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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني، الرحمن الرحيم، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف الأنبياء 
واملر�شلني، نبينا حممد.. عليه وعلى اآله و�شحبه اأف�شل ال�شالة واأزكى الت�شليم.. اأما 

بعد:
للكلمة تاأثريها، ومكانتها، واأجرها..

ت حياة اإن�شان من مع�شية اإىل طاعة.. فكم من كلمة غريرّ
وكم من كلمة حولت حياة اإن�شان من ف�شل اإىل جناح..
وكم من كلمة اأخرجت اإن�شاًنا من ظلمة اإىل نور.

لأجل هذا.. كان هذا الكتاب كجوهرة من جواهر هذه احلقيبة الثقافية املدر�شية.
اأنواع الكلمات.. الدينية، والثقافية، والعلمية،  ا�شتمل هذا الكتاب على خمتلف 

والرتبوية، والتوعوية، وتطوير الذات.. وغريها الكثري والكثري.
اأم  الأن�شطة،  �شواًء يف  الكلمات؛  ا�شتهالك كثرٍي من  اإىل  واأي��ة مدر�شة يف حاجة 

احلفالت، اأم حتى ح�ش�ص النتظار، كل هذا ل يخلو من كلمة.
من  للكثري  متقدًما،  وم�شعًفا  اأوًل،  م�شاعًدا  الكتاب  هذا  يكون  اأن  اأ�شتبعد  فال 

الحتياجات املدر�شية من الكلمات.
فهو قد احتوى على )555( كلمة يف �شتى العلوم واملجالت، ومن م�شادر متنوعة.
اإليهم  باأن هذا الكتاب خم�ش�ص لطالب املرحلة البتدائية، وموجه  ��ر  كرّ اأذرّ  كما 

ب�شورة خا�شة.
الكلمة الطيبة كال�شجرة  الكلمة الطيبة �شدقة، وباأن  باأن  ��ر اجلميع  اأذكرّ  لذا.. 

الطيبة، اأ�شلها ثابت وفرعها يف ال�شماء، توؤتي اأكلها كل حنٍي باإذن ربها.
وباهلل التوفيق،،،

www.alukah.net
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ماذا تعرف عن الذرة؟
اأن تت�شح فيها اخلوا�ص  اأِيرّ عن�شر كيميائي ميكن  اأ�شغر وحدة من  ال��ذرة هي 
املميزة للعن�شر، وميكن للعلماء حتديد نوع العن�شر من خالل فح�ص تركيب الذرة. 
ون جميع املواد املوجودة يف الكون. والذرات هي وحدات بناء العنا�شر التي تكرّ

ماذا تعني كلمة "ذرة"؟ 
جاءت كلمة ذرة كرتجمة للكلمة الإجنليزية )atom( والتي جاءت بدورها من 
العلماء  اعتقد  حيث  للقطع"،  قابل  "غري  تعني  والتي   )atomo( اليونانية  الكلمة 
اليونانيون - قدمًيا - اأن الذرة هي اأ�شغر جزء من املادة، واأنها ل ميكن اأن تتجزاأ، لكن 
العلماء املعا�شرين متكنوا من تق�شيم الذرة، فاأثبتوا اأن الكالم القدمي غري �شحيح.

ا.  ولكن الذرة ما زالت هي اأ�شغر وحدة ميكن اأن ت�شبح عن�شًرا كيميائيًّا م�شتقرًّ
ما حجم الذرة؟

يبلغ قطر الذرة نحو )1 / 1000.000( من املليمرت. وهذا ما يعني اأن عدد الذرات 
التي يحتوي عليها �شمك الورقة التي نكتب عليها يبلغ نحو )500.000( خم�شمائة األف 

ذرة!
ولو كان حجم الذرة يف حجم ظفر اأحد الأ�شابع لأمكن لليد الواحدة اأن تكون 

كبرية بالدرجة التي متكنها من امتالك الكرة الأر�شية بني اأ�شابعها!

www.alukah.net
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اعرف نفسك
ومعنى ذلك اأن تتعرف على مواهبك التي منحك اهلل، فتوظفها يف بابها، �شواًء 
علًما اأم عماًل اأم مهنة، فاإن لكٍل مذهًبا وم�شرًبا �شنوان وغري �شنوان، وقد علم كل اأنا�ص 
فيما  اأن ميهر  العاقل  على  فحق  اأجنا�ص،  والنا�ص  موليها،  هو  وجهة  ولكل  م�شربهم، 
يجيد، وكل مي�شر ملا خلق له، ومن يالحظ حياة اأ�شحاب الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص يجد اأن كل واحٍد 
منهم اأجاد يف بابه، فاأبو بكر �شرب يف كل غنيمة ب�شهم، لكنه برز يف اخلالفة والقيادة 

مع العدل والزهد والإخال�ص وال�شدق...

وعمر قوي يف ذات اهلل �شديد على اأعدائه، عادل يف حكمه، وعثمان رحيم �شفوق 
ذو تهجد و�شدقات وبر وحياء ورقة، وعلٌيٌ �شجاع �شارم خطيب جنيب فقيه...

واأُبيرّ �شيد القراء، ومعاذ اإمام العلماء، وخالد رمز الأبطال، وابن عبا�ص ترجمان 
بنف�شك  معارفك  فاكت�شب  علم  كبري  ثابت  بن  وزي��د  ال�شعراء،  وح�شان مقدم  ال��ق��راآن، 

مبهارتك وجتاربك ومزاولتك لالأعمال ومبا�شرتك للحياة.

العلوم  امتازوا يف  الذين  واإن  ج احلكماء،  ن احلكمة، لكنها ل تخررّ تلقِّ الكتب  اإن 
والفنون مل يتعلموا يف املدار�ص فح�شب بل تعلموا يف مدر�شة احلياة وم�شنع التجار.

اجلاهل  ل مينع  لكن  ال��ب��اب،  ه��ذا  يف  مفاتيَح  يعطي  ال�شباحة  ف��ن  يف  كتاًبا  اإن 
بال�شباحة من الغرق، لكن اأف�شل طريقة له اأن يهبط اإىل النهر ليتعلم فيه مبا�شًرا.

ومثله اخلطيب البارع فاإنه مل ميهر ويتميز؛ لأنه قراأ جملدات يف فن اخلطابة، 
ب وت��درب، حتى بلغ الغاية يف  بل لأنه �شعد املنابر واأخطاأ واأ�شاب، وف�شل وجنح، وجررّ

هذه املوهبة.

فاإذا اأردت الرباعة يف اأِيرّ علم اأو عمل فاغم�ص نف�شك فيه، وان�شهر يف معاناته، 
واحرتق بحبه، واأ�شغف به اإىل درجة الع�شق، وللنا�ص فيما يع�شقون مذاهب، وكما قال 

ال�شاعر:
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واإمن�������������ا رج���������ل ال������دن������ي������ا وواح�����������������������������ده����ا
ع���ل���ى رج�����ل. ال����دن����ي����ا  ل يف  ي�����ع�����ورّ م�����ن ل 

www.alukah.net
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الجود والكرم
ما اأجمل اجلود، وما اأح�شن الكرم!.. اإن من اأ�شماء اهلل - �شبحانه وتعاىل - ا�شم 
الكرمي؛ فهو الذي  تكفل برزق النا�ص و�شائر املخلوقات، وكان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأجود من 
الريح املر�شلة، وكان يعطي عطاء من ل يخ�شى الفقر؛ لأنه دائم الثقة باهلل، ولذلك 
فقد حثنا على  اجلود والعطاء فقال :ملسو هيلع هللا ىلص »اتقوا النار ولو ب�شق مترة« اأْي ت�شدقوا، ولو 
بن�شف مترة؛ فاإن ذلك  يبعدكم عن النار.. ويف حديث اآخر يقول ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال اهلل 

تعاىل: »انفق يا ابن اآدم ُينفق عليك« . 
العظيم،  الأج��ر  لها  وجعل  ال�شدقة،  على  ال��زك��اة، وح�ص  الإ���ش��الم  �شرع  ولهذا 
ر نف�شه من البخل وال�شح وعلرّمها الإنفاق يف �شبيل اهلل؛ فكان مع ال�شفوة  فهنيًئا ملن طهرّ

الأبرار من عباد اهلل. 
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 الوفاء بالعهد
الوفاء بالعهد �شفة املوؤمنني باهلل ور�شوله، الذين اإذا قالوا �شدقوا، واإذا وعدوا 

وفوا، قال اهلل تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ رب )الأحزاب(. وو�شف املوؤمنني باأنهم يوفون بعهد اهلل اإذا عاهدوا، ول 

ينق�شون امليثاق. 
العدو؛ لأن  ال�شديق ول مع  الغدر ول اخليانة، ل مع  وامل�شلم احلق، ل يعرف 

الغدر من �شفات املنافقني، ل من �شفات املوؤمنني. 
والوعد هو عهد، وينبغي املحافظة عليه.. الأب اإذا وعد اأبناءه مبكافاأة، اأو بنزهة، 
فذلك عهد، والواجب عليه اأن يفي به.. والطالب اإذا عاهد �شديقه على اأمر فيه خري 

فيجب عليه اأن يفي بوعده. 
هذا  ثمار  �شنقطف  فاإننا  جميًعا  لنا  �شفة  والعهد  بالوعد  الوفاء  يكون  وح��ني 

اخللق، وهي املحبة والطمئنان والثقة بالنا�ص.  

www.alukah.net
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النظافة 
النظافة هي �شلوك  ح�شاري اإن�شاين، يدل على ذوق �شاحبه، ورقيه الجتماعي. 
لقد حثنا الإ�شالم على النظافة يف كل �شوؤوننا، وامل�شلم يتو�شاأ لل�شالة ويغ�شل 
يديه قبل الطعام وبعده، ويظل دائًما نظيف البدن والثوب، واإ�شافة اإىل نظافة اجل�شد، 
ينبغي اأن نحافظ على نظافة املرافق العامة؛ كاحلدائق والطرق واملدار�ص، فال نرمي 
فيها ما ي�شوه منظرها، من املناديل اأو العلب الفارغة اأو اأكيا�ص املاأكولت اأو غريها؛ لأن 

نظافة البلد تدل على نظافة اأهله. 
القلوب  نظافة  الباطن،  بنظافة  نعتني  اأن  ينبغي  الظاهر،  بنظافة  نعتني  وكما 
عامرة  وجنعلها  وال��ري��اء،  والكذب  والغ�ص  واحل�شد  احلقد  من  رها  فنطهرّ وال�شدور؛ 

باحلب والإخاء وال�شدق والأمانة، ولنتعاون جميًعا من اأجل ذلك. 
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طيب الكالم وطالقة الوجه
ب�شو�ًشا يف  دائما  تراه  الوجه،  الكالم، طلق  الطبع، طيب  امل�شلم مهذب  الإن�شان 
األطفه  الكالم  اإذا تكلم اختار من  الأه��ل والأق��ارب والأ�شحاب..  وج��وه من حوله من 

واأجمله، لئال يوؤذي �شامعيه بكلمة غري منا�شبة. 
�شديقه،  اإىل  ت�شيء  نائية  كلمة  منه  فتخرج  �شديقه  م��ع  امل��رء  مي��زح  ق��د  نعم، 

ويتولد عنها الغ�شب واخل�شومة، وهذا لي�ص من �شفات املوؤمنني. 
اإىل قلوبهم،  ال�����ش��ع��ادة  ل��ي��دخ��ل  ب�����ش��و���ص،  ب��وج��ه  اإخ���وان���ه  ي��ط��ال��ع  امل�شلم  اأن  ك��م��ا 
 والطمئنان اإىل نفو�شهم، ويكون له بذلك اأجر عظيم عند اهلل - �شبحانه - لقوله ملسو هيلع هللا ىلص:
ا :  اأي�شً ملسو هيلع هللا ىلص   اأن تلقى اأخاك بوجه طلق«، ولقوله  اأ�شغره، ولو  »ل حتقرن من املعروف 

»وتب�شمك يف وجه اأخيك �شدقة«.

www.alukah.net
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الرفق بالحيوان 
اأو بعيًدا، �شغرًيا كان  مل يكتف الإ�شالم  بحثرّنا على الرب بالإن�شان: قريًبا كان 
اأو كبرًيا، واإمنا اأمرنا ودعانا اإىل الرفق باحليوان، وهذا الأمر طبيعي يف دين طبيعته 

الرحمة. 
ويتاأمل،  ويعط�ص  يجوع   ونف�ص،  روح  له  اهلل،  واحل��ي��وان خملوق من خملوقات 
ويحر�ص على احلياة، وهو يف حاجة اإىل الرفق، وخا�شة من الإن�شان الذي جعله اهلل 

�شيد املخلوقات على الأر�ص. 
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »دخلت امراأة الَنرّاَر 
يف هرة حب�شتها، ل ِهَي اأَْطَعَمْتَها َو�َشَقْتَها، َول ِهَي َتَرَكْتَها َتاأُْكُل ِمْن َخ�َشا�ِص الأَْر�ِص« رواه 

البخاري.
كلًبا عط�شاًنا فكان ذلك  �شقى  وال�شالم - عن رجل  ال�شالة  كما حدثنا - عليه 
�شبًبا يف مغفرة اهلل له، ودخوله اجلنة. وورد عنه ملسو هيلع هللا ىلص اأن اهلل غفر لمراأة بغي من بغايا 

بني اإ�شرائيل ب�شبب �شقياها لكلب. 
الرفق  كل منظمات وجمعيات  �شبق  فقد  اأرحمه!  وما  الإ�شالم،  دين  اأعظم  فما 

باحليوان التي نراها اليوم يف العامل الغربي.  
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كتب المدرسة
قد قيل يف الكتاب: وخري جلي�ص يف الزمان كتاب، واإن الكتاب ثروة كبرية يجب 

علينا املحافظة عليها؛ ملا فيها من معلومات وكنوز عظيمة. 
اأم��واًل طائلة منذ طباعتها وحتى  اأن الكتب الدرا�شية بذلت فيها الدولة  ومبا 
العناية  ا على  الطالب حري�شً اأخي  - نظيفة جاهزة؛ فكن  الطالب  اأيها   - اإليك  ت�شل 

بهذه الكتب، واجعل لك مكتبة داخل املنزل حتتفظ بهذه الكتب فيها.
واإن من املوؤ�شف ما ن�شاهده عرب ال�شوارع وعرب �شناديق القمامة من اأن ترمى 
هذه بجوارها اأو بداخلها، وهذه الكتب حتتوي على اآيات قراآنية واأحاديث �شريفة. وهذه 
الظاهرة ال�شيئة تدل على عدم وعي من األقى هذه الكتب وتخلفه و�شوء اأخالقه وقبح 

�شلوكه وطباعه. 

www.alukah.net
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 سجل  الواجبات
واأمتك،  لوالديك  امل�شتقبل  واأم��ل  معلميك،  اهتمام  اأن��ت حمط  الطالب:  اأخ��ي 
فهي  الدرا�شي؛  ويومك  واجباتك  دليلك يف  بالواجبات هي  اخلا�شة  املذكرة  هذه  واإن 
ت�شاعدك يف تذكريك بواجباتك اليومية، ومو�شوعات املراجعة التي توؤدي عند قيامك 
بها اإىل تعزيز فهمك للمواد الدرا�شية وا�شتيعابك لها.. ثم النجاح والتوفيق - باإذن اهلل 

تعاىل. 
درا�شية ويف   اليومية يف كل مادة  الطالب على ت�شجيل واجباتك  اأخي  فاحر�ص 
كل ح�شة اأوًل باأول، واحر�ص على تدوين موعد ت�شليم الواجبات وراجع املذكرة يومًيا؛ 
لكي تعرف الواجبات املطلوبة. واحر�ص على اأدائها بجد واجتهاد، احر�ص اأخي الطالب 
على مظهر دفرت واجباتك؛ فاإنه يدل على اهتمامك بواجباتك. واأطلع معلمك على 
ن لك فيها واإذا فاتك واجب  مذكرتك، واجعل والديك يتابعان معك واجباتك، وما دورّ

نه، فا�شاأل زميلك عنه اأو معلمك.  ومل تدورّ
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الزواج أثناء الدراسة.. الطموح السامي
ال�شباب  لدى  وعظيم  م�شرتك  طموح  هناك  بكار:  عبدالكرمي  الدكتور/  يقول 
اأ�شرة ملتزمة ومتحابة وناجحة، وهذا الطموح  اإقامة  امل�شلمات، وهو  وال�شابات  امل�شلمني 
ال�شامي نابع من طبيعة تكوين كل من الرجل واملراأة؛ حيث اإننا حني ننظر يف مالمح تكوين 
كل منهما جند اأن الرجل خلق ليعي�ش يف جوار املراأة، كما اأن املراأة خلقت لتعي�ش يف جوار 
الرجل؛ اإذ اإن كل واحد منهما حمتاج حاجة �شديدة اإىل الآخر، كما اأن كال منهما يوفر 

لالآخر من الأن�ش والأمان والرعاية ما يجعل حياته هانئة و�شعيدة.
اأنا اأ�شعر اأن ال�شاب املعر�ش عن الزواج اأو غري املهتم به، واأن الفتاة التي ل تطمح 
ال�شخ�شية، حتى  ناق�شي  �شيظالن  وتلك  ذلك  اأن  �شاحلة..  واأما  بيت  ربة  تكون  اأن  اإىل 
اإين اأكاد اأقول: اإن الإن�شان يكت�شب �شخ�شية جديدة بعد الزواج؛ وذلك ب�شبب منو بع�ش 

امل�شاعر واملفاهيم لديه من خالل تغري نظرته للحياة.
لحظوا ما لدى اآبائكم واأمهاتكم من ال�شعور بامل�شوؤولية جتاه بع�شهم وجتاه الأ�شرة، 
والتكافل  والتنازل  والتفاو�ش  امل�شايرة  وروح  والحتمال  والإيثار  الت�شحية  روح  ولحظوا 
والأمهات  الآباء  لدى  تكون  املعاين  هذه  كل  اإن  املتبادل...  والتعاطف  والرتاحم  والتعاون 

اأكرث اكتمال وحيوية منها لدى الرجال والن�شاء غري املتزوجني وغري املتزوجات.
�شيئان مهمان: وعلينا األ نن�شى هنا �شيئني مهمني جدا هما: 

     الأول: حت�شني النف�ش من النحراف، واإعفاف العني عن النظر اإىل احلرام، 
"يامع�شر ال�شباب من ا�شتطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فاإنه اأغ�ش  ملسو هيلع هللا ىلص:  وكلكم يعرف قوله 

للب�شر واأح�شن للفرج، ومن مل ي�شتطع فعليه بال�شوم فاإنه له وجاء" متفق عليه.
فيه،  التبكري  واإىل احلر�ش على  الزواج  اإىل احلر�ش على  اإن هذه دعوة �شريحة 
به  وي�شتمتعون  بهم،  في�شتمتع  �شاب،  وهو  اأولده  الإن�شان  ينجب  اأن  من  اأجمل  �شيء  واأي 
مدة طويلة من الزمان ـ باإذن اهلل ـ كما اأن الأبوين ال�شابني يكونان اأقدر على فهم م�شاعر 

اأبنائهما واحتياجاتهم واأقدر على تربيتهم وتعليمهم.
الثاين: اإ�شباع عاطفة الأبوة والأمومة التي فطر اهلل تعاىل عليها الرجال والن�شاء، 

www.alukah.net
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وهذه من بركات الزواج.
نظرته  يف  وميد  الإن�شان  اآمال  يف  اهلل  ين�شاأ  وبهم  احلياة،  بهجة  هم  الأطفال  اإن 
اآبائهم  ر�شيد  اإىل  احل�شنات  با�شتمرار  ي�شيفون  منهم  ال�شاحلني  اأن  كما  للم�شتقبل، 

واأمهاتهم والذين كانوا ال�شبب يف وجودهم و�شالحهم.
مقومات بناء اأ�شرة متميزة:

قد تقولون: ما الذي علينا اأن نفعله حتى نتهياأ لبناء اأ�شرة متدينة ومتحابة ومتميزة؟
اأقول : اإن هذا الأمر يتطلب العديد من الأمور واأهمها ثالثة: 

والفتيات،  لل�شباب  امل�شتقبلية  اخلطط  يف  الأ�شرة  وبناء  الزواج  م�شاألة  اإدخال  1ـ 
وهل  الزواج؟  �شيكون  متى  يت�شاءلوا:  اأن  بدرا�شتهم  يفكرون  وهم  عليهم  اأن  يعني  وهذا 
ميكن التوفيق بني الدرا�شة والزواج؟ وكيف يتم ذلك؟ اأو اأن الزواج يكون بعد النتهاء من 

الدرا�شة؟ 
الواحدة منهن قد تختار  اإن  الفتيات، حيث  اإىل  بالن�شبة  وهذه امل�شاألة مهمة جًدا 
ا يحتاج الفراغ منه اإىل وقت طويل، وقد تلتحق بالدرا�شات العليا ول تفرغ منها اإل  تخ�ش�شً
وقد جتاوزت الثالثني، وهذا يجعل اخليارات اأمامها حمدودة. مما ي�شطرها اإىل اأن توافق 
على زوج لي�ش هو الزوج الذي ت�شتحقه، وح�شب خربتي اخلا�شة فاإنه اإذا توفر املال فاإن 
الزواج ل يعيق عن التح�شيل العلمي اجليد، ول �شيما اإذا مت تنظيم الوقت على نحو ح�شن.
عند عدم  للزواج  الأولوية  تعطي  اأن  الثانوية  على  اإذا ح�شلت  الفتاة  على  وينبغي 
اإمكانية اجلمع بني الدرا�شة والزواج و�شيكون يف اإمكانها اأن تدر�ش منت�شبة اأو يف جامعة 

مفتوحة.
الفتاة؛  عنه  تبحث  ما  واأهم  ال�شاب،  عنه  يبحث  ما  اأهم  واخللق  الدين  ليكن  2ـ 
والفتيات  ال�شباب  بع�ش  الزوجية،  احلياة  ل�شتمرار  الأ�شا�شي  ال�شامن  ي�شكالن  لأنهما 
وبع�شهم  �شعبة،  واأخالق  رديئة  طباع  لديهم  لكن  الكبائر  يرتكبون  ول  الفرائ�ش  يوؤدون 
لديه اأخالق �شهلة و�شفات حمببة، لكنهم مفرطون يف الواجبات ومت�شاهلون جتاه بع�ش 
توفر  عدم  ب�شبب  وذلك  اإليهم،  ي�شعى  اأن  ينبغي  ممن  لي�شوا  واأولئك  وهوؤلء  املحرمات، 
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الدين اأو اخللق، واإن كثرًيا من امل�شكالت التي تعاين منها الأ�شر اليوم يعود اإىل �شعف يف 
الدين اأو �شعف يف الأخالق.

الأيام،  هذه  يف  الطالق  وقائع  وكرثة  الزوجية  اخلالفات  كرثة  تالحظون  اأنتم  3ـ 
وتروج  ال�شخ�شي،  ل�شتقالل  على  توؤكد  والتي  العوملة  تن�شرها  التي  الثقافة  ب�شبب  وذلك 
التاآلف والرتاجم بني  املعاين م�شادة ملقت�شيات  واللهو، وهذه  والت�شلية  والتمتع  لالأنانية، 
الزوجني، وم�شادة لأ�ش�ش ال�شتمرار يف حياة زوجية هانئة؛ ولهذا فاإن على كل واحد من 
اأبنائي وبناتي اأن يحاول امتالك الثقافة التي ت�شاعد على اأن يكون ع�شوا ممتازا يف اأ�شرة 
ممتازة ، وذلك من خالل معرفة اأدوار احلياة الأ�شرية وواجباتها، ومعرفة �شروط الوئام 
الأ�شري، كما اأن عليه اأن يتهياأ نف�شيا وثقافيا لرتبية الأولد والبنات وينبغي اأن يكون هذا 

قبل الزواج مبدة كافية.
ثم  ومن  والزوجة؛  الزوج  هو  واإ�شقائه  اآخر  اإن�شان  اإ�شعاد  على  اإن�شان  اأقدر  اإن  4ـ 

فالبد من معرفة مكونات احلياة الأ�شرة الناجحة، والمتثال ملتطلباتها. 
اإن الزواج املبكر من غري ا�شتعداد ح�شن؛ قد يوؤدي اإىل طالق مبكر، وهذا ما ت�شري 
بداية  من  الأوىل  الأربع  ال�شنوات  يف  يقع  الطالق  حالت  معظم  اإن  حيث  الدرا�شات  اإله 

احلياة الزوجية.

www.alukah.net
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إتقان العمل
اإذا عمل  اهلل يحب  »اإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�شول  ق��ال  قالت:   - اهلل عنها  ر�شي   - عائ�شة  عن 
اأن  يجب  املباركة  النبوية  القاعدة  هذه  من  الطرباين.  رواه  يتقنه«  اأن  عماًل  اأحدكم 
اإن�شان عامل يجب عليه اأن يجيد عمله قدر  يكون تعاملنا مع كل عمل نكلف به، فكل 
اأما النا�ص فاإنهم  اأكمل وجه يحبه اهلل،  ال�شتطاعة؛ فاملتقن لعمله والذي يوؤديه على 
يرفعونه اإىل اأعلى مقام ويذكرونه باخلري، فاإذا كلف امل�شلم باإجناز عمل فعليه اأن يفرغ 
فيه كل ما لديه من مهارات وبراعة باأمانة واإخال�ص فالعمل عبادة، واهلل طيب ل يقبل 
اإل طيًبا، واأجدين يف هذا املجال م�شطًرا لأذكر التفوق ال�شناعي باليابان مثاًل والذي 
فاقت به العامل، من اأين جاء ذلك؟ هل ُخِلقوا بعقول غري عقولنا واأج�شاد اأقوى من 
اأج�شادنا؟…ل، اإًذا ال�شر هو اإتقان العمل واحلر�ص على اأدائه واملثابرة لالإجناز، ونحن 
املدر�شية  لأعمالنا  باإتقاننا  نبدوؤها  العمل  لإتقان  قاعدة  ببناء  نبداأ  اأن  بد  ل  الطالب 
املكلفني بها؛ حتى يكون هذا الإتقان �شلوًكا ن�شلكه فتت�شكل �شخ�شياتنا على اإتقان العمل 
اأتقن عمله  اإذا  اليوم  فالطالب  اأم��ة عظيمة؛   - اهلل  بعون   - �شنكون  ذلك  وحبه، وعند 
اأو مهند�ًشا بارًعا  ا يف عمله،  ودرا�شته وواجباته �شيكون م�شتقباًل طبيًبا ماهًرا خمل�شً
يف ت�شميماته؛ فالإتقان يجب اأن يكون الهدف الأ�شمى، فال جتد رجاًل ناجًحا اإل وهو 

متقن لعمله.
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آداب األكل والشرب
ديننا دين العدل والكمال مل يدع �شغرية ول كبرية اإل وو�شحها للعباد وامل�شلمني 
لكم،  اأذكرها  واآداًب��ا  �شنًنا  للطعام  تناوله  عند  امل�شلم  للمرء  و�شنرّ  فيها،  الأف�شل  وبني 
فمنها اأن يجل�ص على رجله الي�شرى وين�شب اليمنى وي�شتحب عند البتداء يف الطعام 
الت�شمية وهو بركة الطعام؛ عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: قال الر�شول :ملسو هيلع هللا ىلص »اإذا 
اأكل اأحدكم فليذكر ا�شم اهلل تعاىل يف اأوله، فاإن ن�شي اأن يذكر ا�شم اهلل تعاىل فليقل ب�شم 
اهلل اأوله واآخره«، فاإذا ابتداأ بالطعام ياأكل بيمينه وياأكل مما يليه، ول ياأكل ب�شماله اإل 
لل�شرورة، ومن اآداب الطعام اأن ل يعيب الإن�شان طعاًما قدم له فاإذا اأحبه اأكل منه واإن 
مل يحبه ل ياأكل منه ول يعيبه، وكذلك من الآداب التي ي�شن للم�شلم اأن يتحلى بها عند 
طعامه و�شرابه اأن يغ�ص الب�شر عن اجلل�شاء حال الأكل، وُي�شنرّ ت�شغري اللقم واإجادة 
اأن ي�شرب وهو جال�ص وي�شرب  اإذا فرغ من الطعام، وُي�شنرّ لل�شارب  امل�شغ، ويحمد اهلل 
املاء اأو نحوه على ثالث فرتات، ول يتنف�ص يف الإناء الذي ي�شرب منه، فهذه ال�شنن قد 
اأثبت الأطباء اأنها الأن�شب �شحًيا ملن اأراد الأكل اأو ال�شرب، ويقول الآكل اأو ال�شارب عند 
النتهاء من اأحدهما ما رواه معاذ بن اأن�ص - ر�شي اهلل عنه - عن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص حيث قال: 
»من اأكل طعاًما فقال: احلمد هلل الذي اأطعمني هذا ورزقنيه من غري حول مني ول 

قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه« رواه الرتمذي. 
ما اأعظم هذا الدين وما اأي�شره ناأكل ون�شبع حاجاتنا ونقول كلمات ويغفر اهلل 

لنا؛ فلنحمد اهلل على اأن ي�شر لنا الإ�شالم وهدانا اإليه.

www.alukah.net
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تحية أهل الجنة
اإخواين.. اإن يف الإ�شالم عزة ومما يوؤ�شفنا ما نراه من ملحوظات غريبة على اأبناء 
جمتمعنا الإ�شالمي، ترين بع�شهم كاأنهم غري م�شلمني اأو يف بلد غري م�شلم، وذلك من 
ا  خالل عدم عنايتهم باملبادرة بال�شالم، اأو رد التحية على من ي�شلم عليهم، ومنهم اأي�شً
الإ�شالمي والعربي، فهل هم يجهلون  من ي�شلم بكلمات غربية دخيلة على جمتمعنا 
ا حتية املوؤمنني بع�شهم  الأجر احلا�شل من ال�شالم؟ فال�شالم حتية الأنبياء، وهو اأي�شً
لبع�ص يف اجلنة، وهو اأدب اجتماعي يبداأ به املرء قومه حني يلقاهم واإف�شاوؤه من اأ�شباب 
اهلل  اأ�شماء  من  ا�شم  وال�شالم  والقطيعة،  وال�شحناء  للجفاء  �شبب  وتركه  امل��ودة   جلب 

زب ی  - تعاىل -، وهو دعاء بالأمن من كل من يخاف يف الدنيا والآخ��رة قال تعاىل: 
جئ حئ   مئ  ىئ يئ جب  حبخب رب  )الن�شاء: ٨٦(،  والإ�شالم جعل لل�شالم قواعد، منها 
اأهل  �شلم  واإذا  الكثري،  القاعد والقليل على  واملا�شي على  املا�شي  الراكب على  ي�شلم  اأن 
الكتاب فقولوا وعليكم، واأهل الكتاب هم اليهود والن�شارى، و�شيغة ال�شالم ال�شحيحة 
هي: ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ويكون الرد عليها باأن يقال: وعليكم ال�شالم 

ورحمة اهلل وبركاته.
واأن يجعلوه عبادة  بال�شالم،  يهتموا  اأن  اإىل  امل�شلمني  اإخ��واين  اأدع��و  ويف اخلتام 
ولي�ص عادة؛ ملا فيه من اخلري يف الدنيا والآخرة من فوز باجلنة وتاأليف للقلوب، وزوال 
اأن يجعلنا ووالدينا ممن تكون  اأدعو اهلل - تعاىل -  للوح�شة، وبعد عن ال�شحناء، كما 

حتيتهم يوم يلقونه �شالًما.
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التدخين
التدخني اإحدى م�شكالت الع�شر، و�شر ما ابتليت به الب�شرية؛ مما له من اأ�شرار 
ل  التي  ال�شارة  ال�شلوكيات  اأح��د  التدخني  ميثل  كما  واقت�شادية،  واجتماعية  �شحية 
ميتد اأثرها فقط اإىل املدخن نف�شه، لكن يتعداه اإىل الآخرين، وجند اأن املدخن مهما 
نظف فمه فاإن رائحته تبقى كريهة؛ فهو كنافخ الكري يجد من يجال�شه ريًحا خبيثة، 
وقد كان للدين الإ�شالمي احلنيف ال�شبق يف هذا الأمر وغريه، فهناك كثري من الآيات 
م على الإن�شان اإحلاقه ال�شرر بنف�شه وبالآخرين. قال تعاىل يف �شورة  والأحاديث حتررّ
البقرة: زب ۀ ۀ ہ ہہہ  رب  )البقرة: 195(. وقال الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن املالئكة تتاأذى 
مما يتاأذى منه النا�ص« رواه ابن ماجه. وخال�شة القول: اإن للتدخني م�شاًرا يف جميع 
مراحل احلياة ويف كل وقت، لكنه اأعظم تاأثرًيا واأ�شد �شرًرا على �شحة الفرد اإذا ابتداأ 
الطبية  والبحوث  الدرا�شات  اأثبتت  ولقد  املراهقة،  مرحلة  اأو يف  �شغره  من  التدخني 
وم��ن حوله  ال��ف��رد  على �شحة  التدخني  خ��ط��ورة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  املتخ�ش�شة يف جميع 
اأحبابنا واأعزائنا املدخنني خا�شة  ر كل من حولنا من  اأن نحذرّ واملجتمع، ويجب علينا 

من هذا البالء؛ لأننا نحبهم ول نريد لهم ال�شرر.
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التقليد األعمى
يعد ال�شباب امل�شلم ركيزة امل�شتقبل لدينه ولأمته الإ�شالمية؛ لذا يجب عليه اأن 
يتحلى بالعادات والتقاليد الإ�شالمية التي م�شدرها كتاب اهلل و�شنة نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص، 
واإن ما نالحظه اليوم من ت�شرفات بع�ص ال�شباب امل�شلم ليتفطر له القلب، وتدمع له 
العني عندما نرى اأن بع�ص ال�شباب يقوم بتقليد بع�ص الكفار يف ق�شات �شعورهم، ولب�ص 
�شور بع�شهم على ال�شدور، وتقليد حركاتهم وت�شرفاتهم، اإننا نحن ال�شباب امل�شلم يجب 
 اأن ينظر اإلينا العامل باأكمله على اأننا �شباب نتم�شك بكتاب اهلل و�شنة نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص، 
ب�شر،  اإل  ياأتون  ل  فاإنهم  الكفار؛  تقليد  عن  الإ�شالم  نهى  وقد  بذلك،  ونعتز  ونفتخر 
وقد �شمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي يحلق جزًءا من ال�شعر ويرتك الباقي بالقزع، املعروف الآن 
باأ�شماء غربية كالكبوريا واملارينز، وغريها من الأ�شماء التي ل مت�ص الإ�شالم، فيجب 
علينا نحن �شباب الإ�شالم اأن نكون قدوة ح�شنة ومثالية يف ت�شرفاتنا واأفعالنا ولبا�شنا، 

وغري ذلك.
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الـجـار
اأحكامها،  وب��ني  وبينها  اإل  ال��دي��ن  ه��ذا  كبرية يف  ول  الإ���ش��الم �شغرية  ي��دع  مل 
اإل اهلل، وم��ن هذا  اإل��ه  والإ���ش��الم دي��ن الكمال ودي��ن الرتابط والجتماع على كلمة ل 

الجتماع اجلار وما له من حقوق على جاره.
»م��ا زال جربيل  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر���ش��ول اهلل  ق��ال  ق��ال��ت:  ع��ن عائ�شة - ر�شي اهلل عنهما - 

يو�شيني باجلار حتى ظننت اأنه �شيورثه« متفق عليه. 
ف��اجل��ار ه��و م��ن ت��راه يف يومك خم�ص م��رات يف امل�شجد وه��و ال��ذي تاأمنه على 
منزلك يف غيابك، وهو الذي يطعمك من خرياته وما اأوتي من رزق، فاأو�شى الإ�شالم 
باجلار خرًيا، وجعل له حقوًقا وواجبات يجب مراعاتها؛ حتى يتما�شك اأفراد املجتمع، 
ونحن ماأمورون باتباع �شنة نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص واأن نقتدي به؛ لأن هذا خري لنا يف الدنيا 

والآخرة.

www.alukah.net
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الرياضة

من  يخطئ  متنا�شقة،  ومت��ري��ن��ات  معينة،  حل��رك��ات  اجل�شم  اأداء  ه��ي  الريا�شة 
يت�شور اأنها م�شيعة للوقت؛ لأنها توؤدي اإىل تقوية اجل�شم، وتهذيب النف�ص، وتن�شيط 
العقل، وتدريب احلوا�ص، ولها قيمة تربوية يف تعليم النظام والتعاون والدقة يف العمل 

اجلماعي.
قال اهلل - تعاىل - على ل�شان اإحدى ابنتي �شعيب - عليه ال�شالم -: زب ہ ھ  

ھ ھھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ رب )الق�ش�ص.(.

يف هذه الآية قدمت القوة على الأمانة والقوة ل تتحقق اإل عن طريق ممار�شة 
الريا�شة.

ويف احلديث ال�شحيح: عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل 
اأبو  رواه  ال�شعيف، ويف كل خري«  املوؤمن  اإىل اهلل من  واأح��ب  القوي خري  »املوؤمن  ملسو هيلع هللا ىلص: 

هريرة.
احلب�شة  األ��ع��اب  وي�شاهد  اخليل،  �شباقات  بع�ص  يرعى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  ك��ان  وق��د 
بعد  ال�شهام  ال�شحابة ينظمون مباريات لرمي  العيد، وكان  اأي��ام  باحلراب يف م�شجده 

�شالة املغرب ليتمرنوا على اإ�شابة الهدف.
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السب والشتم
ال�شب وال�شتم معناهما اأن ت�شف ال�شخ�ص بح�شوره اأو بغيبته مبا هو قبيح، ومبا 

ل يريده من ال�شفات ال�شيئة اأو لعنه.
وال�شب وال�شتم من املحرمات التي حرمها اهلل علينا؛ عن ابن م�شعود  - ر�شي 
اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�شباب امل�شلم ف�شوق وقتاله كفر« متفق عليه. فكيف 
والإ���ش��الم جمتمع على كلمة واح��دة وفيه  ه��ذا  امل�شلم، كيف يكون  اأخ��اه  بامل�شلم ي�شب 
الرتابط وال��رتاح��م؟!.. عن عبداهلل بن عمرو ر�شي اهلل عنهما ق��ال: قال ر�شول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن من اأكرب الكبائر اأن يلعن الرجل والديه، قيل يا ر�شول اهلل: كيف يلعن الرجل 
والديه؟ قال: ي�شب الرجل اأبا الرجل في�شب اأباه وي�شب اأمه في�شب اأمه« رواه البخاري. 
املوؤمن  »لي�ص  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�شول اهلل  ق��ال  ق��ال:   - - ر�شي اهلل عنه  وع��ن عبداهلل بن م�شعود 

بالطعان ول باللعان ول الفاح�ص ول البذيء« رواه الإمام اأحمد.
 فيجب علينا اإخواين الطالب اأن نكون متم�شكني بديننا وما جاء به، ونكون نحن 
د ل�شانه اإذا غ�شب  امل�شلمني كالإخوة ل ي�شب بع�شنا البع�ص، ول ي�شتمه ول يلعنه، ويعورّ
من اأحد اأن يقول: اهلل ي�شاحمك، اأو جزاك اهلل خرًيا؛ فاإن هذه الكلمات لها وقع على 

من �شبرّك اأو �شتمك.

www.alukah.net
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السواك 
ا على �شحة امل�شلم كان ل بد من  دعا الإ�شالم اإىل النظافة وحثرّ عليها؛ وحر�شً
وقد  املختلفة،  الطبية  املنظفة  وامل��واد  والفر�شاة  ال�شواك  وا�شتعمال  الأ�شنان  تنظيف 
اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بال�شواك فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »لول اأن اأ�شق على اأمتي لأمرتهم بال�شواك عند كل 
�شالة« رواه الرتمذي. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال�شواك مطهرة للفم، مر�شاة للرب« رواه البخاري. 
�شئتم«  وقت  اأي  فا�شتاكوا  �شنة؛  »ال�شواك  :ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  وقت؛  كل  م�شتحب يف  وال�شواك 

اأخرجه الديلمي يف الفردو�ص عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - . 
املعدة،  وي�شح  البلغم،  ويقطع  اللثة،  وي�شد  الفم  يطيب  عدة:  منافع  ولل�شواك 
القراءة  وين�شط  الكالم،  وي�شهل جماري  الطعام،  على ه�شم  ويعني  ال�شوت،  وي�شفي 
وي��ك�� رّ احل�شنات.  املالئكة  ال���رب، ويعجب  ال��ن��وم وير�شي  وي��ط��رد  وال�����ش��الة،  ك��ر  وال��ذرّ
وي�شتحب ا�شتخدام ال�شواك يف كل وقت، ويتاأكد ال�شتحباب عند الو�شوء والنتباه من 
الأحاديث  وال�شائم يف كل وقت؛ لعموم  للمفطر  الفم، وي�شتحب  رائحة  لتغيري  النوم 

فيها وحلاجة ال�شائم اإليه؛ ولأنه مر�شاة للرب ومطهرة للفم.



31

بنك الكلمة البينة

الصحة
ال�شحة تاج على روؤو�ص الأ�شحاء ل يعرفها اإل املر�شى، وحيث اإن الإ�شالم اهتم 
ب�شحة الإن�شان، واأولها عناية كبرية، واعترب ال�شحة من اأجلِّ نعم اهلل - تعاىل - على 
بال�شحة  العتناء  مل�شائل  الكرمي  القراآن  �ص  تعررّ وقد  الإمي��ان،  نعمة  بعد  الب�شر  بني 
قال  كما   ..)24 )التوبة:  رب  ڀ  ڀ  پ  پ  زب  تعاىل:  قال  الإن�شان  و�شالمة 
الوقاية  باب  من  النظافة  واإن  هذا  )ال�شعراء(.  رب   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  زب  تعاىل: 
لنا  بد  ال�شليمة، فال  املجتمعات  وبناء  النا�ص  اأهمية كربى يف حياة  لها  التي  ال�شحية 
الأمرا�ص  من  ي�شرها  عما  بعيدة  معافاة،  �شليمة  اأج�شامنا  �شحة  على  احلفاظ  من 
اإىل م�شاف  اأ�شحاء الأج�شام لكي ي�شموا بها  اإىل �شباب  والأوبئة؛ لأن الأمة يف حاجة 
الأمم املتقدمة، ولنعلم اأخرًيا اأن بالدنا حفظها اهلل - تعاىل - تقدم اخلدمات ال�شحية 

جلميع املواطنني باملجان، وهذه نعمة من اهلل - تعاىل - للعناية ب�شحتنا.

www.alukah.net
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الصالة
 اأحبائي.. يف هذا ال�شباح اجلميل الذي يزيد جماًل باإ�شراقة وجوهكم الراكعة 
ال�شاجدة، �شاأحدثكم عن اأمٍر عظيم، هو: ال�شالة، هذه العبادة العظيمة لي�شت كالعبادات 

الأخرى انفردت مبزايا تدل على عظم �شاأنها. 
اأحبائي.. كل العبادات جاء بها الوحي تنزياًل من ال�شماء اإىل الأر�ص، اإل ال�شالة 
فهي مل تفر�ص ك�شائر العبادات، بل رفع اهلل نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص اإليه وفر�ص عليه ال�شالة 

م�شافهة دون و�شيط يف ال�شماء ال�شابعة.
فتدبر هذه املنزلة العظيمة، فما فر�شت يف علو ال�شماء اإل لعلو �شاأنها، ثم انظر 
اأما  واحل��ج..  الزكاة  وهكذا  ي�شتطع،  من مل  عن  ي�شقط  فال�شيام  العبادات،  �شائر  اإىل 
ال�شالة فال ت�شقط مهما كان ال�شبب، حتى يف حالة احلرب ومواجهة العدو ل ت�شقط 

ال�شالة.. األ يدل ذلك على اأمرها العظيم؟!
ال�شالة  الأم��ة:  امل��وت ينادي  الدنيا يف �شكرات  ي��ودع احلياة  ملسو هيلع هللا ىلص وهو  ر�شول اهلل 

ال�شالة؛ �شفقًة على اأمته؛ لأنه يعلم اأن اإ�شاعتها خطر عظيم. 
�شيعنا  لها..  واإه��م��ال  لل�شالة  ت�شييع  من  اأراه  ما  الأمل  اأ�شد  يوؤملني  اأحبائي.. 

ال�شالة فانقلبت حياتنا هًما وغًما و�شاعت الأمرا�ص النف�شية يف جمتمعنا.
فمن  الو�شل  ه��ذا  انقطع  ف��اإذا  ب��اهلل،  العبد  ت�شل  لأنها  �شالة  يت  �ُشمرّ ال�شالة 

يحمينا ومن يحفظنا ومن يرحمنا.
كان الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص اإذا اأهمه اأمر جلاأ اإىل ال�شالة يناجي ربه ويدعوه؛ فت�شل روحه 
اأوق��ات  لبالل حينما حتني  ملسو هيلع هللا ىلص  يقول  وك��ان  نف�شه،  وتطمئن  روح��ه  فتهداأ  ال�شماء  اإىل 
اأف�شل  اأن  ليوؤكد  احلديث  النف�شي  الطب  وج��اء  ب��الل«.  يا  بال�شالة  »اأرح��ن��ا  ال�شالة 
الطرق لعالج القلق هو اأ�شلوب العالج ال�شرتخائي، اأو العالج بالتقليل من احل�شا�شية 
النفعالية عن طريق ال�شالة؛ فال�شالة اإذا ما اأداها الإن�شان كما ينبغي اأن توؤدى يتوجه 
الفرد بكل حوا�شه وجوارحه اإىل اهلل - تعاىل -، وهذا من �شاأنه اأن يبعث يف الإن�شان حالة 

من ال�شرتخاء التام وهدوء النف�ص وراحة ال�شمري.
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العسل
قال - تعاىل -: زب ڎ ڈ ڈژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ گ ڳ    ڳ 
ھ    ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ 
ے ے رب )النحل(، والع�شل جاء ذكره يف حديثه ملسو هيلع هللا ىلص، والع�شل ذلك الرحيق املختوم 
الذي جمعه النحل من الأزهار والأ�شجار، ويف عملية كيميائية داخل بطن النحلة يخرج 
التئام اجل��روح،  اأن��ه ي�شاعد على  ال��ذي من فوائده التي ل ح�شر لها،  لنا هذا الع�شل، 
الك�شل  من  الإن�شان  ويحمي  النظر  ويقوي  ال�شعال،  ويهدئ  الأغ�شية  ببناء  ل  ويعجرّ

واخلمول، وي�شاعد يف �شفاء التهابات الفم واحللق.
املنخف�ص،  ال�شغط  ويرفع  ال�شداع  ويحارب  اله�شمي  للجهاز  مفيد  والع�شل 
لالأ�شقام  �شفاء  يعترب  فاإنه  ه��ذا  وم��ع  لالمت�شا�ص،  جاهزة  مه�شومة  وجبة  ويعترب 

زب ڭ   :- تعاىل   - الع�شل؛ و�شدق قوله  اأ�شرار  بعد  والأم��را���ص، ومع ذلك مل تظهر 
ۇ ۇ ۆ ۆ رب )يو�شف 7٦(.
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العلم
العلم نور ينري الطريق ويبدد ظلمات اجلهل والتخلف، به ت�شتنري العقول ير�شم 
يف  الأمم  تتقدم  بالعلم  ال�شالل،  ط��رق  من  احل��ق  طريق  ويحدد  الطريق،  معامل  لنا 
اأخالقها ويف �شوؤون حياتها، واأبناوؤنا هم اأمل الأمة وبناة ح�شاراتها، بهمتهم وبعزميتهم 
ترتفع الراية، وعلى �شواعدهم يعلو البناء على اأ�ش�ص قوية وحقيقية، فال�شباب امل�شلم 
ن�شًرا يف خمتلف  ويحقق  ويبني جم��ًدا  ح�شارة،  ين�شئ  اأن  والعلم  ب��الإمي��ان  ي�شتطيع 
اأبي  زب ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ  ىئىئ رب  )الزمر 9(. وع��ن  ق��ال - تعاىل -:  امل��ج��الت، 
هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من �شلك طريًقا يلتم�ص فيه علًما �شهل 
اهلل له طريًقا اإىل اجلنة« رواه اأبو داود. ولقد مرت على الأمة الإ�شالمية قرون طويلة 
كانت فيها منارة للعلم يف العامل، وكان اأهل اأوروبا ياأتون للتعليم يف جامعات امل�شلمني 
يف الأندل�ص، حتى �شار امل�شلمون بالعلم �شادة العامل، اإنهم اأجدادنا العظماء ونحن على 

اآثارهم ن�شري لن�شبح �شادة العامل بالإميان والعلم.
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الغيبة
اأخ��اك مبا  ملسو هيلع هللا ىلص بذكُرك  فها النبي  اآف��ات الل�شان، وقد عررّ اآف��ة خطرية من  الغيبة 
يكره: »قيل اأفراأيت اإن كان يف اأخي ما اأقول« قال: »اإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، واإن 

مل يكن فيه فقد بهته« رواه م�شلم.
اأو  الفعل  اأو  بالتعري�ص  املغتاب ولو  بالل�شان، ولكن ما يكره  والغيبة ل تخت�ص 

الإ�شارة، اأو الغمز اأو اللمز اأو الكتابة، اأو غري ذلك.
ولقد نهى الإ�شالم عن الغيبة، قال - تعاىل -: زب ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿٿ ٿ 
ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ  ڦ ڄ  ڄ رب )احلجرات 12(. وعن اأبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »امل�شلم اأخو امل�شلم، ل يخونه ول  هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل 
التقوى هاهنا،  امل�شلم ح��رام، عر�شه وماله ودم��ه..  امل�شلم على  يكذبه ول يخذله، كل 

بح�شب امرئ من ال�شر اأن يحقر اأخاه امل�شلم« رواه الرتمذي.
فهو  الغيبة  وقع يف  اإذا  والإن�شان  املوؤمن،  ولي�ص  املنافق  �شعار  الغيبة  اأن  ولنعلم 
�ص ل�شخط اهلل - تعاىل - ومقته، واإن ح�شناته يوؤخذ منها يوم القيامة ملن اأُغتيب. معرَّ
وطريق التوبة بالن�شبة ملن اغتاب امل�شلمني هو اأن يتحلله ويذهب اإىل من اغتابه، 
ال��ذي فيه يف  فاإنه يذكرُه باخلري  الفتنة  ياأمن  واإن مل  الفتنة،  اأم��ن  اإذا  العفو  ويطلب 
املجال�ص التي ذكرُه فيها ب�شوء، ويرد عنه الغيبة يف ذلك املجل�ص، وتكون تلك بتلك - اإن 

�شاء اهلل -.
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القلم
اإن القلم �شاأنه عجيب، ونباأه غريب، ق��ال - تعاىل -: زب ڈژ ژ ڑ ڑ  ک رب   
)القلم(.. فهو نحيف اجل�شم، عظيم ال�شم، جميل الر�شم اإن خطا يف القرطا�ص اأن�شت 
ز اجلنود وترفع البنود، من حروفه يجنى الع�شل اإن �شاء، فمداده  له النا�ص، بالقلم جُتهرّ
ها  �ُشمرّ احليات واأم النكبات، و�شبب الباليا املوجعات، واإن اأراد جعل �شطوره نوًرا و�شريرّ
�شروًرا.. ل ت�شمع له كالًما، ولكنه �شار للحكمة اإماًما، وللمعارف قائًدا هماًما، لفظه 
اأغلى من الياقوت، به خط الوحي يف امللكوت، اإذا ت�شجع مالأ ال�شفحات وعباأ املجلدات، 
يتكلم  ل  ي�شاأل،  ول  يجيب  ياأكل،  ول  ي�شرب  الإن�شان،  من  واأحفظ  الل�شان  من  اأف�شح 
حتى ي�شبع ول يخطب حتى ير�شع، ول ي�شكت حتى يو�شع، ول يكتب حتى يقرع، وهو 
الذي �شطر احلكمة ت�شطرًيا ومل يغادر منها قلياًل ول كثرًيا، يطري العلم من الراأ�ص 
فيقيده القلم يف القرطا�ص، واإذا حمله الأمي قال ل م�شا�ص، موؤدب ل ينتقد، مقلد ل 
وما  اخلطباء  �شمت  يخون،  ل  وه��و  احلفظ  يخون  فنون،  احلكمة  من  عنده  يجتهد، 
�شمت، و�شكت ال�شعراء وما �شكت، ومات امللوك ومل ميت، ي�شعل احلروب ول يح�شرها، 
وكثري  الفكر  حا�شر  وهو  بنانك،  وهو طوع  بيانك  والقلم  فين�شرها،  الأ�شرار  ي�شتودع 

ال�شكر و�شاحب ِذكر، واإذا اأتيت للمدر�شة وما معك قلم فارجع واأنت حمرتم.
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الكرم
الكرم خلق اإ�شالمي عظيم، والكرم من ال�شفات التي ترفع الإن�شان يف جمتمعه، 
وجتعل له ذكًرا ح�شًنا، وهو من �شفات امل�شلم؛ لأن الكرمي قريب من اهلل، قريب من اجلنة، 
 والبخيل بعيد عن اجلنة، وعن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل :ملسو هيلع هللا ىلص 
اأعط منفًقا  اللهم  اأحدهما:  اإل وملكان ينزلن فيقول  العباد فيه  يوم ي�شبح  »ما من 

خلًفا، ويقول الآخر اللهم اأعط مم�شًكا تلًفا« رواه البخاري وم�شلم.
وكان الر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأجود من الريح املر�شلة، وكان يعطي عطاء من ل يخ�شى 
»اتقوا  العطاء فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص على  النبي  باهلل، ولذالك فقد حثنا  الثقة  دائم  الفقر؛ لأنه 

النار ولو ب�شق مترة« متفق عليه.
العظيم..  الأج��ر  لها  وجعل  ال�شدقة،  على  وح�ص  الزكاة  الإ���ش��الم  �شرع  ولهذا 
ال�شفوة  �شبيل اهلل فكان مع  الإنفاق يف  وال�شح وعلرّمها  البخل  نف�شه من  فهنيًئا طهر 
الأبرار من عباد اهلل، وقال الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص يف حامت الطائي: اإنه كانت فيه اأخالق الإ�شالم؛ 
لوجود الكرم يف �شفاته، ويجب علينا - اأحبائي - اأن نكون كرماء يف كل �شيء يف املال 
والطعام، وحتى عندما ي�شتعري زميلك اأدوات مدر�شية فاإعارتك اإياه تعترب كرًما منك 
واعلم - اأخي - اأن الكرمي قريب من اهلل، قريب من اجلنة، والبخيل بعيد عن اهلل بعيد 

عن اجلنة.
ن�شاأل اهلل العظيم اأن نكون من الكرماء يف دينهم ودنياهم.
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األمانة.. بين الصيانة والخيانة
روى البخاري يف �شحيحه عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )اأنه 
ذكر رجاًل من بني اإ�شرائيل، �شاأل بع�ش بني اإ�شرائيل اأن ي�شلفه األف دينار، فقال: ائتني 
بال�شهداء اأ�شهدهم، فقال: كفى باهلل �شهيًدا، قال فائتني بالكفيل، قال: كفى باهلل كفياًل، 
التم�ش  ثم  البحر فق�شى حاجته،  اأجل م�شمى، فخرج يف  اإىل  اإليه  قال: �شدقت، فدفعها 
مركًبا يركبها يقدم عليه لالأجل الذي اأجله، فلم يجد مركًبا، فاأخذ خ�شبة فنقرها، فاأدخل 
فيها األف دينار و�شحيفة منه اإىل �شاحبه، ثم زجج مو�شعها، ثم اأتى بها اإىل البحر فقال: 
اللهم اإنك تعلم اأين كنت ت�شلفت فالًنا األف دينار، ف�شاألني كفياًل فقلت: كفى باهلل كفياًل، 
اأجد  اأن  واأين جهدت  بك،  �شهيًدا، فر�شي  باهلل  فقلت: كفى  �شهيًدا  و�شاألني  بك،  فر�شي 
مركًبا اأبعث اإليه الذي له فلم اأقدر، واإين اأ�شتودعكها، فرمى بها يف البحر حتى وجلت فيه، 
ثم ان�شرف، وهو يف ذلك يلتم�ش مركًبا يخرج اإىل بلده، فخرج الرجل الذي اأ�شلفه، ينظر 
لعل مركًبا قد جاء مباله، فاإذا باخل�شبة التي فيها املال، فاأخذها لأهله حطًبا، فلما ن�شرها 
وجد املال وال�شحيفة، ثم قدم الذي كان اأ�شلفه، فاأتى بالألف دينار، فقال: واهلل ما زلت 
جاهًدا يف طلب مركب لآتيك مبالك، فما وجدت مركًبا قبل الذي اأتيت فيه، قال: هل كنت 
بعثت اإيل ب�شيء؟ قال: اأخربك اأين مل اأجد مركبا قبل الذي جئت فيه، قال: فاإن اهلل قد اأدى 

عنك الذي بعثت يف اخل�شبة، فان�شرف بالألف دينار را�شًدا(.
هذا احلديث ذكره النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليبني لأمته اأهمية الأمانة والوفاء، ويربي فيهم هذا 
اخللق اجلميل كما يربي اأتباعه دائًما على خري ال�شجايا، واأنبل ال�شمائل، واأح�شن الأخالق.
والأمانة عظيم يف الدين قدرها، وكبريـ  عند اهللـ  �شاأنها، وجليل بني النا�ش اأثرها.. 

ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ژ  تعاىل:  قال  برعايتها وحتقيقها..  الأمر من اهلل  ولذلك جاء 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى  ائ ائ ەئ ەئوئ وئ  ۇئ ۇئ         ۆئ ۆئ ۈئ ژ )الن�شاء(، 

وقال �شبحانه: ژ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ڃژ )البقرة(.
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ژ  فقال:  اخليانة  عن  ونهى 
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ڦ ڦ ژ )الأنفال(.

وجعل اأعظم عالمات الإميان و�شفات املوؤمنني مراعاة الأمانة وحفظها ژ ڇ ڇ 
اأهل  اأهل ال�شالة  واأعاد الآية نف�شها يف و�شف  )املوؤمنون(،  ژ  ڇ ڇ ڍ ڍ 

الإميان يف �شورة املعارج: ژ ې ى ى ائ ائ ەئ ژ )املعارج(.
واأعظم اآية يف بيان مكانة الأمانة وعظم منزلتها قوله - عز وجل - : ژ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ       ۇئ ۇئ ۆئ ژ 

معنى الأمانة يف هذه الآية يختلف عن الأمانة املراد معناها يف احلديث)الأحزاب(.
فانظر كيف اأ�شفقت ال�شموات والأر�ش واجلبال من حمل الأمانة، وخفن من عواقب 

حملها ملا يرتتب على التق�شري يف ذلك من النكال والعذاب الأليم.

www.alukah.net
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أعمال تثقل الميزان
اإن اأّول ما يثقل يف امليزان، �شهادة األ اإله اإل اهلل؛ لأنها كلمُة احلق التي قامت بها 
اأجلها، وبلغ من ِعظمها، وجليل  الر�شل من  واأُر�شلت  الكتب،  واأُنزلت  ال�شماوات والأر�ش، 
و�شفها، ما جاء يف احلديث القد�شي: )يا مو�شى، لو اأن ال�شموات ال�شبع وعامرهن غريي، 
والأر�شني ال�شبع يف كفة ول اإله اإل اهلل يف كفة مالت بهن ل اإله اإل اهلل( رواه الن�شائي يف 
اإن هذه املفا�شلة  ال�شنن الكربى، واحلاكم يف م�شتدركه، ولي�ش الأمُر متثياًل جمّردًا، بل 
احلا�شلة بني ل اإله اإل اهلل، وبني غريها من الأعمال، �شتح�شل يوم القيامة، ودليلها حديث 
ملسو هيلع هللا ىلص  »البطاقة« الذي رواه عبد اهلل بن عمرو بن العا�ش ر�شي اهلل عنهما، اأن ر�شول اهلل 
عليه  فين�ُشر  القيامة،  يوم  روؤو�ش اخلالئق  على  اأمتي  من  رجاًل  �شُيخل�ش  اهلل  )اإن  قال: 
، كل �شِجلٍّ مثل مدِّ الب�شر، ثم يقول: اأتنكر من هذا �شيًئا؟ اأظلمك  ت�شعة وت�شعني �شجالًّ
اإن  األك عذر؟ فيقول: ل يا رب! فيقول: بلى!  كتبتي احلافظون؟ فيقول ل يا رب! فيقول: 
اإل اهلل  اإله  اأن ل  اأ�شهد  لك عندنا ح�شنة، فاإنه ل ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: 
واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله، فيقول: اح�شر وزنك، فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع 
هذه ال�شجاّلت؟ فقال: اإنك ل تظلم. فتو�شع ال�شجالت يف كّفة والبطاقة يف كفة، فطا�شت 

ال�شجاّلت، وثقلت البطاقة، فال يثقل مع ا�شم اهلل �شيء( رواه الرتمذي وابن ماجه.
ومن مثاقيل الأعمال، الت�شبيح والتحميد، والتهليل والتكبري، وورد يف ذلك حديث 
اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه، اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: )كلمتان خفيفتان على الل�شان، ثقيلتان 
يف امليزان، حبيبتان اإىل الرحمن، �شبحان اهلل وبحمده، �شبحان اهلل العظيم( متفق عليه.



41

بنك الكلمة البينة

ال تغضب 
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - ، اأن رجاًل قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اأو�شني« ، قال: )ل 

تغ�شب(، فرّدد، قال: )ل تغ�شب( رواه البخاري.
ال�شرح: خلق اهلل تعاىل اآدم عليه ال�شالم من تراب الأر�ش بجميع اأنواعه - الأبي�ش 
منها والأ�شود، والطيب والرديء، والقا�شي واللني - ، فن�شاأت نفو�ش ذّريته متباينة الطباع، 
 خمتلفة امل�شارب، فما ي�شلح لبع�شها قد ل ينا�شب غريها، ومن هذا املنطلق راعى النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
نف�شه  تهذيب  يعينه يف  وما  ينا�شبه،  فرد مبا  كل  يو�شي  كان  اإذ  للنا�ش،  و�شاياه  ذلك يف 

وتزكيتها.
اجلامعة  الكلمة  منه  يغنموا  كي  اإليه  يت�شابقون  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�شول  �شحابة  هم  فها 
والتوجيه الر�شيد، وكان منهم اأبو الدرداء ر�شي اهلل عنه - كما جاء يف بع�ش الروايات - ، 
فاأقبل بنف�ش متعط�شة اإىل املربي العظيم، ي�شاأله و�شية جتمع له اأ�شباب اخلري يف الدنيا 

والآخرة، فما زاد النبي ملسو هيلع هللا ىلص على اأن قال له: )ل تغ�شب(.
فالغ�شب  الذميم،  اخللق  هذا  خطر  اإىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ي�شري  املوجزة،  الكلمة  وبهذه 
جماع ال�شر، وم�شدر كل بلّية، فكم ُمّزقت به من �شالت، وُقطعت به من اأرحام، واأُ�شعلت 
به نار العداوات، وارُتكبت ب�شببه العديد من الت�شرفات التي يندم عليها �شاحبها �شاعة 

ل ينفع الندم.
اإنه غليان يف القلب، وهيجان يف امل�شاعر، ي�شري يف النف�ش، فرتى �شاحبه حممر 
الوجه، تقدح عيناه ال�شرر، فبعد اأن كان هادًئا متزًنا، اإذ به يتحول اإىل كائن اآخر يختلف 

كلية عن تلك ال�شورة الهادئة، كالربكان الثائر الذي يقذف حممه على كل اأحد.
الغ�شب  يف  احلق  كلمة  اأ�شاألك  اإين  )اللهم  دعاء:  من  يكرث  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  ولهذا 
والر�شا( رواه اأحمد، فاإن الغ�شب اإذا اعرتى العبد، فاإنه قد مينعه من قول احلق اأو قبوله، 
وقد �شّدد ال�شلف ال�شالح ر�شوان اهلل عليهم يف التحذير من هذا اخللق ال�شائن، فها هو 
علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - يقول: »اأول الغ�شب جنون واآخره ندم، ورمبا كان 
العطب يف الغ�شب«، ويقول عروة بن الزبري - ر�شي اهلل عنهما - : »مكتوٌب يف احِلكم: يا 
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داود اإياك و�شدة الغ�شب؛ فاإن �شدة الغ�شب مف�شدة لفوؤاد احلكيم«، واأُثر عن اأحد احلكماء 
التنانري  روح احلي يف  تثبت  ل  كما  الغ�شب،  العقل عند  يثبت  ل  بني،  »يا  لبنه:  قال  اأنه 
اأندم  تكلمت يف غ�شبي قط مبا  »ما  اآخر:  وقال  اأعقلهم«،  النا�ش غ�شًبا  فاأقل  امل�شجورة، 

عليه اإذا ر�شيت«.
قوله  يف  جاء  ما   ، كتابه  يف  املوؤمنني  عباده  بها  اهلل  امتدح  التي  ال�شفات  ومن 

ٺ ٺ      ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ  ژ  تعاىل: 
ثالث  اإىل  ينق�شمون  النا�ش  اأن  اإىل  ت�شري  الآية  فهذه  عمران(،  )اآل  ژ  ڤ ڤ 

مراتب: فمنهم من يكظم غيظه، ويوقفه عند حده، ومنهم من يعفو عمن اأ�شاء اإليه، ومنهم 
من يرتقي به �شمو خلقه اإىل اأن يقابل اإ�شاءة الغري بالإح�شان اإليه.

وهذا يقودنا اإىل �شوؤال مهم: ما هي الو�شائل التي حتد من الغ�شب، وتعني العبد 
على التحكم بنف�شه يف تلك احلال؟: لقد بينت ال�شريعة العالج النافع لذلك من خالل عدة 

ن�شو�ش، وهو يتلخ�ش فيما ياأتي:
اأوًل: اللجوء اإىل اهلل �شبحانه وتعاىل بالدعاء، فالنفو�ش بيد اهلل تعاىل، وهو املعني 

على تزكيتها، يقول اهلل تعاىل: ژ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ڤ ژ )غافر(.
ثانًيا: التعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ، فهو الذي يوقد جمرة الغ�شب يف القلب، 
يقول اهلل تعاىل: ژ ہ ھ ھ ھ  ھ      ے ڭ ژ )ف�شلت(، وقد مّر النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
على رجلني ي�شتّبان، فاأحدهما احمّر وجهه، وانتفخت اأوداجه، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )اإين لأعلم 
كلمة، لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال: اأعوذ باهلل من ال�شيطان، ذهب عنه ما يجد(، 
وعلى الغا�شب اأن يكرث من ذكر اهلل تعاىل وال�شتغفار؛ فاإن ذلك يعينه على طماأنينة القلب 

وذهاب فورة الغ�شب.
ثالًثا: التطلع اإىل ما عند اهلل تعاىل من الأجور العظيمة التي اأعدها ملن كظم غيظه، 
فمن ذلك ما رواه اأبو داود ب�شند ح�شن، اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )من كظم غيًظا وهو قادر على 

اأن ينفذه، دعاه اهلل تبارك وتعاىل على روؤو�ش اخلالئق، حتى يخريه من اأي احلور �شاء(.
رابًعا: الإم�شاك عن الكالم، ويغري من هيئته التي عليها، باأن يقعد اإذا كان واقًفا، 
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وي�شطجع اإذا كان جال�ًشا كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )اإذا غ�شب اأحدكم وهو قائم فليجل�ش، فاإن 
ذهب عنه الغ�شب واإل فلي�شطجع( رواه اأبو داود.

خام�ًشا: البتعاد عن كل ما ي�شبب الغ�شب، والتفكر فيما يوؤدي اإليه.
�شاد�ًشا: تدريب النف�ش على الهدوء وال�شكينة يف معاجلة الق�شايا وامل�شكالت، يف 

�شتى �شوؤون الدنيا والدين.

www.alukah.net
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اتق اهلل حيثما كنت

عن اأبي ذر جندب بن جنادة، واأبي عبد الرحمن معاذ ِبن جبل - ر�شي اهلل عنهما - ، 
عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: )اتق اهلل حيثما كنت، واأتبع ال�شيئة احل�شنة متحها، وخالق النا�ش 

بخلق ح�شن( رواه الرتمذي وقال: حديث ح�شن.

التقوى هي �شفينة النجاة، ومفتاح كل خري، كيف ل؟ وهي الغاية العظمى، واملق�شد 
الأ�شمى من العبادة؟، اإنها حما�شبة دائمة للنف�ش، وخ�شية م�شتمرة هلل، وحذر من اأمواج 
ال�شهوات وال�شبهات التي تعيق من اأراد ال�شري اإىل ربه، اإنها اخلوف من اجلليل، والعمل 

بالتنزيل، والقناعة بالقليل، وال�شتعداُد ليوم الرحيل.

تعاىل:  قال  خلقه،  من  والآخرين  لالأولني  اهلل  و�شية  هي  التقوى  كانت  هنا   من 
 ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ۈ ژ )الن�شاء(، وهي و�شية النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 جلميع اأمته، وو�شية ال�شلف بع�شهم لبع�شهم، فال عجب اإذا اأن يبتداأ بها ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ن�شيحته ملعاذ بن جبل و اأبي ذر - ر�شي اهلل عنهما - .

املوؤمن  اأو �شعاًرا يرفع، بل هي منهج حياة، يرتّفع فيه  لي�شت كلمة تقال،  والتقوى 
عن لذائذ الدنيا الفانية، ويجتهد فيه بامل�شابقة يف ميادين الطاعة، ويبتعد عن املعا�شي 
التقوى؟  �شئل عن  ملا  املعنى  اأبي بن كعب - ر�شي اهلل عنه - هذا  واملوبقات، وقد ج�شد 
فقال: "هل اأخذت طريًقا ذا �شوك؟ قال: نعم، قال: فكيف �شنعت؟ قال: اإذا راأيت ال�شوك 
عزلت عنه اأو جاوزته اأو ق�شرت عنه، قال: ذاك التقوى "وقد اأخذ ابن املعتز رحمه اهلل 

هذا املعنى، و�شاغه باأبيات بديعة من ال�شعر فقال:

خ�������������ل ال���������������ذن���������������وب ������ش�����غ�����ي�����������������������ره�����������������ا
ال���������ت���������ق������������������������ى ذاك  وك�����ب�����ي�����������������ره�����������������ا 
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اأر ف���������������وق  ك�������م�������������������������������ا��������صٍ  وا����������ش���������ن���������ع 
�����������ص ال�����������������ش��������وك ي���������ح���������ذر م����������ا ي�������رى

������ش�����غ�����ي�����������������������������������������������رة حت�������ق�������������������������������رن  ل 
احل���������ش������������������������ى  م����������ن  اجل��������ب�����������������ال  اإن 

ومن متام التقوى، اأن يرتك العبد ما ل باأ�ش به، خ�شية اأن يقع يف احلرام، وي�شهد 
لذلك قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )فمن اتقى ال�شبهات، فقد ا�شترباأ لدينه وعر�شه( رواه م�شلم، ويف 
هذا املعنى يقول اأبو الدرداء - ر�شي اهلل عنه - : "متام التقوى، اأن يتقي اهلل العبد، حتى 
يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يرتك بع�ش ما يرى اأنه حالل، خ�شية اأن يكون حراًما، فيكون 

حجاًبا بينه وبني احلرام، فاإن اهلل قد بنّي للعباد الذي ي�شريهم اإليه فقال: ژ ڎ ڈ 
حتقرن  فال   ،) )الزلزلة  ژ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

�شيًئا من اخلري اأن تفعله، ول �شيًئا من ال�شر اأن تتقيه.
كل  يف  التقوى  مالزمة  على  للموؤمن  تنبيه  كنت(  حيثما  اهلل  )اتق  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  ويف 
وجهره،  و�شره  و�شكناته،  حركاته  كل  يف  له  اهلل  ملراقبة  ا�شت�شعاره  من  انطالًقا  اأحواله، 
ويف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )اتق اهلل حيثما كنت( اإ�شارة اإىل حقيقة التقوى، واأنها خ�شية اهلل يف ال�شّر 
والعلن، وحيث كان الإن�شان اأو �شار، فمن خ�شي اهلل اأمام النا�ش فح�شب فلي�ش بتقي، وقد 

قال تعاىل يف و�شف عباده املوؤمنني: ژ مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جحمح جخ حخ 
مخ   جس ژ )ق(.

وقد يظن ظان اأن املتقي مع�شوم من الزلل، وهذا خطاأ يف الت�شور؛ فاإن املتقي قد 
تعرتيه الغفلة، فتقع منه املع�شية، اأو يح�شل منه التفريط يف الطاعة، وهذه هي طبيعة 
الب�شر املجبولة على ال�شعف، ولكن املتقي يختلف عن غريه باأنه اإذا تعرّثت به قدمه، بادر 
ميادين  بارتياد  التوبة  يتبع  بل  بذلك،  يكتف  ومل  ذنبه،  من  وال�شتغفار  ربه،  اإىل  بالتوبة 

الطاعة، والإكثار من الأعمال ال�شاحلة، كما اأمره ربه يف قوله: ژ ہ ھ ھ ھ   
ھ ے     ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ      ۆژ )هود( ومن هنا قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

احل�شنة متحها". ال�شيئة  "واأتبع 

www.alukah.net
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اإح�شان  ا  اأي�شً فهي  اإليه،  وتقّرًبا  وتعاىل،  تبارك  اهلل  مع  �شلة  التقوى  كانت  ولئن 
التكامل  لنا  يظهر  وهكذا  حقه،  حق  ذي  كل  واإعطاء  التعامل،  يف  وطيبة  اخللق،  اإىل 
والتنا�شق يف القيم الإميانية، فاإن الأخالق احلميدة رافد من روافد التقوى، و�شعبة من 

�شعب الإميان.
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إذا لم تستح فاصنع ما شئت
عن اأبي م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )اإن مما اأدرك النا�ش 

من كالم النبوة الأوىل: اإذا مل ت�شتح فا�شنع ما �شئت( رواه البخاري.
احلياء زينة النف�ش الب�شرية، وتاج الأخالق بال منازع، وهو الربهان ال�شاطع على 
ا  اأي�شً عّفة �شاحبه وطهارة روحه، ولئن كان احلياء خلًقا نبياًل يتباهى به املوؤمنون، فهو 
�شعبة من �شعب الإميان التي تقود �شاحبها اإىل اجلنة، كما قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )احلياء 

من الإميان، والإميان يف اجلنة( رواه اأحمد والرتمذي.
واحلق اأن احلياء رافد من روافد التقوى؛ لأنه يلزم �شاحبه فعل كل ما هو جميل، 
له،  اهلل  ملراقبة  العبد  ا�شت�شعار  هو  احلياء  هذا  ومبعث  قبيح،  كل  مقارفة  عن  وي�شونه 
اأنه  منه  يعلم  عمل  اأي  منه  ي�شدر  اأن  ا�شتقباح  على  ذلك  فيحمله  اإليه،  النا�ش  ومطالعة 
اقرتان  جاء  ذلك  اأجل  ومن  التكاليف؛   م�شقة  حتّمل  على  ويبعثه  وموله،  خلالقه  مكروه 
احلياء بالإميان يف اأكرث من مو�شع من الن�شو�ش ال�شرعية، يف اإ�شارة وا�شحة اإىل عظم 

هذا اخللق واأهميته.
وقد ُعرف النبي ملسو هيلع هللا ىلص بهذا اخللق وا�شُتهر عنه، حتى قال عنه اأبو �شعيد اخلدري - 
ر�شي اهلل عنه - ذلك : )كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأ�شد حياَء من العذراء يف خدرها(، وهكذا 
ن�شاأ الأنبياء جميًعا على هذه ال�شجّية، فال عجب اأن ي�شبح احلياء هو الو�شية املتعارف 

عليها، والبقية الباقية من كالم النبوة الأوىل، والتي يبلغها كل نبي لأمته.
مقارفة  من  احلياء  ومعناه:  اجلناية،  حياء  فمنها:  متعددة،  �شور  وللحياء 
حمبوبه  لأمر  ملخالفته  العبد  ا�شت�شعار  من  انطالًقا  وذلك  �شغرًيا،  كان  مهما  الذنب 
حينما  الكربى  ال�شفاعة  عن  كلهم  الأنبياء  اعتذار  الباب  هذا  ومن  وتعاىل،  �شبحانه 
بن  اأحمد  الإمام  وكان   ،  - عنه  معفًوا  كان  واإن   - خطاأ  من  منهم  كان  ما  يتذكرون 

قول: يكرث من  حنبل 

رب���������ي ل�����������������������ي  ق���������������������������������������ال  م�������������ا  اإذا 

www.alukah.net
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اأم��������������������ا ا�������ش������ت������ح������ي������ي������ت ت����ع���������ش����ي����ن����ي 
وت���������خ���������ف���������ي ال�������������ذن�������������ب م�������������ن خ�����ل�����ق�����ي

وب������ال������ع��������������������ش������ي��������������������ان ت�����اأت�����ي�����ن�����������������������������ي 
ف���������������م�������ا ق���������������������ويل ل�����������������ه ل��������������م���������������������������������������ا

ي������ع������ات�������������ب�������������ن��������������������ي وُي�����ق�����������������ش�����������ي�����������ن�����ي
وهناك نوع اآخر من احلياء، وهو احلياء الذي يتولد من معرفة العبد جلالل الرب، 
وكمال �شفاته، ويكون هذا احلياء دافًعا له على مراقبة اهلل على الدوام؛ لأن �شعاره هو قول 

القائل: »ل تنظر اإىل �شغر اخلطيئة، ولكن انظر اإىل عظم من ع�شيته«.
طبيعة  يوافق  الذي  احلياء  ذلك  الن�شاء،  حياء  وهو  ثالث،  نوع  ُي�شاف  اأن  وميكن 
املراأة التي ُخلقت عليها، فيزّينها ويرفع من �شاأنها، وا�شتمع اإىل اأم املوؤمنني عائ�شة - ر�شي 
اهلل عنها - اإذ تقول: »كنت اأدخل بيتي الذي ُدفن فيه ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأبي، فاأ�شع ثوبي - 
اأي اأطرحه - فاأقول: اإمنا هو زوجي واأبي، فلما ُدفن عمر معهم فواهلل ما دخلت اإل واأنا 

م�شدودة علّي ثيابي؛ حياء من عمر«.
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قل آمنت باهلل ثم استقم
عن اأبي عمرو �شفيان بن عبد اهلل الثقفي - ر�شي اهلل عنه - قال: قلت: يا ر�شول 
اهلل، قل يل يف الإ�شالم قوًل ل اأ�شاأل عنه اأحًدا غريك، قال: )قل اآمنت باهلل، ثم ا�شتقم( 

رواه م�شلم.
اإن غاية ما يتطلع اإليه الإن�شان امل�شلم، اأن تت�شح له معامل الطريق اإىل رّبه، فرتاه 
يبتهل اإليه يف �شالته كل يوم وليلة اأن يهديه ال�شراط امل�شتقيم، كي يتخذه منهاًجا ي�شري 

عليه، وطريًقا ي�شلكه اإىل ربه، حتى يظفر بال�شعادة يف الدنيا والآخرة.
ومن هنا جاء ال�شحابي اجلليل �شفيان بن عبداهلل - ر�شي اهلل عنه - ، اإىل النبي 
النبوة  م�شكاة  الإجابة من  فجاءته  اجلليل،  ال�شاأن  لي�شاأله عن هذا  الفر�شة  وانتهز  ملسو هيلع هللا ىلص، 

لتثلج �شدره، باأو�شح عبارة، واأوجز لفظ: )قل اآمنت باهلل، ثم ا�شتقم(.
للموؤمنني، وتت�شح معامل  األفاظه، ي�شع منهًجا متكاماًل  اإن هذا احلديث على قلة 
هذا املنهج ببيان قاعدته التي يرتكز عليها، وهي الإميان باهلل: )قل اآمنت باهلل(، فهذا 
هو العن�شر الذي يغري من �شلوك ال�شخ�ش واأهدافه وتطلعاته، وبه يحيا القلب ويولد ولدة 
جديدة تهيئه لتقبل اأحكام اهلل وت�شريعاته، ويقذف اهلل يف روحه من اأنوار هدايته، فيعي�ش 

اآمًنا مطمئًنا، ناعًما بالراحة وال�شعادة، قال اهلل تعاىل مبينا حال املوؤمن: ژ ڳ ڳ          ڳ 
)الأنعام(،  ژ  ۓ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ        ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
فبعد اأن كان خاوي الروح، مّيت القلب، دنيوي النظرة، اإذا بالنور الإمياين ميالأ جنبات 

روحه، في�شرق منها القلب، وت�شمو بها الروح، ويعرف بها املرء حقيقة الإميان ومذاقه.
يثبت  اأن  ا�شتطاع   قلبه،  الإميان، ومتكنت جذوره يف  الإن�شان حالوة  فاإذا ذاق 
يثمر  الإميان  اإن ذلك  ثم  رّبه وهو را�ش عنه،  يلقى  امل�شري، حتى  ويوا�شل  على احلق، 
يف  جاء  ولهذا  �شجر،  بال  ثمرة  ل  اأنه  كما  عمل،  بال  اإميان  فال  ال�شالح،  العمل  له 
�شرورية  ثمرة  فال�شتقامة  الإميان،  على  ال�شتقامة  فرّتب  ا�شتقم(  )ثم  احلديث: 
ا من جوانب ال�شتقامة  لالإميان ال�شادق، ويجدر بنا يف هذا املقام اأن ن�شتعر�ش بع�شً

املذكورة يف احلديث.
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فال  عليها،  اهلل  فطره  التي  الفطرة  على  العبد  يحافظ  اأن  ال�شتقامة،  حقيقة  اإن 
يحجب نورها باملعا�شي وال�شهوات، م�شتم�شًكا بحبل اهلل، كما قال ابن رجب رحمه اهلل: 
"وال�شتقامة يف �شلوك ال�شراط امل�شتقيم، وهو الدين القومي من غري تعويج عنه مينة ول 
ي�شرة، وي�شمل ذلك فعل الطاعات كلها: الظاهرة والباطنة، وترك املنهيات كلها " ، وهو 

ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ      ڭ  ڭ  ژ  تعاىل:  قوله  اإىل  ي�شري  بذلك 
ۉ  ۉې ې ې ې ى ى ائ           ائ ەئ ەئ ژ )الروم(.
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انظر إلى من أنت فوقه
اإذا نظر الإن�شان اإىل من هو اأغنى منه، فقد يدفعه ذلك اإىل ازدراء نعمة اهلل عليه؛ 

ولذا ُنهينا عن التطلع ملا يف اأيدي النا�ش يف اأمور الدنيا، قال اهلل تعاىل: ژ ڱ ڱ ں ں   
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ    ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ژ  )طـه(.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: )وار�ش مبا ق�شم اهلل لك تكن اأغنى النا�ش( رواه الإمام اأحمد، اأي: اقنع 
مبا اأعطاك اهلل، وجعله حظك من الرزق، تكن اأغنى النا�ش، فاإن من قنع ا�شتغنى، ويقول 
ا - �شلوات ربي و�شالمه عليه - : )من اأ�شبح منكم اآمًنا يف �شربه، معافى يف ج�شده،  اأي�شً

عنده قوت يومه، فكاأمنا حيزت له الدنيا بحذافريها( رواه الرتمذي وح�شنه.
واإذا راأيت من هو اأكرث منك ماًل وولًدا فاعلم اأن هناك من اأنت اأكرث منه ماًل وولًدا 
فانظر اإىل من اأنت فوقه، ول تنظر اإىل من هو فوقك، واإىل هذا اأر�شد النبي ملسو هيلع هللا ىلص  حيث قال: 
)انظروا اإىل من هو اأ�شفل منكم، ول تنظروا اإىل من هو فوقكم، فهو اأجدر اأن ل تزدروا 

نعمة اهلل عليكم( رواه م�شلم.
وكان من دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص كما نقله عنه اأن�ش بن مالك - ر�شي اهلل عنه - : )اللهم 
اإين اأعوذ بك من علم ل ينفع، وقلب ل يخ�شع، ودعاء ل ُي�شمع، ونف�ش ل ت�شبع، ثم يقول: 
اللهم اإين اأعوذ بك من هوؤلء الأربع( رواه الن�شائي، قال الإمام النووي - رحمه اهلل - عن 
بالآمال  النف�ش  وتعلق  َره،  وال�شَّ والطمع  احلر�ش  من  "ا�شتعاذة  ت�شبع(:  ل  )ونف�ش  قوله: 

البعيدة".
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وخيرهما الذي يبدأ بالسالم
ما ِمن �شبيل يزيد من ترابط امل�شلمني ووحدتهم اإل جاء به النبي ملسو هيلع هللا ىلص وحث عليه، 
ولذلك اأمر بالرب وال�شلة، واإف�شاء ال�شالم واإطعام الطعام، واحلب يف اهلل والزيارة فيه، 
اإىل كثري من  واأر�شد  واتباع اجلنائز،  املري�ش  العاط�ش، وعيادة  وت�شميت  الدعوة  واإجابة 
الآداب والأخالق التي من �شاأنها اأن تقوي الروابط وتدمي الألفة، وتزيد يف املودة واملحبة 
بني النا�ش .. وما من طريق يوؤدي اإىل التفرق والختالف، وال�شحناء والبغ�شاء، اإل نهى 
الظن  و�شوء  والبهتان،  والقذف  والنميمة،  الغيبة  عن  فنهى  منه،  وحذر  عنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
ت�شبب  اأن  �شاأنها  من  التي  والأفعال  الأقوال  من  ذلك  وغري  وال�شباب،  وال�شتم  واحل�شد، 

ال�شغائن واخل�شومات بني اأفراد املجتمع.
اأو فعل، فيوؤدي  اأو غفلة، في�شيء اإىل اأخيه بقول  ـ يعرتيه غ�شب  ـ اأحياًنا  والإن�شان 
ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك حتذيًرا  النبي  وقد حذر  واأخيه،  امل�شلم  بني  والقطيعة  اإىل اخل�شومة  ذلك 
�شديًدا، فعن الزبري بن العوام - ر�شي اهلل عنه -: اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: )دب اإليكم داء 
الأمم قبلكم: احل�شد والبغ�شاء، وهي احلالقة، اأما اإين ل اأقول: حتلق ال�شعر، ولكن حتلق 
الدين، والذي نف�شي بيده، ل تدخلون اجلنة حتى توؤمنوا، ول توؤمنون حتى حتابوا، األ اأدلكم 

على ما تتحابون به؟ اأف�شوا ال�شالم بينكم( رواه الرتمذي.
وعن اأبي هريرة ـ ر�شي اهلل عنه ـ قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )تفَتح اأبواب اجلنة يوم 
الثنني ويوم اخلمي�ش، فُيغفر لكل عبد م�شلم ل ي�شرك باهلل �شيًئا، اإل رجاًل كانت بيَنه وبني 
اأخيه �شحناء، فيقال: اأنِظروا هذين حتى ي�شطلحا، اأنظروا هذين حتى ي�شطلحا( رواه 

م�شلم.
قال الباجي: »يعني - واهلل اأعلم - اأخروا الغفران لهما حتى ي�شطلحا«.

يحل  )ل   : ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  قال  قال:  ـ  عنه  اهلل  ر�شي  ـ  الأن�شاري  اأيوب  اأبي  وعن 
مل�شلم اأن يهجر اأخاه فوق ثالث يلتقيان فيعر�ش هذا ويعر�ش هذا، وخريهما الذي يبداأ 

بال�شالم( رواه البخاري.
من  واأف�شل  ال�شدقات،  اأف�شل  من  املتخا�شمني  بني  ال�شلح  اأن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وبنيَّ 
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دي الذي يكون �شبًبا  ال�شتغال بنوافل العبادات، ملا يف الإ�شالح بني النا�ش من النفع املَُتعَّ
املجتمع  و�شالمة  وحدة  اإىل  يوؤدي  وذلك  ُهِجروا،  اإخوان  وزيارة  ُقِطَعت،  اأرحام  و�شل  يف 

وقوته، بتاآلف اأفراده وحبهم ومتا�شكهم.
عن اأبي الدرداء ـ ر�شي اهلل عنه ـ قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )األ اأخربكم باأف�شل من 
درجة ال�شيام وال�شالة وال�شدقة؟!، قالوا: بلى. قال: �شالح ذات البني، فاإن ف�شاد ذات 
البني هي احلالقة (، ويف رواية: )ل اأقول حتلق ال�شعر، ولكن حتلق الدين( رواه الرتمذي. 
يبي يف عون املعبود: »يف احلديث حث وترغيب يف اإ�شالح ذات البني واجتناب  قال الطِّ
الإف�شاد فيها، لأن الإ�شالح �شبٌب لالعت�شام بحبل اهلل وعدِم التفرق بني امل�شلمني، وف�شاُد 
ذات البني ُثلمة يف الدين، فمن تعاطى اإ�شالحها ورفع ف�شادها، نال درجًة فوق ما يناله 

ال�شائُم القائم امل�شتغل بخا�شة نف�شه«.
ذات  اإ�شالح  ـ من خطوة يف  وجل  ـ عز  اهلل  اإىل  اأحُب  »ما خطوٌة  الأوزاعي:  وقال 

البني، ومن اأ�شلح بني اثنني كتب اهلل له براءًة من النار«.
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الحياء خلق رفيع
اإىل  بيده  وياأخذ  والرذائل،  القبائح  على جتنب  �شاحبه  يحمل  رفيع،  احلياء خلق 
فعل املحا�شن والف�شائل، وهو زينة النف�ش وتاج الأخالق، وهو الربهان ال�شاطع على عفة 
ا �شعبة من �شعب الإميان، لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  �شاحبه، ولئن كان احلياء خلًقا نبياًل، فهو اأي�شً
الطريق،  الأذى عن  اإماطة  واأدناها  اإل اهلل،  اإله  ل  اأعالها  �شعبة،  و�شتون  ب�شع  )الإميان 

واحلياء �شعبة من الإميان( رواه البخاري.
وعن عمران بن ح�شني ـ ر�شي اهلل عنه ـ قال: قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: )احلياء ل ياأتي 

اإل بخري( رواه البخاري، ويف رواية مل�شلم: )احلياء خري كله(.
وعن اأبي م�شعود ـ ر�شي اهلل عنه ـ قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )اإن مما اأدرك النا�ش 

من كالم النبوة الأوىل: اإذا مل ت�شتح فا�شنع ما �شئت( رواه البخاري.
وقد ُعرف النبي ملسو هيلع هللا ىلص بهذا اخللق وا�شُتهر عنه، حتى و�شفه اأبو �شعيد اخلدري ـ ر�شي 
اهلل عنه ـ بقوله: )كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأ�شد حياًء من العذراء يف ِخْدرها، فاإذا راأى �شيًئا 

يكرهه عرفناه يف وجهه( رواه اأحمد.
ناحية  يف  البكر  للجارية  يكون  �شرت  اخلدر  ِخدرها(  )يف  »وقوله  حجر:  ابن  قال 

البيت«.
وقال النووي: »معناه اأنه ملسو هيلع هللا ىلص مل يتكلم بال�شيء الذي يكره حليائه، بل يتغري وجهه، 

فنفهم كراهيته، وفيه ف�شيلة احلياء واأنه حمثوث عليه ما مل ينته اإىل ال�شعف واخلور«.
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ما لي ولِلدّنيا
دلئل نبوته ملسو هيلع هللا ىلص زهده يف الدنيا واإعرا�شه عنها، واإيثار الآخرة عليها، مع اأن الدنيا 
كانت بني يديه، ومع اأنه اأكرم اخللق على اهلل، ولو �شاء لأجرى اهلل له اجلبال ذهًبا وف�شة، 
وقد ُخريِّ ملسو هيلع هللا ىلص بني اأن يكون مِلًكا نبًيا اأو عبًدا ر�شوًل، فاختار اأن يكون عبًدا ر�شوًل، فعن اأبي 
هريرة ـ ر�شي اهلل عنه ـ قال: )جل�ش جربيل اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فنظر اإىل ال�شماء فاإذا مَلك 
يا  ال�شاعة، فلما نزل قال:  امللك ما نزل منذ يوم خلق قبل  اإن هذا  ينزل، فقال جربيل: 
حممد اأر�شلني اإليك ربك، قال: اأفملًكا نبًيا يجعلك اأو عبًدا ر�شول؟، قال جربيل: توا�شع 

لربك يا حممد: قال: بل عبًدا ر�شول( رواه اأحمد.
ذكر ابن كثري يف تف�شريه عن خيثمة اأنه قيل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: اإن �شئت اأن نعطيك خزائن 
الأر�ش ومفاتيحها ما مل نعطه نبًيًا قبلك، ول نعطي اأحًدا من بعدك، ول ينق�ش ذلك مما 

لك عند اهلل، فقال: اجمعوها يل يف الآخرة، فاأنزل اهلل ـ عز وجل ـ يف ذلك : ژ ۉ ۉ 
ې     ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ     ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ژ  )الفرقان(.

وعن اأبي ذر الغفاري ـ ر�شي اهلل عنه ـ قال: كنت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلما اأب�شر جبل اأُحٍد 
ل يل ذهبًا، ميكث عندي منه ديناٌر فوق ثالث، اإل دينارًا  فقال لأ�شحابه: )ما اأحب اأنه حَتوَّ
اأر�شُده لَدين، ثم قال: اإن الأكرثين هم الأقلون اإل من قال باملال هكذا وهكذا ، وقليل ما 

هم( رواه البخاري.
كان اأغلب طعامه و�شرابه ملسو هيلع هللا ىلص التمر واملاء، فعن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: 
ّ ثالًثا حتى م�شى ل�شبيله( رواه م�شلم. وقالت: )اإن كنا  )ما �شبع اآل حممد ملسو هيلع هللا ىلص من ُخبز الرُبِ

اآل حممد ملسو هيلع هللا ىلص لنمكث �شهًرا ما ن�شتوقد بنار، اإْن هو اإل التمر واملاء( رواه م�شلم.
اأما فرا�شه ـ �شلوات اهلل و�شالمه عليه ـ فكان احل�شري الذي يوؤثر يف جنبه، وي�شف 
هذا الفرا�ش عمر بن اخلطاب ـ ر�شي اهلل عنه ـ فيقول: )اإنه لعلى ح�شري ما بينه وبينه 
وعند  َقَرًظا م�شبوًبا،  واإن عند رجليه  ليٌف،  اأدٍم ح�شوها  و�شادة من  راأ�شه  �شيء، وحتت 
راأ�شه اأََهٌب معَلّقة، فراأيت اأثَر احل�شري يف جنبه فبكيت، فقال ـ ملسو هيلع هللا ىلص: َما ُيْبِكيَك ؟، فقلت: يا 
ر�شول اهلل، اإن ك�شرى وقي�شر فيما هما فيه واأنت ر�شول اهلل، فقال: اأما تر�شى اأن تكون 
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لهم الدنيا ولنا الآخرة( رواه البخاري.
حني غادر النبي ملسو هيلع هللا ىلص الدنيا مل يرتك عند موته درهًما ول ديناًرا، فعن اأِم املوؤمنني 
جويرية ـ ر�شي اهلل عنها ـ قالت: )ما ترك ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عند موته درهًما ول ديناًرا ول 

ا جعلها �شدقة( رواه البخاري. عبًدا ول اأَمة ول �شيًئا، اإل بغلَته البي�شاء و�شالَحه، واأر�شً
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حَِريصٌ عََليُْكمْ ِباْلمُؤْمِِنينَ رَؤُوفٌ 
رَحِيمٌ

و�شف اهلل تبارك وتعاىل ر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص باأعظم الأو�شاف التي تدل على رحمته باأمته 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ژ  �شبحانه:  فقال  عليها،  وحر�شه 
ـ  النبوي  احلر�ش  هذا  وكان  )التوبة(.  ۈژ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ 

للنا�ش عامة ولأمته خا�شة ـ نابًعا من �شفقته ورحمته، فمن نعم اهلل علينا وعلى الب�شرية 
جميًعا بعثة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذي قال اهلل تعاىل عنه: ژ ک ک گ       گ گ     گ ژ 

)الأنبياء(. 
قال ابن كثري يف تف�شريه: "وقوله: ژ ۓ ڭ ڭ ڭ ژ اأي: يعز عليه ال�شيء الذي 
يعنت اأمته وي�شق عليها، ژ ڭ ۇ ژ  اأي: على هدايتكم وو�شول النفع الدنيوي 

والأخروي اإليكم«.
اأّمته، وال�شفقة  ملسو هيلع هللا ىلص يجد �شوًرا كثرية حلر�شه ال�شديد على  واإن املتاأمل يف �شريته 

بها، والتي�شري عليها، ورجاء اأن تكوَن يف ظل الرحمن وجّنته يوم القيامة.
ته منذ اللحظات الأُوىل لبعثته ودعوته حني  وقد ظهر حر�ش ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص على اأَُمّ
اأمر اأ�شحابه بالهجرة فراًرا بدينهم، ملَّا راأى ما ي�شيبهم من البالء، واأنه ل يقدر على اأن 
مينعهم، فقال لهم: )لو خرجتم اإىل اأر�ش احلب�شة، فاإن بها ملًكا ل يظلم عنده اأحد، وهي 

اأر�ش �شدق، حتى يجعل اهلل لكم فرًجا مما اأنتم فيه( رواه البيهقي.
ومن �شور حر�شه ملسو هيلع هللا ىلص على اأمته خوفه عليهم من النار، ورغبته اأن تكون اأكرث اأهل 
اجلنة، فعن عبد اهلل بن م�شعود ـ ر�شي اهلل عنه ـ قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )األ واإين اآخذ 
بحجزكم اأن تهافتوا يف النار كتهافت الفرا�ش اأو الذباب( رواه اأحمد، وعن عبد اهلل بن 
اأهِل  ربع  َتكونوا  اأَن  ملسو هيلع هللا ىلص: )اأما تر�شون  لنا ر�شول اهلل  ـ قال: قال  ـ ر�شي اهلل عنه  م�شعود 
َنا، ثم  ْ َفَكربَّ َقاَل:  اجْلنة،  اأَْهِل  ُثُلَث  َتكونوا  اأَن  َتر�شون  اأَما  َقال:  َنا، ثم  ْ َفَكربَّ َقال:  اجْلنة؟، 
ْهِل اجْلنة، و�شاأخرِبكم عن ذلك، ما امل�شلمون يف الكفار  َقال: اإين لأرجو اأن َتكونوا �َشْطَر اأَ
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اَء يف َثْوٍر اأَ�شود اأَْو َك�َشْعَرٍة �َشْوَداَء يِف َثْوٍر اأَْبَي�ش( رواه م�شلم. اإِل ك�شعرٍة َبْي�شَ
وكذلك من مظاهر حر�شه باأمته ملسو هيلع هللا ىلص اأنه �شّحى يوم عيد الأ�شحى عن نف�شه وعن 
حِّ من اأمته، رحمة منه بالفقري الذي ل ي�شتطيع اأن ي�شحي، فعن اأبي هريرة ـ  من مل ُي�شَ
ر�شي اهلل عنه ـ قال: )�شحى ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بكب�شني اأقرنني اأملحني، اأحدهما عنه وعن 

اأهل بيته، والآخر عنه وعن من مل ي�شح من اأمته( رواه ابن ماجه.
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ليس الشديد ِبالصُّرَعَةِ
الغ�شب واإن كانت حقيقته جمرة ت�شعل النريان يف القلب ، فتدفع �شاحبها اإىل قول 
اأو فعل ما يندم عليه ، فهو عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص قوٌل باحلق، وغريٌة على حمارم اهلل ، ودافعه دومًا 

اإنكار ملنكر ، اأو عتاب على ترك الأف�شل.
والغ�شب له وظيفة كبرية يف الدفاع عن حرمات اهلل ودين اهلل، وحقوق امل�شلمني 

وديارهم، لكنه اإذا ابتعد عن هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتول اإىل �شر وعداوة ، وخالفات وفرقة.
اآثاره على  واآخر مذموم، ولكل منهما  اإىل نوعني: غ�شب حممود  والغ�شب ينق�شم 

النف�ش واملجتمع، من �شعادة اأو �شقاء، وثواب اأو عقاب.
اأمور الدنيا، وكان دافعه النت�شار للنف�ش،  فالغ�شب املذموم هو ما كان لأمر من 
نتائج خطرية على �شاحبه  الغ�شب ترتتب عليه  .. وهذا  لالآخرين  الع�شبية واحلمّية  اأو 
وعلى جمتمعه، ومن ثم حذرنا منه الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص، واأو�شانا بعدم الغ�شب يف اأحاديث كثرية، 
َرَعِة، اإمنا ال�شديد الذي ميلك  ة، من ذلك: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )لي�ش ال�شديد ِبال�شُّ ومنا�شبات ِعدَّ

َرعة: هو الذي يغلب النا�ش بقوته. نف�شه عند الغ�شب( رواه البخاري.  وال�شٌّ
وعن اأبي هريرة ـ ر�شي اهلل عنه ـ قال: )اأن رجاًل قال للنبي  ملسو هيلع هللا ىلص: اأو�شني، قال: ل 
تغ�شب، فردد مراًرا، قال: ل تغ�شب( رواه البخاري، ويف رواية )ل تغ�شب ولك اجلنة( 

رواه الطرباين.
يكن  ومل  وحلرماته،  هلل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  يغ�شبه  كان  ما  فهو  املحمود  الغ�شب  اأما 
لنف�شه فيه ن�شيب، وكان ب�شبب اعتداء على حرمة من حرمات اهلل، اأو قتل نف�ش م�شلمة، 
اأو اأخذ مال بغري حق، وغريها من املحرمات واملحظورات التي ُنِهَي عنها يف دين اهلل، ففي 

مثل هذه احلالت كان غ�شبه ملسو هيلع هللا ىلص.
بيده،  �شيئا قط  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ قالت: )ما �شرب ر�شول اهلل  ـ ر�شي اهلل عنها  عن عائ�شة 
من  فينتقم  قط  �شيء  منه  نيل  وما  اهلل،  �شبيل  يف  يجاهد  اأن  اإل  خادًما،  ول  امراأة  ول 

�شاحبه، اإل اأن ينتهك �شيء من حمارم اهلل ، فينتقم هلل عز وجل( رواه م�شلم.
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فلم يغ�شب النبي ملسو هيلع هللا ىلص لنف�شه اأبًدا، يبني ذلك اأن�ش ـ ر�شي اهلل عنه ـ فيقول: )خدمت 
ملسو هيلع هللا ىلص ع�شر �شنني، ل واهلل ما �شبني �شبة قط، ول قال يل اأف قط، ول قال يل  ر�شول اهلل 

ل�شيء فعلته مل فعلته، ول ل�شيء مل اأفعله األ فعلته( رواه اأحمد.
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الشورى في حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص
ال�شورى لها مكانة عظيمة يف ديننا الإ�شالمي، وقد �شمى اهلل تعاىل �شورة يف القراآن 
الراجحة  العقول  اأ�شحاب  براأي  الإن�شان  ياأخذ  اأن  هي  وال�شورى  ال�شورى.  با�شم  الكرمي 
والأفكار ال�شائبة، وي�شت�شريهم حتى يتبني له ال�شواب فيتبعه، ويت�شح له اخلطاأ فيجتنبه، 
وهي تكون يف الأمور التي لي�ش فيها اأمر من اهلل، اأو اأمر من الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص، اإذ اإنه ل �شورى 

مع وجود ن�ش �شرعي.
اآراءهم، فقال تعاىل:  امل�شلمني، وياأخذ  باأن ي�شاور  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  اأمر اهلل تعاىل  ولقد 
)اآل  ژ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ژ 

عمران (.
اأ�شحابه،  ملسو هيلع هللا ىلص رغم علو منزلته عند ربه، ومكانته بني  املتاأمل ل�شريته وحياته  واإن 
يجده كثري الت�شاور معهم، بل وحتى مع زوجاته ملسو هيلع هللا ىلص، ومن ثم كان اأ�شحابه ر�شي اهلل عنهم 
يبادرونه بالراأي وامل�شورة، ولكن يف الأمور التي مل يرد فيها ن�ش �شرعي، اأما ما ورد فيه 
ن�ش، فلي�ش اأمام امل�شلم �شوى القبول والت�شليم، واإن خالف عقله وهواه، وم�شاهد ال�شورى 

يف حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص و�شريته املطهرة كثرية. 
ففي اأمور احلرب، تربز مواقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص التي �شاور اأ�شحابه فيها، ابتدًاء بغزوة 
وقال  فيه،  ينزلون  الذي  املكان  واختيار  العدو،  ملالقاة  اخلروج  يف  �شاورهم  حيث  بدر، 
ملسو هيلع هللا ىلص قولته امل�شهورة: )اأ�شريوا عليَّ اأيها النا�ش(، ثم حترك ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بجي�شه لي�شبق 
امل�شركني اإىل ماء بدر، ويحول بينهم وبني ال�شتيالء عليه، فنزل عند اأدنى ماء من مياه 
بدر، وهنا قام احُلَباب بن املنذر ـكخبري ع�شكري ـ وقال: يا ر�شول اهلل! اأراأيت هذا املنزل، 
اأمنزًل اأنزلكه اهلل، لي�ش لنا اأن نتقدمه ول نتاأخر عنه، اأم هو الراأي واحلرب واملكيدة؟! 
اإن هذا لي�ش  ملسو هيلع هللا ىلص: )بل هو الراأي واحلرب واملكيدة(، فقال احلباب: يا ر�شول اهلل!  فقال 
ر  مبنزل، فانه�ش بالنا�ش حتى ناأتي اأدنى ماء من القوم ـاأي جي�ش امل�شركني- فننزله ونغوِّ
)نخرب( ما وراءه من الآبار، ثم نبني عليه حو�شًا فنمالأه ماًء، ثم نقاتل القوم فن�شرب ول 

ي�شربون، فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )لقد اأ�شرَت بالراأي(. 
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فاأخذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص براأي احلباب وم�شورته، ونه�ش باجلي�ش حتى اأقرب ماء من العدو، 
فنزل عليه ثم �شنعوا احليا�ش وغوروا ما عداها من الآبار.  

