليِك إال أن تنريي املصباح يف نفِسِكعليِك إال أن تنريي املصباح يف نفِسِكعليِك إال أن تنريي املصباح يف نفِسِك



٣٣  



٣٤  

  العسجدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   ري املساء ري املساء ري املساء إذا أصبحِت فال تنتظإذا أصبحِت فال تنتظإذا أصبحِت فال تنتظ: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   يا سامية املقاميا سامية املقاميا سامية املقام: : : العسجدة األوىل العسجدة األوىل العسجدة األوىل 
  

  جـــرَّ أمـــراً ترجتيــه                   ُربَّ أمـــــٍر تتقيــــه
  

أيتها املسلمة الصادقة ، أيتها املؤمنة املنيبة ، كوين كالنخلة بعيدةً عن الشر ، رفيعةً عن األذى ، ُترمـى                    
يفاً وشتاًء ، كثريةَ املنافع ، كوين سامية املقام عـن سفاسـف             باحلجارة فتسقط متراً ، دائمة اخلضرة ص      

األمور ، مصونة اجلناب عن كل ما خيدع احلياء ، كالُمِك ذكٌر ، ونظرِك عربة ؛ وصمُتِك فكر ، حينها                    
جتدين السعادة والراحة ، فُينشر لك القبول يف األرض ، وينهمر عليِك الثناء احلسن والدعاء الصادق من                 

، وُيذِهُب اهللا عنِك سحاب الضْنِك ، وشبح اخلوف ، وأكوام الكدر ، نامي على زجـل دعـاء                   اخلَلْق  
املؤمنني لِك ، واستيقظي على نشيد الثناء عليِك ، حينها تعلمني أن السعادة ليست يف الرصيد ، وإمنا يف                   

  .د طاعة احلميد ، وليست يف لبس اجلديد ، وال يف خدمة العبيد ، وإمنا يف طاعة اجملي
  

   ال تيأسي من نفسِك ، فالتحولُ بطيئٌ ، وستصادفِك ال تيأسي من نفسِك ، فالتحولُ بطيئٌ ، وستصادفِك ال تيأسي من نفسِك ، فالتحولُ بطيئٌ ، وستصادفِك : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .عقباٌت ختمد اهلمة ، فال تدعيها تتغلب عليكعقباٌت ختمد اهلمة ، فال تدعيها تتغلب عليكعقباٌت ختمد اهلمة ، فال تدعيها تتغلب عليك



٣٥  

  العسجدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

      ادعوين أستجب لكم ادعوين أستجب لكم ادعوين أستجب لكم : : : ومضة ومضة ومضة 
  

   اقبلي النعمة ووظِّفيها اقبلي النعمة ووظِّفيها اقبلي النعمة ووظِّفيها  :  :  : الثانيةالثانيةالثانيةالعسجدة العسجدة العسجدة 
  

  هللا ، يف طيِّ املكاره كامنة                   ستقلَّ بشكرهاُينعمٍة ال كم 
  

وظفي نعم اهللا مع شكره وطاعته ، وانعمي باملاء شرباً ووضوءاً وغسالً ، وتدثري بالشمس دفئاً ونوراً ،                  
طفي من الثمار ، وُعبِّي من األهنار ، وانظـري يف البحـار ،              واغتسلي بضوء القمر ُحْسناً ومتعةً ، واق      

وسريي يف القفار ، واشكري العزيز الغفار ، امللك القهار ، استفيدي من هذا العطاء املبارك الذي مـنَّ                   
اجلحود ، وقبل أن     ، إياِك و   َيْعِرفُونَ ِنْعَمَت اللَِّه ثُمَّ ُيْنِكُروَنَها      :اهللا به عليِك ، وإياِك والتنكر لنعم اهللا         

أن تشتكي حرارة الشمس متتعي بضيائها ، وقبـل أن          تنظري يف شوك الورد ، انظري يف مجاله ، وقبل           
تتذمري من سواد الليل تذكري هدوءه وسكينته ، ملاذا هذه النظرة التشاؤمية السوداوية لألشياء ؟، ملاذا                

 فخذي هذه النعم واقبليهـا      ... َبدَّلُوا ِنْعَمَت اللَِّه كُفْراً      أَلَْم َتَر ِإلَى الَِّذينَ    : تغيري النعم عن مسارها ؟      
  .بقبوٍل حسٍن ، وامحدي اهللا عليها 

  

   !!!إن التحول من اخلطأ إىل الصواب مغامرةٌ طويلةٌ ولكنها مجيلة إن التحول من اخلطأ إىل الصواب مغامرةٌ طويلةٌ ولكنها مجيلة إن التحول من اخلطأ إىل الصواب مغامرةٌ طويلةٌ ولكنها مجيلة : : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٣٦  

  العسجد                               أسعد امرأة يف العامل                                                                 

  

   ال تقنطوا من رمحة اهللاال تقنطوا من رمحة اهللاال تقنطوا من رمحة اهللا:::ومضة ومضة ومضة 
  

   مع االستغفار الرزُق املدرارمع االستغفار الرزُق املدرارمع االستغفار الرزُق املدرار: : : العسجدة الثالثة العسجدة الثالثة العسجدة الثالثة 
  

  وأكثر أسباب النجاح مع اليأِس                  أجارتنا إن األماين كواذٌب
  

 وبنات ، فأظلمت الدنيا يف       يف الثالثني من عمري وعندي منه مخسة أبناء        وأنامات زوجي   : قالت امرأة   
عيين وبكيت حىت خفت على بصري ، وندبت حظي ، ويئست ، وطوقين اهلم ، وغشيين الغم ، فأبنائي                   

لنا دخل يكفينا ، وكنت أصرف باقتصاد من بقايا مال قليل تركه لنا أبونا ، وبينما أنا يف                  صغار ، وليس    
من أكثر مـن     : (( قال رسول اهللا    : بشيٍخ يقول   غرفيت فتحت املذياع على إذاعة القرآن الكرمي وإذا         

، فأكثرت بعدها من االسـتغفار ،       )) االستغفار جعل اهللا له من كل همٍّ فرجاً ، ومن كل ضيٍق خمرجاً              
وأمرت أبنائي بذلك ، وما مرَّ بنا واهللا ستة أشهر حىت جاء ختطيط مشروع على أمـالك لنـا قدميـة ،               

 ابين األول على طالب منطقته ، وحفظ القرآن كامالً ، وصار حملَّ عنايِة              فُعوِّضت فيها مباليني ، وصار    
الناس ورعايتهم ، وامتأل بيتنا خرياً ، وصرنا يف عيشة هنية ، وأصلح اهللا يل كل أبنائي وبنايت ، وذهـب                     

  .عين اهلمُّ واحلزنُ والغمُّ ، وصرت أسعد امرأة 
  

    . . . شيئاً ، ولن تظفري بالسعادة شيئاً ، ولن تظفري بالسعادة شيئاً ، ولن تظفري بالسعادةإذا استسلمِت لليأس فإنك لن تتعلميإذا استسلمِت لليأس فإنك لن تتعلميإذا استسلمِت لليأس فإنك لن تتعلمي: : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٣٧  

  العسجدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

    إنه ال ييأس من روح اهللا إال القوُم الكافرون إنه ال ييأس من روح اهللا إال القوُم الكافرون إنه ال ييأس من روح اهللا إال القوُم الكافرون:::ومضة ومضة ومضة 
  

   الدعاء يرفع البالءالدعاء يرفع البالءالدعاء يرفع البالء :  :  : الرابعةالرابعةالرابعةالعسجدة العسجدة العسجدة 
  

  ويبتلي اهللا بعض القوٍم بالنعِم                   اهللا بالبلوى وإن عظُمتقد ُيْنِعم 
  

يل صديق عابد صاحل أصيبت زوجته مبرض السرطان وهلا منه ثالثة أبناء ، فضاقت به الدنيا مبا رحبت ،                   
قراءة وأظلمت األرض يف عينه ، فأرشده أحد العلماء إىل قيام الليل والدعاء يف السحر مع االستغفار وال                

يف ماء زمزم لزوجته ، فاستمر على هذا احلال ، وفتح اهللا عليه يف الدعاء ، وأخـذت زوجتـه تغـسل              
جسمها مباء زمزم مع القراءة عليه ، وكان جيلس معها من صالة الفجر إىل طلوع الشمس ، ومن صالة                   

 وعافاها وأبدهلا جلـداً     املغرب إىل صالة العشاء ، يستغفرون اهللا ويدعونه ، فكشف اهللا ما هبا وشافاها             
حسناً وشعراً مجيالً ، وقد تعلقت باالستغفار وصالة الليل ، فسبحان املشايف املعايف ال إله إال هـو ، وال               

  .ربَّ سواه 
  

 إذا مرضِت ففري إىل اهللا ، وأكثري من االستغفار والدعاء والتوبة ، وأبشري مبا يسرك ، فإن                  فيا أختاه 
  أَمَّْن ُيِجيُب الُْمْضطَرَّ ِإذَا َدَعاُه : شف الكرب ، وُيذهب السوء اهللا يستجيب الدعاء ، ويك

  

   افحصي ماضيِك وحاضرِك ، فاحلياة مكونةٌ منافحصي ماضيِك وحاضرِك ، فاحلياة مكونةٌ منافحصي ماضيِك وحاضرِك ، فاحلياة مكونةٌ من: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .جتارب متتابعة جيب أن خيرج املرُء منها منتصراًجتارب متتابعة جيب أن خيرج املرُء منها منتصراًجتارب متتابعة جيب أن خيرج املرُء منها منتصراً



٣٨  

  العسجد                                أسعد امرأة يف العامل                                                                

  

      وكان باملؤمنني رحيماوكان باملؤمنني رحيماوكان باملؤمنني رحيما: : : ومضة ومضة ومضة 
   

   احذري اليأس واإلحباطاحذري اليأس واإلحباطاحذري اليأس واإلحباط :  :  : اخلامسةاخلامسةاخلامسةالعسجدة العسجدة العسجدة 
  

  فهو الذي أنباك كيف نعيُمها                   واحلادثات وإن أصابك بؤُسها
  

وبكت حىت ملَّ منها    ُسِجن شاٌب ليس لوالدته إال هو ، فذهب النوم عنها وأخذ اهلم منها كل مأخذ ،                 
، فكررت هذه الكلمة العظيمة الـيت       )) ال حول وال قوة إال باهللا       : (( البكاء ، مث أرشدها اهللا إىل قول        

 وإذا به يطـرق البـاب       – بعدما يئست من خروج ابنها       –هي كرت من كنوز اجلنة ، وما هي إال أيام           
ليق بربه وأكثر من دعائه وفوَّض األمر إليـه ،          فامتألت سروراً وغبطةً وهبجةً وفرحاً ، وهذا جزاء من تع         

 ، فإهنا كلمة عظيمة ، فيها سرُّ السعادة والفالح ، فـأكثري منـها ،   فعليك بال حول وال قوة إال باهللا     
وطاردي هبا فلول اهلمِّ ، وكتائب احلزِن ، وأشباح االكتئاب ، وأبشري بسرور من اهللا وفرج قريـب ،                   

وهلا رخاء ، وما من عسٍر      لرجاء ، أو تصايب باإلحباط ، فإنه ما من شدٍة إال            وإياك أن ينقطع بِك حبلُ ا     
إال وبعده يسر ، ُسنَّةٌ ماضية ، وقضيةٌ مفروغٌ منها ، فاهللا اهللا يف حسن الظن باهللا ، والتوكـل عليـه ،                       

    .وطلب ما عنده ، وانتظار الفرج منه 
  

   حديث ؛ حديث ؛ حديث ؛ ال جتعلي من متاعبِك ومهومِك موضوعاً للال جتعلي من متاعبِك ومهومِك موضوعاً للال جتعلي من متاعبِك ومهومِك موضوعاً لل: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .ألنِك بذلك ختلقني حاجزاًَ بينك وبني السعادةألنِك بذلك ختلقني حاجزاًَ بينك وبني السعادةألنِك بذلك ختلقني حاجزاًَ بينك وبني السعادة



٣٩  

  العسجدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   إن ربك واسع املغفرةإن ربك واسع املغفرةإن ربك واسع املغفرة: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   بيُتِك مملكةُ العزِّ واحلبِّبيُتِك مملكةُ العزِّ واحلبِّبيُتِك مملكةُ العزِّ واحلبِّ :  :  : السادسةالسادسةالسادسةالعسجدة العسجدة العسجدة 
  

  واتبعنا هادياً من يثرِب                   ل هو الرمحُن آمنَّا بهق
  

 ؛  َوقَْرنَ ِفي ُبُيـوِتكُنَّ     : الزمي بيتك إال من أمرٍِ مهم ، فإن بيتك سرُّ سعادتك            : أيتها العزيزة الغالية    
 اهلامشية  ففي بيتك جتدين طعم السعادة ، وحتافظني على ناموس شرفِك ووقارِك وحشمتِك ، فإن املرأة              

هي اليت ُتكثر من اخلروج إىل األسواق من غري ضرورة ، فهمها متابعة املوضات ، ومراقبـة األزيـاء ،                    
ودخول احملالت التجارية ، والسؤال عن كل جديد وغريب ، ليس هلا همٌّ ديين ، وال رسالةٌ دعويـة ،                    

 مهها املأكول وامللبوس ، فحذاِر حذاِر مـن         وال ِهمَّةٌ يف املعرفة والعلم والثقافة ، بل هي مسرفةٌ مبذِّرة ،           
هجران البيت ؛ ألنه مرتل السرور ، وحمل األمن والراحة ، وكهف األنس ، وكعبة السالمة من الناس ،                   

  .فاجعلي من بيتك جامعةً للمحبة ، ومنطلقاً للعطاء الطيب املبارك 
  

   ال ُتفضي مبتاعبِك إال ألولئِك الذين يساعدونِك ال ُتفضي مبتاعبِك إال ألولئِك الذين يساعدونِك ال ُتفضي مبتاعبِك إال ألولئِك الذين يساعدونِك : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .كريهم وكالمهم الذي جيلب السعادةكريهم وكالمهم الذي جيلب السعادةكريهم وكالمهم الذي جيلب السعادةبتفبتفبتف



٤٠  

  العسجدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   عجباً ألمر املؤمن إن أمره كله له خريعجباً ألمر املؤمن إن أمره كله له خريعجباً ألمر املؤمن إن أمره كله له خري: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   !!!ليس عندِك وقٌت للثرثرة ليس عندِك وقٌت للثرثرة ليس عندِك وقٌت للثرثرة  :  :  : السابعةالسابعةالسابعةالعسجدة العسجدة العسجدة 
  

  ! فعالم تقتلنا اهلموُم وختنُق ؟                  حك والنجوم تصفُّقالبدر يض
  

اتركي اجلدل والدخول يف نقاش عقيم حول أمور حمتملة ؛ ألن ذلك يضيَّق الصدر ويكدِّر اخلاطر ، وال                  
حتاويل إقناع الناس دائماً يف مسائل تقبل وجهات النظر ، بل اطرحي رأيك هبدوٍء وبدون صـخب وال                  

وال تشنج ، وابتعدي عن كثرة الردود واالنتقادات ؛ ألهنا تفقدك راحة البال ، وتنقل عنك صورةً                 إحلاح  
وتعمرين األرواح ، كمـا  غري الئقة ، فقويل كلمتك اللينة احملببة يف رفق وهدوء ، حينها متلكني القلوب  

ا ُيذهب األجر وجيمع عليـِك      إن مما يورث اهلمَّ واحلزن اغتياُب الناس ومهُزهم وملُزهم وتنقُّصهم ، وهذ           
اإلمث ، ويفقدِك االطمئنان ، فاشتغلي بإصالح عيوبِك عن عيوب الناس ، فإن اهللا مل خيلقنـا كـاملني                   

  . معصومني ، بل عندنا مجيعاً ذنوٌب وعيوٌب ، فطوىب ملن أشغله عيبه عن عيوب الناس 
  

   ع الوقت يف ع الوقت يف ع الوقت يف على األم اليت يسقط ولدها من مكاٍن عاٍل أن ال تضيِّعلى األم اليت يسقط ولدها من مكاٍن عاٍل أن ال تضيِّعلى األم اليت يسقط ولدها من مكاٍن عاٍل أن ال تضيِّ: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   ...النحيب والصراخ ، بل عليها أن تسعى حاالً لتضميد جراحه النحيب والصراخ ، بل عليها أن تسعى حاالً لتضميد جراحه النحيب والصراخ ، بل عليها أن تسعى حاالً لتضميد جراحه 



٤١  

  العسجدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   اعلمي أن ما أصابِك مل يكن ليخطئِكاعلمي أن ما أصابِك مل يكن ليخطئِكاعلمي أن ما أصابِك مل يكن ليخطئِك: : : ومضة ومضة ومضة 
   

   ين مشرقة النفِس حييِِّك الكونين مشرقة النفِس حييِِّك الكونين مشرقة النفِس حييِِّك الكونكوكوكو :  :  : الثامنةالثامنةالثامنةالعسجدة العسجدة العسجدة 
  

  ولو دام شيٌء عدَّه الناُس يف العجْب                   أحتسُب أن البؤس للمرء دائٌم
  

انظري للحياة نظر احملب املتفائل ، فاحلياة هدية من اهللا لإلنسان ، فاقبلي هدية الواحد األحد ، وخذيها                  
لرائعة ، اقبلي الليل بوقاره وصمته ، اقبلي النهار بـسنائه  بفرٍح وسرور ، اقبلي الصباح بإشراقه وبسمته ا 

، وضيائه ، ُعبَّي املاء النمري حامدةً شاكرة ، استنشقي اهلواء فرحةً مسرورةً ، ُشـمِّي الزْهـَر مـسبِّحةً                    
ة تفكَّري يف الكون معتربةً ، استثمري العطاء املبارك يف األرض ، يف باقة الزهر ، يف طلعة الورد ، يف َهبَّ                    

 هذه العطاءات والنعم إيل رصيٍد      يلالنسيم ، يف نفحة الروض ، يف حرارة الشمس ، يف ضياء القمر ، حوِّ              
من العون على طاعة اهللا ، والشكر له على نعمه ، واحلمد له على تفضُّله وامتنانه ، إياِك أن حياصـرِك                     

ةً جامدةً ، بل اعلمـي أن اخلـالق   كابوُس اهلموم وجحافلُ الغموم عن رؤية هذا النعيم ، فتكوين جاحد    
َيا أَيَُّها الرُُّسلُ    : ما خلق هذه النعم إال ليستعان هبا على طاعته ، وهو القائل              – جلَّ يف عاله     –الرازق  

  كُلُوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَملُوا َصاِلحاً
  

   همهمهمأفضلُ الكرم وأنقاه يكون من أولئك الذين ال ميلكون شيئاً ، ولكنأفضلُ الكرم وأنقاه يكون من أولئك الذين ال ميلكون شيئاً ، ولكنأفضلُ الكرم وأنقاه يكون من أولئك الذين ال ميلكون شيئاً ، ولكن: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .!!!يعرفون قيمة الكلمة واالبتسامة ، وكم أناٍس ُيعطُون وكأهنم يصفعون يعرفون قيمة الكلمة واالبتسامة ، وكم أناٍس ُيعطُون وكأهنم يصفعون يعرفون قيمة الكلمة واالبتسامة ، وكم أناٍس ُيعطُون وكأهنم يصفعون                            



٤٢  

  العسجدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاومن يتق اهللا جيعل له خمرجاومن يتق اهللا جيعل له خمرجا: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   ما متت السعادةُ ألحد وما كُملَ اخلُري إلنسانما متت السعادةُ ألحد وما كُملَ اخلُري إلنسانما متت السعادةُ ألحد وما كُملَ اخلُري إلنسان: : : العسجدة التاسعة العسجدة التاسعة العسجدة التاسعة 
  

  واهجري ليل اهلوى وابتعدي                اطردي اهلمَّ بذكر الصَّمِد   
  

إنك ختطئني كثرياً إذا تومهت أن احلياة البد أن تكون لصاحلك مائةً باملائة ، فهذا لن يتحقق إال يف اجلنة                    
 يتم كل ما تريدين ، بل سوف يقع شيء من البالء واملرض واملصيبة              ، أما يف الدنيا فإن األمر نسيب ؛ فلن        

 حبيث تريـدين    وال تعيشي يف عامل املثاليات    واالمتحان ، فكوين شاكرةً يف السراء ، صابرةً يف الضراء ،            
صحة بال سقم ، وغًىن بال فقر ، وسعادةً بال منغِّصات ، وزوجاً بال سلبيات ، وصديقةً بال عيـوب ،                     

 حيصل أصالً ، وطِّين نفسك على غضِّ الطرف عن السلبيات واألخطاء واملالحظات ، وانظري               فهذا لن 
إىل اإلجيابيات واحملاسن ، وعليِك حبسن الظن والتماس العذر واالعتماد على اهللا فقط ، أما الناس فليسوا                 

  َن اللَِّه َشْيئاً ِإنَُّهْم لَْن ُيْغُنوا َعْنَك ِم: أهالً لالعتماد عليهم وتفويض األمر إليهم 
  

   ال تقبلي بوجود مناطق مظلمة يف حياتك ، فالنور ال تقبلي بوجود مناطق مظلمة يف حياتك ، فالنور ال تقبلي بوجود مناطق مظلمة يف حياتك ، فالنور : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   ! .! .! .موجوٌد وليس عليِك إال أن تديري الزرَّ ليتألق موجوٌد وليس عليِك إال أن تديري الزرَّ ليتألق موجوٌد وليس عليِك إال أن تديري الزرَّ ليتألق 



٤٣  

  العسجدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   ومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسراومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسراومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسرا :  :  : ومضةومضةومضة
  

   ادخلي بستان املعرفةادخلي بستان املعرفةادخلي بستان املعرفة: : : العسجدة العاشرة العسجدة العاشرة العسجدة العاشرة 
  

  أأنت املبَّرأُ املوفوُر ؟                أيها الشامت املعيِّر بالدهِر    
  

ِك يف دينِك ، فإن تعلُّم الدين يشرح الصدر ، وُيرضي الربَّ ، وكما قـال                هإن من أسباب سعادتك تفقُّ    
، فاقرأي كتب العلم امليسرة النافعة اليت       )) من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين       : (( ة والسالم   عليه الصال 

تزيدِك علماً وفهماً للدين كرياض الصاحلني ، وفقه السنة ، وفقه الدليل ، والتفاسري امليسرة ، والرسائل                 
 يف سـنته ،     ومراد رسـوله     يف كتابه ،     املفيدة ، واعلمي أن أفضل أعمالك هو معرفة مراد اهللا           

فأكثري من تدبر القرآن ومدارسته مع أخواتك ، وحفظ ما تيسر منه ، واالستماع إليه ، والعمل بـه ؛                    
 – ولو كانت صـغرية      –ألن اجلهل بالشريعة ظُلْمةٌ يف القلب ، وضيٌق يف الصدر ، فلتكن عندك مكتبةٌ               

اع الوقت يف مسـاع األغنيـات ، ومـشاهدة          فيها كتب قيمة نافعة ، وأشرطة مفيدة ، وحذاِر من ضي          
    .املسلسالت ، فإنَّ كل ثانية من عمرك حمسوبة عليك فاستثمري الوقت يف مرضاة اهللا 

  

   ...أشدُّ الصعاِب هتون بابتسامِة إنساٍن واثق أشدُّ الصعاِب هتون بابتسامِة إنساٍن واثق أشدُّ الصعاِب هتون بابتسامِة إنساٍن واثق : : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٤٤  

  



٤٥  

  الآليلء                                  أسعد امرأة يف العامل                                                              

  

   لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرالعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرالعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا: : : ومضة ومضة ومضة 

  

   تذكري الدموع املسفوحة والقلوب اجملروحةتذكري الدموع املسفوحة والقلوب اجملروحةتذكري الدموع املسفوحة والقلوب اجملروحة: : : اللؤلؤة األوىل اللؤلؤة األوىل اللؤلؤة األوىل 
  

  غياهُبه جاء الصباُح بنوره                أمل تر أن الليل ملا تكاملت    
  

  :قال أحد األدباء 
لدهر عهداً أن يكون لِك كما تريدين يف مجيع شؤونك وأطـوارك            إن كنِت تعلمني أنِك أخذت على ا      

وأال يعطيك إال ما حتبني وتشتهني ، فجدير بِك أن تطلقي لنفسك يف سبيل احلزن عناهنا كلمـا فاتـك              
مأرب واستعصى عليك مطلب ، وأن كنِت تعلمني أخالق األيام يف أخذها وردها ، وعطائها ومنعها ،                 

متنحها حىت تكرَّ عليها راجعة فتستردها ، وأن هذه سنتها وتلك خلتها يف مجيـع               وأهنا ال تنام عن منحة      
أبناء آدم ، سواء يف ذلك ساكن القصور وساكن األكواخ ، ومن يطأ بنعله هام اجلوزاء ومن ينام علـى                    
بساط الغرباء ، فخفضي من حزنك ، وكفكفي من دمعك ، فما أنت بأول إنسانة أصاهبا سهم الزمان ،                   

  .مصابك بأول بدعة طريفة يف جريدة املصائب واألحزان وما 
  

    . . .انقطعي عن تأمل الذنب ، وتأملي الصفة احلسنة اليت ستضعينها مكانهانقطعي عن تأمل الذنب ، وتأملي الصفة احلسنة اليت ستضعينها مكانهانقطعي عن تأمل الذنب ، وتأملي الصفة احلسنة اليت ستضعينها مكانه: : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٤٦  

  الآليلءأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   بالبالء ُيستخرج الدعاءبالبالء ُيستخرج الدعاءبالبالء ُيستخرج الدعاء: : : ومضة ومضة ومضة 

  

   !!!هؤالء ليسوا يف سعادة هؤالء ليسوا يف سعادة هؤالء ليسوا يف سعادة  :  :  : الثانيةالثانيةالثانيةاللؤلؤة اللؤلؤة اللؤلؤة 
   

  قد آذن ليلُـك بالبلِج                    اشتدي أزمةُ تنفرجـــي
  

ال تنظري ألهل الترف وأهل البذخ واإلسراف يف احلياة ، فإنَّ واقعهم ُيرثى له وال يفرح به ، فإنَّ أناساً                    
فسهم وملذاهتم وشهواهتم ، واستفراغ اجلهد يف طلب املتعة ، ومطاردة اللذة            كان مههم اإلسراف على أن    

، سواًء كانت حالالً أو حراماً ، وهؤالء ليسوا يف سعادة ، إمنا هم يف َضْنٍك ويف همٍّ وهم غمٍّ ، ألنَّ كلَّ                 
ظـين أن أهـل     من احنرف عن منهج اهللا ، وكلَّ من ارتكب معاصي اهللا ، فلن جيد السعادة أبداً ، فال ت                  

، إنَّ بعض الفقريات الساكنات يف بيوت األكـواخ   .!الترف والبذخ واإلسراف يف نعيم ويف سرور ، ال          
والطني أسعُد حاالً من أولئك الذين ينامون على ريش النعام ، وعلى الديباج واحلريـر ، ويف القـصور                   

  . ن املنحرفِة الصادِة عن منهج اهللا املخملية ؛ ألنَّ الفقرية املؤمنة العابدة الزاهدة أسعُد حاالً م
  

   إن السعادة موجودةُ فيِك ، وهلذا جيب أن توجِّهي جهودك إىل نفسِكإن السعادة موجودةُ فيِك ، وهلذا جيب أن توجِّهي جهودك إىل نفسِكإن السعادة موجودةُ فيِك ، وهلذا جيب أن توجِّهي جهودك إىل نفسِك: : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٤٧  

  الآليلءأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   له إال اهللاله إال اهللاله إال اهللافاعلم أنه ال إفاعلم أنه ال إفاعلم أنه ال إ: : : ومضة ومضة ومضة 

  

   الطريق إىل اهللا أحسن الطرق الطريق إىل اهللا أحسن الطرق الطريق إىل اهللا أحسن الطرق  :  :  : الثالثةالثالثةالثالثةاللؤلؤة اللؤلؤة اللؤلؤة 
  

  وهلا فرجةٌ كحلِّ العقاِل                    رمبا جتزُع النفوُس ألمٍر
  

ولكن دعينا ننظـر إىل     ... ما السعادة ؟ هل السعادة يف املال ؟ أم يف اجلاه والنسب ؟ إجابات متعددة                
  :سعادة هذه املرأة 

  

كيف : ال تستطيع ، فقال هلا      : ألشقينِك ، فقالت الزوجة يف هدوء       : فقال  ...  زوجته   اختلف رجل مع  
لو كانت السعادة يف مال حلرمتين منه ، أو يف حلي ملنعتها عين ، ولكن ال شيء متتلكـه                   : ذلك ؟ قالت    

  .ه إال ريب أنت وال الناس ، إين أجد سعاديت يف إمياين ، وإمياين يف قليب ، وقليب ال سلطان ألحد علي
  

.. سعادة اإلميان ، وال يشعر هبذه السعادة إال من تغلغل حبُّ اهللا يف قلبـه                .. هذه هي السعادة احلقيقية     
   . هو الواحد األحد ، فاطليب السعادة من بطاعته -حقيقة–وفكره ، فالذي ميلك السعادة .. ونفسه 

 ،  لدين الصحيح الذي ُبعث به رسول اهللا        إن الطريق الوحيد لكسب السعادة إمنا هو يف التعرف على ا          
فمن عرف هذا الطريق فليس يضره أن ينام يف كوخ ، أو يتوسد الرصيف ، أو يكتفي بكسرة خبـز ،                     
ليكون أسعد إنسان يف العامل ، أما من ضلَّ عن هذا الطريق فعمره أحزان ، وماله حرمـان ، وعلمـه                     

  .خسران ، وعاقبته خذالن 
  

   ج إىل املال لنعيش ، ولكنَّ هذا الج إىل املال لنعيش ، ولكنَّ هذا الج إىل املال لنعيش ، ولكنَّ هذا الإننا حنتاإننا حنتاإننا حنتا: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .يعين أننا جيب علينا أن نعيش ألجل املاليعين أننا جيب علينا أن نعيش ألجل املاليعين أننا جيب علينا أن نعيش ألجل املال



٤٨  

  الآليلءأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   اللهم إين أسألك العفو والعافيةاللهم إين أسألك العفو والعافيةاللهم إين أسألك العفو والعافية: : : ومضة ومضة ومضة 

  

   إذا ضاقت الدروُب فعليِك بعالَّم الغيوِبإذا ضاقت الدروُب فعليِك بعالَّم الغيوِبإذا ضاقت الدروُب فعليِك بعالَّم الغيوِب: : :    رابعةرابعةرابعةاللؤلؤة الاللؤلؤة الاللؤلؤة ال
  

  ففكْر يف أ مل نشرْح                    إذا ضـــاق بك األمُر
  

  :قال ابن اجلوزي 
ضاق يب أمر أوجب غماً الزماً دائماً ، وأخذت أبالغ يف الفكر يف اخلالص من هذه اهلموم بكل حيلة                   (( 

 َوَمْن َيتَِّق اللََّه َيْجَعلْ لَُه َمْخَرجاً     : رضْت يل هذه اآلية     فع.. ، وبكل وجه ، فما رأيت طريقاً للخالص         
، فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم ، فما كان إال أن مهمت بتحقيق التقـوى فوجـدُت                    

  ... )) .املخرج 
  

كدر  التقوى عند العقالء هي سبب كل خري ، فما وقع عقاب إال بذنب ، وما رفع إال بتوبة ، فال                   :قلُت  
واحلزن والنكد إمنا هو جزاٌء على أفعاٍل قمِت هبا ، من تقصري يف الصالة ، أو غيبٍة ملسلمة، أو هتاوٍن يف                     

إن من خيالف منهج اهللا ال بد أن يدفع مثن تقصريه ، وأن يـسدد فـاتورة                 . حجاب ، أو ارتكاِب حمرَّم      
دة من غريه ؟ ولو كان الناس ميلكون   إمهاله ، فالذي خلق السعادة هو الرمحن الرحيم فكيف تطلب السعا          

  . السعادة ملا بقي يف األرض حمروم وال حمزون وال مهموم 
   

   ا ، ا ، ا ، هههأبعدي عن تفكريِك كلَّ وضيعٍة يائسٍة وجودأبعدي عن تفكريِك كلَّ وضيعٍة يائسٍة وجودأبعدي عن تفكريِك كلَّ وضيعٍة يائسٍة وجود: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .وركِّزي على النجاح ، عندها ال ميكن أن ختفقيوركِّزي على النجاح ، عندها ال ميكن أن ختفقيوركِّزي على النجاح ، عندها ال ميكن أن ختفقي



٤٩  

  الآليلء                                                    أسعد امرأة يف العامل                                            

  

   أنا عند ظنِّ عبدي يب أنا عند ظنِّ عبدي يب أنا عند ظنِّ عبدي يب : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   اجعلي كل يوم عمراً جديداًاجعلي كل يوم عمراً جديداًاجعلي كل يوم عمراً جديداً :  :  : اخلامسةاخلامسةاخلامسةاللؤلؤة اللؤلؤة اللؤلؤة 
  

  فال تقنع مبا دون النجوم                     إذا غامرت يف شرٍف مروٍم
  
 والقوة واجلمال واملعرفة تتحول كلـها إىل نقـم          إن البعد عن اهللا لن يثمر إال علقماً ، ومواهب الذكاء          

فيق اهللا وُتحرم من بركته ، ولذلك خيوف اهللا الناس عقىب هذا االستيحاش             ومصائب عندما تعرى عن تو    
  .منه ، والذهول عنه 

  

قد تكون سائراً يف طريقك فتقبل عليك سيارة تنهب األرض هنباً وتشعر كأهنا موشكة على حتطيم بدنك                 
إن اهللا يريد إشعار عباده تعرضـهم       ... اتك ، فال ترى بّداً من التماس النجاة وسرعة اهلرب           وإتالف حي 

 عنـده   – على عجل    –ملثل هذه املعاطف واحلتوف إذا هم صدفوا عنه ، ويوصيهم أن يلتمسوا النجاة              
  وا َمَع اللَِّه ِإلَهاً آَخَر ِإنِّي لَكُْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبٌنيَوال َتْجَعلُ * فَِفرُّوا ِإلَى اللَِّه ِإنِّي لَكُْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبٌني: وحده 

  

وهي عودة تتطلب أن جيدد اإلنسان نفسه ، وأن يعيد تنظيم حياته ، وأن يستأنف مع ربه عالقة أفضل ،                    
اللهم أنت ريب ال إله إال أنت ، خلقتين وأنا عبـدك ،             (( : وعمالً أكمل ، وعهداً يترمجه هبذا الدعاء        

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوُء لك بنعمتك علّي ، وأبوء                    
   .))بذنيب ، فاغفر يل ، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت 

  

   إذا أخفقت يف عمٍل من أعمالك عليِك إال تستسلمي لليأس ، إذا أخفقت يف عمٍل من أعمالك عليِك إال تستسلمي لليأس ، إذا أخفقت يف عمٍل من أعمالك عليِك إال تستسلمي لليأس ، : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .الشكُّ يف أن حالً سيأيت الشكُّ يف أن حالً سيأيت الشكُّ يف أن حالً سيأيت                                 وال تقلقي وال يساورِك                                 وال تقلقي وال يساورِك                                 وال تقلقي وال يساورِك 



٥٠  

  الآليلءأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   وتبسمِك يف وجه أختِك صدقةوتبسمِك يف وجه أختِك صدقةوتبسمِك يف وجه أختِك صدقة: : : ومضة ومضة ومضة 

   

   النساء جنوم السماء وكواكب الظلماءالنساء جنوم السماء وكواكب الظلماءالنساء جنوم السماء وكواكب الظلماء :  :  : السادسةالسادسةالسادسةاللؤلؤة اللؤلؤة اللؤلؤة 
  

  فاستعِن الواحَد القديرا                    هٍروإن أملت صروُف د
  

 املرأة املسلمة الصاحلة هي اليت حتسن معاشرة زوجها وتطيعه بعد طاعة رهبا ، وقد أثىن رسـول اهللا                   
أي النساء   : على هذه املرأة ، وجعلها املرأة املثالية اليت ينبغي على الرجل أن يظفر هبا ، فعندما ُسئل                  

  )) . اليت تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ، وال ختالفه يف نفسها وال ماله مبا يكره : ((خري ؟ قال 
  

عمر ، واتبعه ثوبان رضي اهللا عنهما       انطلق   َوالَِّذيَن َيكِْنُزونَ الذََّهَب َوالِْفضَّةَ      : وملا نزل قول اهللا     
أال ((  : فقال الـنيب    ! هذه اآلية   يا نيب اهللا ، إنه قد كرب على أصحابك          :  فقال   ، فأتى عمر النيب     

املرأة الصاحلة ؛ اليت إذا نظر إليها سرته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب               : أخربك خبري ما يكرت املرء      
  )) .عنها حفظته 

  

قال رسول اهللا   : وقد قرن رسول اهللا دخول املرأة اجلنة برضا زوجها ، فعن أم سلمة رضي اهللا عنها قال                  
 :  ))فكوين تلك املرأة تسعدي  . )) امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت اجلنة أميا.  

