سوسٍك امخـومي الإتداؾي امضامل مغرس املمي

امرشح امرتتوي وامخـوميي ملعة مسَة تًت خِاط
نومراُلني
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حلوق امًرش وامعحؽ حمفوػة ملك مسمل ومسومة
ثرشط ؿدم امخحدًل أو الإضافة أو احلذف من امكذاب.
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إهدإء
اإيل من ٌسدمثرون يف أتياهئم وظالهبم
مَكوهوا ظدكة جارًة هلم
تياء ظاحلني ًدؾون هلم
وأ ً
يف كعط امعحاتة خري مـني منك فاهنووا مٌَ.
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ملدمة
حصاتة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جنوم يف سٌلء الإسالم ،ؿىل ؿاثلِم محووا راًة ادلؾوة ،اكحفوا
وجاُدوا حىت ػفروا تيـمي الإميان يف ادلهَا ،وجرضوان هللا يف ادلهَا والآخرة.
ملك مهنم تعوٌك حكذة مباء اذلُة ؿىل ورق امخاري ويف ظدور املسومني ،وإاين
لرجو أن جسعر ُذٍ امحعولت الإمياهَة يف كووب أتيائيا وتياثيا ،مخخـوق كووهبم وؾلوهلم
مٌذ هـومة أػفارمه هبولء امـٌلملة ،ول ثوخف هفوسِم مسفاسف المور ،ونولدوات
امخافِة اميت أغركٌا هبا الإؿالم يف الآوهة الخرية.
ذلكل أحدحت أن أضؽ منك منوذج ًا مِذٍ امحعولت ،ورؤًة معرًلة رشهحا لتيائيا ،وإا ّين
لرجو أن جتدوا فهيا اميفؽ وامفائدة ،وأن ثلذفوا أثرُا مؽ املزًد من كعط امعحاتة
وامعحاتَات.
وفلٌا هللا وإاايمك ملك خري ،وحفغ أتياءان وتياثيا من لك سوء.
رضا اجليَدي

3

املمي واملِارات املس هتدفة من املعة


الإسالم حيمي هرامة الإوسان



امخلوى ملِاس املفاضٍك



الإسالم دٍن امرمحة



املسارؿة اإىل احلق



امكامتن اميافؽ



كمية امعرب



ماكهة املرأة يف الإسالم



جر اموادلٍن



ا إلرصار الإجيايب



امخضحَة يف سخِل هللا
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اإضاءات نومرتني


ؿىل املريب أن حيرص ؿىل جذب املراُلني مالس امتع اإمََ وامخـوق تلعط

امعحاتة ابخذَار اموكت املياسة اذلي ًياسة ػروف التياء وحاههتم اميفس َة
ورغحهتم يف الاس امتع؛ حىت جيد هدِجة ما ٍزرؿَ ابإذن هللا.


احذر أسووب املساومات اإذا نيت أاب أو أما فال ثـعي املراُق مدوغا من

املال يك جيوس وٌس متؽ نٌل ثفـل تـغ الهمات وُن مـخلدات أهنن تذكل جيذجن
أتياهئن تل ُن ًغرسن يف أتياهئن امكثري من امعفات امسوحَة هبذٍ امعرًلة
املـوجة.


اتدأ احلوار جلكمة ظَحة متدح فهيا أتياءك وثذهرمه فهيا حبحم هلم وافذخارك

تحـغ امعفات امعَحة فهيم واذهر هلم ُذٍ امعفات ثسـادة وحة.


ل ثلارن تني ثرصفات أتيائم وثرصفات امعحايب ملارهة سوحَة فال ثلل

هلم مثال ُو ظادق وأهت دامئ امكذب ،أو ُو جشاع وأهت جدان؛ لن ُذا
السووب ًيفّر التياء وًحـدمه هفس َا ؾيم وؾن امرغحة يف الاس امتع كل.
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اس متؽ لتيائم وحاورمه وانكضِم ول جتـل احلوار من انحِخم فلط؛ يك

ثدرهبم ؿىل همارات احلوار وامخواظل واميلاش وؾرض وهجات اميؼر ومن مث
امثلة ابميفس مؽ اموكت.