ويف غزوة )اأُحد( جمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأ�شحابه، و�شاورهم يف البقاء يف املدينة والتح�شن 
فيها اأو اخلروج ملالقاة امل�شركني، وكان راأي النبي ملسو هيلع هللا ىلص البقاء يف املدينة، اإل اأن الكثري من 
ال�شحابة ـ خا�شة الذين مل ي�شهدوا بدًرا ـ اأ�شاروا باخلروج للعدو، فنزل الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص على 

راأيهم. 
وعندما اأ�شار �شلمان الفار�شي ر�شي اهلل عنه بفكرة حفر اخلندق، ا�شتح�شن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص فكرته واأمر بتنفيذها، فكانت �شبًبا رئي�ًشا من اأ�شباب الن�شر يف تلك الغزوة.
لقد ربَّى ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأ�شحابه وعودهم على الت�شريح باآرائهم عند م�شاورته لهم 
حتى واإن خالفت راأيه، فهو اإمنا ي�شاورهم فيما ل ن�ش فيه، تعويًدا لهم على التفكري يف 
الأمور العامة ومعاجلة م�شكالت الأمة، ومل يحدث اأن عاتب الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص اأحًدا لأنه اأخطاأ 

يف اجتهاده ومل يوفق يف راأيه وم�شورته.
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شجاعة النبي صلى اهلل وعليه وسلم
ويف  والقلب،  العقل  يف  كانت  اإذا  ل�شيما  كرمي،  وو�شف  فا�شل  خلق  ال�شجاعة 
الناحيتني املعنوية واحل�شية على ال�شواء، و�شاحبها من اأهل الإميان والعلم، وقد كان ملسو هيلع هللا ىلص 

مثاًل اأعلى يف ال�شجاعة كلها.
اإذ  واأهله،  الكفر  وجه  يف  الربانية  بدعوته  وقوفه  يف  املعنوية  �شجاعته  جتلت  وقد 
كان العامل حني ُبِعث ملسو هيلع هللا ىلص قد ان�شرف عن طريق اهلل، وغرق يف بحر من املعا�شي والآثام 
وال�شرك ، فثبت النبي ملسو هيلع هللا ىلص على دعوته يحتمل يف �شبيلها اأ�شد األوان الأذى والبالء .. وقد 
والن�شاء،  باملال  والإغراء  والإيذاء،  ال�شطهاد  من  الو�شائل  خمتلف  معه  قري�ش  حاولت 
والزعامة وامللك، فلم يزدد النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإل ثباًتا على دينه، وت�شميًما على اإبالغ دعوته، حتى 

كتب اهلل له الفالح والن�شر، واأظهر دينه على الدين كله.
اإذ كان من  البطولة،  اأهل  بها  له  ي�شهد  العجب،  اأما �شجاعته احل�شية فعجب من 
ال�شجاعة والقوة باملكان الذي ل يجهل، ح�شر املواقف واملعارك ال�شعبة، وفر عنه الأبطال 
وال�شجعان، وهو ثابت ل يتزحزح، وُمْقِبل ل يدبر، وما �شجاع اإل وقد اأح�شيت له فرة اإل 
ت احَلَدق، اتقينا  ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال علي ـ ر�شي اهلل عنه ـ : )كنا اإذا حمي الباأ�ش، واْحمرَّ

بر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فما يكون اأحد اأقرب اإىل العدو منه( رواه الإمام اأحمد.
وعن اأن�ش ـ ر�شي اهلل عنه ـ قال: )كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأح�شن النا�ش واأ�شجع النا�ش، ولقد 
فزع اأهل املدينة ليلة، فخرجوا نحو ال�شوت، فا�شتقبلهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد ا�شترباأ اخلرب وهو 
على فر�ش لأبى طلحة ُعْري )جمرد من ال�شرج(، ويف عنقه ال�شيف، وهو يقول: مل تراعوا، 
مل تراعوا ..( رواه البخاري. مل تراعوا، مل تراعوا: اأي ل تخافوا ول تفزعوا .. ويف ذلك 

بيان ل�شجاعته ملسو هيلع هللا ىلص، حيث خرج قبل النا�ش وحده ملعرفة الأمر ليطمئنهم.
والأمثلة التطبيقية العملية من حياة و�شرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص التي تدلل على �شجاعته وثباته 
كثرية فقد كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يتقدم اأ�شحابه يف اجلهاد يف �شبيل اهلل، وقد �شج وجهه، 

وُك�ِشَرت َرَباِعَيُته ملسو هيلع هللا ىلص يوم اأحد.
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ويف يوم حنني ثبت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف وجه الآلف من هوازن، بعد اأن تفرق عنه النا�ش 
خوفا وا�شطراًبا من الكمني املفاجئ الذي تعر�شوا له.

وي�شف الرباء بن عازب ـ ر�شي اهلل عنه ـ املوقف فيقول لرجل �شاأله: اأكنتم وليتم 
اء من  ، ولكنه انطلق اأِخفَّ يوم حنني يا اأبا عمارة؟، فقال: )اأ�شهد على نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما وىلَّ
ر )من ل �شالح معهم( اإىل هذا احلي من هوازن وهم قوم رماة، فرموهم  النا�ش وُح�شَّ
بر�شق من نبل كاأنها ِرْجل )قطيع( من جراد فانك�شفوا، فاأقبل القوم اإىل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
واأبو �شفيان بن احلارث يقود به بغلته، فنزل ودعا وا�شتن�شر وهو يقول: اأنا النبي ل كذب. 
ل ن�شرك .. قال الرباء: كنا واهلل اإذا احمر الباأ�ش )احلرب(  اأنا ابن عبد املطلب. اللهم نزِّ

نتقى به، واإن ال�شجاع منا للذي يحاذى به. يعنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص( رواه البخاري.
قال ابن كثري يف تف�شريه بعد �شياق هذا احلديث: » .. وهذا يف غاية ما يكون من 
ال�شجاعة التامة، اأنه يف مثل هذا اليوم يف حومة الوغى، وقد انك�شف عنه جي�شه، وهو مع 
هذا على بغلة، ولي�شت �شريعة اجلري، ول ت�شلح لفر ول كر ول هرب، وهو مع هذا يرك�شها 
على وجوههم وينوه با�شمه، ليعرف من مل يعرفه - ملسو هيلع هللا ىلص - دائًما اإىل يوم الدين، وما هذا 
كله اإل ثقة باهلل، وتوكاًل عليه، وعلًما منه باأنه �شين�شره، ويتم ما اأر�شله له، ويظهر دينه 

على �شائر الأديان«.
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الجار في سنة النبي المختار ملسو هيلع هللا ىلص
الروابط بني النا�ش كثرية، وال�شالت التي ت�شلهم بع�شهم ببع�ش متعددة، فهناك 
ورابطة اجلوار، وغريها  ال�شداقة،  ورابطة  وامل�شاهرة،  الن�شب  ورابطة  القرابة،  رابطة 
ملسو هيلع هللا ىلص حرمة م�شونة وحقوق  من الروابط التي يقوى بها املجتمع .. وللجار يف �شنة النبي  

واآداب كثرية، مل تعرفها قوانني و�شرائع الب�شر.
لقد اأو�شانا النبي  ملسو هيلع هللا ىلص مبا فيه خرينا و�شالح اأمرنا يف ديننا ودنيانا واآخرتنا، ومما 
و�شانا به: اأن نح�شن اإىل اجلريان �شواء اأكانوا من الأقارب اأم من عامة امل�شلمني، اأو من 
غري امل�شلمني، وقد ا�شتمرت الو�شية باجلار من جربيل عليه ال�شالم لنبينا  ملسو هيلع هللا ىلص حتى ظن 

اأنه �شيورثه، وما ذاك اإل لعظم حق اجلار.
عن عائ�شة ـ ر�شي اهلل عنها ـ قالت: قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: )ما زال جربيل يو�شيني 

باجلار حتى ظننت اأنه �شيورثه( رواه البخاري.
وكثري من النا�ش ل يعرف جاره ول ي�شاأل عنه اأو يتفقد اأحواله، والبع�ش ل يهتم بحق 
جاره عليه، مع اأن الإح�شان اإىل اجلار واإكرامه والقيام بحقوقه اأمر اأو�شى به النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 

واأكد عليه يف كثري من اأحاديثه وو�شاياه، ومن ذلك:
احلقوق العامة: فللجار على جاره احلقوق العامة للم�شلم على امل�شلم، والتي ذكرها 
اإذا  قال:  اهلل؟،  ر�شول  يا  هي  ما  قيل:  �شت،  امل�شلم  على  امل�شلم  )حق  بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  
لقيته ف�شلم عليه، واإذا دعاك فاأجبه، واإذا ا�شتن�شحك فان�شح له، واإذا عط�ش فحمد اهلل 

ف�شمته، واإذا مر�ش فعده، واإذا مات فاتبعه( رواه اأحمد.
رواه  ما  يف  وذك  وم�شاعدته،  اجلار  بنفع  القيام  عدم  من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   حذر  وقد 
البخاري يف الأدب املفرد عن نافع عن ابن عمر قال: لقد اأتى علينا زمان ـ اأو قال: حني ـ 
وما اأحد اأحق بديناره ودرهمه من اأخيه امل�شلم، ثم الآن الدينار والدرهم اأحب اإىل اأحدنا 
من اأخيه امل�شلم، �شمعت النبي  ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا 

رب هذا اأغلق بابه دوين فمنع معروفه(.
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ولقد اأو�شى النبي  ملسو هيلع هللا ىلص باإكرام اجلار والإح�شان اإليه يف اأحاديث كثرية، ومن ذلك:
الآخر  واليوم  باهلل  يوؤمن  كان  )من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   اأن  اخلزاعي  �شريح  اأبي  عن 

فليح�شن اإىل جاره ..( رواه م�شلم.
وعن اأبي �شريح العدوي قال: �َشِمَعْت اأذناي واأب�شَرْت عيناي حني تكلم النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 

فقال: )من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليكرم جاره ..( رواه البخاري.
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النبي  ملسو هيلع هللا ىلص والبيئة
لنا،  �شخرها  التي   - وجل  - عز  اهلل  نعم  من  عليها  نعي�ش  التي  البيئة  اأن  �شك  ل 

ژ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک   ک ک گ گ گ  قال اهلل تعاىل: 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ 

ہ ہ ژ )ّيـ�ش(.
وقد خلق اهلل ـ عز وجل ـ الأر�ش على اأح�شن حال وجعلها تفي بحاجات الب�شرية، 

واأي نق�ش اأو خلل ي�شيبها فهو بفعل النا�ش، قال اهلل تعاىل: ژ ی ی      جئ حئ  مئ ىئ 
يئ             جب حب خب     مب ىب يب جت حت خت ژ )الروم (.

ملسو هيلع هللا ىلص اآداب، يراعيها امل�شلم يف تعامله مع البيئة املحيطة به  ة وهدي النبي   ويف �ُشنَّ
ويعي�ش فيها، وذلك للمحافظة عليها.

املاء والهواء:
كل اأمر يلوث البيئة من حولنا �شواء كان يتعلق باملاء اأم الهواء اأم املنظر العام فهو 

خمالف لهدي النبي  ملسو هيلع هللا ىلص.
عن اأبي هريرة ـ ر�شي اهلل عنه ـ اأن ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال : )اتقوا اللعانني، قالوا: وما 
اللعانان يا ر�شول اهلل؟، قال: الذي يتخلى )يتغوط( يف طريق النا�ش اأو يف ظلهم ( رواه 

م�شلم.
ملسو هيلع هللا ىلص: )اتقوا املالعن  : قال ر�شول اهلل   ـ قال  ـ ر�شي اهلل عنه  وعن معاذ بن جبل 

الثالثة: الرباز يف املوارد، وقارعة الطريق، والظل( رواه اأبو داود.
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ژ   تعاىل:  اهلل  قال  احلياة،  قوام  املاء  اأن  املعلوم  ومن 

ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ژ )النحل(. 

عن  ونهيه  ونظافته،  عليه  املحافظة  يف  وا�شحة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   دعوة  كانت  ولذلك 
الإ�شراف يف ا�شتعماله حتى يف الطهارة والو�شوء.
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عن اأبي هريرةـ  ر�شي اهلل عنهـ  قال : قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: )ل يبولن اأحدكم يف املاء 
الدائم الذي ل يجري ثم يغت�شل فيه( رواه البخاري.

وعن عمرو بن �شعيب عن اأبيه عن جده قال: )جاء اأعرابي اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ي�شاأله عن 
الو�شوء، فاأراه ثالًثا، ثالًثا، قال: هذا الو�شوء، فمن زاد على هذا فقد اأ�شاء وتعدى وظلم( 

رواه اأحمد.
اإيذاء  اإىل  اأنواع التلوث البيئي الذي يوؤدي  اأما بالن�شبة لتلويث الهواء باأي نوع من 
فاعله اأو غريه، فذلك غري جائز ومنهي عنه، ويدخل حتت قوله  ملسو هيلع هللا ىلص: )ل �شرر، ول �شرار( 

رواه اأحمد.

الت�شجري:
َحثَّ النبي  ملسو هيلع هللا ىلص على َغْر�ِش الأ�شجار والنخيل لأن فيها ثماًرا وجَماًل، وي�شتظل بها 

وياأكل منها الإن�شان والطري واحليوان، ومن ثم فله بذلك اأجر من اهلل - عز وجل - .
عن اأن�ش ـ ر�شي اهلل عنه ـ قال : قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: )ما من م�شلم يغر�ش غر�ًشا، اأو 

يزرع زرًعا، فياأكل منه طري اأو اإن�شان اأو بهيمة اإل كان له به �شدقة( رواه البخاري.
وبيد  ال�شاعة  قامت  )اإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل   ر�شول  قال  قال:  ـ  عنه  اهلل  ر�شي  ـ  اأن�ش  وعن 
اأحدكم ف�شيلة )نخلة �شغرية( فاإن ا�شتطاع اأن ل يقوم حتى يغر�شها فليفعل( رواه اأحمد. 

قال النووي: " .. يف هذه الأحاديث ف�شيلة الغر�ش وف�شيلة الزرع، واأن اأجر فاعلي 
ذلك م�شتمر مادام الغرا�ش والزرع وما تولد منه اإىل يوم القيامة .. ".

وعن جابر ـ ر�شي اهلل عنه ـ اأن ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال: )من اأحيا اأر�شا ميتة فله فيها 
اأجر( رواه اأحمد.

غري اأن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص اأمر بقطع الأ�شجار املعرت�شة طريق النا�ش وتوؤذيهم، فعن اأبي 
هريرة ـ ر�شي اهلل عنه ـ قال: قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: )لقد راأيت رجاًل يتقلب يف اجلنة يف 

�شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت توؤذى النا�ش( رواه م�شلم.

     الطريق:
اإماطة الأذى من الطريق العام، وتطهري ونظافة الأفنية، لون من األوان املحافظة 
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على البيئة يف هدي النبي  ملسو هيلع هللا ىلص.
عن اأبي ذر ـ ر�شي اهلل عنه ـ عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال: )ُعِر�شت عليَّ اأعمال اأمتي ح�شنها 
م�شاوئ  من  ووجدت  الطريق،  عن  مياط  الأذى  اأعمالها  حما�شن  من  فوجدت  و�شيئها، 

اأعمالها النخاعة تكون يف امل�شجد ل ُتْدَفن( رواه البخاري.
ملسو هيلع هللا ىلص: )كان على الطريق  ـ قال : قال ر�شول اهلل   ـ ر�شي اهلل عنه  وعن اأبي هريرة 

غ�شن �شجرة يوؤذي النا�ش فاأماطها رجل فاأُْدِخل اجلنة( رواه اأحمد.
وعن �شعد ـ ر�شي اهلل عنه ـ قال : قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: )طهروا اأفنيتكم فاإن اليهود 

ل تطهر اأفنيتها( رواه الطرباين.
تعد ق�شية تلوث البيئة من التحديات احل�شارية وال�شحية لأي جمتمع، وقد حافظ 
النبي  ملسو هيلع هللا ىلص بهديه وتعاليمه على نظافة البيئة وحمايتها، وجعل ذلك م�شوؤولية كل فرد من 
اأفراد املجتمع امل�شلم، حتى يعي�ش النا�ش يف بيئة �شحية، جميلة املظهر، خالية من الأوبئة 

والأمرا�ش.
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تواضع الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص
ر�شالة  اأعظم  ل  ُحمِّ واأكملها.  اأعالها  الأخالق  من  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد   وحبيبنا  نبينا  حاز 

وُكلف بتبليغها، فحملها وبلغها، واأوذي يف �شبيلها فما وهنت عزميته.
واأما الأخالق فمن ذا الذي يقدر على و�شف ُخلقه، وقد كان خلقه القراآن، كما قال 
اهلل تعاىل: ژ ڱ ڱ   ڱ ں ں ژ )القلم(، ومهما تكلم املتكلمون، وو�شف الوا�شفون 

ُخلقه  ملسو هيلع هللا ىلص فلن يعطوه حقه، ولن يدركوا و�شفه.
والتوا�شع، وخف�ش اجلناح، ولني اجلانب، كانت اأو�شافا له  ملسو هيلع هللا ىلص، تخلَّق بها مع الكبري 

وال�شغري، والقريب والبعيد، امتثال لأمر اهلل تعاىل حني خاطبه بقوله �شبحانه: ژ وئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ژ )احلجر(، قال اأهل التف�شري: ژ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ژ اأي: اأِلن لهم جانبك، ويف ذلك كناية عن التوا�شع لهم والرفق بهم.

ولقد اأو�شى جربيل ـ عليه ال�شالم ـ ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص بالتوا�شع، كما جاء يف حديث  
اأبي هريرة ـ ر�شي اهلل عنه ـ قال: )جل�ش جربيل اإىل النبي  ملسو هيلع هللا ىلص فنظر اإىل ال�شماء، فاإذا 
يا  قال:  نزل  فلما  ال�شاعة،  قبل  ُخِلق  نزل منذ  ما  املَلك  له جربيل: هذا  ينزل فقال  مَلك 
حممد اأر�شلني اإليك ربك: اأَمِلًكا اأجعلك اأم عبًدا ر�شوًل؟، قال له جربيل: توا�شع لربك يا 

حممد، فقال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: بل عبًدا ر�شوًل( رواه اأحمد.
فكان  ملسو هيلع هللا ىلص اأكرث النا�ش توا�شًعا، واأخف�شهم جناًحا، واألينهم جانًبا، و�شريته  وحياته  

ملسو هيلع هللا ىلص مليئة باملواقف والعرب يف هذا اخللق العظيم.
فاأخبار توا�شع احلبيب  ملسو هيلع هللا ىلص كثرية، و�شريته العطرة مليئة بها، وما حفظ عنه  ملسو هيلع هللا ىلص 
اأنه تكرب على اأحد، اأو فاخر بنف�شه اأو مكانته، وقد نال اأعلى املنازل، وحظي عند ربه باأكرب 
اإىل  به  واأُ�شري  املحمود،  واملقام  املعقود،  واللواء  املورود،  املقامات، فهو �شاحب احلو�ش 
ال�شموات العلى حتى بلغ �شدرة املنتهى، وبلغ مقاًما مل يبلغه خملوق قبله ول بعده، واأنعم 
اهلل عليه باملعجزات، واأيده بالآيات .. وما حكى �شيًئا من ذلك على وجه الفخر اأو املدح 
ملسو هيلع هللا ىلص، ول تعاىل به على النا�ش، بل كان التوا�شع �شفته، وخف�ش اجلناح �شمته ..  لنف�شه  

فكان اإذا اأخرب عن منزلته تلك يقرن اإخباره بها بنفي الفخر، توا�شًعا هلل تعاىل.
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عن اأبي �شعيد اخلدري  ـ ر�شي اهلل عنه ـ قال: قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص   : )اأنا �شيد ولد 
اآدم يوم القيامة ول فخر، وبيدي لواء احلمد ول فخر، وما من نبي ـ يومئذ اآدم فمن �شواه ـ 

اإل حتت لوائي، واأنا اأول من تن�شق عنه الأر�ش ول فخر( رواه الرتمذي. 
ومعنى قوله  ملسو هيلع هللا ىلص ول فخر: اأي ل اأقوله تكرًبا وتفاخًرا وتعاظًما على النا�ش، بل اأقوله 

توا�شًعا و�شكًرا هلل.
ومن توا�شعه  ملسو هيلع هللا ىلص اأنه كره اأن ُيف�شل على الأنبياء ـ عليهم ال�شالة وال�شالم ـ مع اأنه 
خامتهم واأف�شلهم، فقال  ملسو هيلع هللا ىلص: )ل ينبغي لعبد اأن يقول: اإنه خري من يون�ش بن متى( رواه 

البخاري.
ملسو هيلع هللا ىلص متوا�شًعا يف لبا�شه ومركبه، فيلب�ش ما تي�شر من اللبا�ش، ول ياأنف من  وكان  
ركوب البغال واحلمري، ولو �شاء  ملسو هيلع هللا ىلص للب�ش الديباج واحلرير، وملا ركب اإل اأ�شيالت اخليل، 
كيف ل؟، واأغنياء ال�شحابة ـ ر�شي اهلل عنهم ـ يفدونه باأنف�شهم واأموالهم، وقد منَّ اهلل 
عليه بالفتوح، و�شاق اإليه اأموال اليهود وامل�شركني، ولكن توا�شعه  ملسو هيلع هللا ىلص ياأبى عليه اأن ي�شري 

�شرية امللوك، اأو يتزيا بزيي اأهل الدنيا، وهو الذي اختار اأن يكون عبًدا ر�شوًل.
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الهدي النبوي في المجالس
احلياة  �شوؤون  للنقا�ش حول  واملنتديات  املجامع  اللقاء يف  على  النا�ش  عادة  جرت 
ُيثار من الق�شايا والأخبار، ويحلو ال�شمر ويطيب اللقاء بذكر  وجمرياتها وا�شتعرا�ش ما 

الق�ش�ش والطرائف والذكريات.
والإ�شالم يعلم حاجة النا�ش اإىل مثل هذه اللقاءات ول مينع منها، لكّنه ي�شعى من 
خالل تعاليمه ومبادئه اإىل الرقّي بها، وت�شحيح م�شارها، وتنظيم �شوؤونها، وتخلي�شها من 

م�شاوئ الأخالق ورذائل الأفعال، حتى تكون اأمنوذًجا ت�شود فيه األوان القيم والف�شائل.
واإذا كان النا�ش يتفاوتون يف طبائعهم واأخالقهم واإميانهم �شعًفا وقّوة، فقد جاء 
التوجيه النبوي باختيار الأفا�شل من النا�ش، من العلماء وال�شاحلني وذوي املروءة، ففي 
 جمال�شة اأمثال هوؤلء حياة للقلوب وتنوير للعقول وتهذيٌب لالأرواح، وي�شرب لنا ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 
ال�شوء  وجلي�ش  ال�شالح  اجللي�ش  )مثل  قوله:   يف  ال�شوء  وجلي�ش  ال�شالح  للجلي�ش  مثاًل 
كحامل امل�شك ونافخ الكري، فحامل امل�شك: اإما اأن يحذيك واإما اأن تبتاع منه، واإما اأن جتد 

منه ريًحا طيبة، ونافخ الكري اإما اأن يحرق ثيابك، واإما اأن جتد ريًحا خبيثا(  متفق عليه.
ا على البعد عن معاين اللهو والغفلة جاءت الن�شو�ش ال�شرعّية لتحّذر من  وحر�شً
قوم جل�شوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  )ما من  النبي   قول  ونلم�ش هذا يف  تخلو من ذكر اهلل،  التي  املجال�ش 
جمل�ًشا مل يذكروا اهلل فيه ال راأوه ح�شرة يوم القيامة(  رواه  اأحمد، وقوله  ملسو هيلع هللا ىلص:  )ما اجتمع 
قوم فتفرقوا عن غري ذكر اهلل، اإل كاأمنا تفرقوا عن جيفة حمار، وكان ذلك املجل�ش عليهم 

ح�شرة( رواه  اأحمد.
بهذه  وكفى  القراآن،  وتالوة  اهلل  ذكر  على  قائمًة  تكون  التي  هي  املجال�ش  وخري 
تبارك  )اإن هلل  ملسو هيلع هللا ىلص:   النبي   قال  الأعلى كما  املالأ  اأ�شحابها يف  ُيذكر  اأن  املجال�ش ف�شاًل 
وتعاىل مالئكة �شّيارة يتبعون جمال�ش الذكر، فاإذا وجدوا جمل�ًشا فيه ذكر قعدوا معهم، 
تفّرقوا  فاإذا  الدنيا،  ال�شماء  وبني  بينهم  ما  ميلوؤا  حتى  باأجنحتهم،  ا  بع�شً بع�شهم  وحّف 
عرجوا و�شعدوا اإىل ال�شماء، في�شاألهم اهلل - عز وجل - وهو اأعلم بهم: من اأين جئتم؟، 
فيقولون: جئنا من عند عباد لك يف الأر�ش، ي�شّبحونك ويكرّبونك، ويهّللونك ويحمدونك 
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وي�شاألونك، قال: وماذا ي�شاألوين؟، قالوا: ي�شاألونك جنتك، قال: وهل راأوا جّنتي؟، قالوا: 
ي�شتجريونني؟،  ومم  قال:  وي�شتجريونك،  قالوا:  جّنتي؟،  راأوا  لو  فكيف  قال:  رب،  اأي  ل 
قالوا: من نارك يا رب، قال: وهل راأوا ناري؟، قالوا: ل، قال: فكيف لو راأوا ناري؟، قالوا: 
ا�شتجاروا،  مما  واأجرتهم  �شاألوا،  ما  فاأعطيتهم  لهم  غفرت  قد  فيقول:  وي�شتغفرونك، 
فيقولون: رب فيهم فالن، عبد خّطاء، اإمنا مّر فجل�ش معهم، فيقول: وله غفرت؛ هم القوم 

ل ي�شقى بهم جلي�شهم( رواه م�شلم.

www.alukah.net
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آداب نبوية في االستئذان
عندما ياأوي النا�ش اإىل منازلهم فاإنهم يطرحون عنهم اأعباء الكلفة ويتخّففون من 
ال�شريعة لرت�شد  الآخرون، فجاءت  يّطلع عليه  اأن  يرغبون  ما ل  ويظهر منهم  مالب�شهم، 

النا�ش اإىل اأدب ال�شتئذان �شيانًة لتلك البيوت ورعايًة لأهلها.
عورات  على  الطالع  من  خوًفا  بالدخول،  الإذن  طلب  بال�شتئذان:  واملق�شود 
ملسو هيلع هللا ىلص ذلك بقوله:  اأو وقوع النظر على ما ل يرغبه �شاحب البيت، ويقّرر النبي   امل�شلمني، 

)اإمنا جعل ال�شتئذان من اأجل الب�شر( متفق عليه.
اإىل ق�شمني: ق�شٌم  اأنها تنق�شم  املتعّلقة بال�شتئذان وجدنا  الآداب  اإىل  واإذا نظرنا 
النهي عن دخول  الأّول، فقد جاء  اأما  واآخر باحلركة داخله،  البيت،  اإىل  بالدخول  يتعّلق 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ژ  تعاىل:  فقال اهلل  اأهلها،  ا�شتئذان  قبل  البيوت 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ژ )النور (.

ل�شّيما مع حديثي  ال�شتئذان  اأ�شحابه على  تعويد  ملسو هيلع هللا ىلص على  النبي   ويظهر حر�ش 
اأمية   بن  اأن �شفوان  الرتمذي  �شنن   الأعراب، فقد جاء يف  بالإ�شالم واجلهلة من  العهد 
ذهب اإىل النبي  ملسو هيلع هللا ىلص بعد اإ�شالمه ب�شيٍء من الطعام، فدخل عليه ومل ي�شّلم ومل ي�شتاأذن، 

فقال له النبي  ملسو هيلع هللا ىلص:  )ارجع، فقل: ال�شالم عليكم، اأاأدخل ؟(.
ويف �شنن اأبي داود اأن رجاًل من بني عامر ا�شتاأذن على النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يف بيت فقال: 
ال�شالم  له: قل  اإىل هذا فعّلمه ال�شتئذان، فقل  ملسو هيلع هللا ىلص خلادمه: )اخرج  النبي   األج؟، فقال 
عليكم، اأاأدخل(، ف�شمعه الرجل فقال: ال�شالم عليكم، اأاأدخل؟، فاأذن له النبي  ملسو هيلع هللا ىلص فدخل.
وينّبه النبي  ملسو هيلع هللا ىلص على �شرورة حفظ النظر عند الوقوف والنتظار فيقول: )ل يحل 
لمرئ م�شلم اأن ينظر اإىل جوف بيٍت حتى ي�شتاأذن، فاإن فعل فقد دخل( رواه  البخاري  يف 

الأدب املفرد.
اإىل  الناظر  عني  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأهدر  عليها،  والطالع  العورات  على  النظر  وخلطورة 
فخذفته  اإذن  بغري  عليك  اّطلع  رجال  اأن  )لو  فقال:  الدية  عنها  واأ�شقط  الآخرين  بيوت 
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بح�شاة - اأي رميته بها - ففقاأت عينه، ما كان عليك من جناح( متفق عليه، وعن  اأن�ش 
بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: )كان النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قائًما ي�شلي، فاّطلع رجل يف بيته، فاأخذ 

�شهًما من كنانته ف�شّدد نحو عينيه( رواه  البخاري.
واأخرب �شهل بن �شعد الأن�شاري - ر�شي اهلل عنه - عن موقٍف اآخر، حني اّطلع رجٌل 
من ثقٍب يف باب ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ، وكان النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ي�شّرح �شعره مب�شٍط يف يده، فقال للرجل: 
)لو اأعلم اأنك تنظر طعنت به يف عينك؛ اإمنا جعل اهلل الإذن من اأجل الب�شر( رواه  م�شلم.
ا عن ا�شتقبال الباب والوقوف اأمامه، والإر�شاد  ولأجل هذا املق�شد جاء النهي اأي�شً
اإىل اأخذ جانبه الأمين اأو الأي�شر، فقد جاء عن  طلحة عن هزيل - ر�شي اهلل عنه - اأن 
ملسو هيلع هللا ىلص:  ملسو هيلع هللا ىلص ي�شتاأذن بالدخول، فوقف م�شتقبل الباب، فقال له النبي   رجاًل جاء اإىل النبي  
)هكذا عنك اأو هكذا - اأي اذهب مييًنا اأو �شماًل - فاإمنا ال�شتئذان من النظر( رواه اأبو 

داود.
وعن  عبد اهلل بن ب�شر اأم ب�شر- ر�شي اهلل عنه - قال: "كان ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص اإذا جاء 
الباب ي�شتاأذن، مل ي�شتقبله، مي�شي مع احلائط حتى ي�شتاأذن، فيوؤذن له اأو ين�شرف" رواه 
اأحمد. وعند البخاري  يف الأدب املفرد اأن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا اأتى باًبا يريد اأن ي�شتاأذن مل 

ي�شتقبله، وجاء مييًنا اأو�شماًل، فاإن اأذن له واإل ان�شرف.

www.alukah.net
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شفقة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ورحمته ورأفته
ال�شفقة والرحمة بالآخرين مما يحبه اهلل، وير�شاه لعباده، قال  ملسو هيلع هللا ىلص: )الراحمون 
داود،  اأبو  رواه  ال�شماء(  يف  من  يرحمكم  الأر�ش  يف  من  ارحموا  الرحمن،  يرحمهم 
اأ�شداء على  اأنهم رحماء فيما بينهم،  والرتمذي، و�شححه الألباين، والأ�شل يف املوؤمنني 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ     ڀ  ژ  قال:  حني  بذلك،  اهلل  و�شفهم  كما  الكفار، 
ڑ ژ )الفتح(. 

ونبينا  ملسو هيلع هللا ىلص، له الن�شيب الأوفر من هذا اخللق العظيم، ويظهر ذلك وا�شًحا جلًيا 
يف مواقفه مع اجلميع، من �شغري، اأو كبري، ومن قريب، اأو بعيد، فكان يحمل تلك الرحمة 
وال�شفقة لولده، ابتداًء من ولدته اإىل وفاته، فعن اأن�ش بن مالك - ر�شي اهلل عنه - ، قال: 
قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: )ولد يل الليلة غالم، ف�شميته با�شم اأبي اإبراهيم، ثم دعا النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 
بال�شبي، ف�شمه اإليه، وقال ما �شاء اهلل اأن يقول، قال اأن�ش: لقد راأيته وهو يكيد بنف�شه - 
اأي يجود بها يف النزع الأخري للموت - بني يدي ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فدمعت عينا ر�شول اهلل  
ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: تدمع العني، ويحزن القلب، ول نقول اإل ما ير�شى ربنا، واهلل يا اإبراهيم اإنا بك 

ملحزونون( رواه م�شلم. 
وكان  ملسو هيلع هللا ىلص، يحمل الرحمة وال�شفقة لأحفاده، ففي ال�شحيحني اأنه )كان ي�شلي، وهو 

حامل اأمامة بنت زينب بنت ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص، فاإذا �شجد و�شعها، واإذا قام حملها(.
وملا اأر�شلت اإليه اإحدى بناته  ملسو هيلع هللا ىلص، عند وفاة �شبي لها، ودفعت به اإليه، وهو يلفظ 
اأنفا�شه، و�شعه الر�شول  ملسو هيلع هللا ىلص يف حجره، واأ�شفق عليه، )ففا�شت عيناه ، فقال له �شعد: يا 
ر�شول اهلل ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها اهلل يف قلوب عباده، واإمنا يرحم اهلل من عباده 

الرحماء( رواه البخاري وم�شلم.
ومن مظاهر �شفقته ورحمته  ملسو هيلع هللا ىلص، اأنه كان يخفف يف �شالته ول يطيلها عند �شماع 
بكاء �شبي، فعن اأبي قتادة عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال: )اإين لأقوم يف ال�شالة اأريد اأن اأطول فيها، 
فاأ�شمع بكاء ال�شبي، فاأجتوز يف �شالتي، كراهية اأن اأ�شق على اأمه( رواه البخاري وم�شلم. 
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اأنه يحمل الأطفال، وي�شرب عليهم، ويتحمل  ومن مظاهر رحمته و�شفقته كذلك، 
اأم  عائ�شة  فعن  املهم،  اجلانب  هذا  يف  عظيمة  درو�ًشا  الأمة  ويعلم  عنهم،  الناجت  الأذى 
املوؤمنني - ر�شي اهلل عنها - اأنها قالت: )اأتي ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ب�شبي، فبال على ثوبه، فدعا 

مباء، فاأتبعه اإياه( رواه البخاري.  
يف  به  واأح�شوا  ومل�شوه،  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي   من  اخللق  هذا  الكرام  ال�شحابة  عرف  وقد 
ملسو هيلع هللا ىلص يف نفر من قومي، فاأقمنا  تعاملهم معه، فعن مالك بن احلويرث قال: )اأتيت النبي  
عنده ع�شرين ليلة، وكان رحيًما رفيًقا، فلما راأى �شوقنا اإىل اأهالينا، قال: ارجعوا، فكونوا 
اأكربكم(  اأحدكم، وليوؤمكم  فيهم، وعلموهم، و�شلوا، فاإذا ح�شرت ال�شالة فليوؤذن لكم 

رواه البخاري. 
ينبغي  والتي  الكرمية، و�شفاته اجلليلة،  العظيمة، وخلقه  ملسو هيلع هللا ىلص  �شمائله   بع�ش  هذه 
على اأتباعه القتداء به فيها، وال�شري على طريقه، والتخلق باأخالقه، واهلل املوفق والهادي 

اإىل �شواء ال�شبيل.
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صفة كالمه وسكوته  ملسو هيلع هللا ىلص
ات�شف  ملسو هيلع هللا ىلص ب�شفات مل جتتمع لأحد قبله ول بعده، كيف ل وهو خري النا�ش واأكرمهم 
عند اهلل تعاىل، فقد كان  ملسو هيلع هللا ىلص اأف�شح النا�ش، واأعذبهم كالًما واأ�شرعهم اأداًء، واأحالهم 
منطًقا حتى اأن كالمه لياأخذ مبجامع القلوب وياأ�شر الأرواح، ي�شهد له بذلك كل من �شمعه.
ٍل مبني، يعده العاد لي�ش ب�شريع ل ُيحفظ، ول بكالم  وكان اإذا تكلم تكلم بكالم َف�شْ
، كما و�شفته اأم املوؤمنني عائ�شة - ر�شي  منقطع ل ُيدرُكه ال�شامع، بل هديه فيه اأكمل الهديِّ
اهلل عنها - بقولها: )ما كان ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ي�شرد �شردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكالم بنيِّ 

ف�شل يتحفظه من جل�ش اإليه( متفق عليه.
اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  وثبت يف ال�شحيحني من حديث 
ال�شامع  ليفهمه  ثالًثا  الكالم  يعيد  ما  كثرًيا  وكان  الكالم(  بجوامع  )بعثت  قال:  اأنه 
ثالًثا،  اأعادها  بكلمة  تكلم  اإذا  )كان  اأنه:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   عن  البخاري  ففي  عنه،  ويعقله 

ثالًثا(. �شلم  عليهم،  ف�شلم  قوم  اأتى على  واإذا  يفهم عنه،  حتى 
وكان  ملسو هيلع هللا ىلص طويل ال�شمت ل يتكلم اإل فيما يرجو ثوابه، وكان اإذا تكلم افتتح كالمه 
ول  املراد  بيان  عن  فيها  زيادة  ل  بالهزل،  لي�ش  ٍل  َف�شْ بكالم  واأتى  اهلل،  بذكر  واختتمه 

تق�شري، ول فح�ش فيه ول تقريع.
نواجذه، فكان  تبدو  اأن  يكون من �شحكه  تب�شًما، وغاية ما  ملسو هيلع هللا ىلص فكان  اأما �شحكه  

حك منه، ويتعجب مما ُيتعجب منه. َحك مما ُي�شْ َي�شْ
وكان بكاوؤه  ملسو هيلع هللا ىلص من جن�ش �شحكه، فلم يكن بكاوؤه ب�شهيق ول برفع �شوت، كما مل 
يكن �شحكه بقهقهة، بل كانت عيناه تدمعان حتى تهمال، وُي�شمع ل�شدره اأزيز، وكان  ملسو هيلع هللا ىلص 
و�شفقة  اأمته  يبكي خوفًا على  وتارة  ولده،  للميت كما دمعت عيناه ملوت  يبكى رحمة  تارة 
عليها، وتارة تفي�ش عيناه من خ�شية اهلل، فقد بكى ملا قراأ عليه ابن م�شعود - ر�شي اهلل 

عنه - )�شورة الن�شاء( وانتهى اإىل قوله تعاىل: ژ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ         ڑ ڑ    ک 
ک ک ک گ گ ژ )الن�شاء(.

وتارة كان يبكي ا�شتياقًا وحمبة واإجالًل لعظمة خالقه �شبحانه وتعاىل.
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دور الرسل في نقل الدين
اإن الإن�شان ل ي�شتغني عن الدين، بل اإنه ل حياة ملن ل دين له، واإن كانت الفطرة 
بالإله  يقر  ال�شحيح  العقل  كان  واإذا   - وجل  عز   - الرب  اإىل  بطبيعتها  تتوجه  ال�شليمة 
القدير، اإل اأن معرفة الطريق املو�شلة اإىل ر�شا الرب اجلليل ومعرفة النهج املحقق للغاية 
من خلق الإن�شان ل ت�شتطيع اأن تقوم به الفطرة اأو يقوم به العقل، بل لبد من ر�شٍل يبّلغون 

النا�ش ما ُير�شي ربهم، ويحّذرونهم مما ي�شخط الرحمن - عز وجل - .
اأوجده  اأن يعلمه يف هذه احلياة معرفة ربه الذي  اإن اأعظم ما يجب على الإن�شان 
اأعظم غاية خلق اهلل اخللَق لأجلها هي عبادته وحده  واإن  النعم،  واأ�شبغ عليه  من عدم، 
�شبحانه، فكيف يعرف الإن�شان ربه حق معرفته وما يجب له من احلقوق والواجبات؟ وكيف 
اأن ت�شتقل مبعرفة  يعبد ربه؟ هل يعرف ذلك عن طريق العقول؟ ل! لأن العقول ل ميكن 
يخربه  اأن  قبل  مثله  ب�شر  مراد  يدرك  اأن  من  اأ�شعف  الب�شري  العقل  اإذ  منها،  اهلل  مراد 

مبراده، فكيف مبعرفة مراد اهلل؟.
لذلك فاإن هذه املهمة مق�شورة على الر�شل والأنبياء الذين ي�شطفيهم اهلل لإبالغ 
الر�شالة، وعلى من بعدهم من اأئمة الهدى ورثة الأنبياء، الذين يحملون منهاجهم، ويقتفون 

اآثارهم، ويبلغون عنهم ر�شالتهم.
الب�شرية،  باأعظم دور يف حياة  وال�شالم قاموا  الر�شل عليهم ال�شالة  فاإن  ولذلك 
حيث كانوا هم ال�شلة بني الب�شر وبني ربهم تبارك وتعاىل، ومن رحمة اهلل تبارك وتعاىل 

اأنه ما ترك قوًما اإل واأر�شل لهم ر�شوًل يب�ّشرهم وينذرهم، قال تعاىل: ژ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ گ ژ )النحل(، فما من طائفٍة من لدن اآدم عليه 
ال�شالم اإىل قيام ال�شاعة اإل وجاءها ر�شول اأو نبي ياأمره بعبادة اهلل، ويحذرها مما يغ�شب 

الرب تبارك وتعاىل.
ياأتيهم  اأن  بالنا�ش  العذاب  لوقوع  ا�شرتط  اأنه  وجل  وعدله عز  ومن عظيم رحمته 

الر�شل وتاأتيهم احلجة من عند الرب جل وعال قال تعاىل: ژ ى ى      ائ ائ ەئ   ەئ 
وئ ژ  )الإ�شراء(.
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يقول الإمام الطربي: "وقوله: ژ ى ى      ائ ائ ەئ   ەئ وئژ يقول تعاىل ذكره: 
وما كنا مهلكي قوم اإل بعد الإعذار اإليهم بالر�شل، واإقامة احلجة عليهم بالآيات التي تقطع 

عذرهم.
كما حدثنا ب�شر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا �شعيد، عن قتادة، قوله: ژ ى ى      ائ ائ 
ەئ   ەئ وئ ژ: اإن اهلل تبارك وتعاىل لي�ش يعّذب اأحدًا حتى ي�شبق اإليه من اهلل ُخرْبًا، اأو 

نة، ولي�ش معّذبا اأحدًا اإل بذنبه«. ياأتيه من اهلل بيِّ
لذلك فلي�ش لأحد من الب�شر حجة على اهلل - عز وجل - بعد اإر�شال الر�شل ونزول 

ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  تعاىل:  يقول  ال�شرائع، 
ڑ ڑ ک ژ )الن�شاء(.

 - الغفاري  ذر  اأبو  هو  فها  وبلغوا عدًدا عظيًما،  واملر�شلني  الأنبياء  ولقد كرث عدد 
اأول؟  كان  الأنبياء  فاأي  اهلل،  نبي  يا  له:  فيقول  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل   ر�شول  ي�شاأل   - عنه  ر�شي اهلل 
اهلل  خلقه  مكّلم  نبيٌّ  )نعم،  قال:  اآدم؟  كان  نبي  اأو  اهلل:  نبي  يا  قلت  قال:  )اآدم(.  قال: 
بيده، ثم نفخ فيه روحه، ثم قال له: يا اآدم ٌقْباًل(. قال: قلت: يا ر�شول اهلل، كم وّفى عدة 
األًفا، الر�شل من ذلك ثالثمائة وخم�شة ع�شر  الأنبياء؟ قال: )مائة األف واأربعة وع�شرون 

جّمًا غفريًا(.
يقول ال�شيخ ال�شعدي: "فلم يبق للَخْلق على اهلل حجة لإر�شاله الر�شل ترتى، يبينون 
لهم اأمر دينهم ومرا�شي ربهم وم�شاخطه، وطرق اجلنة وطرق النار، فمن كفر منهم بعد 
الر�شل،  اإليهم  اأر�شل  اأن  تعاىل وحكمته  نف�شه، وهذا من كمال عّزته  اإل  يلومن  ذلك فال 
اإىل  النا�ش م�شطّرين  كان  واإح�شانه، حيث  ف�شله  من  ا  اأي�شً وذلك  الكتب،  عليهم  واأنزل 
الأنبياء اأعظم �شرورة تقدر، فاأزال هذا ال�شطرار، فله احلمد وله ال�شكر، ون�شاأله كما 

ابتداأ علينا نعمته باإر�شالهم ،اأن يتمها بالتوفيق ل�شلوك طريقهم؛ اإنه جواد كرمي".
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تدبر القرآن دواء القلوب
اأنزله ليعمل به ويكون منهاج حياة للنا�ش، ول �شك اأن  اإن القراآن كالم اهلل الذي 
اأن  ا  اأي�شً فيه  �شك  ل  لكن مما  اهلل،  اإىل  الطاعات  اأحب  من  وطاعة  قربة  القراآن  قراءة 
القارئ  يقوم  اأن  الأكرب  املق�شود  بل  املق�شودة،  هي  لي�شت  تدبر  ول  فهم  بغري  القراءة 
بتحديق ناظر قلبه اإىل معاين القراآن وجمع الفكر على تدبره وتعقله، واإجالة اخلاطر يف 

اأ�شراره وِحَكمه.
القراآن يدعونا اإىل التدبر:

اإن اهلل دعانا لتدبر كتابه وتاأمل معانيه واأ�شراره: ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ ژ  )�ش(.

معانيه:  ي�شتنبطون  ول  القراآن  يتدبرون  ل  الذين  اأولئك  على  القراآن  نعى   وقد 
ک  ک    ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ     ڇ   چڇ  چ  ژچ 

ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ  گگ  ک  ک 
ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ ژ )الن�شاء(.

النا�ص عند �شماع القراآن اأنواع:
قال تعاىل يف اآياته امل�شهودة: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ژ )ق(. 

قال ابن القيم - رحمه اهلل - : »النا�ُش ثالثٌة: رجٌل قلُبه ميٌت، فذلك الذي ل قلَب 
له، فهذا لي�شت الآية ذكرى يف حقه. 

، لكنه غري م�شتمٍع لالآيات املتُلوِة، التي يخرب بها  الثاين: رجٌل له قلب حيٌّ م�شتعدٌّ
اهلل عن الآيات امل�شهودة، اإما لعدم ُوُرودها، اأو لو�شولها اإليه وقلبه م�شغول عنها بغريها، 
ُل له الذكرى، مع ا�شتعداده ووجود قلبه. ا ل حت�شُ فهو غائب القلب لي�ش حا�شًرا، فهذا اأي�شً
، ُتليت عليه الآيات، فاأ�شغى ب�شمعه، واألقى ال�شمع،  والثالث: رجٌل حيُّ القلب م�شتعدٌّ
مع، فهذا الِق�شُم  واأح�شر قلبه، ومل ي�شغْله بغري فهم ما ي�شمُعُه، فهو �شاهُد القلب، ُملقي ال�شَّ
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ة وامل�شهودة. هو الذي ينتفع بالآيات املتلوَّ
فالأول: مبنزلة الأعمى الذي ل ُيب�شر.

اإليه، فكالهما ل  املنظور  اإىل غري جهة  امح بب�شره  الطَّ الب�شري  والثاين: مبنزلة 
يراه.

وقابله  ب�شره،  واأتبعه  املنظور،  اإىل جهة  ق  قد حدَّ الذي  الب�شري  والثالث: مبنزلة 
ٍط من الُبعد والقرِب، فهذا هو الذي يراه. ف�شبحان من جعل كالمه �شفاًء ملا يف  على تو�شُّ

ال�شدور.
اٌد، مليٌء با�شتخراج العرب وا�شتنباط احلكم،  فاعلم اأن الرجل قد يكوُن له قلٌب وقَّ
ر والعتبار، فاإذا �شمع الآيات كانت له ُنوًرا على نور، وهوؤلء  فهذا قلبه ُيوقعه على التذكُّ
الر�شول م�شاهٌد  به  اأخربهم  الذي  كاأنَّ  اإمياًنا وب�شريًة، حتى  واأعظمهم  اأكمُل خلق اهلل، 
يق مع النبي  ملسو هيلع هللا ىلص،  دِّ لهم، لكن مل ي�شُعُروا بتفا�شيله واأنواعه، حتى قيل: اإن مثل حاِل ال�شِّ
اته، والآخر وقعت يُدُه على  كمثل رجلني دخال داًرا، فراأى اأحدهما تفا�شيل ما فيها وجزئيَّ
ما يف الدار ومل ير تفا�شيَلُه ول ُجزئياته، لكن علم اأن فيها اأموًرا عظيمة، مل يدرك ب�شره 
قهن ملا عنده  ا راأى يف الدار، فجعل ُكلما اأخربه ب�شيء �شدَّ تفا�شيلها، ثم خرجا ف�شاأله عمَّ
نَّ اهلل املنان على عبٍد مبثل  من �شواهد، وهذه اأعلى الدرجات ال�شديقية، ول ت�شتبعد اأن مَيُ

هذا الإميان، فاإن ف�شل اهلل ل يدخل حتت ح�شٍر ول ُح�شبان.
ف�شاحُب هذا القلب اإذا �شمع الآيات ويف قلبه نوٌر من الب�شرية، ازداد بها نوًرا اإىل 
ُر   نوره. فاإن مل يكن للعبد مثل هذا القلب فاألقى ال�شمع و�شهد قلُبُه ومل يغب ح�شل له التذكُّ
لُّ يف جميع الأعمال واآثارها  ا : ژ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ڤ ژ )البقرة(، والوابُل والطَّ اأي�شً
بون واأ�شحاُب ميني وبينهما يف درجات التف�شيل ما  وموجباتها. واأهل اجلنة �شابقون مقرَّ

بينهما.
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وَما آتاُكمُ الرَّسُوُل َفخُُذوهُ
من اأعظم ما تقرب به املتقربون هلل ـ عز وجل ـ  طاعة ر�شوله ملسو هيلع هللا ىلص وامتثال اأوامره 
واجتناب نواهيه، وقد اأمر اهلل ـ تعاىل ـ عباده املوؤمنني بطاعة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص، واألزمهم بها 
معلوم  الأمر  وهذا  ملسو هيلع هللا ىلص،  نبيه   ل�شان  على  وكذا  العظيم،  القراآن  من  كثرية  موا�شع  يف 

ٻ پپ پ  ٻ  ٻ ٻ  ٱ  ژ  اإنكاره، قال تعاىل:  من الدين بال�شرورة، ول ي�شع اأحد 
ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ  )الن�شاء(، وقال: ژ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ژ  وقال:  )املائدة(،  ڌژ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  تعاىل:  وقال  )النور(،  ڱژ   ڱ  ڱ  ڱ 
)احل�شر(. ژ   ہہ ہ ھھ ھ   ھ ے ے ۓ 

قال احلافظ ابن كثري: "اأي مهما اأمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، 
فاإنه اإمنا ياأمركم بخري واإمنا ينهى عن �شر".

