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إنهــا روضــة مــن ريـــاض الجنـــة

} �سكينة علي احل�سن املكي

إن��ه��ا البقعة املضيئة ب��ن��ور الكون
وص�����ف�����اء ال����ن����ف����س ص���ل���ي���ت فيها
واستغفرت وطلبت املغفرة وكتبها
الله تعالى لي في هذا العام الهجري
1431هـ ضمن منسوبي جامعة القرآن
الكرمي الذين كرمتهم نقابتهم باحلج
لهذا العام .حطيت الرحال في املدينة
امل��ن��ورة لتستقبلني وم��ع��ي ماليني
احلجيج بنورها وجمالها وبتأريخها
ّ
األخاذ وخطابها اآلسر خطاب النبي
محمد صلوات الله وسالمه عليه نبي
اإلسالم إنها املدينة التي اختارها الله
تعالى له لتكون مالذه وموطنه عندما
اشتد إي��ذاء الك ّفار له لتصبح فيما
بعد درة العالم اإلسالمي والعاصمة
اإلسالمية األول��ى التي شهدت أعدل
اخللفاء الراشدين والتي احتضنت
ق��ب��ر رس���ول ال��ل��ه محمد أع��ظ��م خلق
الله داخ��ل املسجد النبوي الشريف
باملدينة املنورة مدينة الرسول عليه
الصالة والسالم دار اإلمي��ان موطن
السكينة وراحة البال مالذ املسلمني
من كل بقاع الدنيا ومحطتهم األولى في الطريق إلى بيت الله
احلرام مبكة املكرمة وقد وصل إليها النبي محمد عليه السالم
في ربيع األول من العام األول لهجرته وسط جموع املسلمني
من املهاجرين واألنصار وبركت ناقته وسط املدينة وكانت في
البداية ً
أرضا اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من غالمني
يتيمني من األنصار هما سهل وسهيل بعشرة دنانير وكانت
مساحة املسجد بداية سبعني ذراعً ا في ستني ذراعً ا « الزراع
يساوي ستة وستني سنتمت ًرا « وق��ام ببنائه النبي صلى
الله عليه وسلم بنفسه ومعه أهل املدينة من املسلمني وكان
ً
بسيطا يترجم بساطة اإلسالم وروحه ويسره واملدينة
بنا ًء
املنورة وصل إليها الرسول عليه السالم وكان عمره أربعة
عاما وسميت طيبة ويثرب وقام الرسول صلى الله
وخمسني ً

عليه وسلم بتوسعة املسجد بنفسه بعد عزوة خيبر في العام
السابع للهجرة ثم أع��اد عمر بن اخلطاب توسعته وبعده
عثمان ب��ن عفان ف��ي ع��ام ثالثني للهجرة وت��وال��ت عمليات
التوسعة في عهد اخللفاء الراشدين وبعدهم امللوك وأهمهم
الوليد بن عبد امللك األموي عام 88هـ واخلليفة العباس عام
161هـ والسلطان أشرف فايتباي عام 888هـ والسلطان عبد
احلميد العثماني في عام 1265ه��ـ ثم امللك عبد العزيز آل
سعود 1405ه��ـ وكانت توسعة امللك فهد ضخمة جعلت من
ٍّ
مصل وأصبح
ه��ذا املسجد الفريد م�لا ًذا ألكثر من مليون
حرما للمسجد
اآلن ميتد لعدة كيلومترات حتيطه وتعتبر
ً
النبوي الشريف  .قال النبي محمد عليه الصالة والسالم
ما بني بيتي ومنبري روضة من رياض اجلنة والروضة في
املسجد النبوي هي املساحة التي تقع بني املنبر وحجرة