اجـل مـم دامئا وركة وكوٌل ،ولكٌل سبموا سؤالا ل ثـرفَ انخحَ وتـد

الاىهتاء من املعة احبثوا ؾيَ مـ ًا ،وؿومِم همارات امححر امعحَح ؾن
املـوومات ،وهَف ًفركون تني امغر واهمثني ،وهَف ًـرفون امعادق من اماكذب
ؿىل ص حكة الاهرتهت ،ودهلم ؿىل املواكؽ الإسالمِة املوزوق هبا واميت ميكن من
خالمِا أخذ املـوومة ادلًًِة تثلة.


ادع هللا دامئا أن ًفذح كووهبم وؾلوهلم كل ،وأن ًوفلم فامي حتاول غرسَ.



ثربأ من حوكل وكوثم ول حرهن اإىل هفسم فلك ما هفـهل جمرد هجد من

ًؤيت مثارٍ اإل تخوفِق هللا ؾز وجل.
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أهت ؾؼمي ابإمياهم
سل أتياءك يف امحداًة ما اذلي ميزي امـحد ؾن امس َد وأهيٌل أفضل؟
أخربمه أن الإوسان يف اجلاُوَة اكن ًحاع وٌضرتى ،وأن امـحد اكن ًـامل مـامٍك غري
أآدمِة اإىل أن جاء الإسالم فضجؽ املسومني ؿىل حترٍر امـحَد ،وجـل ذلكل أجرا هحريا
وؾؼامي يف الآخرة.
أخربمه أن امرق اكن مٌدرشا يف اجلاُوَة ،وأن الإوسان احلر اكن ٌسوة يف تـغ
الحِان وًؤخذ مَحاع تبخبس المثان ،جفاء الإسالم وحرم أن ثفـل ُذٍ امفـٍك امضًِـة،
وأؾعى نوـحَد حلوكِم مث كىض ؿىل امـحودًة خبعوات مذدرجة ثياسة ظحَـة امزمن
وامحُئة أآهذاك.
أخربمه نذكل أن الإسالم وّص املسومني تبن ًعـموا ؾحَدمه مما ًعـمون،
وًوخسوهنم مما ًوخسون ،ول ٍلكفوهنم من الؾٌلل مال ًعَلون ،وإان لكفومه مبا ُو أكوى
وأنرب من كدرهتم فـوهيم مساؿدهتم رمحة ورفلا هبم.
وكد وظفِم امييب ملسو هيلع هللا ىلص ابإخواهيا ووظاان دًًٌا اإن حنسن اإههيم املول وامـمل.
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حدهثم نذكل ؾن حال امـحَد كدل الإسالم يف ادلول اخملخوفة ،وهَف أن احلر رمبا اكن
ًؤخذ وًحاع يف اجلزٍرة امـرتَة ،وأن امـحَد يف تالد فارس اكهوا ٍرتعون يف املـارك
ابمسالسل يك ل ًفروا من احلرب!
واكهوا ًوضـون يف تـغ امحالد يف كفط مؽ امس حاع ،مُس متخؽ امسادة مبضاُدة امـحد
وُو ًحارز امس حؽ مث ًؤلك وًلذل رش كذٍك!
أخربمه هَف اكهت هرامهتم هتان ،وإاوساهُهتم جسدداح ،و أهنم مل ٍكن هلم كوة ٌسدٌدون
اإههيا.
وحني أرشق هور ؿدل الإسالم حتومت ُذٍ الوضاع اذلممية ،وثغريت ثكل املفاُمي
املدَحة ،وساوى هللا -ؾز و جل -تني امـحد و امس َد ،فالفضل لإوسان ؿىل أآخر اإل
ابمخلوى.
تل جـل هللا ؾز وجل م إالماء وامـحَد حلوق ٌس ئل ؾهنا س َدمه أمام هللا ؾز وجل
ًوم املِامة ،ووحض أمهَة الاؾخياء حبلوكِم ،وؾؼم ذهة من ًؤذهيم ،وُذا من ؿدل
الإسالم مؽ امخرش.
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ثعحَق معًل


اإذا اكن أتياؤك حيحون امححر والإظالع ميكٌنك امححر ؾن حلوق امـحَد

يف الإسالم وهَف كىض الإسالم ؿىل امرق ،وذكل حىت هليض ؿىل ص هبة ثوعق
ابلإسالم خبعوص ُذٍ اجلزئَة فٌثخت دؿامئ الإسالم يف كووهبم ،وهغوق اباب من
أتواب امض هبات اميت ثفذح أمام ؾلول أتيائيا.