واأن  وباطنه،  ظاهره  وفروعه،  الدين  لأ�شول  �شامل  "وهذا  ال�شعدي:  ال�شيخ  وقال 
ما جاء به الر�شول  ملسو هيلع هللا ىلص يتعني على العباد الأخذ به واتباعه، ول حتل خمالفته، واأن ن�ش 
الر�شول  ملسو هيلع هللا ىلص على ُحكم ال�شيء كن�ش اهلل - تعاىل ـ ، ل رخ�شة لأحد ول عذر له يف تركه، 

ول يجوز تقدمي قول اأحد على قوله  ملسو هيلع هللا ىلص".
ملسو هيلع هللا ىلص يف  "نظرت يف امل�شحف فوجدت طاعة الر�شول  وقال الإمام اأحمد بن حنبل: 

ثالثة وثالثني مو�شًعا".
"اأمر اهلل بطاعة ر�شوله يف اأكرث من ثالثني مو�شعًا من القراآن،  وقال ابن تيمية: 

وَقَرَن طاعته بطاعته، وقرن بني خمالفته وخمالفته".
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قوة األخالق
الأخالق.. م�شرتك اإن�شاين عام من القيم والف�شائل التي جبل اهلل النا�ش عليها، 
فاأ�شناف الب�شرية كلها تعرتف باملعاين الفا�شلة والأخالق العالية، واأ�شول هذه الأخالق 
وع�شر  وتراث  اأمة  كل  والف�شائل يف  لالأخالق  فل�شفة خا�شة  هناك  بل  عليه،  متفق  قدر 
وثقافة، فال�شدق والكرم والوفاء والعدل وال�شرب والت�شامح معاٍن حممودة يف كل القيم 
الإن�شانية، ويف مقابل ذلك معاٍن مذمومة فيها: كالكذب والظلم والزور والعقوق والبخل 

وغريها.
وهذا معنى اأ�شالة الأخالق وعظمتها وقوتها و�شيادتها الفعلية على منظومة القيم 
يحتاجها  التي  الأخالق  اأ�شول  فيها  فالفطرة  الأخالق،  فطرية  معنى  وذلك  الإن�شانية، 
اأن اجلاهلية الأوىل كان العرب فيها ميتدحون مكارم الأخالق، ويعدونها  الإن�شان، حتى 
وال�شجاعة  والكرم  والأمانة  ال�شدق  ميدحون  فكانوا  و�شيادته،  الرجل  عقل  على  دلياًل 

وغريها. 
ولو قراأت يف تراث كل اأمة ف�شتجد عندها قدًرا معروًفا من اأ�شول الأخالق ل تختلف 
فيه لبقاء الفطرة يف عنا�شرها، وذلك معنًى من معاين حديث ال�شحيحني: »كل مولود 
يولد على الفطرة«، ولقد جاءت الر�شالت ال�شماوية لتذكي املعاين الفطرية، وتوؤكد القيم 
بالأجر  وتعدهم  فعلها،  النا�ش على  وتزيدها و�شوًحا، وحتث  الإن�شان،  بني  امل�شرتكة بني 
ال�شماوية  ال�شرائع  هذه  اأي�شا  وجاءت  والعقاب،  بالوعيد  تركها  من  وحتذرهم  والثواب، 
بعثت  »اإمنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي   قول  نفهم  وبهذا  الأخالق،  لتطبيقات هذه  املحددة  الأطر  لت�شع 
لأمتم مكارم الأخالق« اأخرجه اأحمد ، فكاأن املعنى واهلل اأعلم اأن �شالح الأخالق موجودة 
مع  الفطرية،  اأخالقه  لالإن�شان  تكتمل  فبذلك  ليتممها،  النبوي  البيان  فجاء  الفطرة  يف 

الأخالق املكت�شبة التي يتعلمها من ال�شرائع ال�شماوية.
ال�شلوك  واإمنا  النف�ش،  داخل  يف  الأخالق  فحقيقة  النفو�ش،  تزكية  من  والأخالق 
العملي تعبري مبا�شر عن ذلك، ونتيجة له، ولذلك اإذا كان القلب فا�شًدا ل ي�شتطيع الإن�شان 
اأن ي�شتمر يف التظاهر واملجادلة بالأخالق ال�شطحية، فبع�ش النا�ش قد يتكلفون الأخالق، 
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نابًعا من اعرتاف داخلي بقيمة هذه الأخالق وحب  اإن مل يكن ذلك  لكن ذلك لن يدوم 
لها، ومثل ذلك اخللق املوؤقت، يعني اأن يف النف�ش �شعًفا اأخالقًيا تنك�شف النف�ش فيه لأدنى 
امتحان، يقول احل�شن الب�شري: »ما اأخفى رجل �شيًئا اإل ظهر على فلتات ل�شانه وق�شمات 

وجهه«.
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االستغفار)))
ال�شتغفار هو طلب املغفرة، واملغفرة هي وقاية �شر الذنوب مع �شرتها، اأي اأن اهلل 
- عز وجل - ي�شرت على العبد فال يف�شحه يف الدنيا وي�شرت عليه يف الآخرة فال يف�شحه يف 

عر�شاتها وميحو عنه عقوبة ذنوبه بف�شله ورحمته.
ۀہ  ۀ  ژ  تعاىل:  كقوله  به  يوؤمر  فتارة  القراآن،  يف  ال�شتغفار  ذكر  كرث  وقد 
ٿ  ٺ  ژ  اأهله كقوله تعاىل:  ژ )املزمل(، وتارة ميدح  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

 ٿ ژ )اآل عمران(، وتارة يذكر اهلل - عز وجل - اأنه يغفر ملن ا�شتغفره كقوله تعاىل: 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ )الن�شاء(. ژ 

طلب  عن  عبارة  حينئذ  ال�شتغفار  فيكون  التوبة  بذكر  ال�شتغفار  يقرن  ما  وكثرًيا 
املغفرة بالل�شان، والتوبة عبارة عن الإقالع عن الذنوب بالقلب واجلوارح، وحكم ال�شتغفار 
كحكم الدعاء، اإن �شاء اهلل اأجابه وغفر ل�شاحبه ل�شيما اإذا خرج من قلب منك�شر بالذنوب، 
اأن  ال�شتغفار  واأف�شل  ال�شلوات،  واأدبار  كالأ�شحار  الإجابة  �شاعات  �شاعة من  اأو �شادف 
يبداأ بالثناء على ربه، ثم يثني بالعرتاف بذنبه، ثم ي�شاأل ربه بعد ذلك املغفرة، كما يف 
حديث �شداد بن اأو�ش عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال: "�شيد ال�شتغفار اأن يقول العبد: اللهم اأنت ربي 
ل اإله اإل اأنت خلقتني، واأنا عبدك، واأنا على عهدك، ووعدك ما ا�شتطعت، اأعوذ بك من 
، واأبوء بذنبي، فاغفر يل فاإنه ل يغفر الذنوب اإل اأنت"  �شر ما �شنعت، اأبوء لك بنعمتك عليَّ

رواه البخاري.
وقوله: "اأبوء لك بنعمتك علي" اأي: اأعرتف لك، و "اأبوء بذنبي" اأي: اأعرتف واأقر 

بذنبي.
ويف حديث عبد اهلل بن عمرو اأن اأبا بكر قال: يا ر�شول اهلل علمني دعاء اأدعو به يف 
�شالتي، قال: قل: "اللهم اإين ظلمت نف�شي ظلمـًا كثرًيا ول يغفر الذنوب اإل اأنت، فاغفر يل 

مغفرة من عندك وارحمني اإنك اأنت الغفور الرحيم" رواه م�شلم.

1  امل�شدر: البحر الرائق- ال�شيخ/ اأحمد فريد )بت�شرف(.
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ومن اأف�شل ال�شتغفار اأن يقول العبد: "اأ�شتغفر اهلل العظيم الذي ل اإله اإل هو احلي 
القيوم واأتوب اإليه".

وقد ورد عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص اأن من قاله: "غفر له واإن كان فر من الزحف".
املجل�ش  ملسو هيلع هللا ىلص يف  لر�شول اهلل  لنعد  كنا  اإن  قال:  ـ  ـ ر�شي اهلل عنهما  ابن عمر  وعن 
اأنت التواب الغفور" رواه الرتمذي  اإنك  "رب اغفر يل وتب علي  الواحد مائة مرة يقول: 

واأبو داود واحلاكم.

www.alukah.net
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التأني
ڇ ڇ  ڍ ڍ ژ  ژ  اأدرك كل �شيء ب�شرعة  اإن الإن�شان بطبعه عجول يود لو 

)الإ�شراء(.
ندب  الإ�شكالت؛  يف  وتوقعه  املتاعب  �شاحبها  على  جتلب  العجلة  هذه  كانت  وملا 
ال�شرع اإىل تربية النف�ش على التاأين يف اأمور الدنيا، ونق�شد بالتاأين هنا: عدم العجلة يف 

طلب الأ�شياء والتمهل يف حت�شيلها.
واإذا كان اهلل - تعاىل - قد قال لنبيه  ملسو هيلع هللا ىلص: ژ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
الإن�شان يف  التاأين يكون مطلوًبا من  القراآن فاإن  تلقي  ژ )طـه114(. وهذا يف  ٺٺ ٿ 

اأمور حياته كلها.
اأن�ش بن مالك - ر�شي اهلل عنه -  ال�شيطان: فعن  والعجلة من  التاأين من اهلل 

" احلديث. "التاأين من اهلل، والعجلة من ال�شيطان ...  عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
واإذا كان التاأين من اهلل، فاإن اهلل يحبه ولهذا قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص لأ�شج عبد القي�ش: "اإن 

فيك خل�شلتني يحبهما اهلل ور�شوله: احللم والأناة" متفق عليه.
اهلل  على  الثناء  دعائه  يدي  بني  امل�شلم  يقدم  اأن  به  ونق�شد  الدعاء:  يف  التاأين 
وال�شالة على نبيه فاإن ذلك اأرجى لقبول دعائه؟ اأما اأن يدخل يف الدعاء مبا�شرة فاإنه من 
العجلة، فقد �شمع الر�شول  ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل يدعو يف �شالته مل ميجد اهلل ومل ي�شل على النبي 
فقال له: "عجلت اأيها امل�شلي" ، و�شمع رجاًل ي�شلي فمجد اهلل وحمده و�شلى على النبي  

ملسو هيلع هللا ىلص فقال له ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: "ادع جُتب و�شل تعط".
ول  يدعو  اأنه  بزعم  الدعاء  فيرتك  الإجابة،  ي�شتبطاأ  اأن  الدعاء  يف  العجلة  ومن 

ي�شتجاب له.
التاأين املذموم: على الرغم من ف�شائل التاأين وامتداحه عقاًل و�شرًعا، فاإن هناك 
نوًعا منه لي�ش من التاأين املمدوح، اإنه التاأين يف اأمر الآخرة، واإنه يف احلقيقة تثاقل ونوع 
)اأي  "التوؤدة  ملسو هيلع هللا ىلص:  الر�شول   قال  ولهذا  عنه.  للتنزه  نف�شه  امل�شلم  يجاهد  اأن  ينبغي  غفلة 
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التاأين والتمهل( يف كل �شيء اإل يف عمل الآخرة " رواه اأبو داود و�شححه الألباين.
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مفهوم األخالق في اإلسالم
الأخالق يف الإ�شالم عبارة عن املبادئ والقواعد املنظمة لل�شلوك الإن�شاين، والتي 
يحددها الوحي لتنظيم حياة الإن�شان على نحو يحقق الغاية من وجوده يف هذا العامل على 

الوجه الأكمل والأمت، ويتميز هذا النظام الإ�شالمي يف الأخالق بطابعني:
الأول: اأنه ذو طابع اإلهي، مبعنى اأنه مراد اهلل �شبحانه وتعاىل.

الثاين: اأنه ذو طابع اإن�شاين، اأي لالإن�شان جمهود ودخل يف حتديد هذا النظام من 
الناحية العملية.

وهذا النظام هو نظام العمل من اأجل احلياة اخلريية، وهو طراز ال�شلوك وطريقة 
التعامل مع النف�ش واهلل واملجتمع.

وهو نظام يتكامل فيه اجلانب النظري مع اجلانب العملي منه، وهو لي�ش جزًءا من 
النظام الإ�شالمي العام فقط، بل هو جوهر الإ�شالم ولبه وروحه ال�شارية يف جميع نواحيه: 
اإذ النظام الإ�شالمي - على وجه العموم - مبني على مبادئه اخللقية يف الأ�شا�ش، بل اإن 
يقول:  و�شلم  فالر�شول �شلى اهلل  الإطالق.  ال�شماوية على  الر�شالت  الأخالق هي جوهر 

»اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق« رواه اأحمد.
فالغر�ش من بعثته  ملسو هيلع هللا ىلص هو اإمتام الأخالق، والعمل على تقوميها، واإ�شاعة مكارمها، 

بل الهدف من كل الر�شالت هدف اأخالقي، والدين نف�شه هو ح�شن اخللق.
وملا لالأخالق من اأهمية جندها يف جانب العقيدة حيث يربط اهلل �شبحانه وتعاىل 
ور�شوله  ملسو هيلع هللا ىلص بني الإميان وح�شن اخللق، ففي احلديث ملا �شئل الر�شول  ملسو هيلع هللا ىلص: اأي املوؤمنني 

اأف�شل اإمياًنا؟ قال  ملسو هيلع هللا ىلص: »اأح�شنهم اأخالًقا« رواه الطرباين يف الأو�شط.
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  تعاىل:  فقال  ا،  برًّ الإميان  عّد  الإ�شالم  اإن  ثم 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڈ ژ )البقرة(.

وقد قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: "الرب ح�شن اخللق" رواه م�شلم. والرب �شفة للعمل الأخالقي اأو 
هو ا�شم جامع لأنواع اخلري. 
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وكما جند ال�شلة بني الأخالق والإميان، جندها كذلك بني الأخالق والعبادة اإذ اإن 
العبادة روح اأخالقية يف جوهرها؛ لأنها اأداء للواجبات الإلهية. وجندها يف املعامالت - 

وهي ال�شق الثاين من ال�شريعة الإ�شالمية ب�شورة اأكرث و�شوًحا.
وهكذا نرى اأن الإ�شالم قد ارتبطت جوانبه برباط اأخالقي، لتحقيق غاية اأخالقية، 
الأمر الذي يوؤكد اأن الأخالق هي روح الإ�شالم، واأن النظام الت�شريعي الإ�شالمي هو كيان 

جم�شد لهذه الروح الأخالقية.
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الحِلم
تتفاوت درجات النا�ش يف الثبات اأمام املثريات فمنهم من ت�شتخفه التوافه في�شتحمق 
الأليم حمتفًظا برجاحة فكره  ال�شدائد فيبقى على وقعها  ت�شتفزه  على عجل ومنهم من 

ورجاحة خلقه.
ومع اأن للطباع الأ�شيلة يف النف�ش دخاًل كبرًيا يف اأن�شبة النا�ش من احلدة والهدوء 
والعجلة والأناة والكدر والنقاء، اإل اأن هناك ارتباًطا موؤكًدا بني ثقة املرء بنف�شه وبني اأناته 
اآفاق الكمال ات�شع  مع الآخرين وجتاوزه عن خطئهم، فالرجل العظيم حًقا كلما حلق يف 
�شدره وامتد حلمه وعذر النا�ش من اأنف�شهم والتم�ش املربرات لأغالطهم، فاإذا عدا عليه 
انتقاَمه  وعفوه  وغلب �شفحه  ف�شبق حلُمه غ�شَبه،  قمته  اإليه من  نظر  يريد جتريحه  ِغرٌّ 

لنف�شه، وكظم غيظه ممتثاًل اأمر ربه يف قوله: ژ ٺ ٺ      ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ  )اآل عمران(.

احللم: هو الأناة والتثبت يف الأمر، و�شبط النف�ش وكظم الغيظ.
فاحلليم هو الذي ل ي�شتفزه الغ�شب، ول يت�شرع بالعقوبة، بل يرتيث، ويت�شرف على 

وفق مقت�شيات احلكمة.
ژ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ژ  بعباده،  احلليم  فهو  ربنا  �شفات  من  �شفة  واحللم 
الغ�شب  ي�شتفزه  ول  الع�شاة،  ع�شيان  ي�شتخفه  ل  الذي  ال�شبور  ومعناه:  )الأحزاب(، 
عليهم فيعجل بالنتقام منهم، ولكن يف�شح لهم باب التوبة والندم، اأو ميهلهم ليقيم عليهم 
احلجة، فاإذا اأخذهم اأخذهم، بحق وحكمة، اأخذ عزيز مقتدر: "اإن اهلل ليملي للظامل حتى 

اإذا اأخذه مل يفلته".
بني  وف�شيلة  طرفني،  بني  و�شط  هو  واإمنا  والك�شل،  التباطوؤ  احللم  معنى  ولي�ش 
عجلة  �شعفه  اأو  وانعدامه  طبع،  تبلَُّد  اأو  واإهماًل  توانًيا  كان  ه  حدُّ عن  زاد  فاإذا  رذيلتني، 

وطي�ش و�شرعة غ�شب، والأ�شل هو الق�شد والعتدال.
وراء  الندفاع  خطر  يدرك  ال�شليم  فالعقل  وعقاًل،  �شرًعا  حممود  خلق  واحللم 
نحو  ب�شاحبه  مييل  ما  كل  وراء  اأو  وال�شهوات،  النفعالت  وراء  اأو  والغرائز،  العواطف 
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التاأين والرتيث، و�شبط النف�ش وعدم العجلة،  اأنه يعلم ف�شيلة  اجلنوح والنحراف. كما 
وما وراء ذلك من منافع جمة، ومقا�شد مهمة.

واأما يف ال�شرع، فيكفي احللم ف�شيلة اأن يت�شف اهلل تعاىل به ويت�شمى به، فاحللم 
ا�شم من اأ�شماء اهلل احل�شنى و�شفة من �شفاته العال.

وقد امتدح اهلل ر�شوله عليه ال�شالة وال�شالم على كل اأخالقه، ومنها احللم الذي 
كان �شامة يف اأخالقه  ملسو هيلع هللا ىلص.

اأن�ش - ر�شي اهلل عنه - قال: بينا نحن يف امل�شجد مع  روى البخاري وم�شلم عن 
ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص اإذ جاء اأعرابي فقام يبول يف امل�شجد، فقال اأ�شحاب ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: مه، 
مه، فقال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: "ل تزرموه )اأي: ل تقطعوا عليه بوله(، دعوه" قال اأن�ش: فرتكوه 
حتى بال، ثم اإن ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص دعاه فقال له: "اإن هذه امل�شاجد ل ت�شلح ل�شيء من هذا 
البول والقذر، اإمنا هي لذكر اهلل وال�شالة وقراءة القراآن". اأو كما قال  ملسو هيلع هللا ىلص. قال اأن�ش: 

ه )اأي: ف�شبه( عليه. واأمر رجاًل من القوم فجاء بدلو من ماء ف�شنَّ
ا من حديث عبد اهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: كاأين  وروى ال�شيخان اأي�شً
اأنظر اإىل ر�شول اهلل يحكي نبًيا من الأنبياء �شلوات اهلل عليهم، �شربه قومه فاأدموه، وهو 

مي�شح الدم عن وجهه ويقول: "اللهم اغفر لقومي فاإنهم ل يعلمون".
فاأية �شفقة واأي عفو و�شفح وحلم ي�شاهي هذا احللم اإل حلمه هو نف�شه عمن اآذوه 
يف ثقيف، فعر�ش عليه ملك اجلبال اأن يطبق عليهم الأخ�شبني فقال: "بل اأرجو اأن يخرج 

اهلل من اأ�شالبهم من يعبد اهلل وحده ل ي�شرك به �شيًئا" متفق عليه.
قولته  بل قال  ب،  العظيم حني مكنه اهلل من قري�ش فعفا و�شفح ومل يرثِّ اأو حلمه 

امل�شهورة: "اذهبوا فاأنتم الطلقاء".

www.alukah.net
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الخيانة)))
اإن�شان اإىل اآخر ب�شٍر وياأمتنه عليه، ثم يقوم الأخري باإف�شائه فقد خان  حني يعهد 

الأمانة.
اأو مل يحفظها فقد خان  اإن�شاٌن اآخر وديعة على �شبيل الأمانة فاأهملها،  واإذا اأودع 

الأمانة.
واإذا عاهد اإن�شان اآخر عهًدا فنق�شه فقد خان الأمانة، واإذا ع�شى الإن�شاُن ربه فقد 

خان الأمانة.
�شعف  على  يدل  الذي  الرذيل،  اخللق  وذلك  اخليانة،  �شور  من  �شور  كلها  هذه 

الإميان، وو�شاعة النف�ش.
ث  واخليانة من كبائر الذنوب، بل هي من النفاق العملي: )اآية املنافق ثالث، اإذا حدَّ

كذب، واإذا وعد اأخلف، واإذا ائتمن خان(.
ىب  مب              خب  حب  جب  يئ  ژ  واخلائن بغي�ش اإىل اهلل بغي�ش اإىل النا�ش، قال تعاىل: 

يب  جت ژ )احلج(.

اخلائن يعر�ش نف�شه لهتك �شرته وافت�شاح اأمره، فهو ل ي�شتحق اأن يدافع عنه اأحد 
اأو يجادل عنه، قال تعاىل: ژ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ژ )الن�شاء(.

ما موقف اخلائن يف الآخرة؟
عنه،  يجادل  من  الدنيا  يف  ووجد  وغدره،  خيانته  النا�ش  عن  اخلائن  اأخفى  واإذا 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ژ  تعاىل:  قال  ال�شرائر،  تبلى  يوم  وموقفه  حاله  يكون  فكيف 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ    ڑ ک ک ک ک گ گ ژ   )الن�شاء(.

خت           حت  جت  يب  ىب  ژ  تعاىل:  قال  لرتدع،  بوار  اإىل  وكيده  �شعيه  اأن  اخلائن  علم  ولو 
مت ىت ژ )يو�شف(.

1  ماهر حممود )بت�شرف(.
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التي  ال�شنون اخلداعة  النا�ش  اأتى على  ن الأمني، فقد  يوؤمتن اخلائن، ويخوَّ وحني 
الكاذب،  النا�ش �شنون ُي�شدق فيها  ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: )�شياأتي على  الكرمي   الر�شول  حذر منها 
يا  الرويب�شة( قيل:  ويوؤمتن اخلائن، وينطق فيها  الأمني،  ن  ال�شادق، ويخوَّ ب فيها  وُيكذَّ

ر�شول اهلل، وما الرويب�شة؟ قال: )ال�شفيه يتكلم يف اأمر العامة(.
     ولأن اخليانة داء ع�شال، فقد كان النبي  ملسو هيلع هللا ىلص يتعوذ باهلل منه: )... واأعوذ بك 

من اخليانة فاإنها بئ�ش البطانة(.
     وما من عبد يخون اإل اأوقف يوم القيامة ورفعت راية على اإ�شته فيقال: هذه غدرة 

فالن، فاأية ف�شيحة اأعظم من هذه؟ 
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ثالثية .. العجز والكسل والوهن)))
اأما الك�شل فهو انتفاء  اإرادة للفعل مع عدم وجود قدرة لإجنازه،  العجز هو وجود 
تلك الإرادة .. فاأي فعل هو اجتماع الإرادة مع القدرة، فالإن�شان اإذا توافرت له الإرادة، 

فقد خرج من دائرة الك�شل، فاإذا كان عنده القدرة فقد خرج من دائرة العجز. 
ت علينا الفر�ش  واإذا اأ�شيب املرء بالعجز والك�شل؛ فاغ�شل يديك منه .. فالك�شل ُيفوِّ
التي ي�شعب تعوي�شها، ويحرمنا من حتقيق ما نرغب فيه، وبالك�شل ترتاكم الأعمال حتى 
ي�شل املرء اإىل العجز عن القيام بها، ومن بذر بذرة »َلْيَت«، نبتت له �شجرة »لعل«، يقطف 
فيها ثمر »اخليبة والندامة« .. قال الإمام الراغب رحمه اهلل: »من تعّطل وتبّطل ان�شلخ من 

الإن�شانية، بل من احليوانية و�شار من جن�ش املوتى«. 
ومن تعود الك�شل ومال اإىل الراحة َفَقَد الراحة، وقد قيل: اإن اأردت األ تتعب فاتعب 
واإن  حًقا،  توؤد  مل  ك�شلت  اإن  فاإنك  وال�شجر،  والك�شل  اإياك   : ا  اأي�شً وقيل   تتعب،  ل  حتى 

�شجرت فلن ت�شرب على احلق.
ولقد ذم اهلل تعاىل الك�شل، فقال �شبحانه: ژ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ژ )التوبة(.

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  تعاىل:  قال  املنافقني،  �شفات  من  الك�شل  �شبحانه  عد  بل 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ  ۓ ڭ ژ )الن�شاء(.

الهم واحلزن،  اأعوذ بك من  اإين  »اللهم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اأن�ش - ر�شي اهلل عنه - قال   وعن 
والعجز والك�شل، والبخل واجلنب، و�شلع الدين وغلبة الرجال« متفق عليه.

1  د. خالد �شعد النجار )بت�شرف(.
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ِإنَّهُمْ َكانُوا َقبَْل َذلِكَ مُتْرَفِينَ)))
اأنواع البطر واأ�شدها على النف�ش واأ�شواأها عاقبة ومذمة،  اأب�شع  »بطر النعمة« من 
وخا�شة اأن �شاحبه انقطعت عنه احلجة و�شقطت منه املعذرة، ف�شدور الع�شيان ممن هو 
يف غاية الإنعام اأقبح القبائح وغاية اخل�شران، وقد كان الأوىل باملتنعمني لزوم عتبة ال�شكر 
وال�شتم�شاك بعروة احلمد، ولكنها النف�ش الدنيئة التي تعلقت بالدنيا واطماأنت لها حتى 

تنا�شت يوم اجلزاء.
قال تعاىل: ژ ائ ائ   ەئ ەئ وئ وئ ژ )الواقعة( تعليٌل لبتالِئهم مبا ُذِكَر من 
النعِم من  باأنواِع  نيا منّعمنَي  الدُّ العذاِب يف  �ُشوِء  ُذِكَر من  ما  قبَل  كاُنوا  اإنَّهم  اأي  العذاِب 
املاآكِل وامل�شارِب وامل�شاكِن الطيبِة واملقاماِت الكرميِة منهمكنَي يف ال�شهواِت فال جرَم ُعذُبوا 

ها. )تف�شري اأبي ال�شعود: 262/6(. بنقائ�شِ
قال ال�شعدي اأي: قد األهتهم دنياهم، وعملوا لها، وتنعموا ومتتعوا بها، فاألهاهم الأمل 

عن اإح�شان العمل، فهذا هو الرتف الذي ذمهم اهلل عليه. )تف�شري ال�شعدي: 834/1(.
ه،  الرتفُّ ْعَمِة:  النَّ )املزمل(  ژ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ژ  تعاىل:  وقال 
فطلُب اللذات والتنعُّم �َشَغلهم عن التبتُّل حتى افرتقت قلوُبهم واأرواحهم، واأ�شركوا مع اهلل 

غريه. )البحر املديد: 442/6(.
قال ابن عا�شور يف التحرير والتنوير: توبيًخا لهم باأنهم كذبوا لغرورهم وبطرهم 
ب�شعة حالهم، وتهديًدا لهم باأن الذي قال: ژ گ ڳ . . .  ڱ ژ �شيزيل عنهم ذلك 

التنعم. 
املال  ووفرة  العي�ش  �شعة  يعدون  كانوا  لأنهم  بالتهكم،  تعري�ش  الو�شف  هذا  ويف 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ژ  تعاىل:  قال  باخل�شا�شة  اآمنوا  الذين  يعريون  وكانوا  كماًل، 
املفتوحة   - النعمة  وجعلهم ذوي  )املطففني(،  ژ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی ی 

1  د. خالد �شعد النجار )بت�شرف(.
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يف  النطالق  اأي  النعمة،  هي  احلياة  هذه  يف  حظهم  ق�شارى  اإىل  لالإ�شارة   - النون 
ولذائذ  الطعوم  لذيذ  على  والإقبال  واجلنات،  بالبيوت  وال�شتظالل  �شيق،  بال  العي�ش 
تعاىل:  قال  واملعرفة،  الهتداء  ولذة  النف�ش  كمالت  عن  معر�شون  وهم   النب�شاط، 

ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ   ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ )الفرقان(.

والإن�شان متى ا�شرت�شل مع لذاته و�شهواته رمبا ارتكب من احلماقات ما هو اأ�شبه 
باجلنون، وقدمًيا قالوا: »اإذا جاء الرتف اأ�شاب احل�شارة التلف«.
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ال تلعن شيًئا)))
من اأخطر اآفات ال�شلوك الت�شرع والندفاع يف احلكم على الآخرين، واأن نن�شب من 
اأنف�شنا ق�شاة نحكم با�شتحقاق هذا اأو ذاك رحمة اهلل اأو لعنته، واملتاأمل يجد اأن جمافاة 
الإ�شالم لهذه الآفة تنبع من منافاتها لطبيعة الإميان ال�شادق الذي من اأخ�ش خ�شائ�شه 
الرفق باخللق، فاملوؤمن قلبه معلق باهلل يرت�شف من رحيق رحمته ما يرحم به الآخرين، 
ومن عذب راأفته وعطفه ما يرب به من حوله وبهذا ين�شجم الإميان مع كل معاين الرفق 

والعطف وينفر من كل غلظة وفظاظة وجحود.
اأحد مظاهر  تعاىل متثل  الطرد من رحمة اهلل  املت�شمن  ال�شامل  واللعنة مبعناها 
هذا الندفاع املذموم الذي ت�شدى له النبي  ملسو هيلع هللا ىلص يف منهجه الرتبوي بالعديد من املناهي 

والتوجيهات، فيقول عليه اأف�شل ال�شالة وال�شالم:
»اإين مل اأبعث لعاًنا و اإمنا بعثت رحمة« رواه م�شلم.

»لي�ش املوؤمن بالطعان ول اللعان ول الفاح�ش ول البذيء« رواه الرتمذي. 
»ل ينبغي ل�شديق اأن يكون لعاًنا« رواه م�شلم.

»ل يكون املوؤمن لعاًنا« رواه الرتمذي.
»ل تالعنوا بلعنة اهلل ول بغ�شبه ول بالنار« رواه الرتمذي.

اأي: ل تدعوا على النا�ش مبا يبعدهم اهلل من رحمته اإما �شريًحا كما تقولون »لعنة 
اهلل عليه« اأو كناية كما تقولون »غ�شب اهلل عليه« اأو »اأدخله اهلل النار«.

وعن زيد بن اأ�شلم اأن عبد امللك بن مروان بعث اإىل اأم الدرداء باأجناد )جمع جند 
وهو متاع البيت الذي يزينه من فر�ش ومنارق و�شتور( من عنده فلما اأن كان ذات ليلة قام 
عبد امللك من الليل فدعا خادمه فكاأنه اأبطاأ عليه فلعنه فلما اأ�شبح قالت له اأم الدرداء: 
�شمعتك الليلة لعنت خادمك حني دعوته، �شمعت اأبا الدرداء - ر�شي اهلل عنه - يقول قال 

1  د. خالد �شعد النجار )بت�شرف(.
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ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: » ل يكون اللعانون �شفعاء ول �شهداء يوم القيامة« رواه م�شلم.
الذين  اإخوانهم  يف  املوؤمنون  ي�شفع  حني  القيامة  يوم  ي�شفعون  ل  اأي:  )�شفعاء( 
ا�شتوجبوا النار )ول �شهداء( اأي: ل يكونون �شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ ر�شلهم 

اإليهم الر�شالت، وقيل ل يرزقون ال�شهادة يف �شبيل اهلل. 
وعن ثابت بن ال�شحاك - ر�شي اهلل عنه - عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال: )لعن املوؤمن كقتله 

.. ( رواه البخاري.
اأي: يف التحرمي اأو العقاب اأو الإبعاد، اإذ اللعنة اإبعاد من الرحمة، والقتل يبعد من 

احلياة احل�شية.
ولعل يف هذه الكرثة من الأحاديث النبوية ما يوؤكد على خطورة اأمر اللعنة، و�شرر 
املجازفة احلمقاء يف طرد الآخرين من رحمة اهلل يف غر�ش معاين الكره والنفرة يف الوقت 
الذي ينبغي اأن يكون فيه املجتمع الإمياين متما�شًكا برباط املودة واحلب، اأفراده كالبنيان 

ا.  املر�شو�ش ي�شد بع�شه بع�شً
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لماذا تذهب إلى الصلوات متأخرًا؟

اعتاد كثري من امل�شلني التاأخر عند ح�شورهم اإىل امل�شاجد، فاإذا نظرت اإىل اأعداد 
احلا�شرين عند الإقامة مل جتد يف كثري من امل�شاجد �شوى عدد قليل، ثم يتوافد امل�شلون 
يف اأثناء ال�شالة، وعند الن�شراف منها تراهم عدة �شفوف م�شبوقني  رغم انتظار املوؤذن 

بني الأذان و الإقامة وقًتا  كافًيا لتجمع النا�ش.

ت عليهم خريًا كثريًا ،و�شنبني يف هذ املقال  التاأخر يفوِّ اأن هذا  ومما ل �شك فيه 
بع�ش اخلريات التي تفوت على هوؤلء املتاأخرين، ومنها:

اأوًل: ترك ال�شكينة و الوقار:
»اإذا �شمعتم الإقامة  ملسو هيلع هللا ىلص قال:  النبي   اأن  اأبو هريرة - ر�شي اهلل عنه -  فقد روى 
فام�شوا وعليكم ال�شكينة والوقار ول ت�شرعوا« متفق عليه. فاجلري الذي يفعله املتاأخرون 
يفوت ال�شكينة والوقار، ويدخلون ال�شالة على حالة من التعب و�شدة تردد النف�ش بحيث 

يوؤثر ذلك يف خ�شوعهم.

ثانًيا: فوات ا�شتغفار املالئكة:
اأجر ال�شالة على من ينتظر ال�شالة يف امل�شجد  فوات ا�شتغفار املالئكة وجريان 
قبل الإقامة، وكونه يف حكم امل�شلي، فعن اأبي هريرة ر�شي اهللَّ عنه، عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»�شالة اجلميع تزيد على �شالته يف بيته، و�شالته يف �شوقه، خم�ًشا وع�شرين درجة، فاإن 
اأحدكم اإذا تو�شاأ فاأح�شن، واأتى امل�شجد، ل يريد اإل ال�شالة، مل يخط خطوة اإل رفعه اهلل 
بها درجة، وحط عنه خطيئة، حتى يدخل امل�شجد، واإذا دخل امل�شجد، كان يف �شالة ما 
كانت حتب�شه، وت�شلي عليه املالئكة ، ما دام يف جمل�شه الذي ي�شلي فيه: اللهم اغفر له، 
اللهم ارحمه، ما مل يحدث فيه« رواه البخاري، ويف رواية: »ل يزال اأحدكم يف �شالة ما 

دامت ال�شالة حتب�شه«.
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  ثالًثا: فوات ف�شل واأجر ال�شف الأول غالًبا:
     فقد قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: » لو يعلم النا�ش ما يف النداء و ال�شف الأول ثم مل يجدوا 
اإل اأن ي�شتهموا عليه ل�شتهموا، ولو يعلمون ما يف التهجري - اأي التبكري - ل�شتبقوا اإليه » 

متفق عليه.
وقال  ملسو هيلع هللا ىلص: »خري �شفوف الرجال اأولها و�شرها اآخرها« رواه م�شلم. ي�شاف اإىل ذلك 
فوات اإدراك ميمنة ال�شف، فعن عائ�شة - ر�شي اهلّل عنها - قالت: قال ر�شول اهلّل  ملسو هيلع هللا ىلص: 

»اإن اهلّل و مالئكته ي�شلون على ميامن ال�شفوف« رواه اأبو داود وابن ماجه.

رابًعا: ت�شييع ال�شنن الراتبة القبلية:
اأن   ، ك�شنة الفجر و�شنة الظهر، وقد روى م�شلم عن عائ�شة - ر�شي اهلّل عنها - 
النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال: » ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها«. وكان النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ي�شلي قبل الظهر 
ركعتني، واأحيانًا اأربًعا، كما رواه الرتمذي عن علي وعائ�شة، وورد عن اأم حبيبة - ر�شي 
اهلل عنها - مرفوًعا: »من �شلى قبل الظهر اأربًعا وبعدها اأربًعا حرمه اهلّل على النار« رواه 

الرتمذي.

خام�ًشا: ت�شييع وقت من اأوقات اإجابة الدعاء:
ملسو هيلع هللا ىلص  اأن النبي   اأبو داود والرتمذي وح�شنه،  وهو ما بني الأذان والإقامة، فقد روى 

قال: »الدعاء ل يرد بني الأذان والإقامة«.
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الرفق خلق اإلسالم)))

عن اأبي الدرداء - ر�شي اهلل عنه - عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من اأعطي حظه من الرفق، 
فقد اأعطي حظه من اخلري، ومن حرم حظه من الرفق، فقد حرم حظه من اخلري«.

ل تكاد �شاحة من �شاحات الإ�شالم اإل وللرفق فيها الن�شيب الأكرب واحلظ الأوفر، 
�شواء على م�شتوى الت�شريع الفقهي اأم يف جانب العالقات الجتماعية اأم يف املعاملة حتى 
اأنه تعاىل عرف نف�شه  اأم يف غريها من املواطن، هذا ف�شاًل عن  مع اخل�شوم والأعداء 
لعباده باأنه الرفيق الذي يحب الرفق، وكان ر�شوله  ملسو هيلع هللا ىلص نربا�ًشا يف هذا ال�شاأن ما مل تنتهك 

حرمة من حرمات اهلل.

كل هذا الرتباط الوثيق بني الإ�شالم والرفق جعل منه بحق دين الرحمة وال�شماحة 
مهما تع�شف املغر�شون يف و�شمه بالعنف والإرهاب.

الوجوه  باأح�شن  الأمر  اأخذ  يف  واللطف  اجلانب  لني  وهو  العنف  �شد  الرفق  اإن 
واأي�شرها، قال تعاىل: ژ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ )اآل عمران(فالنا�ش 

يف حاجة اإىل كنف رحيم واإىل رعاية فائقة واإىل ب�شا�شة �شمحة واإىل ود ي�شعهم وحلم ل 
ي�شيق بجهلهم و�شعفهم ونق�شهم .. يف حاجة اإىل قلب كبري يعطيهم ول يحتاج منهم اإىل 
عطاء ويحمل همومهم ول يعنيهم بهمه ويجدون عنده دائًما الهتمام والرعاية والعطف 
وال�شماحة والود والر�شاء .. وهكذا كان قلب ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص وهكذا كانت حياته مع النا�ش.

وقال - عز وجل - : ژ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )ال�شعراء( )فهو 
يخف�ش  كما  اجلناح  خف�ش  �شورة  جم�شمة،  ح�شية  �شورة  يف  والرفق  والتوا�شع  اللني 
طوال  املوؤمنني  مع  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   ر�شول  كان  وكذلك  بالهبوط  يهم  حني  جناحيه  الطائر 

حياته(.
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ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ژ   : ا  اأي�شً وقال  
ٴۇ ۋ ژ )الفرقان( الهون: م�شدر الهني وهو من ال�شكينة والوقار، اأي: مي�شون حلماء 

متوا�شعني، وقيل ل يتكربون على النا�ش.
وقوله  ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث: "من اأعطي حظه من الرفق" اأي ن�شيبه منه، "فقد 
اأعطي حظه من اخلري، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من اخلري" اإذ به تنال 

املطالب الأخروية والدنيوية وبفوته يفوتان.
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من صفات المنافقين..مواالة 
الكافرين

اإن موالة الكفار �شفة متاأ�شلة يف نفو�ش املنافقني ل تنفك عنهم حلظة ، ولو مل 
يكن من �شفات املنافقني اإل هي لكفت ملعرفتهم، واأ�شل املوالة: اإظهار املودة بالأقوال 

والأفعال.
وهي عند العلماء: متابعة غري امل�شلمني، وحمبتهم، وامليل اإليهم، وما يتبع ذلك من 
اأحوال  واإف�شاء  اإليهم  املودة  واإ�شرار  ومنا�شحتهم  وم�شادقتهم،  وم�شاحبتهم،  ن�شرتهم 

املوؤمنني الباطنة اإليهم.
وقد قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »اأوثق عرى الإميان املوالة يف اهلل واملعاداة يف اهلل واحلب 

يف اهلل والبغ�ش يف اهلل«.
فاملوؤمن احلق ل ميكن اأن يوايل غري املوؤمنني، اأما املنافقون فاإنهم مييلون لهوؤلء 

ے  ژ  عليها:  وتوعدهم  املنافقني  �شفات  من  �شفة  هذه  اأن  تعاىل  اهلل  بني  وقد  الكفار، 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ٱ ٻ ٻ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٹٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ. )الن�شاء(.

ولئن كان املنافقون يف كل زمان ومكان يوالون الكافرين ويحبونهم وين�شرونهم 
على املوؤمنني فاإن قدوتهم يف ذلك هو راأ�ش املنافقني عبد اهلل بن اأبي بن �شلول عليه من 
اأكرث من  اليهود يف  للموؤمنني وهم  النا�ش عداوة  اأ�شد  اإىل  انحاز  ي�شتحقه، فقد  ما  اهلل 
موقف، فحني متكن الغيظ من قلوب يهود بني الن�شري نتيجة ما من اهلل به على املوؤمنني 
معاقبتهم  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   رغبة  وظهرت  واأهله،  لالإ�شالم  وكادوا  ومتكني  وعز  ن�شر  من 

على خيانتهم وكيدهم واإظهار العداوة للم�شلمني،  اأر�شل اإليهم بن �شلول يقول:
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     اثبتوا ومتنعوا، ول تخرجوا من دياركم، فاإن معي األفني يدخلون معكم ح�شنكم 
فيموتون دونكم، وفيهم اأنزل اهلل - تعاىل - : ژ ٹ ڤ ڤ    ڤ    ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ     چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ 

گ    گ  گ  گ  ک  ک  ک     ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ 

ڳ ڳژ  )احل�شر(.

وكما تلحظ من الآيات الكرمية فاإنها حوت نبوءة وب�شارة، اأما النبوءة فهي ما اأخرب 
اهلل به من اأمر غيبي من اأن هوؤلء املنافقني لن يخرجوا مع هوؤلء اليهود ولن يقاتلوا معهم 
اإن كان قتال، وقد وقع ما اأخرب اهلل تعاىل به، واأما الب�شارة فهي ما ب�شر اهلل به املوؤمنني من 

هزمية الكافرين واملنافقني.
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الزيارة فضائل وآداب
اهلل،  اإىل  تقرًبا  والأقارب  والأ�شدقاء،  اهلل،  يف  لالإخوان  الزيارة  اأن  فال�شك 
ا على بقاء املودة واملحبة، وعلى �شلة الرحم من اأف�شل  وطاعة له - �شبحانه -، وحر�شً
 - وال�شالم  ال�شالة  عليه   - اهلل  ر�شول  عن  �شح  وقد  الطاعات،  اأف�شل  ومن  القربات، 
يّف،  واملتجال�شني  يّف،  للمتزاورين  حمبتي  وجبت   :  - وجل  عز   - اهلل  »يقول  قال:  اأنه 

واملتحابني يّف ، واملتباذلني يف«.
اإن زيارة الأقارب واجلريان والأ�شدقاء، وغريهم من عموم امل�شلمني؛ و�شيلة من 
و�شائل توثيق املودة، وتاآلف القلوب، وتقوية الروابط، وفيها يتذكر النا�شي، وينّبه الغافل، 
ويعلَّم اجلاهل، ويروح بها عن النفو�ش، وتخفف امل�شائب والأحزان، وغري ذلك من الفوائد 

املرجوة من وراء الزيارات.
والزيارات اأنواع متعددة؛ فمنها الزيارة الواجبة؛ كزيارة الوالدين، و�شلة الأرحام 
ففي احلديث ال�شحيح يقول - عليه ال�شالة وال�شالم - : »من اأحب اأن يب�شط له يف رزقه ، 
واأن ين�شاأ له يف اأجله ، فلي�شل رحمه«. ويقول عليه ال�شالة وال�شالم: »ل يدخل اجلنة قاطع 

رحم«، ف�شلة الرحم من اأف�شل الُقربات، وقطيعتها من اأقبح ال�شيئات.
اإىل  وما  واخلالن،  والأ�شدقاء  اجلريان،  كزيارة  م�شتحب،  هو  ما  الزيارات  ومن 

ذلك.
ومبا اأن الإن�شان تكرث م�شاغله واأعماله؛ فرمبا ل يكون لديه وقت لزيارة من ت�شتحب 
اأو جتب زيارته اإل يف املنا�شبات، ويف فرتات الإجازات الر�شمية كالأعياد؛ فاإن من امل�شاهد 

اأن الزيارات تكرث يف املنا�شبات، وهذا اأمر يحمد عليه من يقوم به.
ر ببع�ش اآداب الزيارة، فمن ذلك: ومن املنا�شب هنا اأن نذكِّ

اأوًل: اأن يبتغي بزيارته وجه اهلل تعاىل:
اأًخا له يف قرية  ملسو هيلع هللا ىلص: »اأن رجاًل زار  اأبي هريرة -ر�شي اهلل عنه- عن النبي   فعن 
اأخرى فاأر�شد اهلل تعاىل على مدرجته ملًكا. فلما اأتى عليه قال: اأين تريد؟ قال: اأريد اأًخا 
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يل يف هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربُّها عليه؟ قال: ل، غري اأين اأحببته يف اهلل 
تعاىل. قال: فاإين ر�شول اهلل اإليك باأن اهلل قد اأحبك كما اأحببته فيه«.

اأًخا له  اأو زار  ا  ملسو هيلع هللا ىلص: »من عاد مري�شً اأي�شًا قال: قال ر�شول اهلل   اأبي هريرة  وعن 
اأن  الزائر  باأن طبت وطاب مم�شاك وتبواأت من اجلنة منزًل«. فعلى  يف اهلل ناداه مناد: 

ي�شتح�شر النية ال�شاحلة عند زيارته.

ثانًيا: اختيار الوقت املنا�شب، واليوم املنا�شب:
وذلك باأن يحدد موعًدا للزيارة عرب الهاتف اأو ر�شالة اجلوال اأو ما اأ�شبه ذلك من 
و�شائل الت�شال، ويتجنب الأوقات التي يغلب على الظن اأن �شاحب الدار ل يحب اأن ياأتيه 

اأحد فيها باعتبارها وقت راحة، اأو وقت مذاكرة لنف�شه اأو لأولده...اإلخ.

ثالًثا: اأن يراعي اآداب ال�شتئذان:
اأاأدخل؛  في�شتاأذن على اأهل البيت وي�شلم عليهم اإذا كان البيت مفتوًحا، ثم ليقل: 

فاإن ذلك من الآداب ال�شرعية التي اأّدب اهلل بها عباده املوؤمنني؛ فقال تعاىل: ژ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ژ   
)النــور(. ويف احلديث اأن رجاًل من بني عامر ا�شتاأذن على النبي  ملسو هيلع هللا ىلص وهو يف بيت فقال: 
ال�شالم  قل:  له:  فقل  ال�شتئذان،  فعّلمه  اإىل هذا  "اخرج  ملسو هيلع هللا ىلص خلادمه:  النبي   فقال  األج، 

عليكم، اأاأدخل؟"، ف�شمعه الرجل فقال: ال�شالم عليكم، اأاأدخل؟ فاأذن له النبي فدخل.
- وال�شتئذان يكون ثالثًا، فاإن اأذن له واإل ان�شرف، لقوله تعاىل: ژ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ژ   )النور(.

وثبت يف ال�شحيح اأن اأبا مو�شى حني ا�شتاأذن على عمر ثالثًا، فلم يوؤذن له ان�شرف، 
ثم قال عمر: اأمل اأ�شمع �شوت عبد اهلل بن قي�ش ي�شتاأذن؟ ائذنوا له، فطلبوه فوجدوه قد 
واإين  يوؤذن يل  ا�شتاأذنت ثالًثا فلم  اإين  ذهب فلما جاء بعد ذلك، قال: ما رجعك؟ قال: 

�شمعت النبي  ملسو هيلع هللا ىلص يقول: "اإذا ا�شتاأذن اأحدكم ثالًثا فلم يوؤذن له فلين�شرف". احلديث..
اأو  الباب  �شمال  واأن يقف عن  برفٍق ولني،  الباب  اأن يدق  ال�شتئذان  اآداب  - ومن 

ميينه، ول يقف متو�شطًا، واأن يحفظ ب�شره من التطلع اإىل داخل البيت.
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- واإذا ما ا�شتعلم �شاحب البيت فليجب فالن بن فالن، ول يقول: اأنا؛ فعن جابر 
اأنا.  ملسو هيلع هللا ىلص يف دين كان على اأبي فدققت الباب فقال: )من ذا؟(. فقلت:  قال: اأتيت النبي  

فقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: )اأنا اأنا!!(. كاأنه كرهها.
قال ابن كثري - رحمه اهلل - : "واإمنا كره ذلك لأن هذه اللفظة ل ُيعَرف �شاحبها 
حتى ُيف�شح با�شمه اأو كنيته التي هو م�شهور بها، واإل فكل اأحد ُيعربِّ عن نف�شه بـ"اأنا"؛ فال 

يح�شل بها املق�شود من ال�شتئذان، الذي هو ال�شتئنا�ش املاأمور به يف الآية".

رابًعا: اأن تخلو الزيارة من املخالفات ال�شرعية:
كالختالط، وامل�شافحة للرجال الأجانب، اأو م�شاهدة القنوات الف�شائية الفا�شدة، 

وما اإىل ذلك من الأمور املنكرة.

كانت  اإذا  فيما  وذلك  وخمت�شرة،   ق�شرية  الزيارة  تكون  اأن  خام�ًشا: 
اإىل  اأن الزيارة الطويلة تف�شي  الزيارة غري واجبة وغري مق�شودة من مكان بعيد، ذلك 

امللل، وت�شيع الأوقات، وجتعل الزائر ثقياًل، وقد ُتذهب وده.
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اللغة العربية
اللغة العربية هي اأعرق اللغات ال�شامية، واأك ها �شيوًعا وانت�شاًرا واأهمية، بحيث 
بالإ�شالم،  ارتباطها  بف�شل  وذل��ك  الأ�شول،  ل�شعوب خمتلفة  القومية  اللغة  اأ�شبحت 
اأنها مل متر  اإذ نزل بها القراآن الكرمي، ومما مييزها عن غريها من اللغات ال�شامية 
مبرحلة املوت نتيجة دوافع �شيا�شية، وي�شري البخاري اإىل اأن القراآن نزل بلغة قري�ص 
دون غريها باعتبار اأن قري�ص خال�شة العرب، واللغة الف�شحى امل�شموعة املقروءة هي 
اللغة  ما مييز  اأه��م  ومن  اأقاليمها.  العربية يف خمتلف  ال�شعوب  بني  امل�شرتك  الل�شان 
العربية عن غريها علمًيا، اأن هذه اللغة يوجد بها حرف ال�شاد الذي ل يوجد يف اأية 
الكثري من  الإع���راب، وهناك  ا هو ظاهرة  اأي�شً اأه��م ما مييزها  اأن  كما  العامل،  لغة يف 

املميزات التي متتاز بها هذه اللغة عن غريها.
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الماء
املاء هو احلياة.. اإن من النعم التي من اهلل بها علينا رغد العي�ص ووفرة املاء، وهلل 
احلمد. والنعم كالطري اإن �شكرت قرت واإن كفرت فرت، وربنا - تبارك وتعاىل - وعد 

ال�شاكرين باملزيد، ووعد من كفر بها بالعذاب ال�شديد؛ قال - تعاىل -: زب ڦ ڦ 
ڄڄ رب )اإبراهيم: 7(.

اأعزائي: املاء هو ع�شب احلياة، وهو ال�شر الأكرب يف ا�شتمراريتها، ومن دونه تقف 
ر الإن�شان مبدى اأهمية  عجلة احلياة.. تاأمل كتاب اهلل جتد ثالًثا و�شتني اآية كرمية تب�شرّ
املاء يف جميع نواحي احلياة، ُترى مِلَ كل هذا؟.. اإنه لبيان عظمة نعمة اهلل والتحذير 
بل  م��اء،  بال  حياة  ت�شور  �شيانتها وحفظها،  ع��دم  هو  بالنعمة  والكفر  بها،  الكفر  من 

ت�شور حياة مباء �شحيح اأتهناأ باحلياة؟
اأح�����ب�����ائ�����ي: اأخ�����اط�����ب ف���ي���ك���م ح�������ش���ك���م ال����دي����ن����ي ال�������ذي ن���ه���ى ع�����ن الإ������ش�����راف 
وح������ذر م���ن���ه، واأخ�����اط�����ب ف��ي��ك��م ح�����ش��ك��م ال���وط���ن���ي ال������ذي ي���دع���وك���م ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى 
ال������ وة ال���غ���ال���ي���ة؛ ف���ب���الدن���ا ل اأن����ه����ار ف��ي��ه��ا وامل������اء ي��ك��ل��ف م��ب��ال��غ ب���اه���ظ���ة؛ فلن�شع 

ۋ  ٴۇۋ  زب   :- ت����ع����اىل   - ق������ال  احل�����ي�����اة،  ع���ل���ى  ول���ن���ح���اف���ظ  ب����اأي����دي����ه����م   اأي����دي����ن����ا 
ۅ رب )الأنعام: 141(.
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المعلم
ين�شى بع�ص الطالب قدر وف�شل معلميهم الذين بذلوا اأعمارهم وجهودهم من 
اأجل هوؤلء الطالب، اإن املعلم له ف�شل كبري على املجتمع، حيث اإنه هو الرجل الذي 
ي�شعى من اأجل انت�شار العلم و�شيوعه؛ الأمر الذي يوؤدي اإىل رفع املجتمع كله، ولذلك 

قال اأمري ال�شعراء اأحمد �شوقي: 

ق�����م ل���ل���م���ع���ل���م وف�������ه ال��ت��ب��ج��ي��������������������������������������������������ال
ر����ش�������������������������������ول ي������ك������ون  اأن  امل�����ع�����ل�����م  ك���������اد 

ال�����ذي م�����ن  اأج��������ل  اأو  اأ�������ش������رف  اأع����ل����م����ت   
ً���ا وع����ق����ول ي���ب���ن���ي وي���ن�������ش���ئ اأن���ف�������ش������������������������������������

واإذا كان هذا �شاأن املعلم، فاإن ملعلم القراآن مرتبة تعلو على كل مرتبة؛ عن عثمان 
بن عفان - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خريكم من تعلم القراآن وعلمه« 

رواه البخاري.
وكل الرجال النافعني يف املجتمع، من طبيب ومهند�ص وتاجر يدينون بالف�شل 
ملعلميهم، الذين حببوا اإليهم العلم وقدموه اإليهم باأ�شلوب جميل، ومل يبخلوا عليهم 
بح�شن املعاملة ولديهم دافع للتعلم؛ حتى اأدركوا ما هم فيه من النجاح، فيجب علينا 
- نحن الطالب - احرتام املعلمني وتقديرهم؛ لأنهم هم اأ�شحاب الف�شل علينا، وعلى 

املجتمع باأكمله.
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المكتبة
املكتبة اأف�شل مكان تق�شي فيه وقت فراغك؛ فهي مركز اإ�شعاع ومنارة علم ودار 
احلكمة، تقود القارئ اإىل �شياحة جميلة يف احلقائق العلمية عن الأمم املا�شية، حيث 
ت�شم املكتبة كتًبا قد كتب موؤلفوها خال�شة اأبحاثهم، وع�شارة اأفكارهم وزبد قراءاتهم. 
وهناك قول م�شهور "قل يل ماذا تقراأ اأقل لك من اأنت"، واأقول لك اإذا اأردت اأن يخاطبك 
فاقراأ  احلبيب  ر�شولنا  مع  اأن جتل�ص  اأردت  واإذا  الكرمي،  القراآن  فاقراأ   - تعاىل   - اهلل 
احلديث وال�شرية، واإذا اأردت اأن تعرف جتارب الع�شور املا�شية فاقراأ التاريخ، واإذا اأردت 
اإىل  تنتقل  اأن  اأردت  واإذا  ال�شعر،  دواوي��ن  الآخرين وعواطفهم فاقراأ  اأن تعرف م�شاعر 
عامل اخليال فاقراأ الق�ش�ص.. اأما ال�شحف واملجالت املاجنة، فهي �شموم رخي�شة، تتلف 
القلوب قبل اجليوب، وتف�شد الفطرة ال�شليمة واخل�شال النبيلة، فاإذا اأردت اأن حتفظ 
اإىل قراءتها، وقد وفرت لنا مدر�شتنا مكتبة  دينك ومالك ووقتك وعقلك فال تلتفت 
ت�شم كتًبا قيرّمة، ويجب علينا اأن نزورها ون�شتفيد منها، ونقراأ ما نريد، فما اأوِجدت اإل 

لنا، ويجب علينا اأن نحافظ عليها وعلى الكتب فيها.
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أهمية العمل
العمل نوع من العبادة؛ فقد خلق اهلل - �شبحانه وتعاىل - الإن�شان ليعبده، وكلفه 
باأن يعمر الأر�ص باخلري وللخري، والعمل من اأهم ما حث عليه الإ�شالم، فقد اعتربه 

الإ�شالم من و�شائل الك�شب. 
عن املقدام - ر�ش�ي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما اأكل اأحٌد طعاًما قط 

خرًيا من اأن ياأكل من عمل يده« رواه البخاري.
رب  ىب    مب  خب  حب    يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی   ی  ی  ىئ  زب  ت��ع��اىل:  وق��ال 

)هود(.
وقد اقت�شت �شنة اهلل يف اخللق اأن ل ينال الإن�شان �شيًئا من على الأر�ص، اأو ما يف 

باطنها من نعم واأرزاق، اإل بجهد يبذله وعمل يوؤديه؛ فق��ال - تعاىل -: زب ٿ ٿ ٹ 
ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ   ڄ رب )امللك(. 