  

   هناك مكانٌ يف الصف األول ، بشرط أن تضعي يف كلِّ هناك مكانٌ يف الصف األول ، بشرط أن تضعي يف كلِّ هناك مكانٌ يف الصف األول ، بشرط أن تضعي يف كلِّ : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .                                 ما تعملني مزيداً من اإلتقان والكمال                                 ما تعملني مزيداً من اإلتقان والكمال                                 ما تعملني مزيداً من اإلتقان والكمال



٥١  

  الآليلء                                                            أسعد امرأة يف العامل                                    

  

   أتاِك السرور ألن الفلك يدورأتاِك السرور ألن الفلك يدورأتاِك السرور ألن الفلك يدور: : : ومضة ومضة ومضة 

  

   املوت وال احلراماملوت وال احلراماملوت وال احلرام: : : اللؤلؤة السابعة اللؤلؤة السابعة اللؤلؤة السابعة 
  

  فقد أيسرت يف الزمن الطويلِ                 وال جتزْع وإن أعسرت يوماً   
  

 يف النفر الثالثة الذين باتوا يف       – رضي اهللا عنهما     –طاب  يف احلديث الذي رواه عبد اهللا بن عمر بن اخل         
الغار ، فاحندرت صخرة من اجلبل فسّدت عليهم الغار ، فتوسلوا إىل اهللا تعاىل أن ينجيهم فذكروا صاحل                  

 – ويف روايـة     –اللهم إنه كانت يل ابنة عم كانت أحب النـاس إيلّ            : (( أعماهلم ، يقول الثاين منهم      
 ما حيب الرجال النساء ، فأردهتا على نفسها ، فامتنعت مين حىت أملّت هبا سنة مـن                  كنت أحبها كأشد  

السنني ، فجاءتين فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن ُتخلّي بيين وبني نفسها ، ففعلـت ، حـىت إذا                    
،  ...)) اتق اهللا ، وال تفض اخلامت إال حبقه       :  فلما قعدت بني رجليها قالت       – ويف رواية    –قدرت عليها   

فهذه الفتات كانت تقية ومل متكنه من نفسها ابتداًء ، فلما ضعفت لفقرها اضطرت إىل مـا طلـب ،                    
 أن يتزوجها حالالً وال     – إن أرادها    –وذكّرته باهللا تعاىل وتقواه ، وهزت فيه املشاعر اإلميانية وأن عليه            

 يف انفراج شيء من الصخرة يوم سدت        تعاىل ، وكان ذلك سبباً    يقع عليها زنا ، فارعوى وتاب إىل اهللا         
   .باب الغار 

  

   ...تعلّمي أن تتعايشي مع اخلوِف وسوف يتالشى تعلّمي أن تتعايشي مع اخلوِف وسوف يتالشى تعلّمي أن تتعايشي مع اخلوِف وسوف يتالشى :::إشراقة إشراقة إشراقة 
  



٥٢  

  الآليلءأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   حياتك من صنع أفكاركحياتك من صنع أفكاركحياتك من صنع أفكارك: : : ومضة ومضة ومضة 
   

   آيات وإشراقاٌتآيات وإشراقاٌتآيات وإشراقاٌت: : : ة ة ة ثامنثامنثامنؤلؤة الؤلؤة الؤلؤة الاللاللالل
  

  للصِرب عاقبةً حممودةَ األثِر                    - ويف األيام جتربة –إين رأيُت 
  

  

   .َسَيْجَعلُ اللَُّه َبْعَد ُعْسٍر ُيْسراً)  : قال تعاىل 
   .قُوا اللََّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبطُوا َواتَّ: قال تعاىل 
   .الَِّذيَن ِإذَا أََصاَبْتُهْم ُمِصيَبةٌ قَالُوا ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإلَْيِه َراِجُعونَ *  َوَبشِِّر الصَّاِبِريَن: قال تعاىل 
   .ُر َرْحَمَتُه َوُهَو الَِّذي ُيَنزِّلُ الَْغْيثَ ِمْن َبْعِد َما قََنطُوا َوَيْنُش: قال تعاىل 
  . ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّاِبُرونَ أَْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب: قال تعاىل 

   . ال ِإلََه ِإلَّا أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني: قال تعاىل عن نداء ذي النون 
  

وأن ينشرح صدرك لوعد اهللا احلـق ،        هذا هو القرآن يناديِك أن تسعدي وتطمئين ، وأن تثقي بربك ،             
 ، واهللا أرحم باإلنسان من أمـة وأبيـه ،           هبمصهم ويهذِّهبم ويؤد  فاهللا مل خيلق اخللق ليعذهبم ، إمنا ليمحِّ       
 ، وذلك بذكره وشكره وتالوة كتابه ، واتباع         - جل يف عاله     –فاطليب الرمحة واألنس والرضا من اهللا       

    .رسوله 
  

   ...قبال األسوأ ، وستكون هديُتِك الشعور بالتحسن قبال األسوأ ، وستكون هديُتِك الشعور بالتحسن قبال األسوأ ، وستكون هديُتِك الشعور بالتحسن استعدي الستاستعدي الستاستعدي الست   :::إشراقة إشراقة إشراقة 



٥٣  

  الآليلءأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

    امرأةٌ  امرأةٌ  امرأةٌ يكفي املرأة أن أم حممد يكفي املرأة أن أم حممد يكفي املرأة أن أم حممد : : : ومضة ومضة ومضة 
  

   زانزانزانمعرفةُ الرمحِن ُتذهب األحمعرفةُ الرمحِن ُتذهب األحمعرفةُ الرمحِن ُتذهب األح :  :  : التاسعةالتاسعةالتاسعةاللؤلؤة اللؤلؤة اللؤلؤة 
  

  وكلُّ الذي فوق التراب تراِب                  إذا صحَّ منك الودُّ فالكلُّ هيٌِّن
  

  

 أجود األجودين وأكرم األكرمني ، أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله ، يشكر القليل من                  ...اهللا  
 يوم هو يف شأن ،      العمل وُينميه ، ويغفر الكثري من الزلل وميحوه ، يسأله من يف السموات واألرض كل              

ال يشغله مسع عن مسع ، وال تغلطه كثرة املسائل ، وال يتربم بإحلاح امللحني ، بل حيب امللحني يف الدعاء                     
، وحيب أن ُيسأل ، ويغضب إذا مل ُيسأل ، يستحي من عبده حيث ال يستحي العبد منه ، ويستره حيث     

ب القلوب من ال يأيت باحلسنات إال هـو ،    ال يستر نفسه ، ويرمحه حيث ال يرحم نفسه ، وكيف ال حت            
وال يذهب بالسيئات إال هو ، وال جييب الدعوات ، ويقيل العثرات ، ويغفر اخلطيئات ، ويستر العورات                  

  ، ويكشف الكربات ، ويغيث اللهفات ، وينيل اهلبات سواه ؟
  

إليه ، وأكفـى مـن       أوسع من أعطى وأرحم من استرحم ، وأكرم من قُصد ، وأعز من التجئ                ...اهللا  
توكل العبد عليه ، أرحم بعبده من الوالدة بولدها ، وأشد فرحاً بتوبة التائب من الفاقد لراحلتـه الـيت                    

  . عليها طعامه وشرابه يف األرض املهلكة إذا يئس من احلياة مث وجدها 
  

    . . .ليكن قراُرِك مبحاولة بلوغ السعادة جتربةً سارةً يف حدِّ ذاهتاليكن قراُرِك مبحاولة بلوغ السعادة جتربةً سارةً يف حدِّ ذاهتاليكن قراُرِك مبحاولة بلوغ السعادة جتربةً سارةً يف حدِّ ذاهتا:::إشراقة إشراقة إشراقة 



٥٤  

  الآليلءامرأة يف العامل                                                                                                أسعد 

  

   وضرب اهللا مثالً للذين آمنوا امرأة فرعونوضرب اهللا مثالً للذين آمنوا امرأة فرعونوضرب اهللا مثالً للذين آمنوا امرأة فرعون: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   اليوم املباركاليوم املباركاليوم املبارك :  :  : عاشرةعاشرةعاشرةاللؤلؤة الاللؤلؤة الاللؤلؤة ال
  

  بالفـرْج يـأِت اإللــُه                   واصبـْر إذا خطـٌب دهـى
  

  

دقائق أو ربع ساعة ، وتكثري مـن         إذا صليِت الفجَر أن جتلسي جلسةً خاشعة ، وتستقبلي القبلة            جريب
الذكر والدعاء ، اسأيل اهللا يوماً مجيالً ، يوماً طيِّباً مباركاً فيه ، يوماً سعيداً ، يوماً فيه جنـاٌح وصـالٌح                      

ت ، يوماً رزقه رغد ، وخُريه وافر ، وسُتره عمـيم ،             وفالح ، يوماً بال نكباٍت وال أزماٍت وال مشكال        
يوماً ال كدر فيه وال همَّ وال غمَّ ، فمن عند اهللا ُيسأل السرور ، ومن عنده ُيسأل الـرزق ، وُيطلـب                       

  .باستعدادك هلذا اليوم الطيِّب املبارك النافع 
  

 من كتاب اهللا ، من شـريٍط        ومما يوصى به إذا كنت تزاولني العمل ، أو كنِت جالسةً أن تسمعي شيئاً             
 يف كتابـه ،     مسجٍَّل ، أو من مذياٍع من قارٍئ خمبٍت خاشع ، مجيِل الصوت ، ُيسمعِك آيـاِت اهللا                  

فتنصتني هلا ، وختشعني عند مساعها ، فتغسل ما يف قلبِك من كدٍر وشكٍّ وُشَبه ، وتعودين أحسن حاالً                   
  .وباالً ، وأشرح صدراً من ذي قبل 

   

   ال هتتمِّي باألشياء اليت تعجزين عن أدائها ، بدالً من ذلك أمضي ال هتتمِّي باألشياء اليت تعجزين عن أدائها ، بدالً من ذلك أمضي ال هتتمِّي باألشياء اليت تعجزين عن أدائها ، بدالً من ذلك أمضي    :::إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . . ، حتسينها ، حتسينها ، حتسينهاعنيعنيعنييييالوقت حماولةً حتسني األشياِء اليت تستطالوقت حماولةً حتسني األشياِء اليت تستطالوقت حماولةً حتسني األشياِء اليت تستط                                                                        



٥٥  



٥٦  

  الدُّرر     أسعد امرأة يف العامل                                                                                           

  

   أال إن نصر اهللا قريبأال إن نصر اهللا قريبأال إن نصر اهللا قريب: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   املرأةُ الرشيدةُ هي احلياة السعيدةاملرأةُ الرشيدةُ هي احلياة السعيدةاملرأةُ الرشيدةُ هي احلياة السعيدة: : : الدرة األويل الدرة األويل الدرة األويل 
  

  له كل يوم يف خليقته أمُر                 عسى فرٌج يأيت به اهللا إنه  
  

 ، بل   حني يعود إليها ، فال تضيق إذا وجدته ضائقاً أو متعباً          .. على املرأة أن حتسن استقبال زوجها       جيب  
العكس هترع إليه وتليب طلباته مهما كانت ، دون أن تسأله عن سبب ضيقه أو تعبه فور عودته إىل بيته ،    
فإذا ما استقر وخلع ثيابه اليت خيرج هبا ولبس ثياب البيت ، فقد يبادر هو إىل اإلفضاء هلا بسبب كـدره                     

عره فيها بانشغاهلا عليه وقلقها بـشأن       وإذا مل يبادر هو بإخبارها فال بأس من أن تسأله ولكن بلهجة تش            
  .حاله اليت عاد عليها 

  

وإذا وجدت الزوجة أن يف إمكاهنا أن تساعد زوجها يف حل املشكلة اليت سببت له الضيق فلتبـادر إىل                   
سيشعر الزوج بعد هذا أن يف بيته جوهرة مثينـة ،           ... ذلك ، فإهنا إن فعلت ستخفف كثرياً عن زوجها          

  ...ر الدنيا مجيعها بل أمثن من جواه
  

   !!!ال تبتئسي على عمٍل مل ُتكمليه ، جيب أن تعريف أن عمل الكبار ال ينتهي ال تبتئسي على عمٍل مل ُتكمليه ، جيب أن تعريف أن عمل الكبار ال ينتهي ال تبتئسي على عمٍل مل ُتكمليه ، جيب أن تعريف أن عمل الكبار ال ينتهي : : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٥٧  

  الدُّررأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

    ابتالهم ابتالهم ابتالهمإن اهللا إذا أحبَّ قوماًإن اهللا إذا أحبَّ قوماًإن اهللا إذا أحبَّ قوماً: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   اعمري هذا اليوم فقطاعمري هذا اليوم فقطاعمري هذا اليوم فقط :  :  : الثانيةالثانيةالثانيةالدرة الدرة الدرة 
  

   وال حيسبون الشرَّّ ضربة الزِب                  وال حيسبون اخلري ال شرَّ بعده
  

  

  : يقول أحد السعداء 
اليوم اجلميل هو الذي منلك فيه دنيانا وال متلكنا فيه ، وهو اليوم الذي نقود فيه شهواتنا ولـذاتنا وال                    (( 

  .ا صاغرين أو طائعني ننقاد هل
  :ومن هذه األيام ما أذكره وال أنساه 

فكل يوم ظفرت فيه بنفسي وخرجُت فيه من حمنة الشك فيما أستطيع وما أستطيع فهو يوم مجيل بـالغ                   
  .اجلمال 

 الذي ترددت فيه بني ثناء الناس وبني عمل ال يثين عليه أحد وال يعلمه أحد ، فألقيت                  مجيل ذلك اليوم  
  .عن ظهر يدي ، وارتضيت العمل الذي أذكره ما حييت ومل يسمع به إنسان بالثناء 

 الذي كاد حيشو جيويب باملاء ويفرغ ضمريي من الكرامة ، فآثرت فيه فراغ اليدين على   مجيل ذلك اليوم  
  .فراغ الضمري 

 باقتدار نفسي    وأمجل ما فيها أن نصييب منها جدُّ قليل ، إال أن يكون النصيب عرفاين              هذه األيام مجيلة ،   
  ...))ما عملت ، فهو إذن كثري حبمد اهللا على 

   

   كوين سعيدةً مبا يف يدِك قانعةً راضيةً مبا قسمه اهللا لِك ، ودعيِك كوين سعيدةً مبا يف يدِك قانعةً راضيةً مبا قسمه اهللا لِك ، ودعيِك كوين سعيدةً مبا يف يدِك قانعةً راضيةً مبا قسمه اهللا لِك ، ودعيِك : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   ...من أحالم اليقظة اليت ال تتناسب مع جهدِك أو إمكانياتك من أحالم اليقظة اليت ال تتناسب مع جهدِك أو إمكانياتك من أحالم اليقظة اليت ال تتناسب مع جهدِك أو إمكانياتك 



٥٨  

  الدُّرر                                                   أسعد امرأة يف العامل                                             

  

   عفا اهللا عما سلفعفا اهللا عما سلفعفا اهللا عما سلف: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   اتركي الشعور بأنِك مضطهدةاتركي الشعور بأنِك مضطهدةاتركي الشعور بأنِك مضطهدة :  :  : الثالثةالثالثةالثالثةرة رة رة الدَّالدَّالدَّ
  

   أبداً كما كانت هلنَّ أوائلُ                  انعْم ولَذَّ فلألموِر أواخُر
  

  

 احلياة بشكل عام ، وعلى االحتفاظ بالصداقات         القلق وعلى النجاح يف    إهنا صفة رائعة تساعد على دحر     
والسعادة مع العائلة ، ألن صاحب األفق الواسع يفهم طبائع الناس ، ويقدر املتغريات ، ويضع موضـع                  

  .اآلخرين ، ويقدر الظروف ما خفي منها وما بان 
  

 يصاب مبـشكلة ،  وبالنسبة ملوضوع القلق بالذات فإنَّ صاحب األفق الواسع يتفهم األمور ، ويعلم حني 
وأن اإلنسان قد يكـره أمـراً       " ما عليها مستريح    " أو ال يتحقق له ما يريد ، أن هذه طبيعة احلياة وأنه             

   .ويكون فيه اخلري ، وقد يفرح بأمر فيكون فيه الشر ، وأن اخلري فيما اختاره اهللا 
  

ه من اآلالم واألحـزان ومـن   صاحب األفق الواسع حيس أنه جزء من هذا الكون الواسع ، وأن له نصيب      
السعادة أيضاً ، فال يفاجأ وال ينفجع ، وهو فوق هذا وذاك ال حيسن بعقدة االضطهاد اليت حيـس هبـا                     
صاحب األفق الضيق ، الذي يظن أن هذا الشر أو تلك املشكلة قد أصـابته وحـده ، أو أن النـاس                      

س بشيء من هذه املشاعر ، وإمنا هو        يضطهدونه ، أو أن حظه سيئ دائماً ، صاحب األفق الواسع ال حي            
  .سبيل حتقيق األفضل يدرك طبيعة احلياة ، ويعلم أنه جزء منها ، فريضى هبا بعد أن يبذل جهده كله يف 

    

   ...اسعدي اآلن وليس غداً اسعدي اآلن وليس غداً اسعدي اآلن وليس غداً : : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٥٩  

  الدُّرر                         أسعد امرأة يف العامل                                                                       

  

   سالّم عليكم مبا صربمت سالّم عليكم مبا صربمت سالّم عليكم مبا صربمت : : : ومضة ومضة ومضة 
  

   ما ألذَّ النجاح بعد املشقة ما ألذَّ النجاح بعد املشقة ما ألذَّ النجاح بعد املشقة  :  :  : الرابعةالرابعةالرابعةرة رة رة الدَّالدَّالدَّ
   

  اــذهنب وال جيينـَت يـمث                  اـم ينجلينـرات ثــالغم
  

  

  :يقول أحد الناجحني 
مرارة سؤال أمي قطعة من اخلبز يف حني أنه         ُولدُت فقرياً والزمتين الفاقة مذ كنت يف املهد ، ولقد ذقت            

ليس لديها شيء تعطيه وال كسرة من اخلبز اجلاف ، وتركـت البيـت يف العاشـرة مـن عمـري ،                      
وبعد إحدى عشرة سنة من العمـل       واسُتخدمت يف احلادية عشرة ، وكنت أدرس شهراً يف كل سنة ،             

انني دوالراً ، ومل أنفق يف عمـري فلـساً          الشاق كان لدّي زوج ثريان وستة خراف أكسبتين أربعةً ومث         
واحداً على ملذايت ، بل كنت أوفر كل درهم أحصِّله من يوم نشأت إىل أن بلغت احلادية والعشرين من                   

وقد ذقُت طعم التعب املضين حقاً ، وعرفُت السفر أمياالً عديدة لسؤال إخواين من الشر كـي                 .. العمر  
بت يف الشهر األول بعد بلوغي الواحدة والعشرين إىل الغابـات           يسمحوا يل بعمٍل أعيش منه ، وقد ذه       

سائقاً عربةً جترها الثريان ألقطّع حطباً ، وكنت أهنض كل يوم قبل الفجر وأظل ُمِكّباً على عملي الصعب      
إىل ما بعد الغسق ألقبض ستة دوالراٍت يف هناية الشهر ، فكان كل واحد من تلك الـدوالرات الـستة                 

   ..ّ! البدر يف جنح الدجىيظهر يل كأنه
  

   إذا كنِت قد ارتكبِت أخطاًء يف املاضي ، تعلمي منها ،إذا كنِت قد ارتكبِت أخطاًء يف املاضي ، تعلمي منها ،إذا كنِت قد ارتكبِت أخطاًء يف املاضي ، تعلمي منها ،: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
                                        مث دعيها تذهب بعد أن تأخذي منها العربة                                     مث دعيها تذهب بعد أن تأخذي منها العربة                                     مث دعيها تذهب بعد أن تأخذي منها العربة



٦٠  

  الدُّرر                        أسعد امرأة يف العامل                                                                        

  

   قل اهللا ينجِّيكم منها ومن كل كربقل اهللا ينجِّيكم منها ومن كل كربقل اهللا ينجِّيكم منها ومن كل كرب: : : ومضة ومضة ومضة 
   

   سوف تتأقلمني مع وضعِكسوف تتأقلمني مع وضعِكسوف تتأقلمني مع وضعِك: : : امسةامسةامسةرة اخلرة اخلرة اخلالدَّالدَّالدَّ
  

   إذا عظَُم املطلوُب قلَّ املساعُد                  غريٌب من اخلالًن يف كلِّ بلدٍة 
  

  

اسيه ، وكان عاقالً عاملاً ، وعزمت أن         قُطعت قدمه يف جراحة أجريت له ، فذهبت إليه ألو          أعرف رجالً 
إن األمة ال تنتظر منك أن تكون عّداًء ماهراً ، وال مصارعاً غالباً ، إمنا تنتظر منـك الـرأي                    : أقول له   

  .السديد والفكر النّير ، وقد بقي هذا عندك وهللا احلمد 
  

صحبة حسنة ، ويف سالمة     احلمد هللا ، لقد صحبتين رجلي هذه عشرات السنني          : وعندما ُعدته قال يل     
  .الدين ما ُيرضي الفؤاد 

  

 مـن   –إن طمأنينة الذهن ال تتأتى إال مع التسليم بأسوأ الفروض ، ومرجع ذلك              : احلكماء  يقول أحد   
 ومع ذلك فإن األلوف املؤلفة مـن        :مث قال   ....  أن التسليم حيرر النشاط من قيوده        –الناحية النفسية   

 سورة غضب ألهنم يرفضون التسليم بالواقع املر ، ويرفضون إنقاذ ما ميكن             الناس قد حيطمون حياهتم يف    
إنقاذه ، وبدالً من أن حياولوا بناء آماهلم من جديد خيوضون معركة مريرة مع املاضي ، وينساقون مـع                   

  .القلق الذي ال طائل حتته 
  

 يف نظر اإلسالم    –م وهزائم هو    إنًَّ التحسر على املاضي الفاشل ، والبكاء اجملهد على ما وقع فيه من آال             
  . بعض مظاهر الكفر باهللا والسخط على قدره –
    

   اإلحباطُ هو ألدُّ أعدائِك ، إنه قادٌر على تدمري الطمأنينة اإلحباطُ هو ألدُّ أعدائِك ، إنه قادٌر على تدمري الطمأنينة اإلحباطُ هو ألدُّ أعدائِك ، إنه قادٌر على تدمري الطمأنينة : : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٦١  

  الدُّرر     أسعد امرأة يف العامل                                                                                            

  

   وكذلك جعلناكم أمةً وسطاًوكذلك جعلناكم أمةً وسطاًوكذلك جعلناكم أمةً وسطاً: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   وصايا سديدةٌ من أمِّ رشيدة وصايا سديدةٌ من أمِّ رشيدة وصايا سديدةٌ من أمِّ رشيدة  :  :  : السادسةالسادسةالسادسةرة رة رة الدَّالدَّالدَّ
  

  أعقب من بعدها سرورا                  فكم رأينا أخا ُهموٍم
  

  

 عن نساء العرب ، وهي وصية أمامة بنت احلارث البنتها أم            هناك وصية جامعة من خري الوصايا املأثورة      
  :عوف ليلة زفافها ، ومما أوصتها به قوهلا إياس بنت 

  

إنك فارقت اجلو الذي منه خرجِت ، وخلَّفِت العيشَّ الذي فيه درجت ، ولـو أن امـرأة                  : أي بنية   (( 
استغنت عن الزوج لغىن أبويها وشدة حاجتهما إليها كنِت أغىن الناس عنه ، ولكن النساء للرجال خلقن                 

  .وهلن خلق الرجال 
  

  . فاخلضوع له بالقناعة ، وحسن السمع له والطاعة والثانية ،أما األوىل 
  

 فالتفقد ملواضع عينه وأنفه ، فال تقع عينه منك على قبيح ، وال يـشم منـك إال               وأما الثالثة والرابعة ،   
  ! .أطيب ريح 

  

  !.مغضبةع ملهبة، وتنغيص النوم و فالتفقد لوقت نومه وطعامه، فإنَّ تواتر اجلو،وأما اخلامسة والسادسة
  

مالك األمر يف املـال حـسن       ، و  مباله واإلرعاء على حشمه وعياله        فاالحتراس ، وأما السابعة والثامنة  
  .، ويف العيال حسن التدبري التقدير 

  

 فال تعصي له أمراً ، وال ُتفشي له سراً ، فإنك إن خالفت أمـره أوغـرت                    وأما التاسعة والعاشرة ،   
 غدره ، مث إياك والفرح بني يديه إن كان حزيناً ، والكآبة بني يديـه                صدره ، وإن أفشيت سره مل تأمين      

  ! )).إن كان فرحاً  
  

   سعادُتِك ليست وقفاً على شخص آخر ، إهنا يف يدِك أنِتسعادُتِك ليست وقفاً على شخص آخر ، إهنا يف يدِك أنِتسعادُتِك ليست وقفاً على شخص آخر ، إهنا يف يدِك أنِت: : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٦٢  

  الدُّرر         أسعد امرأة يف العامل                                                                                       

  

   غداً تشرق الشمُس وتسعد النفسغداً تشرق الشمُس وتسعد النفسغداً تشرق الشمُس وتسعد النفس: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   جادْت بنفسها فأرضْت رهبا جادْت بنفسها فأرضْت رهبا جادْت بنفسها فأرضْت رهبا : : : رة السابعة رة السابعة رة السابعة الدَّالدَّالدَّ
  

  لعلَّ اهللا يغين عن قليِل                وال تيأْس فإنَّ اليأس كفٌر 
  

  

ت إىل   عن املرأة اجلهنية اليت زلَّت فوقعت يف الزنا ، مث ذكرت اهللا فتابت وأنابـت ، وجـاء                  هل مسعت 
يا رسول اهللا إين أصـبُت      : لقد جاءته حبلى من الزنا ، فقالت        !  تريد أن يرمجها فيطهرها ؟     الرسول

أحسن إليها ، فإذا َوضَعت فأتين ، ففعل ، فأمر هبا الـنيب             :  وليَّها فقال    حّداً فأقمه علّي ، فدعا النيب       
   تصلي عليها يا رسول اهللا : ليها ، فقال له عمر  ، فُشدَّت عليها ثياهبا ، مث أمر هبا فُرمجت ، مث صلَّى ع

لقد تابت توبةً ، لو قُسِّمت بني سبعني من أهل املدينة لوسعتهم ، وهل وجـدت                : ، قال   ! وقد زنت ؟  
  . ؟ أفضل من أن جادت بنفسها هللا 

  

 إميان قوي مـا     إهنا دفعة إميانية قوية دفعتها إىل التطهر ، واختيار اآلجلة على العاجلة ، ولو مل تكن ذات                
: ، اجلـواب    ! فلماذا زنت وهل يفعل ذلك إال ضعيف اإلميان ؟        : آثرت املوت رمجاً ، ولعل قائالً يقول        

أنه قد يضعف اإلنسان فيقع يف احملضور ألنه ُخلق من ضعف ، ويزل ألنه ُخلق من عجل ، ويِضلُّ حلظةً                    
ةً وارفة الضالل ُتظهر معدنـه األصـيل ،         ألنه ناقص ، لكن بذرة اإلميان حني تنمو يف قلبه شجرةً باسق           
 تسأله أن يطهرها ، وجادت بروحهـا        ويقينه املتني ، وهذا ما جعل هذه املرأة تسرع إىل رسول اهللا             

    .ابتغاء مرضاة اهللا ورمحته وغفرانه 
  

   !!! ، أو باهلواية  ، أو باهلواية  ، أو باهلواية ال تكوين متشكيةً مزمنةًال تكوين متشكيةً مزمنةًال تكوين متشكيةً مزمنةً: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
  



٦٣  

  الدُّرر                                                                             أسعد امرأة يف العامل                   

  

   اشتدي أزمة تنفرجياشتدي أزمة تنفرجياشتدي أزمة تنفرجي: : : ومضة ومضة ومضة 
   

      حفظْت اهللا فحفظها حفظْت اهللا فحفظها حفظْت اهللا فحفظها : : : ة ة ة ثامنثامنثامنرة الرة الرة الالدَّالدَّالدَّ
  

  ولكنَّ عاراً أن يزول التجمُّلُ                  وال عار إن زالت عن املرء نعمةٌ
  

  

ه كثرية املال تأخرت يف دارها هي ووصيفاهتا وجواريها عن اهلروب حـني             ُحكي أن امرأة حسنة الوج    
  أين املال ؟: الوقعة باإلسكندرية ، فدخلت اإلفرنج إليها بأيديهم السيوف املسلولة ، فقال هلا أحدهم 

املال يف هذا الصناديق اليت هي داخل هذا البيت ، وأشارت إىل بيت بـاجمللس                : - وهي فزعة    –فقالت  
  . هي به ، وصارت ترعد من اخلوف اليت

  

ال ختايف ، فأنِت تكونني عندي ، ويف مايل وخريي ترتعني ، ففهمت عنه أنه أحبـها                 : فقال أحدهم هلا    
  .أريد أن أدخل بيت اخلالء ، ورقَّقت له القول: ويريدها لنفسه ، فمالت إليه ، وقالت لك بكالم خفي 

  

ن متضي لقضاء حاجتها ، فمضت واشتغلوا بنـهب الـصناديق ،            ففهم عنها أهنا أرادته ، وأشار إليها أ       
فخرجت املرأة من باب دارها ، ودخلت خمزناً غلساً مملوءاً تبناً بزقاق دارها ، فحفرت يف التنب حفـرة                   
واندفنت هبا ، فطلبتها اإلفرنج بعد هنبهم لدارها فلم جيدوها ، فاشتغلوا حبمل النهب ، ومضوا ، فسلمْت                  