اإذا اكن دلٍنك خادم يف املزنل أخرب أتياءك ؾن امفرق تني اخلادم وامـحد ،مث

حدهثم ؾن حلوق اخلدم يف الإسالم ،واثفق مـِم ؿىل الإحسان اإىل اخلادم
وامرفق تَ.
حتاور مؽ أتيائم تـد ذكل ؾن مضاؾر امـحد حني هيان ،وهَف أن املسمل معامة تبن
ًـامل من حوهل حبسن خوق همٌل اكن وضـَ الاجامتؾي أو الاكذعادي ،وهمٌل اكهت
الاخذالفات تٌَُ وتُهنم ،واسدضِد تبمثٍك من واكؽ احلَاة احلامَة.
مث أخربمه أن امخلوى يه مـَار املفاضٍك ؾيد هللا -ؾز وجل -امخلوى ومُس احلرًة أو
امـحودًة ،أو امغىن وامفلر ،أو مون امخرشة أو املاكهة الاجامتؾَة.
"اإن أفضونك ؾيد هللا أثلامك" احلجرات 31
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من امرق اإىل احلرًة
أخرب أتياءك أن مسَة تًت خِاط اكهت امرأة جعوز ،ثـُش يف كِود امرق وامـحودًة،
ويف ػالم اجلاُوَة ،حىت جاءُا خرب الإسالم فدسول هورٍ اإىل كوهبا؛ فسارؾت
ابدلخول يف الإسالم يف أوائل ادلؾوة الإسالمِة ،وحني أسومت اهخلوت من ػالم
امرق اإىل أمجل وأروع حرًة ..حرًة امـحودًة هلل حفسة.
أخربمه نذكل أن املسمل معامة ابملسارؿة مـمل اخلري ،وأن املسارؿة يف اخلري سخة
لس خجاتة ادلؿاء ،نٌل اس خجاب هللا مس َدان زهراي فرزكَ امودل رمغ نرب س يَ وؾلم
زوجذَ ،ثسخة مسارؾهتم يف اخلريات.
وحض هلم أن امخحاظؤ كد حيرم الإوسان من امكثري من اخلريات ،وأن امللعود ابملسارؿة
ُيا أن حكون يف المور الإجياتَة اكخلري و امعاؿة وحتلِق الُداف ،وأخربمه أن ُياك
أمور يف احلَاة حتخاج امخبين واهمتِل وؿدم امخـجل وثياكضوا يف ُذٍ اجلزئَة ،واؾط
أتياءك تـغ المثٍك ؿىل ُذا وذاك ودؾِم ًخحدزون وًـرضون وهجة هؼرمه ،ول
ثًذلدمه وحهتِمِم ابمخحاظؤ أو امخـجل املذموم.
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ثعحَق معًل
حدث أتياءك ؾن تـغ المور اميت كررت أهت أن جسارع فهيا وتـغ المور اميت
كررت أن حمتِمل وثـَد اميؼر فهيا أو ثبخذ وكذم يف امخفكري فهيا ،واجـل احلدًر ؾن
هفسم مَخـوموا تبسووب املدوة ل تبسووب اميعح.
**********************************
أهكل مؽ أتيائم كعة مسَة ،وكل هلم اإن مسَة أسومت يه وزوهجا واجهنا ؾٌلر واجهنا
ؾحدهللا ومكهنم نمتوا اإسالهمم؛ خوفا ؿىل أهفسِم مما كد حيدث هلم اإن ؿمل أحد املرشنني
ابإسالهمم.
حدث أتياءك تيربة حٌلس َة وظوت لكَ اإجياتَة ؾن مضاؾر مسَة تًت خِاط ريض
هللا ؾهنا حني أسومت.
كل هلم اإن مسَة ؿاصت معرُا يف رق ا مـحودًة ،ويف ػوٌلت الاس خـحاد فوما أسومت
تدأت جضـر من داخوِا تلوة هفس َة هحرية  ..تدأت جضـر أن مِا كمية ؾؼمية مثل لك
من حومِا من الحرار فددأت ثخـامل دون خوف ودون كِود.
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أخربمه أن الإوسان مٌا حِامن ٍرتط كوحَ ابهلل ل خياف ول خيىش صُئا لهَ ًدرك أن هللا
مـَ وأهَ يف لك أحواهل س َكون يف موكف اماكسة ظاملا أهَ مؽ هللا ؾز وجل.
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امكامتن معووب أحِاان
