
 



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٣

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

 
احلمد هللا الذي جعل اخلري باقيا يف هذه األمة إىل يوم القيامة، 

بياء واملرسلني الذي بلغ الرسالة، والصالة والسالم على أشرف األن
 :وأدى األمانة، ونصح األمة، وجاهد يف اهللا حق جهاده، وبعد

عتريها بعض ي.. فإن الطريق إىل الدار اآلخرة طويلة شاقة
 ..الكسل والفتور واإلعراض والنفور

وقد مجعت بعض مداخل ومسالك تعني السائر يف الطريق 
ومل أكتبها ليعرفها القارئ، ويطلع .. وحتث الراكب على املسري

فهذا .. عليها فحسب، أو ليتذوقها، ويتمتع باألسلوب والطرح فيها
 .ال يعذر به

 ..ثًا وتيسرياوح.. ولكين كتبتها تذكريا وتنبيها
.. ينيخ القارئ ركابه حوهلا فيحمل واحدة وثانية وثالثة

.. قلب صفحات الكتاب فرأى بغيته.. وكلما فتر وطاب له الكسل
 .ونال منيته

إن كان من أصحاب .. فلعله جيد يف طلب واحدة أو أكثر
اهلمم العالية ممن يتحرقون شوقًا خلدمة اإلسالم، ويتشوقون لرؤية 

ممن أنعم اهللا عليهم بالتوفيق والسداد واهلمة .. يد عاليةراية التوح
 .والنشاط



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٤

جعل اهللا لنا نصيبا من ذلك ورزقنا اإلخالص يف القول 
 .والعمل

 عبد امللك بن حممد القاسم



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٥

 مدخل
 !هل من مشمر؟

 ..نعم هناك مشمرون
 !ولكن التشمري إىل أين؟

 ..إنه إىل جنة عرضها السموات واألرض
 .. وحث للنفوس.. وتقوية للعزائم. .مسارعة للخطى

مث .. إا خطوات يف الطريق إىل هناك، حيث املوقف العظيم
 .إىل روح ورحيان وجنة نعيم -برمحة اهللا-

ونعوض بالسري القومي تكاسلنا .. نستدرك بالتشمري تقصرينا 
 .وتأخرنا

 !هل من مشمر؟
 ..وكل حني يف سبيل.. كل يوم يف طريق

 ..ات متتابعةخطوات متسارعة وقفز
 .ونغلق الثلم.. نسد الفرج

 ..ونبين ديارنا.. حنصن أنفسنا
 !هل من مشمر؟

مشر عن .. وال يزال يرى القافلة.. ندار ملن تأخر عن الركب
 ..واستدرك أيامك.. ساعدك 

 !هل من مشمر؟
 !فهل من مشمر؟.. إا دعوة للتشمري



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٦

 
 نداء

 ..إىل شباب األمة
 إىل أبناء اإلسالم

 ..الدعوة إىل محلة
 !من غريكم يشمر؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٧

 التشمرية األوىل
أوقاتنا ضائعة .. نتحدث بأصوات مرتفعة يف جمالس كثرية

 .فال نستفيد منها.. وأيامنا مهدرة
 ..متر علينا الشهور والسنون دون فائدة

.. ويتحول ذلك احلديث حنو مصب واحد يتفق عليه اجلميع
 ..إا مشاغل احلياة وزمحة األعمال

.. فتنفرج األسارير وكل جيد بغيته.. األعذار الواهيةوتتواىل 
 !!ويلقي باللوم على غريه

أعمال ينجزها .. ولكن عندما رأيته كاجلبل ثابتا قوة ورسوخا
هو الذي خيطط ويكتب .. يف أيام ومشاريع يفكر فيها يف ساعات

 .مث يتابع بدقة مجيع األعمال.. وينفذ
 !هل عرفته؟

مثل كثري من الشباب له وظيفة .. رإنه شاب يف مقتبل العم
 ..ولديه زوجة وأطفال ووالدة وأهل

 ..له مشاغل يف احلياة ومهوم يف النفس
.. وله ابن ميرض وزوجة هلا مطالب.. له تالميذ يف اجلامعة
 !!إا متطلبات الزمن.. وسيارة حتتاج إىل إصالح

لقد نذر .. ولكنه خيتلف عنا حبياة يف قلبه، وحرقة يف كبده
فاجته إىل خدمته عرب إحدى اهليئات .. فسه خلدمة هذا الدينن

 .واملؤسسات اخلريية



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٨

إجازته تكون يف متابعة .. شعلة من نشاط، وقبس من نور
 ..أعمال ال اية هلا.. أعمال املؤسسة يف اخلارج

 !!حدثين مرة أنه يستعد للبدء يف رسالة دكتوراة
واألعباء  ومل يكن يدور يف خلدي أنه رغم هذه املشاغل

وأحيانا أخرى بعد صالة املغرب .. يالزم دروس العلماء بعد الفجر
فاجأين بأنه حيضر .. إال عندما أقنعين باحلضور وتعللت بضيق الوقت

 !!درس الشيخ العالمة بعد الفجر
.. وعيين تتابع جسمه النحيل وبنيته الضعيفة .. قلت يف نفسي
سلمني عشرة يكفي أن تنجب أمهات امل.. يكفي منك عشرة

 .مثلك
نا لمل يكن تعجيب يطال علماء األمة ومشاخيها فقد عم

ولكن تعجيب .. حرصهم على الوقت وحمافظتهم على دقائقه وثوانيه
ورغم ذلك ركب املركب .. أن هذا الشاب يف مثل سين وسنك

 !!وبذل نفسه واستطاع أن جيمع بني الدين والدنيا.. الصعب
 .وما علمنا إال القليل.. الكثري فرطنا يف -أخي احلبيب-وحنن 

بقي أن نشمر سويا، فاألبواب مفتوحة، وطرق الدعوة 
وجماالت العمل فيها تتناسب مع قدرات كل فرد قل .. متعددة

 .تعليمه أو ارتفع
 .وكل على ثغرة.. فكل يف طريق

والقطرات تصب يف ر لتجتمع وتروي ظمأ املسلمني يف 



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٩

 ..وإغاثة وإصالحادعوة .. مشارق األرض ومغارا
وهي .. تتأمل وأنت ترى شباب األمة تضيع أيامه ودر أوقاته

 !!أوقات غالية نفيسة تشترى باملال
 !هل من مشمر؟.. أخي احلبيب



 

 

 !هل من مشمر ؟ ١٠

 التشمرية الثانية
.. اجتمعت جمموعة من الشباب املتحمس لنشر دين اهللا

وا يف البحث عن عمل ينفع ءوبد.. الباحثني على مواطن اخلري
قال أحدهم ! إم هواة املراسلة؟.. وكانت الفكرة.. سلمنيامل

 :متعجبا
ماذا نفعل واة املراسلة، وهم ليسوا من جمتمعنا وبيننا وبينهم 

 !؟راملفاوز والقفا
 :ولكن من طرح الفكرة أوضح األمر

هؤالء شباب وفتيات املسلمني من أقطار خمتلفة يرسلون 
ويطلبون املراسلة، .. منحلةصورهم وعناوينهم إىل جمالت منحطة 

إنه .. وذا تقام عالقات بني الرجال والنساء وبني الرجال والرجال
 .أمر مؤسف

 !!ضياع وقت، واحنالل أخالق، وخسارة مادية
وسنكون ممن يراسل هؤالء استجابة لطلبهم، ولكن بالكلمة 

 .الطيبة والنصيحة الصادقة والكتاب املفيد
ن ما نرسل هلم، بل إم يف أشد إم يف حالة فراغ يستقبلو

 .وهم ال جيدوا.. الشوق لرؤية هذه الكتيبات اليت متأل مكتباتنا
كل واحد منا يأخذ من إحدى .. واألمر بالنسبة لنا ميسور

 .االت األمساء والعناوين ونبدأ من األسبوع القادم مراسلتهم
قرروا توزيع العمل .. ففي اجللسة الثانية.. وكان ذلك

يكون لكل فرد منا دولة معينة يرسل هلا : قال أحدهم.. نهمبي



 

 

 !هل من مشمر ؟ ١١

اختاروا كتابا يف العقيدة .. وا بعشرة عناوينءومت ذلك وبد. الرسائل
 .وآخر يف الرقائق والتوبة وثالثًا يف األذكار وعمل اليوم والليلة

شهر واحد فإذا بالرسائل ترد حتمل اخلري والبشر والرجوع 
أيديهم الكثري، واهتدى على أيديهم  لقد تاب على.. والعودة
 ..الكثري

وا ءبد.. وجمالسهم حديث عن هذا العمل.. أوقام مشغولة
 .يرسلون كتبا أخرى

احلمد : وقالوا.. عرف بعض العلماء والدعاة طريقتهم فتأثروا
هم يبحثون عن الشر وأنتم يا أهل اخلري .. هللا بدأمت تطرقون أبوام

 ..وصلتم إليهم
وسقطت دمعة من .. العلماء رسائل التوبة والعودةرأى بعض 

عني عامل األمة عندما قرئت عليه رسالة أحدهم وهو يعلن رجوعه 
 .وهدايته

 !هل من مشمر؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ١٢

 التشمرية الثالثة
.. نعم كثرية ال حتصى وال تعد.. ومحد اهللا.. تأمل كثريا

 ولكنه.. كل يوم يرى ابتسامة مشرقة منهم.. زوجة وأبناء كالورود
هذا املرتل العامر باحملبة واملودة مل يقم فيه منذ سنوات .. استدرك

 .درس علمي أو ديين
كل اية أسبوع بعد مغرب  :قرر وهو ينادي زوجته وأبناءه

. يوم األربعاء هناك درس وسوف نقيمه أنا وأنتم يف الس الرئيس
 .حىت يأخذ طابع اجلد

واالستماع كان له ذلك وقرأ عليهم يف جو من اإلنصات 
وكان ذلك الدرس انطالقة لتتواصل الدروس ..  سرية الرسول 

 ..يف مرتل الود واحلب
أما األبناء .. فرحت الزوجة.. مرتل حيفه اإلسالم واإلميان

 ..فإم يتشوقون إىل ذلك املوعد
صدق اهللا .. اللهم صل على حممد وأردفت :رفع صوته وقال

ردد ذلك وهو يسمع عرب  ظيمٍوإِنك لَعلى خلُقٍ عالعظيم 
خدمت رسول «:  املذياع قول أنس بن مالك خادم رسول اهللا 

مل : قط، وال قال لشيء أف: يل عشر سنني واهللا ما قال اهللا 
 .»فعلت كذا؟ وهال فعلت كذا؟