النبي صلى الله عليه وسلم وهي
ح��وال��ي  26م��ت � ًرا ون��ص��ف وهي
اآلن محددة بسياج أخضر اللون
م��خ��ت��ل��ف ع���ن ل����ون ب��اق��ي سجاد
احلرم النبوي صليت في الروضة
الشريفة فشعرت أن��ي أخ��ف من
الريشة رغم زحام النسوة الكثيف
ج �دًا ج �دًا وق��د خصصت الزيارة
حل��اج��ات م��ص��ر وال���س���ودان معً ا
على أن تتوالى باقي اجلنسيات
ت��ب��اعً ��ا غمرتني أن���وار املصطفى
فأصبحت ك��امل��ول��ود ال���ذي يفتح
عينيه على دنيا جديدة غير التي
أعرفها عرفت طعم الصفاء ألول
م��رة ورأي���ت األف���ق رح� ًب��ا متسعً ا
واملكان شفي ًفا واحلجرة النبوية
ه��ي ح��ج��رة السيدة عائشة بنت
أب��ي بكر وال��ت��ي دف��ن فيها النبي
محمد عليه الصالة والسالم ثم
دفن فيها بعد ذلك أبو بكر الصديق
سنة 13هـ وكان قد أوصى عائشة
أن يدفن بجانب رفيقه رسول الله
محمد صلى الله عليه وسلم فلما
توفي حفر له وجعل رأس��ه عند كتفي الرسول ودف��ن فيها
بعدهما عمر ب��ن اخل��ط��اب سنة 24ه��ـ إل��ى جانب الصديق
وكان قد استأذن عائشة رضي الله عنها في ذلك فأذنت له
وأقيمت على القبور الثالثة اآلن مقصورة خماسية األضالع
ترتفع ألكثر من ستة أمتار بناها عمر بن عبد العزيز  .إنها
البقعة املضيئة التي جتلب الفرحة إلى قلوب زائريها واملكان
الذي يطبع صفاؤه على جدران النفس ويبقي عطره أث ًرا في
النفس  .املدينة املنورة موطن رسول الله عليه السالم يزورها
املاليني من شتى بقاع األرض تيم ًنا وتبر ًكا بنبينا محمد
صلى الله عليه وسلم طل ًبا للرحمة والشفاعة واملغفرة  .وفي
ذلك املكان وجدت نفسي وقد ولدت من جديد.
ربي اجعل لي عودة إليها مرات ومرات.