قيل لالإمام اأحمد بن حنبل: ما تقول فيمن جل�ص يف بيته اأو يف امل�شجد وقال ل 
اأعمل �شيًئا حتى ياأتيني رزقي؟.. فقال اأحمد: هذا رجل جاهل، اأما �شمع قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

»جعل رزقي حتت ظل رحمي«.
وللعمل اأهمية كبرية، حيث يجعل الإن�شان ي�شعر ب�شعادة كبرية عندما ياأكل من 
ك�شب يده؛ ولذا اأمر الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص بذلك. عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال 
اأح��ًدا  ي�شاأل  اأن  له من  على ظهره خري  اأح��دك��م حزمة  »لأن يحتطب  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول 

فيعطيه اأو مينعه« رواه البخاري.
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أهمية القراءة
املعرفة،  مفتاح  اأنها  وذلك  والثقافة؛  العلم  الو�شائل لكت�شاب  اأهم  من  القراءة 
وامل�شدر الذي ميدنا باملعلومات عما يقع يف الكون من اأحداث، وقد جاء الإ�شالم بدعوة 
وا�شحة و�شريحة تتمثل يف اأول كلمة نزلت على ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهي كلمة اقراأ، قال - 

تعاىل -: زب چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک 
ک ک  گ گ رب )العلق(. 

اإىل  يدعو  والإ���ش��الم  اليوم،  �شمات احل�شارة يف عامل  �شمة من  القراءة  اإن حب 
القراءة التي تنقل امل�شلم من الأمية اإىل التعلم، ومن اجلهل اإىل املعرفة. وتعد القراءة 
بالثقافة  الفكر  ت��زود  وهي  والتعلم؛  للعلم  و�شبياًل  والرقي  التقدم  دعائم  من  دعامة 
وتطلق ل�شانه بالكالم وتغذي الروح، وكلما ازداد الإن�شان علًما اأ�شبح اأك  خ�شية هلل، 

قال - تعاىل -: زب ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  رب)فاطر: 2٨(.
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آية الكرسي
عن اأبي بن كعب قال: قال ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »يا اأبا املنذر اأتدري اأي اآية من كتاب 
اهلل معك اأعظم؟ قال: قلت اهلل ور�شوله اأعلم، قال: يا اأبا املنذر اأتدري اأي اآية من كتاب 
اأو يف  اإل هو احلي القيوم«، قال ف�شرب علي  اإل��ه  اأعظم؟ ق��ال: قلت »اهلل ل  اهلل معك 

�شدري، وقال »واهلل ليهنك العلم اأبا املنذر« رواه م�شلم.
ويف احلديث املروي عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - يف ق�شة حفظ الزكاة: »اإذا 
اأويت اإىل فرا�شك فاقراأ اآية الكر�شي من اأولها حتى تختم؛ فاإنك لن يزال عليك من اهلل 

حافظ، ول يقربنك �شيطان حتى ت�شبح«. 
ملسو هيلع هللا ىلص: »من قراأ حم اإىل  اأبي هريرة  - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل  عن 
قراأهما حني  بهما حتى مي�شي، ومن  ي�شبح حفظ  الكر�شي حني  امل�شري" واآية  "اإليه 
مي�شي حفظ بهما حتى ي�شبح« رواه الرتمذي. وذكر بع�ص العلماء اأن ا�شم اهلل -تعاىل- 
كرر فيها ثماين ع�شرة مرة ما بني م�شمر وظاهر، ول يوجد ذلك يف غري هذه الآية، 
واحلي القيوم فيها هو ا�شم اهلل الأعظم الذي اإذا �شئل به اأجاب، واإذا ا�شتمنح به منح، واإذا 
ا�شتفرج به فَرج، ب�شيغة يا حي يا قيوم برحمتك اأ�شتغيث، قال بع�ص العلماء وهي دعاء 
الإم��ام القرطبي: وهذه الآية ت�شمنت توحيد  الغرق. وقال  البحر لل�شالمة من  اأهل 
اهلل - تعاىل - و�شفاته العال، وهي اأعظم اآية يف كتاب اهلل - تعاىل -؛ فعليك اأخي اأن 
حتفظها وتعمل بها وتعلمها من يجهلها؛ فهي كنز ثمني، وهي طاردة ال�شيطان، وهي 

الزاد الذي ل ينفد، وهي الربكة.
ن�شاأل اهلل الكرمي اأن يجعل القراآن ربيع قلوبنا.
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بر الوالدين
بر الوالدين معناه طاعتهما يف كل ما ياأمران به، من غري مع�شية هلل.

النبوية،  وال�شنة  الكتاب  الإ�شالم يف  د عليها  �شدرّ التي  الأم��ور  الوالدين من  وبر 
 وقرنها اهلل - تعاىل - بعبادته وعدم ال�شرك به؛ ملا لها من اأهمية بالغة، قال - تعاىل -: 
الوالدين  ب��ر  وم��ن   .)3٦ )ال��ن�����ش��اء:  رب  ں  ں   ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  زب 
التذمر  وع��دم  لهما،  وال�شتغفار  لهما  ال��دع��اء  م��ن  والإك��ث��ار  واأدب  بلطف  معاملتهما 
من اأي اأمر يخرج منهما، قال - تعاىل -: زب ہ ہ ہ  ھ ھ ھ رب )الإ�شراء: 23(. 
ا ؛ لأن ذلك من  والنهو�ص لهما اإذا دخال عليه وحمبة من يحبونه وطاعته وبره  اأي�شً
بر الوالدين، وعدم رفع ال�شوت عليهما، وعدم مقاطعتهما بالكالم وعدم اخلروج من 
ا و�شربا من اأجلنا  املنزل دون الإذن منهما؛ فالوالدان نعمة عظيمة لدينا، هما من كدرّ
لكي نكون اأف�شل من غرينا، واجلهاد يف �شبيل اهلل مقارن باجلهاد لأجل الوالدين، كما 
قال الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص ملن اأراد اجلهاد: »اأعندك والدان؟« قال: نعم. قال: »ففيهما فجاهد«.
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ترك الصالة
ال�شالة هي الركن الثاين من اأركان الإ�شالم، وهي اأول ما يحا�شب عليه العبد 
الفرائ�ص  ب��ني  م��ن  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه حممد   على   - تعاىل   - اهلل  فر�شها  وق��د  القيامة،  ي��وم 
الأخرى يف ال�شماء؛ لأهميتها ومكانتها وف�شلها وعظيم �شاأنها. وترك الإن�شان ال�شالة 

عمًدا من غري عذٍر �شرعي كفر؛ قال - تعاىل -: زب ہ ہ ہ ہ    ھ ھ ھ ھ 
ےے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ رب )مرمي(. وقال عز من قائل: زب ڱ 
ں ں ڻ  ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے رب  
زب مج جح   مح جخ حخ مخ جس    حس   خس  مس   حص رب )املدثر(.  )املنافقون(. وقال - �شبحانه -: 
بيننا  ال��ذي  »العهد  ملسو هيلع هللا ىلص:  ق��ال: قال ر�شول اهلل   - الأ�شلمي - ر�شي اهلل عنه  عن بري�دة 
وبينهم ال�شالة؛ فمن تركها فقد كفر« رواه الإمام اأحمد. وعن جابر - ر�شي اهلل عنه - 

قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »بني العبد وبني الكفر ترك ال�شالة« رواه الدارقطني. 
روى بع�ص ال�شلف، اأنه اأتى اأخًتا له ماتت، ف�شقط كي�ص منه فيه مال يف قربها، 
فلم ي�شعر به اأحد حتى ان�شرف من قربها، ثم ذكره فرجع اإىل قربها فنب�شه بعدما 
ان�شرف النا�ص، فوجد القرب ي�شتعل عليها ناًرا، فرد الرتاب عليه ورجع اإىل اأمه باكًيا 
�شوؤالك عنها؟  اأختي وما كانت تعمل، قالت: وما  اأخربيني عن  اأم��اه  يا  حزيًنا، فقال: 
قال: يا اأمي راأيت قربها ي�شتعل عليها ناًرا.. قال: فبكت وقالت: يا ولدي كانت اأختك 

تتهاون بال�شالة وتوؤخرها عن وقتها.
فهذا حال من يوؤخر ال�شالة عن وقتها.. فكيف حال من ل ي�شليها؟!
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تلوث البيئة
ي�شعدين اأن اأقدم لكم كلمة ال�شباح لهذا اليوم، وهي بعنوان "تلوث البيئة".

فللبيئة اأثرها يف حياة الإن�شان؛ فهي توؤثر فيه وهو يوؤثر فيها، والإن�شان يوؤثر 
ل اأر�شها ال�شحراوية اخلالية من احلياة عمراًنا وحركة، بدًل من  يف البيئة، فهو يحورّ
ال�شمت وال�شكوت. ولذلك فاإن الإن�شان املتح�شر يحافظ على بيئته ويعمل دائًما على 
رعايتها  على  ويعمل  والب�شاتني،  احلدائق  نظافة  على  يعمل  كما  وجمالها،  �شيانتها 
�شعيدة،  حياة  فيها  ليعي�ص  و�شارعه؛  ومنزله  ومدر�شته  مدينته  وتنظيف  وجتميلها 
ولقد خلق اهلل الإن�شان ومنحه العقل ليفكر وليوازن بني اجلميل والقبيح.. كيف ل؟ 
وقد اهتم الإ�شالم بالنظافة العامة يف البيئة واملجتمع؛ لأن الدين بني على النظافة.. 
والثياب  البدن  نظافة  ب��دًءا من  العامة،  ال�شحة  اإىل  داعية  تتواىل  الأحاديث  وها هي 
»اإن اهلل طيب يحب الطيب، نظيف  ملسو هيلع هللا ىلص:  الر�شول  وامل�شكن والطريق، وغري ذلك، قال 

يحب النظافة، كرمي يحب الكرم، جواد يحب اجلود« رواه الرتمذي.
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حزام األمان
حزام الأمان.. ذلك ال�شريط القوي املتني املوجود عن ميني الراكب اأو ي�شاره يف 
داخل ال�شيارة، م�شنوع لكي يقدم لك اخلدمة والرحمة عليك من الأخطار والإ�شابات، 
فهو اإحدى و�شائل ال�شالمة يف ال�شيارة، ومن فوائده اأن اأحزمة الأمان املربوطة ب�شورة 
�شحيحة تقلل ب�شورة كبرية من خطر املوت اأو الإ�شابة ال�شديدة من حوادث ال�شيارات.
الت�شادم؛ فربط حزام  ق��وة  وال��راك��ب من  ال�شائق  الأم��ان ج�شم   ويحمي ح��زام 
الأمان جلميع من بداخل ال�شيارة �شرورة ملحة مل�شلحة الإن�شان، كما اأثبتت التحقيقات 
اأن حزام الأم��ان يقلل من املوت يف حوادث ال�شيارات اإىل الن�شف - باإذن اهلل -، كما اأن 
ا�شتخدام حزام الأمان يعني تقيد �شاحب املركبة بالنظام والتعليمات، وو�شوله اإىل حد 

معني من التفكري واحرتام الآخرين والتزامه بال�شلوك والنظام احل�شاري.
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حسن الخلق
لي�ص هناك �شيء يزيرّن الإن�شان ويرفع درجته عند اهلل، ويعلي مكانته بني النا�ص 
مثل ح�شن اخللق، وح�شن اخللق يعني اأن يتزين الإن�شان بكل ال�شفات الإن�شانية اجلميلة 
كالدين واحللم وال�شرب والعفو واملروءة والكرم، والأدب والتوا�شع، واملعاملة الطيبة 
اأثنى اهلل -  �شبحانه وتعاىل -  مع الآخرين، وغري ذلك من ال�شفات الكرمية، وحني 
 على نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص اأثنى عليه ومدحه بح�شن اخللق، فقال - تعاىل - يف كتابه الكرمي: 
بعثت لأمت���م مكارم  »اإمن���ا  ملسو هيلع هللا ىلص:  ال��ر���ش��ول   وق���ال  )ال��ق��ل��م(.  زب ڱ ڱ    ڱ ں ں  رب  

ا : »اإن من اأحبكم اإيلَّ واأقربكم مني جمل�ًشا يوم  الأخالق« رواه البخاري. وقال ملسو هيلع هللا ىلص  اأي�شً
القيامة اأح�شنكم اأخالًقا« رواه الرتمذي وقال حديث ح�شن.

ف اأنها من ح�شن اخللق ول تكلف املرء اأي �شيء   ومن الأ�شياء الي�شرية التي تعررّ
هي البت�شامة يف وجه اأخيك عندما تواجهه، وعندما حتدثه، ويف كل اأمورك اليومية 
التي تواجه بها النا�ص؛ فالبت�شامة �شيء جميل وتعبري عن �شفاء القلوب وح�شن نيتها، 
ويجب علينا - زمالئي الطالب - اأن نتم�شك بالأخالق الفا�شلة واأن نرتك الرذائل؛ 
احل�شنة  الأخ���الق  بهذه  يت�شف  وم��ن  والر�شل،  الأنبياء  �شفات  من  اخللق  ح�شن  لأن 

يك�شب ر�شا اهلل - �شبحانه وتعاىل - وحمبة النا�ص.
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زمزم
بال�شحن  ويقع  املعروف،  للبئر  ا�شم  وزم��زم  الغزير،  املاء  اللغة  زمزم معناها يف 
املك�شوف للم�شجد احلرام جنوب �شرق الكعبة يف مواجهة احلجر الأ�شود. تت�شل ق�شة 
بئر زمزم بق�شة اإبراهيم - عليه ال�شالم - وزوجته هاجر وولده اإ�شماعيل وبناء الكعبة. 
ويذكر املوؤرخون اأن هاجر وابنها اإ�شماعيل كان اإبراهيم قد تركهما يف واٍد غري ذي زرع 
وامل��روة تبحث لإ�شماعيل عن ماء؛  ال�شفا  وتاأتي بني  ودعا لهما، وكانت هاجر تذهب 
فهبط ملك من ال�شماء و�شرب الأر�ص فتفجرت منه املياه واأخذ يزيد كلما غرفت منه 

هاجر.
 وثبت يف احلديث عن اأبي ذر - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »زمزم 

طعام طعم و�شفاء �شقم« �شحيح اجلامع.
وعن جابر بن عبداهلل - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ماء زمزم ملا 

�شرب له« رواه الإمام اأحمد وابن ماجه.
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آثار عدم بناء النفس
ت�شاهل  نف�شه  الإن�شان  ينب  مل  اإذا  ال�شغائر:  �شيما  ول  بالذنوب  ال�شتهانة   -1
بالذنوب، فال ياأبه ملا اقرتف منها. ويف البداية يت�شاهل بال�شغائر وجتره بدورها اإىل 

الكبائر. 
2- ق�شوة القلب ورمبا موته: لأنه ي�شتهني بالذنوب، واإذا عمل العبد ذنًبا نكت يف 
قلبه نكتة �شوداء، فاإذا تراكمت هذه النكات يف قلبه ق�شا، واإذا ق�شا وزاد يف طغيانه رمبا 

اأدى ذلك اإىل موته، والعياذ باهلل. 
3- اتباع الهوى: وذلك لأنه ي�شبح رقيق الإميان �شعيف التقوى، يلعب به هواه، 
اأو يوؤولها كيف  ورمبا اأطاع هواه يف بع�ص الأمور التي يحبها ويك�شبها �شبغة �شرعية 
�شاء، ول �شك اأن اتباع الهوى م�شيبة عظيمة مل تكن حتدث لو بنى نف�شه حق البناء. 
ل  التزاًما ظاهرًيا  التزامه  يكون  نف�شه  يبني  اإن من ل  الأج���وف:  الل��ت��زام   -4
ي�شنده الباطن، ومثل هذا �شرعان ما ي�شقط اإذا مل ينب نف�شه على التقرب اإىل اهلل بفعل 

ما يحب واجتناب ما يبغ�ص، فكيف تكون ملتزًما �شاحًلا؟! 
5- النهيار وقت املحن وال�شدائد: وذلك لأن املحن وال�شدائد حتتاج اإىل اإميان 
�شلب را�شخ يف القلب ل يتزعزع، ل ت�شره فتنة ول تغريه �شدة، وهذا اإمنا يتوافر يف من 
بنى نف�شه البناء احلقيقي، اأما من اأهملها فال ميلك ذلك؛ ولذلك ي�شقط عند اأول فتنة 
رب  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڳڱ  ڳڳ  ڳ  زب 
رب  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  زب   )11 )احل��ج: 

)العنكبوت: 10(.
٦- امل�شاءلة بني يدي اهلل غًدا: من مل ينب نف�شه على ما يحبه اهلل فاإنه يكون قد 
ق�شر يف طاعة اهلل، اأو يكون قد اقرتف �شيًئا مما نهى اهلل عنه، ومثل هذا يخ�شى عليه 

اأن يقف بني يدي اهلل - عز وجل - في�شاأله عما ق�شر فيه. 
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اإلسالم
هو ال�شت�شالم هلل بالتوحيد، والنقياد له بالطاعة، واخللو�ص من ال�شرك. 

ومراتب الدين ثالث: )الإ�شالم( و)الإميان( و)الإح�شان( وكل مرتبة لها اأركان 
فاأركان الإ�شالم خم�شة: �شهادة اأن ل اإله اإل اهلل، واأن حممًدا ر�شول اهلل، واإقام ال�شالة، 

واإيتاء الزكاة، و�شوم رم�شان، وحج البيت احلرام. 
فدليل ال�شهادة قوله تعاىل: زب ٿ  ٿ ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ رب )اآل عمران(. 

ومعناها: ل معبود بحٍق اإل اهلل وحده.
اهلل. دون  يعبد من  ما  اإله" نافًيا جميع  "ل 

له  لي�ص  اأنه  كما  العبادة،  يف  له  �شريك  ل  وحده  هلل  العبادة  اهلل" مثبًتا  "اإل 
�شريك يف ملكه.

ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  زب  اهلل:  ر�شول  حممًدا  اأن  �شهادة  ودليل 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ رب )التوبة(.

اأخرب،  اأم��ر، وت�شديقه فيما  ر�شول اهلل: طاعته فيما  اأن حممًدا  �شهادة  ومعنى 
واجتناب ما نهى عنه وزجر.
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الشبكة العنكبوتية
ال�شبكة العنكبوتية عبارة عن �شبكة حا�شب اآيل �شخمة و�شا�شعة املجموعة، وهي 
�شبكة تو�شيل املعلومات بفائق ال�شرعة، وبو�شع اأي اإن�شان اأن ميتلك جهاز حا�شب اآلًيا اأو 

حا�شًبا �شخ�شًيا اأن يكون ع�شًوا يف نادي م�شتخدمي ال�شبكة العنكبوتية.
ال���ش��رتاك عن طريق  ثم  الهاتف،  بجهاز  الآيل  احلا�شب  رب��ط جهاز  يتم  حيث 
 ،)KIT( متعهد ربط يقوم بربط اجلهاز بال�شبكة العنكبوتية عن طريق و�شلة ت�شمى
ويدفع امل�شرتك ر�شًما �شهرًيا لل�شركة التي توفر له خدمة ال�شبكة العنكبوتية على رغم 
اأن املعلومات نف�شها جمانية، وميكن للمرء اأن يح�شل على كميات هائلة من املعلومات 

يف �شكل ن�شو�ص اأو خمطوطات م�شموعة اأو مرئية.
نحو  لوجود  نظًرا  وذل��ك  الإجنليزية؛  اللغة  فهي  العنكبوتية  ال�شبكة  لغة  اأم��ا 

)٦5%( من امل�شرتكني بالوليات املتحدة الأمريكية.
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أهمية النظافة
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأنه �شمع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اأراأيتم لو اأن 
نهًرا بباب اأحدكم يغت�شل منه كل يوم خم�ص مرات هل يبقى من درنه �شيء؟ قالوا: ل 
يبقى من درنه �شيء، قال فذلك مثل ال�شلوات اخلم�ص ميحو اهلل بهنرّ اخلطايا« متفق 

عليه.
 فالنظافة مطلب مهم ين�شده اجلميع؛ لأن ديننا الإ�شالمي يحث على النظافة 
ال�شالة،  ومنها  العبادات،  من  كثري  يف  اأ�شا�ًشا  �شرًطا  ويجعلها  �شيء،  كل  يف  والطهارة 
وجند اأن اإهمال النظافة ي�شبب كثرًيا من الأوبئة اخلطرية  مثل املالريا والكولريا التي 
تنت�شر ب�شبب القاذورات واملياه الراكدة يف امل�شتنقعات، وتوؤدي هذه الأمرا�ص اإىل الوفاة 

يف كثري من الأحيان، وقد ذكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن اإماطة الأذى عن الطريق �شدقة.  
زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ پ ڀ  ڀ   ڀڀ ٺ  ٺ ٺ  وقال اهلل تعاىل: 

ٺ ٿ رب )الأعراف(. 

فهذا اأمر من اهلل اإىل النا�ص باأن يتطهروا، واأن ياأخذوا الزينة عند كل م�شجد؛ 
فالنظافة عنوان امل�شلم، وعن�شر اأ�شا�ص يف حياة الفرد واملجتمع، ونظافة احلي واملدر�شة 

وامل�شكن واحلدائق العامة واجب على امل�شلمني جميًعا؛ قال اهلل - تعاىل -: زب ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ  ۋ    رب )البقرة: 222(.

رب  ۇ   ۇ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے   ے  ھ  ھ  زب   :- وتع����اىل  �شبحانه   - وق��ال 
)املدثر(.
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كيف تصنع السرعة الحوادث؟
حينما يجل�ص ال�شائق اإىل عجلة القيادة، ويدير حمرك ال�شيارة، وقبل اأن ينطلق 
بها، ي�شتطيع اأن يتلفت مييًنا وي�شاًرا ويف كل اجتاه، ويتاأمل املراآة جيًدا، ويتفح�ص كل 

ما يدور حوله بدقة، وعلى مهل. 
امل��راآة، وكلما قلت  عندما يبداأ ال�شري، ت�شيق تدريجًيا حريته يف التلفت وتاأمل 
ال�شرعة  اإذا �شاعف  اأما  بو�شوح وتف�شيل،  اأمامه وما حوله  ما  روؤي��ة  ا�شتطاع  ال�شرعة 
فاإن زاوية الإب�شار ت�شيق، وتت�شاءل فر�ص التاأمل يف املراآة، وتتال�شى بع�ص تفا�شيل 
املرئيات على الطريق �شيًئا ف�شيًئا، حتى ي�شبح التلفت مييًنا وي�شاًرا، والتاأمل الطويل 

يف املراآة مغامرة خطرية غري ماأمونة. 
واإذا فاقت ال�شرعة حدود العتدال، ا�شطر ال�شائق اإىل تركيز الب�شر على مقدمة 
الطريق، وتعلقت عيناه بالأفق، فال تبدو حقائق وظروف الأ�شخا�ص والأ�شياء الثابتة 

واملتحركة وا�شحة له كما ينبغي.. حينئذ يتعذر الحتياط ملختلف التوقعات. 
وي�شتحيل جتنب الأخطار واملفاجاآت، مع ازدياد قوة الندفاع، ومع طاقة املكابح 

املحدودة، ي�شبح احلادث ق�شاًء حمتوًما.

وبكلمات اأخرى: كلما زادت ال�شرعة، اختفت فر�ص ال�شائق كي يالحظ ويتمعن، 
وو�شوحها،  و�شمولها  ال��روؤي��ة  عمق  على  قدرته  تعطلت  وكلما  امل��رور،  ظ��روف  ويحلل 
ال�شيارة  يف  التحكم  على  قدرته  ت�شاءلت  والتاأهب،  التوقع  و�شدق  التقدير،  وح�شن 

واإيقافها قبل نقطة اخلطر املفاجئ، فيعجز عن تفادي احلادث.  
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ما أثقل الحياة بال إيمان
من منا مل ي�شب مب�شيبة، ومن منا مل مير عليه يف حياته كدر اأو كبد.

قال  و�شقاء،  كبد  الدنيا  احلياة  رزي��ة،  من  ت�شفو  ول  بلية  من  تخلو  ل   الدنيا 
- تعاىل -:  زب ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ رب  )البلد(. 

حاول العلماء واأطباء النف�ص اأن يخففوا من اآلم النا�ص واأحزانهم، فلم يحققوا 
اإل تقدًما ب�شيًطا؛ فالهموم قادت اأ�شحابها اإىل اجلنون.

يف العامل الغربي ل يكاد مير يوم واحد اإل وت�شجل حالت انتحار باجلملة؛ فيا 
ترى ما �شبب ذلك كله؟ 

ىئ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئ  العظيمة:زب  الآي���ة  لهذه  ا�شمع  الطالب  اأخ��ي 
ىئ ىئ ی یی ی رب )طه(.. وال�شنك هنا هو �شيق العي�ص وزيادة الهم 
اأعر�شت عن ِذكر اهلل هجمت عليها الهموم والغموم، حتى ت�شَود  اإذا  والقلق؛ فالنف�ص 

الدنيا يف وجه العا�شي؛ فريى كل جميل قبيًحا.
النف�ص اإذا خلت من الإميان افرت�شها ال�شيطان؛ فقادها اإىل املهالك، اإنه الإميان 
ومواجهة  ال�شرب  على  املعني  اإن��ه  وال��ف��ن،  ال�شغوط  من  الإن�شان  به  يتح�شن  ال��ذي 

زب ىت يت    جث مث  اأراد الطمئنان فليلزم الإمي��ان قال - تعاىل -:    الأق��دار، فمن 
ىث رب )الرعد: 2٨(.
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مكة المكرمة
 مكة املكرمة هي اأم القرى، كما �شماها اهلل يف كتابه العزيز.. فيها ولد الر�شول  ملسو هيلع هللا ىلص، 
وفيها بعث للنا�ص كافة، وهي مهبط الوحي ومنها �شع نور الإ�شالم، وبها امل�شجد احلرام 
اليوم والليلة،  اأينما كانوا خم�ص مرات يف  امل�شلمون  اإليها  التي يتجه  امل�شرفة  والكعبة 
بالطائرات  الدنيا  اأقا�شي  من  ياأتون  احلجاج،  من  الآلف  مئات  عام  كل  بها  ويجتمع 

والبواخر وال�شيارات؛ ليوؤدوا منا�شك احلج كما اأمرهم اهلل بذلك.
األف �شالة يف غريه.. و�شتظل الكعبة ِقبلة  وتعد ال�شالة يف احلرم املكي مبائة 
د بني �شفوفهم ويعلي مكانتهم بني الأمم. امل�شلمني اإىل الأبد، يجمعهم دين واحد يوحرّ
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كيف نحمي أنفسنا من وقت الفراغ؟
اإن اأ�شواأ ما مير على الإن�شان يف يومه وليلته اأو حياته هو الفراغ، ونعني بالفراغ 
هو ذلك الوقت الذي مير على الفرد وي�شرق حياته من غري علة، ودون ال�شتفادة منه 
فيما يعود عليه بالنفع يف الدنيا والآخ��رة، وقد ينقلب عليه �شلًبا فتعرقل م�شريته يف 
اأن  اأن نتحا�شى هذا الوقت ال�شائع يف حياتنا ونحاول ا�شتغالله قبل  اإذ ل بد  احلياة؛ 

ي�شتغلنا.
ال�شتفادة  ونحاول  ومهاراتنا،  اأنف�شنا  على  نتعرف  اأن  علينا  يجب  ذلك  ولأج��ل 
م �شاعات اليوم اإىل فرتات للمذاكرة واللعب،  منها، واأن نعمل على تنظيم الوقت باأن نق�شرّ
وجمال�شة الكبار والزيارات الق�شرية والطعام وغريها، ويجب علينا عدم الختالط، 
واعتمد على اهلل يف كل ما تقوم به من اأعمال، ثم على من هم اأكرب منك �شًنا وخربة يف 

احلياة ممن هم حولك، كالوالدين والأقارب.
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أهمية الوضوء
كم هو رائع اأن ت�شعر اأن ذنوبك ت�شقط مع كل نقطة ماء من و�شوئك؟! 

كم هو رائع اأن ت�شعر اأن و�شوئك حال جديد و�شفحة جديدة؟!
 كم هو مبدع اأن ت�شعر اأنك يف حال غري احلال الذي كنت عليه قبل الو�شوء.. 
كم هو مطمئن واأنت ت�شعر اأنك مت�شلح ب�شالح الو�شوء؟!.. كم هو رائع اأن ت�شعر اأنك 

متلك مفتاح ال�شالة.. 
واإليك اأخي الكرمي بع�ص ف�شائل الو�شوء، نذكرها لنتذكر مًعا ف�شائل الو�شوء:

1- خروج اخلطايا مع ماء الو�شوء:
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا تو�شاأ العبد امل�شلم - اأو املوؤمن - فغ�شل وجهه خرج من وجهه كل 
اإليها بعينيه مع املاء - اأو مع اآخر قطر املاء - ف��اإذا غ�شل يديه خرج من  خطيئة نظر 
يديه كل خطيئة كان بط�شتها يداه مع املاء - اأو مع اآخر قطر املاء - فاإذا غ�شل رجليه 
خرجت كل خطيئة م�شتها رجاله مع املاء - اأو مع اآخر قطر املاء - حتى يخرج نقيا من 

الذنوب« رواه م�شلم.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »من تو�شاأ فاأح�شن الو�شوء خرجت خطاياه من ج�شده، حتى تخرج 

من حتت اأظفاره« رواه م�شلم.
2- �شبب لرفع الدرجات:

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »األ اأدلكم على ما ميحو اهلل به اخلطايا و يرفع به الدرجات؟ قالوا: 
بلى يا ر�شول اهلل، قال: اإ�شباغ الو�شوء على املكاره، وك ة اخلطا اإىل امل�شاجد، وانتظار 

ال�شالة بعد ال�شالة؛ فذلكم الرباط، فذلكم الرباط« رواه م�شلم.
3- عالمة متيز اأمتنا:

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإن اأمتي 
ا حمجلني من اآثار الو�شوء« متفق عليه. يدعون يوم القيامة غرًّ

www.alukah.net



132

بنك الكلمة البينة

إشارة المرور
يعلمك  الق�شاة يف بريطانيا: من  اأح��د  �شئل  وال�شالمة، حني  الأم��ن  �شفرية     
العدل؟ اأجاب اإ�شارة املروة. قيل له: كيف ذلك؟ قال: اإنها ل تفرق بني الكبري وال�شغري، 
اإنها �شجرة على الطريق العري�ص  الوزير والأج��ري؛  الغني والفقري، ول بني  ول بني 
متنح األوانها تنظيًما وردًيا حلياة النا�ص اليومية، حمراء ت�شعر باخلطر، �شفراء تقرع 
األوانها جمموعة يف قولك �شالمتك،  اأجرا�ص احلذر، خ�شراء تعطي الأم��ان ملن عرب، 
ُم�شتْخلٌف  اأنك  فيك  يفرت�ص  الإن�شان  لأنك  اإل  ل�شيء،  لي�ص  �شالمتك  لك  تريد  اإنها 
تعمر الأوطان، يبدو الطريق وكاأنه ثعبان اأ�شود اللون؛ فتاأتي الإ�شارة ال�شوئية كاأنها 
األوانها، ل تعرتف بلغة احلروف ول  اإنها �شجرة خمتلفة  النجم والنا�ص بها يهتدون، 
منتحر،  متخلف  ماكر  اإل  عنها  يزيغ  ل  األ��واًن��ا  تبا�شريها  ج��اءت  بل  الأع���داد،  كتابات 
زرعت يف قارعة الطريق تعطي نا�شية ال�شارع حقه من الأمن وم�شتحقه من الأمان. 
املارين  نف�شها خلدمة  املجاملة، بل نذرت  الكذب ول  القوم؛ لأنها ل تعرف  يحرتمها 

وعابري ال�شبيل.
الأوق��ات  ح�شب  والنطفاء  التفتح  اإل  �شيًئا  احلياة  يف  تعرف   ل  كالزهرة  اإنها 
املنتظمة من خالل دقائق احلياة وثوانيها، اإ�شارة خ�شراء ابت�شامة على ممرات احلياة 

اليومية، همزة و�شل بني حارة وحارة بني منعطف واآخر بني اليمني وال�شمال.
اإنها ال�شيدة اخل�شراء التي ت�شكن جهات العامل الأربع من دون تاأ�شرية دخول اأو 

جواز �شفر؛ لأنها باخت�شار �شفرية الأمن وال�شالمة.
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مجنون ثقب األوزون
اأن  ظ��ن��وا  ف��ق��ال��وا: جم��ن��ون.  وي��ع��ي��ط،  ويبطبط  ويلبط  يخبط  ال�����ش��ي��ادون  راآه 
الدب القطبي الأبي�ص وهو ي�شرب يف املاء ويركل الثلج، وي�شرخ ويلطم وجهه اأ�شابه 
اجلنون.. لكنه مل يكن جمنوًنا، كان منهمًكا وجائًعا ومت�شايًقا ويعاين الف�شل يف العثور 
على الطعام الذي يحبه من الفقمات املطوقة. هذه الفقمات تختبئ عادة يف املاء حتت 
ت�شنعها  التي  احلفر  من  حفرة  على  يع   حتى  ومي�شي؛  وه��و مي�شي  اجلليد،  غطاء 
تطل  اإن  وما  اأنفا�شه،  كامًتا  ا  متل�ش�شً يقرتب  منها..  لتتنف�ص  اجلليد  و�شط  الفقمات 
فقمة براأ�شها، حتى ي�شرع باختطافها والتهامها، ومنذ فرتة طويلة وهو مي�شي متعً ا 

دون اأن يع  على �شيء ياأكله.
ذاب  الأبي�ص..  الدب  التي يتحرك فيها  القطبية  املنطقة  �شيء ما غري طبيعة 
املنطقة مثل م�شتنقع  تارًكا  املربعة،  الأميال  باآلف  �شا�شعة تقا�ص  اجلليد يف م�شاحات 
تتداخل فيه الثلوج وبرك املاء والوحول، وهو ل يجيد امل�شي يف هذا امل�شتنقع، كما اأن 
هذا امل�شتنقع ل يتيح له حرية ال�شباحة لي�شل اإىل مكان الفقمات التي هربت بعيًدا.

ياأكله..  م��ا  على  العثور  يف  يف�شل  الأبي�ص  القطبي  وال���دب  طويل  وق��ت  م�شى 
ال�شيف يو�شك على النتهاء وهو مل يوؤهل ج�شده لحتمال ال�شتاء القطبي الطويل.. 
كان معتاًدا اأن ياأكل كثرًيا يف ال�شيف؛ لرياكم الدهن حتت جلده قبل اأن يدخل يف فرتة 
البيات ال�شتوي.. درجة احلرارة يف ال�شتاء تهبط اإىل ما دون الأربعني درجة حتت ال�شفر، 
وال�شم�ص ل ت�شرق على املنطقة القطبية طوال �شهور.. ماذا يفعل الدب القطبي؟ خبط 
ولبط وبطبط وعيط من �شدة الياأ�ص؛ حتى ظن ال�شيادون يف املناطق القطبية اأنه دب 

جمنون.. ومل يكن هو املجنون.
 كان املجنون هو الكائن الذي ت�شبب يف ت�شويه املنطقة القطبية ب�شوء ت�شرفه 
مع الطبيعة، ظل يجري اآلف التفجريات النووية ليجرب اأ�شلحته القذرة غري مهتم 
الف�شائية  ال�شواريخ  اإطالق  واأ�شرف يف  واإ�شعاعات،  مبا ينتج منها من حرارة وغازات 
التي تتخلف عنها نفايات موؤذية للغالف اجلوي.. اأما الطائرات احلربية النفاثة فهي 
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العليا،  اجل��وي  الغالف  طبقات  من  اأم��ي��اًل  يخلخل  ما  الت�شادمية  امل��وج��ات  من  تنتج 
الكلوروفلورو  غ��ازات  اإىل  اإ�شافة  ال�شارة،  وال��غ��ازات  احل��رارة  ناهيك عن عوادمها من 
الفريون..  العاملة بغاز  التكييف  البخاخات والثالجات واأجهزة  امل�شتخدمة يف  كربون 
وت��ك��وي��ن ثقب كبري فوق  اجل���وي  ال��غ��الف  الأوزون يف  ت��اأك��ل طبقة  اإىل  اأدى  ذل��ك  ك��ل 
املنطقة القطبية، ومن هذا الثقب تن�شب اأ�شعة ال�شم�ص احلارقة حمملة بالأ�شعة فوق 
البنف�شجية ال�شارة وتذيب الكثري من اجلليد القطبي؛ وجتعل منطقة الدب القطبي 

كامل�شتنقعات.
اأخ��رًيا �شقط الدب القطبي الأبي�ص من �شدة الإنهاك واجل��وع.. مل يعد يلبط 
اأق��دام ال�شيادين الذين راأوا فيه  ويخبط ويبطبط ويعيط. كان يتنف�ص ب�شعوبة بني 
غري  اأي��دي��ه��م،  ب��ني  اأوق��ع��ه  جنونه  اأن  معتقدين  تعب،  دون  عليه  ح�شلوا  �شهاًل  �شيًدا 
منتبهني اإىل اأن ما يهدد الدب الأبي�ص يهدد احلياة كلها؛ فلو انقر�شت الدببة البي�شاء 
الأ�شماك، وعندما  تنقر�ص  الأ�شماك حتى  املزيد من  والتهمت  الفقمات  اأع��داد  ل��زادت 

تنقر�ص الأ�شماك متوت البحار واملحيطات.. ويهدد املوت الإن�شان!  
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من يخبئ رأسه في الرمال؟

اإفريقية، وعندي عتاب على الب�شر؛ فهم ي�شربون بي  اأنا نعامة.. نعامة برية، 
املثل يف اجلنب، ويزعمون اأنني اأخبئ راأ�شي يف الرمال عند مواجهة اخلطر، وهذا غري 

�شحيح.

اإنني اأعي�ص يف ال�شهول القاحلة الوا�شعة، جنوب ال�شحراء الإفريقية الكربى.. 
اأما  اأبحث عن قوت يومي باجتهاد، واأجده يف فواكه وحبوب واأوراق النباتات الربية.. 
اأح�شل عليه مع  فاإنني  فيها،  اأعي�ص  التي  الأماكن اجلافة  يندر وج��وده يف  ال��ذي  امل��اء 
النباتات التي اأاأكلها. اأعي�ص حياتي احلرة بيقظة وانتباه؛ حتى ل اأقع فري�شة �شهلة لنمر 
�شارد، اأو قطيع من الذئاب، ي�شاعدين يف ذلك ارتفاع راأ�شي الذي ي�شل اإىل ثالثة اأمتار 
فوق �شطح الأر�ص، فتك�شف عيناي اخلطر على م�شافة بعيدة قبل اأن يقرتب مني.. ثم 
اإنني اأجيد العدو اأمام الوحو�ص، وتبلغ �شرعتي نحو �شبعني كيلومرًتا يف ال�شاعة عند 
ال�شرورة. هكذا اأعي�ص، وتطول حياتي حتى ت�شل اإىل مائة �شنة يف كثري من الأحيان.

اإننا - مع�شر النعام الربي الإفريقي - نعي�ص يف نظام اأ�شري، وكل اأ�شرة تتكون 
من ذكر وخم�ص اإناث تقريًبا، وعندما يحني مو�شم و�شع البي�ص، تتعاون الأ�شرة كلها 
بي�شاتها يف  الإن���اث  ت�شع  الرتابية.  الأر����ص  احل��واف يف  ناعمة  كبرية،  يف عمل حفرة 
احلفرة، وي�شل عدد البي�شات اإىل اأربعني بي�شة عمالقة يقارب حجم كل منها حجم 
ملدة خم�شني  البي�ص  الرقاد على  �شرف  تنال  واح��دة مميزة  اأنثى  تختار  ثم  ق��دم،  كرة 
يوًما حتى تفق�ص البي�شات - ول يكون هدف رقاد هذه الأنثى على البي�ص يف احلفرة، 
فاإن النعامة املختارة ل تكف عن تقليب هذا البي�ص، دافعة البي�شات التي تكون عند 
الأطراف نحو املركز، ومبعدة ما كان عند املركز نحو الأطراف.. كما اأنها متيز بي�شها 
اخلا�ص بتحريكه نحو بقعة حمددة ليالم�ص منطقة عارية من الري�ص عند �شدرها.

مبنقارها  النعامة  توؤديه  وال��ذي  احلفرة،  داخ��ل  للبي�ص  امل�شتمر  التقليب  ه��ذا 
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وجوانب راأ�شها، ل بد اأن بع�ص الب�شر راأوه منذ زمن بعيد، وح�شبوا اأن النعامة تدفن 
اقرتاب  الرمال عند  راأ�شه يف  يدفن  النعام  اأن  واأ�شاعوا  الرمال خوًفا منهم،  راأ�شها يف 
جيل،  بعد  جياًل  التف�شري  خطاأ  يتوارثون  وظلوا  يفهموا،  ومل  يدققوا،  مل  اخلطر.. 
مرددين على اأ�شماع بع�شهم البع�ص يف ثقة عمياء: "ل تكن كالنعامة.. تدفن راأ�شها يف 

الرمال عند اخلطر!". 
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طقطق منقار الطوقان!
ن ثروة �شخمة  هو خمرتع لعب اأطفال ياباين مرح، ا�شمه "األيلو با�شيماتو"، كورّ
اأ�شهر كل  �شتة  يق�شي  اأو طورها، وهو  التي اخرتعها  الأطفال  لعب  وبيع  ت�شنيع  من 
عام �شائًحا يف الدنيا الوا�شعة، وكانت رحلته الأخرية اإىل منطقة الغابات املطرية على 
ال�شاحل ال�شرقي لأمريكا اجلنوبية يف الربازيل، التي اأحبها وتوقف عندها طوياًل.

اأك  ما لفت نظر األيلو يف هذه املنطقة هو طائر الطوقان، مبنقاره الكبري جًدا 
وامللون ببهجة، ومع ذلك كان القرويون الذين ي�شكنون على حافة الغابات يقتلون اأعداًدا 
الإزع��اج  على  رًدا  ذل��ك؛  اإىل  اإنهم م�شطرون  ويقولون  يومًيا،  الطائر  هذا  كبرية من 
الكبري الذي ي�شببه لهم هذا الطائر اللحوح، فهو يقتحم منازلهم ُم�شقًطا الأواين من 
فوق الأرفف، وُمثرًيا الدجاجات التي يربونها، والكالب والقطط الأليفة داخل البيوت.   
مكث با�شيماتو ثالثة اأ�شابيع كاملة يدر�ص طبائع طيور الطوقان، ويف الأ�شبوع 
الرابع راح يخط على �شا�شة جهاز هاتفه املحمول احلديث كتابات ور�شوًما اأر�شلها اإىل 
عدة.  �شناديق  ال�شريع  بالربيد  و�شلته  ال�شاد�ص  الأ�شبوع  ويف  كيوتو.  �شفي  م�شنعه 
اأفرغها ووزع ما بها داخل بيوت القرويني، وعلى اأ�شطح منازلهم ويف الباحات واأع�شا�ص 
بيوت  اقتحام  الطوقان عن  انقطعت طيور  واح��د حتى  نهار  الدجاج، ومل يكد مي�شي 

القرويني!

فماذا فعل أليلو باسيماتو؟
ذل��ك، حتى  لكنه خفيف مع  الطوقان كبري وطويل،  اأن منقار طائر  لقد عرف 
ت�شتطيع الو�شول اإىل الفاكهة الغائ�شة بني الأوراق والأفرع الكثيفة لالأ�شجار املدارية؛ 
الذي  والبي�ص،  اأخ��رى مثل احل�شرات  اأطعمة  ياأكل  لكنه  املعتاد،  فالفاكهة هي طعامه 
عن  بحًثا  القرويني  بيوت  مقتحًما  اأجلها  من  يخاطر  والتي  املف�شلة،  وجبته  يعترب 
اأع�شا�ص الطيور عند فجوات اجلدران وزوايا ال�شقوق ويف ع�ش�ص الدجاج..  البي�ص يف 
وما اإن يع  على بي�شة حتى يخطفها بطرف منقاره الطويل الكبري وي�شغط عليها 
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طارًحا راأ�شه اإىل اخللف فتنك�شر ليبتلع ما بها، ويلفظ الق�شرة بعد ذلك.
با�شيماتو �شمم بي�شة �شناعية بق�شرة رقيقة من الكل�ص ال�شحي �شهلة الك�شر 
وبداخلها حبيبات من �شكاكر كتلك التي تطقطق يف لأفواه الأولد مبرح عند التهامها، 
لكنه جعل هذه احلبيبات بال طعم وزاد كثرًيا من جرعة املادة املطقطقة فيها.. وعندما 
و�شلت اإليه من م�شنعه يف اليابان مئات من هذه البي�شة املبتكرة، ن�شرها داخل بيوت 
الطوقان  طيور  وج���اءت  ال��دج��اج..  وع�ش�ص  الباحات  ويف  اأ�شطحهم،  وعلى  القرويني 
فهجمت على هذه البي�شات بفرح، و�شرعان ما تك�شرت البي�شات داخل املناقري الكبرية، 
رنانة  �شناديق  كاأنها  الطقطقات  ب�شجيج  املناقري  امتالأت  ط��ق..  طق  طق  طق  وط��ق 
اأفزعت طيور الطوقان، وجعلتها ل تفكر يف البي�ص بعد ذلك، ول تقرتب اأبدا من بيوت 

القرويني.
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لغز البحيرة الحمراء
انطلقت ال�شيارة مبتعدة عن العا�شمة ال�شنغالية داكار، وبعد �شاعة على الطرق 
الرتابية ال�شاقة عربت ال�شيارة درًبا بني ب�شاتني �شا�شعة من اأ�شجار املاجنو.. كانت ثمار 

املاجنو كبرية ذات لون اأ�شفر ذهبي وخدود حمراء تغري بالأكل.
قال الأب الذي يقود ال�شيارة لأولده: "طبًعا �شتقولون يل توقف لنتذوق ثمار 
املاجنو!"، لكن الأولد فاجاأوه برف�شهم يف �شوت واحد: "ل. ل. لقد اأكلنا كثرًيا من 
املاجنو يف هذا البلد، ل نريد ماجنو، نريد اأن نرى الأعجوبة". وكان الأب قد وعدهم 
عجزوا  واإذا  باأنف�شهم،  �شرته  ك�شف  ي��ح��اول��ون  و�شيرتكهم  عجيًبا،  �شيًئا  يريهم  ب��اأن 

�شيف�شره لهم مقابل تنفيذ �شيء واحد ياأمرهم به.
قبل اأن تخرج ال�شيارة من اآخر ب�شاتني املاجنو اأح�ص الأولد بتغري اجلو.. �شار 
الهواء الذي يدخل من نوافذ ال�شيارة بارًدا، وكاأن ال�شيف قد انقلب �شتاء. عندئذ قال 
توقفت  ال�شيارة".  تتوقف  عندما  اإل  تفتحوها  ول  عيونكم  اأغم�شوا  "الآن  وال��ده��م: 
ال�شيارة وفتحوا عيونهم، فاأذهلهم املنظر وجعلهم ي�شيحون يف وقت واحد: "ها!"؛ لقد 

راأوا بحرية وا�شعة، لكنها حمراء.
نظر اإليهم الوالد بابت�شامة و�شاألهم: "والآن.. من �شيك�شف يل �شر اللون الأحمر 

للبحرية؟".
"اإنه دم.. دم حوت كبري اأ�شابه �شياد بجرح". هز  اندفع الولد ال�شغري قائاًل: 
الأب راأ�شه قائاًل: "البحرية لي�ص بها حيتان، ول حتى اأ�شماك �شغرية". قالت البنت: 
"لعله حرب اأحمر �شكبوه يف البحرية؛ لت�شري حمراء ويجذب لونها ال�شياح". ابت�شم الأب 
هاًزا راأ�شه، وبدًل من الرد بالكلمات اأخذ الأولد اإىل حافة البحرية وجعلهم يغرتفون 

املياه يف اأكفهم وينظرون اإليها.. مل تكن املياه حمراء، بل �شفافة ل لون لها.
طلب الولد الأكرب من والده اأن ي�شاعده قلياًل يف حل اللغز؛ فاأ�شار الوالد اإىل 
اأكوام بي�شاء ترتا�ص بانتظام على ال�شاطئ بعيًدا عن املاء، وكانت هذه الأكوام البي�شاء 
ي�شتخرجها عمال وعامالت من قاع البحرية ويجلبونها اإىل ال�شاطئ يف بطون قوارب 
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م�شطحة �شغرية.. ظنها الولد رماًل بي�شاء يف اأول الأمر، لكنه عندما جتراأ والتقط 
منها حبة و�شعها على طرف ل�شانه اكت�شف اأنها ملح، لكنه مل ي�شتطع معرفة عالقة 

امللح بلون البحرية الأحمر.
اأخرًيا تكلم الأب، قال: "اإن البحرية تبدو حمراء دون اأي تغيري يف لون مياهها، 
وال�شبب هو امللح الذي يرت�شب بكثافة على القاع ال�شحل للبحرية؛ ولأن امللح يتكون 
من بلورات، تقوم البلورات بتحليل �شوء ال�شم�ص الذي ي�شقط على �شطوحها، ول تعك�ص 

منه اإل اللون الأحمر".
اإذا عجزوا عن  اأن ينفذوه  اأن يعلن والدهم الأم��ر الذي ا�شرتط  انتظر الأولد 
حل اللغز، ومل يكن هذا الأمر اإل: اأن يقت�شر غذاوؤهم على �شنف واحد.. هو املاجنو.. 

فقط ل غري! 
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السلمون يصعد الدرج
قطع ال�شرب الكبري من اأ�شماك ال�شلمون )500( كيلومرًتا يف مياه البحر املاحلة، 
اإىل م�شب النهر، حيث املياه العذبة، املياه التي راأى فيها النور لأول مرة  حتى و�شل 

عندما خرج من البي�ص اإىل الدنيا.

التي �شهدت  النهر، يبحث عن الأماكن  اأعايل  اإىل  التيار متجًها  اإنه ي�شبح �شد 
مولده؛ لي�شع بي�شه فيها، مدفوًعا بحنني غام�ص اإىل بيته الأول؛ ليكرر �شرية اآبائه 
واأجداده.. يعرف الطريق بدقة مده�شة، بالتعرف على رائحة وطعم املياه التي �شهدت 

مولده والتي مل ين�شها اأبًدا.

يقفز،  اأن  اأحياًنا  تتطلب منه  النهر  اأع��ايل  وال�شباحة يف اجتاه  الرحلة منهمكة 
ويقفز، قفزات ت�شل اإىل �شتة اأمتار ات�شاًعا وثالثة اأمتار ارتفاًعا فوق �شطح النهر، لكنه 
يفاجاأ بعائق م�شتحيل.. جدار هائل ي�شد جمرى النهر من ال�شفة اإىل ال�شفة، ويرتفع 

عالًيا عالًيا عالًيا. 

يقفز ال�شلمون، لكنه يرتطم باجلدار.. يعاود القفز لعله يجتاز املانع املعتم، لكنه 
ويجرفها  ال�شلمون،  اأ�شماك  من  الكثري  ومي��وت  ويهوي،  الإ�شمنتي  باحلائط  يرتطم 

التيار ميتة نحو امل�شب.