وقال يف .. قرر أن يقتفي ذلك األثر ويسري على ذلك النهج
آمرا له باملعروف .. ليناأحاول أن أكون مع خادمي هينا  :نفسه

 ..وناهيا له عن املنكر



 

 

 !هل من مشمر ؟ ١٣

 .على حممد اللهم صلِّ!! عشر سنوات.. وعاد يردد بتعجب
يتفقد أيتام حيهم، ويسأل أمهام عن غيام عن املسجد، 
وماذا يريدون؟ ويذهب للمدرسة ليسأل عن مستوى األيتام 

ومعهم  ويذهب م مع أطفال احلي إىل رحالت قصرية.. ويؤانسهم
وال ينسى أن ميسح .. إمام املسجد أو مدرس حلقة حتفيظ القرآن

 حسنة قال .. فله بكل شعرة.. دمعة اليتيم، ومير يده على رأسه
من مسح رأس يتيم مل ميسحه إال هللا كان له بكل شعرة مرت « :

عليها يده حسنات، ومن أحسن إىل يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا 
وقال  »وفرق بني أصبعيه السبابة والوسطىوهو يف اجلنة كهاتني 

طعم أإن أردت تليني قلبك ف«: أيضا ملن شكى له قسوة يف قلبه
 .»املسكني وامسح رأس اليتيم
مىت ما طاب .. أخذت األمر كتذوق: قال له وهو يهز رأسه

منذ سنة كاملة مل حتضر سوى حماضرتني ! لك الوقت ذهبت؟
 .ال للفائدة.. أنت تأيت للتذوق واملتعة.. فقط

هذه الدروس واحملاضرات زاد روحي  ؟ملاذا حماضرتني فقط
عليك بلزوم دروس العلماء . تعني على السري، وتثبت على الطريق

 .وخذ نفسك باهلمة والعزم
ما مسعته اغتاب أحدا وال عاب .. سافرت معه أسبوعا كامالً

ولكنه أكد يل يف السفر أن .. تعجيب سبق سفري معه.. مسلما
 ..فال غيبة وال منيمة.. هناك من حيفظ لسانه ويأخذ حذره

 .نعم الصاحب يف السفر والرفيق يف احلضر



 

 

 !هل من مشمر ؟ ١٤

كل شهر يشتري جمموعة من األشرطة املخفضة، ويسعى 
 .لشراء كتب مناسبة مث يقوم بتوزيعها على اجلريان

له أجرها وأجر من عمل ا إىل يوم !! سن سنة حسنة
 .القيامة

.. قته لقراءة أمهات الكتب وقتا قصرياقرر أن يأخذ من و
وإذا بأمساء علماء السلف .. شهور فإذا بالوقت القصري أصبح طويالً

 ..ومؤلفام على لسانه
من كتب أئمة  البعض ال يوجد يف مرتله كتاب واحد

 !املسلمني وعلمائهم
أصبح لديه .. يتفقد أحوال اجلريان وشبام مع اإلمام واملؤذن

 .ة عن أهل احليمعلومات كامل
وهذا يذهب .. وهذا يعينه.. وهذا يوجهه.. هذا ينصحه 

وأما األرامل واأليتام فكل .. وتلك حبث هلا عن زوج.. ملدرسته
شهر يصرف هلم بعض املال وكثريا من املواد الغذائية ويدفع اإلجيار 

 .مباشرة إىل املالك
.. غالب االحنرافات اليت تصيب الشباب من رفقاء السوء

لقد حبثت حاالت كثرية ووجدت أن السبب األساسي يف طريق و
 .هم رفقاء السوء.. املهالك 

ولقد انتقيت لنفسي وألبنائي رفقة .. مث أمت سكت احملاضر
هم أهل الطاعة .. صاحلة، تعبت من البحث عنهم حىت وجدم

 !!والصالح



 

 

 !هل من مشمر ؟ ١٥

 !!فكل قرين باملقارن يقتدي.. فانظر من حولك
قال .. مهته وصربه حىت حفظ القرآنطال تعجب الكثري من 

ولكن .. أنتم أكثر حفظًا وأسرع قراءة وأكثر أوقات فراغ: هلم
 .ينقصكم اهلمة والعزمية

ولقد قررت وأنا يف املرحلة الثانوية أن أمت حفظ القرآن مع 
 ..خترجي وكان يل ذلك وهللا احلمد

إا سبع سنوات حفظت يف كل سنة أربعة أجزاء فقط أي 
 .ثة أشهر جزًءا واحدايف كل ثال

 !هل هذا صعب املنال؟
للتحدث بنعمة اهللا وحثًا هلم على احلضور إىل الصالة مبكرين 

 !كل ثالثة أيام أختم القرآن.. ؤذنقال هلم امل
: قال! سألته العيون يف استغراب كيف؟.. وشباب احلي أمامه

يزيد أو غالبا بني األذان واإلقامة عشرون دقيقة أختم فيها جزًءا أو 
 !يف ثالثة أيام أكون ختمت القرآن يقل، ولكن
أرأيتم كم فاتكم من األجر وأنتم ال تأتون إال مع : سأهلم

 !اإلقامة أو بعدها؟
تسائل اجلميع يف اجتماع عائلي أين شبابنا بل أطفالنا؟ ال 

 !ء السوء وأصدقاء الشرلرفقا! بل نتركهم ملن؟.. نراهم
.. مرة واحدة يف رحلة بريةجنتمع كل أسبوع .. قال أحدهم

فيها رفقة صاحلة، وهناك تسلية، وخنتم الرحلة بدرس تربوي 
 ..فهم رجال أسرتنا غدا.. هذا حفظ هلم.. علمي



 

 

 !هل من مشمر ؟ ١٦

مع من ستحج .. قال أحدهم. وموسم احلج قد طرق األبواب
 يا عبد اهللا؟

سأذهب للصومال فلدي مسئولية عن مشروع : أجاب
 .األضاحي هذا العام
 :السؤال على اآلخروحني طرح 

سأذهب إىل احلج هذه السنة مع إحدى املربات اخلريية : قال
 !لتوزيع الطعام واملاء على احلجاج؟

 !!إنه منوذج مشرف لشباب األمة
عليك : قال له الشيخ وهو يستعرض الوظائف الدنيوية

فمىت جتد أربعني طالبا يستمعون إليك ملدة مخس وأربعني .. بالتعليم
والعلم وحمبة اهللا وطاعته .. تغرس فيهم من القيم.. رسدقيقة كل د

 ..ما شاء اهللا لك
مىت جتد مثل هذا العدد تربيهم وتنشئهم .. هذه فرصة عظيمة

 .التنشئة الصاحلة
 !!التعليم هو الطريق إىل مشوخ األمة وعلوها

نذر نفسه ملساعدة الغرباء والضعفاء ممن يصلون معه يف 
.. لقريبه وذاك لديه مشكلة مع كفيله فهذا لديه زيارة.. املسجد

وثالث يذهب معه ليساعده يف .. وآخر يبحث عن سيارة صغرية
 ..قبول ابنه يف املدرسة القريبة

نواسي .. هؤالء مسلمون يشهدون معنا الصالة.. قال لزوجته
ولذلك دعوم هذه الليلة للعشاء .. نس وحدماغربتهم ونو



 

 

 !هل من مشمر ؟ ١٧

 !!هم وزوجام.. عندنا
وطلب منه أن يضع دوالبا .. ارس العمارة الكبريةالتقى حب

وافق ومت .. صغريا يف مدخل العمارة لوضع الكتب واألشرطة
 ..األمر

 !فإذا بنور يضيء الداخل واخلارج
.. عندما علم شباب املسجد بعودة أحد املصلني إىل بلده

 ..ال بد أن نقدم له هدية.. امسوا
 ع جمموعة خمتارة منومت التشاور وكلفوا أحدهم مبهمة مج

أئمة السلف وبعض الكتيبات وجعلها يف حقيبة كبرية ليتسىن  كتب
 ..للمسافر محلها
فيها كتب العقائد والتفسري .. هذه أغلى من الذهب.. قالوا له

 !وعلم يكفي لقريتك؟.. والفقه
يف مجع حافل دخل معه أحد الشباب وعلى حمياه البشر 

 ..وقال.. والسرور 
مث أردف هو فرنسي أسلم اليوم  »....«خيكم سلموا على أ

سلم اجلميع .. وصلى أول صالة له يف اإلسالم مغرب هذا اليوم
قال له .. حني سأله أحدهم عن إسالمه.. ودعوا له بالثبات والتوفيق

جلست معه جلسات متتالية ملدة ثالثة أشهر حىت .. الداعية الشاب
 ..هداه اهللا

 .اء اهللاوهناك الكثري يف الطريق إن ش
ها هو يقصد جلاهه ومهته .. نذر نفسه ملصاحل املسلمني



 

 

 !هل من مشمر ؟ ١٨

أضحى من لديه مشكلة عائلية يسر إليه باألمر ويسأله  »فزعته«و
وال .. فهو رجل عاقل يقدم الشرع على اهلوى والعاطفة.. احلل

يتأخر إذا كان األمر يتطلب ذهابه مرات ومرات يف سبيل حل 
 !!مع والد ابنهامشكلة زوجة مع زوجها أو مطلقة 

 !أين أنت يا مشمر؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ١٩

 التشمرية الرابعة
 ..أطلق تنهدا طويالً وهو يتأمل حسرة ويقول

ليت أموري املادية تتحسن وظرويف تتيسر، فإين أمتىن أمنية 
 ..حترق قليب وتقض مضجعي

 ..تتوق وتتشوق إىل زيارة املسلمني يف روسيا ينفس
بالد ..  -هما اهللارمح-بالد اإلمام البخاري واإلمام مسلم 

 ..خبارى ومسرقند وطاشقند
ها .. كفيت العناء ومشقة الطريق :قال له من يستمع احلديث

 !!هم عندك
 !أين؟: قال

ها هم يقصدونك من على بعد : أجاب وهو يوضح األمر
 ..آالف األميال

 ..وآذام مستمعة.. أعينهم متلهفة وقلوم متشوقة
 .نم يف موسم احلج كل عام يأتوهها 

 !!يا صاحب األمنية! ولكن ماذا قدمت هلم؟
 !!ال يكن حظك من الدنيا األماين والقول

 



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٢٠

 التشمرية اخلامسة
.. ما إن أقبلت األجازة حىت كان أمرهم إىل اتفاق وموافقة 

 ..قرروا القيام جبولة ملدة شهر
.. ومحل للهم األكرب .. راحة من عناء العمل ومعرفة للبالد