  .سر حبيلتها تلك ، وكذلك وصيفاهتا وجواريها سلْمَن من األْسر بصعودهنَّ سطح الدار املرأة من األ
إال لغرض  فقالت املرأة عند ذلك سالمة الدين والعرض خري من املال الذي مل يدخر عند ذوي املروءات                 

  مثل هذا ، ألن الفقر خري من األسر واالفتتاِن بتغيري الدين بالقهر 
   

   قيقةٌ ال مفرَّ منها ، وهي أنِك ستصادفني دائماً يف الدنيا أموراً قيقةٌ ال مفرَّ منها ، وهي أنِك ستصادفني دائماً يف الدنيا أموراً قيقةٌ ال مفرَّ منها ، وهي أنِك ستصادفني دائماً يف الدنيا أموراً تقبلي حتقبلي حتقبلي ح: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   . . . ال تستطيعني تغيريها ، وإمنا تستطيعني التعامل معها بالصرب واإلميان ال تستطيعني تغيريها ، وإمنا تستطيعني التعامل معها بالصرب واإلميان ال تستطيعني تغيريها ، وإمنا تستطيعني التعامل معها بالصرب واإلميان 



٦٤  

  ررالدُّأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   األمُّ مصنُع الرجاِل ومعدنُ األبطاِلاألمُّ مصنُع الرجاِل ومعدنُ األبطاِلاألمُّ مصنُع الرجاِل ومعدنُ األبطاِل: : : ومضة ومضة ومضة 
   

   ماُء التوبِة أطهُر ماٍء  ماُء التوبِة أطهُر ماٍء  ماُء التوبِة أطهُر ماٍء  : : : رة التاسعة رة التاسعة رة التاسعة الدَّالدَّالدَّ
   

  واجعليها بكل خري مخيلة                افرحي باحلياة فهي مجيلة
  

  

 وحيب املتطهرين ، بل يفرح بتوبة عبده إليه أعظم من فرحة إنسان كان بأرض               حيب التوابني ،  .... اهللا  
 ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه ، فانفلتت منه ، فأيس منها ، فجلس إىل جذع شـجرة ينتظـر                    فالة

املوت ، فأخذته إغفاءة مث أفاق ، فإذا هبا واقفة عند رأسه ، وعليها طعامه وشرابه ، فقام إليها ، وأمسك                     
ه وأرمحه ، يفـرح     فسبحانه ما أعظم  !.. اللهم أنت عبدي وأنا ربك      : بزمامها مث صاح من شدة الفرح       

َوُتوُبوا :  ينادي عباده املؤمنني بقوله      – جل وعال    –بتوبة عبده ليفوز جبنانه ، وحيظى برضوان ، وهو          
   .ِإلَى اللَِّه َجِميعاً أَيَُّها الُْمْؤِمُنونَ لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ

  

عة يف النفس ، وانكـساٌر يف        غسل القلب مباء الدموع وحرقة الندم ، فهي حرقة يف الفؤاد ، ولو             فالتوبة
اخلاطر ، ودمعة يف العني ، إهنا مبدأ طريق السالكني ، ورأس مال الفائزين ، وأول أقـدام املريـدين ،                     
ومفتاح استقامة املائلني ، التائب يضرع ويتضّرع ، ويهتف ويبكي ؛ إذا هدأ العباد مل يهدأ فؤاده ، وإن                   

خلليقة مل يفتر حنني قلبه ، وقام بني يدي ربه بقلبه احملزون             ا حتاسكن اخللق مل يسكن خوفه ، وإذا استر       
، وفؤاده املغموم منكساً رأسه ، ومقشعراً جلده ، إذا تذكر عظيم ذنوبه وكثري خطئه ، هاجـت عليـه                
أحزانه ، واشتعلت حرقات فؤاده ، وأسبل دمعه ؛ فأنفاسه متوّهجة ، وزفراته حبرق فؤاده متصلة ، قـد                   

     .غداً ، وختفف من الدنيا لسرعة املمر على جسر جهنم ضمر نفسه للسباق 
  

   فكِّري بطريقٍة إجيابيٍة متفائلٍة ، فإذا ساءت األموُر يف يوٍم ما فكِّري بطريقٍة إجيابيٍة متفائلٍة ، فإذا ساءت األموُر يف يوٍم ما فكِّري بطريقٍة إجيابيٍة متفائلٍة ، فإذا ساءت األموُر يف يوٍم ما : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   . . . كان ذلك مقدمةً جمليء يوٍم آخر قريب ، كله هبجة وسرور  كان ذلك مقدمةً جمليء يوٍم آخر قريب ، كله هبجة وسرور  كان ذلك مقدمةً جمليء يوٍم آخر قريب ، كله هبجة وسرور  



٦٥  

  الدُّرر                                             أسعد امرأة يف العامل                                                   

  

   حافظات للغيب مبا حفظ اهللاحافظات للغيب مبا حفظ اهللاحافظات للغيب مبا حفظ اهللا: : : ومضة ومضة ومضة 
   

   الفدائية األوىل  الفدائية األوىل  الفدائية األوىل  : : : رة العاشرة رة العاشرة رة العاشرة الدَّالدَّالدَّ
  

  أمـــراً عواقبـــه تسـرُّ                ولرمبـا كـره الفتـــى   
  

  

  .والعبيد ، حياهتا مرفهة متنعمة كانت تعيش يف أعظم قصر يف زماهنا ، حتت يديها الكثري من اجلواري 
 ، امرأة وحيدة ضعيفة جسدياً ، آمنة مطمئنة يف          - رضي اهللا عنها     –إهنا آسية بنت مزاحم زوج فرعون       

  .قصرها ، أشرق نور اإلميان يف قلبها ، فتحدت الواقع اجلاهلي الذي يرأسه زوجها 
  

 ، واحلياة الرغيدة ، تعدت اجلـواري ،         لقد كانت نظرهتا نظرة متعدية ، تعدت القصر ، والفرش الوثري          
والعبيد ، واخلدم ؛ لذلك كانت تستحق أن يذكرها رب العاملني يف كتابه املكنون ، ويضعها مثاالً للذين                  

ِعْنَدَك َوَضَرَب اللَُّه َمثَالً ِللَِّذيَن آَمُنوا اْمَرأََت ِفْرَعْونَ ِإذْ قَالَْت َربِّ اْبِن ِلي              آمنوا وذلك عندما قال تعاىل      
   .َبْيتاً ِفي الَْجنَِّة َوَنجِِّني ِمْن ِفْرَعْونَ َوَعَمِلِه َوَنجِِّني ِمَن الْقَْوِم الظَّاِلِمَني

  

واسـتحقت أيـضاً أن     . لقد اختارت آسية اجلار قبل الدار       : قال العلماء عند تفسري هذه اآلية الكرمية        
كُمل من الرجال كثري ومل يكمـل       : (( ا قال    مع النساء الاليت كُملن ، وذلك عندم       يضعها الرسول   

من النساء إال آسية امرأة فرعون ومرمي بنت عمران ، وأن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد علـى                   
  )) .سائر الطعام 

  

هذه آسية املؤمنة ، السراج الذي أضيء يف ظلمات قصر فرعون فمن يضيء لنا سراجا يشع منه النـور                   
  .لثبات ، والدعوة إىل اهللا تعايل ؟ حامال معه الصرب ، وا

  

   . . . سيطري على أفكارِك تسعدي سيطري على أفكارِك تسعدي سيطري على أفكارِك تسعدي : : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٦٦  

  



٦٧  

  الزَّبْرجدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   إنَّ رمحة اهللا قريب من احملسننيإنَّ رمحة اهللا قريب من احملسننيإنَّ رمحة اهللا قريب من احملسنني: : : ومضة ومضة ومضة 
    

   وكَّلي ربَِّك ونامي  وكَّلي ربَِّك ونامي  وكَّلي ربَِّك ونامي  : : : ألوىل ألوىل ألوىل الزبرجدة االزبرجدة االزبرجدة ا
  

  إيل خلقه قد جاد بالنفحاِت                عسى اهللا أن يشفي املواجع إنه    
  

إىل من نامت قريرة العني برضا اهللا وقدره ، متوسدةً عاصفةً هوجاء ، تتخطفها األسنة وتناهلا الرمـاح ،       
عينها زمناً ، إىل من فقدت األبناء واألحباب        ما عرف احلزن إىل قلبها مدخالً ، وما استقرت الدمعة يف            

  :واآلباء واألصحاب ، إىل كل مؤمن مهموم ، وكل مبتلى مغموم 
  

َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّْبِر َوالصَّالِة َوِإنََّهـا     :وجرب كسرك ، قال اهللا تعاىل       .. ورفع درجتك   .. عظَّم اهللا أجرك    
   .لَكَِبَريةٌ ِإلَّا َعلَى الَْخاِشِعَني

  

، فأبشري بثواٍب أخـروي يف      )) الصرب من اإلميان مبرتلة الرأس من اجلسد        : (( قال علي رضي اهللا عنه      
نزل الفردوس وجوار الواحد األحد يف جنات عدن ومقعد صدق ، جزاء ما قدمت وبذلت وأعطيت ،                 

َبـشِِّر  َو:وهنيئاً لك هذا اإلميان والصرب واالحتساب ، وسوف تعلمني أنك الراحبة على كـل حـال                 
   الصَّاِبِريَن

  

   ثقتِك يف نفسِك تعين إجياد معىن أكثر حلياتِك مهما كان ثقتِك يف نفسِك تعين إجياد معىن أكثر حلياتِك مهما كان ثقتِك يف نفسِك تعين إجياد معىن أكثر حلياتِك مهما كان : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .عمرك ، واحلصول على مزيد من الكسب يف هذه احلياةعمرك ، واحلصول على مزيد من الكسب يف هذه احلياةعمرك ، واحلصول على مزيد من الكسب يف هذه احلياة



٦٨  

  الزَّبْرجدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   اهللا لطيٌف بعبادهاهللا لطيٌف بعبادهاهللا لطيٌف بعباده: : : ومضة ومضة ومضة 
    

         العمى عمى القلبالعمى عمى القلبالعمى عمى القلب :  :  : الثانيةالثانيةالثانيةالزبرجدة الزبرجدة الزبرجدة 
  

  وشيكاً وإال ضيقةٌ وانفراُجها                   هل الدهُر إال كربةٌ واجنالؤها
  

كان رجل كفيف يعيش سعيداً مع زوجة حمبة خملصة ، وابٍن بار ، وصديٍق ويفّ ، وكان الشيء الوحيد                   
  .عليه سعادته هو الظالم الذي يعيش فيه ، كان يتمىن أن يرى النور لريى سعادته بعينيه الذي ينغص 

  

، فذهب إليه يطلب دواًء يعيد له بـصره ، فأعطـاه            رير  ة اليت يقطنها هذا الكفيف طبيٌب حن      هبط البلد 
  . أي حلظة إنك بذلك قد ترى النور فجأة ويف: الطبيب قطرةً وأوصاه أن يستعملها بانتظام ، وقال له 

  

واستمر األعمى يف استخدام القطرة على يأس من احمليطني به ، ولكنه بعد استخدامها عـدة أيـام رأى                   
النور فجأة وهو جالس يف حديقة بيته ، فُجنَّ من الفرح والسرور وهرول إىل داخل البيت ليخرب زوجته                  

ب إىل الغرفة األخرى فوجد ابنـه       احلبيبة فرآها يف غرفته ختونه مع صديقه ، فلم يصدق ما رأى ، وذه             
  .يفتح خزانته ويسرق بعض ما فيها 

  

! هذا ليس طبيباً ، هذا ساحر ملعون ، وأخذ مسماراً ففقـأ عينيـه               : عاد األعمى أدراجه وهو يصرخ      
     .وعاد مذعوراً إىل سعادته اليت ألفها 

  

    .  .  . إن القلق النفسي أشد فتكاً من أمراض اجلسمإن القلق النفسي أشد فتكاً من أمراض اجلسمإن القلق النفسي أشد فتكاً من أمراض اجلسم: : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٦٩  

  الزَّبْرجدة يف العامل                                                                                                أسعد امرأ

  

   كال إنَّ معي ريب سيهدين كال إنَّ معي ريب سيهدين كال إنَّ معي ريب سيهدين : : : ومضة ومضة ومضة 
    

         ! ! ! ال تقيمي حمكمة االنتقام فتكوين أول ضحية ال تقيمي حمكمة االنتقام فتكوين أول ضحية ال تقيمي حمكمة االنتقام فتكوين أول ضحية  :  :  : ثالثةثالثةثالثةالزبرجدة الالزبرجدة الالزبرجدة ال
  

  سيكفيك يف غٍد ما يكونُ                   إنّ رباً كفاك ما كان باألمِس 
  

بعض الناس مسح اليهمه أن يتقاضى حقه كله ، وهو يتغاضى عن كثري من األمور ويتغاىب أحياناً ، ويف                   
جممل األمر فإن نفسه مسحة سهلة ، وهو ال يدقق كثرياً ، وال يفتش فيما خلف العبارات ، وال يتعـب                     

  .نفسه هبذه األمور 
  

رف السماحة وال يتغاضى عن حقوقه مبقدار ذرة ، وهو يف جهاد مع الناس ومـع                وبعضهم اآلخر ال يع   
  . وهو قلما يرضى – ورمبا غري حقه –املواقف املختلفة لالستقصاء واحلصول على حقه 

  

ومن الطبيعي أن اإلنسان السمح أقرب إىل رضا النفس وهدوء البال والبعد عن القلق ، كما أنه أقـرب                   
در حببهم ، وأبواب النجاح تفتح أمامه أكثر من ذلك الذي يعترب نفسه يف حـرب                إىل قلوب الناس وأج   

دائمة مع عباد اهللا ، وفوق ذلك حيلل الكلمات واملواقف ويبحث فيها عن املقاصد اخلبيثـة ، فيجلـب                   
 القلق لنفسه من كل سبيل ، ويكرهه الناس ويتحاشونه ويوصدون أمامه أبواب النجاح ، ورسول اهللا                 

  .يِّر بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثاً وإال كان أبعد الناس عنه ما ُخ
  

  )) . رحم اهللا عبداً مسحاً إذا باع ، مسحاً إذا اشترى ، مسحاً إذا اقتضى  : (( قال رسول اهللا 
  

   . . . عليِك باالجتهاد يف الوقت احلاضر ، مع عدم القلق حول ما سيأيت يف الغد عليِك باالجتهاد يف الوقت احلاضر ، مع عدم القلق حول ما سيأيت يف الغد عليِك باالجتهاد يف الوقت احلاضر ، مع عدم القلق حول ما سيأيت يف الغد : : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٧٠  

  الزَّبْرجدمرأة يف العامل                                                                                                أسعد ا

  

   ما أنزلنا عليك القرآن لتشقىما أنزلنا عليك القرآن لتشقىما أنزلنا عليك القرآن لتشقى: : : ومضة ومضة ومضة 
     

         االمتياز يف اإلجنازاالمتياز يف اإلجنازاالمتياز يف اإلجناز :  :  : الرابعةالرابعةالرابعةالزبرجدة الزبرجدة الزبرجدة 
  

  ما جيين عليه اجتهاُدهفأول                    إذا مل يكن عونٌ من اهللا للفىت
  

  

  :يقول أحد األثرياء 
ال يتملكين أي شعور خاص ألنين أغىن رجل يف العامل ، وأعيش حياةً عادية يف شقة متواضعة مع زوجيت                   
، وال أشرب وال أدخن وال أعشق حياة املليارديرات الذين متأل صورهم الصحف ، بيخوهتم الفـاخرة ،              

لصاخبة ، وزجياهتم من فتيات مجيالت ، وهي الزجيات اليت تنتـهي            وقصورهم يف األرياف ، وحياهتم ا     
  .عادة بطالق يدفعون مقابله ماليني الدوالرات 

  

أعشق العمل وأسعد به وغالباً ما آخذ عدائي معي ألتناوله يف مقر عملي وال متـأل ذاكـريت الغبطـة                    
 أتذكر أنين قـد سـاعدت يف   والسعادة إذا تصورت ما أملكه من مليارات ، ولكن متلؤها السعادة حني       

بشوارعها املتواضعة إىل عاصمٍة هي حمط أنظار العامل باجملمعات العقاريـة           ) طوكيو  ( حتويل مدينيت األم    
  . سعاديت يف اإلجناز : باختصار .. احلديثة اليت أجنزهتا 

  

   . . . !!! من أعماق البحار  من أعماق البحار  من أعماق البحار التحسُُّر ال ينتشلُ سفينةًالتحسُُّر ال ينتشلُ سفينةًالتحسُُّر ال ينتشلُ سفينةً: : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٧١  

  الزَّبْرجد                                                                                               أسعد امرأة يف العامل 

  

      أليس اهللا بكاِف عبدهأليس اهللا بكاِف عبدهأليس اهللا بكاِف عبده: : : ومضة ومضة ومضة 
   

         عامل الكفر يعاين الشقاءعامل الكفر يعاين الشقاءعامل الكفر يعاين الشقاء: : : امسة امسة امسة الزبرجدة اخلالزبرجدة اخلالزبرجدة اخل
  

  ولكن ليس للدنيا خلوُد                    ولو جاز اخللوُد خلدت فرداً
  

  

رسالةً يف اجلمعية األمريكيـة لألطبـاء       ) مايو  ( الطبيب مبستشفى   )  هابني   هارولدسني( قى الدكتور   أل
 رجالً من رجال األعمال     ١٧٦إنه درس حاالت    : واجلراحني العاملني يف املؤسسات الصناعية قال فيها        

 يعانون واحـداً مـن    ، أعمارهم متجانسة يف حنو الرابعة واألربعني ، فاتضح له أن أكثر من ثلث هؤالء              
اضطراب القلب ، وقرحة املعدة ، وضغط الـدم ،  : ثالثة أمراض تنشأ كلها عن توتر األعصاب ، وهي     

، هل يعد ناجحاً ذاك الذي يشتري جناحـه بقرحـة يف   ! ذلك وملا يبلغ أحدهم اخلامسة واألربعني بعد    
، لو أن أحـداً     !مجع وخسر صحته ؟   معدته ، واضطراب يف قلبه ؟ وماذا يفيده املرض إذا كسب العامل أ            

ملك الدنيا كلها ما استطاع أن ينام إال على سرير واحد ، وما وسعه أن يأكل أكثر من ثالث وجبات                    
لعل العامل أشد استغراقاً يف النوم ، وأوسع        ! يف اليوم ، فما الفرق بينه وبني العامل الذي حيفر األرض ؟           

  .اه والسطوة استمتاعاً بطعامه من رجل األعمال ذي اجل
  

اتضح أن أربعة من كل مخسة مرضى ليس لعلتهم أساس عـضوي  )) الفاريز . س .و(( ويقول الدكتور  
البتة ، بل مرضهم ناشئ عن اخلوف ، والقلق ، والبغضاء ، واألثر املستحكمة ، وعجز الشخص عـن                   

   .   املالءمة بني نفسه واحلياة 
  

    رسم املستقبل بالصورة اليت نشاء ،  رسم املستقبل بالصورة اليت نشاء ،  رسم املستقبل بالصورة اليت نشاء ، حنن ال منلك تغيَري املاضي والحنن ال منلك تغيَري املاضي والحنن ال منلك تغيَري املاضي وال: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    .  .  . !!!فلماذا نقتلُ أنفسنا حسرةً على شيٍء ال نستطيع تغيريه ؟فلماذا نقتلُ أنفسنا حسرةً على شيٍء ال نستطيع تغيريه ؟فلماذا نقتلُ أنفسنا حسرةً على شيٍء ال نستطيع تغيريه ؟



٧٢  

  الزَّبْرجدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   بببال تغضب ، ال تغضب ، ال تغضال تغضب ، ال تغضب ، ال تغضال تغضب ، ال تغضب ، ال تغض: : : ومضة ومضة ومضة 
    

         من أخالق شريكة احلياةمن أخالق شريكة احلياةمن أخالق شريكة احلياة :  :  : السادسةالسادسةالسادسةالزبرجدة الزبرجدة الزبرجدة 
  

  فصار معسوره يسرياً                    وربَّ ُعسٍر أتى بيسٍر 
  

وقدوهتا يف ذلـك آل     املرأة املؤمنة الصاحلة ال ترهق زوجها بكثرة طلباهتا ، فهي تقنع مبا قسمه اهللا هلا ،               
واهللا يـا ابـن     : ((  اهللا عنها أهنا كانت تقول        ، يروي عروة عن خالته عائشة رضي       بيت رسول اهللا    

أخيت إن كنا لننظر إىل اهلالل ، مث اهلالل ، مث اهلالل ، ثالثة أهله يف شهرين ، وما أوقد يف أبيات رسول                       
التمر واملاء ، إال أنه قـد كـان         : األسودان  : يا خالة ، فما كان يعيِّشكم ؟ قالت         :  نار ، قلت     اهللا  

 ، من ألباهنا    ان من األنصار ، وكانت هلم منايح ، فكانوا يرسلون إىل رسول اهللا               جري لرسول اهللا   
    )) . فسقيناه 

  

    .  .  . قيمة احلياة هي أن حييا اإلنسانُ كلَّ ساعٍة منهاقيمة احلياة هي أن حييا اإلنسانُ كلَّ ساعٍة منهاقيمة احلياة هي أن حييا اإلنسانُ كلَّ ساعٍة منها: : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٧٣  

  الزَّبْرجد                أسعد امرأة يف العامل                                                                                 

  

   العملُ وقوُد األمِل وعدوُّ الفشلالعملُ وقوُد األمِل وعدوُّ الفشلالعملُ وقوُد األمِل وعدوُّ الفشل: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   ارضْي باختيار اهللا لِك   ارضْي باختيار اهللا لِك   ارضْي باختيار اهللا لِك   : : : الزبرجدة السابعة الزبرجدة السابعة الزبرجدة السابعة 
  

  فإن اهللا أوىل باجلميِل                وال تظُْنْن برّبك ظنَّ سوٍء     
  

يهما السالم حـني تبعـت       عنها زوج إبراهيم وأم إمساعيل عل      ما أروع ما قالته السيدة هاجر رضي اهللا       
يا إبراهيم ، أين    :  ، تكرر على مسامعه      - بعد أن وضعها وابنها يف واٍد غري ذي زرع ومضى            –زوجها  

: تذهب وتتركنا يف هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس وال شيء ؟ ، وجعل ال يلتفت إليها ، فقالت لـه                      
نعم ، إن اهللا ال يضيع عباده الصاحلني ، أمل          )) !. إذاً ال يضيعنا    : (( نعم ، قالت    : آهللا أمرك هبذا ؟ قال      

َوأَمَّا الُْغالُم فَكَانَ أََبَواُه ُمْؤِمَنْيِن فََخِشيَنا      :يعوض اهللا سبحانه وتعاىل الرجل وزوجته يف سورة الكهف ؟           
   . ِمْنُه َزكَاةً َوأَقَْرَب ُرْحماًفَأََرْدَنا أَنْ ُيْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخْيراً*   أَنْ ُيْرِهقَُهَما طُْغَياناً َوكُفْراً

  

 يف ولديه حني امر صاحب موسى أن يبين اجلـدار           – الرجل الصاحل    –أمل حيفظ اهللا تعاىل صاحب الكرت       
َوأَمَّا الِْجَداُر فَكَانَ ِلُغالَمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي الَْمِديَنِة  :من جديد ، فيثبته حىت يكرب ولداه فيأخذا كرت والدمها ؟  

كَانَ َتْحَتُه كَْنٌز لَُهَما َوكَانَ أَُبوُهَما َصاِلحاً فَأََراَد َربَُّك أَنْ َيْبلَُغا أَُشدَُّهَما َوَيْسَتْخِرَجا كَْنَزُهَما َرْحَمةً ِمْن                َو
   .َربَِّك 

  

   لن أستطيع تغيري املاضي ، ولسُت اآلن قادرةً على أنلن أستطيع تغيري املاضي ، ولسُت اآلن قادرةً على أنلن أستطيع تغيري املاضي ، ولسُت اآلن قادرةً على أن: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   !  .!  .!  .أعلم ما سيجيء ، فلماذا أندم أو أقلق ؟أعلم ما سيجيء ، فلماذا أندم أو أقلق ؟أعلم ما سيجيء ، فلماذا أندم أو أقلق ؟



٧٤  

  الزَّبْرجدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   النصر مع الصربالنصر مع الصربالنصر مع الصرب: : : ومضة ومضة ومضة 
     

   ال تأسفي على الدنيا  ال تأسفي على الدنيا  ال تأسفي على الدنيا  : : : الزبرجدة الثامنة الزبرجدة الثامنة الزبرجدة الثامنة 
  

  !ده اجلاحُد ؟أم كيف جيح                فيا عجباً كيف ُيعصى اإلله   
  

إن من يعلم بقصر عمر الدنيا ، وقلِة بضاعتها ، ورداءِة أخالقها ، وسرعِة تقلبها بأهلها ، ال يأسف على                    
شيء منها ، وال ييأس على ما ذهب منها ، فال حتزين على ما فات وال تيأسي ، فإن لنـا داراً أخـرى                        

ة ، فامحدي اهللا أنك تؤمنني بلقاء الواحد        أعظم وأبقى وأكرب وأحسن من هذه الدار ، وهي الدار اآلخر          
 يكفُْرنَ هبذا اليوم املوعود ، فهنيئاً ملن آمن بذلك اليوم واستعدَّ له ،            – من غري املسلمات     –األحد وغريك   

، ! وتعساً ملن ضعف إميانه فنسي ذلك اليوم ، وشغله عنه قصره ، وداره ، وكنوزه ، ومتاعه الـرخيص                    
 جموهرات بال إميان ؟ وما قيمة منصب ومكانة بال تقـوى ؟ ولـو أن امللـك                  وما قيمة قصر أو دار أو     

واإلمارة والتجارة تشتري السعادة ، ملا رأينا كثرياً من امللوك واألمراء والتجـار يعيـشون الـشقاء ،                  
  .ويتجرعون غصص املرارة ، ويشتكون من مصائبهم وأحزاهنم 

  

    أمل  أمل  أمل إن األمس حلم ولَّى وانقضى ، والغدإن األمس حلم ولَّى وانقضى ، والغدإن األمس حلم ولَّى وانقضى ، والغد: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   . . . مجيل ، أما اليوم فهو حقيقة واقعة مجيل ، أما اليوم فهو حقيقة واقعة مجيل ، أما اليوم فهو حقيقة واقعة 



٧٥  

  الزَّبْرجدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   املرأة أهدت العظماء للعامل املرأة أهدت العظماء للعامل املرأة أهدت العظماء للعامل : : : ومضة ومضة ومضة 
  

      متعة اجلمال يف خلق ذي اجلالل  متعة اجلمال يف خلق ذي اجلالل  متعة اجلمال يف خلق ذي اجلالل  : : : الزبرجدة التاسعة الزبرجدة التاسعة الزبرجدة التاسعة 
  

  وطب نفساً إذا حكم القضاُء                ما تشاُء     تفعل دع األيام 
  

انظري إىل اإلنسان وروعة خلقه ، وتباين أجناسه ، وتعدد لغاته واختالف نغماته ، وأحسن اهللا خلقه ،                  
   َوَصوََّركُْم فَأَْحَسَن ُصَوَركُْم : وركبه يف أجل صورة 

     ُِفي أَيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبكَ       *الَِّذي َخلَقََك فََسوَّاَك فََعَدلَكَ     *َما غَرََّك ِبَربَِّك الْكَِرميِ   َيا أَيَُّها الِْأْنَسان ،  

لَقَْد َخلَقَْنا الِْأْنَسانَ ِفي أَْحَسِن َتقِْوٍمي،   
  

القمـر  انظري إىل السماء وهيبتها ، والنجوم وفتنتها ، والشمس وحسنها ، والكواكب وروعتـها ، و               
وإشراقه ، والفضاء ورحابته ، وانظري إىل األرض كيف دحاها ، وأخرج منها ماءها ومرعاها ، واجلبال                 
أرساها ، تأملي هذه البحار واألهنار ، هذا الليل ، هذا الصبح ، هذا الضياء ، هـذه الظـالل ، هـذه                       

 ، هذه الوردة ، هذه الثمرة       السحب ، هذا التناغم الساري يف الوجود كله ، هذا التناسق ، هذه الزهرة             
بـة   النحلة ، هذه النملة ، هذه الدوي       اليانعة ، هذا اللنب السائغ ، هذا الشهد املذاب ، هذه النخلة ، هذه             

الصغرية ، هذه السمكة ، هذا الطائر املغرد ، والبلبل الشادي ، هذه الزاحفة ، هذا احليوان ، مجـال ال                     
َولَـُه   * فَُسْبَحانَ اللَِّه ِحَني ُتْمُسونَ َوِحَني ُتـْصِبُحونَ       :  تنقطع   ينفذ ، وحسن ال ينتهي ، وقرة عني ال        

ُيْخِرُج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُيْخِرُج الَْميِّـَت ِمـَن          * الَْحْمُد ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرِض َوَعِشّياً َوِحَني ُتظِْهُرونَ      
   . َوكَذَِلَك ُتْخَرُجونَالَْحيِّ َوُيْحِيي الْأَْرَض َبْعَد َمْوِتَها 

  

   . . . ال تتطلعي إىل اجلوانب التعيسة من احلياة ، بل استغلي مباهجها  ال تتطلعي إىل اجلوانب التعيسة من احلياة ، بل استغلي مباهجها  ال تتطلعي إىل اجلوانب التعيسة من احلياة ، بل استغلي مباهجها  : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
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  الزَّبْرجدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   وقرن يف بيوتكن وقرن يف بيوتكن وقرن يف بيوتكن : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   غايةُ الكرم وهناية اجلود  غايةُ الكرم وهناية اجلود  غايةُ الكرم وهناية اجلود  : : : لزبرجدة العاشرة لزبرجدة العاشرة لزبرجدة العاشرة ااا
  

  وكم سروٍر قد أتى بعد األسى                كم فرٍج بعد إياٍس قد أتى    
  

لو اختذت جملـساً    : (( فقالوا له   )) املنصور بن عمار    ((  املسلمات ، فعلم باخلرب      سىب الروم بعض النساء   
 الغزو ؟ وفعالً جعل له جملساً بقرب أمري املؤمنني هارون           بالقرب من أمري املؤمنني ، فحرضت الناس على       

  .يف الشام )) الرقة (( الرشيد ، وذلك يف 
  

على اجلهاد يف سبيل اهللا ، إذْ طرحت خرقة هبا صرة خمتومة            حيث الناس   )) منصور  (( وبينما كان الشيخ    
 أهل البيوتات من العـرب ،       إين امرأة من  : ((الكتاب وإذا فيه    )) منصور  (( ومضمومة هبا كتاب ، فك      

بلغين ما فعل الروم باملسلمات ، ومسعت حتريضك الناس على الغزو يف ذلك ، فعمدت إىل أكرم شـيء                   
فقطعتهما وصررهتما يف هذه اخلرقة املختومة ، وأناشدك باهللا         ) ضفريتاها  : أي  ( من بدين ومها ذؤابتاي     
ل اهللا ، فلعل اهللا العظيم أن ينظر إىلّ على تلك احلـال             فرس غاٍز يف سبي   ) جلام  ( العظيم ملا جعلتهما قيد     

  )) .فريمحين هبما 
  

نفسه جتاه تلك العبارات البليغة ، فبكى وأبكى الناس ، فقام هارون الرشـيد           ))  منصور  (( فلم يتمالك   
  .وأمر بالنفري العام ، فغزا بنفسه مع اجملاهدين يف سبيل اهللا ، ففتح اهللا عليهم 

      

   ال تبكي على ما فات ، وال تضيعي الدموع هباًء،ال تبكي على ما فات ، وال تضيعي الدموع هباًء،ال تبكي على ما فات ، وال تضيعي الدموع هباًء،: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   . . . ى ى ى فليس يف استطاعتِك أن تعيدي ما مضى وولَّفليس يف استطاعتِك أن تعيدي ما مضى وولَّفليس يف استطاعتِك أن تعيدي ما مضى وولَّ



٧٧  
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  الياقوتأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   أال بذكر اهللا تطمئن القلوبأال بذكر اهللا تطمئن القلوبأال بذكر اهللا تطمئن القلوب: : : ومضة ومضة ومضة 
    

   ليس لك من اهللا عوٌض  ليس لك من اهللا عوٌض  ليس لك من اهللا عوٌض  : : : الياقوتة األوىل الياقوتة األوىل الياقوتة األوىل 
  

  وصوَّت إنسانٌ فكدُت أطُري                عوى الذئُب فاستأنسُت بالذئِب إذ عوى    
  

نتظر حـىت  ادخل رجل يف غري وقت الصالة فوجد غالماً يبلغ العاشرة من عمره قائماً يصلي خبشوع ، ف     
فطأطأ برأسه واحندرت دمعة    ابُن َمْن أنت ؟     : يا بين   : قال  انتهى الغالم من صالته فجاء إليه وسلم عليه و        

أترضى أن تكون   : يا عم إين يتيم األب واألم ، فرّق له الرجل ، وقال له              : على خده مث رفع رأسه وقال       
هل إذا عريت تكسوين ؟ قال      : نعم ، فقال الغالم     : هل إذا جعت تطعمين ؟ قال       : ابناً يل ؟ فقال الغالم      

