سَسٍك اًخـَمي الإبداؾي اًضامي ًلرس اًلمي

هَف جرشح كعة معـب بن معري ٌَمراُلني

بقل ض ال
ج
ن
ن
م ر ا دي
حلوق اًًرش واًعبؽ حمفوػة ًلك مسمل ومسَمة
برشط ؿدم اًخبدًي أو الإضافة أو احلذف من اًىذاب.
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إهدإء
اإيل من ٌسدمثرون يف أبياهئم وظالهبم
ًَىوهوا ظدكة جارًة هلم
بياء ظاحلني ًدؾون هلم
وأ ً
يف كعط اًعحابة خري مـني ًنك فاهنَوا مٌَ.
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ملدمة
حصابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جنوم يف سامء الإسالم ،ؿىل ؿاثلِم محَوا راًة ادلؾوة ،اكحفوا
وجاُدوا حىت ػفروا بيـمي الإميان يف ادلهَا ،وبرضوان هللا يف ادلهَا والآخرة.
ًلك مهنم بعوٌك حىذب مباء اذلُب ؿىل ورق اًخاري ويف ظدور املسَمني ،وإاين
لرجو أن جسعر ُذٍ اًبعولت الإمياهَة يف كَوب أبيائيا وبياثياً ،خخـَق كَوهبم
وؾلوهلم مٌذ هـومة أػفارمه هبولء اًـامًلة ،ول ثَخف هفوسِم ًسفاسف المور،
وٌَلدوات اًخافِة اًيت أقركٌا هبا الإؿالم يف الآوهة الخرية.
ذلكل أحببت أن أضؽ ًنك منوذج ًا ًِذٍ اًبعولت ،ورؤًة ًعرًلة رشهحا لبيائيا وإا ّين
لرجو أن جتدوا فهيا اًيفؽ واًفائدة ،وأن ثلذفوا أثرُا مؽ املزًد من كعط اًعحابة
واًعحابَات.
وفلنك هللا ًلك خري وحفغ أبياءان وبياثيا من لك سوء.
رضا اجليَدي
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اًلمي واملِارات املس هتدفة من اًلعة


الاؾخياء ابملؼِر



كمية بر اًوادلٍن



كمية ا إلرصار وا إلرادة



همارة حي املضالكت



حسن اًؼن يف هللا



حب هللا والإسالم



مفِوم اًرجوٌك احللِلِة



اًخـامي مؽ اًلضوب



همارات اًخواظي اجلَد



اًخضحَة يف سبِي هللا



كمية ادلؿاء
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اإضاءات ٌَمربني


ؿىل املريب أن حيرص ؿىل جذب املراُلني ًالس امتع اإًََ واًخـَق بلعط

اًعحابة ابخذَار اًوكت املياسب اذلي ًياسب ػروف البياء وحاٍهتم اًيفس َة
ورقبهتم يف الاس امتع؛ حىت جيد هدِجة ما ٍزرؿَ ابإذن هللا.


احذر أسَوب املساومات اإذا نيت أاب أو أما فال ثـعي املراُق مبَلا من

املال يك جيَس وٌس متؽ نام ثفـي بـغ الهمات وُن مـخلدات أهنن بذكل جيذبن
أبياهئن بي ُن بذكل ًلرسن يف أبياهئن اًىثري من اًعفات اًسَبَة هبذٍ اًعرًلة
املـوجة.


ابدأ احلوار بلكمة ظَبة متدح فهيا أبياءك وثذهرمه فهيا حببم هلم وافذخارك

ببـغ اًعفات اًعَبة فهيم واذهر هلم ُذٍ اًعفات بسـادة وحب.