نظـــــم وقتـــــك
{ اخلطط واجلداول ليست هي التي جتعلنا منظمني أو ناجحني،
{ وجود خطة:
فكن مر ًنا أثناء تنفيذ اخلطط.
فعندما تخطط حلياتك مسب ًقا  ،وتضع لها األه��داف الواضحة
يصبح تنظيم الوقت سه ً
{ رك��ز وال تشتت ذهنك في أكثر من اجت��اه ،وه��ذه النصيحة إن
ال وميس ًرا والعكس صحيح  ،ف��إذا لم
طبقتها ستجد الكثير من الوقت لعمل األمور األخرى األكثر أهمية
تخطط حلياتك فستصبح مهمتك في تنظيم الوقت صعبة.
وإحلاحا.
{ ال بد من تدوين أفكارك ،وخططك وأهدافك على ال��ورق  ،وغير
ً
{ اعلم أن النجاح ليست مبقدار األعمال التي تنجزها  ،بل هو
ذلك يعتبر مجرد أفكار عابرة ستنساها بسرعة ،إال إذا كنت صاحب
بقلم� :أمل
مب��دى تأثير ه��ذه األعمال بشكل إيجابي على احمليطني ب��ك ،رتب
ذاك��رة خ��ارق��ة ،وذل��ك سيساعدك على إلدخ��ال تعديالت وإضافات
حممد �أحمد النور
أولوياتك األهم ثم املهم.
وحذف بعض األمور من خطتك.
ً
وأيضا جند معوقات لتنظيم الوقت ومن أهم املعوقات ما يلي:
{ بعد االنتهاء من اخلطة توقع أنك ستحتاج إلى إدخال تعديالت
{ عدم وجود أهداف أو تخطيط.
ترم باخلطة فذلك شيء طبعي.
كثيرة عليها  ،ال تقلق وال ِ
{ الفشل أو اإلخفاق شيء طبعي في حياتنا ،ال تيأس ،وكما قيل  :أتعلم من { التكاسل والتأجيل  ،وهذا أشد معوقات تنظيم الوقت ،فتجنبه.
{ النسيان  ،وهذا يحدث ألن الشخص ال يدون ما يريد إجنازه ،فتضيع بذلك
أخطائي أكثر مما أتعلم من جناحي.
{ يجب أن تعود نفسك على املقارنة بني األوليات  ،ألن الفرص والواجبات قد الكثير من الواجبات.
تأتيك في الوقت نفسه  ،فأيهما ستختار ؟ باختصار اختر ما تراه مفيدًا لك في { مقاطعة اآلخرين  ،وإشغالهم بأشياء  ،والتي قد ال تكون مهمة أو ملحة ،اعتذر
منهم بكل لباقة ،لذا عليك أن تتعلم قول ( ال ) لبعض األمور.
مستقبلك وفي الوقت نفسه غير مضر لغيرك.
{ عدم إكمال األعمال ،أو عدم االستمرار في التنظيم نتيجة الكسل والتفكير
{ اقرأ خطتك وأهدافك في كل فرصة من يومك.
{ استعن بالتقنيات احلديثة الغتنام الفرص وحتقيق النجاح،وكذلك لتنظيم السلبي جتاه التنظيم.
{ وأخي ًرا سوء الفهم لغيرك من الناس مما قد يودي إلى مشاكل تلتهم وقتك
وقتك ،كاإلنترنت واحلاسوب وغيره.
حريصا.
{تنظيمك ملكتبك ،غرفتك ،سيارتك ،وكل ما يتعلق بك سيساعدك أكثر على عدم فكن
ً
وإن شاء الله تعالى في األعداد القادمة ستناول خطوات تنظيم الوقت.
إضاعة الوقت،ويظهرك مبظهر جميل ،فاحرص على تنظيم كل شيء من حولك.

الحكمـــة ضـــالـــة المـــؤمـــن  ...ولكـــــن !...
يخطئ ب��ع��ض ال��ن��اس حينما
تكون ثقته بنفسه كبيرة إلى
درج��ة إقحامها ف��ي ك��ل قضية
 .وف��ي ك��ل ح���وار وإل���ى درجة
اخلوض بها في معارك عقدية
وذل��ك باجللوس إل��ى أصحاب
ال���ت���وج���ه���ات امل��ن��ح��رف��ة  .أو
اجل���ل���وس إل���ى ك��ت��ب��ه��م بقصد
معرفة ما عندهم  .وما وصلوا
بقلم� :سلوى م�أمون عبده إليه  .أو بقصد االستفادة من
احلق الذي معهم ويستند على
مقولة  :احلكمة ضالة املؤمن
أ َّنى وجدها فهو أحق بها  ...ولكن يجب على اإلنسان أن
ينأى بنفسه عن مجالسة أه��ل الفسق والضالل امتثا ًال
لقوله سبحانه وتعالىَ ( :و ِإ َذا َر َأ ْي َت ا َّلذِ ينَ َي ُخ ُ
وضونَ فِ ي
ض عَ ْنهُ ْم َح َّتى َي ُخ ُ
آ َياتِ َنا َف َأعْ ِر ْ
يث َغ ْي ِرهِ َو ِإ َّما
وضو ْا فِ ي َحدِ ٍ
نس َي َّن َك َّ
ال َت ْقعُ ْد َب ْع َد ِ ّ
الش ْي َطانُ َف َ
الذ ْك َرى َم َع ا ْل َق ْو ِم َّ
ُي ِ
الظالمِ ِ َ
ني