انتبه اأن�شار البيئة اإىل الكارثة التي ميكن اأن تهدد اأ�شماك ال�شلمون بالنقرا�ص، 
�شت�شع  التي  الأم��اك��ن  اإىل  الو�شول  عن  يعوقها  النهر  على  اأقيم  ال��ذي  ال�شد  فج�شم 

البي�ص فيها، ولو تكرر ذلك ملا ن�شاأت اأ�شماك جديدة.

ال�شبكة  وعلى  والتلفاز،  والإذاع��ة  ال�شحافة  كبرية يف  البيئة �شجة  اأن�شار  اأث��ار 
العنكبوتية، تعاطف ماليني النا�ص مع اأ�شماك ال�شلمون التي تريد اأن تعود اإىل مواطنها 
ال�شلمون،  باإنقاذ  تطالب  ال�شوارع يف مظاهرات  اإىل  النا�ص  اآلف  وخرج  فيها،  لتبي�ص 
ا�شطرت احلكومة لال�شتجابة، ب�شرعة، وعقدت اجتماعات طارئة مع املخت�شني للبحث 

عن و�شيلة لالإنقاذ.

www.alukah.net



142

بنك الكلمة البينة

خرجت جلنة من كبار مهند�شي ال�شدود وعلماء البيئة باقرتاح اإن�شاء درج عند 
طريف ج�شم ال�شد، ي�شعد من الأم��ام حتى القمة، ثم يهبط اإىل اخللف، على اأن يظل 

الدرج مغموًرا باملياه.. ومت التنفيذ يف وقت قيا�شي قبل مو�شم عودة ال�شلمون.
جاءت الأ�شماك وكانت يف البداية تقفز وترتطم بحائط ال�شد، مات الكثري منها، 
ال��درج، وراحت تقفز عليه، قفزة، قفزة، قفزات مده�شة  اإىل وجود  لكن البقية اهتدت 
النهر وراء ج�شم  القمة، ثم تقفز يف مياه  ال��درج حتى تبلغ  كانت الأ�شماك ت�شعد بها 
منه  لتخرج  البي�ص  وت�شع  مواطنها،  اإىل  لت�شل  التيار  �شد  ال�شباحة  توا�شل  ال�شد، 

اأفراخ �شلمون جديدة، تكرب، وتوا�شل �شرية الأجداد. 
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أنا دب الهيمااليا األسود

ا ، و�شاأرجئ حماولتي لتف�شري هذه الت�شمية الآن؛ لأن  ي�شمونني دب القمر  اأي�شً

لدي ما هو اأهم لأخربكم به اأوًل، فاأنا اأعي�ص حياة ت�شحك وتبكي؛ اإذ حتولت اإىل مهرج 

اأت�شاءل  واأن��ا  احل��زن  �شدة  داخلي من  ينفطر  قلبي  بينما  النا�ص،  اأم��ام  واأمتايل  اأرق�ص 

بح�شرة: كيف و�شلت بي احلال اإىل هذه الدرجة املهنية؟

بالطبع اأع���رف الإج��اب��ة ع��ن ه��ذا ال�����ش��وؤال ال��ذي ي��رتدد يف داخ��ل��ي ب��ال انقطاع، 

و�شاأخرب بحكايتي لعلكم جتدون فيها مغزى يفيدكم يف حياتكم ال�شخ�شية الآن، وفيما 

بعد عندما تكربن.. فنحن �شكان بيت واحد هو الأر�ص، ول بد اأن هناك فائدة ما عندما 

يتاأمل الب�شر ما يحدث للكائنات الأخرى من حولهم.

من ا�شمي الأ�شلي تعرفون اأنني اأعي�ص يف جبال الهيماليا التي تعد من اأعلى 

ه�شبة  تالم�ص  �شيكيم  ا�شمها  منطقة  الهند  �شمال  ويف  العامل،  يف  اجلبال  �شال�شل 

وتهبط  ال�شتاء  ياأتي  وعندما  فيها،  اأعي�ص  التي  اجلبال  �شل�شلة  تعتليها  التي  التبت 

اإىل  قلياًل  للهبوط  ا�شطر  ال�شتوي  البيات  اأدخ��ل يف  اأن  وقبل  كثرًيا،  احل��رارة  درج��ة 

اأحب  التي  التوت  اأ�شجار  الثلوج، خا�شة  التي ل تعطيها  الأ�شجار  اأ�شفل؛ لأع  على 

اأكون غري منتبه للفخاخ  التوت،  اأهبط حاملًا بثمار  اأنا  ثمارها احللوة كثرًيا.. وبينما 

التي ي�شنعها  ال�شيادون الهنود يف طريقي.. اأقع يف الفخ، ويكبلونني ويكممون فمي، 

�ص الدببة، اأرق�ص  بعد ذلك يخلعون اأ�شناين ويق�شون خمالبي، واأحتول اإىل عبد ملرقرّ

حتى ل ي�شربني بع�شاه.
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لماذا وصلت إلى هذا الحال؟

اأت�شاءل، واأعرف الإجابة، ولبد اأنكم تعرفونها.

اأما ملا ي�شمونني دب القمر، فاأنا ل اأعرف اإجابة حمددة، اللهم اإل اإذا كان ال�شبب 

اأن  لهم  ُيهياأ  ال�شماء،  يف  ب��دًرا  ي�شري  عندما  القمر  اإىل  ينظرون  حينما  الب�شر  اأن  هو 

الظالل التي تكونها ت�شاري�ص القمر تر�شم �شورة دب اأ�شود من دببة جبال الهيماليا، 

مثلي.. رمبا.
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فارق الـ"57" بنسا
"هاتي"  ت�شمى  �شغرية  فتاة  �شنعت  فيالدلفيا،  يف  م�شت  عديدة  �شنوات  منذ 

فارًقا يف حياة النا�ص يف جمتمعها.
كان اأحد املدر�شني قد بداأ برناجًما مدر�شًيا يوم الإجازة لأطفال احلي، وجاءت 
هاتي حل�شور الدر�ص الأول؛ ولأن القاعة كانت �شغرية، مل يكن هناك مفر من �شرف 
بع�ص الأطفال.. اأوت هاتي اإىل فرا�شها حزينة يف تلك الليلة؛ لأن العديد من رفاقها يف 
اللعب مل يتمكنوا من ح�شور الدر�ص.. فبب�شاطة، مل يكن هناك مت�شع لهم يف القاعة.
اإىل املدر�ص واأعطاه حمفظة  اأر�شل والدها  وبعد عامني من ذلك، ماتت هاتي. 
جيب حمراء بالية وجدها حتت و�شادة هاتي. كانت املحفظة حتتوي على �شبعة وخم�شني 

بن�ًشا كانت قد ك�شبتها من خالل القيام ببع�ص املهام الي�شرية. 
ومع هذا املبلغ، كانت هناك ر�شالة بخط يد هاتي تقول فيها: 

الأطفال  من  املزيد  يتمكن  حتى  الدرو�ص؛  قاعة  تو�شيع  اأجل  من  املال  "هذا 
من احل�شور". 

ويف يوم الإج��ازة التايل جلنازة هاتي، حمل املدر�ص املحفظة احلمراء ال�شغرية 
معه اإىل الدر�ص، واأخرج منها البن�شات، وراح ي�شقطها واحًدا وراء الآخر يف كي�ص النقود.. 

اأخرب احل�شور كيف اأن هاتي اأعطت كل ما كانت متلكه، وتاأثر اجلميع ب�شدة. 
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أنواع الخط العربي
ينق�شم اخلط العربي اإىل �شتة اأق�شام رئي�شة، هي:

اإذ ق��واع��ده ه��ي ق��واع��د اخل��ط العربي  اأ���ش��ل اخل��ط العربي؛  خ��ط الن�شخ: وه��و 
واأول  ال��ك��رمي..  ال��ق��راآن  مثل  للن�شر  الوا�شحة  الكتابات  يف  دائ��ًم��ا  وي�شتعمل  الأ�شيلة 
ال�شطر،  ي�شتقر على  احل��روف  ون�شف  اخل��ط،  بداية دخوله يف  الطالب يف  يتعلمه  ما 
والن�شف الآخر ينزل جزء منه حتت ال�شطر؛ و�شمي الن�شخ لك ة ن�شخ الكتب به. 

امل��دار���ص  يف  العربية  ال���دول  لبالد  العتيادية  الكتابة  خ��ط  وه��و  الرقعة:  خ��ط 
ال�شطر؛  على  ويكتب معظمه  قواعده  وقلة  كتابته  و�شرعة  �شرعته  ب�شبب  واملرا�شالت 

و�شمي الرقعة لدوام كتابته و�شغر م�شاحته يف )الرقاع( ال�شغرية من الورق.

وي�شتخدم  ت��داخ��ل��ه..  عند  العربية، خا�شة  اخل��ط��وط  اأج��م��ل  وه��و  الثلث:  خ��ط 
اأقل  وه��و  ال��داخ��ل،  من  امل�شاجد  بع�ص  ويكتب يف  الكتب،  واأغلفة  اخلطية  اللوحات  يف 
اخلطوط ا�شتعماًل؛ ل�شعوبة كتابته وك ة قواعده، ويحتاج اإىل تدريب طويل على يد 

معلم متخ�ش�ص؛ و�شمي الثلث لأنه ثلث قطة قلم الطومار القدمي.

الر�شائل  يف  قدمًيا  وي�شتخدم  العربية،  اخلطوط  اأروع  وه��و  ال��دي��واين:  اخل��ط 
التي تر�شل اإىل امللوك والأمراء، اأما الآن في�شتخدم يف الإعالنات الدعائية والالفتات 
ومرونة  طواعية  اخلطوط  اأك��   ومن  وهو خط مرتاق�ص  واملعار�ص..اإلخ،  التجارية 
ويكتب معظمة فوق ال�شطر كخط الرقعة؛ و�شمي لأنه ي�شتخدم يف الدواوين امللكية. 

الفار�شيون  اإذ كان  الأ�شل واملن�شاأ؛  ا�شمه - فار�شي  الفار�شي: وهو - من  اخلط 
اإي��ران  لبالد  العتيادية  الكتابة  وه��و  اب��ت��ك��اره،  يف  ال�شبق  ق�شب  على  ح�شلوا  م��ن  ه��م 
خط  م��ن  م��اأخ��وذ  لأن��ه  )ن�شتعليق(؛  عندهم  وي�شمى  والهند،  وباك�شتان  واأفغان�شتان 
التغليق وخط الن�شخ، وهو خط مرتاق�ص فيه الدقة والغلظة متجاوران، ومن عنا�شر 
جماله النتقال من الدقة اإىل الغلظة بطريقة مريحة لليد حني الكتابة وللعني حني 

امل�شاهدة.



147

بنك الكلمة البينة

اخلط الكويف: وهو - من ا�شمه - منتمي اإىل الكوفة يف املن�شاأ والأ�شل.. وهو خط 
�شخم؛ لذا ي�شتخدم يف الكتابات والعناوين ال�شخمة - اأي لي�شت الكبرية واإمنا الكبرية 

املهذبة التي لها عالقة بالدين. 
واأربعة خطوط فرعية، هي:

خط اجللي ديواين: وهو خط روعة.. وهو مطور من اخلط الديواين.
ع من خطي الن�شخ والثلث فقط. خط الإجازة: وهو خط جميل جممرّ

اخلط احلر: وهو خط يخرج عن القواعد )�شاذ( يعتمد على ذوق اخلطاط.
كويف مزخرف: وهو خط �شخم ي�شتخدم يف الكتابات القراآنية والعناوين املتعلقة 

بالقراآن وال�شنة. 
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اإلسالم هو العدو األول عند الغرب
العرب،  "اإن اخلوف من  املعا�شر:  العربي  "العامل  يقول مورو بريجر يف كتابه 
واهتمامنا بالأمة العربية، لي�ص ناجًتا من وجود البرتول بغزارة عند العرب، بل ب�شبب 

الإ�شالم . 
يجب حماربة الإ�شالم؛ للحيلولة دون وحدة العرب، التي توؤدي اإىل قوة العرب؛ 

لأن قوة العرب تت�شاحب دائًما مع قوة الإ�شالم وعزته وانت�شاره. 
اإن الإ�شالم يفزعنا عندما نراه ينت�شر بي�شر يف القارة الإفريقية".

ويقول هانوتو - وزير خارجية فرن�شا:
موجوًدا  يزال  ل  اخلطر  فاإن  وقهرها،  الإ�شالم  اأمة  على  انت�شارنا  رغم  "على 
مل  همتهم  لأن  بهم؛  اأنزلناها  التي  النكبات  اأتعبتهم  الذين  املقهورين  انت�فا�ص  من 

تخمد بعد".
وبعد ا�شتقالل اجلزائر األقى اأحد كبار امل�شت�شرقني حما�شرة يف مدريد عنوانها: 

اجلزائر؟". البقاء يف  نحاول  كنا  "ملاذا 
اأجاب عن هذا ال�شوؤال ب�شرح م�شتفي�ص، ملخ�شه:

ر الن�شف مليون جندي من اأجل نبيذ اجلزائر اأو �شحاريها  "اإننا مل نكن ن�شخرّ
. اأو زيتونها.

اإ�شالمي حمتمل  ال��ذي يقف يف وج��ه زح��ف  اأوروب���ا  �شور  اأنف�شنا  نعترب  كنا  اإننا 
الأندل�ص  لي�شتعيدوا  املتو�شط،؛  عرب  امل�شلمني  من  واإخ��وان��ه��م  اجل��زائ��ري��ون  به  يقوم 
فيها،  ينت�شرون  بواتيه جديدة  وليدخلوا معنا يف قلب فرن�شا مبعركة  التي فقدوها، 
اأثناء حلم الأمويني  اأوروبا الواهنة، ويكملون ما كانوا قد عزموا عليه يف  ويكت�شحون 

بتحويل املتو�شط اإىل بحرية اإ�شالمية خال�شة.
من اأجل ذلك كنا نحارب يف اجلزائر".
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الحيات تحمي فريستها من أعدائها 
لتفترسها هي الحًقا

تايوان حتمي  اإح��دى جزر  اأن احليات يف  اكت�شفوا  اأنهم  تايوان،  علماء من  اأك��د 
لأطول  طعامها  توفري  يف  منها  وال�شتفادة  عليها  للمحافظة  املخاطر؛  من  فري�شتها 

فرتة ممكنة.

تبحث احلية من ف�شيلة كوكري عن اأع�شا�ص �شلحفاة البحر، وتدافع عنها �شد 
احليات الأخرى على مدى اأ�شابيع؛ وذلك لال�شتفادة من بي�ص ال�شلحفاة الغني باملواد 

الغذائية على مدى وقت طويل.

للعلوم  القومي  املتحف  م��ن  ه��واجن  �شان  وي��ن  اإ���ش��راف  الباحثون، حت��ت  واأ���ش��ار 
"برو�شيدجنز" التابعة  نتائجها جملة  ن�شرت  التي  درا�شتهم  يف  تايوان،  يف  الطبيعية 
لالأكادميية الأمريكية للعلوم، اإىل اأنهم ل يعرفون �شوى القليل من هذه املعلومات عن 

احليات، وهي معلومات ت�شبه الأ�شاطري يف غرابتها.

ت�شبه  كبرية  اأ�شناًنا  فورمو�شانو�ص"  "اأوليجودون  ف�شيلة  من  احلية  ومتتلك 
لتلتهم ما  القوية؛  الق�شرة  ال�شلحفاة ذي  املعقوف ت�شتخدمها يف قطع بي�ص  اخلنجر 

بداخل البي�ص.

اأع�شا�ص ال�شلحفاة الذي يوجد به كثري من البي�ص خمزوًنا غذائًيا  اأحد  ميثل 
ًما يكفي احلية لفرتة طويلة، ويظل طازًجا بخالف غريه من ال�شيد الذي تفرت�شه  قيرّ

احليات، والذي �شرعان ما تف�شد بقاياه بعد اأن ت�شبع منه احلية.

ولذلك، تعلمت احلية الدفاع عن هذا الغذاء �شد غريه من الأعداء، لي�ص حًبا يف 
ال�شلحفاة، لكن توفرًيا لغذاء الغد.

ال�شلحفاة،  بي�ص  على  ا  اأي�شً تعي�ص  احليات  هذه  ذك��ور  اأن  اإىل  الباحثون  واأ�شار 
لكن الإناث يهاجمن الذكور ب�شرا�شة اإذا اأقدمت على اأكل هذا البي�ص. وقد ي�شر هذا 
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الهجوم املفرت�ص كثرًيا بالأع�شاء التنا�شلية لدى الذكر؛ مما يجعلها توؤثر ال�شالمة، 
وتف�شل عدم الدخول يف نزاع مع الإناث.

كما اكت�شف الباحثون اأن ذكور هذه الف�شيلة تكون غالًبا اأول من ي�شل اإىل الع�ص 
الذي يوجد به بي�ص ال�شلحفاة، ثم تختفي قبل اأن تاأتي حية اأنثى م�شتعدة للدفاع عن 

البي�ص بعد اتخاذ منطقة الع�ص "حممية" خا�شة بها.
من  حية  و)413(  ال�شالحف  اأع�شا�ص  من   )105( درا�شتهم  يف  الباحثون  راق��ب 

ف�شيلة كوكري.
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حـكمة أعجبتني
فه على ت�شاري�ص احلياة  يحكى اأن اأحد احلكماء خرج مع ابنه خارج املدينة؛ ليعررّ
يف جٍو نقي، بعيًدا عن �شخب املدينة وهمومها.. �شلك الثنان وادًي��ا عميًقا حتيط به 
الطفل يف م�شيته و�شقط على ركبته و�شرخ على  واأثناء �شريهما تع   �شاهقة،  جبال 

اإثرها ب�شوٍت مرتفع تعبرًيا عن اأمله: اآاآاآاآه.
فاإذا به ي�شمع من اأق�شى الوادي من ي�شاطره الأمل ب�شوٍت مماثل: اآاآاآاآه.
ن�شي الطفل الأمل و�شارع يف ده�شٍة، �شائاًل م�شدر ال�شوت: ومن اأنت؟

فاإذا اجلواب يرد عليه �شوؤاله: ومن اأنت؟
انزعج الطفل من هذا التحدي بال�شوؤال فرد عليه موؤكًدا: بل اأنا اأ�شاألك من اأنت؟
ومرة اأخرى ل يكون الرد اإل باجلفاء واحلدة كليهما: بل اأنا اأ�شاألك من اأنت؟

املجابهة يف اخلطاب.. ف�شاح غا�شًبا:اأنت  ا�شتثارته  اأن  بعد  الطفل �شوابه  فقد 
جبان؛ فهل كان اجلزاء اإل من جن�ص العمل.
وبالقوة نف�شها يجيء الرد "اأنت جبان".

اأدرك ال�شغري عندها اأنه يف حاجة اإىل اأن يتعلم ف�شاًل جديًدا يف احلياة من اأبيه 
احلكيم الذي وقف بجانبه، دون اأن يتدخل يف امل�شهد الذي كان من اإخراج ابنه قبل اأن 

يتمادى فيتقاذف ال�شتائم.
متلك البن اأع�شابه وترك املجال لأبيه لإدارة املوقف؛ حتى يتفرغ هو لفهم هذا 

الدر�ص.
تعامل الأب كعادته بحكمٍة مع احلدث، وطلب من ولده اأن ينتبه للجواب هذه 

املرة و�شاح يف الوادي؛ "اإين اأحرتمك".
ا .. فجاء بنغمة الوقار نف�شها "اإين اأحرتمك". كان اجلواب من جن�ص العمل  اأي�شً
عجب البن من تغريرّ لهجة املجيب.. ولكن الأب اأكمل امل�شاجلة قائاًل: "كم اأنت 

رائع".
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فلم يقلرّ الرد عن تلك العبارة الراقية "كم اأنت رائع".
ُذِهل الطفل مما �شمع، لكن مل يفهم �شر التحول يف اجلواب؛ ولذا �شمت بعمق 
بهذه  الواقعة  الفيزيائية.. علرّق احلكيم على  التجربة  اأبيه لهذه  تف�شرًيا من  لينتظر 

احلكمة:
اأي بني: نحن ن�شمي هذه الظاهرة الطبيعية يف عامل الفيزياء )�شدى(؛ لكنها 
يف الواقع هي احلياة بعينها، اإن احلياة ل تعطيك اإل بقدر ما تعطيها، ول حترمك اإل 

مبقدار ما حترم نف�شك منها.. احلياة مراآة اأعمالك و�شدى اأقوالك.
اإذا اأردت اأن يحبك اأحد فاأحب غريك.
ر غريك.  رك اأحد فوقرّ واإذا اأردت اأن يوقرّ
اإذا اأردت اأن يرحمك اأحد فارحم غريك.
واإذا اأردت اأن ي�شرتك اأحد فا�شرت غريك.

اإذا اأردت النا�ص اأن ي�شاعدوك ف�شاعد غريك.
واإذا اأردت النا�ص اأن ي�شتمعوا اإليك ليفهموك فا�شتمع اإليهم لتفهمهم اأوًل.

ل تتوقع من النا�ص اأن ي�شربوا عليك اإل اإذا �شربت عليهم ابتداء.
نامو�ص  وه��ذا  �شتى جم��الت احلياة،  تنطبق على  التي  اهلل  �شنة  بني.. هذه  اأي 
اإن��ه �شدى احل��ي��اة.. �شتجد م��ا قدمت  ال��ك��ون ال��ذي جت��ده يف ت�شاري�ص احل��ي��اة ك��اف��ة؛ 

و�شتح�شد ما زرعت.
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الناس كالسلحفاة
يحكى اأن اأحد الأطفال كان لديه �شلحفاة يطعمها ويلعب معها، ويف اإحدى ليايل 
ال�شتاء الباردة، جاء الطفل اإىل �شلحفاته العزيزة فوجدها قد دخلت يف غالفها ال�شلب 
فيها  �شرخ  ب��ه..  تاأبه  فلم  بالع�شا  �شربها  فاأبت..  يخرجها  اأن  فحاول  للدفء..  طلًبا 

فزادت متنًعا.
فدخل عليه اأبوه وهو غا�شب حانق، وقال له: ماذا بك يا بني؟ فحكى له م�شكلته 

مع ال�شلحفاة، فابت�شم الأب، وقال له: دعها وتعال معي.
ثم اأ�شعل الأب املدفاأة وجل�ص بجوارها هو والبن يتحدثان.. ورويًدا رويًدا، واإذ 

بال�شلحفاة تقرتب منهما طالبة الدفء.
فابت�شم الأب لطفله، وقال: يا بني النا�ص كال�شلحفاة، اإن اأردتهم اأن ينزلوا عند 

راأيك فاأدفئهم بعطفك، ول تكرههم على فعل ما تريد بع�شاك.
وهذه اأحد اأ�شرار ال�شخ�شيات ال�شاحرة املوؤثرة يف احلياة، فهم يدفعون النا�ص اإىل 
حبهم وتقديرهم، ومن ثم طاعتهم عرب اإعطائهم من دفء قلوبهم وم�شاعرهم الكثري 

والكثري.
املثل الإنكليزي يقول: قد ت�شتطيع اأن جترب احل�شان اأن يذهب اإىل النهر، لكنك 

اأبًدا لن ت�شتطيع اأن جتربه اأن ي�شرب منه.
كذلك الب�شر يا �شديقي، ميكنك اإرهابهم واإخافتهم ب�شطوة اأو ملك، لكنك اأبًدا 
لن ت�شتطيع اأن ت�شكن يف قلوبهم اإل بدفء م�شاعرك، و�شفاء قلبك، ونقاء روحك.

والأحا�شي�ص،  امل�شاعر  باأهمية  النا�ص  قلوب  لك�شب  الطامح  يخرب  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شولنا 
فيقول ملسو هيلع هللا ىلص: »اإنكم لن ت�شعوا النا�ص باأموالكم ولكن ي�شعهم منكم ب�شط الوجه وح�شن 

اخللق« رواه اأبو يعلى والبزار.
قلب من حتب  وب��ني  بينه  ت��دع  فال  النا�ص،  يجذب  ال��ذي  املغناطي�ص  هو  قلبك 

حائاًل.
وتذكر اأن النا�ص كال�شلحفاة تبحث عن الدفء.
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الرضــا
اأم  اأ���ش��رة فقرية �شغرية، مكونة من  ك��ان هناك  الكبري،  العامل  ق��رى  اإح��دى  يف 
و�شغريتها ذات ثالثة اأعوام، كانت معامل الر�شا بادية على البيت، على رغم حالة الفقر 
ال�شديد الذي تعانيه الأ�شرة، مل تكن الأم تطمع يف �شيء فكانت تعمل يف بيوت الأغنياء 
طيلة النهار؛ لتعود هي وطفلتها اإىل منزلها ومعهما مطعم وم�شرب، ويف بع�ص الأحيان 
والأم حتكي  املنزل،  نافذة  من  القمر  ي�شاهدان  وهما  ياأكالنها  الربتقال،  من  ثمرتان 

ل�شغريتها اإحدى ق�ش�شها امل�شلية.
مل يكن ي�شغل بال الأم اإل تلك ال�شقوق التي تزحف يف �شقف الدار، كانت تخ�شى 
يوًما اأن ينهمر فيه املطر فيحيل البيت اإىل بركة ماء، فيغرقها هي وطفلتها ال�شغرية.
القرية  على  وانهمر مطًرا  اإل  يلبث  ملبًدا، مل  غيًما  ال�شتاء حاماًل معه  وج��اء 

والبيت ال�شغري.
اأن  ووج��دت الأم بيتها وكان �شقفه قد ان��زاح من ك ة املاء املنهمر منه، حاولت 
حتمي �شغريتها من املاء، لكن املطر كان �شديًدا، ومر وقت والأم جتري بطفلتها هنا 

وهناك، وال�شغرية ترجتف من الربد.. واخلوف.
على  واأمالته  املنزل،  باب  وخلعت  فقامت  ي�شرية،  لفكرة  الأم  اهتدت  مدة  وبعد 
اجلدار واحتمت حتته هي و�شغريتها.. وحماهما الباب من انهمار املطر بع�ص ال�شيء.
هنا التفتت الطفلة اإىل اأمها مبت�شمة وقالت: احلمد هلل يا اأماه، ُترى ماذا يفعل 

الآن الفقراء الذين لي�ص لديهم باب يختبئون حتته من انهمار املطر!
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الحياة في سبيل اهلل
يقول ال�شيخ حممد الغزايل - يرحمه اهلل -: "اإنني اأريد اإفهام املوؤمنني اأن احلياة 
يف �شبيل كاملوت يف �شبيل اهلل جهاد مربور، واأن الف�شل يف ك�شب الدنيا ي�شتتبع الف�شل 
يف ن�شرة الدين، اإن ال�شلبية ل تخلق بطولة؛ لأن البطولة عطاء وا�شع ومعاناة اأ�شد".
وتاهلل لقد �شدق واأ�شاب بدقة ومهارة بالغة اأحد اأهم الثغرات يف حياة امل�شلمني!
الدنيوية  حياتهم  ب��ني  ال���زج  يف  ت��وت��ر   - ال�����ش��دي��د  ل��الأ���ش��ف   - امل�شلمني  ف��ل��دى 
والأخروية، على رغم اأن الهدف الأهم خللق الإن�شان يف ال�شريعة الإ�شالمية بعد عبادة 
اهلل هو اإعمار الأر�ص، ون�شر اخلري واجلمال والف�شائل فيها، اإل اأننا جند - ولالأ�شف 
ال�شديد - اأن امل�شلمني يف موؤخرة ركب التميز، ويعي�شون على هام�ص احلياة معتمدين 
على ما ي�شتوردونه، متكلني على ثروات بلدانهم الطبيعية، متنا�شني دورهم الريادي يف 

احلياة.
�شيء خمٍز اأن يكون اأبناء الإ�شالم عالة على غريهم، والأك  خزًيا اأن يل�شق هذا 

بالورع والزهد!
فع�ص يا �شديقي حياتك يف �شبيل اهلل، كن جنًما بارًزا يف دينا النا�ص، تاألق وارتفع 

لرتي العامل كيف يكون امل�شلم احلق.
م لالإن�شانية اإجناًزا يكتب با�شمك، اأعد للحياة �شيًئا من عبق ابن �شينا اأو ابن  قدرّ

البيطار، اأو العامل املجتهد.
كن الطبيب املاهر، اأو املهند�ص العبقري، اأو عامل الذرة الفذ، اأو املوظف الأمني 

املجتهد.
ا�شتمتع يا �شديقي بنعم اهلل، فما خلق اهلل اجلمال اإل لن�شتمتع به، �شريطة اأن 

نوؤدي ثمن النعمة من �شكر واعرتاف بف�شل اهلل علينا.
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امتلك سرًا

�شنفان من النا�ص لي�ص لهم وزن يف اأعيننا!

كانت  للجميع، مهما  اأ�شراره معروفة  ف��اأدق  م�شاًعا،  �شنف قد جعل من حياته 
خطرية وخا�شة.

فهو ي ثر بال تردد عن م�شكالته ال�شخ�شية، واأحالمه القادمة، وال�شكوك التي 
اأدق معامل  ل��ريوا جميًعا  امل��الأ  ب�شط  حياته على  ب�شدره، ول يجد حرًجا من  تعتمل 

حياته!

و�شنف اآخر على النقي�ص يبالغ يف التعتيم، ويتعامل مع اأحداث حياته املختلفة 
مهما كانت دقيقة على اأنها اأ�شرار ع�شكرية �شديدة ال�شرية!

اأيامه؛ مما جعل  اأبعاد �شخ�شيته، وخبايا  واأران��ا  اأ���ش��راره،  الأول فقد ك�شف  اأم��ا 
�شحره يخبو، فال�شخ�ص الذي ل ميتلك م�شاحة من الغمو�ص واخل�شو�شية، ل يعريه 

النا�ص باًل، ول يح�شبون له ح�شاًبا، وي�شبح هوانه يف عيونهم اأمًرا حمتوًما. 

فالغمو�ص يحيط املرء منا مب�شاحة من ال�شحر واجلاذبية، ويك�شبه عمًقا وقوة 
يف عيون الآخرين.

الرجل  اإذ ي�شف   - اأب��ي طالب - ر�شي اهلل عنه  املوؤمنني عليرّ بن  اأم��ري  در  وهلل 
الهمام بقوله:

�شبوًرا على �شرف الليايل ودرئه

كتوًما لأ�شرار ال�شمري مداريا      

له همة تعلو على كل همٍة كما

قد عال البدر النجوم الداريا.      
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اأما ال�شنف الذي يبالغ يف التعتيم، فهو غري حمبب لدى النا�ص؛ وذلك لأن لدى 
الب�شر حاجة فطرية اإىل معرفة بع�ص جوانب ال�شخ�ص الذي تتعامل معه، وتاأنف من 

املرء الذي ي�شدهم عن دخول حياته وحماولة ك�شف �شخ�شيته. 

اأم��ور �شخ�شية  اأن تكون لديك  ت��وازن بني كال الأمرين،  اأن  فحاول يا �شديقي 
وخ�شو�شيات ل يقربها اأحد، ويف املقابل ا�شمح لالآخرين مبعرفة جزء من اأ�شرارك التي 

ل مانع من ك�شفها ومعرفتها. 

والتو�شط دائًما هو لب الف�شيلة.
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كن جباًل
يقول ال�شيخ حممد الغزايل - يرحمه اهلل - : "اإن م�شاعب احلياة تتم�شى مع 

همم الرجال علًوا وهبوًطا".
كثرًيا ما توقفت اأمام كبوات احلياة التي تقابلني �شاخًطا، مت�شائاًل - يف جهل - 

ملاذا توجه يل دائًما احلياة �شربات قوية، اأترنح من ثقلها و�شدتها. 
ملاذا  الق�شاء والقدر:  الكثريون ممن ل يفقهون فل�شفة  اأت�شاءل ويت�شاءل معي 
ت�شرب العوا�شف العاتية حياة اأ�شخا�ص، بينما متر كالن�شيم على اأ�شخا�ص اآخرين؟!
لكنني حينما جتولت يف �شري احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص توقفت كثرًيا اأمام اأحب الب�شر اإىل رب 
الب�شر وامل�شائب تنهال عليه؛ فقومه يكذبونه وهو النا�شح لهم، واأ�شحابه يقتلون اأمام 
عينيه، ويتهم يف عر�شه و�شرفه، وهو اأ�شرف واأكرم واأف�شل خلق اهلل.. فلماذا يحدث هذا 

لأحب خلق اهلل اإىل اهلل؟!
حينها اأدركت اأن ال�شواعق ل ت�شرب اإل قمم اجلبال ال�شاخمة، واأن املنحدرات ل 
تذهب اإليها اإل املياه الراكدة املحملة بالأو�شاخ، واأن املرء يبتلى على قدر دينه، كما بنيرّ 

احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص.
اإن احلياة تعطي لكل واحد من رواده��ا ما يطيق على حمله، والقيام به، وكلما 

عال املرء وارتفع وجهت له احلياة اأقوى واأعنف ما لديها. 
اإن العظماء يولدون من اأرحام اأمهاتهم، واحلياة ترتب�ص بهم، توجه لهم كل يوم 

�شيحة حرب، اأو نذير معركة. 
اإن ال�شك الذي يجب اأن يوقع عليه كل طموح، هو التزام بال�شمود وال�شموخ اأمام 

م�شكالت احلياة وم�شائبها، وال�شتئ�شاد اأمام ما توجهه له من باليا وعوائق.
  فكن جباًل يا �شديقي.. ول ترهبنك �شربات ال�شواعق العاتية، فقد ثبت يف 
تاريخ الأبطال اأن الن�شر يف احلياة يح�شل عليه من يتحمل ال�شربات، ل من ي�شربها.
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اختلف مع من تحب!
لكل منا وجهة نظر يف معظم اأمور احلياة، وقد تتفق مع حماورك يف راأي وتختلف 

يف اآراء، وقد جتمعكما فكرة، وتفرقكما اأفكار اأخرى.
يعود هذا اإىل الختالف الطبيعي بني الب�شر؛ فاختالف الأهواء وامليول العقول 
اأو  اأوج��د اختالًفا يف الجتاهات ووجهات النظر، وروؤي��ة كل منا جتاه حدث  وامل��دارك، 

و�شع معني.
لكن - لالأ�شف ال�شديد - يوجد لدى معظمنا اإ�شكالية يف تعامله مع الراأي الذي 
خالفه، فما برحنا نعتقد اأن من يخالفنا الراأي فكاأمنا يعلن احلرب على ذواتنا، ويتهم 

عقولنا بعدم الإدراك، وهذا - لو نعلم - غري �شحيح البتة.
اإن املرء منا قد يتبنى وجهة نظر ويتحم�ص لها، وهذا حق ل يعرت�ص عليه اأحد، 
ونحفظ  الأخ���رى،  النظر  لوجهة  وتفهًما  اح��رتاًم��ا  نبدي  اأن  نن�شى  األ  يجب  اأننا  بيد 

لالآخر حقه يف التم�شك بها والدفاع عنها. 
روي اأن اأحد طالب الإمام اأحمد بن حنبل - يرحمه اهلل - كتب كتاًبا يف اختالف 
الأئمة و�شماه كتاب )الختالف(، ودفع به لالإمام اأحمد؛ كي يلقي عليه نظره ويبدي 
فيه راأيه، فقال له الإمام اأحمد "ل ت�شمه كتاب الختالف، ولكن �شمه كتاب ال�شعة"؛ 
نعم هو دليل على �شعة هذا الدين، وات�شاع �شدره لآراء جمتهديه، وروؤاه��م، املختلفة، 
اأخرى  ابتغاء احلق فلي�ص باختالف، بل هو ك�شف عن م�شاحات  والختالف ما دام يف 
للحقيقة. يقول اأبو حيان التوحيدي يف كتابه )الإمتاع واملوؤان�شة(: "ما دام النا�ص على 
فطر كثرية، وعاداٍت ح�شنٍة وقبيحة، ومنا�شئ حممودٍة ومذمومة، ومالحظات قريبة 
وبعيدة، فال بد من الختالف يف كل ما يختار ويجتنب.. وكل من حاول رفع هذا فقد 
حاول رفع الفطرة، ونفي الطباع، وقلب الأ�شل، وعك�ص الأمر، وهذا غري م�شتطاع ول 

ممكن".
ولالأ�شف ال�شديد كثرًيا ما نرى اختالًفا يف وجهة نظر اأوجد �شقاًقا يف املعاملة، 

ق بني اإخوة يربطهم دم ودين ون�شب و�شهر! واأوغر ال�شدر، وفررّ
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ون�شيحتي لك يا �شاحبي األ حتجر على راأي اأحد اأو ت�شادر حقه يف طرح وجهة 
نظره، ناق�ص وجادل بالتي هي اأح�شن، ولكن حاذر اأن تفقد اأحًدا ب�شبب اختالفه معك يف 
وجهة نظرك، ليكن �شعارك دائًما ك�شب القلوب قبل ك�شب املواقف، ا�شطب من قامو�شك 
اللغوي الكلمات التي حتمل �شبغة احلدة مثل )ل بد، يجب اأن، من الواجب(، وا�شتبدل 
عنها بكلمات رقيقة راقية مثل )من وجهة نظري، اأعتقد، يف ظني، هل توافقني يف..(.
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احتفظ بهدوئك
هل تعلم كيف تهرب الأ�شماك ال�شغرية من براثن ال�شمك املتوح�ص الذي يريد 

افرتا�شها؟
فيها  الروؤية  ت�شبح  وزعانفها؛ حتى  بذيلها  املاء  تعكر  ي�شرية،  تقوم بحيلة  اإنها 
�شعبة، في�شاب ال�شمك الكبري بالهياج، في�شهل على ال�شمك ال�شغري الهرب والختباء.
ولقد تعلم البحارة طريقة تعكري املاء هذه، وا�شتخدموها كحيلة ل�شيد ال�شمك، 
فهم يقومون بتعكري املاء حتى يغ�شب ال�شمك ويفقد هدوءه، وت�شيع الروؤية من اأمامه 
وت�شطرب حركته، ويتخبط مينة وي�شرة اإىل اأن يجد نف�شه فجاأة يف براثن ال�شباك.

من هذا امل�شهد نتعلم اأمًرا بالغ الأهمية، وهو اأن نحتفظ بثيابنا وهدوئنا اإذا ما 
تعكر ماء احلياة وت�شو�شت الروؤية لفرتة اأمام اأعيننا، �شواء كان هذا التعكري بفعل عدو، 

اأم ب�شبب ت�شاريف القدر، ودوائر الأيام.
بروية  �شلًفا  درا�شتها  يتم  مل  التي  اأو  املن�شبطة،  غري  ال�شريعة  الفعل  ف��ردود 
وعقالنية قد تلقينا يف �شباك الف�شل، ورمبا جند اأنف�شنا وقد �شللنا الدرب وخرجنا عن 

جادة الطريق امل�شتقيم.
الثبات وقت  لكن  العادية،  الظروف  بثبات جنانه يف  امل��رء منا  اأن يحتفظ  �شهل 
ال�شدة والنوازل يحتاج اإىل يقني حي، ومتر�ص م�شتمر، وهدوء اأع�شاب م�شتمد من روح 

متزنة.
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توليد العدوان عند األطفال
ق بني العدوانية التي تنتج من روؤية م�شاهد العنف على  يف البداية ل بد اأن نفررّ

�شا�شة التلفاز، والعدوانية التي تنتج من م�شاهدة التلفاز لفرتات طويلة.
اأوًل: العدوانية الناجتة من روؤية م�شاهد العنف على �شا�شة التلفاز.

القرن  من  الت�شعينيات  يف  وذل��ك  النف�ص"،  لعلم  الأمريكية  "اجلمعية  اهتمت 
الع�شرين، بدرا�شة العالقة بني م�شاهدة التلفاز والعنف لدى الأطفال، ومن ثم اطلعت 
اإىل نتيجة  اأجريت يف هذا املو�شوع، ويف النهاية تو�شلت  على كثري من الأبحاث التي 
درجة  من  تزيد  التلفاز  �شا�شة  على  بالعنف  تت�شم  التي  امل�شاهد  روؤي��ة  اأن  وهي  مهمة، 

عدوانية الأطفال.
الأمريكية لطب  الأكادميية  ذلك؛ طالبت ثالث هيئات كربى؛ هي:  بناًء على 
الطبية  و"اجلمعية  واملدر�شني"،  الأم����ور  لأول��ي��اء  القومية  و"اجلمعية  الأطفال"، 
الأمريكية"، باأن ين�شحوا الآباء باأن يحدوا من م�شاهدة اأطفالهم لربامج العنف التي 

تعر�ص على �شا�شة التلفاز.
وقبل ذلك األف بع�ص الآباء والأمهات )املهتمني بخطر التلفزيون على اأولدهم( 

جمعية �شميت "جمعية العمل من اأجل تلفزيون الأطفال".
ويف حملة كبرية قوية، ح�شدت اجلمعية املجتمع �شد عر�ص الربامج ذات الطابع 
العنيف على �شا�شة التلفزيون يف اأثناء فرتات النهار، حني يكون الأطفال م�شتيقظني 
"تلفاز  قانون  الكوجنر�ص  اأ�شدر  احلملة،  لهذه  ونتيجة  التلفاز.  م�شاهدة  وباإمكانهم 
التي  والربامج  العنف،  برامج  على حظر عر�ص  ن�ص  الذي  )1990م("،  لعام  الأطفال 

تخد�ص احلياء يف اأوقات النهار.
وهنا نت�شاءل: كيف تولد م�شاهد العنف على �شا�شة التلفزيون العدوانية والعنف 

لدى الأطفال؟
الإجابة عن هذا ال�شوؤال تتمثل فيما يلي:
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اأوًل: يتعلم الأطفال عن طريق التقليد، فيقلدون م�شاهد العنف التي ي�شاهدونها 
على �شا�شة التلفاز.

اأنه  التلفزيون على  اإىل   - املتاأخرة  الطفولة  الأطفال - يف مرحلة  ثانًيا: ينظر 
عامل حقيقي، وهذه النظر توؤدي اإىل اإ�شابتهم بنوع من تبلد امل�شاعر جتاه العنف الذي 
ي�شاهدونه على �شا�شة التلفاز، ومن ثم جتاه العنف الذي ميار�شونه �شد الآخرين.

ويجب اأن نالحظ اأن تاأثري التلفزيون على كل الأطفال لي�ص مت�شاوًيا؛ فبع�ص 
ل  وبع�شهم  التلفاز،  �شا�شة  على  ي�شاهدونه  ما  ملحاكاة  كبري  ا�شتعداد  لديهم  الأطفال 

يتاأثر على نحو حاد مبا ي�شاهده.
ثانًيا: العدوانية التي تنتج من م�شاهدة التلفاز لفرتات طويلة، فاإذا نظرت اإىل 
طفل اأم�شى �شاعات عدة يف م�شاهدة التلفزيون، ثم انقطعت فجاأة هذه امل�شاهدة، فاإنك 
يتزايد، وذلك ب�شرف  العدواين  �شلوكه  اأن  اإخوته، كما تالحظ  وي�شاك�ص  يقفز  جتده 

النظر عن نوعية الربامج التي كان ي�شاهدها.
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التلفاز.. والوعي.. واإلدمان
يعد التلفاز من اأك  الأ�شياء التي له جاذبية كبرية عند الأطفال، فهم ينجذبون 
تك�شو  ح���راك،  دون  اأم��ام��ه  يجل�شون  اإذ  املغناطي�ص؛  اإىل  احل��دي��د  ب���رادة  اجن���ذاب  اإل��ي��ه 
اأن  ذلك  وال�شبب يف  قلياًل.  مفتوح  وفمهم  معنى،  اأي  من  تخلو  بلهاء  نظرة  وجوههم 
الطفل  يندمج بكامل وعيه فيما ي�شاهده، وكاأنه يف حالة ت�شبه الغيبوبة، اأو كاأنه انتقل 

اإىل عامل اآخر.
اأ�شار  اأن التلفزيون يغريرّ من درجة الوعي لدى الطفل، وهو ما  هذا ي�شري اإىل 
اإليه - منذ اأك  من ربع قرن - الدكتور مانيو دومونت حني �شرح يف "املجلة الأمريكية 
النتباه. وقد  الأطفال على  ق��درة  يقلل من  التلفزيون  العقلية" ب��اأن  الأمرا�ص  لطب 
عزا الن�شاط الزائد لدى الأطفال بعد م�شاهدتهم التلفزيون اإىل حماولتهم ا�شرتداد 

النوعية الديناميكية للتلفزيون الذي انتهوا للتو من م�شاهدته.
وقد اأكد كثري من الدرا�شات ما قاله الدكتور دومونت، ففي اإبريل عام )2004( 
لطب  الأمريكية  لالأكادميية  الر�شمي  ال�شوت   - الأطفال" وهي  "طب  ن�شرت جملة 
الأطفال - درا�شة مهمة جًدا اأجريت على اأك  من ثالثة اآلف طفل. وقد اأظهرت هذه 
الدرا�شة الرتباط الوطيد بني عدد ال�شاعات التي ق�شيها الأطفال من عمر �شنة اإىل 
التي تظهر لديهم يف  التلفزيون، وعالمات ت�شاوؤل النتباه  ثالث �شنوات يف م�شاهدة 
�شن ال�شابعة؛ فكل �شاعة زائدة يف متو�شط الوقت الذي يق�شيه الأطفال اأمام التلفزيون 
يقابلها ن�شبة زائدة قدرها )10%( يف معدل احتمال الإ�شابة مب�شكالت النتباه، وذلك 

عندما ي�شلون اإىل �شن ال�شابعة!
بني  قوًيا  ارتباًطا  اأظ��ه��رت  التي  ال�شابقة  ال��درا���ش��ات  الدرا�شة  ه��ذه  دعمت  وق��د 
م�شاهدة الأطفال للتلفزيون وبني ق�شر انتباههم، و�شعوبة تركيزهم، والندفاع الزائد 
الذين يرتكون  والأم��ه��ات  الآب���اء  لكل  اخلطر  ناقو�ص  دق��ت  ثم  وم��ن  ت�شرفاتهم..  يف 
اأولدهم �شاعات اأمام التلفزيون مل�شاهدة "الكارتون"، معتقدين اأن امل�شاهدة ل ت�شيب 

اأبناءهم باأية اأ�شرار. 
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اأنها  ال��ولدة،  اأجريت على فرتات جتارب حديثة  اأظهرت الدرا�شات التي  كذلك 
- عند تعر�شها مل�شتويات خمتلفة من املحفزات الب�شرية التي حتاكي تاأثريات التلفاز 

- يحدث تغري يف ت�شميم خمها.
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التلفاز.. والمخ.. واألطفال الدارجون
لكي ن�شتطيع فهم اآثار التلفزيون على الأطفال، نحتاج اأوًل اإىل درا�شة الكيفية 

التي يعمل بها خمهم، وكذلك طريقة تفكريهم.
�شقا املخ الأمين والأي�شر: الفكر اللفظي والفكر ال�شوري.

ال��ك��الم يبداأ  ب��داي��ة نطق احل����روف، وتعلم الطفل  اأن���ه م��ع  ال��درا���ش��ات،  اأث��ب��ت��ت 
الختالف بني �شقي خمه؛ لي�شبح �شق املخ الأي�شر هو امل�شوؤول عن التفكري اللفظي، مع 
تقدم �شنوات العمر بالطفل تزداد اأهمية تفكريه اللفظي، وي�شتعني بهذا التفكري لربط 
الرموز بالأ�شياء وبالأحداث، وي�شبح ال�شاب تدريجًيا اأك  فاعلية يف م�شاركته لالأفكار 
واملفاهيم، ويبداأ يف التقليل من ا�شتخدام تفكريه ال�شوري )الذي يبقى موجوًدا(؛ ليتم 
اأو عندما  املنطقي،  التفكري  ا�شتخدامه فح�شب عندما يريد ال�شرتخاء من �شعوبات 

ين�شد الهدوء.
لكن الأطفال يحتاجون يف اأعمارهم التكوينية الأوىل اإىل بناء هياكل اأن�شطتهم 

العقلية؛ لأن هذه الأن�شطة هي التي ت�شاعد املخ على النمو.
ماريا  د.  عليهم  اأطلقت  وق��د  التعلم،  وظيفتها  اآلت  الأط��ف��ال  اعتبار  ومي��ك��ن 
مونت�شوري العقول املا�شة؛ لأنهم دائًما يف حالة من التعلم امل�شتمر، بل اإنهم يتعلمون 
حتى يف حالت بكائهم اأو �شراخهم اأو اإلقائهم الأ�شياء؛ يتعلمون ويت�شكلون ح�شب ما 

تعلموه باأك  مما نت�شور.
�شنوات  التكوينية )وهي  اأعمارهم  �شنوات  الأطفال يف  اإذا تركنا  اأنه  لذلك جند 
تكوينهم، وتكوين فكرهم اللغوي(، �شاعات اأمام التلفزيون، فاإننا بذلك ن�شجع نك�شتهم 
اأيامهم، كما ن�شجعهم  اأوائل  البدائي الذي كانوا ي�شتعملونه يف  ال�شوري  التفكري  اإىل 

على الك�شل الذهني، وعلى قبول ما يقدمه التلفزيون اإليهم ب�شلبية تامة.
ا  الإفراط يف م�شاهدة التلفاز ميثل اأك  من نك�شة يف طريقة التفكري، فهو اأي�شً
اإىل  ي�شتند  ال��ذي  املنطقي  التفكري  اإىل  املخ  بتطور  الفر�شة" اخلا�شة  ل�"نافذة  �شياع 

التفكري اللفظي.
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فتو�شي  اأع���وام،  �شتة  اإىل  عامني  من  العمرية  املرحلة  اأطفال  اإىل  بالن�شبة  اأم��ا 
الأكادميية باأل ي�شاهد التلفاز )الفيديو واحلا�شب الآيل( لأك  من �شاعة اإىل �شاعتني 
يومًيا؛ وذلك لأن هذه ال�شنوات التي يتكون فيها تفكريهم اللفظي فيتعلمون ا�شتخدام 
الكلمات، وتركيب اجلمل، والتفكري املنطقي، وهو ما ميكنهم من التعبري عن اأنف�شهم 

والتوا�شل مع الآخرين ب�شهولة.
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الصورة الداخلية والصورة الخارجية
ط الإن�شان خمه كثرًيا عندما يقراأ، وقلياًل ما ين�شطه عندما ي�شاهد التلفاز. ين�شرّ
اإىل حروف،  اإىل اخلطوط واملنحنيات والنقاط، ويرتجمها  عندما يقراأ، ينظر 
ثم يرتجم احلروف اإىل كلمات، ويكون اجلمل، ويعي معناه ويتخيل �شورة ما قراأ. كل 

هذه العمليات العقلية املعقدة تتم يف ثواٍن، وت�شاعد على منو املخ وتطويره.
من هذا املنطلق جند اأن ال�شورة التي نكونها يف عقلنا عندما نقراأ - اأو ما ي�شمى 
اإلينا جاهزة عرب  تاأتي  اخلارجية" التي  "ال�شورة  عن  تختلف  الداخلية" -  "ال�شورة 
اأقوى من  التلفزيون  اإن �شور  اإىل جمهود عقلي لتكوينها.  التلفزيون من دون حاجة 
ال�شور التي ن�شنعها باأنف�شنا، والطفل ك�شول، ل يحب القراءة وميلها �شريًعا. ت�شمى 
هذه احلالة "األيرتا�شي"، اأي "عدم نقل الكلمة" وهي تختلف عن "األيرتا�شي" مبعنى 

"الأمية". اأي  والكتابة"،  القراءة  عدم  اأو  الكلمة  معرفة  "عدم 
من  ع�شرة  الثانية  حتى  التلفاز  م�شاهدة  يف  النغما�ص  يف  الطفل  ا�شتمر  اإذا 
عمره، فاإن "نافذة الفر�شة للقراءة" تغلق، وي�شكو من حالة "األيرتا�شي"، حيث يكون 
اأنه ل ي�شتطيع  اإىل حد  التلفزيون قد علمه عدم الرتكيز وعدم الندماج يف القراءة، 
قراءة ق�شة من دون �شور )حيث اإنه مل يتعلم تكوين ال�شور الداخلية(، ول ي�شتطيع 

الرتكيز، فالرتكيز مهارة حتتاج اإىل منو، وهو ما مل يفعله.
وعندما يكرب، جتده ل يقراأ كتًبا، ويكتفي - يف ال�شحف - بقراءة اأخبار الريا�شة 

واملمثلني اأي ما يذكره بالتلفاز.
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 التلفاز يحل محل وقت الفراغ 
ويحد من اإلبداع

التلفاز  دون م�شاهدة  م��ن  ك��ربوا  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  اأن  "نوتل"، وج��د  درا���ش��ة  يف 
اأظهروا تفوًقا يف القراءة والإب��داع، لكن بعد عامني من دخول التلفاز على جمتمعهم 

فقدوا ذلك التفوق.
وال�شوؤال الآن: هل م�شاهدة التلفاز يف حد ذاتها هي ما يجعل ال�شغار اأقل اإبداًعا، 

اأم اأن هناك عن�شًرا اآخر ي�شارك يف ذلك التاأثري؟
ملاذا يحد التلفزيون من اإبداع الأطفال؟

الإفراط يف م�شاهدة التلفاز حتد من قدرة الأطفال على الإبداع لثالثة اأ�شباب:
اأوًل: لأنها حتد من تكوين ال�شور الداخلية، والإب��داع ي�شتند اإىل قدرة تكوين 

ال�شور الداخلية.
اأوق��ات  يف  الأط��ف��ال  التي ميار�شها  والهوايات  الأن�شطة  لأنها حتل حمل  ثانًيا: 
وجعلهم  خرباتهم،  قاعدة  تو�شيع  �شاأنها  من  التي  والك�شافة(  الفنون  مثل:  فراغهم، 

اأك  اإبداًعا.
ثالثا: لأنها توؤثر على عامل اآخر مرتبط بالإبداع، وهو وقت الفراغ.