ل ثلارن بني ثرصفات أبيائم وثرصفات اًعحايب ملارهة سَبَة فال ثلي

هلم مثال ُو ظادق وأهت دامئ اًىذب ،أو ُو جشاع وأهت جبان؛ لن ُذا
السَوب ًيفّر البياء وًبـدمه هفس َا ؾيم وؾن اًرقبة يف الاس امتع كل.
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اس متؽ لبيائم وحاورمه وانكضِم ول جتـي احلوار من انحِخم فلط؛ يك

ثدرهبم ؿىل همارات احلوار واًخواظي واًيلاش وؾرض وهجات اًيؼر ومن مث
اًثلة ابًيفس مؽ اًوكت.


اجـي مـم دامئا وركة وكَام ،ولكام سأًوا سؤالا ل ثـرفَ انخبَ وبـد

الاىهتاء من اًلعة احبثوا ؾيَ مـ ًا ،وؿَمِم همارات اًبحر اًعحَح ؾن
املـَومات ،وهَف ًفركون بني اًلر واٍمثني ،وهَف ًـرفون اًعادق من اًاكذب
ؿىل ص بىة الاهرتهت ،ودهلم ؿىل املواكؽ الإسالمِة املوزوق هبا واًيت ميىن من
خالًِا أخذ املـَومة ادلًًِة بثلة.


ادع هللا دامئا أن ًفذح كَوهبم وؾلوهلم كل ،وأن ًوفلم فامي حتاول قرسَ.



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

ًؤيت مثارٍ اإل بخوفِق هللا ؾز وجي.
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أول سفري يف الإسالم
سي أبياءك يف اًبداًة من ُو أول سفري يف الإسالم؟
احرك هلم اجملال ًَفىروا ،مث جشـِم اإذا ثوظَوا اإىل الإجابة اًعحَحة ،وإان مل ًخوظَوا
اإٍهيا كي هلم :اإهَ معـب بن معري ريض هللا ؾيَ.
سَِم ُي ثـرفون ما امللعود بلكمة سفري وما يه مواظفاثَ؟
دؾِم ًخحدزون ؾام ًـخلدوهَ يف ُذٍ املِمة مث أخربمه اًفرق بني اًسفري يف الزمٌة
اًسابلة واًسفري حاًَا.
مث سَِم ؾن اًعفات اًيت جيب أن ٍمتخؽ هبا اًسفري يف أي زمان وأي ماكن واس متؽ هلم
ابُامتم وإاظلاء.
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كي هلم اإن اًسفري يف أي زمان وماكن لبد أن ٍمتخؽ بعفات مـَية مثي:


حسن املؼِر



اًثلافة واًـمل



الابدسامة وؿدم اًـبوس



احلوكة يف اًخـامي



اًلدرة ؿىل اًخواظي اجلَد مؽ الآخرٍن.



امذعاص قضب الآخرٍن وأل حىون أفـاهل رد فـي سَيب ًلضهبم.



ؾَيَ ؿىل ُدفَ ،فال حيَد ؾيَ همام اكهت امللرايت أو اًـلبات.



ٍمتزي ابًعرب وكوة اًخحمي وا إلرادة.



ٍمتخؽ ابحلب و اًولء ًبدلٍ وًِدفَ.