 .. اهللاأال وهو الدعوة إىل
مل يكن اجلميع يف مستوى واحد من العلم، ولكن أقلهم علما 

بل .. أنا أعلم الناس شروط وواجبات وأركان الصالة: من قال
 ..وأردد عليهم قراءة السور القصار ليحفظوها

وكان اجتاه .. حيوطها اإلميان والطمأنينة.. سارت القافلة
بعض املدن يف يزورون .. سريهم حنو القرى واهلجر واألرياف

الطريق، ويسلمون على العلماء واملشايخ يف تلك املدن وكل مههم 
 .االستفادة من الوقت، ونفع املسلمني وتبليغ الدعوة

.. وقطعوا األودية.. صعدوا اجلبال، وساروا يف السهول
بالعلم النافع من شيخهم  دوكانت رحلة مجع اهللا هلم فيها التزو

 .للذمة بزكاة علمهم وإبراًء. .ة للنفس من عناء العملوراح
إذا نزلوا موطنا تفرقوا يف املساجد بني حماضرة ودرس وخطبة 

 .مجعة وجلوس لإلفتاء
ويزيدهم ذلك حرصا على تكرار .. رأوا اجلهل ومسعوا البدعة

ال يعذر ا من .. إا قافلة اخلري ورحلة الدعوة.. الزيارة كل أجازة
 ..يعلم من العلم ولو آية



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٢١

 ..»بلغوا عين ولو آية«:  قال 
 !؟ أين أهل التشمري من أمة حممد

 !هل من مشمر؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٢٢

 التشمرية السادسة
خبياله -ألزم نفسه حبسن التعامل وطيب املعشر، فكان داعية 

فاهتدى على يديه .. وذلك حبسن تصرفه ونزاهة سلوكه -الصامت
 ..الكثري

والكثري صححت أخطاؤهم، واستقام أمرهم، وحسن 
 ..ومساع آرائه واستشهاداته.. من خالل حمادثته وجمالستهمنهجهم 

إنه الداعية املتلطف معهم املشفق عليهم يبحث عن مدخل 
 ..للقلوب احلائرة وطريق للحديث واملفامهة

 .تلك اجلفوة ريتحمل اهلفوة ويرب
برحابة صدر وحسن أدب يصل إىل مبتغاه .. مث هو يف النهاية

 ..محر النعمليفوز بأجر هداية خري له من 
بل جعل .. ما انتصر لنفسه قط وال غضب من جهل جاهل

ون الرءوس ئيطأط-ذلك االندفاع من بعض الشباب مدخالً عليهم 
 .إنه حديث من القلب إىل القلب :لسماع قول اهللا وقول رسوله 

لن أنسى  :من اهتدى على يديه وقال هبعد سنوات حادث
 ..حلمك علي وحتملك زليت يف أول لقاء

ولقد راجعت نفسي مساء ذلك اليوم فاستحييت من محاسي 
 .واندفاعي

 هلنرى موقفًا تربويا وقفتعال .. قال له الداعية الناصح املشفق
مع ذلك األعرايب حني تصرف بتلقائية يف مكان ال  الرسول 



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٢٣

 ..يصح فيه ذلك
جاء أعرايب فبال يف طائفة : عن أنس رضي اهللا عنه قال

 ، فلما قضى بوله، أمر  ، فنهاهم املسجد فزجره الناس
 .بذنوب من ماء فأهريق عليه

خيطئ بعضنا اليوم أقل من خطأ األعرايب، ولكنه .. قلت له
 .جيد الفظاظة وسوء املخاطبة

قدوة  لنا يف فعل رسول اهللا .. وكأنه يستدرك.. قال
ولَو : وصدق اهللا عز وجل.. حسنة، ويف تعامله أسلوب دعوة

فَظ تكُنكلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانا غَل. 
 ..الدعوة حتتاج إىل صرب وحلم وعفو

رسوالً فإنه  وكل من آمن باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد 
 ..يف داخل بيته وأمام أطفاله.. داعية حىت 

 !فهل من مشمر؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٢٤

 التشمرية السابعة
.. ن مل حيجصيام أيام البيض ويوم عاشوراء ويوم عرفة مل

 ..أبواب مفتوحة
 !ولكن هل من مشمر؟

وهو يعلم أن .. صالة الضحى ال تأخذ من وقته سوى دقائق
هذا الوقت الطويل من آذان الفجر حىت آذان الظهر وقت عمل 

قرر أن حيافظ على صالة الضحى .. ويندر فيه ذكر اهللا.. ومشاغل
 .وكان له ما أراد

ووجد .. على أجر عظيمال خيرج من بيته إال متوضأ، حافظ 
 ..يف ذلك إعانة على احملافظة على الصالة وعدم تأخريها

منذ أن تزوجته وهو ال يترك اجللوس يف  :قالت زوجته
املسجد بعد صالة الفجر أبدا، كل يوم يتأخر حىت طلوع الشمس 

 .مث يصلي ركعتني ويأيت
 .ولكن املوفقني قليل ..طال تعجيب فهو شاب مثل الكثري منا

.. ال يستفيد منها شيئًا.. ى أن األيام واألوقات ضائعةرأ
اجعل عشر دقائق بعد صالة العصر يف .. وأشار عليه الناصح املشفق

 ..املسجد لقراءة القرآن
 .إا أمجل حلظات يومه. وكان ذلك

طال تعجيب وهي تذكر أن أخاها يقرأ كل يوم قبل النوم 
 .جزًءا كامالً من القرآن

ريطي يف أيام وليال مل أقرأ فيها القرآن طال تعجيب من تف



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٢٥

 .مطلقًا
وحىت أيام السفر والتعب أصبحت قراءة هذا اجلزء من : قالت

 .القرآن ضرورة يف حياته، فأصبح ال يتركها مطلقًا
كلما مسع مبناسبة زواج أو اجتماع عائلي هاتف صاحب 

يتشاور معه مث  ؟ماذا أعددمت من كتب وأشرطة للحضور.. املناسبة
 !!توىل األمري

جتهيز للكتب واألشرطة مث وضعها داخل مظروف أنيق 
 .لتكون أمجل هدية تقدم يف هذه الدعوة

أين .. لدي فائض من األشرطة ومن االت اإلسالمية: قال
لقد كثرت االت حىت أخذت ! هل أتلفها أم أحرقها؟! أذهب ا؟

 !يزا يف مكتبيتح
من صالون حالقة  كم يف حيكم: قال له الصديق ارب

سيفرحون باالت والكتب ولك ! ومستوصف أهلي أو حكومي؟
أن تطلب من صالونات احلالقة استبدال االت اليت لديهم مبجالت 

 !أين أنت من هذا اخلري؟.. إسالمية
 هل من مشمر؟

مور تافهة ولكنه منذ سنوات طويلة مل أينفق مبالغ طائلة يف 
 .يدخل بيته كتابا نافعا

ا على شراء الصحف واالت مبلغ يستحق ا يصرفه أسبوعيم
 !!أن يتوقف عنده

البعض منذ سنوات مل ير صحيفة ومل يقنت جملة سوى االت 



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٢٦

 !!وما نقص من علمه شيء.. اإلسالمية
ما كان يعرفه بدأ النسيان .. علمه الشرعي مل يزل يف نقصان

 !ر له على بالأما التزود من العلم الشرعي فلم خيط. يدب حنوه
وال حفظ نصا وال .. عشر سنوات مرت عليه ما استفاد فائدة

 !جلس جملس علم؟
 !إا اهلمم والعزائم؟

ولكنهم استفادوا حىت من .. مجعتهم هواية الرحالت الربية
تلك الرحالت يف الوعظ يف املساجد وإلقاء اخلطب يف القرى 

 .أوىل املهمات واهلجر، وأما أمهات الكتب فإا محلها معهم من
أوقاتكم : قال رجل احلسبة وهو يتحدث يف مجع من الشباب

ملاذا ال ختصصون ساعة واحدة يف األسبوع حتتسبون فيها .. مثينة
األجر، وتذهبون إال األسواق، تأمرون باملعروف وتنهون عن 

 ؟املنكر
.. سترى ذلك إن شاء اهللا.. أجاب مدرس العلوم الشرعية

 .جدنا جبوارك ندعو باحلسىن واللني والرفقففي كل ليلة مجعة ست
 . فواهللا حنن أهل احملبة الصادقة ألمة حممد
 .نذكرهم ما نسوا، وننبههم عما غفلوا

 !هل من مشمر؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٢٧

 التشمرية الثامنة
يوضع بداخلها .. أتى حبصالة تربعات لكل طفل يف املرتل

 ..القرش والريال
ستني رياالً  ستة أشهر فإذا بكل طفل قد وضع ما يقارب من

إا أموال .. جهد بسيط وعمل غري مكلف.. تدفع لفقراء املسلمني
 .غالبها يفقد أو يضيع أو ال يستفاد منه شيئًا

نقطة خري حتتاج إىل ينابيع أخرى .. إا نقطة واحدة من حبر
لتصبح شالالً من التربعات تنفع املسلمني وتسد جوعهم وتغين 

 .فاقتهم وتعلمهم أمور عقيدم
وضع يف سيارته جمموعة من الكتب واملطويات جزء منها 

 ..واختار عدة لغات.. خمصص للمسلمني، واآلخر لغري املسلمني
مل يكلفه األمر سوى املرور على أحد مكاتب اجلاليات وأخذ 

 .ما يريد
فما توقف عند حمطة برتين إال .. مشر أبو عبد اهللا عن مهته

 ..الكافر سأهلم عن أمسائهم ليميز املسلم من
ليقدم بعدها جمموعة من اخلري الذي .. مث يسأل عن اللغة

 ..لديه
 .ما توقف عند متجر إال تقدم ديته

أما أماكن احلالقة وجتمعات العمال فال يتركها، بل يتابعها 
 !!باستمرار



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٢٨

يف حد األيام تنادى األصحاب للذهاب إىل رحلة برية أويف 
وسأله .. عله جبواره يف السيارةمحل ما لديه من اخلري وج.. الصحراء

سنذهب إىل مناطق ! أين جند من يأخذها؟.. البعض حبدة
 !فكيف نرى ا إنسانا؟.. ال ينبت فيها العشب.. صحراوية

.. إذا مل جند أحدا أرجعناها.. قال هلم وهو ميسك بالكتب
 ..املكان فارغ، والسيارة فيها متسع

 .. إال سرابا ال ترى.. وهناك والشمس يف كبد السماء
عندها ترددت أصوات .. وجدوا راعي إبل يف مكان منقطع