ويزدهر  يتطورون  فالأطفال  اأبنائها،  ف��راغ  وقت  يف  احل�شارات  ترتعرع  مثلما 
الوقت  الأط��ف��ال مت�شع من  ل��دى  ك��ان  التلفاز  اأوق��ات فراغهم. فقبل ظهور  منوهم يف 
ي�شتطيعون اأن ي�شتثمروا بطريقتهم.. اأما الآن فقد قلل التلفاز، اإن مل يكن قد األغى، 

اأوقات الفراغ.
بالفر�ص  اإم����داده  ه��ي  الطفل  ح��ي��اة  يف  ال��ف��راغ  ل��وق��ت  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  الوظيفة  اإن 
ال�شرورية؛ للتقليل من اعتماده على الغري، وتطوير ا�شتقالليته. يحدث هذا عندما 
كيفية  طريقها  عن  يتعلم  التي  التجارب  ع�شرات   - ال�شنني  مر  على   - عنده  ترتاكم 
عن  يكت�شف  وعندما  اأح��الم،  اأو  وباألعاب  متنوعة،  بتجارب  فراغه  اأوق��ات  مع  التعامل 
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كان  ال��ذي  والأ�شياء  النا�ص  عن  النف�شال  على  لت�شاعده  عليها  ذات��ه، ميكنه  طريقها 
يعتمد عليهم فيما �شبق.

باخت�شار ميكن القول اأن الإفراط يف م�شاهدة التلفاز ل يعوق الإبداع فح�شب، 
بل يهيمن على وقت الفراغ الذي يعد من العوامل بالغة الأهمية يف تطوير ذات الطفل.
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التلفاز يحتل الحياة األسرية 
واالجتماعية

قبل دخول التلفزيون اإىل جمتمع ما، كنت جتد اأفراد الأ�شرة فيه يجتمعون مًعا 
لتناول الطعام، ويف اجتماعاتهم تلك كانوا يتبادلون الأحاديث ذات املعنى التي تقوي 
روابط العائلة. بعد دخول التلفاز اإىل املجتمع نف�شه، جتد اأفراده يتناولون الطعام، وهم 

ي�شاهدون التلفاز، اإما جماعة واإما فرادى.
 )%٦0( ن�شبة  اأن  اأظهرت  اإذا  بالقلق،  ت�شيبنا  قد  درا�شة  ن�شرت  ال�شبعينيات  يف 
من النا�ص تتناول الطعام يف اأثناء م�شاهدة التلفاز واأن ن�شبة )70%( ل تتكلم يف اأثناء 

م�شاهدته.
ومبا اأن التلفاز يحتل الأوقات التي يق�شيها اأفراد العائلة مًعا، فاإنه يدمر قيمة 
العالقات  وعلى  اأع�شاوؤها،  فيه  يت�شارك  ما  على  كبري  حد  اإىل  تعتمد  التي  العائلة، 
الكالم،  يت�شاءل وقت  العائلة،  اأف��راد  التلفاز يف حياة  يتدخل  بينهم. وعندما  الوثيقة 
والتجاوب، والتحاور، اأو حتى ال�شكوى بني اأفراد العائلة، وهو ما يوؤدي اإىل �شعفها.

وهًنا،  اأك��   الأ�شرية  الرابطة  وت�شبح  الأ�شرية  احلياة  التلفاز  ي�شعف  عندما 
التعليمي  الآب��اء  دور  ويتقل�ص  اآبائهم،  حياة  عن  انف�شاًل  اأك��   الأط��ف��ال  حياة  ت�شبح 

ليقت�شر هذا الدور على التلفاز واملدر�شة والأ�شدقاء.
وقد لحظ د. روبري باتنام - عامل التاريخ الجتماعي بجامعة هارفارد - تغريات 
يف الثقافة يف الوليات املتحدة يف اأواخر ال�شتينيات واأوائل الجتماعية. واأ�شار د. باتنام 

باأ�شبع التهام اإىل التلفاز بو�شفة العامل الأول املوؤدي اإىل ذلك النحدار.
باخت�شار، فاإن الإفراط يف م�شاهدة التلفاز ي�شعف من الأ�ش�ص التي تقوم عليها 

العائلة، كما يغري من ثقافة املجتمع.
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الغراب والبطة البيضاء
اإىل البطة البي�شاء وهي ت�شبح يف  وقف الغراب الأ�شود على �شفة النهر ينظر 

املاء، ترفرف بجناحيها تارة، وتارة تلتقط ال�شمك مبنقارها، وهي م�شرورة جًدا.
ناداها الغراب قائاًل: ما اأجملك اأيتها البطة، اإن لونك اأبي�ص نا�شع وبديع.. كم 

اأمتنى اأن يكون لوين اأبي�ص بدًل من هذا ال�شواد الذي يغطيني.
تابعت البطة �شباحتها ب�شعادة ومل تلتفت اإليه.. ويف كل يوم كان الغراب يراقب 
البطة يف املاء ت�شبح وتدور، عله يعرف ال�شر يف كونها بي�شاء كالثلج. ويف خالل مراقبته 
اأب��ًدا.. ولذلك اكت�شبت اللون الأبي�ص، وقال  للبطة لحظ اأنها تكاد ل تخرج من املاء 
ا.. فالأفعل ذلك.. ثم اإنه قفز  ا �شار لوين اأبي�شً لنف�شه: رمبا لو مكثت يف املاء اأنا اأي�شً
اإىل املاء وغمر ري�شه كله، وبقى فرتة يدور ويدور، وملا خرج وجد اأن لونه مل يتغري.. 

فقد بقي اأ�شود مثل الليل.
مل يياأ�ص الغراب، وفكر ملًيا ثم قال: البطة ل ترتك املاء لأيام عدة.. فالأبق اأنا 
ا ل �شك يف ذلك! ثم اإنه عاد وغمر ري�شه يف املاء ومل  يف املاء لأيام و�شي�شبح لوين اأبي�شً

يخرج لأيام.
ومع الأيام ا�شتد جوع الغراب، اإنه ل يحب ال�شمك، ولي�ص يف النهر ما ياأكله، فقد 
كان يجد الطعام وافًرا على الأ�شجار فوق اأر�ص الغابة، ولكن هنا يف املاء ل �شيء ياأكله.
الأبي�ص،  ال��ل��ون  يكت�شب  اأن  ح��ًب��ا يف  امل���اء  اجل���وع، وظ��ل يف  امل�شكني على  و���ش��رب 
لكن اجلوع األح عليه واآمله، فلما حاول اأن يطري بحًثا عن الطعام، وجد اأنه عاجًزا عن 

الطريان؛ لأن ري�شه كان قد ابتل متاًما.
وهكذا بقى الغراب يف املاء جائًعا �شعيًفا بانتظار نهايته احلزينة، وعرف حينها 
ا واأنه خ�شر كل �شيء؛ لأنه حاول تقليد غريه غباًء وتهوًرا..  اأبي�شً اأن لونه لن ي�شري 

وكان الأوان قد فات على الندم.. ولت �شاعة مندم.
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الحمار وجلد األسد
يف �شبيحة يوم من اأيام ال�شيف انطلق احلمار يف و�شط الغابة يتنزه بني اأ�شجارها 

ونباتاتها، وي�شتمتع بتغريد الطيور ونفيق ال�شفادع.
وبينما هو يف نزهته ملح حتت اإحدى الأ�شجار جلد اأ�شد، فتقدم منه وحمله وراح 

يفكر قلياًل، ثم قال:
اأ�شعر بالقوة والرهبة، ولو  واأتنكر بهيئة الأ�شد؛ حتى  اأرتدي هذا اجللد  �شوف 

ليوم واحد يف حياتي، فقد كفاين اأن يقال عني اإنني جبان.
فرحته  كانت  وك��م  الغابة،  يف  يتمخرت  وراح  الأ���ش��د  جلد  احلمار  ارت��دى  وهكذا 
عظيمة حني كان يرى احليوانات جميعها تفر من اأمامه؛ لعتقادها اأنه اأ�شد حقيقي.

لذت للحمار الفكرة، وم�شى يف طريقه بهيئة الأ�شد.
حتت اإحدى ال�شجريات وقف الثعلب املاكر ينظر اإىل هذا احليوان املرعب، حدق 
فيه جيًدا، �شك يف اأمره، فاقرتب منه دون خوف ومل يفر كما تفعل احليوانات الأخرى.
نظر احلمار اإىل الثعلب بده�شة، اأح�ص بالغيظ منه جلراأته ووقوفه يف طريقه، 

ف�شاح به باأعلى �شوته مقلًدا زئري الأ�شد، ولكن الزئري خرج نهيًقا.
�شحك الثعلب املاكر من نهيق احلمار، وقال له �شاخًرا: هل ظننت حًقا اأنك اأ�شد 

لأنك لب�شت جلده؟!
اأنت حمار.. ونهيقك ي�شهد باأنك حمار.

األ تعلم اأيها احلمار اأن من يتكلم كثرًيا ودون تفكري هو حمار ويبقى حماًرا.
انزع عنك هذا اجللد فلن يغري من طبعك �شيًئا.

تثاءب الأ�شد على باب عرينه، و�شننرّ اأنيابه وخمالبه، وقال:
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براجاء وضع عنوان لهذه القصة
اإنه �شباح جميل، واأنا اأ�شعر باجلوع.. �شاأذهب يف اأنحاء الغابة؛ لعلي اأع  على 

فري�شة كبرية اأجعلها اإفطار اليوم.
وما اأن ابتعد الأ�شد قلياًل حتى وجد اأرنًبا ينام حتت �شجرة، فلما دنا منه ملح عن 
بعد خطوات غزاًل �شميًنا يرعى الع�شب الأخ�شر.. فطمع وح�شب اأن حلم الغزال األذ 

طعًما واأ�شهى نكهة.
اأبطاأ الأ�شد قلياًل، وراح يرتب�ص بالغزال املن�شغل بق�شم الأع�شاب، وفجاأة رك�ص 
وت��رك  ي��ج��ري  فانطلق  لالأ�شد  فطن  ال��غ��زال  لكن  عليه،  النق�شا�ص  ي��ري��د  باجتاهه 

لقوائمه العنان يف اأرجاء الغابة الوا�شعة.
جرى الغزال باأق�شى �شرعته؛ طلًبا للنجاة من خمالب الأ�شد واأنيابه، والأ�شد 
يجري خلفه حماوًل الإم�شاك به؛ لكن احلظ مل يكن حليفه، وخارت قواه، وعجز عن 

متابعة اجلري.. فتوقف وراح يلهث من �شدة التعب.
فيه  ينام  ال��ذي  املكان  اإىل  يف طريقه  وع��اد  وا�شتدار  اأنفا�شه،  الأ�شد  ا�شتعاد  ومل��ا 

الأرنب، وهو ميني نف�شه بالعثور عليه وحمله اإىل عرينه.
اإليه،  اأثر ير�شد  اأي  وملا و�شل اإىل املكان الذي راآه فيه مل يع  عليه، ومل يجد 

فعرف للحال اأنه اأ�شاعه كما اأ�شاع الغزال من قبل.
جل�ص الأ�شد حزيًنا على جذع �شجرة، وراح ينعي حظه التعي�ص هذا اليوم، ومل 
الكتفاء  اأن  يعرف  ومل  النتيجة،  ه��ذه  اإىل  اأو���ش��اله  القناعة  وع��دم  الطمع  اأن  ي��درك 

ا. بالقليل خري من الطمع يف الكثري، ثم عاد اإىل عرينه واجلوع يكاد ي�شقطه اأر�شً
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الكلب والنهر
كان الكلب جائًعا، عند زاوية ال�شارع، ينظر بعينيه ال�شرهتني اإىل دكان اجلزار، 

وي�شيل لعابه �شوًقا اإىل قطعة حلم اأو عظمة متالأ معدته وت�شبع جوعه.
و�شادف اأن دخل اأحد الزبائن الدكان لي�شرتي حلًما، فلما ان�شغل اجلزار بتقطيع 
اللحم، انتهز الكلب هذه الفر�شة واأ�شرع يلتقط عظمة كانت يف ركن من الدكان، ثم عدا 

بها يع�ص عليها باأنيابه، دون اأن ينتبه اإليه اجلزار.
وجرى الكلب بعيًدا بعيًدا يبحث عن مكان اآمن خاٍل من النا�ص، ليتمتع بلذيذ 
اأن  فكرة  له  ال�شوارع، فخطرت  من  �شارع  كل  النا�ص يف  يجد  ك��ان  لكنه  العظمة،  طعم 

يجتاز النهر اإىل الغابة لياأكلها هناك، حيث ل اأحد يراه.
ويف اأثناء عدوه مر على قنطرة فوق النهر، وحانت منه التفاتة اإىل املاء، ف�شاهد 

كلًبا مي�شك بعظمة يف فمه، فقال لنف�شه:
�شك بحجم  اإنها ل  باللحم،  مليئة  الكلب على قطعة عظم  لقد ح�شل هذا  اآه، 

عظمتي.. اأو رمبا كانت اأكرب واأ�شمن.
ومل يفطن الكلب الأحمق اإىل اأنه كان ينظر اإىل �شورته يف مياه النهر ال�شافية 

التي عك�شت ر�شمه كاملراآة.
وما اأ�شرع ما قفز الكلب يف النهر، وملا احتواه املاء مل يجد الكلب الآخر، ول هو 
الكلب  فقد  كما  العظمة..  ومعه  الكلب  اختفى  لقد  فمه..  كانت يف  التي  العظمة  راأى 

قطعة العظم التي كان يقب�ص عليها باأنيابه عندما قفز اإىل املاء.
وملا �شبح اإىل �شفة النهر.. مبتاًل.. لهًثا.. دون عظمته.. اأدرك اأن الطمع اأفقده 
طعامه.. فلو مل يطمع يف عظمة الكلب الآخر ملا ندم على ما فعل؛ و�شار يردد نادًما: 

الطمع �شرر وما نفع.
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العقل الكبير والعقل الصغير
خرج فهد اإىل حديقة املنزل ف�شاهد جمموعة من النمل تعمل بجهد واهتمام.
للبحث عن طعام،  م�شافة طويلة  يقطعن  النمالت  وقًتا طوياًل..  املنظر  تاأمل 

ويعدن حممالت ب�شرعة اأكرب.
واإذا وجدت منلة �شيًئا كبرًيا ل ت�شتطيع حمله وحدها، دارت حول نف�شها تبحث 
الطعام  وي�شحنب  احلمل  على  يتعاونرّ  وثالثة،  واأخ���رى  منلة  فتاأتي  ت�شاعدها،  عمن 

ليخزننه يف مكان اآمن.
فكر فهد يف تعاون النمل العظيم واهتمامهن وحر�شهن على الوقت، وقارن كيف 

ي�شيع وقته اأحياًنا وكيف يتعارك مع رفاقه يف الف�شل ول يتعاونون فيما بينهم.
�شعر فهد باخلجل من نف�شه؛ هذه احل�شرة ال�شغرية التي ل متلك عقاًل كعقله، 

ول ح�ًشا كح�شه تفعل ما ل يفعله.
عاد فهد اإىل البيت وقد تعلم �شيًئا خطرًيا..

تعلم قيمة التعاون واأهمية العمل.
قرر فهد اأن ياأخذ من النملة �شعاًرا له، واأن يدر�ص حياة النمل ويتعاون ويعمل 
بجد؛ لأن النمل ل يفهم اأك  منه، وقال: حجم عقلي الكبري كان اأقل من حجم عقل 

النملة ال�شغري.
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 جدد حياتك
كثرًيا ما يحب الإن�شان اأن يبداأ �شفحة جديدة يف حياته، لكنه يقرن هذه البداية 

املرغوبة مبوعٍد مع الأقدار املجهولة، كتح�شن يف حالته، اأو حتول يف مكانته.
اأو منا�شبة خا�شة، وهو يف هذا الت�شويف ي�شعر باأن  وقد يقرنها مبو�شم معني، 
رافًدا من روافد القوة املرموقة قد يجيء مع هذا املوعد؛ فين�شطه بعد خمول، ومينيه 

بعد اإيا�ص.
وهذا وهم، فاإن جتدد احلياة ينبع قبل كل �شيء من داخل النف�ص، والرجل املقبل 
الدنيا بعزمية وب�شر ل تخ�شعه الظروف املحيطة به، مهما �شاءت، ول ت�شرفه  على 
وفق هواها.. اإنه هو الذي ي�شتفيد منها، ويحتفظ بخ�شائ�شه اأمامها، كبذور الأزهار 
التي تطمر حتت اأكوام ال�شبخ، ثم هي ت�شق الطريق اإىل اأعلى م�شتقبلة �شوء ال�شم�ص 
برائحتها املنع�شة!.. لقد حولت احلماأ امل�شنون واملاء والكدر اإىل لون بهيج وعطر فواح.. 
كذلك الإن�شان اإذا ملك نف�شه، وملك وقته، واحتفظ بحرية احلركة لقاء ما يواجه من 
اأم��داد خارجية ت�شاعده على ما  انتظار  الكثري دون  اإنه يقدر على فعل  �شوؤون كريهة، 

يريد.
اإنه بقواه الكامنة، وملكاته املدفونة فيه، والفر�ص املحدودة، اأو التافهة املتاحة 

له ي�شتطيع اأن يبني حياته من جديد.
ال�شائرين يف طريق  اأع�شاب  به  ي�شد  بعون  يفد  الزمن قد  اإن  ل مكان لرتيث، 

احلق، اأما اأن يهب املقعد طاقة على اخلطو اأو اجلري فذاك م�شتحيل.
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المثابرة
هل ا�شطررت يوًما اإىل بذل حماولت متكررة لأداء �شيء قبل اأن تنجح يف اأدائه؟ 
رمبا كان ذلك م�شاألة ح�شابية، اأو ركوب دراجة اأو حتى تعلم الغط�ص باأ�شلوب خا�ص.

مهما يكن الأمر، فاإنك اإذا اجتهدت وداومت املحاولة دون اأن تياأ�ص ف�شتكون قد 
دللت على مثابرتك.

ل�شت على  اأن���ك  يعني  ج��دي��د  ���ش��يء  تعلم  اأو  اإمت���ام عمل ع�شري  والإ����ش���رار على 
ا�شتعداد للياأ�ص.. وما دمت م�شًرا ف�شتوا�شل بذل املحاولت لإمتام املهمة، مهما يكن 

عدد املحاولت؛ حتى تنجح اآخر الأمر.
متى بينت اأن لديك مثابرة؟

من الي�شري، اأحياًنا اأن نغ�شب ون�شعر بالإحباط حني ن�شطر اإىل بذل جهد �شاق 
حًقا ونحاول حماولت متكررة لأداء عمل ما، وعندها قد يبدو الياأ�ص اأي�شر كثرًيا من 
الإ�شرار وتكرار املحاولة.. لكن ت�شور كم ت�شبح �شعادتك عندما تنجح اأخرًيا يف اأدائه!
هل تذكر ما �شعرت به عندما جنحت يف اأداء عمل؛ لأنك كنت م�شًرا على اإجنازه؟

ا. اأ�شبت! اإنه ال�شعور بال�شعادة الغامرة باإجناز عمل بذلت فيه ُجهًدا �شاقَّ
اإذن فحاول، وحاول، وحاول من جديد ول تياأ�ص قط! كن ُم�شًرا واأثبت مثابرتك، 

فل�شوف تنجح يف اأدائه!
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خالط الناس بشرط
فاأعجبته  ب�ِشعب يف عيينة من ماء عذبة،  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�شول اهلل  اأ�شحاب  مر رجل من 
اأ�شتاأذن ر�شول  لطيبها، فقال لو اعتزلت النا�ص فاأقمت يف هذا ال�شعب ولن اأفعل حتى 
�شبيل اهلل  اأحدكم يف  ف��اإن مقام  ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »ل تفعل  ملسو هيلع هللا ىلص.. فذكر ذلك لر�شول اهلل  اهلل 
اأف�شل من �شالته يف بيته �شبعني عاًما، األ حتبون اأن يغفر اهلل لكم، ويدخلكم اجلنة؟ 
اغزوا يف �شبيل اهلل، من قاتل يف �شبيل اهلل فواق ناقة وجبت له اجلنة« رواه الرتمذي.
هذا املوقف يحمل فقًها هادًيا للم�شلم؛ فاملتدبر للموقف يرى فيه مفا�شلة بني 

اأمرين: 
الأول: اعتزال النا�ص لل�شالمة من �شرورهم والتفرغ لل�شالة والذكر وال�شوم.
الثاين: خمالطة النا�ص وحتمل الأذى منهم، مع اإر�شادهم ونفعهم، واجلهاد يف 

�شبيل اهلل.
اعتزال  يكون  فقد  و�شربهم،  درج��ة حتملهم  يف  متفاوتون  النا�ص  اأن  �شك  ول 
النا�ص لئًقا بال�شعفاء، ومن ل طاقة لهم على التحمل وال�شرب واملجاهدة؛ لكن اأهل 
العزم من الرجال يليق بهم اأن ي�شلكوا ال�شبيل الأعلى والأف�شل، وهو خمالطة النا�ص 
مع حتمل ما ي�شدر منهم من اأذى، مع الإر�شاد والن�شح واملجاهدة؛ كي نقيم دين اهلل 

تعاىل، ويف هذا ا�شتجابة لأمر اهلل يف قراآنه: زب ڑ ڑ ک  رب  )ال�شورى: 13(.
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توفيق اهلل لك
روي اأن احلكيم الرتمذي راأى عنده تلميًذا معجًبا بنف�شه مفتوًنا بعمله، ل يكف 
عن مدح نف�شه وتزكيتها.. فاعرت�شه احلكيم الرتمذي، وقال له: "يا ولدي نظرت اإىل 

عملك، ومل تنظر اإىل توفيق اهلل لك - �شبحانه -".
هذا املوقف يحمل دللت هادية، من اأهمها: معاجلة اإعجاب املرء بنف�شه، حني 
النا�ص،  ب��ني  �شائعة  متكررة  حالة  وه��ي  بنف�شه،  ويفن  باأعماله،  اإخ��وان��ه  على  يفخر 
وامل�شارعة بتزكية النف�ص، والإعجاب بها من اأ�شد اأمرا�ص القلوب اإهالًكا؛ لأنها تورث 

الغرور، والغرور مقربة النجاح.
ومن هدي احلكيم األ ن�شارع بتزكية اأنف�شنا؛ لأن اهلل - �شبحانه وتعاىل - وحده 
ۋ ۋ ۅ رب  زب ۇۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ   :- تعاىل   - اهلل  ق��ال  اأم��ورن��ا،  بحال  العليم  هو 

)النجم: 32(.
وما يتمتع به الإن�شان من نعم، هي يف حقيقتها من ف�شل اهلل - تعاىل -، قال 
اهلل -  تعاىل -: زب ىئ ىئ ی  ی   ی یجئ رب )النحل: 53(، وما فيه الإن�شان من �شالح 
وفالح؛ لي�ص لأنه متميز على النا�ص، فكلنا لآدم واآدم من تراب، واحلق اأن هذا ال�شالح 

وذلك الفالح من ف�شل اهلل وتوفيقه، قال اهلل - تعاىل -: زب ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ   ڤ ڤ ڤ رب )النور: 21(، وقال - تعاىل -: زب ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ رب )هود: 

.)٨٨
والعبد املوفق من اهلل ين�شب الف�شل ل�شاحب الف�شل وهو رب العاملني؛ فيقول 

كما قال نبي اهلل �شليمان - عليه ال�شالم -: زب ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ    ہ ہ   ہہ ھ    ھ 
ھ ھ ےے ۓ ۓڭ ڭ ڭ   ڭ  رب )النمل: 40(، وحكى القراآن الكرمي حال ال�شاحلني 
اأو الإعجاب ب�شاأنها، بل  اأنهم ل يعرفون التباهي بها،  حينما يفعلون اخل��ريات، وكيف 
يخافون اأن يكون قد دخلها رياء اأو نق�ص، ولقد �شاألت ال�شيدة عائ�شة - ر�شي اهلل عنها، 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن قول اهلل - تعاىل -: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀرب 

)املوؤمنون(.
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 قالت: يا ر�شول اهلل، هل هو الرجل ي�شرق ويزين ويفعل ال�شيئات؟ فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ل يا عائ�شة، بل هو الرجل يقوم وي�شلي ويفعل اخلريات، ويخاف اإذا رجع اإىل ربه األ 

يتقبل اهلل منه ذلك.. يا عائ�شة اأولئك ي�شارعون يف اخلريات وهم لها �شابقون«.
العلة  اإىل هذه  الرجل  نبرّه هذا  اأنه  الرتمذي،  لنا موقف احلكيم  وهكذا يظهر 
اخلطرية، وهي األ يفن املرء بعمله واأل يعجب بنف�شه، بل على الإن�شان اأن ينظر على 
توفيق اهلل واإىل ف�شل اهلل، واإىل نعم اهلل، ونعم اهلل - عز وجل - ت�شتوجب ال�شكر، ل 

الإعجاب والغرور.
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فضل العلماء في الكتاب والسنة
لقد جاءت الأدلة يف ف�شل من تفقه وتعلم، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من يرد اهلل به خرًيا 
يفقهه يف الدين«. واخلري هنا هو ال�شالح وال�شتقامة وال�شعادة الدنيوية والأخروية. 
لأنه  وذل��ك  و�شعادة؛  خ��رًيا  به  اهلل  اأراد  هو من  والتعلم  بالتفقه  ي�شتغل  فالذي 
يتحمل هذا العلم، ثم يعمل به، ثم يبثه يف الأمة، حتى ينري لهم الطريق. وهم ينفعون 

ا فتكون لهم احل�شنات والدرجات العال يف الآخرة.  اأنف�شهم اأي�شً
ويف احلديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: » اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من ثالث :  

�شدقة جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد �شالح يدعو له « رواه م�شلم.
ر�شائل وكتب ونحوها، وي�شمل  املكتوب وامل�شنف يف  به يعم  ينتفع  الذي  والعلم 
وتناقلوا عمله  العامل  ذلك  الذين حفظوا عن  العلم  اأه��ل  كان حمفوًظا يف �شدور  ما 

وانتفعوا به.
انتفاعهم منه، ودعائهم له  اأجر عظيم ب�شبب  اإليه  انتفع بعلمه ي�شل  وكل من 
على ما ح�شل لهم منه من النفع العام واخلا�ص؛ فيبقى لهم خري كثري بعد موتهم من 
ذكرهم بخري، والدعاء لهم، والرتحم عليهم. وما ذلك اإل اأن النا�ص ا�شتناروا بعلمهم 

وتفقهوا من فقههم. 
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المراد بالعلم
ورد ف�شل العلم والعلماء يف موا�شع كثرية من الكتاب وال�شنة، وقد بينا طرًفا 

من ذلك، ولكن: ما العلم املق�شود هنا؟ 
املراد بالعلم هنا هو: العلم اللدين: الذي هو علم ال�شريعة وعلم الديانة، والذي 
يتب�شر به امل�شلم يف كيفية ما يقوله وما يحتاج اإليه، �شواء كان يف اأمور دنياه من ك�شبه 
ومعامالته ونحو ذلك، اأم فيما يتعلق باأخالقه واآدابه، اأم فيما يتعلق بقرباته وح�شناته 
ال��ذي يجب  العلم  ذل��ك من  يكون عليه، كل  ال��ذي  يتعلق مبعتقده  فيما  اأ/  وتعبداته، 

عليك اأن تتعلمه وتتب�شر فيه. 
حتى  مقبولة؛  �شحيحة  عبادة  ربك  تعبد  كيف  تتعلم  اأن  عليك  العبادات،  ففي 

تتقرب اإىل اهلل باأعمال �شاحلة متبًعا فيها الكتاب وال�شنة. 
ول �شك اأن القربات ح�شنات يتقرب بها العبد اإىل ربه؛ فيتقرب مثاًل بالطهارة 
الباطنة والطهارة الظاهرة، وهذا يحتاج اإىل تعلم هذه الطهارة وتف�شيالتها، وكذلك 
ال�شلوات التي يتقرب بها العبد اإىل ربه؛ فهذا يحتاج اإىل اأن يعرف كيفية اأدائها، وكذلك 
ما يتعلق بالنفقات، فيلزم العبد اأن يتعلمها بالتف�شيل؛ حتى تكون نفقاته مقربة له اإىل 

ربه.
والدعوة  والعمرة،  واحلج  واجلهاد،  كال�شوم،  البدنية  العبادات  �شائر  يف  وهكذا 
اإىل اهلل، والأمر باملعروف والنهي عن املنكر، كل ذلك يحتاج اإىل العلم واملعرفة والتفقه؛ 

حتى يتقرب اإىل ربه بعبادة �شحيحة مقبولة باإذن اهلل - تعاىل -. 
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من طلب العال سهر الليالي
على طالب العلم اأن يعرف اأن هذا العلم الذي يتعلمه ل يح�شل يف وقت ق�شري، 
تالقيه  قد  التي  وال�شعوبات  امل�شقة  على  ال�شرب  من  بد  ول  املمار�شة،  من  بد  ل  بل 

واخل�شائر يف النفقات املالية، ونحو ذلك. 
فقد روي عن بع�ص ال�شعراء، اأنه قال: 

ب�������ش���ت�������ٍة اإل  ال���ع���ل�����������م  ت����ن���������ال  ل������ن  اأخ���������ي 
�����ش����اأن����ب����ي���������ك ع�������ن ت���ف�������ش���ي���ل���ه���ا ب���ب���ي�������ان

ذك���������������اٍء وح��������ر���������ص واج��������ت��������ه��������اٍد وب����ل����غ����ٍة
واإر������������ش�����������اد اأ���������ش��������ت��������اٍذ وط�������������ول زم����������اِن

فهذه الأ�شياء ال�شتة اإذا اجتمعت يف الإن�شان فاإنه يح�شل على خري كثري، ويوفق 
لتح�شيل العلم النافع:

فاأوًل: الذكاء: فاإنه يخرج البليد الذي يكون غافاًل اأو مغفاًل غري عاقل وغري 
متعقل ملا يقول، ومن مل يرزقه اهلل احلفظ فاإنه يتعب نف�شه ول يح�شل على فائدة، 

فكلما ح�شل على �شيء من العلم ذهب من ذاكرته ون�شيه اأو تغافل عنه.
ثانًيا: احلر�ص: واحلر�ص يف طالب العلم يدل على حبه للعلم، واحلر�ص يبعثه 

على موا�شلة الطلب يف الليل والنهار، ول يخ�ص ذلك بوقت دون وقت.
ث��ال��ًث��ا: الج��ت��ه��اد: وه��و ب��ذل اجل��ه��د بالنف�ص وامل����ال، فيبذل ج��ه��ده وه��و غاية 
امل�شتطاع؛ فينفق من ماله وي�شافر ويقطع املراحل وي�شهر الليايل وما اأ�شبه ذلك، مما 
ل �شك اأن زيادة طلب العلم توؤدي اإىل تراكم وتكاثر العلوم على الإن�شان؛ ولذلك يقول 

بع�ص العلماء: "اإن العلم كثري والعمر ق�شري".
الهم ما يفيدك يف  اأن  �شك  فالأهم، ول  باملهم  يبداأ  اأن  ينبغي لالإن�شان  ولذلك 

حياتك وعباداتك، وتقت�شر من بقية العلوم على ما اأنت يف حاجة اإليه فقط.
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والتو�شع يف العلوم الأخرى قد ي�شغل الإن�شان عما هو اأهم منه؛ حتى قال بع�ص 
العلماء يف علم النحو: "اإن النحو يف الكالم كامللح يف الطعام" مبعنى اأنه ل حاجة اإىل 
الإكثار منه، فال تتوغل فيه وتك  منه فيذهب وقتك ويذهب عمرك دون اأن حت�شل 

على �شيء مفيد غاية الفائدة.
ول ترتكه فتقع يف الأخطاء ويف اللحن ويف الأغ��الط؛ بل اقت�شر منه على ما 
ي�شلح حالك، كما اأن امللح يف الطعام ل يزاد منه ول يقلل، فاإن زيد منه اأف�شد الطعام 
واإن قلل منه اأ�شبح الطعام �شمًجا ل ي�شت�شاغ اأكله، فعليك اأن تقت�شر على قدر احلاجة. 

فاإذا كان هذا يف علم النحو الذي مدحه بع�شهم بقوله:

واأج�����ل�����ه�����ا ال�����ع�����ل�����وم  م�������ن  ط����ل����ب����ت  واإذا 
ف�����اأج�����ل�����ه�����ا م�����ن�����ه�����ا م�����ق�����ي�����م الأل�������������ش������ِن
فيكف ببقية العلوم التي فائدتها قليلة اأو قد تكون م�شرتها حمققة؟ 
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ما يصدأ به القلب
عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن املوؤمن اإذا اأذنب 
كانت نكتة �شوداء يف قلبه، فاإن تاب ونزع وا�شتغفر �شقل قلبه، واإن زاد زادت حتى تعلو 

قلبه، فذلك الران الذي ذكر اهلل عز وجل يف كتابه: زب ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ ڍ رب 
)املطففني(«. قال الرتمذي: هذا حديث ح�شن �شحيح.

وقال حذيفة بن اليمان - ر�شي اهلل عنه -: "اإذا اأذنب العبد نكت يف قلبه نكتة 
�شوداء، فاإذا اأذنب نكت يف قلبه نكتة �شوداء، حتى ي�شري قلبه كال�شاة الربداء".

اأ�شد من  اأي�شر من الأقفال، والأقفال  اأي�شر من الطبع، والطبع  "الرين  وقال: 
ذلك".

وعن الأعم�ص قال: كنا عند جماهد فقال: القلب هكذا - وب�شط كفه - فاإذا اأذنب 
الرجل ذنًبا قال هكذا، فعقد واحًدا، ثم اأذا اأذنب قال هكذا، وعقد اأثنني، ثم ثالًثا، ثم 
قال جماهد:  قلبه،  الذنب اخلام�ص يطبع على  الأ�شابع يف  الإبهام على  رد  ثم  اأربًعا، 

فاأيكم يرى اأنه مل يطبع على قلبه!.
وقال يحيى بن معاذ: "�شقم اجل�شد بالأوجاع، و�شقم القلوب بالذنوب، فكما ل 
يجد اجل�شد لذة الطعام عند �شقمه، فكذلك القلب ل يجد حالوة العبادة مع الذنوب".
وكان بع�ص احلكماء يقول: "اإذا مل ي�شتعمل القلب فيما خلق له، من الفكر يف 
اجتالب امل�شالح يف الدين والدنيا واجتناب املفا�شد، تعطل، فا�شترتت جوهريته، فاإذا 
اأ�شيف اإىل ذلك فعل ما يزيده ظلمة، ك�شرب اخلمر، وطول النوم، وك ة الغفلة، �شار 

كاحلديد يغ�شاه ال�شداأ فيف�شده".
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عواقب المعاصي

اعلم، وفقك اهلل، اأن املعا�شي فبيحة العواقب �شيئة املنتهى، وهي واإن �شر عاجلها 
�شر اآجلها، ولرمبا تعجل �شرها، فمن اأراد طيب عي�شه فليلزم التقوى، فقد روى اأبو 
هريرة - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »قال ربكم عز وجل: لو اأن عبادي اأطاعوين 
لأ�شقيتهم املطر بالليل، واأطلعت عليهم ال�شم�ص بالنهار، ومل اأ�شمعهم �شوت الرعد«.

وعن الأ�شمعي، عن اأبيه، قال: كان �شيخ يدور على املجال�ص ويقول: "من �شره اأن 
تدوم له. العافية فليتق اهلل - عز وجل -".

فمتى راأيت، وفقك اهلل، تكديًرا يف حال، فتذكر ذنًبا قد وقع، فقد قال الف�شيل 
بن عيا�ص: "اإين لأع�شي اهلل فاأعرف ذلك يف خلق دابتي وجاريتي".

اأب��و �شليمان ال���داراين: "من �شفى �شفي ل��ه، وم��ن ك��در ك��در عليه، ومن  وق��ال 
اأح�شن يف ليله كوفئ يف نهاره، ومن اأح�شن يف نهاره كوفئ يف ليله". 

اإىل اجلمعة،  ع��دوه  نعله يف  �ش�شع  انقطع  اأن��ه  ال�شاحلني  بع�ص  روينا عن  وق��د 
فقال: "اإمنا انقطع لأين مل اأغت�شل للجمعة".

تها وتبقى َتِبُعتها. فتفكر، وفقك اهلل يف اأن الذنوب تنق�شي لذَّ

وكان �شفيان الثوري كثرًيا ما يتمثل: 

ت����ف����ن����ى ال��������ل��������ذاذة مم������ن ن��������ال ����ش���ف���وت���ه���ا 
م������ن احل�����������رام وي����ب����ق����ى الإث�����������م وال�����ع�����ار

م���غ���ب���ت���ه���ا  ���������ش��������وٍء يف  ع���������واق���������ُب  ت�����ب�����ق�����ى 
ال����ن����ار ب����ع����ده����ا  م������ن  ل����������ذٍة  يف  خ������ري  ل 

ثم تفكر، وفقك اهلل فيما اأك�شبك الذنب من اخلجل، فقد قيل لالأ�شود بن يزيد 
عند موته: اأب�شر باملغفرة. فقال: واأين اخلجل مما املغفرة منه؟!

www.alukah.net
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وكان بع�ص احلكماء يقول: اإن ا�شتطعت اأن ل ت�شيء اإىل من حتب فافعل. قيل 
اأ�شاأت اإىل نف�شك، وهي  اإذا ع�شيت اهلل  له: كيف ي�شيء الإن�شان اإىل من يحب؟ فقال: 

اأكرب حمبوباتك. 
وقيل لبع�ص احلكماء: من اأ�شد النا�ص اغرتاًرا؟ فقال: اأ�شدهم تهاوًنا بالذنب. 
فقيل له: عالم تبكي؟ فقال: على �شاعات الذنوب. قيل: عالم تاأ�شف؟ قال: على �شاعات 

الغفلة.
ثواب  فاته  قد  األي�ص  ل��ه،  غفر  قد  امل�شيء  اأن  هب  يقول:  احلكماء  بع�ص  وك��ان 

املح�شنني؟ 
وقال اأبو علي الروذباري: من الغرتار اأن ت�شيء فيح�شن اإليك، فترتك التوبة 

توهًما اأنك ُت�شامح يف الهفوات. 
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أدفع ريااًل

اإين  اأ���ش��اري��ره:  ي��وًم��ا وق��د تهللت  امل��و���ش��وع: ق��ال يل ���ش��اح��ب��ي  ي��ق��ول ك��ات��ب 
التي  الطفولة  اأي���ام  ع��ن  ع��م��ري،  اأي���ام  اأج��م��ل  م��ن  اأي���ام  ع��ن  اللقاء  ه��ذا  حم��دث��ك يف 
تلك  الإن�شان،  على  متر  �شنوات  من  اأجملها  ما  الأوىل،  درا�شتي  �شنوات  يف  ع�شتها 
للت�شجيع  نفرح  يومها  كنا  والنقاء،  وال�شفاء  ال��رباءة  حيث  الطفولة،  �شنوات  هي 
والثواب، نثابر يف اأداء العمل بال كلل ول ملل، ت�شجيع ب�شيط، لكن نتائجه عظيمة 
املعلم  واأع��ل��ن  املدر�شة،  فناء  يف  الطالب  ا�شطف  يومها:  اأذك��ر  البعيد،  امل��دى  على 
وكان  ذاك،  على  الطالب  وحث  فل�شطني،  يف  الفل�شطينيني  اإخواننا  دعم  يف  الرغبة 
نفقه  ل  يومها  كنا  ذاك،  ي��وم  املعلن  ال�شعار  ه��و  عربًيا"  تنقذ  ري���اًل  "ادفع  �شعار 
دفعتنا  اخلري  لعمل  نفو�شنا  يف  الرغبة  لكن  الكلمات،  هذه  مدلول  نفهم  ل  كثرًيا، 

اخلري. امل�شروع  هذا  يف  للم�شاهمة 

فدفعنا الريالت عن طيب نف�ص، اأعقبه ا�شتالمنا ورقة كتب عليها "ادفع رياًل 
 - يل  بالن�شبة   - وقتها  يف  لكنها  ال��ورق��ة،  وا�شتلمت  ال��ري��ال  دفعت  لقد  عربًيا"،  تنقذ 
كانت �شيًئا عظيًما، اأ�شرعت بها فرًحا، كي اأطلع اأهلي عليها الذين �شجعوين وحثوين 

و�شاركوين م�شاعري التي بقى اأثرها يف نف�شي مدة. 

اأعود فاأقول تعقيًبا على ذلك: اإنها فر�شة �شانحة لغر�ص مبادئ اخلري يف نفو�ص 
�شيًئا  اجلانب  هذا  نويل  اأن  مدار�شنا  يف  ونحن  اأحرانا  فما  البذل،  وتعويدهم  اأبنائنا، 
من الهتمام والعناية، وهي دعوة اإىل جميع املربني واملربيات، �شجعوا اأبناءكم، حثوهم 
على عمل اخلري مهما �شغر، فاإن طفل اليوم رجل امل�شتقبل، واإذا حتلى بهذه الف�شائل، 
ومنت فيه هذه اخل�شال احلميدة، كان مك�شًبا كبرًيا لبلده وجمتمعه، ولقد �شدق املثل 

القائل )من �شب على �شيء �شاب عليه(. 
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وقول ال�شاعر: 

وي������ن�������������ش������اأ ن������ا�������ش������ئ ال������ف������ت������ي������ان ف���ي���ن���ا
ع��������ل��������ى م������������ا ك����������������ان ع��������������������وده اأب����������������وه

اأحد  اأ�شبح قا�شًيا �شرعًيا يف  اأن هذا الطالب  م�شت ال�شنوات وعلمت فيما بعد 
الأماكن من بالدنا العزيزة، فحمدت اهلل على اأن اأنبته نباًتا ح�شًنا، ودعوت اهلل اأن ينفع 

به الإ�شالم وامل�شلمني، واأن يقر ب�شالحه عيني والديه. 
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السلوك والبيئة
البيئة هي كل ما يحيط بالإن�شان، وت�شمل الأر�ص وامل�شكن والهواء واملاء والطعام 
والأمطار والرياح، كما ت�شمل املواد الكيماوية التي يتداولها الإن�شان يف حياته واحليوان 
والنبات، وجميع الكائنات التي تتواجد يف الرب والبحر واجلو، بالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن 

بيئة الإن�شان حتوي النظم الجتماعية والقت�شادية والثقافية. 
و�شحة البيئة عامل رئي�ص لتحقيق ال�شحة للفرد واملجتمع. 

املهتمني  ل��دى  اأول��وي��ة  ذات  البيئة  تكون �شحة  اأن  ب��د  ك��ان ل  املنطلق  ه��ذا  م��ن 
بال�شحة والباحثني يف هذا املجال احليوي املهم؛ وذلك لتح�شني العوامل البيئية وحل 

م�شكالتها بوا�شطة الطرق العلمية. 
ولقد اهتم الإ�شالم اهتماًما عظيًما ب�شحة البيئة يف جوانب متعددة: 

فعن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اتقوا الالعَنني« قالوا: 
وما الالعنان؟ قال: »الذي يتخلى يف طريق النا�ص اأو ظلهم« رواه م�شلم. والالعنان: 

الأمران اجلالبان للعن، الباعثان للنا�ص عليه، والتخلي: التغوط.
وعن جابر - ر�شي اهلل عنه - اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نهى اأن يبال يف املاء الراكد. رواه 

م�شلم. 
وعن اأبي ذر جندب بن جنادة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »عر�شت 
عليرّ اأعمال اأمتي ح�شنها و�شيئها؛ فوجدت يف حما�شن اأعمالها الأذى مياط عن الطريق، 

ووجدت يف م�شاوئ اأعمالها النخاعة تكون يف امل�شجد ل تدفن«. رواه م�شلم. 
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سالمة القلب
وال�شح  واحل�شد،  واحلقد  والغل  ال�شرك،  من  �شلم  الذي  هو  ال�شليم  "القلب 
والكرب، وحب الدنيا والرئا�شة، ف�شلم من كل اآفة تبعده عن اهلل، و�شلم من كل �شبهة 
تعار�ص خربه، ومن كل �شهوة تعار�ص اأمره، و�شلم من كل اإرادة تزاحم مراده، و�شلم من 

كل قاطع يقطع عن اهلل".
فبع�ص النا�ص يظن اأن �شالمة القلب تكمن يف �شهولة غ�شه وخداعه وال�شحك 
عليه، وعدم معرفته اخلري من ال�شر، ولي�ص الأمر كذلك.. قال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية 
- يرحمه اهلل -: "القلب ال�شليم املحمود هو الذي يريد اخلري ل ال�شر، وكمال ذلك باأن 

يعرف اخلري وال�شر، فاأما من ل يعرف ال�شر فذاك نق�ص فيه ل ميدح به". 
"الفرق  اإي�شاًحا فيقول:  ويزيد تلميذه ابن القيم - يرحمه اهلل - هذه امل�شاألة 
بعد  ال�شر  اإرادة  عدم  من  تكون  القلب  �شالمة  اأن  والتغفل،  والبله  القلب  �شالمة  بني 
معرفته، في�شلم قلبه من اإرادته وق�شده، ل من معرفته والعلم به، وهذا بخالف البله 
والغفلة، فاإنها جهل وقلة معرفة، وهذا ل يحمد؛ اإذ هو نق�ص، واإمنا يحمد النا�ص من 

هو كذلك ل�شالمتهم منه.
والكمال اأن يكون القلب عارًفا بتفا�شيل ال�شر، �شليًما من اإرادت��ه، قال عمر بن 
اخلطاب - ر�شي اهلل عنه -: "ل�شت باخلب ول يخدعني اخلب"، وكان عمر اأعقل من 
اأن يخدع واأورع من اأن يخدع، وقال - تعاىل -: زب ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ  ڃ ڃ رب )ال�شعراء(، 
فهذا هو ال�شليم من الآفات التي تعرتي القلوب املري�شة من مر�ص ال�شبهة التي توجب 
اتباع الظن، مر�ص ال�شهوة التي توجب اتباع ما تهوى الأنف�ص، فالقلب ال�شليم الذي 

�شلم من هذا وهذا". 
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كم نوعًا من أشجار النخيل هناك؟
ولطاملا  زخرفية..  اأو  زينية  �شجرة  النخيل جمرد  �شجرة  يح�شب  معظمنا  لعل 
�شاهدنا �شوًرا عن هذه الأ�شجار اجلليلة تقوم على قارعتي ال�شوارع يف بع�ص املدن، اأو 

تنمو بالقرب من ال�شواطئ ال�شتوائية.
هناك يف الواقع، زهاء اأربعة اآلف نوع خمتلف من �شجر النخيل، وهو من اأك  
الأ�شجار فائدة للب�شر؛ فثماره و�شيقانه واأوراقه الطرية توفر الطعام، و�شعفه واأغ�شانه 
وي�شتعمل  البيوت، واخليوط،  ل�شقف  والق�ص  والع�شي،  املتني،  توفر اخل�شب  وجذوعه 
حلاوؤه واأوراقه يف �شنع ال�شجاد، والورق، والقما�ص، وال�شالل، والقبعات، والفرا�شي.