ًفىر جِدا كبي أن ًخلكم.
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رحٍك ؿرب اًزمن
ابدأ اًلعة مؽ أبيائم هرحٍك ؿرب اًزمن ،وكي هلم سًذخَي الآن أهيا يف ؾرص
اًييب ملسو هيلع هللا ىلص ،حوًيا الظيام يف لك اجتاٍ ،ادلَؽ ًـبدون الظيامٌ ،سجدون ًِا،
ًعَبون مهنا اًضفاء ،واًرزق ،وكري ذكل.
حرى ًو نيا ُياك يف ُذا اًزمن ومسـيا ؾن دؾوة اًييب ملسو هيلع هللا ىلص ُي سًس خجَب
هل؟
ُي سًسارع وهؤمن بَ؟
ُي س يحعم أظيامٌا ،وجاََُدٌا؟
اس متؽ لبيائم مث كي هلم ًُس ابًرضوري أهيا نيا س يفـي ذكل فِذا أبو ًِب مع
اًييب ملسو هيلع هللا ىلص ؿارص اًييب ملسو هيلع هللا ىلص ومؽ ذكل حاربَ بلك ما أويت من كوة.
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مث كي هلم حنن الآن أًضا يف هفس اًوضؽ ابخذالف بس َط ففي ُذا اًـرص
ُياك أظيام نثرية حوًيا هـبدُا ،و جاََُة هلرق فهيا فَامذا ل وس خجَب
ٌَرسول ملسو هيلع هللا ىلص وحنعم أظيامٌا وهخربأ من جاََُدٌا؟!
اؾط هلم مثال واحدا فلط ؿىل ُذٍ الظيام وُذٍ اجلاََُة ول حىرث من المثٍك
يك ل ميَوا وثخحول اًلعة اإىل حمارضة رثُبة.
من ُذٍ المثٍك:
ظمن املوضة يف ارثداء املالبس.
جاََُة اًـالكات احملرمة بني اًبيات واًبيني.
كي هلم بـد ذكل اإن معـبا اكن صااب ظلريا يف اًسن وًىٌَ اكن هبريا يف اًـلي
واحلوكة لهَ ملا مسؽ الكم هللا ؾز وجي لن كَبَ وؾلهل ،وحعم أظيام جاََُخَ
اًيت اكهت جسىن ؾلهل ،وسارع ابلس خجابة لوامر هللا ؾز وجي.
مث ابدأ مـِم اًلعة.
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اًضاب امليـم واًـلي احلىمي
معـب بن معري اكن صااب مرفِا مٌـامً ،لدق ؿَََ أبواٍ مبخخَف اًيـم ،واكن
معـب حيرص ؿىل ارثداء أمجي املالبس وأفضَِاً ،خـعر بأروع اًـعور،
حيافغ ؿىل مؼِرٍ ول ٍرى اإل وُو ؿىل أمجي ظورة ،و ل ٌضم مٌَ اإل أمجي
راحئة.
اإذا اكن أبياؤك ًخعفون بعفة اًـياًة ابملؼِر فامدهحم ؿىل ُذٍ اًعفة وكي هلم
اإن هللا مجَي حيب ادلال ،واملسمل جيب أن ًـخ ى مبؼِرٍ داخي بُذَ وخارج
بُذَ ،وأهَ ًُس مـ ى أن أهون مَزتما أن ل أؾخ ى مبؼِري.
مث أهكي كعخم كائال:
اكن معـب هيمت مبؼِرٍ ،ورمغ أهَ اكن مرفِا وًـُش ؿُضة الثرايء اإل أهَ اكن
صااب ؿاكال حىامي رزًيا ،ل ٍرثدي ما ًـَب اًرجال ،ول ٍرثدي ما ًيلعَ كدرٍ
نام ًفـي بـغ اًض باب.
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مسؽ معـب ؾن الإسالم ،وُدى هللا كَبَ ً إالميان فأؿَن اإسالمَ ،ومل ًرتدد يف
اثباع احلق ،لهَ اكن حىامي نام كَيا ؾيدما ًـمل أٍن اخلري ٌسارع اإًََ ول ًرتدد
أبدا.
أخفى معـب ؾن أمَ خرب اإسالمَ لهنا اكهت امرأة كوًة وصدًدة ورمغ حهبا
اًضدًد ملعـب ،ورمغ أهَ اكن ابًًس بة ًِا لك يشء اإل أهنا اكهت مذـعبة
ًلظيام أصد ثـعب.
اكن معـب حيب أمَ حب ًا صدًد ًا وخيىش أن ٍىون سبب حزهنا أو أملِا ،أو