هل : قال الغالم   . ليس إىل ذلك سبيل يا بين       : هل إذا مرضت تشفيين ؟ قال الرجل        :  الغالم   نعم ، قال  
  .ليس إىل ذلك سبيل : إذا مت حتييين ؟ قال الرجل 

  

قال الغالم فدعين يا عم للذي خلقين فهو يهدين ، والذي يطعمين ويسقني ، وإذا مرضت فهو يشفني ،                   
  .الدين والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم 

  

  .آمنت باهللا ، من توكل على اهللا كفاه : فسكت الرجل ومضى حلاله وهو يقول 
    

   مهما َشَدْدِت شعرك ، ومسحِت للهمِّ والكدر أن ميسكا خبناقِك ،مهما َشَدْدِت شعرك ، ومسحِت للهمِّ والكدر أن ميسكا خبناقِك ،مهما َشَدْدِت شعرك ، ومسحِت للهمِّ والكدر أن ميسكا خبناقِك ،: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   ...فلن تستطيعي أن تعيدي قطرةً واحدةً من أحداث املاضي فلن تستطيعي أن تعيدي قطرةً واحدةً من أحداث املاضي فلن تستطيعي أن تعيدي قطرةً واحدةً من أحداث املاضي 



٧٩  

  الياقوت                                                                 أسعد امرأة يف العامل                               

  

   ورمحيت وسعت كل شيءورمحيت وسعت كل شيءورمحيت وسعت كل شيء: : : ومضة ومضة ومضة 
   

   !!!لكن من يعثر عليها ؟لكن من يعثر عليها ؟لكن من يعثر عليها ؟.. .. .. السعادةُ موجودةٌ السعادةُ موجودةٌ السعادةُ موجودةٌ : : : ثانيةثانيةثانيةالياقوتة الالياقوتة الالياقوتة ال
  

  من اهلمِّ افرْح ، أكثُر الروِع باطلُُه                    وقلت لقليب إن نزا بك نزوةٌ
  

  

إلنسان أن يستمد السعادة إال من نفسه ، ولكن عليه أن يهتدي إىل الطريقة الفضلى لبلوغها ،                 ال ميكن   
وهي تتلخص بأن يكون صادقاً شجاعاً حمباً للعمل والناس ، وأن يتحلى بالتعاون والبعد عـن األنانيـة                  

هرة ،  السوداء ، وأن يكون له ضمري حي قبل كل شيء ، فالسعادة ليست خرافة ، إهنـا حقيقـة ظـا                    
ويستمتع هبا كثريون ، وبإمكاننا أن نستمتع هبا إذا استفدنا من جتاربنا وإذا ما اسـتعنا بـاخلربة الـيت                    
كسبناها يف احلياة ، فإذا تبصرنا باحلياة نستطيع أن نستخرج من ذواتنا أشياء كثرية ، وأن نربأ من كثري                   

ونعيش حياتنا اليت وهبها اهللا لنا بال جحود        من األمراض الصحية والنفسية مع املعرفة واإلرادة والصرب ،          
  .   وال عقوق وال شقاء 

   

   ما من عدوِّ لدوٍد جلمال املرأة أكثر من ما من عدوِّ لدوٍد جلمال املرأة أكثر من ما من عدوِّ لدوٍد جلمال املرأة أكثر من : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   ...القلق الذي يقرهبا من الشيخوخةالقلق الذي يقرهبا من الشيخوخةالقلق الذي يقرهبا من الشيخوخة



٨٠  

  الياقوت        أسعد امرأة يف العامل                                                                                        

  

      ولسوف يعطيك ربك فترضىولسوف يعطيك ربك فترضىولسوف يعطيك ربك فترضى: : : ومضة ومضة ومضة 
   

   حسُن اخللِق جنةٌ يف القلبحسُن اخللِق جنةٌ يف القلبحسُن اخللِق جنةٌ يف القلب :  :  : ثالثةثالثةثالثةالياقوتة الالياقوتة الالياقوتة ال
  

  ما أضيَق العيش لوال فسحةُ األمِل                   أعلِّلُ النفس باآلماِل أرقبها
  

  

أعصابه ويرتاح  الناس مرايا لإلنسان فإذا كان حسن األخالق معهم كانوا حَسين األخالق معه ، فتهدأ               
  .باله ، وحيسن انه يعيش يف جمتمع صديق 

  

وإذا كان اإلنسان سيئ األخالق غليظاً وجد من الناس سوء األخالق والفظاظة والغلظة، فمن ال حيترم                
  .الناس ال حيترمونه 

  

ن حسن  وصاحب اخللق احلسن أقرب إىل الطمأنينة وأبعد عن القلق والتوتر واملواقف املؤملة ، إضافة إىل أ               
ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر ِبالُْعْرِف َوأَْعِرْض      :  ومما حض عليه اإلسالم كثرياً ، قال اهللا          األخالق عبادة هللا    

فَِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت لَُهْم َولَْو كُْنَت فَظّـاً غَِلـيظَ             :  يصف رسوله     ، وقال    َعِن الَْجاِهِلنيَ 
 ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي الْأَْمِر فَِإذَا َعَزْمَت فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه ِإنَّ                الْقَلِْب لَاْنفَضُّوا 

إن أحبكم إيلّ أحاسنكم أخالقاً ، املوطئون أكنافـاً ،           : ((  وقال رسول اهللا     اللََّه ُيِحبُّ الُْمَتَوكِِّلنيَ  
ون ، وإن أبغضكم إيلّ املشَّاؤون بالنميمة ، املفرقون بني األحبة ، امللتمسون للـربآء               الذين يألفون ويؤلف  

  )) .العيب 
  

   ......إن التردُّد والتخاذل والسري حول املشكلة بال آمالإن التردُّد والتخاذل والسري حول املشكلة بال آمالإن التردُّد والتخاذل والسري حول املشكلة بال آمال: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .                                     كلُّ هذا يدفع البشر إىل االهنيار العصيب                                     كلُّ هذا يدفع البشر إىل االهنيار العصيب                                     كلُّ هذا يدفع البشر إىل االهنيار العصيب



٨١  

  الياقوت                                                                                              أسعد امرأة يف العامل  

  

      يكلف اهللا نفساً إال وسعهايكلف اهللا نفساً إال وسعهايكلف اهللا نفساً إال وسعهاال ال ال : : : ومضة ومضة ومضة 
   

         بنود السعادة العشرةبنود السعادة العشرةبنود السعادة العشرة: : : رابعةرابعةرابعةالياقوتة الالياقوتة الالياقوتة ال
  

  ولعلها أن تتجلي ولعلها                    ةًعِقُب فرجاصرب فإن اهللا ُي
  
  : احلياة السعيدة فن مجيل له عشرة أبعاد هي ) : ديكس . د(ول عامل النفس األمريكي يق

فإذا مل يتيسر لك ذلك العمل ، فمارس اهلوية الـيت حتبـها يف              .. أن متارس عمالً حمبوباً عندك       .١
 .أوقات فراغك وعمقها 

ممارسة الرياضـة   وذلك باالعتدال يف الطعام والشراب و     ... العناية بالصحة فهي روح السعادة       .٢
 .والبعد عن العادات الضارة 

 .وجود هدف يف حياة اإلنسان ، فإن ذلك مينحه اإلثارة والنشاط  .٣
 .أن يأخذ اإلنسان احلياة على ما هي عليه ويقبلها حبلوها ومرها  .٤
 .أن يعيش اإلنسان يف حاضره فال يندم على ماٍض توىل ، وال يتوجس من غٍد مل يأِت  .٥
 . أي عمل أو قرار ، وال يلوم غريه على قراراته وما قد يصيبه أن يفكر اإلنسان يف .٦
 .أن ينظر اإلنسان إىل من هو دونه  .٧
 .أن يعتاد اإلنسان على االبتسام وروح املرح وصحبة املتفائلني  .٨
 .أن يعمل اإلنسان على إسعاد اآلخرين ليصيبه عطر السعادة  .٩
  .رية للسعادة  اغتنام فرص االبتهاج اجلميلة واعتبارها حمطات ضرو .١٠

  

    . . . قبل أن يدامهك قبل أن يدامهك قبل أن يدامهكملململاستمتعي باليوم ومتسكي به ، احبثي عن شيء مينع وقوع األاستمتعي باليوم ومتسكي به ، احبثي عن شيء مينع وقوع األاستمتعي باليوم ومتسكي به ، احبثي عن شيء مينع وقوع األ: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
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  الياقوتأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   كلَّ يوٍم هو يف شأن كلَّ يوٍم هو يف شأن كلَّ يوٍم هو يف شأن : : : ومضة ومضة ومضة 
    

   استعيذي باهللا من اهلم واحلزناستعيذي باهللا من اهلم واحلزناستعيذي باهللا من اهلم واحلزن :  :  : امسةامسةامسةاقوتة اخلاقوتة اخلاقوتة اخلالياليالي
  

  !لفضِّلت النساء على الرجاِل                     ولو أن النساء كمن عرفنا 
  

ما أظن عاقالً يزهد يف البشاشة أو مؤمناً جينح إىل التشاؤم واليأس ، ورمبا غلبت املرء أعـراض قـاهرة                    
يعتصم باهللا كي ينقذه مما حل به ، فإن االستسالم لتيـار            فسلبته طمأنينته ورضاه ، وهنا جيب عليه أن         

  .الكآبة بداية اهنيار شامل يف اإلدارة يطبع األعمال كلها بالعجز والشلل 
  

 يعلّم أصحابه أن يستعينوا باهللا يف النجاة من هذه اآلفات ، قال أبو سـعيد                ولذلك كان رسول اهللا     
:  املسجد ذات يوم ، فإذا هو برجل من األنصار يقال له أبو أمامة ، فقال                 رسول اهللا    دخل: اخلدري  

مهوم لزمتين وديـون يـا      : ما يل أراك جالساً يف املسجد يف غري وقت صالته ؟ ، قال              .. يا أبا أمامة    (( 
بلـى يـا   : أفال أعلمك كالماً إذا قلته أذهب اهللا مهّك ، وقضى عنك دينك ؟ قلت   : رسول اهللا ، قال     

وأعوذ بك  اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ،         (( : قل إذا أصبحت وإذا أمسيت      : سول اهللا ، قال     ر
 . ))من العجز والكسل ، وأعوذ بك من اجلنب والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجـال                   

  .ففعلت ذلك ، فأذهب اهللا مهي وقضى عين ديين : قال . رواه أبو داود 
    

    . . .!!!رحة املعدة ال تأيت مما تأكلني ، ولكنها تأيت مما يأكُلِك رحة املعدة ال تأيت مما تأكلني ، ولكنها تأيت مما يأكُلِك رحة املعدة ال تأيت مما تأكلني ، ولكنها تأيت مما يأكُلِك إن قإن قإن ق: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
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   وما بكم من نعمة فمن اهللاوما بكم من نعمة فمن اهللاوما بكم من نعمة فمن اهللا: : : ومضة ومضة ومضة 
   

         على نوائب الدهر على نوائب الدهر على نوائب الدهر املرأة اليت تعني املرأة اليت تعني املرأة اليت تعني  :  :  : سادسةسادسةسادسةالياقوتة الالياقوتة الالياقوتة ال
  

  وسجاالن نعمةٌ ورخاُء                    هي حاالن شدةٌ وبالُء
  

 أهنا كانت تطوي األيام جوعاً ، وقد رآها         تروي كتب الطبقات عن فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا          
  ما بك يا فاطمة ؟: زوجها اإلمام علي رضي اهللا عنه يوماً ، وقد اصفرَّ لوهنا ، فقال هلا 

  

 قال يل   إن أيب رسول اهللا     : وملاذا مل ختربيين ؟ قالت      : ، قال   ! منذ ثالث ال جند شيئاً يف البيت      : قالت  
  ! )) .يا فاطمة ، إذا جاءك عليٌّ بشيء فكليه ، وإال فال تسأليه : (( ليلة الزفاف 

  

 أن ترى يف جيب     لكن كثرياً من النساء قد ختصصن يف تفريغ جيوب أزواجهن ، فالواحدة منهن ال تطيق              
  .زوجها ماالً ، فتعلن حالة الطوارئ يف املرتل ، وال هتدأ حىت تسلبه ما معه من مال 

  

البيضاء دائماً ، وإمنا سيبدأ الشقاق ولو بعد حني ،          وال شك أن الرجل إن استسلم مرة ، فلن يرفع الراية            
ا األعرايب الذي ختلص من زوجته      وقد يتطور هذا الشقاق إىل الطرق ، ويومها سيترمن الزوج بأبيات هذ           

  :بطالقها بعد طول عناء وشقاء معها )) أمامة (( 
  

ــالطالقِ  ــةُ ب ــْت أمام  طُِعن
ـ          بانت فلـم يـأمل هلـا قلـ
ـ   ودواُء مـــاال تـــشته
ـ        والعيش لـيس يطيـب بـ

  

 وجنــوُت مــن غُــلّ الوثــاِق
ــآقي ــدمع مــ  يب ومل تــ
 يه الـنفُس تعجيـلُ الفـراقِ      
ــاِق ــري اتف ــنني يف غ ــن اث  ي

  
   

    . . .!!!إن احلياةَ أقصُر من أن نقصِّرها ، فال حتاويل أن تقصِّريها أكثر إن احلياةَ أقصُر من أن نقصِّرها ، فال حتاويل أن تقصِّريها أكثر إن احلياةَ أقصُر من أن نقصِّرها ، فال حتاويل أن تقصِّريها أكثر : : : اقة اقة اقة إشرإشرإشر
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  الياقوتأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

    لسان لسان لسان كل كل كلالنجاح أن تكوين علىالنجاح أن تكوين علىالنجاح أن تكوين على: : : ومضة ومضة ومضة 
    

   امرأة من أهل اجلنة   امرأة من أهل اجلنة   امرأة من أهل اجلنة   : : : الياقوتة السابعة الياقوتة السابعة الياقوتة السابعة 
  

  كان منك األمس يكفيك غدك                إن ربا كان يكفيك الذي     
  

أال أريك امرأة من أهـل اجلنـة ؟         : قال يل ابن عباس رضي اهللا عنهما        : روى عطاء بن أيب رباح قال       
 أتكشَّف ، فـادع اهللا      إين أُصرع ، وإين   :  فقالت   هذه املرأة السوداء أتت النيب      : بلى ، قال    : فقلت  

: فقالـت   )) إن شئت صربِت ولك اجلنة ، وإن شئت دعوُت اهللا تعاىل أن يعافيك              : (( تعاىل يل ، قال     
  .إين أتكشف ، فادع اهللا أن ال أتكشف ، فدعا هلا : أصرب ، وقالت 

  

 ، وقد ربـح البـع ،        فهذه املرأة املؤمنة التقية رضيت ببالٍء يصاحبها يف حياهتا الفانية على أن هلا اجلنة             
أن تتكشف فريي الناس من عورهتا ما ال يليق بـاملرأة املـسلمة             فكانت من أهل اجلنة ، ولكنها أِنفت        

احملتشمة التقية ، فماذا نقول هلؤالء الكاسيات العاريات اللوايت يتفنَّن يف إبداء حماسنهن ، وجيتهـدن يف                 
  !خلع برقع احلياء ، ويف التعري ؟

  

   ي عن القلق ، حتمَّلي ، واجهي احلقيقة ي عن القلق ، حتمَّلي ، واجهي احلقيقة ي عن القلق ، حتمَّلي ، واجهي احلقيقة كُفِّكُفِّكُفِّ: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   ...بثبات ، وافعلي شيئاً لتعيشي بثبات ، وافعلي شيئاً لتعيشي بثبات ، وافعلي شيئاً لتعيشي                                                                                                                                  
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   قدر املؤونة قدر املؤونة قدر املؤونة املعونة على املعونة على املعونة على : : : ومضة ومضة ومضة 
  

   الصدقة تدفع البالء   الصدقة تدفع البالء   الصدقة تدفع البالء   : : : الياقوتة الثامنة الياقوتة الثامنة الياقوتة الثامنة 
  

  تدلُّ على أنه الواحُد                ويف كلّ شيٍء له آيةٌ     
  

الصدقة باٌب عظيم من أبواب سعة الصدر وانشراح اخلاطر ؛ فإنَّ بذل املعروف يكافئ اهللا صـاحبه يف                  
سعة خاطره ، ورخاء حاله ، فتصدقي ولو بالقليل ،          الدنيا بانشراح صدره ، وسروره وحبوره ، ونوره و        

وال حتتقري شيئاً تتصدقني به ، مترةً أو لقمةً أو جرعة ماٍء أو ِمذْقة لنب ، أهدي للمـسكني ، وأعطـي                      
 خفَّف عنك من    – سبحانه وتعاىل    –البائس ، أطعمي اجلائع ، وزوري املريض ، وحينها جتدين أن اهللا             

  .اإلسالم " صيدلية " حزان ، فالصدقة دواء ال يوجد إال يف اهلموم والغموم ، ومن األ
  

يا أبا عبد الرمحن قرحةٌ خرجت يف ركبيت منـذ سـبع            : وسأل رجل اإلمام عبد اهللا بن املبارك فقال له          
  ! سنني ، وسألت األطباء ، وقد عاجلت بأنواع العالج ، فلم أنتفع به ؟

  

حيتاج الناس فيه إىل املاء ، فاحفر هناك بئراً فإين أرجو أن تنبع             اذهب فانظر موضعاً    : فقال له ابن املبارك     
  .هناك عني وميسك عنك الدم ، ففعل الرجل فربأ 

  

 : ، وقال   )) داووا مرضاكم بالصدقة     : (( فقد قال رسول اهللا     : عجب أيتها األخت الكرمية      وال
  )) .  إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء (( 

  

   ...القلُق حبيُب الفراغ القلُق حبيُب الفراغ القلُق حبيُب الفراغ  :  :  : إشراقةإشراقةإشراقة
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   حوٌر مقصوراٌت يف اخليام حوٌر مقصوراٌت يف اخليام حوٌر مقصوراٌت يف اخليام : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   كوين مجيلة الروِح ألنَّ الكون مجيلٌ   كوين مجيلة الروِح ألنَّ الكون مجيلٌ   كوين مجيلة الروِح ألنَّ الكون مجيلٌ   : : : الياقوتة التاسعة الياقوتة التاسعة الياقوتة التاسعة 
  

  فما حلوادث الدنيا بقاُء                دثة الليايل   وال جتزع حلا
  

مشهد النجوم يف السماء مجيل ، ما يف هذا شك ، مجيل مجاالً يأخذ بالقلوب ، وهو مجال متجدد تتعدد                    
ألوانه وأوقاته ؛ وخيتلف من صباح إىل مساء ، ومن شروق إىل غروب ، ومن الليلة القمـراء إىل الليلـة     

هد الصفاء إىل مشهد الضباب والسحاب ، بل إنه ليختلف من ساعة لساعة ، ومـن                الظلماء ، ومن مش   
  .مرصد ملرصد ، ومن زاوية ، وكله مجال ، وكله يأخذ باأللباب 

  

، وهاتان النجمتـان    !هذه النجمة الفريدة اليت توصوص هناك ، وكأهنا عني مجيلة ، تلتمع باحملبة والنداء               
  ! ..زحام تتناجيان املفردتان هناك وقد خلصتا من ال

  

وهذه اجملموعات املتضامة املتناثرة هنا وهناك ، وكأهنا يف حلقه مسر يف مهرجان السماء ، وهذا القمـر                  
احلامل الساهي ليلة ، والزاهي املزهو ليلة ، واملنكسر اخلفيض ليلة ، والوليد املتفتح للحياة ليلة ، والفـاين                   

  ..! الذي يدلف للفناء ليلة 
  

  .اء الوسيع الذي ال ميلُّ البصر امتداده ، وال يبلغ البصر آماده وهذا الفض
  

 اجلمال الذي ميلك اإلنسان أن يعيشه ويتماله ، ولكن ال جيد له وصفاً فيما ميلـك مـن                   إنه اجلمال ،  
  ! .األلفاظ والعبارات 

  

   البدَّ من تقبِل األمر الواقع الذي البد البدَّ من تقبِل األمر الواقع الذي البد البدَّ من تقبِل األمر الواقع الذي البد : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   ...القلق ؟القلق ؟القلق ؟منه ، وإذا قلقِت فماذا ينفعك منه ، وإذا قلقِت فماذا ينفعك منه ، وإذا قلقِت فماذا ينفعك 
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  الياقوتأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   وال تربْجن تربج اجلاهليِة األوىل وال تربْجن تربج اجلاهليِة األوىل وال تربْجن تربج اجلاهليِة األوىل : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   امرأة تصنع بطولة   امرأة تصنع بطولة   امرأة تصنع بطولة   : : : الياقوتة العاشرة الياقوتة العاشرة الياقوتة العاشرة 
  

  أنْ ترى فوقه الندى إكليال  ؟                 أترى الشوك يف الورود وتعمى    
  

ولَّى أمري املؤمنني عثمان بن عفاف رضي اهللا عنه حبيب بن مسلمة الفهري قيادة جيش من املـسلمني                  
لتأديب الروم ، وكانوا قد حترشوا باملسلمني ، وكانت زوجة حبيب جندية ضمن هذا اجليش ، وقبل أن                  

أين ألقاك إذا محـي الـوطيس   : ذا بزوجته تسأله هذا السؤال      تبدأ املعركة أخذ حبيب يتفقد جيشه ، وإ       
  وماجت الصفوف ؟ 

  

، ومحي وطيس املعركة وقاتل حبيب ومن معـه         ! جتديين يف خيمة قائد الروم أو يف اجلنة         : فأجاهبا قائالً   
 ببسالة منقطعة النظري ، ونصرهم اهللا على الروم وأسرع حبيب إىل خيمة قائد الروم ينتظـر زوجتـه ،                  

  !وعندما وصل إىل باب اخليمة وجد عجباً ، لقد وجد زوجته قد سبقته ودخلت خيمة قائد الروم قبله 
  

  !ولو كان النساء كمثل هذي             لفضلت النساء على الرجال 
  

   احلياةُ ليس فيها صعٌب أو مستحيلٌ طاملا احلياةُ ليس فيها صعٌب أو مستحيلٌ طاملا احلياةُ ليس فيها صعٌب أو مستحيلٌ طاملا : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   ...أن هناك القدرة على العمل واحلركة أن هناك القدرة على العمل واحلركة أن هناك القدرة على العمل واحلركة 



٨٨  



٨٩  

  اجلواهرالعامل                                                                                                أسعد امرأة يف 

  

   فاذكروين أذكركمفاذكروين أذكركمفاذكروين أذكركم: : : ومضة ومضة ومضة 
    

   ال تنفقي ساعاتك يف اهلواء   ال تنفقي ساعاتك يف اهلواء   ال تنفقي ساعاتك يف اهلواء   : : : اجلوهرة األوىل اجلوهرة األوىل اجلوهرة األوىل 
  

  ِ واحلزن كل احلزن يف اإلكثار               نزداد مهاً كلما ازددنا غًىن    
  

وإن كنت أملت بذنب فاستغفري اهللا وتويب إليه ، فإن العبد           : ((  لعائشة رضي اهللا عنها      يقول نبيك   
  ...)) .إذا اعترف بذنبه تاب اهللا عليه 

  

ختيلي أنك قد ملكت كل ما تريدين من آمال وأحالم ، ووصلت إىل كل ما تريدين من أمنيـات ، مث                     
ينها ستبكني ، وتتوجعني ، وتتحـسرين ، وتعـضني علـى            فجأة ضاع منك كل شيء بغري فائدة ، ح        

  أصابعك ، ندامةً وحسرةً على ما ضاع منك ، فما بالك بعمرك الذي يضيع منك وأنت ال تشعرين ؟
  

إن عمرك جوهرة نفيسة ال تقدر بأي شيء مادي ، وهذا العمر يف حقيقته عبارة عن أنفاس ، كل نفس                    
نفاس هي رأس مالك يف الدنيا ، تستطيعني أن تشتري هبمـا مـا              خيرج وال يعود إليك أبداً ، وهذه األ       

   ! .تشائني من نعيم اجلنة ، فكيف تضيعني ذلك العمر بال توبة نصوحة ؟
  

   هناك طريٌق واحٌد يؤدي إىل السعادة ، ذلك هو التوقُف عن هناك طريٌق واحٌد يؤدي إىل السعادة ، ذلك هو التوقُف عن هناك طريٌق واحٌد يؤدي إىل السعادة ، ذلك هو التوقُف عن : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   ...التوجس من أشياء ال قدرة لنا على السيطرة عليها التوجس من أشياء ال قدرة لنا على السيطرة عليها التوجس من أشياء ال قدرة لنا على السيطرة عليها 



٩٠  

  اجلواهر                                                                                                أسعد امرأة يف العامل

  

   فسيكفيكهم اهللافسيكفيكهم اهللافسيكفيكهم اهللا: : : ومضة ومضة ومضة 
     

   السعادةُ ال ُتشَترى باملال   السعادةُ ال ُتشَترى باملال   السعادةُ ال ُتشَترى باملال   : : : اجلوهرة الثانية اجلوهرة الثانية اجلوهرة الثانية 
  

  وإذا ُتردُّ إىل قليل تقنُع               والنفس راغبةٌ إذا رغبتها    
  

ن بذلوا شباهبم وصحتهم ليجمعوا املال ، مث عاشوا طول عمرهم ينفقون كل ما كسبوه ليحصلوا                كثريو
على السعادة ، فحصلوا على الشقاء ، أو ليستردوا الشباب فدمهتهم الشيخوخة ، أو ليحـصلوا علـى                  

  !الصحة فهزمهم املرض العضال 
  

  .إن أمنية حياته كانت هي املال : وهذا ممثل مشهور يقول 
  

، كان واثقاً أنه قادر باملـال  !ان يتوهم أنه باملال يستطيع أن يكون أسعد رجل يف العامل ملدة مائة سنة           ك
أن حيقق كل ما يتمناه ، أن جيعل األماين واألحالم والدنيا تسجد صاغرة بني يديه ، وبعد عشرين سـنة                    

، وُنِقلَ عنه أنه كان يبكي      !حالم  أعطاه اهللا املال أضعاف ما متىن ، ولكنه أخذ منه الصحة والشباب واأل            
سنة فقرياً آكـل الفـول املـدمس ،         ليتين ما طلبت من اهللا املال ، ليتين طلبت أن أعيش مائة             : ويقول  

، ومل يعرف هذا املمثل قيمة الـصحة إال عنـدما           !تشعبط على سلم الترام حىت ال أدفع مثن التذكرة          وأ
تري له أي شيء إال عندما أصبح أغىن فنان يف مـصر ،             فقدها ، ومل يكتشف أن املال عاجز عن أن يش         

  !.وعرف أنه ال يستطيع أن يضيف بكل أمواله يوماً واحداًً إىل عمره املخطوف 
  

   ...إن املرء ال ينبغي أن يضيِّع نصف حياته يف املشاحنات إن املرء ال ينبغي أن يضيِّع نصف حياته يف املشاحنات إن املرء ال ينبغي أن يضيِّع نصف حياته يف املشاحنات : : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٩١  

  اجلواهر                                            أسعد امرأة يف العامل                                                    

  

   واستعينوا بالصرب والصالةواستعينوا بالصرب والصالةواستعينوا بالصرب والصالة: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   العجلة والطيش وقود الشقاء   العجلة والطيش وقود الشقاء   العجلة والطيش وقود الشقاء   : : :    اجلوهرة الثالثةاجلوهرة الثالثةاجلوهرة الثالثة
  

   وإال فقد عشنا هبا زمناً رغداً                  ًى إن تكن حقاً تكن أحسن املُنى مُن
  

ا اإلنسان على غضبه ومحاقته وهواه ، واألناة هي التثبت وعدم            فروسية من النوع الراقي يتغلب هب      اِحللم
االستعجال والتصرف بعقل وحكمة ، وهاتان اخلصلتان حرٌب على القلق ، ومْن عدمهما ُعِدم الكـثري                
من اخلري ، وكان مع القلق على ميعاد ، فإن احلليم يردُّ ِحبلْمه الكثري من الشرور ، أما األمحق الغـضوب                     

الشر يكرب ودواعي القلق تزداد وتتأصل ، واإلنسان املتأين قلما يندم أو ُيقدم على أمٍر جمهـول       فإنه جيعل   
وكذلك فإن اإلنسان الذي يرفـق      . العاقبة ، أما األمحق العجول فإنه حليٌف للندم والقلق وسوء العاقبة            

  .بنفسه وباآلخرين يكون موفقاً يعتاد هدوء األعصاب ويكسب راحة البال 
  

إن الرفق ال يكون يف      : (( ا اإلسالمي احلنيف حيض على الرفق واحللم واألناة ، قال رسول اهللا             ودينن
  )) .شيء إال زانه وال يرتع من شيء إال شانه 

  

   إننا نضيع أوقاِت سعادتنا يف احلياة من إننا نضيع أوقاِت سعادتنا يف احلياة من إننا نضيع أوقاِت سعادتنا يف احلياة من : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .أجل أشياء ال قيمة هلاأجل أشياء ال قيمة هلاأجل أشياء ال قيمة هلا                                                                                                                           



٩٢  

  اجلواهرأة يف العامل                                                                                                أسعد امر

  

   وما جعل عليكم يف الدين من حرجوما جعل عليكم يف الدين من حرجوما جعل عليكم يف الدين من حرج: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   لُعبةُ مجِع املاِل ال هناية هلا    لُعبةُ مجِع املاِل ال هناية هلا    لُعبةُ مجِع املاِل ال هناية هلا    : : : اجلوهرة الرابعةاجلوهرة الرابعةاجلوهرة الرابعة
  

  ادي حراً طليقاً غريبافؤ               خذوا كلَّ دنياكُم واتركوا     
  

لقد مجعت من املال الكثري ولكنين رأيت من واقع التجربة أن االستمرار يف هذه اللعبة               : يقول بيفر بروك    
، لعبة مجع املال ، خطرية وليس هلا هناية وتبلع العمر والسعادة ، لذلك غريت عملي واجتاهي إىل عمـل                    

اً ، ولكنه حيقق يل السعادة وخدمة اجملتمع ، وإنين أنصح كل            آخر أهواه يف جمال النشر ال ُيدر ماالً كثري        
رجل أعمال مجع من املال ما يكفيه جداً أن يكف عن لعبة املال ، ويتقاعد مبكراً ليستمتع مبا حقـق ،                     

  .ويشرع يف عمل حمبوب ، فيه خدمة للمجتمع وإمتاع للوقت 
  

ال قليالً بأن خيلّف لورثته ثروة كبرية ، ألنه يعلم          إن صاحب املال الذي جربه وامتلك الكثري منه ال ُيعىن إ          
أهنم يكونون رجاالً أفضل إذا نزلوا إىل امليدان جمردين من الثروة وال ميلكون إال العقل واألخـالق ، إن                   
الثروة بال جمهود كثرياً ما تصبح لعنة ال نعمة ، وشقاًء ال سعادة ، حيث يشبع هبا الرجـال أجـسادهم                     

  . وعقوهلم بتفاهة وفراغ ، ويبتسرون الشباب الوضيء حىت املمات برفاهية ومخول ،
  

   ...رسِّخي إميانِك بعدم وجود املستحيل يف احلياة رسِّخي إميانِك بعدم وجود املستحيل يف احلياة رسِّخي إميانِك بعدم وجود املستحيل يف احلياة : : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٩٣  

  اجلواهرأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   كوين برداً وسالماً على إبراهيمكوين برداً وسالماً على إبراهيمكوين برداً وسالماً على إبراهيميا نار يا نار يا نار : : : ومضة ومضة ومضة 
    

   يف الفراغ تولد الرذيلة    يف الفراغ تولد الرذيلة    يف الفراغ تولد الرذيلة    : : : اجلوهرة اخلامسة اجلوهرة اخلامسة اجلوهرة اخلامسة 
  

  جتري الرياح مبا ال تشتهي السفُن               ما كلُّ ما يتمىن املرء يدركه     
  

اء يف أحضان البطالة تولد آالف الرذائل ، وختتمر جراثيم التالشي والفناء ، وإذا كان العمل رسالة األحي                
  .فإن العاطلني موتى 

  

وإذا كانت دنيانا هذه غراساً حلياة أكرب تعقبها ، فإن الفارغني أحرى الناس أن ُيحـشروا مفلـسني ال                   
  .حصاد هلم إال البوار واخلسران 

  

نعمتان مغبون فيهمـا    : ((  إىل غفلة األلوف عما ُوهبوا من نعمة العافية والوقت فقال            وقد نّبه النيب    
  )) .الصحة ، والفراغ : اس كثري من الن

  

فكم من سليم اجلسم يضطرب يف هذه احلياة بال أمل حيدوه ، وال عمل يـشغله ، وال رسـالة                    .. أجل  
  .خيلص هلا ويصرف عمره إلجناحها 

  

فََتَعالَى  *  ُتْرَجُعونَ أَفََحِسْبُتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبثاً َوأَنَّكُْم ِإلَْيَنا ال      :  يقول   كال فاهللا   . أهلذا ُخلق الناس ؟   
   . اللَُّه الَْمِلُك الَْحقُّ

  

إن احلياة ُخلقت باحلق ، واألرض والسماء وما بينهما ، واإلنسان يف هذا العامل جيب أن يتعرف إىل هذا                   
  .احلق وأن يعيش به 

  

هاد ما  أما أن يدخل يف قوقعة من شهواته الضيقة ، وحيتجب يف حدودها مذهوالً عن كل شيء فبئس امل                 
  !! .اختار حلاضره ومستقبله 