 !ما هي لغته؟! أين الكتب؟.. احلمد هللا.. اجلميع
وأسقوه عصريا .. ناولوه ما حيتاج من الكتب وبعض الفاكهة

 !!باردا، كان معهم، ودعوا له باهلداية
ما زار مستشفى إال كانت يده حتمل كتبا يضعها يف صالة 

وحني .. أما زوجته فحملت ما تضعه يف صالة النساء.. نتظاراال
ناوهلا كتابا عن فتاوى املرأة، وندم .. أقبل مع زوجته على الطبيبة

 ..أنه مل حيمل كتابا عن احلجاب
 !هل من مشمر؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٢٩

 التشمرية التاسعة
وقرر .. ورأى األثر الكبري.. جرب ذلك يف مناسبات عدة

..  كل دعوة ومناسبة حيمل كتابا معهفهو يف.. االستمرار على ذلك
أخرج كتابه .. وإذا رأى أن الس بدأ يتسيده أهل العبث والغيبة 

مث بدأ .. فهنا فائدة لطيفة.. مث قال على مسمع منهم دعونا نستفيد
 !!يقرأ

 ..لدي موعد... مشغول ... مشغول 
أنتم .. قالت له والدته وهي تتابع خروجه السريع من املرتل

مل يذهب بنا أحد منكم حىت .. وال نرى منكم خريا.. خوةإة مخس
 ..لزيارة األقارب واألرحام

واحد، ولكنه يف خدمة  -رجل-أما أم فالن فلديها ابن 
 !!والدته ووالده وأخواته ال يعرفون السائق وليسوا كاأليتام مثلنا

 !!واحد خري من مخسة.. نهدت وقالتت



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٣٠

 التشمرية العاشرة
إذا مل : قال.. ال: قالت! هل هاتفت أخيت اليوم؟: قال لزوجته

أمتكن من زيارا اليوم فال أقل من مساع صوا، وتفقد حاهلا ولو 
 .باهلاتف

ولكنه عرف قيمة وقته فاستفاد من دقائق .. بلغ الستني من العمر
 ..يزور أقاربه وأرحامه.. ها هو قد خصص يوما كل أسبوعني.. عمره

ئ من بعد صالة العصر وتنتهي مع إا ثالث ساعات تبتد
مث هو يف كل مرتل .. ويسأل ويتفقد.. يزور ويسلم .. ذان العشاءأ
 ..نس أهله ويدخل السرور عليهمؤاي

وحينما قابلت من .. تزوجت أخيت الكربى منذ ثالثة أشهر
! وهل أزورها؟! عركته األيام وصقلته التجارب سألين عنها؟

 .بنعم.. وعندما أجبته
!! تعجبت من نظرته! زرا ليالً وتفقدت حاهلا؟هل : قال

 ..وعندما فعلت
 !!فإذا باألمر املهول

ولكن يف .. زيارة قصرية.. تباعدت به السنون ونسي خالته
 .األعياد فقط

.. وأهلته الدنيا عن أخت والدته.. وتطاولت به الليايل واأليام
فقد .. ترك لدمعته أن جتري على خده لتالمس حليته.. ولكنه يوما

 !!علم أا تستحق الزكاة وتأخذها
 !هل من مشمر؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٣١

 التشمرية احلادية عشرة
آنس مبحادثته، .. ال يزال الرجل يرتفع يف عيين يوما بعد يوم

صفاء يف النفس، .. وأجد الصدق يف حديثه، والوفاء يف معاملته
 ..وصفاء يف اخللق

املولود بل نسيت أن أهنئه ب أهاتفه ملمنذ فترة .. مث تذكرت 
مىت : مث قلت.. تناولت اهلاتف ودعوت للمولود ووالدته.. اجلديد

 ..قال اليوم! .. نزوركم؟
سألته من ..وعندما جلست معه يف الس. ذهبت أنا وزوجيت

 !خيدم أهلك، وهي حديثة عهد بالوالدة؟
 !أنا: قال

 !!أنت.. تعجبت
 !!وأنظف املرتل.. نعم أنا أطبخ وأكنس: قال

وأنت على جالل قدرك .. شاء اهللا كل ذلكما : قلت له
 .وعلمك

مث إين .. كان يف خدمة أهله وهو خري مين  الرسول: قال
.. تذكرت أيام مرضي السابق وكيف كانت ختدمين وتسهر لراحيت

 .فأردت أن أرد مجيلها بيدي، وإال فلو شئت ألتيت مبن خيدمها
 ..ودوامة يف فكري زه.. استأذن دقائق وأحضر الشاي

وفظاظة يف .. الواقع املرير لبعض الشباب من سوء خلق مع زوجام
 ..تعاملهم



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٣٢

أكمل املؤمنني «: أسوة حسنة الذي قال  لنا يف رسول اهللا
 .رواه الترمذي »إميانا أحسنهم خلقًا وخياركم خياركم لنسائهم

 !هل من مشمر؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٣٣

 التشمرية الثانية عشرة
.. ة الزواجأسرعت يب األيام، فإذا يب أقف على عتب

واستأجرت شقة يف إحدى العمارات الشاهقة اليت ال يعرف اجلار 
 ..فيها جاره

وبدأت معانايت عندما ارتفع صوت املؤذن للمرة األوىل بعد 
ألتفت مينة ويسرة، وكررت النظر وجاهدت .. استقراري يف مرتيل

 !أين أصلي؟.. الفكر
قلت ! ز؟من أين تأيت باخلب.. ولكن الزوجة الصاحلة سألتين

 من املخبز على بعد نصف ميل من هنا؟
 !معىن ذلك أنك تذهب بالسيارة؟: قالت
 ..الصالة أوىل: قالت.. نعم: قلت

ال .. وال حلظة للتواين.. فرصة للكسل -رمحها اهللا-مل تدع 
 ..وأعانين اهللا على ذلك.. بد أن تذهب للمسجد

أن وقررن بعد زيارتني .. أما هي فقد دعتها إحدى اجلارات
للعمارة ويكون  »دش«سيقترحن مجيعا على أزواجهن شراء 

 .فتكون التكلفة يسرية على الفرد.. مشتركًا للسكان
 ..اليت تباع وال تشترى »اورة«هذه .. قالت زوجيت

ملاذا ال حتاولني وتأكدي أن صالح أزواجهن من .. قلت هلا
 .صالحهن

 .يعينينأحتاج إىل من .. ولكين أخاف على ديين.. قالت



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٣٤

إن كانت هناك بوادر خري .. جريب ملدة شهر.. قلت هلا
 .وعالمات تغري وإال فاتركيهم

وسأحضر لك يف الزيارة القادمة كتبا وأشرطة من كل كتاب 
 .نسخة واحدة

وسؤال .. فإذا حبديثهن عن الكتب واألشرطة.. وكان كذلك
.. كل واحدة األخرى ما اسم الكتاب الذي أهدي إليك 

 .والشريط
فإذا بغالبهن قد استعرن كتب وأشرطة .. ويف زيارة تالية

فكان الس حديثًا عن الكتاب .. بعضهن، بل ومسعنها كلها
 ! والشريط ومباذا حتدث الشيخ؟! الفالين وماذا قال؟

 ..فإذا بأغلب نساء العمارة بدأن حلقة حلفظ القرآن.. شهور
 »شد«اجتماع لشراء .. قبل شهور.. استرجعت الذاكرة

 .مشترك للعمارة
 !!واليوم حيفظن القرآن

 !هل من مشمر؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٣٥

 التشمرية الثالثة عشرة
غزو فكري من مجيع .. يف زمن اإلعالن وطغيان املادة

حمطات .. وجمالت أسبوعية وشهرية.. صحف يومية.. اجلهات
هذا .. وحمطات إذاعية تصم األذن .. فضائية ال عد هلا وال حصر
فبدأ البعض .. ترق صفوف املسلمنيهو الغزو الفكري الذي اخ

 .خطوة.. ويتعثر خطوة.. درجة.. يرتل من عليائه درجة
.. وهانت السنن وأصبح املنكر معروفًا.. سقطت بعض القيم

 .واملعروف منكرا
أخصكم .. وقال.. حتدث.. يف جملس حافل حبماس الشباب

 ..وهم األمة يف قلوبكم.. باحلديث ألن محاس الشباب يف عيونكم
ولعل اهللا يرزقين .. ولن أذهب بكم بعيدا.. ن أشرح طويالًل

 ..اإلخالص يف العمل
هذا جهد فرد .. ولكن أيها األحبة.. فقد بدأت منذ سنوات

مث .. وتضعف مهيت.. بل رمبا أقصر.. رمبا أسافر أو أمرض.. واحد
 .وجهدي متواضع ةإن طاقيت حمدود

النية  إخالص.. ولكن األهم أن نكون شركاء يف العمل
فعملنا .. والتشمري يف العمل وعدم الفتور والتقاعس أمور مهمة

 ..وحرص.. حيتاج إىل سرعة ومتابعة
 :أنصت اجلميع وهو يطرح فكرته ويقول

كما تعلمون فإن متابعة الصحف واالت وما يصدر منها 



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٣٦

 :حيتاج إىل أمرين
شكر من أجاد ونئته وتثبيته وتشجيعه ومشاركته يف : األول

 .راء واملالحظاتاآل
فهو حيتاج إىل نصح .. من زل بقلمه وسقط لسانه: الثاين

وإرشاد لعل اهللا أن يهديه إذا كان عن سهو وغفلة وإذا كان عن 
مبدأ ومعتقد فإننا حنجم فكره ونبني معتقده، وال ندعه يلوث 

 .جمتمعنا
كما أن هناك أمورا نرى أا حتتاج إىل إشهار وتوضيح 

 .التمسك اوحث الناس على 
ونشد من أزره ونصحح اخلطأ وحنيي األمور .. نثبت الكاتب

 ..الطيبة
ب أرأيتم إنه عمل ممتع وقبل ذلك ثغرة من ثغور اإلسالم جي

 ..الوقوف عندها واألخذ بزمامها
أن تروا النتائج السريعة، فالقبول  ماألمر حيتاج إىل متابعة ولك

إىل جهد يسري خاصة أننا  فقط حنتاج.. وهللا احلمد كثري واخلري باق
جمموعة كاملة نستطيع أن نقرأ الصحف واالت مجيعها ونرى ما 

 .ا من اإلجيابيات والسلبيات
ومت توزيع .. قرر اجلميع البداية يف هذا العمل اخلريي التطوعي

فكان من نصيب البعض جملة .. الصحف واالت على احلضور
 .ه ومشاغلهكل حبسب ظروف.. وصحيفة واآلخر صحيفة