حىت ٍىون سببا حلدوث ظدام بٌَُ وبُهنا.
وًىن أم معـب ؿَمت خرب اإسالم ابهنا ،فعَبت مٌَ أن ًرتك الإسالم وًـود
ًـبادة الظيام.
وًىٌَ رفغ متاما فِو ًـمل أهَ ؿىل احلق وأن الإسالم ُو دٍن هللا احلق.
حاوًت أمَ مـَ بلك اًعرق اإل أهنا مل جس خعؽ وُىذا ُو املسمل اي أبيايئ حني
ٍىون ؿىل احلق ًثبت ؿىل كميَ ول ًفرط يف مبادئَ وؾلِدثَ همام اكهت
اًخحدايت.
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أم معـب حرمذَ من لك اًيـم اًيت اكن ًـُش فهيا فمل ًـد ًألك أظَب
اًعـام ،ول ٍرثدي أمجي املالبس ،ول ًخـعر بأفضي اًـعور ،بي ضَلت ؿَََ
احلَاة متاما ومؽ ذكل أرص معـب ؿىل موكفَ.
قضبت أمَ مٌَ قضبا صدًدا فلِدثَ ابحلدًد والكالل وًىٌَ زبت ؿىل ؾلِدثَ
وإامياهَ ابهلل ؾز وجي.
ُيا حتدث مؽ أبيائم ؾن اًلضب ،وهَف أهَ ًـمي اًـلي.
حتدث مـِم ؾن ما فـهل اًلضب مؽ أم معـب وهَف أهَ جردُا من أمومهتا
وجـَِا ثخـامي بلسوة وكَؼة وحترم ابهنا من أساس َات احلَاة ،وثلِدٍ ابلكالل.
كي هلم بـد ذكل اس خعاع معـب أن ًخخَط من ُذٍ اًلِود احلدًدًة
بعرًلذَ ،مث ذُب اإىل اًرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأمرٍ اًييب ابًِجرة مؽ اًعحابة اإىل احلبضة.
أظاع معـب أمر اًييب وحرك بدلٍ ،وبُذَ ،واًيـم اًيت اكن ًـُش فهيا من أجي
هللا ورسوهل.
ػي معـب يف احلبضة حىت جاء املسَمون خربا بأن الوضاع أظبحت أآمٌة
يف مىة فـادوا اإىل مىة و ًىٌَ اكن خربا اكذاب ،ورسؿان ما أمسىت أم
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معـب بَ من جدًد وحاوًت ثلَِدٍ وًىٌَ كاوم ،وؿَمت أمَ أهنا ًن جس خعَؽ
أن حردٍ ؾن موكفَ فاسدسَمت.
حاور معـب أمَ حبب وُدوء وحوكة ورزاهة لهَ ًـمل كمية بر اًوادلٍن يف
الإسالم ،وًـمل جِدا أهَ حىت ًو اكهت الم اكفرة فِو معاًب ابلإحسان اإٍهيا
ومـامَهتا ؿىل خري وجَ ،وؿدم الإساءة اإٍهيا.
ظَب معـب من أمَ أن ثدخي يف الإسالم وأن ثرتك ؾبادة الظيام وًىهنا
أبت ورفضت وخضُت أن حهتم بلٍك اًـلي وهلعاهَ.
ثوكف ؾيد ُذا اجلزء من اًلعة أهيا املريب وكي لبيائم:
ما اًعفة اًيت جتمؽ بني معـب وأمَ يف الحداث املاضَة؟
اس متؽ اإٍهيم مث كي هلم اإن الك من معـب وأمَ ٍمتخـان اب إلرادة اًلوًة وا إلرصار
ؿىل اًِدف وًىن فرق هبري بني من ًرص ؿىل ُدف انفؽ ومن ًرص ؿىل
ُدف ضار.
فرق هبري بني من اكهت إارادثَ يف احلق ومن اكهت إارادثَ يف اًباظي.
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مث كي هلم اإن بـغ اًض باب ٍمتخـون بيوع من اًـياد واًـياد اي أبيايئ هوؿان ؾياد
اإجيايب ًدفـيا ٌَوظول اإىل اًِدف وُو هوع من ا إلرادة ادلٍَك والإجيابَة إاكرادة
معـب ..إارادة ثمن ؾن ؾلي راحج وذاكء وحوكة.
وؾياد سَيب وـياد أم معـب اًيت ثـمل أٍن احلق وًىهنا ثرص ؿىل اث ّباع اًباظي
و ُذا ما ًفـهل بـغ اًض باب حني ًـمل من داخهل أن بـغ ثرصفاثَ كري