ملا أسومت مسَة وزوهجا ايرس واتًهيٌل ؾٌلر وؾحدهللا أخفوا خرب اإسالهمم ؾن املرشنني؛
يك ل ًياهلم أذى ،وػووا نذكل مفرتة ،ومكن تدأت الخدار ثدرسب ،وؿمل املرشهون
خبرب اإسالهمم فددأت سوسٍك امخـذًة امضدًد والإُاانت املؤملة.
ملد ثـامووا مؽ مسَة وأرسهتا تبكىس أهواع امـذاب ،مٌـوا ؾهنم املَاٍ وامعـام وكِدومه
ووضـومه يف امعحراء يف أصد فرتات امَوم حرارة.
تدأ اجلالدون ًرضتون جسد مسَة ثس َاظِم حىت أن اجلالد هفسَ ظار ًخـة من نرثة
امرضب وصدثَ ،أما مسَة فلد اكهت ظامدة ظوحة ا إلرادة كوًة يف احلق ،لكٌل ىزل ؿىل
جسدُا مَِة امسوط ازدادت ؾزما وإارصارا ؿىل اهمتسم تدٍهنا.
ٍزداد هتدًدمه مِا فزتداد يه كوة وظالتة ومتساك تـلِدهتا.
ٍزداد جوؾِا وؾعضِا فزيداد ظربُا وكوة حتموِا.
ًعوحون مهنا أن ثيعق لكمة امكفر ومكهنا ثبىب اإل أن ثثخت ؿىل احلق.
الآن افذح مؽ أتيائم حوارا ؾن امكامتن وسوِم ملاذا ؿوَيا أن ىكمت تـغ أموران؟
اس متؽ لتيائم مث كل هلم اإن امييب ملسو هيلع هللا ىلص ؿوميا أن وس خـني ؿىل كضاء تـغ أموران
ابمكامتن.
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أخربمه أن ادلؾوة يف تداًة المر اكهت رسًة حٌلًة حلَاة امعحاتة ،ومٌـا مخـرضِم
ملذى.
وحنن نذكل يف حِاثيا ىكمت تـغ أموران حني هـمل أن اإؿالهنا ميكن أن ٍكون سخدا يف
اإظاتدٌا تبذى.
مُس ذكل حفسة اي أتيايئ ومكن ؿوَيا أن ىكمت تـغ المور ؾيد تداًة معوِا اإذا
خضٌُا أل ثمت ؾيد اإخدار امياس هبا.
اؾخدل يف رشح ُذٍ اجلزئَة ول حكن من أومئم اذلي ًضخمون المور؛ فزيرؾون يف
كووب أتياهئم أهنم مـرضون نوحسد ادلامئ ،وأن لك من حوهلم من امخرش حاسدون؛
فاملسمل مذوازن ل اإفراط دلًَ ول ثفرًط.
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موؿدمك اجلية
مر امييب -ظىل هللا ؿوََ وسمل -ذات ًوم ؿىل مسَة وأرسهتا ومه ًـذتون أصد امـذاب
فذبثر حلاهلم ،ورق هلم ،مث ظربمه جلكٌلت زادهتم كوة اإىل كوهتم ،وظربا اإىل ظربمه
وحتمال اإىل حتموِم.
كال هلم امييب ملسو هيلع هللا ىلص
ظربا أل ايرس فاإن موؿدمك اجلية.
أي اظربوا اي ؿائٍك ايرس ايرس ُو زوج مسَة مث ثرشمه امييب ملسو هيلع هللا ىلص ابجلية.
كل لتيائم :ختَووا أهفسنك الآن وامييب ًخرشمك ابجلية هَف س َكون صـورمك؟!
دع أتياءك ًخحدزون ؾن مضاؾرمه مث كل هلم:
اإن هللا ؾز وجل ثرش امعاجرٍن تبمور رائـة مهنا ادلخول يف رمحخَ وامفوز ابجلية.
ح ّدث أتياءك ؾن أهواع امعرب ،وكل هلم اإهَ زالزة أهواع:
ظرب ؿىل الاتخالء واملعائة نٌل ظربت مسَة.
ظرب ؿىل امعاؿة تبن ثعرب مثال ؿىل املِام يف امربد مخعًل امفجر ،أو حت ّمل امـعش
يك ثفوز تبجر امعَام.
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ظرب ؿىل املـعَة تبن ٍكون أمامم أتواب اذلهوب مفذوحة ومكٌم ل ثفـوِا خوفا من
هللا ؾز وجل.
ثياكش مـِم يف ذكل وامسؽ هلم واثن ؿوهيم اإذا اكهوا ممن ًعربون ؿىل أي هوع من ُذٍ
الهواع امثالزة.
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ملاذا جكت امعاجرة؟