وقوله سبحانهَ ( :و َق ْد َن َّز َل عَ َل ْي ُك ْم فِ ي
) األنعام68
اب َأنْ ِإ َذا َسمِ ْع ُت ْم آ َي ِ
ات ال ّلهِ ُي َك َف ُر ِبهَ ا َو ُي ْس َتهْ َز ُأ ِبهَ ا
ا ْلكِ َت ِ
ال َت ْقعُ دُو ْا َم َعهُ ْم َح َّتى َي ُخ ُ
َف َ
يث َغ ْي ِرهِ ِإ َّن ُك ْم ِإ ًذا
وضو ْا فِ ي َحدِ ٍ
ِ ّم ْث ُلهُ ْم ِإ َّن ال ّل َه َجامِ ُع المْ ُ َنافِ قِ َ
ني َوا ْلكَافِ ِرينَ فِ ي َجهَ َّن َم َجمِ يعً ا )
النساء.140
قال ابن جرير – رحمه الله – ( وفي هذه اآلية
الداللة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من
كل نوع  ،من املبتدعة والفسقة  ،عند خوضهم في باطلهم
) وحديث ( مثل اجلليس الصالح واجلليس السوء ) ال
يخفى على أحد  .والذي يقحم نفسه في هذه املجالس وما
يكتبه أهلها  .فهو بذلك قد غامر بنفسه وعقيدته .
ومل��ا ك��ان السلف  -رحمهم الله – على جانب
كبير من الفقه لهذه املسألة  ،فقد ورد عنهم التحذير من
فتح هذا الباب  ،وعدم الولوج منه  ،ألن خلفه سرداب مظلم
يصعب اخلروج منه ومن خرج منه فال أقل من اجلراح .
قال ابن عباس – رضي الله عنه  « -ال جتالس
أه��ل األه���واء ف��إن مجالستهم ممرضة للقلب « وق��ال أبو

إلى من أن أجالس
اجل��وزاء « ألن أجالس اخلنازير أحب ّ
أحدًا من أهل األهواء .
قال أبو قالية  ( :ال جتالسوا أهل األهواء  .وال
حتادثوهم  ،فإني ال آمن أن يغمروكم في ضاللتهم  ،أو
يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون « .
وقال شعيب بن احلبحاب  ( :قلت البن سيرين :
ما ترى في السماع من أهل األهواء ؟ قال  :ال نسمع منهم
وال كرامة .
قال رجل من أهل األهواء أليوب السختياني :
يا أبا بكر  :أسألك كلمة ؟ قولي وهو يقول وال تصف كلمة
مرتني .
وقال يحيى إلى كثير  ( :إذا رأيت املبتدع في
طريق  ،فخذ في غيره ) .
وقال يونس بن عبيد  ( :ثالثة احفظوهن عنى :
ال يدخل أحدكم على سلطان يقرأ عليه القرآن  ،وال يخلون
أحدكم مع امرأة يقرأ عليها القرآن  ،وال ميكن أحدكم سمعه
من أصحاب األهواء .