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٣٧

يعرضون فيه . ومت اختيار يوم يف األسبوع يكون مبثابة لقاء هلم
 ..وحيررون رسائل شكر أو عتاب أو مناصحة.. ونءما يرون ويقر

 ..إا حماولة بسيطة يف الطريق الطويل
قاموا مبحاولة .. إا ثغرة يدخل على اإلسالم منها

 ..فهل من مشمر ليساعدهم ويعينهم..لسدها
 ..تاج إىل ورقة وقلم من كل فرداألمر حي

 ..إنه األمر باملعروف والنهي عن املنكر.. إنه اجلهد النافع
 ..إنه التواصي باحلق

 !هل من مشمر؟
 !!واحتساب.. ورقة وقلم

 !ماذا تنتظر؟!! مشر



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٣٨

 التشمرية الرابعة عشرة
ما زرت مديري يف اإلدارة يف مرتله إال رأيت .. قال حمدثي

رأيت كيف يتحول ذلك اآلمر الناهي يف إدارته إىل خادم .. العجب
ما زاد يف ! إنه حتول عجيب أليس كذلك؟.. لذلك الرجل العجوز

 .عيين إال رفعة وال يف نفسي إال علوا
 ..كأنه خادم بني يدي والده

كل يوم .. خري، ومعرفته مكسبهذا الرجل قربه .. قلت له
 !!نرى من حسن خلقه وبره بوالده ما نعجب منه حنن الشباب

! ملاذا تستغرب؟.. قال من يستمع احلديث وهو يهون األمر
 !!إنه والده

هل تعامل والدك جبزء .. أطلقت بصري حنوه ولساين يردد
 !من هذه املعاملة أو بعضها؟

: طة يف حياته فقالحتدث وزير من دولة عربية عن أمور بسي
ل أخرب والدي أين أذهب ومىت إنين قبل أن أخرج من باب املرت

 أعود
!! هذا مع أن عمري جاوز اخلمسني ومرتبيت الوظيفية وزير

وحىت .. ولكن هذا أمر اعتدت عليه منذ أن كنت طفالً وشابا وأبا
وأفرح ذا األمر وأسر به لعلمي حرص والدي .. أصبحت وزيرا

علي.. 
 ..وهائنذا أكرر السؤال على أبنائي كل يوم



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٣٩

 !ومىت تعود؟! ومع من تذهب؟! أين تذهب؟
يتلطف مع والده ويروي له بعض األحداث واملستجدات 

أو مما .. وحيكي له بعضا مما حصل له من الطرف.. على هذا الكون
جعل والده يبادله .. حيكي كل ذلك بأدب جم وخلق رفيع.. مسعها

 !!ودعاء.. بتسامةاحلديث بضحكة وا
يستشري والده يف أشيائه الصغرية ويف أمور رمبا أن والده ال 

يف إشعار  -حفظه اهللا-حييط ا وال يتصورها ولكن رغبة منه 
ما رأيك بكذا .. يكرر على والده كل يوم.. والده بأمهيته ومكانته

 !!وما البديل فرأيك هو املقدم! وأيهما أفضل؟.. وكذا
ميع يف احلفل ينادونه لقبول دعوم إىل ترددت أصوات اجل

أجاب دوء وهو  -املسئول الكبري-ولكن الرجل .. حفل الغداء
 ..يلتفت حنو والده

إن وافق ومسحت ظروفه فنحن  -حفظه اهللا-هذا هو الوالد 
 !!حتت مشورته وأمره

 ..يبحث عن ما حيب والده وما حيتاج إليه
.. اء مناسك العمرةإجازته يقضي جزًءا منها للذهاب به ألد

يأنس به وحياول أن يليب طلباته .. ويعرج به إىل املصايف اجلميلة
 .ولو على حساب نفسه

.. وحديثه يدخل السعادة على قلب والده.. ب لسانه عذ
 ..وأبشرك يا أيب.. أبشر يا أيب



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٤٠

أال بشرك .. نس الوالد، ويدخل السرور على نفسهؤاحديثه ي
 !!اهللا باجلنة يا فىت

ويهرول مسرعا إذا علم .. غيمة يف السماء ىإذا رأيفرح 
 .برتول املطر على مناطق قريبة

 ..يعلم أن ذلك يفرح والده وجيدد شبابه
سالت األودية  :ويوما أخربه برتول املطر وقال لوالده

ففغر األب فاه فرحا، وكانت نفسه حتدث رؤية ذلك .. والشعاب
 ..ا باالبن يقول لهولكنه قبل أن يكمل تفكريه فإذ.. اخلري

 !ذهب يا أيب؟نمىت 
حىت رأى أنه .. اختار لوالده أشرطة متعددة لعدد من املشايخ 

هب مسرعا واشترى ما وجد لديهم .. يتأثر ويتابع قراءة أحدهم
 !!عذرينايا أيب هذا ما وجدت ف: وقال.. من أشرطة لذلك الشيخ

ناسب يقدم مقدمة طيبة عن احملاضر وموعد احملاضرة وأنه م
.. ويتحدث عن موضوع احملاضرة وفضل اجللوس يف حلق الذكر

 ..حىت يرى القبول يف عني والده
 !ما رأيك يا أيب نذهب سويا: مث يسأله

.. يرفق بوالده، وحينو عليه، ويتفقد حاجته.. يف احلرم املكي 
 !وماذا ينقصه؟ ؟وأين جيلس ؟ماذا يريد

ويفرح بنداء .. إنه رجل حتت الطلب، يهفو إىل خدمة والده
 .صوته



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٤١

ما دخل املرتل أو خرج إال قبل رأس والديه، ودعا هلما بالبقاء 
إظهارا للفرح بوجودمها وسرورا .. وطول العمر وحسن اخلتام

 .حبديثهما
 .ولسان عذب ال يتأخر عن قول اخلري هلما

دهن عود أو دهن .. ال متر مناسبة إال ويقدم لوالديه هدية
 حني وآخر يأيت لوالده مببلغ من املال على ورد أو مسواك وبني

 !!شكل رياالت لكي يوزعها على األحفاد واألسباط
ديه خصص وقت ما بني املغرب والعشاء جللسة طويلة مع وال

نسهما ويستفيد من خربما يؤايتجاذب معهما أطراف احلديث و
 .ويفرح بسماع دعوما

والده إال كان إكراما لوالده ال يترك مناسبة يدعى إليها 
يقدم رضا والده على .. جبواره حىت وإن كانت يف أوقات راحته

 .راحته ونفسه، ويعلم أن والده يسر ذا
.. من لسانه، وكأنه انتزعها من بني فكيه »ال«أسقط كلمة 

فهما مل .. محد اهللا وهو يتذكر أنه ما قال لوالديه هذه الكلمة أبدا
 ..يأمراه مبعصية

بل يعرض األمر عرضا .. ديه بطلب أو رغبةال يلح على وال
 »اخلري فيما اختاره اهللا«وإال .. فإن وجد املوافقة والقبول.. هينا لينا

 ..وحيمد اهللا أنه نال رضا والديه
حرم اهللا وجهك عن .. رعاك اهللا.. سلمك اهللا.. حفظك اهللا



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٤٢

رمحة .. أبشر باخلري.. تقبل اهللا دعاءك.. بارك اهللا يف أيامك.. النار
 ..اهللا واسعة

 !!ما أمسعه إال ما حيب.. هذا لسانه مع والده
يزورهم، وحيتفي م، ويدعوهم .. يتعاهد أصدقاء والده

 .لبعض املناسبات، ويفرح وهو يسمع الدعاء لوالده بالرمحة واملغفرة
ضحى .. ألن والده حيب القرية وال يريد أن يبتعد عن مزرعته

 .ينة واستقر يف القرية بوظيفة أقلاالبن البار بوظيفته يف املد
 !هل من مشمر؟

لبالغت يف الثناء .. لو خدمك إنسان وأكرمك يوما أو اثنني
.. على كرمه وخدمته، ومتنيت أن تسنح الفرصة لرد مجيله ومعروفه

 !أليس كذلك؟
من خدمك سنوات، وضحى ألجلك سنوات، .. هناك

ات وهو وسنو.. يطعمك يف صغرك، ويذهب بك سنوات للمدرسة
ما مرضت يوما إال محلك على ظهره .. يريب وجيهد نفسه ألجلك

 ..ولرمبا دمعت عيناه.. وما بكيت يوما إال تأمل قلبه.. إىل املستشفى
سنوات .. ويكد لك يف النهار.. يدعو لك يف سكون الليل

 !ما جزاؤه؟.. وهو سعيد بذلك.. طوال
 !هل من مشمر؟

 



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٤٣

 التشمرية اخلامسة عشرة
بل ! منذ مىت وأنا مل أدرك تكبرية اإلحرام؟: ما وسألفكر يو

 !منذ مىت ذهبت إىل املسجد قبل مساع اإلقامة؟
 ..قرر وجاهد نفسه جماهدة حىت استقامت

ذان وهو يتأهب للصالة حىت اعتادت نفسه منذ أن يسمع األ
ما إن يطرق أذنه صوت املؤذن حىت يلقي ما يف يديه، .. على ذلك

 ..دويسارع إىل املسج
ما تعطلت .. رأى العجب بني حاله اليوم وحاله باألمس

بل إنه يقرأ بني األذان واإلقامة كل فرض . وما نقص ماله.. مصاحله
هذا إضافة إىل حمافظته على السنن .. ما ال يقل عن جزء كامل

 .الرواتب
 ..تقبل اهللا منا ومنه.. فنال وظفر.. جاهد وصرب

 !وحنن هل من مشمر؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٤٤

 ادسة عشرةالتشمرية الس
.. تفتح القلوب.. إنه تشمري عن ابتسامة صادقة مشرقة

 ..وتستأنس ا النفوس
إنه التشمري األول، واملدخل الصادق، والعنوان الواضح ملا يف 

 ..األفئدة والصدور
 ..وأمر يسري.. إنه تشمري سهل
يف كل مكان ويف كل .. ويف كل حلظة.. يف كل وقت

 ..زمان
وطريق إىل .. خل للقلوب احلائرةإا ابتسامة صادقة مد

 ..النصح واملفامهة
 ..ومعرب للقلوب الكارهة.. إا مفتاح للنفوس املغلقة

 .واالبتداء بال عناء.. إنه التشمري بال كلفة
 .إنه التشمري السهل

 !!ولكن
 !وكم هناك من مقصر؟! كم هناك من حمروم؟

 .جههومل تر والدته صفاء و.. هنا من مل ير والده ابتسامته
وال يعرف أطفاله أن األب يبتسم .. زوجته مل تر إال العبوس