رمغ لك ما حتموخَ مسَة من ظـاب وألم ،ورمغ لك مصودُا اإل أهنا جكت وثبمل كوهبا
وظار حزًيا وخائفا يف حلؼة من انوحؼات اميت اكهت ثـذب فهيا؛ مما أسـد املرشنني
فلد ػيوا أهنا اسدسومت وما ؿادت ثعَق ُذا امـذاب.
أثدرون ملاذا جكت مسَة اي أتيايئ؟
ملد رأت اجهنا ؾٌلر وُو ًـذب أصد امـذاب ومل ًـد ًخحمل ُذا المل فٌعق جلكمة
امكفر.
ػيخَ نفر ابهلل فذبمل كوهبا وصـرت تبن ادلهَا أسودت يف ؾًَهيا!
أرأًمت اي أتيايئ هَف ظار حال مسَة حِامن رأت اجهنا ًيعق جلكمة امكفر؟
مل ىرُا جض خًك أمل امخـذًة ول ثحًك مٌَ ومكهنا جكت ؿىل اجهنا وُكذا الابء والهمات
هيمِم حال أتياءمه كدل حاهلم.
هيمِم أن ٍروا أتياءمه يف أفضل حال.
ًؤذهيم هفس َا أن ٍروا أتياءمه ؿىل مـعَة.
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ًخـذتون حني ٌضاُدون أتياءمه ٌسريون يف ظرًق غري ظرًق امعاؿة؛ لهنم خيافون
ؿوهيم من ؿذاب الآخرة ،ومن غضة هللا ؾز وجل.
فِل ًوَق ابلتياء أل ًعَـوا أابءمه وأهماهتم وأن ًدخووا احلزن اإىل كووهبم؟
ح ّدث أتياءك تـد ذكل ؾن ؾٌلر وأهَ هعق لكمة امكفر توساهَ تُامن اكن كوحَ معمئيا
ابلإميان.
وأهَ ذُة اإىل امييب ملسو هيلع هللا ىلص ًحًك ،ومكن لن الإسالم دٍن لكَ رمحة فولد أىزل هللا -ؾز
وجل -كرأآان خيرب فَِ امييب أهَ ل حرج ؿىل ؾٌلر لهَ مل ٍكفر تلوحَ و مكن توساهَ فلط
مَحمي هفسَ من ؿذاب امكفار.
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أول صَِدة يف الإسالم
كل لتيائم اإن مسَة ػوت ظامدة أمام ُذا امـذاب ويف هفس اموكت اكهت حرى
زوهجا واجهنا ًـذتون فُض خد أملِا ومكهنا ثعرب وحتدسة حىت جاء أتو هجل ؿدو هللا
ؾز وجل وػل ٌس هبا تـد أن رفضت أن حكفر ابهلل مث أخذ احلرتة وظـهنا ظـية كاثٍك
سلعت ؿىل اإثرُا صَِدة يف سخِل هللا ،فاكهت أول صَِدة يف الإسالم.
سلعت كعرات دهما امعاُر مدسعر سعورا رائـة يف اتري الإسالم ومخـون ميا أن
الإسالم أراد أن ًحـر رساٌك نوخرشًة تب ّن املرأة يف الإسالم ؾؼمية.
فلد اكهت أول من أسمل امرأة ويه خدجية تًت خوًدل
وأول من اسدضِد يف الإسالم امرأة ويه مسَة تًت خِاط
أخرب أتياءك نذكل أن امًساء هن خيرجن مؽ امييب يف امغزوات نوحرب ونومترًغ
ومداوة اجلرىح ،وأن ُياك سورا يف املرأآن خاظة ابمًساء هسورة امًساء وامعالق،
وسورة ابمس مرمي.
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اإذا اكن دلًم تًذا حدهثا ؾن ماكهة املرأة يف الإسالم ،ودورُا الإجيايب يف اجملمتؽ املسمل،
وهَف أن الإسالم حٌلُا وظاهنا وهَف أن امييب وّص هبا كدل موثَ.
وإان اكن دلًم اتيا حدزَ ؾن خوق امييب ملسو هيلع هللا ىلص مؽ املرأة وهَف اكن ًخـامل مـِا جرمحة
وحة واحرتام وثلدٍر.
اخمت مؽ أتيائم املعة تفذح حوار ؾن ادلروس املس خفادة ،ول جتـهل حوارا غوَؼا أو
روثٌُا ودؾِم ًخحدزون ؾن مضاؾرمه جتاٍ أحداث ومواكف املعة ،وؾن رأهيم يف
مصود مسَة تًت خِاط.
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اإرصادات خذامِة