  

   ضعي يف خيالِك دائماً صورة النجاح ضعي يف خيالِك دائماً صورة النجاح ضعي يف خيالِك دائماً صورة النجاح : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   ...ودعيها مرسومة يف ذهنِك ودعيها مرسومة يف ذهنِك ودعيها مرسومة يف ذهنِك                                                                                                                                                                                        



٩٤  

  اجلواهر                          أسعد امرأة يف العامل                                                                      

  

   ويرزقُْه من حيث ال حيتسب  ويرزقُْه من حيث ال حيتسب  ويرزقُْه من حيث ال حيتسب  : : : ومضة ومضة ومضة 
   بيٌت بال غضٍب وال صخٍب وال تعٍب   بيٌت بال غضٍب وال صخٍب وال تعٍب   بيٌت بال غضٍب وال صخٍب وال تعٍب   : : : اجلوهرة السادسة اجلوهرة السادسة اجلوهرة السادسة 

  

  خانه الصُرب مل خينه العزاُء               والفىت احلازُم اللبيُب إذا ما     
  

، ارحة شيء ، فغضب لكلمة بدرت مـين         يا أبِت ، كان بيين وبني زوجي الب       : قالت ألبيها وهي تبكي     
فلما رأيت غضبه ندمت على ما فعلت ، واعتذرت له ، فأىب أن يكلمين وحّول وجهه عين ، فطفـت                    
حوله حىت ضحك ورضي عين ، وأنا خائفة من ريب أن يؤاخذين على اللحظات اليت أحرقت فيها مـن                   

ية ، والذي نفسي بيده لو أنك مّت قبل         يا بن : ، فقال هلا والدها     !  بعض قطرات    – ساعة غضبه    –دمه  
أن يرضى عنك زوجك ملا كنُت راضياً عنك ، أما علمِت أن أميا امرأة غضب عليها زوجها فهي ملعونة                   
يف التوراة واإلجنيل والزبور والقرآن ، وُتشدَّد عليها سكرات املوت ، وُيضيَّق عليها قربها ، فطوىب المرأٍة                 

  .رضي عنها زوجها 
  

وقد .... الصاحلة حترص على أن تكون حمبوبة إىل زوجها ، فال يبدو منها ما يعكر صفو حياهتما                 فاملرأة  
  : نصح أحد الرجال زوجته فقال 

  

 خذي العفو مين تـستدميي مـوديت      
 وال تنقريين نقـرِك الـدفَّ مـرةً       
 وال ُتكثري الشكوى فتذهب باهلوى    
 فإين رأيت احلبَّ يف القلب واألذى     

  

 يت حني أغـضبُ   وال تنطقي يف سور   
 فإنك ال تـدرين كيـف املُغيَّـبُ       
 ويأباِك قلـيب والقلـوب تقلّـبُ      
 إذا اجتمعا مل يلبث احلبُّ يـذهبُ      

  
  

   ...اطردي صورة الفشِل ودعيها خارج ذهنِك اطردي صورة الفشِل ودعيها خارج ذهنِك اطردي صورة الفشِل ودعيها خارج ذهنِك : : : إشراقة إشراقة إشراقة 



٩٥  

  اجلواهر             أسعد امرأة يف العامل                                                                                   

  

   ال أمان ملن ال إميان هلاال أمان ملن ال إميان هلاال أمان ملن ال إميان هلا: : : ومضة ومضة ومضة 
    

   العفة واحلياء تزيد مجال احلسناء   العفة واحلياء تزيد مجال احلسناء   العفة واحلياء تزيد مجال احلسناء   : : : اجلوهرة السابعة اجلوهرة السابعة اجلوهرة السابعة 
  

  ِ جعلُت الرجا مين لعفوك ُسلماً               وملا قسا قليب وضاقت مذاهيب    
  

من جّر ثوبه ُخيالء مل ينظر      ( : ( عندما مسعته يقول     وهل أتاِك نبأ أم سلمة رضي اهللا عنها زوج النيب           
إذاً : قالـت   )) يـرخني شـرباً     : (( فكيف تصنع النساء بذيوهلن ؟ قال       : اهللا إليه يوم القيامة ، فقالت       

  )) .فريخينه ذراعاً وال يزدن : (( تنكشف أقدامهن ، قال 
  

ـ             !! هللا درك يا أم املؤمنني       رب ، ولكـن نـساء      ، هللا درك يا أم سلمة ، ليست من أهل اخليالء وال التك
املسلمني حييات عفيفات ، طاهرات شريفات ، ال ينبغي أن ُترى أقدامهن ، وثياهبن هلا ذيول جيررهنـا                  

 – إال من رحـم ربـك   -على األرض وراءهن ، فال يرى الرجال منهنَّ شيئاً ، أما النساء يف عصرنا ،              
ه من البلل ، أو الغبار ، ولو اسـتطعن          أقصى ما يستطعن ، خوفاً علي     )) أعلى  (( فإهنن يرخني الذيل إىل     

خللعنه ، أسوةً بالكوافر العواهر ، وجيدن ألف مربر للتعري والتفسخ وال حـول وال قـوة إال بـاهللا ،                     
  :ورجاهلن ليس فيهم من الرجولة إال االسم ، ميشون إىل جانبهن ، وال يبالون ، فقد ذهب احلياء 

  

 يعيش املـرء مـا اسـتحيا خبـريٍ        
 ا يف العــيش خــٌريفــال واهللا مــ

  

 ويبقى العوُد مـا بقـي اللحـاءُ       
ــاءُ  ــب احلي ــدنيا إذا ذه  وال ال

  
  

   ......وراحة النفس يف قلة اآلثام وراحة النفس يف قلة اآلثام وراحة النفس يف قلة اآلثام .. .. .. راحة اجلسم يف قلة الطعام راحة اجلسم يف قلة الطعام راحة اجلسم يف قلة الطعام : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .وراحة اللسان يف قلة الكالموراحة اللسان يف قلة الكالموراحة اللسان يف قلة الكالم.. .. .. وراحة القلب يف قلة االهتمام وراحة القلب يف قلة االهتمام وراحة القلب يف قلة االهتمام 



٩٦  

  اجلواهر                                                              أسعد امرأة يف العامل                                  

  

      يدرك الصبور أحسن األموريدرك الصبور أحسن األموريدرك الصبور أحسن األمور: : : ومضة ومضة ومضة 
  

     قد يردُّ اهللا الغائب : ثامنةاجلوهرة ال
  

  أين ذكرتك يف سري وإعالين                     يا ربِّ أول شيٍء قاله خلدي
  

 بني أو وابنتـها     – يف قصة غريبة من نوعها       –تب اهللا أن جيمع     بعد فراق دام أكثر من عشرين عاماً ، ك        
 عاماً ، بعد أن باعدت بينهما ظروف احلياة ، وذلك أثناء قضاء االبنة لشهر العسل                ٢٥البالغة من العمر    

  .يف مترتهات جبال السودة بأهبا 
  

 وحالت ظـروف    وكانت األم قد تزوجت بعد انفصل عنها زوجها األول وعمر ابنتها ثالث سنوات ،             
  .زوجها وتنقله املستمر من بلد إىل آخر من رؤية ابنتها اليت تركتها يف رعاية والدها 

  

ويف يوم من أيام الصيف اجلميلة يف جبال السودة بأهبا ، التقت االبنة بإحـدى الـسيدات يف املنتـزه ،      
م ابنتها وهي يف الثالثة     وأخذتا تتجاذبان أطراف احلديث ، وكلتامها ال تعرف األخرى ، فقد تركت األ            

وبينما مها يتجاذبان أطراف احلديث ، رأت األم إحدى أصابع ابنتها مبتورة ، وسألتها عن               . من عمرها   
أمها ، فحكت هلا قصتها ، وإذا باألم جتد نفسها وجهاً لوجه جبانب ابنتها اليت افتقدهتا منذ عشرين عاماً                   

وتضمها بكل حناٍن وحب ، وتبث إليها شوقها وحرماهنا         ، فأخذهتا يف أحضاهنا ، وأخذت تلثم وجهها         
  .منها طوال األعوام الطويلة املاضية 

  

   ......إن التفكري يف السعادة يؤدي بالضرورة إىل التفكري فيما كان من قبلإن التفكري يف السعادة يؤدي بالضرورة إىل التفكري فيما كان من قبلإن التفكري يف السعادة يؤدي بالضرورة إىل التفكري فيما كان من قبل: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .!!!وهذا يف حد ذاته يفسد الشعور بالسعادة وهذا يف حد ذاته يفسد الشعور بالسعادة وهذا يف حد ذاته يفسد الشعور بالسعادة .. .. .. وفيما سيكون من بعد وفيما سيكون من بعد وفيما سيكون من بعد 



٩٧  

  اجلواهر                                                                                     أسعد امرأة يف العامل           

  

   كأهنن الياقوت واملرجانكأهنن الياقوت واملرجانكأهنن الياقوت واملرجان: : : ومضة ومضة ومضة 
  

     كلمة متُأل الزمان واملكان: ة عستااجلوهرة ال
  

  أنت املعدُّ لكلِّ ما ُيَتوقُعِ                     يا مْن إليه املشتكى واملفزُع
  

يا موسى قل ال    : (( ، قال   )) يا رب علمين دعاًء أدعوك به وأناجيك         : (( - عليه السالم    –ل موسى   قا
يا موسى لو أن الـسماوات الـسبع        : كل الناس يقولون ال إله إال اهللا ، قال          : إله إال اهللا ، قال موسى       

   .))إال اهللا يف كفة ملالت هبن ال إله إال اهللا واألرضني يف كفة ، وال إله 
  

هلا أنوار ساطعة ، وأشعة كاشفة ، وهي ُتبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قـوة                .. ال إله إال اهللا     
  . ال حيصيه إال اهللا تعاىل– قوةً وضعفاً –ذلك الشعاع وضعفه ، فلها نور ، وتفاوت أهلها يف ذلك النور 

  

يف قلبه كالكوكب الدري ، ومنهم      فمن الناس من نوُر هذه الكلمة يف قلبه كالشمس ، ومنهم من نورها              
  .من نورها يف قلبه كاملشعل العظيم ، وآخر كالسراج املضيء ، وآخر كالسراج الضعيف 

  .وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد ، أحرق من الشبهات والشهوات حبسب قوته وشدته 
  

   ن كل ن كل ن كل سعادة املؤمن حبب اهللا ، واحلبُّ يف اهللا سعادةٌ أعماقُها أبعد مسعادة املؤمن حبب اهللا ، واحلبُّ يف اهللا سعادةٌ أعماقُها أبعد مسعادة املؤمن حبب اهللا ، واحلبُّ يف اهللا سعادةٌ أعماقُها أبعد م: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   ...عمق ، يعرف مذاقها املؤمنون الصادقون ، وال يقبلون هلا بديالً عمق ، يعرف مذاقها املؤمنون الصادقون ، وال يقبلون هلا بديالً عمق ، يعرف مذاقها املؤمنون الصادقون ، وال يقبلون هلا بديالً 



٩٨  

  اجلواهرأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   املرأة أغلى من الكنوز وأمثن من الثروةاملرأة أغلى من الكنوز وأمثن من الثروةاملرأة أغلى من الكنوز وأمثن من الثروة: : : ومضة ومضة ومضة 
  

  قلوٌب اشتاقت للجنة   : اجلوهرة العاشرة 
  

  واقطفي الزهر قبل ريح الشتاِت               اسعدي باحلياة قبل املماِت     
  

هل مسعت بقصة امرأة صاحل بن حيي ، إهنا امرأة مات عنها زوجها وترك هلا ولدين ، فلما شبا إذا هبـا                      
  .تعلمهم أول ما تعلمهم العبادة والطاعة وقيام الليل 

  

:  ، فقـاال     ينبغي أال متر حلظة واحدة من الليل يف بيتنا إال وفيه قائم ذاكـر هللا                : لديها  لقد قالت لو  
نقسم الليل بيننا ثالثة أجزاء ، يقوم أحدكما الثلث األول ، مث يقوم اآلخر           : وماذا تريدين يا أماه ؟ قالت       

  . ، مث أوقظكما لصالة الفجر  الثلث الثاين ، وأقوم أنا الثلث األخري
  

مسعاً وطاعة يا أماه ، فلما ماتت األم مل يترك الولدان قيام الليل ، ألن حب الطاعة والعبادة قـد                    : اال  فق
بينهما مأل قلبيهما ، وصارت أحلى حلظات حياهتما هي اللحظات اليت يقومان من الليل ، فقسما الليل                 

   .نصفني ، وملا مرض أحدمها مرضاً شديداً قام اآلخر الليل كله وحده 
  

   احلياة من حولنا بوجهها اجلميل احلياة من حولنا بوجهها اجلميل احلياة من حولنا بوجهها اجلميل : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   . . . النبيل هي دعوة حقيقية للسعادة النبيل هي دعوة حقيقية للسعادة النبيل هي دعوة حقيقية للسعادة 



٩٩  

  



١٠٠  

  اخلواتـمأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوهاوإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوهاوإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها: : : ومضة ومضة ومضة 
  

   اإلميان بالقدر خريه وشرهاإلميان بالقدر خريه وشرهاإلميان بالقدر خريه وشره   ::: األوىل  األوىل  األوىل اخلامتاخلامتاخلامت
  

  حيتاج فيه إىل احلراس والدوِل                كرت القناعة ال خيشى عليه وال    
  

َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي الْأَْرِض َوال ِفي أَْنفُِسكُْم ِإلَّا ِفي ِكَتاٍب ِمْن قَْبِل أَنْ َنْبَرأََها ِإنَّ ذَِلـَك                   :قال تعاىل   
   .ِلكَْيال َتأَْسْوا َعلَى َما فَاَتكُْم َوال َتفَْرُحوا ِبَما آَتاكُْم َواللَُّه ال ُيِحبُّ كُلَّ ُمْخَتاٍل فَُخوٍر  * ِسٌريَعلَى اللَِّه َي
ْعلَـُم   َوَعَسى أَنْ َتكَْرُهوا َشْيئاً َوُهَو َخْيٌر لَكُْم َوَعَسى أَنْ ُتِحبُّوا َشْيئاً َوُهَو َشرٌّ لَكُْم َواللَّـُه يَ                 :قال تعاىل   

    . . .َوأَْنُتْم ال َتْعلَُمونَ
   

اإلميان بالقضاء والقدر له دور كبري يف طمأنينة القلب عند املصائب ، خاصة إذا أدرك العبد متاماً أن اهللا                   
تعاىل لطيف بعباده يريد هبم اليسر ، وأنه حكيم خبري يّدخر هلم يف اآلخرة فيعطي الصابرين أجرهم وافياً                  

د التأمل والعمل به قد يقلب حزن املصيبة وكمدها إىل سرور وسعادة ، ولكـن               بغري حساب ، فهذا عن    
  .ليس كل أحد يقوى على ذلك 

  

  فما اخلطوات اليت تتبعينها لتخفيف النكبات واملصائب وهتوينها على النفس ؟
 .تصوري كون املصيبة أكرب مما كانت عليه وأسوأ عاقبة  .١
 .تأملي حال من مصيبته أعظم وأشد  .٢
 .إىل ما أنت فيه من نعم وخري ُحرم منه كثريون انظري  .٣
 :ال تستسلمي لإلحباط الذي قد يصحب املصيبة  .٤

    ًِإنَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسراً    *فَِإنَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسرا    
   

   : : : من أسرع رسل السعادة إىل نفوس اآلخرين من أسرع رسل السعادة إىل نفوس اآلخرين من أسرع رسل السعادة إىل نفوس اآلخرين : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .االبتسامة الصادقة النابعة من القلباالبتسامة الصادقة النابعة من القلباالبتسامة الصادقة النابعة من القلب



١٠١  

  اخلواتـمة يف العامل                                                                                                أسعد امرأ

  

   ليس هلا من دون اهللا كاشفة ليس هلا من دون اهللا كاشفة ليس هلا من دون اهللا كاشفة : : : ومضة ومضة ومضة 
  

   خري األمور أوسطهاخري األمور أوسطهاخري األمور أوسطها: : : ثاينثاينثاين ال ال الاخلامتاخلامتاخلامت
  

  أجلى لك املكروه عما حيمُد                ولكل حاٍل ُمعِقٌب ولرمبا    
  

.. إيرادي متوسط ، وصحيت متوسـطة       ... أنا أشعر بالسعادة ألين رجل متوسط       : قال مصطفى حممود    
.. وهذا معناه أن عندي الكـثري مـن الـدوافع           .. وعندي القليل من كل شيء      .. وعيشيت متوسطة   

ن به تقييم   الدوافع يف قلوبنا هي حرارة حياتنا احلقيقية ، وهي الرصيد الذي يكو           .. والدوافع هي احلياة    
  ...سعادتنا 

وهـي  .. ويعطيه القليل من كل شيء      ... إين أدعو اهللا لقارئ هذه السطور أن مينحه اهللا حياة متوسطة            
  !.دعوة طيبة واهللا العظيم 

وأمي مل تكن تفهم الفلسفة ، ولكنها كانت متلك فطرة نقّية تفهم معها كل هذا الكالم دون أن تقرأه ،                    
   . القليل من كل شيء والكثري من الروح :والستر ... الستر :  بسيطاً معرباً هو وكانت ُتطلق عليه امساً

                  

    . . .البسمةُ الكاذبة صورةٌ سافرةٌ من صور النفاقالبسمةُ الكاذبة صورةٌ سافرةٌ من صور النفاقالبسمةُ الكاذبة صورةٌ سافرةٌ من صور النفاق: : : إشراقة إشراقة إشراقة 



١٠٢  

  واتـماخلأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   وُجِعلَت قرة عيين يف الصالة وُجِعلَت قرة عيين يف الصالة وُجِعلَت قرة عيين يف الصالة : : : ومضة ومضة ومضة 
  

   املشؤوم جيلب اهلموماملشؤوم جيلب اهلموماملشؤوم جيلب اهلموم: : : ثالثثالثثالث ال ال الاخلامتاخلامتاخلامت
  

  بعـدما سـاءْت أوائلُـُه                ُربَّ أمـٍر َسـرَّ آخـُره   
  

 من صديق أو شريك حياة أو –يؤثر على مزاج صاحبه وعلى أخالقه ، فإذا كان الصاحب الصاحب 
صاب ، طليق الوجه ، مرح النفس ، متفائالً باحلياة ، فإنه ينقل هذه  هادئ األع–جليس أو زميل 

  . الصفات الطيبة إىل صاحبه 
  

وإن كان مقطب الوجه ، مكفهر القسمات ، برماً باحلياة ، دائم القلق ، دائب التشاؤم ، فإنه ينشر 
  .جرائم القلق األسود حول صاحبه ويعديه هبا 

  

ناك الكتب والربامج التلفزيونية واإلذاعية ، فإن فيها متفائالً ومتشائماً وال تقتصر الصحبة على البشر ، ه
، وفيها ما هو قلق وما هو مطمئن ، والكتب بالذات كالفصول فيها ربيع وخريف ، فإذا وفق اإلنسان 
ه الختيار الكتب املتفائلة املبتهجة باحلياة احلاضة على الكفاح والنجاح والثقة ، فإنه يكون أسدى لنفس

معروفاً وفتح على حياته نوافذ مشرقة هتب منها نسائم النعيم والبهجة ، وإن اختار تلك الكتب القلقة ، 
املشكِّكة يف القيم والبشر ، واملتشائمة من احلياة والناس ، فإهنا قد تعديه كما ُيعدي األجرُب السليم ، 

   .وقد تنغِّص عليه حياته 
  

   والعمل الصاحل والعمل الصاحل والعمل الصاحل .. .. .. فاطلبيها يف العلم فاطلبيها يف العلم فاطلبيها يف العلم .. .. .. إن طريق السعادة أمامِك إن طريق السعادة أمامِك إن طريق السعادة أمامِك : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .وكوين يف كل أمرِك وسطاً تكوين سعيدةوكوين يف كل أمرِك وسطاً تكوين سعيدةوكوين يف كل أمرِك وسطاً تكوين سعيدة.. .. .. واألخالق الفاضلة واألخالق الفاضلة واألخالق الفاضلة 



١٠٣  

  اخلواتـمأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   إياِك والضجر والسخطإياِك والضجر والسخطإياِك والضجر والسخط :  :  : رابعةرابعةرابعة ال ال الامتامتامتاخلاخلاخل
  

  !يعْش أبَد الدهِر بني احلفْر                     ومن يتهيَّْب صعود اجلباِل
  

  :يقول أحدهم 
حني كنت يف العشرين والثالثني كنت أعدو وأسخط وأتذمر رغم أنين أستمتع ؛ ألنين كنـت أجهـل                  

أنا أجتاز الستني أعلم علم اليقني كم كنت سـعيداً          واآلن و .. سعاديت ، أجهل أنين أعيش السعادة فعالً        
جداً وأنا يف العشرين أو الثالثني ، ولكنه علم جاء بعد فوات األوان ، جمـرد ذكريـات ، وذكريـات                     
حسرى ، لو أدركت ذلك وقتها لعشت غبطة كربى ، ملا وجدت للتذمر والسخط مكاناً يف ربيع شبايب                  

، ولك يا قارئي العزيز     ها إال اآلن وأنا ذابل وهي ذابلة      تفتحة فال أرا  الزاهر ، ومل أحجب وردة سعاديت امل      
إما أن تعيش سعادتك بغبطة وإحساس ، ومتتع ناظريك ومشك ومجيع حواسك بورودها املتفتحة              : أقول  

أمامك ، أو تتناساها وتنظر ناحية أخرى حنو ما ينقصك ، وتصبح فريسة للضجر والسخط ، وعنـدما                  
ذا احلاضر ماضياً وسوف تبكيه بدمع العني ، وسوف ترى كم كنت سعيداً فيـه ،                انتظر حىت يصبح ه   

  !.ولكنك وقتها مل تكن تعرف ومل تكن ترى ومل يبَق بني يديك إال فجيعةٌ بقاياها ذابلة 
  

   املرأة ميكن أن حتول البيت إىل جنة ، كما املرأة ميكن أن حتول البيت إىل جنة ، كما املرأة ميكن أن حتول البيت إىل جنة ، كما : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .!!!ميكن أن حتوله إىل جحيٍم ال يطاق ميكن أن حتوله إىل جحيٍم ال يطاق ميكن أن حتوله إىل جحيٍم ال يطاق 



١٠٤  

  اخلواتـمعامل                                                                                                أسعد امرأة يف ال

  

   رضي اهللا عنهم ورُضوا عنه  رضي اهللا عنهم ورُضوا عنه  رضي اهللا عنهم ورُضوا عنه  : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   !!!ها توافه ها توافه ها توافه أكثر املشكالِت سبُبأكثر املشكالِت سبُبأكثر املشكالِت سبُب :  :  : امسامسامس اخل اخل اخلاخلامتاخلامتاخلامت
  

  ن مل تطّيِبوجدُت هبا طيباً وإ                    أمل تر أين كلما زرُت دارها
  

إنه من املؤسف أن كثرياً من التوافه تعصف برشد األلوف املؤلفة من الناس ، وتقوض بيوهتم ، وهتدم 
عواقب االندفاع مع )) ديل كارنيجي (( ويشرح . صداقاهتم ، وتذرهم يف هذه الدنيا حيارى حمسورين 

ها أن تسلب عقول األزواج إن الصغائر يف احلياة الزوجية يسع: (( وحي هذه التوافه ، فيقول 
  )) .والزوجات ، وتسبب نصف أوجاع القلب اليت يعانيها العامل 

  

من قضاة شيكاغو بعد أن ) جوزيف ساباث ( أو ذلك على األقل ما يؤكد اخلرباء ، فقد صّرح القاضي 
صيب إنك لتجدنّ التوافه دائماً وراء كل شقاء ي: فصل يف أكثر من أربعني ألف حالة طالق بقوله 

  .الزواج 
  

إن نصف القضايا اليت ُتعرض على حماكم اجلنايات : النائب العامل يف نيويورك ) فرانك هوجان ( وقال 
تقوم على أسباب تافهة ، كجدال ينشأ بني أفراد أسرة ، أو من إهانة عابرة ، أو كلمة جارحة ، أو 

  .إشارة نابية 
  

الضربات املوجهة إىل ذواتنا وكربيائنا وكرمتنا هو الذي إن األقلني منا قساة بطبائعهم ، بيد أن توايل 
  . يسبب نصف ما يعانيه العامل من مشكالت 

   
   إن أكرب نعمة جتب رعايُتها هي اخلري عندماإن أكرب نعمة جتب رعايُتها هي اخلري عندماإن أكرب نعمة جتب رعايُتها هي اخلري عندما: : : إشراقة إشراقة إشراقة 

    . . .متتلئ به النفس وتسعد به احلالمتتلئ به النفس وتسعد به احلالمتتلئ به النفس وتسعد به احلال                                                                                                                              



١٠٥  

  اخلواتـم                                                                              أسعد امرأة يف العامل                  

  

   إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم   إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم   إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم   : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   فنُّ حفِظ اللسانفنُّ حفِظ اللسانفنُّ حفِظ اللسان :  :  : سادسسادسسادس ال ال الاخلامتاخلامتاخلامت
  

ـّْت ملّمةٌ بـي فـإين      يف امللمَّـات صـخرةٌ صـمَّاُء                إن أمل
  

خالد بن يزيد بن معاوية وقع يوماً يف عبد اهللا بن الزبري عدو بين أمية اللدود ، وأقبل                  يروي املؤرخون أن    
يصفه بالبخل ، وكانت زوجته رملة بنت الزبري أخت عبد اهللا جالسة ، فأطرقت ومل تتكلم بكلمـة ،                   

!  هذا وال ذاك     ال: فقالت  ! أرضًى مبا قلُته ، أم ترتهاً عن جوايب ؟        ! مالك ال تتكلمني ؟   : فقال هلا خالد    
! ، ولكن املرأة مل ختلق للدخول بني الرجال ، إمنا حنن رياحني للشم والضم ، فما لنا وللدخول بينكم ؟                   

  .فأعجبه قوهلا وقّبلها بني عينيها 
  

 هنياً جازماً عن نشر أسرار العالقة ما بني الزوجني ، روى أمحد بن حنبل عن أمساء                 وقد هنى الرسول    
لعل رجالً يقول ما يفعـل      : ((  والرجال والنساء قعود ، فقال       كانت عند الرسول    أهنا  : بنت يزيد   

إي واهللا يا   :  ، فقلت    - صمتوا ومل جييبوا     –، ولعل امرأة خترب مبا فعلت مع زوجها ، فأرم القوم            !بأهله  
قي شـيطانة يف    ال تفعلوا ؛ إمنا ذلك الشيطان ل      : (( ، فقال   ! رسول اهللا ، إهنن ليفعلن أو إهنم ليفعلون         

  ! )) .طريق فغشيها والناس ينظرون 
  

على أن      فَالصَّاِلَحاُت قَاِنَتاٌت َحاِفظَاٌت ِللَْغْيِب ِبَما َحِفظَ اللَُّه         : وقد فسر بعض املفسرون قوله تعاىل       
هن الاليت حيفظن ما جيري بينهن وبني أزواجهن مما جيب كتمه ويتحتم ستره مـن         : املقصود باحلافظات   

  .ار اللقاء اجلنسي أسر
  

    . . .أحصي نعم اهللا عليكِ  بدالً من أن حتصي متاعبِكأحصي نعم اهللا عليكِ  بدالً من أن حتصي متاعبِكأحصي نعم اهللا عليكِ  بدالً من أن حتصي متاعبِك: : : إشراقة إشراقة إشراقة 



١٠٦  

  اخلواتـمأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   احلياة قصرية فال تقصريها باهلم احلياة قصرية فال تقصريها باهلم احلياة قصرية فال تقصريها باهلم : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   حاريب القلق بالصالةحاريب القلق بالصالةحاريب القلق بالصالة :  :  : عععبببساساسا ال ال الاخلامتاخلامتاخلامت
  

  بعفوك ريب كان عفوك أعظما                  تعاظمين ذنيب فلما قرنُته
  

قَـْد أَفْلَـَح    : عرفْت املسلمات األوائل أن الصالة صلة بني العبد وربه ، وأنه أفلح فيها اخلاشـعون                
قمن الليايل متبتالت خاشعات ، وعرفن أن من         ؛ فكّن ي   الَِّذيَن ُهْم ِفي َصالِتِهْم َخاِشُعونَ       *الُْمْؤِمُنونَ

أفضل الزاد إىل اآلخرة ، وما يعني على إيصال الدعوة إىل الناس هو الصالة ، اليت هتب صـاحبها قـوة                     
سبحانه وتعاىل ؛   وعزمية على مقابلة الصعاب وختطي الشدائد ، وأن قيام الليل من أفضل القربات إىل اهللا                

َوِمَن اللَّْيِل فََتَهجَّْد ِبِه َناِفلَةً لََك َعَسى أَنْ َيْبَعثََك           : اً الداعية األول     خماطب – جل وعال    –حيث يقول   
   .كَاُنوا قَِليالً ِمَن اللَّْيِل َما َيْهَجُعونَ:، وميدح من قام الليل  َربَُّك َمقَاماً َمْحُموداً

  

مشدود بني ساريتني من سـواري       دخل املسجد ، فإذا حبل       وقد روى أنس رضي اهللا عنه أن النيب         
ُحلُّـوه ،    : (( هذا حبل لزينب إذا فترت تعلقت به ، قال النيب           : قالوا  )) ما هذا احلبل    : (( املسجد  
إذاً فلقد كانت النساء املؤمنات يشدِّدن على أنفسهن ابتغاء         )) . أحدكم نشاطه ، فإذا فتر فليقعد       لُيصلِّ  

 أن ال يكلفن أنفسهن طاقتهن ، فخري العبادة ما دام وإن قـلَّ ،               يب  مرضاة اهللا تعاىل ، وقد أمرهن الن      
وحنن نعلم أن نساء العصر مألن أوقاهتن ليالً وهناراً بأمور الدنيا ، فال أقل أن يركعن ركعتني يف جـوف                

ة ؛ قاهلا الرسول عليه الـصال     )) هلك املتنطعون   (( الليل يغالنب فيها الشيطان ، فخري األمور أوسطها ، و         
  .والسالم ثالثاً 

  

    . . .ثقي باهللا إذا كنِت صادقةً، وافرحي بالغد إذا كنِت تائبةًثقي باهللا إذا كنِت صادقةً، وافرحي بالغد إذا كنِت تائبةًثقي باهللا إذا كنِت صادقةً، وافرحي بالغد إذا كنِت تائبةً: : : إشراقة إشراقة إشراقة 



١٠٧  

  اخلواتـمأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   الصرب مفتاح الفرجالصرب مفتاح الفرجالصرب مفتاح الفرج: : : ومضة ومضة ومضة 
   

   نصائُح امرأٍة ناجحةنصائُح امرأٍة ناجحةنصائُح امرأٍة ناجحة :  :  : منمنمناااثثث ال ال الاخلامتاخلامتاخلامت
  

  يا من له كل اخلالئق تصمُد                  يا رب محد ليس غريك ُيحمُد 
  

أنـت  ... يا بنييت   : نصحت أم معاصرة ابنتها بالنصيحة التالية وقد مزجتها بابتسامتها ودموعها فقالت            
فيها ستـصبحني   .. ك  حياة ال مكان فيها ألمك وأبيك ، أو ألحد من إخوت          .. مقبلة على حياة جديدة     

  .صاحبة لزوجك ال يريد أن يشاركه فيك أحد حىت لو كان من حلمك ودمك 
  

كوين له زوجة وكوين له أماً ، اجعليه يشعر أنك كل شيء يف حياته وكل شيء يف دنياه ، اذكري دائماً                     
 قد تـرك     طفلٌ كبري أقل كلمة حلوة تسعده ، ال جتعليه يشعر أنه بزواجه منك             - أي رجل  –أن الرجل   

بيت أهلك وأسرتك ، إن هذا الشعور نفسه قد شابه هو أيضاً قد ترك بيت والديه وترك أسـرته مـن                     
أجلك ، ولكن الفرق بينه وبينك هو الفرق بني الرجل واملرأة ، املرأة حتنُّ دائماً إىل أسـرهتا وإىل بيتـها        

ها على هذه احلياة اجلديـدة ،       ولكن البد هلا أن تعوِّد نفس     الذي ولدت فيه ونشأت وكربت وتعلمت ،        
  .هذه دنياك اجلديدة ... البد هلا أن تكيف حياهتا مع الرجل الذي أصبح هلا زوجاً وراعياً وأباً ألطفاهلا 

  

 اليت شاركتما أنت وزوجك يف صنعها ، إنين         أسرتك هذا هو حاضرك ومستقبلك ، هذه هي         يا ابنيت ،  
فلذة هنم لن ينسوك أبداً يا حبيبيت ، وكيف تنسى األمُّ           ال أطلب منك أن تنسي أباك وأمك وإخوتك ، أل         

     .ولكنين أطلب منك أن حتيب زوجك وتعيشي له وتسعدي حبياتك معه ! كبدها ؟
   

   خذي من آسية الصرب ، ومن خدجية الوفاء،خذي من آسية الصرب ، ومن خدجية الوفاء،خذي من آسية الصرب ، ومن خدجية الوفاء،: : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .ومن عائشة الصدق ، ومن فاطمة الثباتومن عائشة الصدق ، ومن فاطمة الثباتومن عائشة الصدق ، ومن فاطمة الثبات