 !!ويتلطف
ميشي يف الطريق .. زميله يف العمل ما رأى لطفًا وال لينا

 .وفكره يف عامل آخر



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٤٥

 .. ال يسلم على من يرى، وال يلقي باالً إىل من جبواره
 !أال هل من مشمر؟

 .وابتسامة... عن بشاشة وطالقة وجه 
 هل من مشمر؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٤٦

 التشمرية السابعة عشرة
ما ذكر العيد إال كان امسه يترادف مع .. ارتبط امسه بالعيد

 .جته وفرحته
سبحان من هيأه وسخره وجعل له حمبة يف .. تأملت كثريا

 .القلوب وقبوالً يف النفوس
يبدأ برناجمه الذي ال .. يوم العيد واجتماع األطفال ةمع إطالل

 .وقبل ذلك قراءة للقرآن.. أناشيد. .مسابقات.. يتجاوز الساعتني
للطفل ما يناسب ميوله ورغبته .. مث كل ينال نصيبه من اهلدايا

 .وللطفلة ما يناسب رغبتها وميوهلا من اهلدايا.. من األلعاب
جيدد به .. ويف أثناء املسابقات يقدم هلم مشروبا باردا

حفظ  ويقدم من.. نشاطهم ويستحثهم ملواصلة الربنامج الذي أعده
 .الكثري من القرآن ليكون قدوة لألطفال
أما األطفال فهما رأوه إال .. محد له صنيعه اآلباء واألمهات

 !سألوه مىت يأيت العيد؟
وجعل من .. أدخل الفرح والسرور على أطفال املسلمني

مث ختم كل ذلك .. العيد يوما حافالً باملسابقات واألنشطة
 ..باهلدايا

 !م يكلف شراء هذه اهلدايا واجلوائز؟ك: سألين أحد األقارب
 !مبلغا يسريا لكن من ينتبه هلذا األمر؟: قلت له

 !إنه حيتاج إىل من يشمر؟
 !فهل أنت منهم؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٤٧

 التشمرية الثامنة عشرة
ما رأيت شابا إال رأيت أمل األمة يف .. يقول الناصح املشفق

وحيزنين أن أرى يف بعض العيون غشاوة الذنب وذل .. عينيه
 ..ملعصيةا

وأشد ما يؤرقين هو رؤية تلك التجمعات الشبابية على 
وقد احتضن أحدهم عودا واآلخر مزمارا .. األرصفة ويف الشوارع
 .والثالث يتمايل ويصفق

رمبا .. ورغم اجتماع كل ذلك إال أنك تأمل اخلري يف قلوم
 .بكلمة بسيطة تغري جمرى حيام وتنقذهم مما هم فيه

هؤالء ال ينفع فيهم النصح وال تؤثر : ائمنيقال أحد املتش
 !فيهم املوعظة

هل جربت ولو مرة واحدة : قال له الناصح حبنق وغضب
 !ونصحتهم وجلست معهم؟

 .ال: قال
 !!نعم دقائق.. جلست مع بعضهم دقائق: قال

م يستبدلون املصحف بالعود وحلق العلماء جبلسات فإذا 
 !م؟هل فعلت شيئًا هل: األرصفة والسؤال

الرسول  بأحت: خاطبه بصوت هامس بعد السالم والترحيب
 !صلى اهللا عليه وسلم؟

 !!نعم: أجاب باستغراب



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٤٨

 !ملاذا ختالف أمره وتعصي تعاليمه؟: قال له احلبيب
وهذه .. هذا الدخان بيدك: حلظات جعله يفكر مث قال له

 ..حليتك قد حلقتها
 !هل صحيح أنك حتبه وختالف أمره؟

 .اتبعه وسر على سنتهإذا كنت حتبه ف
لن .. التوبة: هوت يد الرجل بالدخان حتت قدمه وقال

 ..أعود
 !!حوار بسيط تبسم اجلميع بعده

أما .. ولكن دون نتيجة.. كثري من املوظفني حركتهم ال دأ
يشتري األشرطة ويوزعها .. هو فعمله حمدود ولكن تأثريه واضح

يصور .. تنوعة ويهدي الكتب املختلفة وامل.. كل وما يناسبه
مواعيد الدروس واحملاضرات الدينية ويعلقها على لوحة اإلعالنات 

ويذكر املوظفني بالصالة وباحلرص على أوقات الدوام فهذه .. 
 !!أمانة

مع أنه موظف بسيط يف إحدى املطارات إال أن جهده 
فكرت يف طول مدة : ه منقطع النظري يقولءمتواصل وسخا

ملسافرين إىل ما يؤانسهم ويزيل سأمهم الرحالت البعيدة وحاجة ا
 .ومللهم الساعات الطوال يف كبد السماء
ن أو أكثر ولكن قصرت امتنيت أن يكون لكل مسافر كتاب

 ..يب املؤنة فأصبح جهدي كما ترى



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٤٩

أتابع باستمرار صاالت االنتظار يف املطار وأضع فيها ما يتيسر 
ام ومواعظ من الكتب وأختار منها ما يناسب املسافر من أحك

 ..وفوائد
أين أطفال .. بدأ يستحث اجلريان ويسأهلم عن أطفاهلم

 !عرفون املساجد وال حيضرون الصالةال ي ؟املسلمني
وحتول ذلك النداء إىل متابعة جادة ألطفال احلي فبدأ األطفال 

 .يتوافدون على املسجد حىت أصبحوا ضعف أعداد املصلني
غري لديه ذاكرة عجيبة ابين الص.. قال حملدثه بفخر وسعادة

 .وقوة حفظ باهرة
: وضرب أمثلة لذلك وعندما انتهى من حديثه سأله صاحبه

وهل استفدت من ذلك بتوجيهه إىل حفظ  ؟كيف عنايتك به
 القرآن وطلب العلم؟

 !ل وكأنه أول مرة يسمع ذا األمرسكت الرج
جعلت نصب عيين أبنائي الثالثة، وأم .. قال لزوجته

رجال املستقبل، ولذلك سأعلمهم من هذا املنطلق سيكونون من 
ال رعاية وال تربية وال  ؟وأربيهم على هذا األساس ملاذا أتركهم مهالً

 !؟علم
 أخي احلبيب

 !هل من مشمر؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٥٠

 التشمرية التاسعة عشرة
فقد توفيت والدته مساء .. تسامع أبناء احلي مبصاب جارهم

اجلار وسأله مىت  وبعد صالة الفجر تقدم أحدهم إىل.. البارحة
 !ستصلون عليها رمحها اهللا؟
تعجب !! حىت اآلن مل جند من تغسلها.. قال واألسى يف عينيه

هل عدمت ديار املسلمني من .. وتساءلوا.. اجلميع من هول األمر
 !!امرأة مسلمة تغسل األموات

 ..تناقلت األلسن اخلرب املدهش واحلقيقة املروعة
 !!تغسلها متوت املسلمة فال توجد امرأة

اعتصر .. وكان اية احلديث أن طرقت مسامع رجل اخلري
يف األمر األمل قلبه ولكنه جد.. 

أخذ احلديث إىل زوجته وكيف أن املسلمة ال جتد من 
مث طرح عليها سؤاالً وهو يلمح الرفض منها واخلوف يف .. يغسلها
 ..عينيها

 !!إذا مت من يغسلك يا مسلمة
وبدأ يدرا على كيفية غسل .. املريروافقت وهي ترى الواقع 

وعندما حان التطبيق .. امليت وعلمها شروط الغسل وما جيب عليها
 ..العملي إذا ا تشمر عن ساعدها وتطبق ما عرفته

حىت بدأت تعلم كبريات تلقى اآلباء والنساء األمر بفرح 
تتابعت اخلطى وانتشر اخلري حىت أصبح يف .. السن تغسيل األموات



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٥١

 !!األحياء عشرات النساء ممن تأهلن هلذا األمر العظيمبعض 
 !!ولكن بقيت مناطق أخرى ومدن نائية حتتاج إىل مشمر

 !فهل من مشمر؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٥٢

 التشمرية العشرون
: الذي رواه الترمذي منذ أن مسع ووعى حديث الرسول 

ما من مسلم يعود مسلما غدوة إال صلى عليه سبعون ألف «
عشية إال صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ميسي، وإن عاده 

إال استبشر ذا اخلري  »ملك حىت يصبح وكان له خريف يف اجلنة
خصص يوما يف األسبوع لزيارة !! سبعون ألف ملك.. العظيم
 ..املرضى

يزور املرضى ويواسيهم .. إا ساعة واحدة يف األسبوع
 .ويدعو هلم بالشفاء

وبعض .. ا حيمل كتب.. يسأل عن حاهلم وماذا ينقصهم 
وبدأ يوزع يف .. املشروبات ملن هم يف الغربة وال يزورهم أحد

.. أروقة املستشفى وممراته كتبا عن كيفية صالة املريض والتيمم 
وميسح على رأسه ويسأل أين األمل؟ .. يواسي أحدهم وكأنه والده

 وهل ينام الليل أم ال؟
 !مث ينفث عليه بعضا من آيات القرآن؟

 !ت الضائعة يف أيامنا مل نستفد منها؟كم من الساعا
 



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٥٣

 التشمرية احلادية والعشرون
كلما سأله زميله بعد صالة اجلمعة إىل أين أنت ذاهب 

 !اليوم؟
 .إىل جديت يف القرية: قال

ولكنه يوما مر من .. مث تثاقل به السؤال لعلمه تكرار اجلواب
ه وطلب أن أمام مرتل صاحبه فإذا به حيمل أكياسا ثقيلة فاقترب من

 ..يأذن له يف مساعدته
سكر وأرز وهناك كراتني الزيت .. األكياس كثرية.. فأذن له

ولكن صمته مل .. وصمت.. وطال به التعجب.. والشاي وغريها
 !كل هذه جلدتك؟: يطل فسأل زميله

 .ال ولكن هناك فقراء وأيتام: قال
كي وبدأ يعدد له وحي.. ن أهل الغىن والثروةمفهذه قرية بعيدة 

 .له عن بعض الفقراء واأليتام يف تلك القرية
 !مىت تعود؟: سأله وقال

 .أذان العشاء إن شاء اهللا: قال
 !أأذهب معك؟: قال

وصوت الشيخ  وافق وبدأت السيارة احململة تسري اهلويين
 .يرتفع من شريط يف جهاز التسجيل يف السيارة