حصَحة وًىٌَ ًرص ؿَهيا جملرد اًـياد حفسب.
ؾيد ُذٍ اًيلعة ل ثعف أبياءك ابًـياد اًسَيب حىت ًو اكهت ُذٍ اًعفة
اًسَبَة فهيم اإل اإذا حتاوروا مه مـم فِا وظَبوا مٌم ظركا ًـالهجا.
كي هلم بـد ذكل :اإن معـبا مر مبضالكت ظـبة ؿىل صاب يف س يَّ ،هكضلكة
حرماهَ من لك ما اكن ٍمتخؽ بَ ،وًىٌَ كابي ُذٍ املضلكة ابًعرب ،واًرضا حبالوة
الإميان فعارت ُذٍ احلالوة ؾوضا هل ؾن حالوة هـمي املَبس و املألك.
وكابي مضلكخَ مؽ اًلِود بـدم الاسدسالم واًَأس بي حاول فم اًلِود أنرث
من مرة ،وجاُد حىت اس خعاع أن ًفَت من ُذٍ اًلِود ،واس خـان يف ذكل
ابهلل ؾز وجي وابدلؿاء.
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وُىذا املسمل اي أبيايئ حني ًلؽ يف مضلكة همام اكهت ظـبة ؿَََ أل ًَأس ،ول
ًؼن أن البواب ملَلة ،بي ًدرك أن مفاثَح لك يشء يف ًد اًفذاح ؾز وجي.
وأن اًفذاح و حدٍ ٌس خعَؽ فذح ملاًَق أي مضلكة وإاهلاذان مهنا.
مث اخرب أبياءك بأن ُياك أدؾَة ثلال يف وكت اًضدة واهلموم وحماوظة
املضالكت ًيا مثي :
ل اإهل اإل أهت س بحاهم اإين نيت من اًؼاملني
الاس خلفار.
اإن اس خعـت أن خترب أبيائم ؾن مضلكة أرُلذم ذات ًوم فأهلذك هللا مهنا
ابدلؿاء والاس خلفار فافـي لن الحداث واخلربات احلَاثَة ٌَمريب ثرتك أثرا
ابًلا يف هفوس البياء ابإذن هللا.
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هممة اًسفارة
اكن اًييب ملسو هيلع هللا ىلص ًمِّد ٌَِجرة اإىل املدًية ،فأراد أن ٍرسي اإىل املدًية رجال ًدؾو
اًياس ُياك ً إالسالم وًمِد ًلدوم املسَمين ؿىل أن ٍىون ُذا اًرجي حىامي،
رزًيا ،بضوصا ،ؿاكال ،حمبا ٌَخري ،دلًة إارصار وإارادةً ،ـرف هَف ًعي اإىل
ُدفَ حبوكة وذاكء فاخذار ًِذٍ املِمة اًـؼمية معـبا!
ختََوا اي أبيايئ اًييب ملسو هيلع هللا ىلص مل خيرت رجال هبريا يف اًسن ًَىون أنرث حوكة أو خربة
أو كدرة ؿىل اًخـامي مؽ اًياس وًىٌَ اخذار صااب ظلريا يف اًسن
مفا مـ ى ذكل يف ػينك؟
اس متؽ لبيائم مث حدهثم ؾن دور اًض باب يف الإسالم ،وماكهة اًض باب يف
الإسالم ،وأن لكمة مراُق ًُست نام ًـخلد اًياس بأن املراُق خشط مهتور،
ضـَف اًضخعَة ،ساذج اًرأي ،ؿدمي اًيفؽ بي ُو يف الإسالم ظاكة ؾؼمية،
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وكوة هبرية برشط أن ًدسم بعفات اًرجال املسَمني اإن اكن رجال ،وظفات
املرأة املسَمة اإن اكهت أهىث.
ذُب معـب اإىل املدًية ويف ؾلهل ُدف هبري أن ًًرش دٍن هللا يف املدهَة
وأن ًيجح يف املِمة اًيت أرسهل اًييب ملسو هيلع هللا ىلص اإٍهيا ،وبدأ معـب ٌسـى لإجناز
املِمة ؿىل أهكي وجَ،وبدأ اًياس ٌس خجَبون هل ،وًدخَون يف الإسالم ؾن
حب واكذياع بسبب حوكخَ وبضاص خَ وحسن خَلَ.
ؾيد ُذٍ اًيلعة ثوكف وأخربمه رسًـا أن اًييب ملسو هيلع هللا ىلص ؿَميا أن املسمل ميىن أن
ًبَف حبسن خَلَ درجة اًعامئ اًلامئ.