١٠٨  

  اخلواتـم                                                                       أسعد امرأة يف العامل                         

  

   مل يطمثْهن إنٌس قبلهم وال جان   مل يطمثْهن إنٌس قبلهم وال جان   مل يطمثْهن إنٌس قبلهم وال جان   : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   من مل يأنْس باهللا فلن يأنس بشيٍء آخرمن مل يأنْس باهللا فلن يأنس بشيٍء آخرمن مل يأنْس باهللا فلن يأنس بشيٍء آخر :  :  : عععسسستاتاتا ال ال الاخلامتاخلامتاخلامت
  

ـَُر   وأمـُر اِهللا ينتظــُر                  هـي األيـاُم والِغيـ
  

ؤمن ، سلوة الطائع ، وحبيب العابد ، من أَِنس به أنس باحلياة ، وسعد بالوجود ، وتلذذ                   أنُس امل  اهللا  
باأليام ، فقلبه مطمئن ، وفؤاده مستنري ، وصدره منشرح ، ُنقشت حمبة اهللا يف قلبه ، وسكنت صـفات                    

حـضر يف قلبـه     اهللا يف ضمريه ، ومثلت أمساء اهللا أمام عينيه ، فهو حيفظ أمساءه ، ويتأمل صفاته ، ويست                 
، فتثري أنساً   ....الرمحن ، الرحيم ، احلميد ، احلليم ، الرب ، اللطيف ، احملسن ، الودود ، الكرمي ، العظيم                    

  .بالباري وحباً للعظيم ، وقرباً من العليم 
  

 َوِإذَا َسـأَلَكَ   : إن الشعور بقرب اهللا من عبده يوجب األنس به ، والسرور بعنايته ، والفرح برعايته                
   .  َدْعَوةَ الدَّاِع ِإذَا َدَعانِعَباِدي َعنِّي فَِإنِّي قَِريٌب أُِجيُب

  

إن األنس باهللا ال يأيت بال سبب ، وال حيصل بال تعب ، بل هو مثرة للطاعة ، ونتيجة للمحبة، فمن أطاع                      
   .اجاة سعادة اهللا وامتثل أمره واجتنب هنيه وصدق يف حمبته ، وجد لألنس طعماً ، وللقرب لذةً ، وللمن

   

   اجلمالُ مجالُ األخالِق ، واحلسُن اجلمالُ مجالُ األخالِق ، واحلسُن اجلمالُ مجالُ األخالِق ، واحلسُن : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .حسُن األدب ، والبهاُء هباُء العقلحسُن األدب ، والبهاُء هباُء العقلحسُن األدب ، والبهاُء هباُء العقل         



١٠٩  

  اخلواتـمأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   استوصوا بالنساء خرياً    استوصوا بالنساء خرياً    استوصوا بالنساء خرياً    : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   ذات النطاقني تعيش حياتنيذات النطاقني تعيش حياتنيذات النطاقني تعيش حياتني :  :  : عاشرعاشرعاشر ال ال الاخلامتاخلامتاخلامت
  

  ال يرى يف الوجوِد شيئـاً مجيـال               والـذي نفُسه بغِري مجـاٍل   
  

ضربت أمساء بنت أيب بكر ذات النطاقني مثالً حياً ومنوذجاً طيباً يف الصرب على شظف العيش واحلرمـان                  
: ((  مرضاته ؛ فقد جاء يف احلديث الصحيح قوهلـا           الشديد ، واحلرص على طاعة الزوج ، والتحري يف        

تزوجين الزبري وما له شيء غري فرسه فكنت أسوسه وأعلفه ، وأدق لناضحه النوى ، وأستقي ، وأعجن                  
:  ، فقال     ومعه نفر ، فدعاين الرسول       ، وكنت أنقل النوى من أرض الزبري اليت أقطعه رسول اهللا            

فمضى ، فلما أتيت ، أخربت      : تحيت وذكرت الزبري وغريته ، قالت       اخ ، ليحملين خلفه ، فاس     .اخ  (( 
حىت أرسل إيلَّ أبو بكر بعد : ، قالت   ! واهللا حلملك النوى كان أشد عليَّ من ركوبك معه          : الزبري فقال   

  )) .خبادم ، فكفتين سياسة الفرس ، فكأمنا أعتقين 
  

لى زوجها النعم ولكنها مل تبطر بالغىن ، بـل          وبعد هذا الصرب كله ، كانت العاقبة أن انصبت عليها وع          
كانت سخية كرمية ال تدخر شيئاً لغد ، وكانت إذا مرضت تنتظر حىت تنشط فتعتق كل مملوك هلـا ،                     

  . أنفقوا وتصدقوا وال تنتظروا الفضل : وتقول لبناهتا وألهلها 
  

   احلياةُ مجيلةٌ عند املؤمنني ، واآلخرةُ احلياةُ مجيلةٌ عند املؤمنني ، واآلخرةُ احلياةُ مجيلةٌ عند املؤمنني ، واآلخرةُ : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .ني ، فهم السعداء فحسبني ، فهم السعداء فحسبني ، فهم السعداء فحسبحمبوبةً عند املتقحمبوبةً عند املتقحمبوبةً عند املتق



١١٠  



١١١  

  الفـرائدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   وال تُك يف ضيٍق مما ميكرون   وال تُك يف ضيٍق مما ميكرون   وال تُك يف ضيٍق مما ميكرون   : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   َمْن أحبُّ حبيب ؟َمْن أحبُّ حبيب ؟َمْن أحبُّ حبيب ؟ :  :  : الفريدة األوىلالفريدة األوىلالفريدة األوىل
  

  فإن أطعمت تاقت وإال تسلِّت                   وما النفس إال حيث جيعلها الفىت
  

  ...!أحبيه أكثر من كل الناس 
  

 ؟ وهل تعلمني أن مصداق هذا احلب هو فعل كل           هل راجعت نفسك وسألتها كم حتبني رسول اهللا         
ما يأمر به النيب الذي حتبينه وهجر كل ما ينهاك عنه ؟ ، أعيدي النظر يف عواطفك ووجهي عواطـف                    

 إىل اهللا سبحانه ، مث إىل من أنقذنا اهللا به من الضالل ، وتذكري إذا أردت أن تكـون                    –أوالً   –احلب  
، ولكن من أوىل دالئـل احلـب        )) املرء مع من أحب      : (( مكانتك يف اجلنة عالية حديث الرسول       

سـنته وال    ، فكيف ألحد أن يزعم أنه حيبه وهو يعمل بغري ما أمر وال يتبع                ومظاهره فعل ما أمر به      
تناويل سريته واقرئي فيها ، وانظري كيف كانت أخالقه العظيمـة وحديثـه الطيـب               ! يقتدي هبديه ؟  

   .ومساحته الندية وخشيته هللا وزهده يف الدنيا ، وغريي من أخالقك لتكون مشاهبةً ألخالقه 
  

   امرأتا نوح ولوط خانتا فهانتا ، امرأتا نوح ولوط خانتا فهانتا ، امرأتا نوح ولوط خانتا فهانتا ، : : : إشراقة إشراقة إشراقة 
   ...وآسية ومرمي آمنتا فأكرمتا وآسية ومرمي آمنتا فأكرمتا وآسية ومرمي آمنتا فأكرمتا 



١١٢  

  الفـرائد امرأة يف العامل                                                                                                أسعد

  

   فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان    فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان    فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان    : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   السعادة ال تتعلق بالغىن والفقر السعادة ال تتعلق بالغىن والفقر السعادة ال تتعلق بالغىن والفقر  :  :  : الفريدة الثانيةالفريدة الثانيةالفريدة الثانية
  

  وكم من خائٍف ما ال يكونُ               ختوفين ظروف الدهر سلمى    
  

ال أستطيع القول بأنين ذقت الفقر حقاً ، فقبل أن أستطيع كسب شيء بقلمي كنت               : (( قال برناردشو   
أملك مكتبة عظيمة هي املكتبة العامة يف املتحف الربيطاين ، وكان لدّي أكمل معرض للوحات الفنيـة                 

أدخن السيجار ؟ إنـين ال أدخـن ،         .. عمل باملال ؟    وماذا كنت أستطيع أن أ    .. قرب ميدان ترافاجلار    
أشرب الشمبانيا ؟ إنين ال أشرب ، أشتري ثالثني بذلة من آخر طراز ؟إذن ألسرع بدعويت للعـشاء يف                   

سيارات ؟ إهنا   ... قصورهم ، أولئك الذين أحتاشى رؤيتهم قدر ما أستطيع ، أشتري خيالً ؟ إهنا خطرة                
 املال ما أستطيع أن أشتري به هذه األشياء كلها فإنين ال أشتري إال مـا                ، واآلن ولدّي من   ...تضايقين  

كتاب أقرؤه ، : كنت أشتريه أيام كنت فقرياً ، وإن سعاديت هي يف األشياء اليت كانت تسعدين وأنا فقري       
ئاً ولوحة أمتعن فيها ، وفكرة أكتبها ، من ناحية أخرى فإن لدي خياالً خصباً ، ال أذكر أنين احتجت شي                   

أكثر من أن أستلقي وأغلق عيّين ألتصور نفسي كما أحب ، وأفعل يف اخليال ما أريد ، وإذن ففيم كان                    
  ينفعين الترف التعيس الذي يزخر به شارع بوند ؟

  

   اجعلي من بيتِك جنةً من السكينة ال ملعباًاجعلي من بيتِك جنةً من السكينة ال ملعباًاجعلي من بيتِك جنةً من السكينة ال ملعباً:::إشراقة إشراقة إشراقة 
   ...من الضجيج ، فإن اهلدوء نعمة من الضجيج ، فإن اهلدوء نعمة من الضجيج ، فإن اهلدوء نعمة 



١١٣  

  الفـرائد                                                                                  أسعد امرأة يف العامل              

  

   ربِّ ابن يل عندك بيتاً يف اجلنة     ربِّ ابن يل عندك بيتاً يف اجلنة     ربِّ ابن يل عندك بيتاً يف اجلنة     : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   أليس اهللا أوىل بالشكر من غريه ؟ أليس اهللا أوىل بالشكر من غريه ؟ أليس اهللا أوىل بالشكر من غريه ؟  :  :  : الفريدة الثالثةالفريدة الثالثةالفريدة الثالثة
  

   حالُوال حال إال للفىت بعدها               وال هّم إال سوف يفتح قفلُه   
  

 هو أمجل وأسهل وصفة للسعادة ولراحة األعصاب ، ألنك حني تشكرين ربك سـبحانه               شكر اهللا   
وتعاىل تستحضرين أنعمه عليك فتحسني مبقدار النعم اليت ترفلني فيها ، وقد كان أحد السلف الـصاحل                 

  :يقول 
  

اهللا عليك من مسع وبصر      ، فانظري إىل ِنعم      ))إذا أردت أن تعرف نعمة اهللا عليك فأغمض عينيك          (( 
وعقل ودين وذرية ورزق ومتاع حسن ، فإنَّ بعض النساء حتتقر ما عندها من الِنعم ، لكنها لو نظـرْت               

 إىل ما سواها من الفقريات واملسكينات والبائسات واملريضات واملشرَّدات واملنكوبات ، حلِمَدت اهللا              
يف كوٍخ من طني ، أو حتت شجرٍة يف الـصحراء ،            ما عندها من النعم ، ولو كانت يف بيت شعٍر ، أو             

فامحدي اهللا على هذه الِنعم ، وقارين بينك وبني اللوايت أُِصْبن يف أجسامهن ، أو عقوهلن ، أو أمساعهن ،                    
  .أو أبنائهن ، وهن كثريات يف العامل 

   

   أبردي أكباد الثكاىل بكلمة طيبٍة ،أبردي أكباد الثكاىل بكلمة طيبٍة ،أبردي أكباد الثكاىل بكلمة طيبٍة ،:::إشراقة إشراقة إشراقة 
   ...وامسحي دموع البائسني بصدقٍة متقبلةوامسحي دموع البائسني بصدقٍة متقبلةوامسحي دموع البائسني بصدقٍة متقبلة



١١٤  

  الفـرائدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

               من املُحال دواُم احلالمن املُحال دواُم احلالمن املُحال دواُم احلال: : : ومضة ومضة ومضة 
   

      السعيدة ُتسعد من حوهلاالسعيدة ُتسعد من حوهلاالسعيدة ُتسعد من حوهلا :  :  : ةةةرابعرابعرابعالفريدة الالفريدة الالفريدة ال
  

  ! أنت إحدى املعجزاِت حلقٌّ                   علوٌّ يف احلياة ويف املماِت
  

  :يقول أوريزون سويت 
قبل أن يتوىل القيادة العليا ويواجـه       ) جوزفني  ( قد كان من حسن حظ نابليون أنه تزوج اإلمرباطورة          

حتديات الفتوح ، فإن أساليبها اللطيفة وشخصيتها احللوة ، كانت أقوى من إخالص عشرات الرجال يف                
ع السعادة من حوهلا ، وكانت ال تستعمل األوامر بشكل مباشر أبـداً             إكسابه والء أشياعه ، كانت تشي     

لـيس إال  : حىت مع اخلدم ، وقد أوضحت هي بنفسها ذلك إيضاحاً مجيالً يف قوهلا إلحدى صـديقاهتا       
)) أريد أن يكون كل من حويل سعيداً        : (( وهو حني أقول    )) أريد  (( موضٌع واحٌد أستعمل فيه كلمة      

إهنا مرت على الطريق يف صباح سعيد هبيج فانتشر جمد          : (( جنليزي قد عناها حني قال      فكأن الشاعر اإل  
، والواقع يا صديقي أن اللطف ينشر السعادة فينا وفيمن حولنا حـىت             ))الصباح على ذلك النهار بطوله      

نفسها فإنـه  اجلماد ، فاللطف مجالٌ معنوي ليس له حدود ، وهو للرجل مبثابة اجلمال للمرأة ، أما املرأة            
  .جيعل مجاهلا أضعافاً مضاعفة 

  

   هل هي سعيدةٌ من عرضت مجاهلا على كالب هل هي سعيدةٌ من عرضت مجاهلا على كالب هل هي سعيدةٌ من عرضت مجاهلا على كالب :::إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .!!!البشر ونثرت حسنها لذئاب الناس ؟البشر ونثرت حسنها لذئاب الناس ؟البشر ونثرت حسنها لذئاب الناس ؟

  
  



١١٥  

  الفـرائدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   تعّريف على اهللا يف الرخاء يعرفْك يف الشدة      تعّريف على اهللا يف الرخاء يعرفْك يف الشدة      تعّريف على اهللا يف الرخاء يعرفْك يف الشدة      : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   اطمئين فكلُّ شيٍء بقضاٍء وقدر اطمئين فكلُّ شيٍء بقضاٍء وقدر اطمئين فكلُّ شيٍء بقضاٍء وقدر  :  :  : الفريدة اخلامسةالفريدة اخلامسةالفريدة اخلامسة
  

  وال يردُّ عليك الغائب احلزنُ               فال ُيدمي سروراً ما ُسررت به    
  

ملصاب أن يتبلد   عوضاً عن اإلميان بالقضاء والقدر ، أن الرجل يطلب من ا          ) ديل كارنيجي   ( مما يذكره   
، وهو معذور فيما يصف ألنـه مل يقـع   !! أمام األنواء ، كما تتبلد قطعان اجلاموس وجذوع األشجار       

رفضت ذات مرة أن أقبل أمراً حمتماً واجهين ، وكنت          : على الدواء الذي بني أيدينا ، ولنسمع له يقول          
 ، وبعد عام من التعذيب النفساين       أمحق ، فاعترضت وثرت وغضبت وحّولت ليايلَّ إىل جحيم من األرق          

امتثلت هلذا األمر احلتم الذي كنت أعلم من البداية أنه ال سبيل إىل تغيريه ، وما كان أخلقين أن أردد مع               
  :قوله ) والت هويتمان ( الشاعر 

  )) .ما أمجل أن أواجه الظالم واألنواء واجلوع (( 
  )) .واملصائب واملآسي واللوم والتقريع (( 
  ! )) .ما يواجهها احليوان ، وتواجهها من األشجار اجلذوع ك(( 

ولقد أمضيت اثين عشر عاماً من حيايت مع املاشية ، فلم أر بقرة تبتئس ألن املرعى حيترق ، أو ألنه جف                     
لقلة األمطار ، أو ألن صديقها الثور راح ُيغازل بقرة أخرى ، إن احليوان يواجه الظـالم والعواصـف                   

  !! اً ساكناً ، وهلذا قلَّ ما يصاب باهنيار عصيب أو قرحٍة يف املعدة واجملاعات هادئ
  

   فرحات ،فرحات ،فرحات ،تذكري النجاحات واملتذكري النجاحات واملتذكري النجاحات وامل:::إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .وانسْي املزعجات واملصيباتوانسْي املزعجات واملصيباتوانسْي املزعجات واملصيبات



١١٦  

  الفـرائدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   وكفى باهللا وكيال وكفى باهللا وكيال وكفى باهللا وكيال : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   ! ! ! أّم عمارة تتكلم أّم عمارة تتكلم أّم عمارة تتكلم  :  :  : الفريدة السادسةالفريدة السادسةالفريدة السادسة
  

  هلما حدُّ مدٍة وانقضاُء               عاملٌ أن كل خٍري وشرٍّ    
  

خرجُت أول النهار أنظر ما يصنع الناس       : عن يوم أُُحد ، فتقول      ) أم عمارة   ( تروي نسيبة بنت كعب     
 ، وهو يف أصحابه والدولة والريح للمسلمني ، فلمـا           سول اهللا   ومعي سقاء فيه ماء ، فانتهيت إىل ر       
 ، فقمُت أباشر القتال ، وأذبُّ بالسيف ، وأرمي عن القـوس ،              اهنزم املسلون احنزُت إىل رسول اهللا       

دلوين على حممٍد ال    :  أقبل ابن قميئة يقول      حىت خلصْت اجلراح إيلّ ، وملا ولَّى الناس عن رسول اهللا            
جنا ، فاعترضُت له أنا ومصعب بن عمري فضربين هذه الضربة على عاتقي ، وقد ضربته علـى                  جنوت إن   

  .ذلك ضربات ، ولكنَّ عدو اهللا كانت عليه درعان 
  

  .ما التفتُّ مييناً وال مشاالً يوم أحد إال وأراها تقاتل دوين  : هذه أم عمارة اليت يقول عنها رسول اهللا 
   

    تعٌب ونصٌب، تعٌب ونصٌب، تعٌب ونصٌب،احذري الصخب فإنهاحذري الصخب فإنهاحذري الصخب فإنه:::إشراقة إشراقة إشراقة 
      ...وابتعدي عن السباب فإنه عذاب وابتعدي عن السباب فإنه عذاب وابتعدي عن السباب فإنه عذاب 

  



١١٧  

  الفـرائدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   تسعة أعشار حسن اخللق يف التغافل عن األخطاء    تسعة أعشار حسن اخللق يف التغافل عن األخطاء    تسعة أعشار حسن اخللق يف التغافل عن األخطاء    : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   نسان ُيذهب األحزان نسان ُيذهب األحزان نسان ُيذهب األحزان اإلحسان لإلاإلحسان لإلاإلحسان لإل :  :  : الفريدة السابعةالفريدة السابعةالفريدة السابعة
  

  !ودان لك العباد فكان ماذا ؟               فهبك ملكَت أهل األرض طُرا    
  

 يف كرم املرأة وفرية ؛ إنْ باحلض على اجلود واإلنفاق ، وإن باملدح والثناء ، وإنْ                 أحاديث رسول اهللا    
وت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها باإليثار على النفس وسعادهتا بضيافتها األصدقاء واألحباب ، فقد ر

 : ها ، قـال الـنيب       ما بقي منها إال كتف    : قالت  )) ما بقي منها ؟    : (( أهنم ذحبوا شاةً فقال النيب      
  )) .بقي كلُّها غري كتفها ((

  

 فهو عليه الصالة والسالم يوضح آلل بيته أنَّ ما تصدقوا به بقي أجره إىل يوم القيامة ، وأنَّ ما بقـي يف                     
الدنيا فأكلوه مل يستفيدوا من أجره يف اآلخرة ، وهذه لفتةٌ كرمية إىل احلض على الصدقة ابتغاء رضـوان      

  .اهللا سبحانه وتعاىل 
  

 بالتصدق كي يزيدها اهللا من فضله       وهذه السيدة أمساء أخت عائشة رضي اهللا عنهما ينصحهما النيب           
أنفقي أو انفحـي ، أو      : (( ، ويف رواية    )) عليك  ال توكي فيوكى     : (( قال يل رسول اهللا     : فتقول  

  )) .انضحي وال ُتحصي اهللا عليك ، وال توعي فيوعي اهللا عليك 
  

   ما دام الليل ينجلي فإن األمل سيزول،ما دام الليل ينجلي فإن األمل سيزول،ما دام الليل ينجلي فإن األمل سيزول،:::إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .واألزمة سوف متر ، والشدة تذهبواألزمة سوف متر ، والشدة تذهبواألزمة سوف متر ، والشدة تذهب

  



١١٨  

  الفـرائد                                          أسعد امرأة يف العامل                                                      

  

   النعمةُ عروّس مهرها الشكرالنعمةُ عروّس مهرها الشكرالنعمةُ عروّس مهرها الشكر: : : ومضة ومضة ومضة 
   

   حوِّيل خسائرك إىل أرباححوِّيل خسائرك إىل أرباححوِّيل خسائرك إىل أرباح :  :  : الفريدة الثامنةالفريدة الثامنةالفريدة الثامنة
  

  نرجو ثوابك مغنماً وجوارا               أروحنا يا رب فوق أكفنا  
  

  :نصح فقال 
ف خترجني منها وأنت أكثر متاسكاً وقوة        إذا تعثرت أقدامك وسقطت يف حفرة واسعة ، فسو         ال تيأسي 

  .؛ واهللا مع الصابرين 
  

إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إىل قلبك ، فسوف جتدين من يرتع السهم ويداوي اجلرح                 ال حتزين   
  .ويعيد لك احلياة والبسمة 

  

طريقهـا ،   ها ، واألشباح عرفت     ـتن ، خاصة إذا كانت اخلفافيش قد سك       كثرياً على األطالل  ال تقفي   
  .واحبثي عن صوت عصفور يتسلل وراء األفق مع ضوء صباح جديد 

  

 إىل األوراق اليت تغري لوهنا ، وهبتت حروفها ، وتاهت سطورها بني األمل والوحشة ، وسوف                 ال تنظري 
تكتشفني أن هذه السطور ليست أمجل ما كتبت ، وأن هذه األوراق ليست آخر ما سطرت ، وجيب أن                   

وضع سطورك يف عينيه ومن ألقى هبا للرياح ، مل تكن هذه السطور جمرد كالم مجيل عابر                 تفرقي بني من    
، ولكنها مشاعر قلب عاشها حرفاً حرفاً ، ونبض إنسان محلها حلماً ، واكتوى بنارها أملاً ، ال تكـوين                    

دنيا يستحق  مثل مالك احلزين ، هذا الطائر العجيب الذي يغين أمجل أحلانه وهو يرتف ، فال شيء يف ال                 
  .من دمك نقطة واحدة 

    
    . . .!!! من يزرع الريح حيصد العاصفة  من يزرع الريح حيصد العاصفة  من يزرع الريح حيصد العاصفة :::إشراقة إشراقة إشراقة 

  



١١٩  

  الفـرائدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   كأهنن بيٌض مكنون    كأهنن بيٌض مكنون    كأهنن بيٌض مكنون    : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   غاٍل فأين األوفياء غاٍل فأين األوفياء غاٍل فأين األوفياء الوفاء الوفاء الوفاء  :  :  : الفريدة التاسعةالفريدة التاسعةالفريدة التاسعة
  

  ىـفكن حديث حسناً ملن وع               ده     ـث بعـرء حديـا املـوإمن
  

 فقد  – عليه السالم    –من أعظم العارفني باهللا ، واملستسلمني لقضائه ، والراضني حبكمه ، نيب اهللا أيوب               
 سوى قلبه ، ومل يبق له من        ابتلي بضٍر يف جسده وماله وولده ، حىت مل يبق من جسده مغرز إبرٍة سليما              

حال الدنيا شيء يستعني به على مرضه وما هو فيه ، غري أن زوجته حفظت وّده إلمياهنا باهللا ورسوله ،                    
فكانت ختدم الناس باألجرة وتطعمه وختدمه حنواً من مثاين عشرة سنة ، ال تفارقه صباحاً وال مـساء إال                   

 املطال واشتد احلال ، ومت األجل املقدر ، تضرع إىل رب            بسبب خدمة الناس ، مث تعود إليه ، فلما طال         
، فعند     أَنِّي َمسَِّنَي الضُّرُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّاِحِمنيَ      : العاملني ، وإله املرسلني ، وأرحم الرامحني ، وناداه          

برجله ،   له ، وقبل دعوته ، ولىب نداءه ، فأمره أن يقوم من مقامه ، وأن يضرب األرض                   ذلك استجاب 
ففعل ذلك ، فأنبع اهللا عيناً ، وأمره أن يغتسل منها ، فأذهب مجيع ما كان يف بدنه من األذى ، مث أمره                       
فضرب األرض يف مكان آخر فأنبع له عيناً أخرى وأمره أن يشرب منها ، فأذهبت ما كان يف باطنه من                    

         .، ونتيجة االحتساب ، وفائدة الرضى السوء ، وتكاملت العافية ظاهراً وباطناً ، وذلك كله مثرة الصرب 
   

    قد يندم اإلنسان على الكالم  ،  قد يندم اإلنسان على الكالم  ،  قد يندم اإلنسان على الكالم  ، :::إشراقة إشراقة إشراقة 
   ! ! !  ولكنه ال يندم أبداً على السكوت ولكنه ال يندم أبداً على السكوت ولكنه ال يندم أبداً على السكوت

  



١٢٠  

  الفـرائدأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

               در السرور ومنبع البهجةدر السرور ومنبع البهجةدر السرور ومنبع البهجةاملرأة مصاملرأة مصاملرأة مص: : : ومضة ومضة ومضة 
   

   اجلديَّةاجلديَّةاجلديَّة....... ....... ....... اجلديَّة اجلديَّة اجلديَّة  :  :  : ةةةعاشرعاشرعاشرالفريدة الالفريدة الالفريدة ال
  

  مرحباً إننا لرؤياك عطشى                    اغنمي بسمة الصباح وقويل
  

عليك باجلدِّية يف أمورك ، من تربية أبناء ، ومتابعة عمل نافع مفيد ، وقراءٍة راشدة ، وتالوٍة خاشـعة ،                     
 يف جـدِّ    – بـذلك    –ذكٍر حاضر ، وصدقٍة ، وترتيِب بيت ، وتنظيِم مكتبة ، لتكوين             وصالٍة خمبتة ، و   

  .ُينهي عليك أوقات اهلموم والغموم 
  

وانظري إىل بعض الكافرات فضالً عن املؤمنات ، كيف متيْزنَ باجلدية يف حياهتن مع كفرهن واحنرافهن ،       
، هلا مذكرات وصـفْت فيهـا جديتـها         ) ائري  غولدا م ( فهذه رئيسة وزراء إسرائيل  السابقة اهلالكة        

وتنظيمها للجيش وموقفها يف احلروب مع العرب ، حىت إنه مل يفعل فعلها أحٌد من الرجال مـن بـين                    
  . جنسها إال القليل ، وهي كافرة عدوة هللا 

  

    السعادة ليست ضرباً من السحر ، السعادة ليست ضرباً من السحر ، السعادة ليست ضرباً من السحر ،:::إشراقة إشراقة إشراقة 
   ...ولو كانت كذلك ملا كانت ذات قيمة ولو كانت كذلك ملا كانت ذات قيمة ولو كانت كذلك ملا كانت ذات قيمة 



١٢١  



١٢٢  

  املرجـان العامل                                                                                                أسعد امرأة يف

  

   إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون    إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون    إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون    : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   قفي وقفةً شجاعةً مع النفسقفي وقفةً شجاعةً مع النفسقفي وقفةً شجاعةً مع النفس :  :  : املرجانة األوىلاملرجانة األوىلاملرجانة األوىل
  

  فعالم أُكِثُر حسريت ووساوسي                اجلوع يدفع بالرغيف اليابِس    
  

  : سلي نفسك هذه األسئلة وأجييب جواب العاقلة املتزنة 
 فهل أعددت العدة هلذا السفر ؟.. هل تعلمني أنك ستسافرين سفراً بال رجعة ؟  -
 هل تزودت من هذه الدنيا الفانية باألعمال الصاحلة لتؤنس وحشتك يف القرب ؟ -
 مني أن لكل بداية هناية وأن النهاية جنة أو نار ؟كم عمرك ؟ وكم ستعيشني ؟ أال تعل -
 هل ختيلت عندما ترتل املالئكة من السماء لقبض روحك وأنت غافلة الهية ؟ -
هل ختيلت ذلك اليوم والساعة األخرية يف حياتك ، ساعة فراق األهل واألوالد ، فراق األحبـاب                  -

 ...!!إنه املوت .. ملوت إنه اواألصحاب ؟ إنه املوت بسكراته وشدة نزعه وكرباته ، 
  وبعد فراق روحك من جسدك يذهب بك إىل مغسلة األموات فتغسَّلني وتكفنني ، ويذهب بك إىل                

  إىل أين ؟... املسجد ليصلَّى عليك ، وبعد ذلك ُتحملني على أكتاف الرجال 
   ؟إىل القرب ، إىل أول منازل اآلخرة ، إما روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار

   
   ... اعتربي إخفاقك درساً  اعتربي إخفاقك درساً  اعتربي إخفاقك درساً :::إشراقة إشراقة إشراقة 



١٢٣  

  املرجـانأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   وهو الذي يرتِّل الغيث من بعد ما قنطوا     وهو الذي يرتِّل الغيث من بعد ما قنطوا     وهو الذي يرتِّل الغيث من بعد ما قنطوا     : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   !!!احذري احذري احذري  :  :  : املرجانة الثانيةاملرجانة الثانيةاملرجانة الثانية
  

  وال أضيق به ذرعاً إذا وقعا                صدري قبل موقعه     ال ميأل األمر 
  

لعن اهللا املتشبهني من الرجـال      (( :  التشبه بالكافرات والفاجرات ، أو الرجال ، ففي احلديث           احذري
  . )) بالنساء ، واملتشبهات من النساء بالرجال 

  

مثل الترجُّل  : ه يف األحاديث الشريفة     كل ما يغضب الرب سبحانه وتعاىل ، مما ورد النهي عن          واحذري  
، أو اخللِو بالرجل األجنيب ، أو السفِر مع غري ذي حمرم ، أو أن ُتسقط املرأة حياءها ، وختلع جلباهبـا ،                       
وتنسى رهبا ، فهذه كلها من األفعال املشينة اليت تورث القلب انعقاداً ، والصدَر ضيقاً وظلمةً يف الـدنيا                   

    .اشتهر وأصبح شائعاً بني املسلمات ، إال من رحم اهللا واآلخرة ، وهذا مما 
  

    لكي تكوين مجيلة جيب أن  لكي تكوين مجيلة جيب أن  لكي تكوين مجيلة جيب أن :::إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .تفكري تفكرياً مجيالًتفكري تفكرياً مجيالًتفكري تفكرياً مجيالً



١٢٤  

  املرجـانأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا     لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا     لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا     ربنا اغفر ربنا اغفر ربنا اغفر : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   شكر احملسن واجٌبشكر احملسن واجٌبشكر احملسن واجٌب :  :  : املرجانة الثالثةاملرجانة الثالثةاملرجانة الثالثة
  

  إن صدق النفِس ُيزري باألملْ               اكذِب النفس إذا حدثتها      
  

جارية اشتراها اخلليفة املهدي من النخاس ، واعتقها وتزوجها وأنفذ أمرها وعقـد             ) اخليزران  ( كانت  
  ! ))ما رأيت منك خرياً قط : (( د ، فكانت إذا غضبت تقول له يف وجهه لوالديها بوالية العه

  

جارية مثلها ، تباع وتشترى ، فاشتراها املعتمد ابن عباد ملك املغـرب فأعتقهـا               )الربمكيَّة  ( وكانت  
وجعلها ملكة ، وحني رأت اجلواري يلعنب يف الطني حنَّت ملاضيها ، فاشتهت أن تلعب يف الطني مثلهن                  

 أن يوضع هلا طيب ال حيصى على شكل طني ، فخاضت فيه ولعبت فكانت إذا غضبت منه قالـت   فأمر
  ! ..فتخجل ! وال يوم الطني ؟: ، فيتبسم ويقول هلا )) إين مل أر منك خرياً قط : (( له 

  

 هي نسيان ما عملت هلن عند أي سهو أو تقصري ، وقد ورد يف احلـديث                 – إال ما قل     –فطبيعة النساء   
: ومب يا رسـول اهللا ؟ قـال         : يا معشر النساء تصدقن فإين رأيتكن أكثر أهل النار ، قلن            : (( يف  الشر

  )) .تسرعن اللعن وتكثرن الطعن ، وتكفرن العشري 
  

أُريت النار فإذا أكثر أهلها النساء ، ألهنن يكفرن العشري ويكفرن اإلحسان ، لو أحسنت                : (( وقال  
فإذا عرف اإلنسان طبيعة املرأة     )) ما رأيت منك خرياً قط      : ك شيئاً قالت    إىل إحداهن الدهر مث رأت من     

فإنه ال يغضب وال يقلق وال تتوتر أعصابه إذ تنكرت له أحياناً وزعمت أهنا مل تر منه أي خري مع أنه قد                      
  .فعل هلا الكثري 

  

    املرأة الناجحة ُيدعى هلا ، ويثين عليها زوجها ، املرأة الناجحة ُيدعى هلا ، ويثين عليها زوجها ، املرأة الناجحة ُيدعى هلا ، ويثين عليها زوجها ،:::إشراقة إشراقة إشراقة 
   ... وحتترمها صديقاهتا  وحتترمها صديقاهتا  وحتترمها صديقاهتا وحتبها جاراهتا ،وحتبها جاراهتا ،وحتبها جاراهتا ،



١٢٥  

  املرجـانأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

   إن رمحيت وسعت غضيب     إن رمحيت وسعت غضيب     إن رمحيت وسعت غضيب     : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   الروح أوىل بالعناية من اجلسم الروح أوىل بالعناية من اجلسم الروح أوىل بالعناية من اجلسم  :  :  : املرجانة الرابعةاملرجانة الرابعةاملرجانة الرابعة
  

  من احلسن حىت كاد أن يتبسَّما                حكاً     أتاك الربيع الطلق خيتال ضا
  

أمر عمر بن عبد العزيز وهو يف خالفته رجالً أن يشتري له كساء بثمانية دراهم ، فاشتراه له وأتاه به ،                     
؟ ملاذا تبسمت : سم الرجل الذي أحضره، فسأله عمر     ، فتب !ما ألينه وأحسنه    : فوضع عمر يده عليه وقال      

يا أمري املؤمنني أمرتين قبل أن تصل إليك اخلالفة أن أشتري لك مطرف خّز فشريته لـك                 ألنك  : فقال  
  ، وأنت اليوم تستلني كساًء بثمانية دراهم ؟!ما أخشنه : بألف درهم ، فوضعت يدك عليه فقلت 

  

اقـة  يا هذا ، إن يل نفساً توَّ  : ما أحسب رجالً يبتاع كساء بألف درهم خياف اهللا ، مث قال             : فقال عمر   
للمعايل ، فكلما حصلُت على مكانٍة طلبت أعلى منها ، حصلُت على اإلمـارة فتقـت إىل اخلالفـة ،                  

  .وحصلت على اخلالفة فتاقت نفسي إىل ما هو أكرب من ذلك ، وهي اجلنة 
  

    إن مقاضاة الناس ال تقع على عاتقنا ،  إن مقاضاة الناس ال تقع على عاتقنا ،  إن مقاضاة الناس ال تقع على عاتقنا ، :::إشراقة إشراقة إشراقة 
   ...ومن واجبنا أال نفكر بعقاب اآلخرين ومن واجبنا أال نفكر بعقاب اآلخرين ومن واجبنا أال نفكر بعقاب اآلخرين 



١٢٦  

  املرجـانالعامل                                                                                                أسعد امرأة يف 

  

    اهللا حيفظِك    اهللا حيفظِك    اهللا حيفظِك   أحفظيأحفظيأحفظي: : : ومضة ومضة ومضة 
   

   اشتغلي باحلاضر عن املاضي واملستقبلاشتغلي باحلاضر عن املاضي واملستقبلاشتغلي باحلاضر عن املاضي واملستقبل :  :  : املرجانة اخلامسةاملرجانة اخلامسةاملرجانة اخلامسة
  

  لٍل هبيَّة  ويأيت الفجر يف ُح               سينقشع الظالُم فال ختايف    
  

ما قيمة لطم اخلدود ، وشقِّ اجليوب على حظِّ فات أو غُرٍم ناب ؟ ما قيمة أن ينجذب املـرء بأفكـاره     
  !ومشاعره إىل حدٍث طواه الزمن ليزيد أمله حرقةً وقلبه لذعاً ؟

ا على مـا    لو أن أيدينا ميكنها أن متتد إىل املاضي لتمسك حوادثه املدبرة ، فتغري منها ما تكره ، وحتوره                 
نا مجيعاً إليه ، منحو ما ندمنا على فعله ، ونضاعف مـا             حتب ؛ لكانت العودة إىل املاضي واجبة ، وهلرع        

قلّت أنصبتنا منه ، أما وذلك مستحيل ، فخري لنا أن نكّرس اجلهود ملا نستأنف من أيام ولياٍل ، ففيهـا                     
  .وحدها العوض 

: ؛ قال للباكني على القتلى ، النادمني على اخلروج للميدان           ) أحد  ( وهذا ما نّبه إليه القرآن الكرمي بعد        
 قُلْ لَْو كُْنُتْم ِفي ُبُيوِتكُْم لََبَرَز الَِّذيَن كُِتَب َعلَْيِهُم الْقَْتلُ ِإلَى َمَضاِجِعِهْم. . .    