 .وعند العودة قال صاحب السيارة وهو يتأسف من تأخرهم
هناك أغنياء وهم وهللا احلمد منفقون، ولكنهم يبحثون عن 



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٥٤

مل يكلفوا أنفسهم اخلروج إىل القرى .. اإلنفاق السهل املريح
واملناطق النائية حىت تكون صدقام وزكوام يف أماكنها الصحيحة 

 .وتصل إىل املستحقني فعالً
ماذا يكلف البعض ذهاب ساعة أو ساعتني .. نعم: قال له

 .ق إىل أهلهويصل احل
 !هل من مشمر؟

 



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٥٥

 التشمرية الثانية والعشرون
لدي قريبات يف إحدى القرى مل .. قال له.. يف ليلة مقمرة

أفال تعرف أحدا يبحث عن .. يتزوجن، وأخاف عليهن من املزالق
 .زوجة

 !!بلى: قال له
 ..استبشر الرجل واعتدل يف جلسته

 !من ويل هؤالء النساء؟: قال له
فإنه معهم وهو كبري يف السن ولكن حواسه معه والدهم : قال
 .وذاكرته

 .ناولين رقم هاتفهم: قال له
وجدنا هلن .. وهم يبتسم قال لصاحبه.. ويف الليلة التالية

 .وسيتحدثون مع والدهن غدا إن شاء اهللا.. أزواجا
 ..توقعت أن األمر بعد شهور.. تعجب وقال ذه السرعة

أبشر لدي : نا وأخربته فقالال تعجب لقد هاتفت فال: قال
 .األزواج األخيار

تعرف : مث عقب على احلديث وهو يضغط على يد صاحبه
لقد فرغ نفسه لتزويج الشباب والشابات،  -جزاه اهللا خريا-فالنا 

وتزوج على يديه يف .. ويبدأ بكبريات السن واملطلقات واألرامل
هو يبحث ف.. والدال على اخلري كفاعله.. شهور أعداد كبرية

 .. ويدقق، مث ينظر كل ما يناسبه



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٥٦

ورجاء ما عند .. رجاء دعوة صادقة!! إنه جهد زوج وزوجته
 .اهللا

 !هل من مشمر؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٥٧

 التشمرية الثالثة والعشرون
 فقد كان .. يعترب املسجد يف اإلسالم مهد االنطالقة األوىل

ية ويؤم املسلمني مجاعة يف املسجد ويعلم ويدرس ويريب ويعقد األل
وأمور ال حد .. أعمال ال حصر هلا.. يسري اجليوش ويقابل الوفودو

 ..هلا كل ذلك يف املسجد
اآلن مل يبق من ذلك شيء نراه سوى صالة اجلمعة واجلماعة 

 .وصالة التراويح والقيام
ولكن بقي بعض من يف قلبه .. اختفى دور املسجد أو كاد

عقد حلق حفظ ي.. حياة ممن مل تأخذهم الدنيا ومل تلههم املشاغل
القرآن لألطفال بعد صالة العصر وهناك من يعقد بعد مغرب كل 

 .يوم درسا حلفظ القرآن للناشئة
أما من مجع اهللا له من اخلري أكثره فقد عقد درسا للتوحيد 
وآخر للفقه وحرص على أن يزور العلماء والدعاة مسجده إللقاء 

تدى ا، ومعلما فكان املسجد حبق منارة يه.. الدروس واحملاضرات
 .يقصده املسلمون، ومكانا يتقاطر عليه ادون

ويف الذهن أمساء مساجد مل تتميز بسعة يف أروقتها وال يف 
بل متيزت مة ونشاط اإلمام واملؤذن ومن .. ساحاا اخلارجية

 .حوهلم من أهل العزم واحلركة وحب اخلري
دروس حلق لتحفيظ القرآن و.. فمسجدهم مثل خلية النحل

هذا يف .. حماضرات ودروس ولقاءات.. وزيارات للدعاة للعلماء



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٥٨

 .داخل املسجد وما يدور يف أروقته
أما عند األبواب فهناك جمموعة من الرفوف اخلشبية أحدها 
وضع عليه أشرطة، وآخر بعض الكتيبات بعضها باللغة العربية 
 والبعض باللغات األخرى، وهناك جبوار الباب مباشرة رف صغري

ويوضع فيه بصفة مستمرة النشرات  »خذ هديتك«: كتب عليه
 .املومسية واألسبوعية

.. ويف أقصى الزاوية األخرى صندوق جلمع التربعات
وجبوارها لوحة إعالنات كبرية عليها بعض أقوال أهل العلم 

 .جتدد كل أسبوع أو حسب احلاجة.. وفتاواهم
جنباته، أما  وحنن ال نزال يف داخل املسجد كل هذا اخلري يف

فمن زيارات للجريان، وتوزيع .. يف اخلارج فالنشاط متوال ومستمر
.. للكتب واألشرطة على املنازل، إىل تفقد ألبنائهم وشبام

ويتوج ذلك باجتماع شهري . ومناصحتهم وحثهم على اخلري
جلماعة املسجد يف أحد املنازل يتم فيه التعارف واأللفة واالتفاق 

ديد لتهنئته والتعرف عليه أو جار مقصر ومتهاون على زيارة جار ج
 ..يف الصالة حلثه والتنبيه عليه

وهناك مسابقة شهرية لألطفال وأخرى لربات املنازل من 
 .الفتيات

إنه مسجد يذكرك بقطرات من حبر ما كانت تقوم به 
إا مهة اإلمام واجتماع الشباب حوله .. املساجد يف السابق



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٥٩

 .ذلك واالستعانة باهللا قبل
ظ يبعض املساجد ال يرى فيها أي نشاط وال حلقات لتحف

القرآن ومل تقم فيه حماضرة منذ أن أنشيء، ولو سألت اإلمام 
 ..!!األمر صعب، وال أعرف طلبة علم وال دعاة وال: ألجاب

بذلوا أنفسهم للناس فما ردوا  -جزاهم اهللا خريا-وأهل العلم 
 !؟سعيت وحاولتسائالً وال صدوا طالبا، فهل طلبت و

 !هل من مشمر؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٦٠

 التشمرية الرابعة والعشرون
 ..هلف وترقب يف ذلك اجلمع الكبري من املدرسني

 !وكم تبعد؟! وأين تقع؟! ؟ ويف أي قرية؟!أين مت تعيينك
اجتمع زمالء الدراسة وحديثو التخرج أمام لوحة 

يف أقصى ! أين مت تعيينك؟.. والسؤال على كل لسان.. اإلعالنات
.. وال هاتف.. ال يوجد فيها خدمات.. يف قرية نائية!! الالشم

 !كيف أذهب؟
 :قال اآلخر

بل كيف .. كيف أترك أهلي.. مت تعييين يف أقصى الشرق
 !أفارق مدينيت؟

 ! بل من يغسل ثيايب؟! ومن يكنس يل؟.. من يطبخ يل
يف أعال اجلبال،  مت تعييين: ضحكة سبقت أحدهم وهو يقول

ق نائية، ذات طرق متعرجة، وارتفاعات إا مناط: وقيل يل
 ..شاهقة

سأشتري دابة لتنقلين من املرتل إىل .. أتبع ذلك بتعليق ساخر
 .املدرسة

.. ترتفع األصوات وتتداخل الضحكات.. بعد كل سؤال
 ..يعقبه إظهار للتسخط والتذمر وعدم الرضا

 ..محل هم الدعوة.. هللا در أيب عبد اهللا 
لقد مت تعييين يف : وقال حبرقة.. تاه فكره وأطرق يف سكوت



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٦١

 !الرياض
 ..أتته األصوات مستبشرة

 !!حظك طيب.. مرحى لك
ونفض غبار العجز .. ولكن من محل هم األمة بني جنبيه

 ..والكسل والراحة
( ..... ) توجه من الغد خبطاب يطلب فيه تعيينه يف قرية 

 ..على بعد أكثر من مائة وعشرين ميالً
هناك أرض .. ويوضح هلا األمر.. هوقال وهو حيدث زوجت

 .خصبة للدعوة
ولكن يا زوجيت اجلهل ضارب .. وهناك الفطرة السليمة النقية

 ..بأطنابه
 ..زاياوبدأ يعدد هلا امل

.. أوقات الفراغ نستفيد منها يف حفظ القرآن ومراجعته
 ..وقراءة أمهات الكتب

 ..هناك لن نضيع ساعة أو اثنتني كل يوم عند إشارات املرور
ولكن العقبة .. بل وحتمست لألمر.. وافقت الزوجة املؤمنة

مل جيد مدرسة .. األوىل ظهرت منذ وصوهلم إىل تلك القرية
 ..لزوجته يف القرية لتدرس فيها

من وهبه اهللا صربا واحتسابا يف .. قال صاحب اهلمة والعزمية
 .. سبيل الدعوة



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٦٢

 ..أذهب بك للقرية ااورة على بعد ثالثني ميالً
 ..كل منا يكون داعيا إىل اهللا يف قريته

 .هللا در أيب عبد اهللا وهللا در أم عبد اهللا
.. بل مهة عالية.. ال تراخي وال كسل وال عجز وال ضعف

 ..ومثابرة وجماهدة
.. ونشاط يف املرتل واملسجد.. تربية إسالمية يف املدرسة

 مسابقات.. توزيع لألشرطة والكتب.. حلقات لتحفيظ القرآن
 ..وجوائز

بريات السن تعلمهن ما بل إن أم عبد اهللا جعلت درسا لك
بل رددت على مسامعهن قصار .. دين معرفته بالضرورةيلزم من ال

 ..السور عشرات املرات حىت حفظنها
مل مينعها احلمل واإلرهاق من زيارة اجلريان وقراءة الفتاوى 

 .النسائية عليهن
ا حلفظ القرآن بعد صاليت أما أبو عبد اهللا فجعل للكبار درس

أما بعد املغرب فدرس .. ودرسا للناشئة بعد العصر.. العصر والفجر
 ..وإمامة املسجد.. مل ينس رحالت احلج والعمرة.. عام

بل امتد .. حيوية ونشاط ومسارعة للخري يف كل مكان
 ..إىل قرى جماورة.. نشاطه من حماضرات وزيارات

 ..مضت ثالث سنوات
 ..  يسخر منا حينما نستحثه للقدوم إىل املدينةوأبو عبد اهللا



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٦٣

وأخفى عن .. أعمارنا عند إشارات املرور من كم نضيع: قال
 ..اجلميع نتائج دعوته ومثار صربه
 .وأنار علمه قلوب أهل القرية.. أضاء بنشاطه مساء الغفلة