18

حوار جعَب
الآن اي أبيايئ وبـد أن بدأ المر ًخُ ر مؽ معـب ػِرت هل مضلكة جدًدة
ومأزق جدًد فرتى ما يه ُذٍ املضلكة؟
اكن معـب جيَس مؽ اًعحايب أسـد بن زرارة وحوهلم بـغ الصخاص
اذلٍن ًدؾومه معـب اإىل الإسالم جفاءٍ ُأس َد بن حضري كاضبا رافـا حربخَ،
وبدأ ًثور ؿىل معـب وًلول هل حبدة  :ما اذلي جاء بىام اإىل حِّيا (مدًيدٌا)،
جسفِان ضـفاءان؟ اؿزتلان ،اإذا نيامت حرًدان احلَاة.
ُذا املوكف اي أبيايئ فَِ هتدًد ملعـب ابًلذي ،ومؽ ذكل مل ًلضب معـب ومل
ٌس خفز نام حيدث مؽ بـغ اًياس.
مل ًلابي اًلضب بلضب مثهلُ ،و ًـمل أه َُّ يف مضلكة واملضالك ل حتي
ابًلضب واًثورة واًـيف.
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ُو ًـمل أن من حياورٍ الآن يف حاٌك قضب صدًدة و اًلضب ًـمي اًـلي
وخيفي ؾيَ احللائق فأدرك معـب أن حي ُذٍ املضلكة بـد الاس خـاهة ابهلل
ؾز وجي يف اًِدوء واحلمل واحلوار اًـاكي اًرزٍن ،فلال هل معـب بلك ُدوء
واببدسامة ظَبة:
َأو جتَس فدسمؽ ،فاإن رضُت أ ًمرا كبَخَ ،وإان هرُخَ نففٌا ؾيم ما حىرٍ؟
اكن معـب ًـمل حبوكخَ أن احرتام الآخر حني أحتدث مـَ جيـي ؾلهل وكَبَ
مفذوحا كل وابًفـي ُذا ما حدث مؽ ُأس َد فلد وافق ؿىل الاس امتع اإىل
معـب ورأى أهَ من احلوكة أن أحرتم من أمايم وأس متؽ هل نام احرتم ى
اكن هدِجة ُذا املوكف اي أبيايئ أن أرشق هور الإسالم يف كَب ُأس َد فأسمل،
وؾيدما أسمل اكن سببا يف اإسالم كبََخَ لكِا يف هفس اًَوم.
أرأًمت هَف أن اًـلي و احلوكة واًِدوء يف اًخـامي سبب ؾؼمي يف وظول
الإوسان ًِدفَ.
ختََوا ًو اكن معـب قضب واثر ؿىل ُأس َد ماذا اكن س َحدث؟
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معـب يف ساحة احلرب
بـد جهرة اًييب ملسو هيلع هللا ىلص ٌَمدًية ػي مـعب مؽ اًييب ًخـمل أمور دًيَ ،و ًـبد هللا
خري ؾبادة ،وصارك يف قزوة بدر ،اإىل أن جاءت قزوة أحد يف اًـام اًثاًر
من اًِجرة وُيا ػِرت كوة اإميان معـب ومصودٍ واس خبساهل يف سبِي هرصة
دًيَ ،وادلفاع ؾن ؾلِدثَ.
أمر اًييب ملسو هيلع هللا ىلص اًرماة من املسَمني بـدم حرك اجلبي همام حدث حىت ًو اهخرص
املسَمون.
وًىن اًرماة خاًفوا أمر اًييب ملسو هيلع هللا ىلص حني رأوا المور جسري يف ظاحل املسَمني يف
بداًة اًلزوة فاكهت اًيدِجة أن جهم جُش املرشنني ؿىل املسَمني ووكؽ ؿدد
هبري من املسَمني صِداء ،وأظُب اًييب ملسو هيلع هللا ىلص جبراح ؿدًدة ووكف معـب
ًدافؽ ؾن اًييب ملسو هيلع هللا ىلص بلك كوثَ.
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مث اهدرشت فامي بـد اإصاؿة بأن اًييب ملسو هيلع هللا ىلص كذي يف املـرنة وبدأ املسَمون
ٌضـرون بيوع من املضاؾر اًسَبَة وًىن بعَيا اًرائؽ وكف وراًة الإسالم يف
ًدٍ اٍمي ى ًيادي بأؿىل ظوثَ حمفزا ٌَمسمَني  ":وما دمحم اإل رسول كد خَت
من كبهل اًرسي"
اكهت ُذٍ مضلكة ؾعَبة واهجت معـبا.
أن ًَأس املسمَون ،وأن ًيدرش خرب وفاة اًييب وًىن بعَيا اكن ًـمل أهَ ًـبد
هللا حفىت ًو مات رسول هللا فاهلل ل  ل ميوت ذلكل وكف ًدافؽ ؾن الإسالم
بلك كوثَ جفاءٍ أحد املرشنني ( بن مقئة) ورضبَ يف ًدٍ اٍمي ى برحمَ فلعؽ ًدٍ
اٍمي ى فِي اسدسمل معـب؟
مل ٌسدسمل معـب جلروحَ ول لملَ ورنز يف ُدفَ فلط  ..اكن ُدفَ هرص
الإسالم واحلفاظ ؿىل راًة الإسالم ؿاًَة أو اًضِادة يف سبِي هللا ،فأمسم
اًراًة بَدٍ اًُ رى وػي ًيادي" :وما دمحم اإل رسول كد خَت من كبهل
اًرسي".