   

   كوين واثقةً أن السعادة تشبه الوردة املغروسةكوين واثقةً أن السعادة تشبه الوردة املغروسةكوين واثقةً أن السعادة تشبه الوردة املغروسة:::إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .اليت مل تظهر بعد ، ولكنَّ ظهورها أكيداليت مل تظهر بعد ، ولكنَّ ظهورها أكيداليت مل تظهر بعد ، ولكنَّ ظهورها أكيد



١٢٧  

  املرجـانأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

                  ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا : : : ومضة ومضة ومضة 
   

   املصائب كنوز الرغائب املصائب كنوز الرغائب املصائب كنوز الرغائب  : : :سادسةسادسةسادسةاملرجانة الاملرجانة الاملرجانة ال
  

   ينشد الطُري به ما يطرُب                    انظري للروض بسَّاماً غدا
  

أبشري يا أم العـالء ،      :  وأنا مريضة فقال     عادين رسول اهللا    : (( عن أم العالء رضي اهللا عنها قالت        
  )) .فإن مرض املسلم يذهب اهللا به خطاياه كما تذهب النار خبث الفضة 

  

ن املرض حيـط اخلطايـا      حبجة أ وليس معىن ذلك أن نريب جراثيم األمراض يف أجسامنا ونترك التداوي            
إمنا على العبد أن يطلب الشفاء ويلتمس الدواء، مع الصرب على األمراض واحتساب اآلالم              والذنوب ، و  

 ، والنظر إليها على أهنا رصيد من احلسنات تدخر يف صحيفته ، وهو ما تعلمه لنا تلك املرأة                   عند اهللا   
  .الصاحلة 

  

إن اهللا ال يرضى لعبده املؤمن      : (( ألحبة من زوج وولد ، ويف احلديث        وعلى املرأة أن تصرب على فقدان ا      
  )) .، إذا ذهب بصفيه من أهل األرض فصرب واحتسب ، بثواب دون اجلنة 

  

:  قد استرد عبده ، وهو أوىل به ، فإذا قالـت املـرأة               وإذا كانت املرأة قد فقدت زوجها ، فإن اهللا          
عبدي ، وأنا أوىل به وأحق قبل غريي ، فـالزوج عاريَّـة ،              : د  ، قال اخلالق املوج   ! زوجي أو ولدي    

  .والولد عاريَّة ، واألخ عاريَّة ، واألب عاريَّة ، والزوجة عاريَّة 
  وما املال واألهلون إال ودائٌع                 وال بد يوماً أن ُتردَّ الودائُع

  

    . . .!!!اهريب من الشتم كما هتربني من الطاعون اهريب من الشتم كما هتربني من الطاعون اهريب من الشتم كما هتربني من الطاعون    :::إشراقة إشراقة إشراقة 



١٢٨  

  املرجـانعد امرأة يف العامل                                                                                                أس

  

                     الرامحون يرمحهم الرمحنالرامحون يرمحهم الرمحنالرامحون يرمحهم الرمحن: : : ومضة ومضة ومضة 
   

      ارمحي من يف األرض يرمحك من يف السماءارمحي من يف األرض يرمحك من يف السماءارمحي من يف األرض يرمحك من يف السماء : : :ةةةبعبعبعاملرجانة السااملرجانة السااملرجانة السا
  

   يسٌر كما الصرب مقرونٌ به الفرُج ؟                   أما علمِت بأن العسر يتبعه
  

 واضحةً جليةً ، فهي مثال العطف واحلنـان ، ونبـع            تظهر رمحة األم ببنيها يف أحاديث رسول اهللا         
الشفقة والرأفة ، خلقها اهللا سبحانه وتعاىل ينبوعاً يفيض على أبنائها باحلب ، ويؤثرهم بالرفد والعطاء ،                 

منها إىل توضيح رمحة اهللا سبحانه وتعاىل بعباده ، فقد روى أمـري    ة، ينفذ    صورة حي  فقد جعلها النيب    
بسْبي ، فإذا امرأة من السيب تسعى ،         : قدم رسول اهللا    : املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال         

أتـرون هـذه املـرأة       : (( إذ وجدت صبياً يف السيب ، فألزقته ببطنها ، فأرضعته ، فقال رسول اهللا               
  )) .هللا أرحم بعباده من هذه بولدها (( ال واهللا ، فقال : ، قلنا )) ارحة ولدها يف النار ؟ ط

  

فهذه امرأة وقعت يف ذل األسر ، حزينة كاسفة البال ، كانت سيدة يف أهلها وعشريهتا ، حرة يف كنف                    
ةً ، حالة نفسية صـعبة      رجال قبيلتها ، مطاعة يف بيت زوجها ، فجعلها األسر أَمةً مملوكةً وجاريةً مأمور             

يذهل اإلنسان هبا عما حوله ، ويعتصر األمل قلبه ، ولكن هذا كله مل ُيلهها عن ابنها وفلذة كبدها ، فقد                     
حبثت عنه جاهدة حىت رأته ، فاحتضنته راغبة ، وألقمته ثديها حانية ، وضمته إىل صدرها بني ذراعيهـا                 

 مهما صُغر ، وتدفع عنه األذى مهما حقـر ، وتفديـه             مشفقة ، امرأة كهذه ال تسلِّم ابنها إىل مكروه        
  .بنفسها من كل ضر 

  

   الرديئة جتين على أصحاهبا أكثر الرديئة جتين على أصحاهبا أكثر الرديئة جتين على أصحاهبا أكثر األلسنة األلسنة األلسنة    :::إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .مما جتين على اآلخرين من ضحاياهامما جتين على اآلخرين من ضحاياهامما جتين على اآلخرين من ضحاياها

  



١٢٩  

  املرجـان          أسعد امرأة يف العامل                                                                                      

  

   الشكر عصمة من النقمةالشكر عصمة من النقمةالشكر عصمة من النقمة: : : ومضة ومضة ومضة 
   

      الدنيا اجلميلة ال يراها إال املتفائلونالدنيا اجلميلة ال يراها إال املتفائلونالدنيا اجلميلة ال يراها إال املتفائلون : : :ةةةثامنثامنثامناملرجانة الاملرجانة الاملرجانة ال
  

   واستبشرت بقدومك األياُم                   صلى عليك اهللا يا علم اهلدى
  

وافتحـي  ربيع  فانتظري قدوم ال  إذا أغلق الشتاء أبواب بيتك ، وحاصرتك تالل اجلليد من كل مكان ،              
نوافذك لنسمات اهلواء النقي ، وانظري بعيداً فسوف ترين أسراب الطيور وقد عادت تغين ، وسـوف                 

 لتصنع لك عمراً جديداً ، وحلماً جديداً ،       ترين الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر          
  .وقلباً جديداً 

  

ن جتدي يف الصحراء غري الوحشة ، وانظـري إىل           إىل الصحراء حبثاً عن األشجار اجلميلة فل       ال تسافري 
   .ك بظلها ، وتسعدك بثمارها ، وتشجيك بأغانيها اليت حتتويمئات األشجار 

  

 أن تعيدي حساب األمس ، وما خسرت فيه ، فالعمر حينما تسقط أوراقه لن تعـود مـرة                    ال حتاويل 
 األوراق اليت تغطي وجـه      أخرى ، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراق أخرى ، فانظري إىل             

  .السماء ودعيك مما سقط على األرض ، فقد صار جزءاً منها 
  

إذا كان األمس ضاع ، فبني يديك اليوم ، وإذا كان اليوم سوف جيمع أوراقه ويرحل فلديك الغد ، ال                    
غـٍد  حتزين على األمس فهو لن يعود ، وال تأسفي على اليوم ، فهو راحل ، واحلمي بشمٍس مضيئٍة يف                    

  . مجيل 
  

   ال ميكن ختيل مدى األمراض اليتال ميكن ختيل مدى األمراض اليتال ميكن ختيل مدى األمراض اليت   :::إشراقة إشراقة إشراقة 
      !!!حيدثها تبادل الكلمات اجلارحة حيدثها تبادل الكلمات اجلارحة حيدثها تبادل الكلمات اجلارحة 

  



١٣٠  

  املرجـانأسعد امرأة يف العامل                                                                                                

  

               النساء شقائق الرجال النساء شقائق الرجال النساء شقائق الرجال : : : ومضة ومضة ومضة 
   

      تعريف على اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدةتعريف على اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدةتعريف على اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة : : :ةةةعععسسستاتاتااملرجانة الاملرجانة الاملرجانة ال
  

  أو إذا شئت حياةً فالرَّجا                   أيهـا اليائس مْت قبل املماِت 
  

عندما أحس يونس بالضيق يف بطن احلوت ، يف تلك الظلمات اهلائلة ، ظلمة البحر ، وظلمـة بطـن                    
وعظم كربه ، فزع إىل اهللا تعـاىل ، إىل غيـاث            احلوت ، وظلمة الليل ، وضاق صدره ، واعتلج مهه ،            

امللهوف ، وملجأ املكروب ، وواسع الرمحة ، وقابل التوبة ، وانطلق لسانه بكلمات كـأهنن اليـاقوت                  
، وتـأيت       فََناَدى ِفي الظُّلَُماِت أَنْ ال ِإلََه ِإلَّا أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي كُْنـُت ِمـَن الظَّـاِلِمنيَ                : واملرجان  

   .فَاْسَتَجْبَنا لَُه َوَنجَّْيَناُه ِمَن الَْغمِّ َوكَذَِلَك ُنْنِجي الُْمْؤِمِنَني:ستجابة السريعة ، حيث قال تعاىل اال
  

، فتلقته  فأوحى اهللا إىل احلوت ، أن يلقي يونس بالعراء ، فخرج على الشاطئ سقيماً هزيالً مدنفاً عليالً                  
 وهو نبات ال ساق لـه ولـه ورق          –هللا عليه شجرة من يقطني      عناية اهللا ، وحفت به رمحته ، فأنبت ا        

 ودبت إليه العافية ، وظهرت فيه تباشري احلياة ، وكذا من تعرف على اهللا يف الرخاء يعرفه يف                   –عريض  
  . الشدة 

   

   ال ميكن أن تصبحي جديرةً بقيادة نفسك ال ميكن أن تصبحي جديرةً بقيادة نفسك ال ميكن أن تصبحي جديرةً بقيادة نفسك    :::إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .إال إذا أصبحت جديرةً بقيادة حياتكإال إذا أصبحت جديرةً بقيادة حياتكإال إذا أصبحت جديرةً بقيادة حياتك

  



١٣١  

  املرجـانعامل                                                                                                أسعد امرأة يف ال

  

                     مسكني رجل بال امرأةمسكني رجل بال امرأةمسكني رجل بال امرأة: : : ومضة ومضة ومضة 
   

      صاحبةُ أغلى مهٍر يف العاملصاحبةُ أغلى مهٍر يف العاملصاحبةُ أغلى مهٍر يف العامل : : :ةةةعاشرعاشرعاشراملرجانة الاملرجانة الاملرجانة ال
  

  من اجلوزاءوأعزَّ يف الدنيا                    كوين أرقَّ من النسيم إذا جرى 
  

تقدم أبو طلحة للزواج من أم سليم بنت ملحان ، وعرض عليها مهراً غالياً ، إال أن املفاجـأة أذهلتـه                     
إنه ال ينبغـي أن أتـزوج       : وعلقت لسانه ، عندما رفضت أم سليم كل ذلك بعزة وكربياء وهي تقول              

  !.م لو أشعلتم فيها ناراً الحترقت مشركاً ، أما تعلم يا أبا طلحة أن آهلتكم ينحتها عبد آل فالن ، وأنك
  

صدق ما يرى ويسمع ، ولكن حبـه الـصادق          يكاد ي فأحس أبو طلحة بضيق شديد فانصرف وهو ال         
مـا  : ( جعله يعود يف اليوم التايل مينيها مبهر أكرب وعيشة رغيدة عساها تلني وتقبل ، فقالت بأدب جم                  

ما ذاك  : مرأة مسلمة ال تصلح يل أن أتزوجك فقال         مثلك يرد يا أبا طلحة ، ولكنك امرؤ كافر ، وأنا ا           
أريـد  فإين ال أريد صفراء وال بيضاء ،        : قالت  . الصفراء والبيضاء   : وما دهري ؟ قال     : قالت  : دهرك  

  ، فانطلق يريد الـنيب وهـو         لك بذلك رسول اهللا     : فمن يل بذلك ؟ قالت      :  قال   منك اإلسالم ،  
مبـا  فجاء فأخرب النيب    )) جاءكم أبو طلحة غرة اإلسالم يف عينيه         (( :جالس يف أصحابه ، فلما رآه قال        
  .قالت أم سليم فتزوجها على ذلك 

  

إن هذه املرأة مثلٌ عاٍل لكل من تنشد اجملد وتسعى للفضيلة ، فانظري كيف سطَّرْت حبسن سريهتا آياٍت                  
ركت ثناًء مجيالً عاطراً ، وكسبت      من النبل واإلميان ، وانظري مقدار ثواهبا عند الواحد الديان ، كيف ت            

أجراً كبرياً مباركاً فيه ؛ ذلك ألهنا كانت صادقة مع رهبا ، صادقةً مع نفسها ، صادقةً مع الناس ، وهذا                     
  .يوم ينفع الصادقني صدقهم ، فطوىب هلا اجلنة ، وهنيئاً هلا اخللد ، وقرة عني هلا الفوز 

    

   ...يبتسم لك اآلخرونيبتسم لك اآلخرونيبتسم لك اآلخرونعليِك أن تبتسمي إذا أردت أن عليِك أن تبتسمي إذا أردت أن عليِك أن تبتسمي إذا أردت أن    :::إشراقة إشراقة إشراقة 
  
  



١٣٢  

  



١٣٣  

  األملــاسأسعد امرأة يف العامل                                                                                               

  

   واصرب على ما أصابك     واصرب على ما أصابك     واصرب على ما أصابك     : : : ومضة ومضة ومضة 
   

    مفاتيح الظفر  مفاتيح الظفر  مفاتيح الظفر  : : :األملاسة األوىلاألملاسة األوىلاألملاسة األوىل
  

  أبكت غداً قبحاً هلا من داِر               داٌر مىت ما أضحكت يف يومها     
  

 .طاعة اهللا ورسوله : مفتاح العز  -
 .السعي مع االستغفار والتقوى : مفتاح الرزق  -
 .التوحيد : مفتاح اجلنة  -
 .التفكر يف آيات اهللا وخملوقاته : مفتاح اإلميان  -
 .الصدق : مفتاح الرب -
 .ترك الذنوب تدبر القرآن ، والتضرع يف األسحار ، و: مفتاح حياة القلب  -
 .حسن السؤال وحسن اإلصغاء : مفتاح العلم  -
 .الصرب : مفتاح النصر والظفر  -
 .التقوى : مفتاح الفالح  -
 .الشكر : مفتاح املزيد  -
 .الزهد يف الدنيا : مفتاح الرغبة يف اآلخرة  -
 .الدعاء : مفتاح اإلجابة  -
  

   ... ابتسامةُ املرء شعاٌع من أشعة الشمس  ابتسامةُ املرء شعاٌع من أشعة الشمس  ابتسامةُ املرء شعاٌع من أشعة الشمس :::إشراقة إشراقة إشراقة 



١٣٤  

  األملــاسيف العامل                                                                                               أسعد امرأة 

  

               ربنا هب لنا من لدنك رمحةربنا هب لنا من لدنك رمحةربنا هب لنا من لدنك رمحة: : : ومضة ومضة ومضة 
   

      بعد املعاناة لذة انتصاربعد املعاناة لذة انتصاربعد املعاناة لذة انتصار    : : :ثانيةثانيةثانيةاألملاسة الاألملاسة الاألملاسة ال
  

  مك باملقيمهيقيم ، وما مهو                   تسلَّ عن اهلموم فليس شيٌء 
  

عدت اليوم إىل بييت إىل عشنا الـصغري        .. أمي  : يف خطاب زوجة ألمها بعد شهر العسل كتبت تقول          
ألحكـي  .. كنت أمتىن أن تكوين قريبة مين يا أمي         .. الذي أعده زوجي ، بعد أن أمضينا شهر العسل          

  ، وأنا أيضاً أحبه ،     إنه رجل طيب وهو حيبين    لك كل شيء عن جتربيت يف حيايت اجلديدة مع زوجي ،            
تأكدي يا أمي أنين أحفظ كل نصائحك وأعمـل بكـل مـا             ... إنين أفعل كل ما يف وسعي إلرضائه        

 يف أذين وأنـت حتتـضنينين       كل حرف قلِتِه يل ومهست بـه      .. ، ما زلت أذكر كل كلمة       أوصيتين به 
  .وتضمينين إىل صدرك احلنون ليلة زفايف 

  

وال هدف يل سوى أن أصنع مـا        .. إنك مثلي األعلى    ...  أنت إليها    إنين أرى احلياة من خالل نظرتك     
علمتنا معىن احلياة وكيف    .. صنعته أنت بأيب الطيب وبنا حنن أبناؤك ، لقد أعطيتنا كل حبك وحنانك              

  .وصنعت بيدك بذور احلب يف قلوبنا .. نعيشها 
  

 أن يقرأ رساليت لك ، يريد أن يعرف ماذا إنين أمسع املفتاح يدور يف قفل الباب البد أنه زوجي ، إنه يريد           
إنه يطلب  .. أكتب ألمي ؟ يريد أن يشاركين هذه اللحظات السعيدة اليت أقضيها معك بروحي وفكري               

  .مين أن أترك له القلم وأفسح له مكاناً يكتب لك ، أقبلك يا أمي وأقبل أيب وإخويت وإىل اللقاء 
  

    . . .نها تعطي كثرياًنها تعطي كثرياًنها تعطي كثرياًالبسمة ال تكلِّف شيئاً ، ولكالبسمة ال تكلِّف شيئاً ، ولكالبسمة ال تكلِّف شيئاً ، ولك   :::إشراقة إشراقة إشراقة 



١٣٥  

  األملــاسأسعد امرأة يف العامل                                                                                               

  

               ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليمربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليمربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم: : : ومضة ومضة ومضة 
   

      القلق يعذب الذهن واجلسمالقلق يعذب الذهن واجلسمالقلق يعذب الذهن واجلسم    : : :ةةةلثلثلثاألملاسة الثااألملاسة الثااألملاسة الثا
  

  !قلت ابتسم يكفي التجهُُّم يف السما                    ة وجتهَّمااحلياةُ كئيب: قال 
  

من أسوأ مميزات القلق أنه يبدد القدرة على التركيز الذهين ، فعندما نقلق تتشتت أذهاننا ، ولكن عندما                  
أسوأ االحتماالت ، فإننا بذلك نضع أنفسنا يف موقف يسعنا فيه أن نركـز               أنفسنا على مواجهة     نقصر
  .ننا يف صميم املشكلة أذها

  

ليس يف استطاعتنا أن نتحمس لعمل مثري ، وحنس بالقلق يف الوقت نفسه ، فإن واحـداً مـن هـذين                     
  .اإلحساسني يطرد اآلخر 

  

إذا أحسسِت بأنه سيعتورِك القلق على احلاضر ، فعودي بذاكرتك إىل أسوأ حالة من حـاالت القلـق                  
ل قبضتان خمتلفتان بدالً من قبضة واحدة ، وستتغلب القبضة          تعرضت هلا يف املاضي ، وبذلك تطوق العق       

ما من شيء   : األقوى اليت وقعت يف املاضي على قبضة احلاضر األقل شدةً وقوةً ، وسيقول املرء إذ ذاك                 
ميكن أن يكون أسوأ من أزمة املاضي ومع ذلك فقد اجتزهتا بنجاح ، فإذا كنِت قد ختطيِت تلك األزمة                   

  .م ، فما أقلَّ موقف اليوِم يف مشقته وخطره ومررت منها بسال
  

إن القلق يكون أقرب إىل االستحواذ عليِك ال يف أوقات عملك ، وإمنا يف وقت فراغك مـن العمـل ،                     
  .فاخليال إذ ذاك جيمع ويقلب كل صنوف االحتماالت ، وعالج ذلك هو أن تنشغلي بعمل جاد 

  

    . . .!!!ناس حكمةً إىل حافة اجلنون ناس حكمةً إىل حافة اجلنون ناس حكمةً إىل حافة اجلنون تكاد األشياء التافهة تدفع أكثر التكاد األشياء التافهة تدفع أكثر التكاد األشياء التافهة تدفع أكثر ال   :::إشراقة إشراقة إشراقة 



١٣٦  

  األملــاسأسعد امرأة يف العامل                                                                                               

  

   احلياة دقائق وثواين    احلياة دقائق وثواين    احلياة دقائق وثواين    : : : ومضة ومضة ومضة 
   

    عملُك احملبوب سرُّ سعادتك  عملُك احملبوب سرُّ سعادتك  عملُك احملبوب سرُّ سعادتك  : : :األملاسة الرابعةاألملاسة الرابعةاألملاسة الرابعة
  

  ُعقْىب ، وما الصرب إال عند ذي حسِب                إنَّ هلا    صرباً على شدة األيام
  

إن العبقري يف أي جمال ينجذب اجنذاباً ال طاقة له على مقاومته إىل اجملال الذي خلقه اهللا له واسـتودع                    
فيه اإلبداع من خالله ، ولئن شكا من سوء حظه يف جماله هذا ، فإن ذلك العمل هو الـشيء الوحيـد                      

 ّمجةً ، ومهما كانت آمالـه       – عربه   –ارسه بلذة وسرور ، ومهما كانت املصاعب اليت يالقيها          الذي مي 
 ضئيلة ، ومهما التفت إىل ورائه متنهداً ومتىن لو انصرف عنـها إىل              – من خالله    –بالكسب والنجاح   

 فإهنـا   مهنة أخرى تكون أوفر جدوى وأكثر دخالً ، ومهما اشتكى من فقره الذي جلبته عليه مهنته ،                
  .مقابل هذا كله متنحه السعادة وخترج منه خري ما فيه 

  

   ...خترج من بني شفيت امرأة خترج من بني شفيت امرأة خترج من بني شفيت امرأة )) )) )) كلمٍةكلمٍةكلمٍة(((((( سعادة الرجل يف  سعادة الرجل يف  سعادة الرجل يف :::إشراقة إشراقة إشراقة 



١٣٧  

  األملــاسأسعد امرأة يف العامل                                                                                               

  

    مرضت فهو يشفني مرضت فهو يشفني مرضت فهو يشفنيوإذاوإذاوإذا: : : ومضة ومضة ومضة 
   

   القوة يف القلب ال يف اجلسمالقوة يف القلب ال يف اجلسمالقوة يف القلب ال يف اجلسم : : :األملاسة اخلامسةاألملاسة اخلامسةاألملاسة اخلامسة
  

  فإن ساءين صٌرب ، وإن سرين شكُر               لكلِّ من األيام عندي عادةٌ     
  

هذه امرأة نصرانية مل تكن تعلم من شئون احلياة إال الفقر واجلوع واملرض ، فقد مات زوجها بعد وقت                   
 مرتل حقري، وكان    ، مث ُوِجَد بعُد ميتاً يف     جها الثاين هارباً مع امرأة أخرى     ها زو قصري من قراهنما ، وهجر    

  .لكنها ألفت نفسها مدفوعة بالفاقة واملرض إىل التخلي عنه حني بلغ الرابعة من عمره .. هلا ولد واحد
  

سقطت وقد وقعت نقطة التحول يف حياهتا بينما كانت جتوب طرقات البلدة ذات يوم إذ زلت قدمها ف                
ت من جراء سقطتها هذه بإصابة بالغة       ء طويل ، وأصيب   على األرض املكسوَّة باجلليد ، مث ذهبت يف إغما        

  ...يف عمودها الفقري ، وتوقع هلا األطباء إما املوت العاجل ، وإما الشلل التام طول حياهتا 
  

أن  - كما عربت هي  -ية اإلهلية   وبينما املرأة راقدة يف فراش املرض فتحت الكتاب املقّدس، وأهلمتها العنا          
 مطروحـاً   – تعين عيسى عليه السالم      –وإذا مفلوج يقدمونه إليه     : (( تقرأ هذه الكلمات من إجنيل مىت       
  )) .قم ، امحل فراشك واذهب إىل بيتك ، فنهض وغادر املكان : على فراش ، حينئذ قال للمفلوج 

  

، !! ىت إهنا هنضت من الفراش ومتـشت يف الغرفـة           أمدهتا هذه الكلمات بقوة إميان وفورة داخلية ، ح        
  .ومهدت هذه التجربة الطريق للسيدة املشلولة كي تعاجل نفسها وتسوق العافية لآلخرين 

  

من أن تصبح مبشرة بدين     ) ماري بيكر إيدي    ( تلك هي التجربة اليت مكنت      ) (( كارنيجي  (قال ديل   
   ! )) .جديد ، لعله الدين الوحيد الذي بشرت به امرأة

  

  وأنت أيتها املسلمة ماذا فعلِت ؟ 
   

   ... أمنُع احلصون املرأة الصاحلة  أمنُع احلصون املرأة الصاحلة  أمنُع احلصون املرأة الصاحلة :::إشراقة إشراقة إشراقة 



١٣٨  

  األملــاسأسعد امرأة يف العامل                                                                                               

  

   القناعة كرتٌ ال يفىنالقناعة كرتٌ ال يفىنالقناعة كرتٌ ال يفىن: : : ومضة ومضة ومضة 

   

    املرأة العظيمة جتعل من جحيم املصائب جنةً املرأة العظيمة جتعل من جحيم املصائب جنةً املرأة العظيمة جتعل من جحيم املصائب جنةً:::   ةةةسادسسادسسادساألملاسة الاألملاسة الاألملاسة ال
  

  وأفضل أخالق الرجال التفضُّلُ                 وعاقبةُ الصرب اجلميل مجيلةٌ
  

 مثالً رائعاً يف الـصرب علـى        – رضي اهللا عنهما     –ضربت لنا الصحابية اجلليلة أم ُسليم امرأة أيب طلحة          
  .اً فقدان الولد ، فعوضها اهللا سبحانه وتعاىل خري

  

كان ابن أليب طلحة رضي اهللا عنه يشتكي ، فخرج أبو طلحة ، فقُـبض               : عن أنس رضي اهللا عنه قال       
! هو أسكن ما كان     : ما فعل ابين ؟ ، قالت أم ُسليم وهي أم الصيب            : الصيب ، فلما رجع أبو طلحة قال        

يب ، فلما أصبح أبو طلحة      واروا الص : فقربت إليه العشاء فتعشى ، مث أصاب منها ، فلما فرغ قالت             .. 
اللهم بارك هلما، فولدت غالماً     : نعم ، قال    : أعرستم الليلة ؟ قال     : ((  فأخربه ، فقال   أتى رسول اهللا    

م، نع:  معه شيء؟ قال    أ  وبعث معه بتمرات ، فقال       امحله حىت تأيت به النيب      : ، فقال يل أبو طلحة      
  )) .من فيه فجعلها يف يفِّ الصيب، مث حنَّكه ومساه عبد اهللا  فمضغها ، مث أخذها مترات ، فأخذها النيب 

  

    . . .ال شيء يرفع قدر املرأة كالعفةال شيء يرفع قدر املرأة كالعفةال شيء يرفع قدر املرأة كالعفة   :::إشراقة إشراقة إشراقة 



١٣٩  

  األملــاسأسعد امرأة يف العامل                                                                                               

  

   قققبشِر الليلَ بفجٍر صادبشِر الليلَ بفجٍر صادبشِر الليلَ بفجٍر صاد: : : ومضة ومضة ومضة 
   

   اصربي لتظفرياصربي لتظفرياصربي لتظفري    : : :ةةةبعبعبعاألملاسة السااألملاسة السااألملاسة السا
  

  فإن اعتياد الصرب أدعى إىل الرشِد                فصرباً على حلو الزمان ومرِّه
  

 ترجو  ورد عن أم الربيع بنت الرباء ، وهي أم حارثة بن سراقة الذي قتل يف بدر أهنا أتت إىل الرسول                     
يا رسول اهللا أال حتدثين عن حارثة ؟ ، فإن كان           :  أن تسمع منه عن ابنها الشهيد ما يثلج صدرها فقالت         

يا أم حارثة ، إهنا جنـان يف        : (( يف اجلنة صربت ، وإن كان غري ذلك اجتهدت عليه يف البكاء ، فقال               
  )) .اجلنة ، وإن ابنك أصاب الفردوس األعلى 

  