 ..وترىب على يديه الكثري.. خترج على يديه الكثري
.. جت جيالً حيمل هم اإلسالمأما أم عبد اهللا فقد أخر
 ..وأمهات حيفظن نصيبا من القرآن

 ..ثالث سنوات زال اجلهل وانقشعت الغشاوة
 .وكل سنة عند لوحة اإلعالنات

.. وترى من مهه راحته ونومه.. تسمع الصوت الضعيف
 ..وأكله وشربه

 ..ترى أصحاب الضعف واخلور
 !وتسمع أصوام كل يوم أين مت تعيينك؟

 اإلسالميا شباب 
 !هل من مشمر؟

 .من كتاب صوت ينادي



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٦٤

 التشمرية اخلامسة والعشرون
! ماذا تريدين؟! أبشري ماذا تطلبني؟.. ببشاشة ومساحة نفس

هذا حديثه .. وآخر وقبالت على رأسها بني حديث! ماذا حتبني؟
 ..وفعله مع والدته

ال يدع ! أال تريدين أن تذهيب آلل فالن تسلمني عليهم؟
فلرمبا كانت حمرجة .. بل هو يعرض األمر.. ب منه ذلكوالدته تطل

 ..من طلبه
ت بلرغبة يف نفس والدته قرر القيام برحلة إىل القرية اليت تر

فرحت والدته وهي ترى مراتع الصبا وجتدد .. ونشأت فيها والدته
 .له الدعاء وهي تستعيد الذكريات

وهو سنوات .. بني حني وآخر يناول والدته مبلغا من املال
 ..وما تأثرت جتارته.. ما نقص ماله.. يفعل ذلك

اجلو يا أمي  ؟مىت تريدين الذهاب إىل مكة.. يتحني الفرص
احلمد هللا األمور متيسرة .. هذه األيام معتدل وليس هناك زحام

 .هيا يا أمي.. والسبل متوفرة
ما دخل املرتل أو أراد اخلروج منه إال قبل رأس والدته ودعا 

 ..مر والربكة يف العملهلا بطول الع
تعجب يوما وهو يستمع إىل والدته تقرأ سورة الفاحتة، وانتبه 

.. متنح العلم للتالميذ.. أنت مدرس.. على صوت يف داخله يؤنبه
 ! ووالدتك ختطئ يف قراءة سورة الفاحتة؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٦٥

ألزم نفسه بساعات يقضيها جبوار والدته حىت حفظت قصار 
 ..السور وأجادت قراءة الفاحتة

رحم ذلك الضعف من والدته، وتذكر كيف كانت عنايتها 
 !مباذا أجازيك وكيف أقضي بعض حقك؟: وقال.. ورعايتها له

احلمد هللا مل .. قال الشاب الذي مل يتجاوز العشرين من العمر
 ..آمر والديت بطلب منذ أن عقلت حق األم

 !منذ مىت عقلت حق األم؟ هقال له من هو يف سن
ات استمعت إىل حماضرة عن حقوق منذ ثالث سنو: قال

 .وبعدها عقلت األمر وسعيت يف برها.. األم
أساسا  »ففيهما فجاهد... « جعلت حديث الرسول 

وأعلم بعد .. رغباما وأليب طلباماأقدم .. لتعاملي مع والدي 
 .ذلك وقبله أين مل ولن أوف حقوقهما

ثلما وأنت يا زوجيت العزيزة م.. هذه أمي.. قال لزوجته 
.. أنت املرأة العاقلة.. حتبني أمك فأنا أحب أمي ورضاي يف رضاها
عندها تأكدي يا .. ال تغضبيها وال يكن يف قلبك عليها شيء

 .ونأ بك نفسي.. أنه سيصفو لك قليب.. زوجيت
ألنه األخ األكرب أصر وبشدة أن تبقى والدته عنده، وقال 

هنا يا أمي سترين .. منيسأجعل بييت مفتوحا للزائرين واملسل.. هلا
 .األبناء واألحفاد فلتهنأ عينك وتقر نفسك

يسمع حديثها، .. جيلس مع والدته ساعة أو تزيد كل يوم



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٦٦

وهو يستمع يف دعة .. وتبث شكواها، وتذكره بأيامه األوىل
 .ويزيد فرحه ما يراه من سرور والدته.. وحبور

لدعاء وما غاب إال أتبعته ا.. ما قام أو جلس إال دعت له
إنه رجل .. تتلهف لعودته وتسر برؤيته.. بالصحة والعافية والستر

وحياول أن جيازي من أحسن إليه ولو ببعض .. عرف حق الوالدين
 .الوفاء



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٦٧

 التشمرية السادسة والعشرون
أحدها يف العقيدة، واآلخر فتاوى : اختار أربعة كتيبات

ذكار اليوم نسائية والثالث يف التحذير من البدع، والرابع يف أ
وبدأ يعرض على أقاربه مشروع طباعة واحدة من هذه . والليلة
 .. مدة يسرية فإذا باملبلغ يتيسر مجعه.. الكتب

طبع به ما يزيد على عشرة .. إنه مبلغ أربعة آالف ريال
 .آالف كتيب يف العقيدة

.. وبدأ بني حني وآخر يعرض الكتاب الثاين والثالث والرابع
درسة فقد رحبوا بذلك وزوجته طرحت األمر على أما الزمالء يف امل

 .زميالا املدرسات ففرحن بذلك
مت األمر وأهدي كل من شارك يف طبع الكتاب مائة نسخة 

 .ليوزعها ملن يراه
 . الكتب هرأى افت الناس عليه، وكثرة طلب العامة هلذ

قابل أحد املوسرين، وأراه الكتب وتكلفتها اليسرية فوافق 
 .على طبعها

أصبح هذا العمل طريقة والبحث عن الكتاب املناسب 
 ..أحيا اهللا به أمة جاهلة.. ديدنه

 ..ووصلت كتبه اليت قام بطبعها إىل أقصى األرض
 ..ولكنه يسري.. جهد فردي 

 ..إنه جهد رجل واحد فقط
 !أين أنت يا مشمر؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٦٨

 التشمرية السابعة والعشرون
خوة لنا بني إناك ه.. يستدرك غفلته وتقصريههز رأسه وكأنه 

من يعلمهم !! وال ينبههم أحد.. جدران أربعة رمبا ال يزورهم أحد
خوة يف السجون إإم .. بأننا حنبهم ونرى ما أصام تكفريا هلم

 !أين أنتم؟!! ينادون.. يقبعون خلف القضبان
لىب النداء ومحل كتبا وأشرطة وزارهم ونصحهم ودعاهم إىل 

رمبا تكون هذه الزلة منطلقًا : م وهو يقولالتوبة والندم وهز قلو
 ..للفالح والصالح

يفرحون بلقياه وينصتون .. أحبوه من خالل زياراته املتكررة
 ..حلديثه

دار أهلها ال .. ودمعة من عينه تسقط.. أشار هناك 
 ..يتكلمون

 !أليس كذلك؟.. إا املقربة.. قال له صاحبه
 ..!!قلت ولكن ماليت األمر ك.. ال: قال

.. أهلها أحياء ولكن ال يتكلمون الترى دار.. هيا لترى معي
 .إا كتل حلم ال تتحرك.. ال يتحركون

 ..وال يستطيع إزالتها.. تنحدر منها.. ترى الدمعة يف العني
وحديث املكلوم ينطلق عرب حركة بطيئة تبث الشكوى 

 .إم نزالء دار النقاهة. وحتكي احلال
ومل تتوقف أحزانه أياما ومل .. ورأى .. ذهب إليهم وزارهم

 .تفارق عينه تلك العرب والصور



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٦٩

الدعوة إىل اهللا، وإدخال الفرح : سأتفرغ ألمرين.. قرر
أسعدهم من .. مقطوعون.. إم حمرومون .. والسرور على قلوم

 ..وملدة دقائق فقط.. يرى قريبه كل شهر أو شهرين
 !!أموات.. إم أحياء 

 !هل من مشمر؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٧٠

 األخرية اخلطوة
 :أخي احلبيب

مث تلقي بالكتاب .. وأنت تقلب الصفحات.. ال تربأ ذمتك 
 .جانبا

 .مشر ولو مرة واحدة.. حاول يف خطوة واحدة
ال تتأخر عن الركب، ال يكن أبناء النصارى واليهود 

 ..وأكثر صربا.. والبوذيني خري منك مهة وأشد محاسا
 .كبوكن يف أول الر.. استعن باهللا وال تعجز



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٧١

 
 وحىت يستمر التشمري

 
ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن «: قال 

عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أباله؟ وعن : أربع خصال
 »ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٧٢

 الفهرس
 ٣ ...................................................... املقدمة

 ٥ ...................................................... دخلم
 ٦ ........................................................ نداء

 ٧ .............................................. التشمرية األوىل
 ١٠ ............................................. التشمرية الثانية
 ١٢ ............................................. التشمرية الثالثة
 ١٩ ............................................ التشمرية الرابعة

 ٢٠ ........................................... التشمرية اخلامسة
 ٢٢ .......................................... التشمرية السادسة
 ٢٤ ............................................ التشمرية السابعة
 ٢٧ ............................................. التشمرية الثامنة

 ٢٩ ............................................ التشمرية التاسعة
 ٣٠ ........................................... التشمرية العاشرة

 ٣١ ...................................... التشمرية احلادية عشرة
 ٣٣ ....................................... التشمرية الثانية عشرة
 ٣٥ ....................................... التشمرية الثالثة عشرة
 ٣٨ ...................................... التشمرية الرابعة عشرة

 ٤٣ ..................................... التشمرية اخلامسة عشرة
 ٤٤ .................................... التشمرية السادسة عشرة



 

 

 !هل من مشمر ؟ ٧٣

 ٤٦ ..................................... التشمرية السابعة عشرة
 ٤٧ ....................................... التشمرية الثامنة عشرة

 ٥٠ ...................................... سعة عشرةالتشمرية التا
 ٥٢ .......................................... التشمرية العشرون

 ٥٣ .................................. التشمرية احلادية والعشرون
 ٥٥ ................................... التشمرية الثانية والعشرون
 ٥٧ ................................... التشمرية الثالثة والعشرون
 ٦٠ .................................. التشمرية الرابعة والعشرون

 ٦٤ ................................. التشمرية اخلامسة والعشرون
 ٦٧ ................................ التشمرية السادسة والعشرون
 ٦٨ ................................. التشمرية السابعة والعشرون

 ٧٠ ............................................. األخريةاخلطوة 
 ٧١ ....................................... وحىت يستمر التشمري

 ٧٢ .................................................... الفهرس
 