22

مث كعؽ بن مقئة اًَد اًُ رى ملعـب فازداد معـب كوة وثعمامي ؿىل ُدفَ ،
وثياول اًراًة بني ؾضدًَ فعـيَ بن مقئة ؿدة ظـيات فسلط معـب صَِدا يف
سبِي هللا ؾز جي.
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اًرسول ًبًك
بـد اًلزوة بدأ اًييب ملسو هيلع هللا ىلص ًبحر ؾن اًضِداء فَام رأى جثة معـب بىك اًييب
ملسو هيلع هللا ىلص.
أثـرفون اي أبيايئ مـ ى أن ًبًك اًييب من أجي مـعب؟
افذح حوار مؽ أبيائم ؾن هناًة معـب وهَف أهَ حني اكن ٍىفن مل ٍىن نفٌَ
ٍىفي ًخلعَة جسدٍ ،وهَف أهَ حضى بلك يشء يف سبِي هللا ؾز و جي.
مث افذح حوارا مـِم حول باكء اًرجال وُي اًرجي ًبًك أم ل ،وكي هلم أن
اًرجي ًبًك ول ؾَب يف ذكل وكد بىك اًييب ملسو هيلع هللا ىلص يف بـغ املواكف ،وًىن من
اًلوة اًيفس َة أن هبًك حني ٌس خحق المر اًباكء ل أن هبًك ؿىل أمور اتفِة
وبس َعة.
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ابيم سفري


اخمت مؽ أبيائم اًلعة بفذح حوار ؾن ادلروس املس خفادة ،ول

جتـهل حوارا كََؼا أو روثٌُا ودؾِم ًخحدزون مضاؾرمه جتاٍ أحداث
ومواكف اًلعة ،وؾن رأهيم يف مصود معـب.