 إن  املرأة تسأل النيب    إن فقدان الولد أمر عظيم ميزق القلب ، ويقطع األحشاء ، ويفتت الكبد ، وهذه                
كان يف اجلنة فسوف تلقاه إن شاء اهللا ، وصربها على فراقه رفٌع لدرجتها ودرجتـه يف اجلنـة ، وإن مل                      
يكن كذلك لتبكيّنه حبرقة من يفقد العزيز إىل األبد ، وهذا ما تستطيعه ، وجل ما تقدر عليه ، إهنا األم                     

  .بة الثكلى ، والرامحة العطوف ، والصابرة احملتس
  

    . . .فاملرأة الفاضلة كرتٌفاملرأة الفاضلة كرتٌفاملرأة الفاضلة كرتٌ.. .. .. إذا كانت املرأةُ اجلميلةُ جوهرةً إذا كانت املرأةُ اجلميلةُ جوهرةً إذا كانت املرأةُ اجلميلةُ جوهرةً    :::إشراقة إشراقة إشراقة 



١٤٠  

  األملــاسأسعد امرأة يف العامل                                                                                               

  

   املرأة مشٌس لكن ال تغيباملرأة مشٌس لكن ال تغيباملرأة مشٌس لكن ال تغيب: : : ومضة ومضة ومضة 
   

   لنا يف األزمات إال اهللا وحدهلنا يف األزمات إال اهللا وحدهلنا يف األزمات إال اهللا وحده ليس  ليس  ليس  : : :األملاسة الثامنةاألملاسة الثامنةاألملاسة الثامنة
  

  وليتك ترضى واألنام ِغضاُب              فليتك حتلو واحلياة مريرةٌ  
  

إذا حلَّ اهلم ، وخيَّم الغم ، واشتد الكرب ، وعظم اخلطب ، وضاقت السبل ، وبارت احليل ، نـادى                     
 إله إال اهللا رب العرش العظيم ، ال إله          ال إله إال اهللا العظيم احلليم ، ال       (( : يا اهللا   ... يا اهللا   : املنادي  

، فيفّرج اهلم ، وُينفّس الكرب ، وُيذلل        )) إال اهللا رب السماوات ورب األرض ورب العرش الكرمي          
ِمَن اللَِّه ثُمَّ   َوَما ِبكُْم ِمْن ِنْعَمٍة فَ     ، فَاْسَتَجْبَنا لَُه َوَنجَّْيَناُه ِمَن الَْغمِّ َوكَذَِلَك ُنْنِجي الُْمْؤِمِننيَ        : الصعب  

   . ِإذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ فَِإلَْيِه َتْجأَُرونَ
  

إذا اشتد املرض باملريض ، وضعف جسمه ، وشحب لونه ، وقلّت حيلته ، وضعفت وسيلته ، وعجـز                   
الطبيب ، وحار املداوي ، وجزعت النفس ، ورجفت اليد ، ووجف القلب ، انطرح املريض ، واجتـه                   

َوأَيُّوَب : يا اهللا ، فزال الداء ، ودبَّ الشفاء ، وُسمع الدعاء            ... يا اهللا :  اجلليل ، ونادى   العليل إىل العلي  
فَاْسَتَجْبَنا لَُه فَكََشفَْنا َما ِبِه ِمْن ُضرٍّ َوآَتْيَناُه أَْهلَـُه             *ِإذْ َناَدى َربَُّه أَنِّي َمسَِّنَي الضُّرُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّاِحِمنيَ        

   .ُهْم َمَعُهْم َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَنا َوِذكَْرى ِللَْعاِبِديَنَوِمثْلَ
  

   ... خري ما يقتين الرجل زوجةً وفيةً  خري ما يقتين الرجل زوجةً وفيةً  خري ما يقتين الرجل زوجةً وفيةً :::إشراقة إشراقة إشراقة 
  



١٤١  

  األملــاسأسعد امرأة يف العامل                                                                                               

  

   ريرريرريررفقاً بالقوارفقاً بالقوارفقاً بالقوا: : : ومضة ومضة ومضة 
   

   أّمن جييب املضطر إذا دعاهأّمن جييب املضطر إذا دعاهأّمن جييب املضطر إذا دعاه    : : :ةةةتاسعتاسعتاسعاألملاسة الاألملاسة الاألملاسة ال
  

  إنْ هي اشتدْت فأمِّل فََرَجا              ال يِضْق ذرُعك عند األزماِت
  

 أنه ال خييب من رجاه ، وال يضيع من دعاه ، وبقدر حاجة اإلنـسان                – جل َّ وعال     –من كرم الباري    
تكون اإلجابة ويأيت الفرج ، وُيستجاب الدعاء ، بـل إن           إليه وانطراحه بني يديه وجلوئه إليه ، بقدر ما          

من كرمه أنه جييب دعوات أناس غري مسلمني يف حالة اضطرارهم إليه ، وانطراحهم بني يديه ، وثقتهم                  
يف لطفه ، وطمعهم يف كرمه ، فهو جييب نداءهم ، ويكشف ضرهم كرماً منه ، وحتبيباً هلـم ، لعلـهم     

: لناس يتناسون الفضل ، ويتنكرون للجميل ، ويكفرون املعروف ، قال تعاىل           يؤمنون ، ولكن كثرياً من ا     
َفَِإذَا َرِكُبوا ِفي الْفُلِْك َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهْم ِإلَى الَْبرِّ ِإذَا ُهْم ُيْشِركُون.   

  

ضطر إذا دعاه ويكشف السوء ، وأن ذلك دليـل          ولقد امنت اهللا تعاىل على العباد بأنه هو الذي جييب امل          
أَمَّـْن ُيِجيـُب    : من دالئل األلوهية ، وبرهان من براهني الوحدانية ، ولكن الناس قليالً ما يتذكرون               

   .ذَكَُّرونَالُْمْضطَرَّ ِإذَا َدَعاُه َوَيكِْشُف السُّوَء َوَيْجَعلُكُْم ُخلَفَاَء الْأَْرِض أَِإلٌَه َمَع اللَِّه قَِليالً َما َت
  

    . . .!!!على املرأة أن تقرَّ يف البيت ؛ ألهنا إناٌء لطيٌف سريُع االنكسار على املرأة أن تقرَّ يف البيت ؛ ألهنا إناٌء لطيٌف سريُع االنكسار على املرأة أن تقرَّ يف البيت ؛ ألهنا إناٌء لطيٌف سريُع االنكسار    :::إشراقة إشراقة إشراقة 
  



١٤٢  

  األملــاسأسعد امرأة يف العامل                                                                                               

  

   ل على اخلذالنل على اخلذالنل على اخلذالنإياك وإيذاء اآلخرين فإنه دليإياك وإيذاء اآلخرين فإنه دليإياك وإيذاء اآلخرين فإنه دلي: : : ومضة ومضة ومضة 

   

   ومن يبخل فإمنا يبخل عن نفسهومن يبخل فإمنا يبخل عن نفسهومن يبخل فإمنا يبخل عن نفسه    : : :عاشرةعاشرةعاشرةاألملاسة الاألملاسة الاألملاسة ال
  

  ختَشْي مهوماً أقبلت وظالما                كوين كوجه النجم إشراقاً وال
  

 مع الكرم أهنا كانـت تـدعو        – أخت عمر بن عبد العزيز       –من عيون أخبار أم البنني بنت عبد العزيز         
الكسوة لكُـنَّ ، والـدنانري      :  احلسنة ، وتعطيهن الدنانري ، وتقول        النساء إىل بيتها ، وتكسوهن الثياب     

 وأثر عنها أهنا كانـت      – تريد بذلك أن تعلّمهن وتعوِّدهن على البذل واجلود          –اقسمنها بني فقرائكن    
  .أفٍّ للبخل ، واهللا لو كان ثوباً ما لبسته ، ولو كان طريقاً ما سلكته : تقول 

  

ُجعل لكل قوم هنمة يف شيء ، وجعلت هنميت يف البذل واإلعطاء ، واهللا              : الكرم  ومن أقواهلم املأثورة يف     
  .للصلة واملواساة أحبُّ إيلّ من الطعام الطيب على اجلوع ، ومن الشراب البارد على الظمأ 

  

- رمحها اهللا    -ولشدة حرصها على اإلنفاق ، ووضع املال يف مواضعه ، واصطناع آيات املعروف كانت             
  . حسدت أحداً قط على شيء إال أن يكون ذا معروف، فإين كنت أحب أن أشركه يف ذلك ما: تقول 

  

  !  فأين شبيهات أم البنني ؟هذه أم البنني ، وهذه أقواهلا وأفعاهلا ،
  

    . . .يف موت األنانية تكمن السعادة احلقةيف موت األنانية تكمن السعادة احلقةيف موت األنانية تكمن السعادة احلقة   :::إشراقة إشراقة إشراقة 



١٤٣  



١٤٤  

  اجلُمــان                                                   أسعد امرأة يف العامل                                           

  

   إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حسابإمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حسابإمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب: : : ومضة ومضة ومضة 

    أنت مسلمةٌ ال شرقيةٌ وال غربيةٌ أنت مسلمةٌ ال شرقيةٌ وال غربيةٌ أنت مسلمةٌ ال شرقيةٌ وال غربيةٌ : : :اجلمانة األوىلاجلمانة األوىلاجلمانة األوىل
  

  نعلِّـل نفســنا بعسى               عسى فرٌج يكون عسى  
  

  :هذه موعظة من امرأة أملانية مسلمة 
  

وننا هبا ليبعدونا عن ديننا تـدرجيياً        بالغرب يف أفكاره وموضاته ، فهذا كله خدعة يستدرج         ال تنخدْعن 
  .ليستولوا على أموالنا 

  

  ؟ولعلكم تسألون ِلَم،ن من طبيعتها أن تستقر يف البيتأل: ته األسرية هو الذي يوافق املرأةاإلسالم وأنظم
  

، لق املرأة عاطفيةً جياشةَ الشعور    ، وخ  وقوته اجلسدية  أة يف حتمله وعقله   ألن اهللا خلق الرجل أقوى من املر      
  .ال متلك الطاقة اجلسدية اليت هي للرجل 

  

وهي إىل حد ما متقلبةُ املزاج عنه ، لذلك فاملرتل سكن هلا ، واملرأة احملبة لزوجها وأوالدها ال تترك مرتهلا             
  .من غري سبب وال ختتلط بالرجال إطالقاً 

  

ْعن أنفسهن ، فـال     وصلن إليه من احندار إال بعد أن ب       الغرب مل يصلْن إىل ما      من اإلناث يف    %  ٩٩إن  
  .خوف يف قلوهبن هللا 

  

وخروج املرأة يف العامل الغريب هبذا الشكل املكثف جعل الرجل ميارس دور املرأة ، فقعد يف البيت يغسل                  
 يف معاونة الرجل لزوجته     الصحون ، ويسكت األطفال ، ويشرب اخلمر ، وأنا أعلم أن اإلسالم ال ميانع             
  .يف البيت ، بل يرغب يف ذلك ، ولكن ليس إىل احلد الذي تنقلب فيه األدوار 

   

   ... كُْن مجيالً تر الوجود مجيال  كُْن مجيالً تر الوجود مجيال  كُْن مجيالً تر الوجود مجيال :::إشراقة إشراقة إشراقة 



١٤٥  

  ــاناجلُمأسعد امرأة يف العامل                                                                                              

  

   ونيسرك لليسراونيسرك لليسراونيسرك لليسرا: : : ومضة ومضة ومضة 

   

   انَسْي مهومك وانغمسي يف العملانَسْي مهومك وانغمسي يف العملانَسْي مهومك وانغمسي يف العمل    : : :ثانيةثانيةثانيةاجلمانة الاجلمانة الاجلمانة ال
  

  وجدنا الفوز للمتوكِّلينا                توكّلْنا على الرمحن إنا
  

هنـا  )) الشغل  (( إذا قمِت مبا جيب لعالج مشكلة ما ، فانشغلي عنها باهلواية أو القراءة أو العمل ، فإن  
، )الطفل(لنفترض اآلن أن املشكلة هي مرض       ، و  جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه       فما،  حيل مكان القلق  
  .بكل ما جيب من عالج بدقة ، مث يصرف وقته ملا يشغله وينفعه ) األب أو األم ( فهنا يقوم الوالد 

وحيسن باإلنسان وهو يف غمار املشكلة احلاضرة أن يتذكر ما مر به يف ماضيه من مشكالت عويـصة ،                   
 إىل حلها حبيـث مل      وخاصة تلك املشكالت الكبرية اليت هي أخطر من مشكلته اآلن ، وكيف وفقه اهللا             

ـ   ثري فيه غري االبتسام والشعور بالثقة يف النفس ، إن اإلنسان إذا تذكر ذلـك حيـس أن                  تعد ذكراها ت
  . وتصبح يف خرب كان – بإذن اهللا –مشكلة اليوم مثل غريها ستمر وحتل 

نسان اجلوانب اإلجيابية يف مشكلته ، وأهنا من املؤكد أن تكون أشد وأكثر سلبية ، والبـن                 وليتلمس اإل 
من نزلت به بلية فليتصورها أكثر مما هي عليه هتن ، وليتخيل ثواهبا ،              : (( اجلوزي هنا كالم نافع يقول      

كرب الشدة ما ُرجيت    وليتوهم نزول أعظم منها ير الربح يف االقتصار ، وليتلمح سرعة زواهلا فإنه لوال               
  )) . ساعات الراحة 

   ما ندمُت على ما مل أتكلمما ندمُت على ما مل أتكلمما ندمُت على ما مل أتكلم: : : قال أحد احلكماء قال أحد احلكماء قال أحد احلكماء    :::إشراقة إشراقة إشراقة 
   ...به قط، ولقد ندمُت على ما تكلمت به كثرياً به قط، ولقد ندمُت على ما تكلمت به كثرياً به قط، ولقد ندمُت على ما تكلمت به كثرياً 

  



١٤٦  

  اناجلُمــأسعد امرأة يف العامل                                                                                              

  

   ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا : : : ومضة ومضة ومضة 

   

   نقاط تساعدِك على السعادةنقاط تساعدِك على السعادةنقاط تساعدِك على السعادة    : : :ثالثةثالثةثالثةاجلمانة الاجلمانة الاجلمانة ال
  

   فهي الشهادة يل بأين كاملُ                وإذا أتتك مذميت من ناقٍص 
  

  :احلرص والطمع مهلكان ، وعالجهما من دواء مركب كما يلي 
 اتسع إنفاقه مل متكنه القناعة ، بل ركبـه احلـصر            االقتصاد يف املعيشة والرفق يف اإلنفاق ، فمن        .١

 )) .التدبري نصف املعيشة : (( والطمع ، فاالقتصاد يف املعيشة هو األصل يف القناعة ، ويف اخلرب 
، وباإلميان بأن الرزق    تكوين شديدة القلق ألجل املستقبل، واستعيين على ذلك بقصر األمل         أن ال    .٢

 .الذي قدر لك البد أن يأتيك 
َوَيْرُزقْـُه ِمـْن َحْيـثُ ال         *َوَمْن َيتَِّق اللََّه َيْجَعلْ لَُه َمْخَرجاً      :  يقول   وى اهللا ، فإن اهللا      تق .٣

  . َيْحَتِسُب
 .معرفة ما يف القناعة من عز االستغناء ، وما يف احلرص والطمع من الذل ، واالعتبار بذلك  .٤
، ورغبتـهم يف    هم وتواضـع معيـشتهم      لصاحلني وقناعت أكثري من تأملك يف أحوال األنبياء وا       .٥

 .الباقيات الصاحلات فاجعليهم قدوة لك 
 .انظري ملن هو دونك يف أمور الدنيا  .٦
  

   إن العاقل ال يقنط من منافع الرأي ، وال إن العاقل ال يقنط من منافع الرأي ، وال إن العاقل ال يقنط من منافع الرأي ، وال    :::إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .ييأس على حال ، وال يدع الرأي واجلهدييأس على حال ، وال يدع الرأي واجلهدييأس على حال ، وال يدع الرأي واجلهد

  



١٤٧  

  اجلُمــان                                                   أسعد امرأة يف العامل                                           

  

   إن اهللا يدافع عن الذين آمنواإن اهللا يدافع عن الذين آمنواإن اهللا يدافع عن الذين آمنوا: : : ومضة ومضة ومضة 

   

   ِصلي حبلك باهللا إذا انقطعت احلبالِصلي حبلك باهللا إذا انقطعت احلبالِصلي حبلك باهللا إذا انقطعت احلبال    : : :رابعةرابعةرابعةاجلمانة الاجلمانة الاجلمانة ال
  

   اجلود ُيفقر واإلقدام قتَّالُ                لوال املشقة ساد الناس كلهُم
  

ؤه حياة طيبة يف األرض ، ال يهم أن تكون هذه احلياة ناعمةً رغدةً ثرية               إن العمل الصاحل مع اإلميان جزا     
  .باملال ، فقد تكون به وقد ال يكون معها 

  

  :ومن ذلك لكن يف احلياة أشياء كثرية غري املال الكثري تطيب هبا احلياة ، يف حدود الكفاية فيها ، 
 الصحة واهلدوء والرضـا والربكـة       :ومنها  اه ،   االتصال باهللا ، والثقة به ، واالطمئنان إىل رعايته ورض         

  .وسكن البيوت ومّودات القلوب 
  

  . الفرح بالعمل الصاحل وآثاره يف الضمري وآثاره يف احلياة :ومنها 
  

  .وليس املال إال عنصراً واحداً يكفي منه القليل حىت يتصل القلب مبا هو أعظم وأزكى وأبقى عند اهللا 
   

   قررة أن عظماء الرجال قررة أن عظماء الرجال قررة أن عظماء الرجال من القواعد املمن القواعد املمن القواعد امل   :::إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .يرثون عناصر عظمتهم من أمهاهتميرثون عناصر عظمتهم من أمهاهتميرثون عناصر عظمتهم من أمهاهتم

  



١٤٨  

  اجلُمــانأسعد امرأة يف العامل                                                                                              

  

   ال إله إال اهللا ال إله إال اهللا ال إله إال اهللا : : : ومضة ومضة ومضة 

   

   ال أحد أسعد من املؤمنني باهللاال أحد أسعد من املؤمنني باهللاال أحد أسعد من املؤمنني باهللا    : : :امسةامسةامسةاجلمانة اخلاجلمانة اخلاجلمانة اخل
  

   وكْن على ُمرِّها صبورا               سهِّلْ على نفسك األمورا
  

 ، فوجدت حياهتم تنتهي إيل      قرأت سري عشرات األثرياء والعظماء يف العامل الذين فاهتم اإلميان باهللا            
شقاء ، ومستقبلهم إىل لعنة ، وجمدهم إىل خزي ، أين هم اآلن ؟ ، أين ما مجعوا من األموال وكدسـوا                      

فبعضهم انتحر ، والبعض     .. !انتهى كل شيء    ثروات ، وشادوا من القصور ، وبنوا من الدور ؟ ،            من ال 
قُتل ، واآلخر ُسجن ، والبقية قُدِّموا للمحاكم ، جزاًء ملعاصيهم وجرائمهم وتالعبهم وغيهم ، وصاروا                

 واحلب ، والصحة ،     أتعس الناس ، عندما تومهوا أن األموال قادرة أن تشتري هلم كل شيء ، السعادة ،               
والشباب ، مث اكتشفوا بعد ذلك أن السعادة احلقيقية واحلب احلقيقي ، والصحة الكاملـة والـشباب                 

الية ، واحلـب املزيـف ،       ينعم ميكنهم أن يشتروا من السوق السعادة اخل       ! .. احلقيقي ال ُتشترى مبال     
  . ، أو تزرع حباً ، أو تصنع هناًء والصحة الومهية ، ولكن أموال الدنيا كلها تعجز أن تشتري قلباً

  

 ألهنم على نوٍر من رهبم ، وحياسبون أنفسهم ، يفعلون ما أمـر اهللا ،                ال أحد أسعد من املؤمنني باهللا ؛      
َمْن َعِملَ َصاِلحاً ِمْن ذَكٍَر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن         : جيتنبون ما حّرم اهللا ، وامسعي وصفهم يف القرآن الكرمي           

   . ْحِيَينَُّه َحَياةً طَيَِّبةً َولََنْجِزَينَُّهْم أَْجَرُهْم ِبأَْحَسِن َما كَاُنوا َيْعَملُونَفَلَُن
  

    . . .ليس سعيداً من ال يريد أن يكون سعيداًليس سعيداً من ال يريد أن يكون سعيداًليس سعيداً من ال يريد أن يكون سعيداً   :::إشراقة إشراقة إشراقة 
  



١٤٩  

  اجلُمــان         أسعد امرأة يف العامل                                                                                     

  

   كلُّ شيٍء بقضاء وقدركلُّ شيٍء بقضاء وقدركلُّ شيٍء بقضاء وقدر:::ومضة ومضة ومضة 
   

   حياةٌ بال بذٍخ وال إسرافحياةٌ بال بذٍخ وال إسرافحياةٌ بال بذٍخ وال إسراف    : : :سادسةسادسةسادسةاجلمانة الاجلمانة الاجلمانة ال
  

   تدوم على حيٍّ وإنْ هي جلِت                خليليَّ ال واهللا ما من ملمٍَّة
  

رافها وسوء  املرأة املسلمة الصاحلة تعد املائدة على قدر احلاجة ، فال يتبقى عليها من الطعام ما يوحي بإس                
ما : (( تدبريها ، وقدوهتا يف ذلك أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها ، فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت                   

  )) . من خبز الشعري قليلٌ وال كثري كان يبقى على مائدة رسول اهللا 
  

 طعام   وعليها فضلة من    من بني يدي رسول اهللا       ما رفعت مائدة رسول اهللا      : (( ويف رواية أخرى    
  )) .قط 

  

ومما هنى اإلسالم عنه ، وعده من اإلسراف يف املعيشة ، استعمال آنية الـذهب والفـضة يف الطعـام                    
الذي يشرب يف آنية الفضة إمنـا       : ((  قال   أن رسول اهللا    : والشراب ، فعن أم سلمة رضي اهللا عنها         

  )) .جيرجر يف بطنه نار جهنم 
  

  )) .فضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم أو يشرب يف آنية الذهب والإن الذي يأكل: (( ويف رواية ملسلم 
  

واحلق أن اإلسالم كان حكيماً يف هذا التحرمي ، فهذه األمور من الفضوليات ، ومن مسات املتـرفني ،                   
 ملعاذ بن جبـل  واإلسالم حيب دائماً يف أتباعه أن يكونوا متواضعني غري مترفني ، وقد قال رسول اهللا   

  ))والتنعم فإن عباد اهللا ليسو باملتنعمني إياك : (( ثه إىل اليمن حني بع
  

   ...عندما تكفِّ عن النظر إىل بؤسك الداخلي ، تغتين عندما تكفِّ عن النظر إىل بؤسك الداخلي ، تغتين عندما تكفِّ عن النظر إىل بؤسك الداخلي ، تغتين    :::إشراقة إشراقة إشراقة 
  



١٥٠  

  اجلُمــانأسعد امرأة يف العامل                                                                                              

  

   وين عصيَّةً على النقدوين عصيَّةً على النقدوين عصيَّةً على النقدككك:::ومضة ومضة ومضة 

   

   عمل الرب يشرح الصدرعمل الرب يشرح الصدرعمل الرب يشرح الصدر    : : :ةةةبعبعبعاجلمانة السااجلمانة السااجلمانة السا
  

  أبوابنا ، فاهللا يكشف كْربنا                وإذا تقطعت احلبالُ وأُوصدت 
  

  : روت عائشة رضي اهللا عنها قالت 
 تأكلـها ، لتني هلا ، فأعطت كل واحدة منهما مترة ، ورفعت إىل فيها متـرة            ـجاءتين مسكينة حتمل ابن   

فاستطعمتها ابنتاها ، فشقت التمرة اليت كانت تريد أن تأكلها بينهما ، فأعجبين شأهنا ، فذكرت الذي                 
  )) .إن اهللا قد أوجب هلا هبا اجلنة ، أو أعتقها من النار : ((  فقال صنعت لرسول اهللا 

  

 يل أجر يف بين أيب      هل:  يف إنفاقها على بنيها فقال       وهذه أم سلمة رضي اهللا عنها ، سألت رسول اهللا           
  ؟... سلمة أن أنفق عليهم ، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا ، إمنا هم بينَّ 

  

  . باإلجياب ، فالفطرة أجابتها قبل إجابته وتقرِّر أهنا لن تتركهم قبل أن جييبها النيب 
  

ة والود  إنه اإلسالم حيض على املربات ، وفعل اخلريات ، والعطف على األرحام وصلتهم ، وغرس الرمح               
  يف اجملتمع كي ينشأ األبناء صاحلني أبراراً ؟

   
    . . .!!!هاهنا السعادة احلقيقية هاهنا السعادة احلقيقية هاهنا السعادة احلقيقية .. .. .. كوين سعيدةً كوين سعيدةً كوين سعيدةً    :::إشراقة إشراقة إشراقة 



١٥١  

  اجلُمــانأسعد امرأة يف العامل                                                                                              

  

   وبلبلٌ صداحوبلبلٌ صداحوبلبلٌ صداحاملرأة زهٌر فّواح املرأة زهٌر فّواح املرأة زهٌر فّواح :::ومضة ومضة ومضة 

   

   اهللا ينجِّينا من كل كرباهللا ينجِّينا من كل كرباهللا ينجِّينا من كل كرب    : : :ةةةثامنثامنثامناجلمانة الاجلمانة الاجلمانة ال
  

   وبيين وبني العاملني خراُب                وليت الذي بيين وبينك عامٌر
  

إذا حلقت الطائرة يف األفق البعيد ، وكانت معلقة بني السماء واألرض فأشَّر مؤشر اخللل ، وظهـرت                  
كاب ، وضجت األصوات ، فبكى الرجال ، وصاح النـساء ،          دالئل العطل ، فذُعر القائد ، وارتبك الر       

... يا اهللا   : وفُجع األطفال ، وعمَّ الرعب ، وخيم اهللع ، وعظم الفزع ، أحلوا يف النداء ، وعظم الدعاء                   
يا اهللا ، فأتى لطفه ، وترتلت رمحته ، وعظمت منَّته ، فهدأت القلوب ، وسكنت النفـوس ،                   ... يا اهللا   

  . بسالم وهبطت الطائرة
  

، وأوشكت األم علـى اهلـالك ،        إذا اعترض اجلنُني يف بطن أمه ، وعسرت والدته ، وصعبت وفادته             
يا اهللا ، فـزال     ... يا اهللا   : وأيقنت باملمات ، جلأت إىل منفّس الكربات ، وقاضي احلاجات ، ونادت             

  .أنينها ، وخرج جنينها 
  

 فتاه عنه الصواب ، وعزَّ عليه اجلواب ، مـرَّغ أنفـه             إذا حلت بالعامل معضلة ، وأشكلت عليه مسألة ،        
اللـهم رب   (( يا اهللا ، يا معلم إبراهيم علمين ، يا مفهم سليمان فهمين ،              ... يا اهللا   : بالتراب ، ونادى    

ني عبادك   ، فاطر السماوات واألرض ، عامل الغيب والشهادة ، أنت حتكم ب            جربائيل وميكائيل وإسرافيل  
، )) هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم، أهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك، إنك     خيتلفونفيما كانوا فيه    

     !فيأيت التوفيق وحتل املغاليق ، سبحانه ما أرمحه 
  

   إن اإلنسان األكثر سعادة هو ذاك الذي إن اإلنسان األكثر سعادة هو ذاك الذي إن اإلنسان األكثر سعادة هو ذاك الذي    :::إشراقة إشراقة إشراقة 
    . . .يصنع سعادة أكِرب عدٍد من األشخاصيصنع سعادة أكِرب عدٍد من األشخاصيصنع سعادة أكِرب عدٍد من األشخاص



١٥٢  

  اجلُمــان                                                                        أسعد امرأة يف العامل                      

  

   يف النساءيف النساءيف النساء... ... ... اهللا اَهللا اهللا اَهللا اهللا اَهللا :::ومضة ومضة ومضة 

   

   !!!إياِك والغفلة إياِك والغفلة إياِك والغفلة     : : :ةةةتاسعتاسعتاسعاجلمانة الاجلمانة الاجلمانة ال
  

  من فرجٍة جتلو الكرْب               ْبال تيأسنَّ يف النو
  

، واإلعراِض عن القرآن ، وهجـِر احملاضـرات         إياك والغفلة ، وهي الشرود عن الذكر ، وترك الصالة           
والدروِس النافعة ، فهذه من أسباب الغفلة ، مث يقسو القلب ، وُيطبع عليه ، فال يعرف معروفـاً ، وال                     

ـ       ُينكر منكراً ، وال يفقه يف دين اهللا شيئاً ، فيبقى صاحُبه قاسياً حزيناً              ب  مكدَّراً بائساً ، وهذه من عواق
  ! . فكيف باآلخرة ؟الغفلة يف الدنيا ،

  

 بتجنب أسباب الغفلة اآلنفة ، واهللا اهللا يف أن يكون لساُنك رطباً من ذكر اهللا ، تـسبيحاً                   وإذن فعليك 
 يف كل وقٍت وآن ، وأنت قائمة أو قاعدة أو           وهتليالً وتكبرياً وحتميداً واستغفاراً وصالةً على رسوله        

أَال ِبِذكِْر اللَِّه َتطَْمِئنُّ     عليك ، وهذا من أثر الذكر ؛         هلُّنعلى جنبك ، حينها جتدين السعادة تغمرك وت       
   .الْقُلُوُب

  

   ال تنتظري أن تكوين سعيدةً لكي ال تنتظري أن تكوين سعيدةً لكي ال تنتظري أن تكوين سعيدةً لكي    :::إشراقة إشراقة إشراقة 
   !!!، ابتسمي لكي تكوين سعيدة ، ابتسمي لكي تكوين سعيدة ، ابتسمي لكي تكوين سعيدة  تبتسمي تبتسمي تبتسمي



١٥٣  

  اجلُمــان            أسعد امرأة يف العامل                                                                                  

  

   توقعي السعادة وال تتوقعي الشقاءتوقعي السعادة وال تتوقعي الشقاءتوقعي السعادة وال تتوقعي الشقاء:::ومضة ومضة ومضة 

   ابتسمي للحياة ابتسمي للحياة ابتسمي للحياة     : : :ةةةعاشرعاشرعاشراجلمانة الاجلمانة الاجلمانة ال
  

   من بيتك الطني ال من قصرك العاجي               ابين من الكوخ قصراً وانسجي حلالً
  

... حنو االنفراج   عندما تبتسمني وقلبك مليء باهلموم فإنك بذلك ختففني من معاناتِك وتفتحني لِك باباً              
 إن يف داخلك طاقة مفعمة باالبتسام ، فحاذري أن تكتميها ؛ ألن ذلـك               ال تترددي يف أن تبتسمي ،     

يعين أن ختنقي نفسِك يف زجاجة العذاب واألمل ، إنه ما ضّرك أن تبتسمي ، وأن تتحدثي مع اآلخـرين                    
  !بلغة األعماق ، ما أروع شفاهنا عندما تتحدث بلغة االبتسامة 

  

، وهو فيما يقول صائب ؛ ألنـِك عنـدما          )) االبتسامة واجب اجتماعي    : (( إنَّ ستيفان جزال يقول     
تريدين أن ختالطي الناس جيب عليك أن حتسين خمالطتهم ، وأن تدركي أن احلياة االجتماعيـة تتطلـب                  

 اجتماعياً مشتركاً   منك مهارات إنسانية البد وأن تتقنيها ، ومن بني تلك املهارات كانت االبتسامة قدراً             
بني اجلميع ، فأنِت عندما تبتسمني يف وجوه اآلخرين متنحينـهم مجـال احليـاة ، وروح التفـاؤل ،                    
وتبشرينهم بأمجل ما يتمنون ، لكنِك حينما تقابلني اآلخرين بوجه ُنزعت الرمحة منه ، إنِك تعذبينهم هبذا 

  !ن تكوين سبباً يف تعاسة حياة اآلخرين ؟املنظر ، وتعكرين صفو حياهتم ، فلماذا ترضني لنفسِك أ
  

    . . .إن اجملد ال ُيعطي إال أولئك الذين حلموا به دوماًإن اجملد ال ُيعطي إال أولئك الذين حلموا به دوماًإن اجملد ال ُيعطي إال أولئك الذين حلموا به دوماً   :::إشراقة إشراقة إشراقة 



١٥٤  



١٥٥  

  اخلـامتةأسعد امرأة يف العامل                                                                                              

  
   

   اخلـــامتـةاخلـــامتـةاخلـــامتـة
  .......واآلن 

  
بعد قراءتِك هلذا الكتاب ، ودِّعي احلزن ، واهجري اهلمَّ ، وفارقي منازل الكآبة ، وارحتلـي                و

عن خيام اليأس واإلحباط ، وتعايلْ إىل حمراِب اإلميان ، وكعبِة األنس باهللا ، ومقـاِم الرضـا                  
 تردٍُّد ،   بقضائه وقدره ، لتبدئي حياةً جديدةً لكن سعيدة ، وأياماً أخرى لكن مجيلة ، حياةً بال               

وال قلٍق ، وال ارتباٍك ، وأياماً بال ملٍل ، وال سأٍم ، وال ضجٍر حينها يناديك منادي اإلميـان ،       

   ) )أسعد امرأةٍ يف العاملأسعد امرأةٍ يف العامل( ( أنِت أنِت  :من على جبل األمل ، يف وادي الرِّضا ، ليهتف بالبشرى 
  

  