انتبهـــــوا

9

د .حممـد مــو�سـى البـــر

وداعً ا عمادة �ش�ؤون املكتبات
ع��ش��ت أدي����ر ع���م���ادة شؤون
املكتبات بجامعة القرآن الكرمي والعلوم
اإلسالمية زهاء أربع سنوات كانت سني ًنا
مشرقات وح��اف�لات بجليل األع��م��ال ,ال
سيما وأن���ي وج���دت ف��ي ال��ع��م��ادة كت ًبا
ق��ي��م��ة .وزدت ه���ذه ال��ف��ي��ح��ات فيحات.
وع��ش��ت وس���ط أن��ف��اس ط��اه��رة ورجال
أطهار من القدمي والوسيط واحلديث.
واطلعت على سيرهم وجليل أعمالهم.
رجال صادقون وصابرون وصامدون في
نشر العلم وتوثيقه ونقله لألجيال خالل
العصور منهم املفسرون وعلى رأسهم
شيخهم ابن كثير والطبري وغيرهما من
رج��ال التفسير .وفي الوسيط تطالعنا
مؤلفات األوس ومحمد رشيد رضا إلخ
ومن املعاصرين أمثال املفكر اإلسالمي
سيد قطب ال���ذي أحسبه قتل شهيدًا
مدافعً ا عن بيعة اإلسالم وشيخه حسن
البنا م��ج��دد ال��ق��رن العشرين .واملفكر
السوري سعيد حوي الذي كتب تفسيره
األساس والذي له مؤلفات مشهورة كانت
وال تزال زادًا للمعاصرين .وهو مجاهد
ببنانه ولسانه وسنانه .وال أنسى الذين
نقلوا لنا أنفاس رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
أئمة احل��دي��ث وعلى رأس��ه��م البخاري
ومسلم ولله در القائل:
أهل احلديث هم أهل النبي
وإن ل���م ي��ك��ن ن��ف��س��ه ص��ح��ب��وا أنفاس
صحبوا
ف��ي مكتبة ج��ام��ع��ة ال���ق���رآن ع��ش��ت مع
املفكرين امل��ع��اص��ري��ن م��ن أرض كنانة
أمثال د .محمد عمارة ود .عبد احلليم
عويس إلخ .ومن أرض السودان أمثال
د .ح��س��ن ال��ت��راب��ي وإن اخ��ت��ل��ف حوله
ال��ن��اس ال حت��ك��ا إال أن ن��ق��ول ه��و أحد
مفكري السودان الكثرة .علوم وعلماء ال
تزال ذخائرهم في مكتبة جامعة القرآن
ال��ك��رمي .وم��ن األدب����اء وأم��ث��ال الشاعر
ش���وق���ي وال���ك���ات���ب األدي������ب د .شوقي
ضيف والشاعر السوداني د .عبد الله
الطيب الذي يستحق لقب أمير شعراء
السودان .أن تكون عميدًا لهذا الصرح
نعمة ال يعرفها وال يذوقها إال من أتى له
القدر أن يكون عميدًا حلفدة الدار التي
فيها كتب قيمة .عشت أبر هذا الصرح
بروح الفريق .وكان حولي فتية هم في
غاية األدب واألخ�لاق وأدام الله عليهم
ذلك .ومعي ( دكاترة ) وأساتذة هم رجال
إدارة ول��ه��م أريجيه وأخ�ل�اق مالئكية
وملكتبة جامعة القرآن فرع للطالبات عليه
واحتراما ملن
علما وأد ًبا
ً
نساء فاضالت ً
يكون عليهن مسؤو ًال .أدام الله عليهن
ما هن فيه وزاداه��ن.ع��ش��ت في املكتبة
عميدًا فتارة أكون أول العاملني وصو ًال
وتارة يسبقني هابيل العامل باملكتبة.
وق��د مت اختياري عميدًا لها ألن��ي كنت
دائ����م االت���ص���ال ب��ه��ذا ال���ص���رح .واآلن
أودعها وسوف أكون دائم االتصال .ذلك
ألن أستاذ اجلامعة ال بد أن تكون صلته
باملكتبة ي��وم��ي��ة وم��س��ت��م��رة .وصلتي
باملكتبة كانت ثمرتها واحلمد لله هذا
العديد من الكتب وأذك��ر هنا أشهرها
على سبيل امل��ث��ال :مظاهر الرحمة في
ش��خ��ص��ي��ة ال���رس���ول ص��ل��ى ال��ل��ه عليه
وسلم ,نظام اإلعالم اإلسالمي ,التنصير
واالستشراق  ،نظام احلسبة في اإلسالم
 ،العلمانية وغيرها .أسأل الله أن يدخر
ل��ي ج��ه��دي ه��ذا ال���ذي أح��م��د ال��ل��ه عليه
علي,
كثي ًرا وأفاخر به حتد ًثا بنعمة الله َّ
وأن يدخره لي يوم قال تعالى فيه ( يوم
ال ينفع مال وال بنون إال من أتى الله
بقلب سليم ) س��ورة ال��ش��ع��راء اآليتان
(.)89-88
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