رنز ؿىل ثضحَة معـب من أجي الإسالم ،وؿىل إارصارٍ ؿىل

ُدفَ ،وؿىل أن حب هللا لبد أن ًفوق لك حب حىت حب الم.


حتاور مؽ أبيائم حول ظَحات املوضة ومالبس اًض باب واًبيات

يف ُذٍ املرحٍك ورأهيم فهيا ،وأدخي بـغ املفاُمي الإسالمِة حول ُذا
املوضوع يف حوارك بذاكء ورفق.


اظَب من أبيائم أن ًعبح لك مهنم يف ُذا اًضِر سفريا حيمي

ؿىل ؿاثلَ هممة حمددة ؿَََ اإجنازُا ظوال اًضِر ودؿَ خيرت ُو ُذٍ
املِمة ،هكِمة ثذنريمك ابًعالة ،أو اإمامة اإخوثَ ،أو هممة ثذنريمك ابلذاكر،
واتبؽ مـَ المر ابُامتم وحب.
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اثفق مؽ أبيائم أن هلذدي مبعـب يف بـغ المور ودؾِم خيخارون

ما س َلذدون بَ ،اكلؾخياء ابملؼِر داخي وخارج اًبُت حبَر ثياسب
مالبس اذلهور ظبَـة اًرجال فال حتخوي ؿىل جض بَ ابًًساء ،وثياسب
مالبس الإانث ظبَـة اًًساء فال حتخوي ؿىل جض بَ ابًرجال.


كدم لبيائم زجاجة ؾعر ُدًة وكي هلم اإهنا ُدًة هلم حىت ٍىوهوا

هكعـب يف جامل اًراحئة و ّؿمل اًفذاة أن ثخـعر داخي بُهتا فلط ،وؿَ ّمِا
أن اًـعر داخي اًبُت أمر رضوري ،ودرهبا ؿىل ذكل حىت ثًضأ ؿىل
حب اًزتٍن داخي بُهتا.


ميىن أن ثـمل أبيائم بـغ اًيلاط اًبس َعة يف اخذَار املالبس

نخياسق الًوان.


حاول أن ختمت اٌَلاء مبضاُدة فِمل كعري ؾن ا إلرادة وا إلرصار.



اإذا وجدت من أبيائم اس خجابة ظَبة ميىٌنك الثفاق ؿىل حتدًد

ُدف ًلك مٌنك ُذا اًضِر وا إلرصار ؿىل اًوظول اإًََ بهناًة اًضِر.
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خامتة
اذلد هلل اذلي بيـمخَ ثمت اًعاحلات ،اٌَِم كل اذلد نام ًًبلي جلالل
وهجم وؾؼمي سَعاهم ،كل اذلد ايرب يف الوًني والآخرٍن ويف املل الؿىل
اإىل ًوم ادلٍن.
اٌَِم ُذا هجد ملي فاإن اكن خريا فِو مٌم ،وإان اكن كري ذكل فِو من
هفيس ومن اًض َعان فاقفر يل وارمح ى.
رضا اجليَدي
2018/1/1
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ٌَخواظي مؽ اًاكثبة
اًربًد الاًىرتوين
redagenedy@yahoo.com
كٌاة اًاكثبة ؿىل اًخَجرام
https://telegram.me/redaalgeneedy
ظفحة اًفُس بوك
https://m.facebook.com/Reda.Geneedy
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