رنز ؿىل ماكهة املرأة يف الإسالم ّ
وؿمل اتًذم أهنا جوُرة ؾؼمية ومِا صبن

هحريّ ،
وؿمل اتيم هَف حيرتم املرأة ،و هَف ًـامل أخذَ حبة وحٌان.


حتاور مؽ أتيائم حول ا إلرادة وامعرب وسوِم ؾن أص َاء ل ًعربون أماهما

واثفلوا مـا ؿىل ُدف ُذا امضِر أن هلاوم وهعرب ولكٌل ضـفٌا هخذهر ظرب مسَة.


حدهثم ؾن ا إلرصار الإجيايب وحاول أن ختمت انولاء مبضاُدة فِمل كعري

ؾن ا إلرادة وا إلرصار.


ل ثعل اموكت يف رشح املمي واملفاُمي يك ل ميل أتياؤك اإل اإذا ظوحوا مه

الاس خفاضة ،وحاول أن ٍكون حدل احلدًر ؾن أحداث املعة موظول
وًخخوهل امدضوًق.


دع أتياءك ٍروهم وأهت ثلذدي تبخالق مسَة ،وهن كدوة هلم ،ول جتـل

رسد املعط جمرد حاكًة حتىك تل هن ثعحَلا معوَا مِا فِذا أؾؼم ثبزريا فكٌل
كِل:
"حال رجل يف أمف رجل خري من الكم أمف رجل مرجل".
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خامتة
امحلد هلل اذلي تيـمخَ ثمت امعاحلات ،انوِم كل امحلد نٌل ًًدغي جلالل وهجم
وؾؼمي سوعاهم ،كل امحلد ايرب يف الومني والآخرٍن ويف املل الؿىل اإىل ًوم ادلٍن.
انوِم ُذا هجد ملل فاإن اكن خريا فِو مٌم ،وإان اكن غري ذكل فِو من هفيس
ومن امض َعان فاغفر يل وارمحىن.

رضا اجليَدي
2038/2/6

22

نوخواظل مؽ اماكثحة
امربًد الامكرتوين
redagenedy@yahoo.com
كٌاة اماكثحة ؿىل امخوجرام
https://telegram.me/redaalgeneedy
ظفحة امفُس توك
https://m.facebook.com/Reda.Geneedy
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