وجوز النخيل العاجي ينحت اأزراًرا، وي�شنع من ن�شغ بع�ص اأ�شجار النخيل ال�شكر، 
اأ�شجار النخيل ال�شكل نف�شه، واأغلبيته جذوع م�شتقيمة،  اأو الع�شل. وملعظم  اأو النبيذ، 
رفيعة بال غ�شون، ولها يف اأعالها جمموعة من الأوراق، وهناك اأ�شجار لها �شيقان ذات 
غ�شون، واحدة منها على الأقل معرت�شة، ويرتاوح علوها بني ب�شعة �شنتيمرتات و)23( 

مرًتا.
 )3( ب��ني  قيا�شاتها  وت���راوح  ري�شة،  اأو  م��روح��ة  �شكل  على  اإم���ا  فهي  �شعفه،  اأم���ا 
ا، و)9( اأمتار طوًل، وميكن اأن تكون ثمرة النخيل بحجم  �شنتيمرتات، و)3( اأمتار عر�شً
حبة الفا�شوليا اأو كرة القدم، كما هي احلال مع جوزة الهند، وكذلك ميكن اأن تكون 

ناعمة كالبلح، اأو لها غطاء خ�شبي.
وهناك اأ�شجار نخيل يف كل من الوليات املتحدة الأمريكية، واملك�شيك، واأمريكا 
اأو  ال��ه��ادي  املحيط  يف  ال�شتوائية،  اجل��زر  ويف  واأوروب����ا،  واإف��ري��ق��ي��ا،  واآ���ش��ي��ا،  اجلنوبية، 
البا�شيفيكي - وهناك عدد كبري من هذه الأ�شجار، وبع�شها ينمو يف رمال ال�شحراء، 

والبع�ص الآخر يف الأر�ص الكثرية الرطوبة.
ومع اأن النخيل �شجر ا�شتوائي، ب�شورة رئي�شة، فاإن ثمة نوًعا ينمو على ارتفاع 
الأن��واع  وت�شم  اأمريكا اجلنوبية.  الأندل�ص يف  �شل�شلة حبال  �شمايل  م��رًتا، يف   )39٦0(
والنخل  وماليزي،  هندي  نخل  وه��و  ال�شاغو،  ونخل  ال��زي��ت،  نخل  املتعددة:  املختلفة 
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اأ�شرتاليا،  وموطنه  النخيلي،  وال�شايل  البلمري،  امل�شمى  ال�شعف  امل��روح��ي  الطويل 
والنخيل اجلوزي الربعم، والنخيل التويجي، و�شجرة جوز الهند، ونخل الرافية، وهو 
والقبعات، وي�شتعمل يف حزم  ال�شالل  ليفه  ال��وراق ت�شنع من  ري�شي  نخل مدغ�شقري 

النباتات والأزهار.
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كم نوعا من الورد في العالم؟
كانت الوردة زهرة الإن�شان املف�شلة منذ مئات ال�شنني، ومل يذكر ال�شعراء يف كل 
ع�شر وم�شر زهرة مثلما ذكروا الوردة.. وبلغة الزهور كانت براعمه دوًما رمًزا للحب.
ُزرع الورد منذ مئات ال�شنني، واأنتج منه اأنواع خمتلفة، بحيث ي�شتحيل معرفة 
كم هناك من اأنواع اأو اأ�شناف، ويراوح التقدير من )30( نوًعا اإىل اأك  من )200( نوع. 
ال�شمايل، وتنمو  الكرة  بلد معني؛ فهي توجد يف ن�شف  ال��وردة مقت�شرة على  ولي�شت 

حتى يف املناطق اجلبلية ال�شتوائية.
وال���وردي والربتقايل  ال��زه��ري  اإىل  الأبي�ص  وي��ت��درج م��ن  ال���ورد،  األ���وان  وتتنوع 
املتعر�ص  ال��ورد  برعم  فهناك  الرباعم؛  كذلك  وتختلف  والقرمزي.  القامت  والقرمزي 

ال�شغري ال�شبيه بالرز، والورود الكبرية املتفتحة التي تزرع �شجريات.
ويف جميع احلالت، ينمو الورد على �شجريات قوية اأو نباتات معر�شة، و�شيقانها 
مزودة بال�شوك، على وجه العموم، وهو يحمي الوردة من اأن تلتهمها احليوانات املختلفة 

التي ميكن اأن جتدها قوًتا م�شت�شاًغا.
وميكن تق�شيم الورد امل��زروع ق�شمني عامني: الورد الدائم التي تزهر م��راًرا يف 

الف�شل الواحد، حتى يف اأواخر اخلريف.
وي�شم الورد ال�شيفي معظم الورد التقليدي ال�شديد القدرة على الحتمال، من 

مثل الورد امل�شقي، والورد الطحلبي، والوردة املعرت�شة، والورد الأ�شفر الربي.
اأو  اأقل قدرة على الحتمال، عادة. وهو ي�شم: ورد امل�شك  اأما الورد الدائم فهو 
الورد امل�شكي العبري، وورد ال�شني، والورد الدائم اخل�شرة، والورد ال�شايي، وهو ورد ذو 

عبري يفرت�ص اأنه �شبيه برائحة ال�شاي.
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حاول أن تزرع
الثمار،  املئات من  ال�شحي  النبات  ينتج  اأن  الطماطم؟ ميكن  نبات  راأي��ك يف  ما 
وحتى يكون لديك هذا النبات بكل هذه الثمار، عليك اأن تبداأ بالبذور ال�شغرية اجلافة. 
بالطبع، هذه البذور ل ت�شبه نبات الطماطم وطعمها لي�ص كطعم الثمار، واإن مل تكن 
والآن،  الطماطم.  نبات  �شينتج منها  البذور  اأن هذه  اأب��ًدا  تقتنع  فلن  بذلك،  على علم 
�شوء  يف  وتركتها  ب��امل��اء  ورويتها  خ�شبة  تربة  يف  الثمار  ه��ذه  غر�شت  ق��د  اإن��ك  لنقول 

ال�شم�ص.
حينما يظهر لك برعم �شغري، فاإنك ل تده�شه وتقول اإنه لي�ص ثمرة طماطم، 
لكنك تقول: "نعم، اإن �شيًئا ما قد نتج بالفعل" وتنظر اإليه ب�شعادة وهو ينمو مرحلة 
بعد الأخرى. واإذا وا�شلت العمل بالطريقة نف�شها، اأن ترويه باملاء وجتعله حتت �شوء 
ال�شم�ص ومتحو النباتات الع�شبية ال�شارة التي قد تنبت من حوله، فاإنك �شتح�شل على 
املئات من ثمار نبات الطماطم ذات الطعم احللو، وكل هذا قد نتج من البذور اجلافة 

ال�شغرية.
وهذا هو احلال مع نف�شك حينما تغري من طريقة تفكريك وتن�شئ بدًل منها 
العبارات  ه��ي  وال��ب��ذور  الباطن،  ه��ي عقلك  فيها  ت��زرع  التي  فالرتبة  ج��دي��دة؛  اأخ���رى 
التي  اخل��ربات  وكل  بها.  ويقتنع  الباطن  عقلك  عليها  ليعتاد  ترددها  التي  التوكيدية 
ميكنك اأن حت�شل عليها موجودة بالفعل يف هذه البذور ال�شغرية، واأنت ترويها بهذه 

العبارات.
عقلك  يف  تثبيتها  اإىل  تهدف  التي  الإيجابية  الأف��ك��ار  هو  اإمن��ا  ال�شم�ص  و�شوء 
الباطن.. اأما النباتات ال�شارة فتمثل الأفكار ال�شلبية التي تريد التخل�ص منها حينما 

تظهر.   
وعندما ترى الرباعم ال�شغرية لأول مرة فال تقل: "هذا ل يكفي".. لكن يجدر 

بك اأن تبتهج لهذا التقدم وتقول: "حقا اأجد هناك تغيرًيا ملحوًظا".
بعد ذلك �شاهدها تنمو اأمام عينيك وحقق غايتك. 
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السعادة من أجل اآلخرين
اأك  مما لديك، ول جتعل هذا  اإذا كان لدى الآخرين  اأو م�شتاًء  ل تكن غيوًرا 
يوؤخرك عن عملك يف اأثناء قيامك بعميلة التغيري التي �شتوؤدي بك اإىل �شعة العي�ص، 

ول تنقد الطريقة التي ينفقون بها نقودهم؛ فهذا لي�ص من �شاأنك.
كل �شخ�ص له احلرية اأن ينفق ماله مبا اأباح اهلل.. اعن ب�شاأنك اأنت فقط، ول 
تكن حاقًدا على الآخرين ملا رزقوا به من خري، وكن على اقتناع باأن احلياة تزخر باخلري 

للجميع.
ال يف  اأن��ت بخيل؟ هل تتكرب على من هم دون��ك؟ هل تتجاهل الرجل احلمرّ هل 
مكتبك اأو يف العمارة التي ت�شكن فيها يف اأيام الأعياد؟ هل تبخل على نف�شك وت�شرتي 
اخل�شراوات اأو اخلبز غري الطازج، يف حني اأنك غري م�شطر اإىل ذلك؟ هل تت�شوق يف 

الأ�شواق القت�شادية الرخي�شة؟ هل تطلب اأرخ�ص الأ�شياء يف قائمة الأ�شعار؟
هناك مبداأ "احلاجة اأم الخرتاع" فاحلاجة تاأتي اأوًل، ومتى نحتاج اإىل النقود 
جند �شباًل كثرية لتوفريها، فاأفقر العائالت تتمكن من جمع النقود لتوفري �شروريات 

احلياة.
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ازرع حديقة
على مدى التاريخ، اعُترِبت زراعة احلدائق لي�شت فقط هواية، واإمنا عالج �شايف  
بالتنزه يف  العقلي  ال�شطراب  ين�شحون مر�شى  القدمية  اأطباء م�شر  فكان   .. ا  اأي�شً
احلدائق، كما كان رجال الدين يف القرون الو�شطى يقومون بزرع احلدائق للتخفيف 

من اآلم اإخوانهم.
اإن زراعة احلدائق تعد يف الأ�شا�ص ن�شاًطا عقلًيا وبدنًيا يعني على �شفاء الأمرا�ص 
اأن  البحث  اأظهر  فقد  العلمية؛  ال��درا���ش��ات  اأثبتته  فعال  اأث��ر  ولها  والعقلية،  البدنية 
بعد  ال�شفاء  عملية  من  ل  – يعجرّ احل��دائ��ق  يف  – مبا  الطبيعة  مع  املنتظم  الحتكاك 
اجلراحة، ويقلل من ا�شتخدام م�شكنات الأمل، ويقلل من ال�شعور بالكتئاب والعدوانية، 

ويقاوم ال�شغوط.
زراع��ة وتزيني احلدائق ت�شرف  اأعمال  فاإن  تركيًزا،  ن�شاط يتطلب  ونظًرا لأنه 
العقل عن الهموم، ومن ثم يزيد من �شعور ال�شخ�ص بال�شالمة النف�شية، اإل اأن الأمر 
ل يقت�شر عند هذا احلد، فاإن اأعمال احلديقة ت�شنف �شمن التمرينات الريا�شية التي 

تعمل على حفز العقل والبدن.
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منزلة التفكير في اإلسالم
اأم��ر  وال��ت��ع��وي��ل عليه يف  بالعقل  التنويه  ال��ك��ث��رية:  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  م��زاي��ا  م��ن 
 العقيدة، واأمر التبعة والتكليف، ونحن جند يف التنزيل العزيز اآيات كثرية مثل قوله - 

�شبحانه -:
ڻ   زب   ،)  7٦ )ال��ب��ق��رة:  رب  مت  خت  زب   (12 )النحل:  رب  ہ   ہ  ہ  زب 
ى  ى  ې   ې     ې  زب  رب)العنكبوت(،   ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ 
رب  اآل عمران: 7(، زب ۇ ۆ رب )البقرة:179(، زب ک کرب)البقرة:2٦٦(،  
زب ڻ ۀ ۀ رب  )الأن��ع��ام: ٦5(،   زب ۉ ۉ رب   ،) )الأن��ع��ام: 50  زب ۈ ٴۇ رب 
)املوؤمنون: ٦٨(، زب چ چ چڇ رب )الن�شاء: ٨2(،  زب ۅ ۉ ۉ رب )احل�شر: 

.)27
ول   - تقررت  وما جرى جمراها،  الآي��ات،  "بهذه  العقاد:  عبا�ص حممود  يقول 
اأن العقل الذي يخاطبه الإ�شالم هو  جرم - فري�شة التفكري يف الإ�شالم، وتبني منها 
العقل الذي يع�شم ال�شمري، ويدرك احلقائق، ومييز بني الأمور، ويوازن بني الأ�شداد، 
ويتب�شر، وُيح�شن الدكار والروية، واأنه العقل الذي يقابله اجلمود، والعنت وال�شالل، 

ولي�ص بالعقل الذي ق�شاراه من الإدراك اأنه يقابل اجلنون.
اختالف  على  بالعقل  التنويه  اأن  مرة،  بعد  مرة  اإليه  نثوب  اأن  ينبغي  "والذي 
بل  املعاد،  التكرار  قبيل  كثرًيا من  فيه  ت��ردد  ول  ا،  القراآن عر�شً ي��اأت يف  خ�شائ�شه مل 
كان هذا التنويه بالعقل نتيجة منتظرة ي�شتلزمها لباب الدين وجوهره، ويرتقبها من 

هذا الدين كل من عرف كنهه، وعرف كنه الإن�شان يف تقديره".
واإن الدار�ص املتب�شر للقراآن الكرمي يجد فيه اآيات حافزة على ممار�شة عدد من 

مهارات التفكري، منها - على �شبيل املثال ل احل�شر -:
1- مهارة الإ�شغاء.
2- ومهارة النتباه.
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3- ومهارة التفكر.
4- ومهارة الربط بني املت�شبهات.
5- ومهارة التفريق بني املختلفات.

٦- ومهارة ال�شتنتاج.
7- ومهارة التتبع.. اإلخ.



201

بنك الكلمة البينة

من ذا الذي ينكر أمه؟
ق�شة يرويها اأحد بائعي املجوهرات؛ يقول: دخل عليرّ رجل وزوجته، وخلفه اأمه 
العجوز حتمل ولده ال�شغري.. اأخذت زوجته ت�شرتي عدًدا من القطع الذهبية، وملا �شاأل 
الرجل عن احل�شاب قال البائع: ع�شرون األف ريال ومائة ريال، فقال الرجل: ومن اأين 

اأتت املائة ريال؟
قال: اأمك العجوز ا�شرتت خامًتا مبائة ريال!

اإىل البائع وق��ال: العجائز لي�ص لهن ذه��ب!.. فلما  اأخ��ذ الرجل اخل��امت ورم��اه 
�شمعت الأم العجوز تلك الكلمات بكت وذهبت اإىل ال�شيارة!

عاتبه البائع، فذهب الرجل لأمه وقال: خذي اخلامت اإن كنت تريدين، فقالت 
فقتلت  النا�ص،  يفرح  كما  بالعيد  اأف��رح  اأن  اأردت  ولكني  الذهب،  اأري��د  ل  واهلل  ل  الأم: 

�شعادتي �شاحمك اهلل!
وق�شة اأخرى: خرج رجل مع اأ�شرته اإىل �شاطئ البحر، فراأى عجوًزا على ال�شاطئ 

جال�شة وحدها!
بال تلك  �شبحان اهلل ما  الرجوع، قلت:  واأردن��ا  الليل  يقول: فلما حل منت�شف 
العجوز جال�شة وحدها حتى الآن ومل ياأتها اأحد؟!.. فقلت لها: يا اأماه! اأنت جتل�شني 

وحدك دون  اأني�ص؟
قالت: اإن ابني اأتى بي اإىل هنا وقال: اإن عنده عماًل �شوف يذهب اإليه، ثم يرجع.

فقال لها: لكن الوقت متاأخر، ول اأحد يف املكان.. فهل ترجعني معنا؟
قالت: لن اأرجع حتى يرجع ابني؛ وعدين اأنه �شوف يرجع، واأعطاين هذه الورقة.
قراأت الورقة فاإذا فيها: يرجى ممن يقراأ هذه الورقة اأن ياأخذ هذه العجوز اإىل 

دار العجزة.
دار  اإىل  ياأخذها  اأن  عليها  ال�شاطئ ويطلب ممن يع   اأم��ه على  يرمي  اهلل!  يا 

العجزة!
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يقول ال�شاعر وهو يتكلم بل�شانها وكاأنها تقول:

الغدر خ�شمه رغ��م  ول��دي ما كنت  ت�شبوا  ل 
ه����و ط��ف��ل��ي واأن�������ا اأ����ش���م���ن���ه م����ذ ك�����ان حل��م��ه
ول��������دي م�����ا ع���ق���ن���ي ب�����ل ف���ع���ل���ه ب�����ر ورح���م���ة
اأن���ع���م يف رم���ل ون�شمة ج���اء ب���ي ل��ل��ب��ح��ر ك���ي 
ف����دع����وه ل ت�����ش��ي��ئ��وا ال����ظ����ن ف���ي���ه ب���امل���ذم���ه
و�شمه! لالأبناء  ال��دار  ما  بي  للدار  واذهبوا 
اأه���م���ه ق����د  اإل لأم������ر  ي���غ���ب  ع���ن���ي مل  غ�����اب 
ه���و م�����ش��غ��ول ول��ل��م�����ش��غ��ول اأع�������ذار وح��رم��ه
امل��ه��م��ة اأن����ه����ى  اإن  ل����ل����دار  و����ش���ي���اأت���ي ول������دي 
ول������دي اأع����رف����ه م����ن ذا ال������ذي ي��ن��ك��ر اأم�����ه؟

انظروا اإىل حنان الأم، اإىل قلب الأم؛ فهي ل تريد اأن ت�شيء الظن بابنها؛ فهو 
ب��ال ه��ذا الب��ن يرميها يف دار  حلمها ودم��ه��ا، حتى ول��و فعل بها الأف��اع��ي��ل!.. لكن ما 

العجزة؟! اأهذا هو جناح الذل الذي قال عنه اخلالق - �شبحانه وتعاىل -؟!



203

بنك الكلمة البينة

من الشعور بالمسؤولية توَلد 
الشخصية

 باإمكان الطاقات واخل�شائ�ص الفذة اأن تظل كامنة يف الفرد حتى املمات، دون اأن 
تكت�شف، و�شبب عدم اكت�شافها هو اأنه مل تتح الفر�شة لربوزها، وكثري من الآباء يتعامل 
مع ولده ال�شاب على اأنه طفل، ويظل طفاًل بالفعل بالن�شبة اإىل اأمور كثرية.. ومن ثم، 
فاإن الواجب اأن مننح حرية احلركة ملن حتت اأيدينا، واأن ندربهم على حتمل امل�شوؤوليات 
واملهمات مع ممار�شة الرقابة - عن بعد - عليهم، ول ريب اأن هناك اأف��راًدا وجماعات 
و�شعوًبا لي�شت اأهاًل لتحمل امل�شوؤوليات اخلطرية، لكن ذلك لي�ص ب�شبب عيب خلقي ول 
ت�شوه جنيني، لكنه ب�شبب ق�شور اجتماعي وثقايف، وب�شبب ال�شغوط الرهيبة التي تقتل 
الإبداع، وتبعث على ال�شكون واإيثار ال�شالمة، حتى فيما ل خطر فيه اأ�شاًل.. والنتيجة 
امل�شوؤولية  تبحث عن  اأن  التي عليك  الفادحة  والأخطاء  الت�شيب  اأن��واع من  وج��ود  هي 
عنها، وقد �شحت فينا املقولة ال�شيارة: "م�شكالتنا �شنعها اجليل ال�شابق و�شوف يحلها 
اأن  اإن من م�شلحتنا  النظارة واملتفرجني!.  اأما نحن، ففي مقاعد  اجليل الالحق!".. 
الذي  ال�شديد  الهزال  عن  البديل  هو  ف��ذاك  التبعات؛  عن  ون�شاأل  امل�شوؤوليات،  نحمل 

طبعت به �شخ�شية امل�شلم – اإل ما رحم ربي -  هذه الأيام. 
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 اإلسالم وأصل اإلنسان
لقد اأجاب الإ�شالم عن اأ�شل الإن�شان بو�شوح ل لب�ص فيه، يف العديد من الآيات 
:الإن�ص" و"لأنا�ص"..  املرادفة مثل  امل�شطلحات  اإىل  اإ�شافة  اآي��ة،   )٦5( بلغت  القراآنية 
"اآدم" - خلقه اهلل خملوًقا  با�شم  ُع���ِرف  ال��ذي   - الأول  الإن�����ش��ان  اأن  ال��ق��راآن  ب��نيرّ  وق��د 
م�شتقاًل ليقوم بر�شالة حمددة يف هذا الكون، �شبطتها التعاليم الدينية.. فكان خلق 
اأدق  اأب��دع تركيب، ثم نفخ فيه من روح��ه.. ولعل  به  الإن�شان من �شاللة من طني وركرّ

تعريف لالإن�شان ح�شم ق�شية خلق الإن�شان ب�شكل جلي ما جاء يف قوله - تعاىل -:  زب ٹ 
ٹڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ   ڦ ڦ ڄ رب )مرمي(، وهذا دليل على اأن الإن�شان مل يكن 
من اأ�شل حيواين كما ادرّعت نظرية "الن�شوء والرتقاء" والتي عرفت بنظرية التطور 
عند "داروين". هذا، وبنيرّ القراآن اأن الإن�شان خلقه اهلل بدًءا من اآدم اأبي الب�شرية، وذلك 
يف قوله - تعايل -: زب ے  ۓ ۓ ڭ ڭ    ڭ رب)الرحمن(، اأي خلقه من 

تراب، ثم نفخ فيه من روحه كما جاء يف قوله - تعاىل -:  زب ى   ى ائ ائ ەئ ەئ 
وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ رب)اآل عمران(، ثم خلق ن�شله من نطفة بوا�شطة التزاوج بني 

الذكر والأنثى، فاأ�شار القراآن اإىل هذه املرحلة يف قولة - تعاىل -:   زب ى   ى ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ رب )الإن�شان(. بل نظر الإ�شالم اإىل الإن�شان كاأرقى 

خملوق حينما ف�شله اهلل واأكرمه على �شائر املخلوقات بالنفخة الإلهية؛ فقال: زب ەئ 
هو  التي  ال�شورة  بهذه  ف��اآث��ره  )احل��ج��ر(،  رب  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ 
عليها"، وهي اأ�شرف ال�شور واأو�شعها معنى واأرفعها منزلة وقدًرا.." – كما قال املفكر 
الإ�شالمي د. �شالح ع�شيمة- بل ذهب الفيل�شوف ال�شويف ال�شهري" حميي الدين بن 
عربي" اإىل اأن الإن�شان لي�ص هذه ال�شورة املح�شو�شة، ول هذا البدن الرتابي، واإمنا هو 
ذو معنى بعيد ودللة عميقة، وهذا املعنى اأبانته الآية )70( من �شورة الإ�شراء يف قوله - 

تعاىل -: زب ک ک ک  ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ 
ڱ ں ں ڻ رب )الإ�شراء(.
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الوقاية من السرطان
اأورام خبيثة، ين�ص القانون الأوروب��ي �شد ال�شرطان على )10(  لتحديد ظهور 

ال�شرطانات: بع�ص  من  الوقاية  يف  ت�شاعدك  احرتامها،  "اإلزامات" يجب 
- بتجنب التدخني.

- بالبتعاد عن تناول امل�شروبات الكحولية )بريا، خمر، كحول(.
- بتجنب التعر�ص املفرط لأ�شعة ال�شم�ص.

مادة  كل  التعامل مع  اأو  ا�شتعمال  عند  ال�شامنة  املهنية  التحذيرات  باحرتام   -
قادرة على تكوين ال�شرطان.

- بال�شتهالك املنتظم للخ�شر الطازجة والأغذية الغنية بالألياف.
- بتجنب الإفراط يف الوزن وحتديد تناول الأغذية الغنية بال�شحوم.

من ناحية اأخرى، ميكن عالج العديد من ال�شرطانات اإذا مت الك�شف عنها يف وقت 
مبكر:

- با�شت�شارة الطبيب يف حالة تطور غري عادي، اأو تغري مظهر احلالة.
الأ���ش��وات  اأو  ال�شعال  مثل  م�شرة  ا���ش��ط��راب��ات  ح��ال��ة  يف  الطبيب  با�شت�شارة   -

املبحوحة، ا�شطرابات العبور املعوي، اأو فقد للوزن جمهول ال�شبب.
ا  بالن�شبة للن�شاء: و اأي�شً

 - بالقيام بانتظام مبخروط مهبلي.
باإجراء  �شنة،   )50( بعد  اأمكن،  واإذا  )مل�ص(  للثديني  منتظم  بفح�ص  بالقيام   -  

مراقبة طبية متكررة )�شورة ثديية(.

www.alukah.net
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الصحبة الصالحة
اأخي احلبيب: اإذا اأردت الثبات يف طريق التوبة؛ فعليك اأن ترتك الرفقاء وامل�شيئني 
وتبحث عمن تظن فيهم اخلري وال�شالح؛ لأن ال�شاحب �شاحب - كما يقولون يف املثل.
ولقد قال امل�شطفى حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه - : 

»ل ت�شاحب اإل موؤمًنا ول ياأكل طعامك اإل تقي«.
وعن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الرجل على دين خليله؛ 

فلينظر اأحدكم من يخالل«.
فكم من �شالح ف�شد بعد التعرف على زمرة فا�شدة، وكم من عزيز ذل، وكم من 

غني قد افتقر، وكم من �شريف قد دن�ص �شرفه ب�شبب رفقاء �شيئني وبطالني. 
اأخي يف اهلل، لقد �شرب لنا الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص مثاًل للجلي�ص ال�شالح وجلي�ص ال�شوء، 
»اإمن��ا مثل اجللي�ص  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن   - الأ�شعري - ر�شي اهلل عنه  اأب��ي مو�شى  فعن 
ال�شالح وجلي�ص ال�شوء كحامل امل�شك ونافخ الكري، فحامل امل�شك اإما اأن يحذيك واإما 
اأن تبتاع منه، واإما اأن جتد منه ريًحا طيبة، ونافخ الكري اإما اأن يحرق ثيابك، واإما اأن 
جتد منه ريًحا خبيًثا«. ولقد �شدق الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص باأبي هو واأمي، فاإن الواقع ي�شدق هذا 

املثل.
فاإن من ي�شادق رجاًل �شاحًلا تقًيا نقًيا ل يعدو اأن يح�شل له اأحد ثالثة اأمور، 

اأو قد حت�شل له كلها: 
ن�شي،  اإذا  يذكره  بحيث  واملعا�شي  الذنوب  يف  الوقوع  من  اهلل  يحميه  اأن  اإم��ا   -

وينبهه اإذا غفل، وياأخذ بيده اإىل طريق اخلري والر�شاد. 
- واإما اأن يتاأثر به يف بع�ص �شلوكه، اأو كلها فيكون مثله يف �شالحه. 
- واإما اأن يك�شب ِذكًرا ح�شًنا عند النا�ص مبجال�شته وم�شاحبته.
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حلف الفضول
بن  واأ�شد  املطلب  وبني  ها�شم  بني  التي عقدت بني  املعاهدة  هو  الف�شول  حلف 
ملسو هيلع هللا ىلص بنحو ع�شرين  النبي  ك��الب وتيم بن م��رة، وذل��ك قبل بعثة  عبدالعزى وزه��رة بن 
�شنة. و�شبب ت�شمية احللف بهذا ال�شم هو اأن ثالثة من قبيلة جرهم، وهم: الف�شل بن 
ف�شالة، والف�شل بن وداعة، والف�شل بن احلارث - قد عقدوا قدمًيا حلًفا اأو معاهدة 
الأول،  اجلرهميني  ه��وؤلء  فعل  القر�شيني  فعل  اأ�شبه  فلما  واإغاثته؛  املظلوم  لن�شرة 

امل�شمون جميًعا بالف�شل، �شمى احللف: حلف الف�شول.
اأما عن �شبب قيام احللف، فهو اأن رجاًل من قبيلة زبيد باليمن قدم مكة بب�شاعة، 
فا�شرتاها منه العا�ص بن وائل ال�شهمي، ثم رف�ص اأن يوؤديه ثمنها، فطلب الزبيدي من 
بع�ص الكرباء والوجهاء اأن يعينوه على اقت�شاء حقه، فاأبوا ذلك وانتهروه ب�شبب قدر 

ومكانة العا�ص يف قومه.
ف�شعد الرجل اإىل اأعلى جبل يف مكة، وقري�ص جمتمعة يف اأنديتهم حول الكعبة، 
و�شاح باأعلى �شوته مردًدا �شعًرا يطلب فيه من اآل فهر اأن يحموه ويدفعوا عنه الظلم، 

قال:
ب���������ش����اع����ت����ه مل������ظ������ل������وم  ف��������ه��������ر،  اآل  ي���������ا 

ب����ب����ط����ن م�����ك�����ة، ن�����ائ�����ي ال������������دار وال����ن����ف����ر
ع���م���رت���ه ي����ق���������ص  اأ������ش�����ع�����ث مل  وحم�����������رم 

ي�����ا ل����ل����رج����ال وب�������ني احل�����ج�����ر واحل����ج����ر
ن��داءه، واجتمعت بنو ها�شم  اأن قام الزبري بن عبداملطلب يلبي  فكانت النتيجة 
وزهرة وتيم يف دار عبداهلل بن جدعان مبكة، وحتالفوا متعاهدين ليكونن يًدا واحدة 

مع املظلوم؛ حتى ياأخذوا ب�شاعة الرجل منه وردوها اإليه.
وحلف الف�شول هو اأ�شرف حلف عقدته العرب، وقد ح�شره النبي  ملسو هيلع هللا ىلص، وقال عنه 
بعد ذلك: لقد �شهدت يف دار عبداهلل بن جدعان حلًفا ما اأحب اأن يل به حمر النعم، ولو 

اأدعى به اإىل الإ�شالم لأجبت.

www.alukah.net
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اعرف قدر كل شيء تملكه
يف يوم من الأيام كان هناك رجل ثري جًدا اأخذ ابنه يف رحلة اإىل بلد فقري، لريي 
ابنه كيف يعي�ص الفقراء ، لقد اأم�شوا اأياًما وليايل يف مزرعة تعي�ص فيها اأ�شرة فقري.. 

يف طريق العودة من الرحلة �شاأل الأب ابنه: كيف كانت الرحلة؟
قال البن: كانت الرحلة ممتازة.

قال الأب: هل راأيت كيف يعي�ص الفقراء؟
قال البن: نعم.

قال الأب: اإًذا اأخربين ماذا تعلمت من هذه الرحلة؟
اأربعة..  )الفقراء( ميلكون  واح��ًدا، وهم  كلًبا  اأننا منلك  راأي��ت  لقد  الب��ن:  قال 

ونحن لدينا بركة ماء يف و�شط حديقتنا، وهم لديهم جدول لي�ص له نهاية.
لقد جلبنا الفواني�ص لن�شيء حديقتنا، وهم لديهم النجوم تتالألأ يف ال�شماء.. 

باحة بيتنا تنتهي عند احلديقة الأمامية، ولهم امتداد الأفق.. 
لدينا م�شاحة �شغرية نعي�ص عليها، وعندهم م�شاحات تتجاوز تلك احلقول..
لدينا خدم يقومون على خدمتنا، وهم يقومون بخدمة بع�شهم البع�ص..

نحن ن�شرتي طعامنا، وهم ياأكلون ما يزرعون..
نحن منلك جدراًنا عالية لكي حتمينا، وهم ميلكون اأ�شدقاء يحمونهم..

كان والد الطفل �شامًتا..
عندها اأردف الطفل قائاًل: �شكًرا لك يا اأبي؛ لأنك اأريتني كيف اأننا فقراء..

األ تعتربها نظرة رائعة جتعلك ممتًنا، اأن ت�شكر اهلل - تعاىل - على كل ما اأعطاك، 
بدًل من التفكري والقلق فيما ل متلك؟!

اعرف قدر كل �شيء متلكه.
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معجزة اهلل في خلق اإلنسان
قال - تعاىل -: زب ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ رب  )التني(؛ فقد اأودع اهلل يف ج�شم 
ا  الإن�شان اأ�شراًرا، ومعجزات، منها ما اكت�شف ومنها ما هو فوق اكت�شافاتنا، لكننا اأي�شً

ا.  ماأمورون باأن نتفكر يف بديع �شنع اهلل يف خملوقاته عموًما، والإن�شان خ�شو�شً

فلو تاأملنا اأع�شاء ج�شمنا التي قد تبدو لك �شغرية، لكن عملها وتركيبها يتفوق 
مباليني املرات على الأجهزة احلديثة التي ل متلك ا�شتخدام نف�شها.

تاأمل معي هذه املعجزات:

اأك  من )375( مليون  البالغ  الإن�شان  رئتي  الهوائية يف  تبلغ احلوي�شالت   -  
من  مكعًبا  م��رًتا   )1٨0( نحو  البالغ  ي�شحب  الواحد  اليوم  �شاعات  وخ��الل  حوي�شلة! 
الهواء يف عمليات التنف�ص! ويتولد عن ذلك طاقة تكفي يف جمموعها لرفع قاطرة �شكة 

حديدية اإىل علو مرتين! 

- ي�شخ قلب الإن�شان )22000( جالون من الدم يومًيا، اأي )٨030000( جالون يف 
ال�شنة ، اأي )4٨1٨00000( جالون خالل )٦0( �شنة هي متو�شط العمر، وهو  ما يزن نحو 
)345000( طن ! ترى هل ت�شتطيع اأية م�شخمة اأخرى اأن تقوم مبثل هذا العمل ال�شاق 

ملثل هذه الفرتة الطويلة دون حاجة اإىل اإ�شالح اأو �شيانة؟ 

- قلب الإن�شان كم ي ال�شكل، بحجم قب�شة اليد، يزن ما بني )225( اإىل )340( 
جراًما. وينب�ص بعدل )70( مرة يف الدقيقة، اأي )4200( مرة يف ال�شاعة، اأي )100٨00( 
الإن�شان )٦0(  ف��اإذا كان متو�شط عمر  ال�شنة..  اأي )3٦792000( مرة يف  اليوم،  مرة يف 
اأن هذا القلب العجيب يكون قد نب�ص )2207520000( مرة، اأي:  �شنة، فاإن هذا يعني 

مليار ومائتني و�شبعة ماليني وخم�شمائة وع�شرين األف نب�شة، دون توقف! 

- ت�شفي الكليتان يف الإن�شان البالغ ن�شف مرت مكعب من الدم يومًيا! وحتتوي 
الكليتان على متديدات من القنوات الدقيقة يقدر عددها ب�)200( مليون تقريًبا، وطول 
كل منها نحو خم�شة �شنتيمرتات، مما ي�شكل طولها نحو ع�شرة األف كيلومرت! اأي ما 

www.alukah.net
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يعادل ربع حميط الكرة الأر�شية.. فتبارك اهلل اأح�شن اخلالقني. 
- يتطور تركيب حليب الأم من يوم اإىل اآخر ليتالءم مع حاجة الر�شيع الغذائية، 
وهو اأمر ل يتوافر للحليب ال�شناعي الثابت الرتكيب؛ فحليب الأم يحتوي يف الأيام 
الأوىل للولدة مادة اللباأ، التي حتوي اأ�شعاف ما يحويه اللنب من الربوتني والعنا�شر 
املعدنية، لكنه يف الوقت نف�شه فقري بالد�شم وال�شكر اللذين ل يحتاج اإليهما الوليد يف 
اأيامه الأوىل.. وكذلك يحتوي اللباأ على اأج�شام م�شادة لزيادة مناعة الوليد ومقاومته 

لالأمرا�ص، كما اأن له اأثًرا مليًنا؛ مما يعترب معه غذاًء مثالًيا للوليد.
له طوال  ثابتة ومميزة  وتظل  ال��راب��ع،  ال�شهر  يف  الب�شمة يف اجلنني  تت�شكل   -
حياته، وقد ثبت علمًيا اأنه ل ميكن لب�شمة �شخ�ص اأن تتطابق اأو تتماثل مع �شخ�ص 
اآخر يف اأي مكان يف العامل ولو كان تواأًما له ومن بوي�شة واحدة؛ لذلك فاإن الب�شمة 

تعترب دلياًل قاطًعا ومميًزا ل�شخ�شية الإن�شان معموًل به يف كل بالد العامل. 
- مي�شي الرجل العادي مبعدل )20( األف خطوة يومًيا، اأي ما يزيد على ن�شف 

مليار خطوة يف )٨0( �شنة، وهي كافية للطواف حول العامل �شت مرات. 
ي��زن )50(  ال��ذي  ال��دم��وي��ة يف الإن�����ش��ان البالغ  اأط���وال الأوع��ي��ة  - يبلغ جمموع 
خط  عند  الأر�شية  الكرة  للف  يكفي  ما  وه��و  كيلومرت،   )100000( نحو  كيلوجراًما، 
  )٦300( نحو  الدموية  الأوعية  �شطوح هذه  م�شاحات  وتبلغ  ون�شف!  ال�شتواء مرتني 

مرت مربع! 
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ال تكن مغفاًل مثل الفيل
�شغرية  حركة  مب�شاحة  يتقيد  اأن  على  ولدت��ه  عند  الوليد  الفيل  تدريب  يتم 
للغاية، يقوم املدرب بربط �شاق الفيل بحبل مربوط اإىل وتد مغرو�ص بعمق يف الأر�ص، 
وهذا من �شاأنه اأن يحب�ص الفيل ال�شغري الذي �شيحاول يف البداية قطع احلبل، لكن 
اأنه ل  ال�شغري يعلم  الفيل  اأن يتمكن من ذلك؛ لذا فاإن  اأك  قوة من  احلبل �شيكون 
ي�شتطيع قطع احلبل، ويعلم اأن عليه البقاء دائًما يف امل�شاحة التي يحددها طول احلبل.
بكل  ي�شتطيع  فاإنه  اأط��ن��ان،  خم�شة  وزن��ه  عمالًقا  وي�شبح  الفيل  يكرب  وعندما 
�شهولة قطع احلبل نف�شه، لكنه ل يحاول؛ لأنه تعلم عندما كان �شغرًيا اأنه ل ي�شتطيع 
قطع احلبل.. وبهذه الطريقة، ميكن تقييد اأكرب اأفيال العامل باأقل الأحجام �شعًفا.

ا ، فلعلك ما زلت حمبو�ًشا داخل منطقة ياأ�ص  رمبا كان هذا يعرب عنك اأنت  اأي�شً
واإحباط بوا�شطة �شيء يف مثل �شعف وتفاهة احلبل ال�شغري الذي ي�شيطر على الفيل 
اأن احلبل اخلا�ص بك م�شنوع من املعتقدات املقيدة وال�شور التي تلقيتها  اإل  الكبري، 
وا�شتوعبتها وغر�شتها بداخلك عندما كنت �شغرًيا. فاإذا كان هذا يعرب عنك حًقا، فاإن 
اخلرب الطيب هو اأنك ت�شتطيع تغيري منطقة اإحباطك وياأ�شك.. كيف؟ هناك ثالثة 

طرق خمتلفة:
1- ميكنك ا�شتخدام التاأكيدات وحديث الذات الإيجابي لتوؤكد امتالكك الفعلي 

ملا تريد، وفعلك ما تريد اأن تكون عليه.
2- ميكنك �شنع �شور داخلية موؤثرة وفعالة تعرب عن امتالكك، وفعلك، وكونك 

ما تريد.
3- ميكنك بب�شاطة اأن تغري �شلوكك.

تلك الطرق الثالثة جميًعا من �شاأنها اأن حتولك خارج منطقة قيودك القدمية.. 
فحاول حتطيم قيودك؛ حتى ل تكون مغفاًل مثل الفيل!

www.alukah.net
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أسرار حبة القمح

التي يحتاج  الغذائية  فاملواد  الغذائية؛  للمواد  اأعظم م�شدر  القمح  تعترب حبة 
ن كل هذه  اإليها ج�شم الإن�شان متعددة، ويجب اأن يكون طعام الإن�شان متنوًعا؛ حتى يوؤمرّ

املواد، وميكن ت�شنيف هذه املواد الغذائية باأربعة اأنواع، هي: 

1- املواد الن�شوية وال�شكرية. 

2- املواد الروتينية ومنها اللحوم. 

3- الأمالح املعدنية كمركبات ال�شوديوم والبوتا�شيوم. 

4- الفيتامينات املوجودة يف الفواكه. 

ولن نغايل اإذا قلنا: اإن اهلل - �شبحانه - قد جمع كل هذه املواد الغذائية ال�شرورية 
لالإن�شان يف حبة القمح ال�شغرية.

منه..  ك��ب��رية  ن�شبة  وي�شكل  القمح  يف  وا���ش��ح  ف��وج��وده��ا  الن�شوية،  امل���واد  اأم���ا 
نقطة من  و�شع  ثم  م��اء،  كوب من  بو�شع قطعة خبز �شغرية يف  ذلك  ك�شف  وميكن 
اإىل  الن�شا  بوجود  لونه  ينقلب  البنف�شجي  اليود  فاإن  الري�شة(،  )دهن  اليود  حملول 
اأن من�شغ قطعة  اأزرق وا�شح. ويكفي ملالحظة املواد الن�شوية املوجودة يف اخلبز  لون 
�شكر  اإىل  القمح  ن�شا  حت��ول  من  ن��اجت  حلو  بطعم  ن�شعر  فاإننا  بل�شاننا،  �شغرية  خبز 

اللعاب. بوا�شطة خمائر 

واأما املواد الربوتينية، التي يف القمح، فيكفي للك�شف عنها اأن ناأخذ قطعة عجني 
طرية، ونفتح حنفية املاء قلياًل، وندعك قطعة العجني براحة اليد، فنجد اأنها تنحل 
باملاء �شيًئا ف�شيًئا، ثم تبقى يف يدنا مادة لزجة غري منحلة تدعى )الدوابوق(. واملادة 
التي انحلت يف املاء هي املواد الن�شوية، واملواد التي مل تنحل هي الربوتينات، وهي تكافئ 

يف قيمتها الغذائية اللحوم. 
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وقد وجد اأن حبة القمح حتوي نحو )٨0%( من املواد الن�شوية، و)12%( من املواد 
الآزوتية )الربوتينات(.

اأحاطها - �شبحانه - بق�شرة و�شع فيها  القمح، فقد  ولتتم معجزة اهلل يف حبة 
القمح  ق�شرة  اأن  وجد  فقد  والفيتامينات،  الأم��الح  اأعني  للغذاء،  الأخريين  امل�شدين 
غنية جًدا بالأمالح والفيتامينات ال�شرورية لالإن�شان، وهذه الق�شرة تنزع عادة وتطحن 

وتباع مبا ي�شمى )النخالة(.

www.alukah.net
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من عالمة المخلص ")"
)الفرقان(؛  زب ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ رب     تعاىل:  اهلل  ق��ال 
ا لوجه اهلل - تعاىل -، وهكذا كل عمل يعمله الإن�شان، ل يبتغي به  لأنه مل يكن خال�شً

وجه اهلل - تعاىل -.
فما الفائدة اإذن من التعب والن�شب واملعاناة يف مزاولة الأعمال، اإذا كان م�شريها 

اأن تكون هباًء منثوًرا؟
فيا اأيها العامل: الإخال�ص! الإخال�ص! 

هذا، ومن عالمة املُْخل�ص ما يلي: 
ثوابه،  ُينق�ص  اأو  يبطله  ما  كل  من  و�شالمته  العمل،  �شحة  على  يحر�ص  اأن��ه 

فيتقرب اإىل اهلل - تعاىل - بعمل �شالح موافق لل�شنة.
ومن عالمة املخل�ص:

اأنه ينظر اإىل نف�شه دائًما بعني الزدراء والتق�شري، فال ُيعجب بنف�شه ول ُيغرت 
بعمله، وهو يعمل ويخ�شى اأن اهلل - تعاىل - ل يتقبل منه.

ومن عالمة املخل�ص:
اأنه ل يزهو بعمله على غريه، ول مُينُّ به على ربه،زب ی  ی  جئ حئ مئ ىئ يئ 

جب حب خب رب ) احلجرات: 17(.

ومن عالمة املخل�ص: 
اإليه من  اأحُب  اإخفاُء العمل وكتُمه  اأمام النا�ص، بل  اأن يظهر عمله  اأنه ل يحب 

اإظهاره ون�شره. 
ومن عالمة املخل�ص:

اأنه زاهد يف الثناء واملدح، ل يحبه ول يرغب فيه، ول يحر�ص عليه، فالزهد لي�ص 
يف متاع الدنيا فقط، بل الزهد الأ�شد هو الزهد يف مدح النا�ص واإطرائهم. وكم من زاهٍد 

م الغيوب.  يف الدنيا، راغٍب يف ثناء النا�ص ومدحهم، ول يعلم ما يف القلوب اإل عالَّ
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ومن عالمة املخل�ص: 
اأنه ل يحب اأن ي�شتهر، ول ي�شعى لل�شهرة، بل يفر منها دائًما، لعلمه اأنها رمبا 
اأف�شدت عليه الإخال�ص، فكم من عامل خمل�ص اأف�شدته ال�شهرة، فاأ�شبح يلتم�ص ر�شا 

النا�ص ب�شخط اهلل - تعاىل -.
ُه اأن ل ُي�شعر مبكانه. قال اأيوب ال�شختياين: واهلل ما �شدق عبد اإل �َشرَّ
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من عالمة المخلص "2"
)الفرقان(؛  زب ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ رب     تعاىل:  اهلل  ق��ال 
ا لوجه اهلل - تعاىل -، وهكذا كل عمل يعمله الإن�شان، ل يبتغي به  لأنه مل يكن خال�شً

وجه اهلل - تعاىل -.
فما الفائدة اإذن من التعب والن�شب واملعاناة يف مزاولة الأعمال، اإذا كان م�شريها 

اأن تكون هباًء منثوًرا؟
فيا اأيها العامل: الإخال�ص! الإخال�ص! 

هذا ومن عالمة املُْخل�ص ما يلي: 
اأنه يحب الإ�شالح وانت�شار اخلري واإقبال اخللق على طاعة اهلل - تعاىل -، �شواء 
اأم على يد غريه؛ لأنه ي�شعى اإىل مر�شاة اهلل، ولي�ص اإىل متجيد  اأك��ان ذلك على يده 

نف�شه وطلب املنزلة لها بني اخللق.
قال الإمام ال�شافعي - رحمه اهلل -: "وددُت اأن كل علم اأعلمه، يعلمه النا�ص، اأوؤجر 

عليه، ول يحمدوين".
ومن عالمة املخل�ص:

اأعلن تراجعه  اأنه ل ي�شيق ذرًعا بالنقد، بل ينظر فيه، فاإن كان نقًدا �شحيًحا 
و�شكر الناقد، واإن كان نقًدا غري �شحيح - وكان الناقد نا�شًحا - بنيرّ وجهة نظره واأبان 
عن اأدلته ودافع عن حجته بالأ�شلوب املوؤدب الذي ي�شتفيد منه ناقده وقارئه، واإن كان 

زب ڃ چ  اأخ��ًذا ب��الأدب القراآين:  ا متعنًتا اأعر�ص عنه ومل ي�شتغل به،  الناقد مغر�شً
چ رب  )الأعراف: 199(.

ومن عالمة املخل�ص:
اأنه ل ينقطع عن العمل بذم بع�ص النا�ص له، وعدم ر�شاهم عنه؛ لأنه ل يعمل 
لهم، بل يعمل هلل - تعاىل -، فهو م�شتمر يف عمله يف طاعة اهلل ومر�شاته، ولو �شخط 
عليه من �شخط، ول يتاأثر - كذلك - بقلة امل�شتفيدين منه اأو ك تهم؛ لأنه ي�شعى اإىل 
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مر�شاة اهلل، ويدعو اإىل اهلل ولي�ص اإىل نف�شه.
قال علي بن الف�شيل بن عيا�ص لأبيه: يا اأبِت، ما اأحلى كالم اأ�شحاب حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 

فقال: يا بني، اأو تدري مَل حال؟ 
قال: ل.

قال: لأنهم اأرادوا اهلل به. 
اللهم اإين اأدعوك بدعاء عبدك ال�شالح عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه -: 

�شيًئا!". ا، ول جتعل لأحد فيه  "اللهم اجعل عملي �شاحًلا، واجعله لك خال�شً
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أطـول يـد..!

عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - اأن بع�ص اأزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص قلن للنبي - عليه ال�شالة 
وال�شالم -: )اأينا اأ�شرع بك حُلوًقا قال: »اأطولكن يًدا« فاأخذوا ق�شبًة يذرعونها فكانت 
َ�ا بعُد اأمنا كانت طول يدها ال�شدقة، وكانت اأ�شرعنا حُلوًقا  �شودة اأطولهن يًدا؛ َفَعِلْم��ن�

به وكانت حتب ال�شدقة( رواه البخاري.

البذل والإنفاق هو �شبيل العو�ص يف الدنيا والأجر يف الآخرة، فما من يوم ي�شبح 
العباد فيه اإل ملكان ينزلن، فيقول اأحدهما: »اللهم اأعط منفًقا خلًفا« ، ويقول الآخر: 
رواه  م��ال«  نق�شت �شدقة من  »ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقوله  عليه،  تلًفا« متفق  اأع��ط مم�شًكا  »اللهم 

م�شلم.

وبعد  امل�شاجد،  باأحد  املغرب  �شليت  يقول  ج��ار  ك��ان يل  الأ�شخا�ص:  اأح��د  يقول 
ال�شالة قام رجل رث الثياب �شعيف احلال تت�شح عليه امل�شكنة يطلب امل�شاعدة، فاأخرجت 
ما يف حمفظتي فما وجدت غري )75( رياًل فقط، فاأعطيته اإياها وطلبت دعاءه، وما اإن 
خرجت من باب امل�شجد، واإذ باأحد الزمالء الذي مل يت�شل بي منذ فرتة طويلة يطلب 
مقابلتي لأجل مبلغ )٦00( ريال من م�شتحقات انتداب يل �شابق مل اأ�شتلمها، فتعجبت 

من هذا املال بعد هذه ال�شدقة مبا�شرة دون مقدمات، و�شدق ربي زب ی  ی ی ی 
جئ حئمئ رب )�شباأ: 39(.

اآدم  اب��ن  م��ات  »اإذا  الإن�شان:  التي تبقى بعد وف��اة  الأع��م��ال  البذل والإن��ف��اق من 
انقطع عمله اإل من ثالث، وذكر منها: �شدقة جارية..«.

ابن  العالمة  قال  وال�شعادة،  ال�شدر  ان�شراح  اأ�شباب  اأعظم  من  والإن��ف��اق  البذل 
عثيمني - يرحمه ربي -: "ولو طبق اأولئك الذين ُيعانون ال�شائقات النف�شية فبادروا 

اإىل ال�شدقات لزال عنهم - باإذن اهلل - ما ي�شتكون" زب ۈ ٴۇ  ۋ   ۋ ۅ 
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ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ  رب  )البقرة(.

اأُخي.. كل امرئ يف ظل �شدقته حتى ُيق�شى بني النا�ص؛ فلو ا�شتطعت اأن يكون 
لك يف كل يوم �شدقة فافعل.
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اإلسالم دين اليسر
يقتل  اأن  توبته  كانت  اإ�شرائيل  بني  يف  ال�شيئة  ويفعل  املع�شية  يف  يقع  ال��ذي  اإن 
نف�شه، اأما يف الإ�شالم فيكفي للمذنب اأن يندم على ما فعل، ويعزم على األ يعود، ويقلع 

عن الذنب ويرد احلقوق لأ�شحابها.

ال�شلوات وق�شرها  له بجمع  �ُشمح  الذي  امل�شافر  الي�شر مع  دين  الإ�شالم  وكان 
الرباعية منها، في�شلي الظهر مع الع�شر، وي�شلي الظهر ركعتني وكذلك الع�شر، بل 

اأذن له األ ي�شوم يف �شفره.

وامل���راأة واملر�شع واحل��ام��ل يف  املري�ص والعجوز  م��ع  الي�شر  دي��ن  الإ���ش��الم  وك��ان 
ال�شماح لهم بعدم ال�شيام؛ تقديًرا حلالتهم.

وكان الإ�شالم دين الي�شر عندما اأذن للمري�ص وذي العاهة يف عدم ال�شرتاك يف 
قتال الأعداء.

ونذكر من مظاهر ي�شر الإ�شالم:

ا�شُتكرهوا  وما  والن�شيان  اخلطاأ  اأمتي  عن  اهلل جت��اوز  »اإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�شول  قال 
عليه«  رواه ابن ماجه. 

قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل جتاوز لأمتي عما تو�شو�ص به �شدورها ما مل تعمل 
به اأو تتكلم به« رواه ابن ماجه. 

اهلل  اأطعمه  ف��اإمن��ا  فليتم �شومه؛  و���ش��رب  ف��اأك��ل  ن�شي  »اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر���ش��ول  ق��ال 
و�شقاه«  رواه البخاري. 

قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لي�ص من الرب ال�شيام يف ال�شفر، عليكم برخ�شة اهلل - عز 
وجل - فاقبلوها« رواه الن�شائي. 

كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »ياأمر املوؤذن اإذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول األ �شلوا يف 
الرحال« رواه م�شلم.
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عن عمران بن ح�شني - ر�شي اهلل عنه - قال كان بي النا�شور، ف�شاألت النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
عن ال�شالة فقال: »�شل قائًما، فاإن مل ت�شتطع فقاعًدا، فاإن مل ت�شتطع فعلى جنب« 

رواه اأحمد.
املاء ع�شر  واإن مل يجد  امل�شلم،  الطيب و�شوء  ال�شعيد  »اإن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال ر�شول اهلل 

�شنني« رواه اأحمد.
دخل النبي ملسو هيلع هللا ىلص على عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - وعندها امراأة فقال: »من هذه؟« 
قالت: فالنة ل تنام تذكر من �شالتها، فقال لهم: »مه عليكم من العمل ما تطيقون 
فواهلل ل ميل اهلل - عز وجل - حتى متلوا، وكان اأحب الدين اإليه ما دام عليه �شاحبه« 

رواه الن�شائي. 
اأخرب ابن عبا�ص - ر�شي اهلل عنه - اأن رجال اأ�شابه جرح يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم 
اأ�شابه احتالم، فاأمر بالغت�شال فمات، فبلغ ذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »قتلوه قتلهم اهلل اأمل 
يكن �شفاء العليل ال�شوؤال«، وقال عطاء - ر�شي اهلل عنه - بلغني اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص �شئل بعد 

ذلك فقال: »لو غ�شل ج�شده وترك راأ�شه حيث اأ�شابه اجلرح« رواه الدارمي.
زب ۇ ۇ ۆ ۆ   للم�شلمني:   - تعاىل   - اهلل  ق��ول  وغ��ريه يجمعه  ذل��ك  كل 
ۈ ۈ ٴۇ  ۋ رب  )البقرة: 1٨5(، وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن هذا الدين ي�شر ولن ي�شاد 

الدين اأحد اإل غلبه« رواه الن�شائي.
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ماذا تعرف عن البوكيمون؟
لنقف وقفة تاأمل مع هذا الغزو اجلديد لعقولنا، وما فيه من خطر على عقول 

اأطفالنا؛ اإذ اإن الطفل من طبيعته التقليد. 

)باكت  الأوىل  لكلمتني  اخت�شار  وهي  الأ�شل،  اإجنليزية   كلمة  هي  البوكيمون 
)Pocket والثانية )مون�شرت Monster( اأما )باكت( فتعني اجليب، واأما الثانية 

)مان�شرت( فلها عدة معاٍن، نذكر منها: 

1- الغول. 

2- املخلوق غري ال�شوي. 

3- العفريت. 

4- املخلوق ال�شرير. 

اأما اللعبة، فهي ذات من�شاأ ياباين، حيث يعتقد الياباين بوجود هذه )املخلوقات( 
املح�شو�شة الغريبة يف اأماكن معينة اأك  غرابة. 

بع�ص هذه املخلوقات ميكن احل�شول عليها - ح�شب اعتقاداتهم - من فوهات 
الآخ��ر يوؤخذ من لهيب  امل��زاب��ل، وبع�شها  اأخ��ذه من  الآخ��ر ميكن  ال��رباك��ني، وبع�شها 

النريان، واأنواع اأخرى توجد يف اأبعد املغارات، اأو يف اأعمق احلفر داخل الأر�ص.

اأو حتى من طبقات  املحيطات،  اأعماق  عليها من  اأن��واع ميكن احل�شول  وهناك 
معينة من اجلوز.

ومائية،  وه��وائ��ي��ة،  ن��اري��ة،  اأن����واع:  اإىل  البوكيمونات  ه��ذه  ت�شنيف  يتم  وعليه 
وكهربائية.

وعلى �شبيل املثال؛ هناك بوكيمون كهربائي ي�شمى )بيكات�شو( وهو عبارة عن فاأر 
كهربائي ي�شدر طاقة وبرًقا من نوع معني، وعندما يجتمع عدد من هوؤلء البوكيمونات 

ميكن لطاقتهم اأن ت�شبب عوا�شف رعدية.
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ونوع اآخر ي�شمى )اأبرا - ABRA( ويعتقد اأن لديه القدرة على قراءة العقول، 
وما يدور فيها، ول �شيما من اأفكار �شريرة. 

وهناك )كادابرا - Kadabra( الذي يعتقد اأنه ل يخرج اإل يف الليل، اأما يف 
النهار فيقوم بدفن وجهه يف الرتاب.

اأما )وارتورتل - Wartortle( املائي فيق�شي معظم وقته خمتبًئا داخل املاء، 
حمرًكا اأذنيه حلفظ التوازن.

يكون  م��ا  واأق���رب  العقل  ي�شدقه  ل  ا  خا�شً معتقًدا  بوكيمون  لكل  جن��د  وه��ك��ذا 
لالأ�شطورة.

بع�ص  ويعتقد  البوكيمونات،  ه��ذه  من  نوًعا   )150( بوجود  فيعتقد  عددها  اأم��ا 
اليابانيني بوجود عدد اأك  من ذلك، حيث اإن بع�ص هذه البوكيمونات قابلة للتحول 

اإىل بوكيمونات اأخرى تتفاوت من حيث قدراتها وطاقاتها.
وتبداأ الرحلة عندما يبداأ لعب البوكيمون مبحاولة اإم�شاك اأكرب عدد ممكن من 
هذه )املخلوقات الغريبة(، ثم تبداأ رحلة تدريبها لت�شبح الأقوى، وليت�شنى ا�شتخدامها 

يف األعاب هدفها الك�شب والربح، واأقرب ما تكون للمي�شر والقمار.
اعتمادها الأ�شا�ص على رمي قطعة نقود )بوكيمونية( يف الهواء، فاإن جاءت على 
وجهها ميكن اأن ت�شلب بوكيمون اآخر قدراته، واأن ت�شلب �شاحبه اأمواله، اأو اأن تق�شي 
على )بوكيمونه( دون اأن ميوت؛ حيث يعتقد - ح�شب الفهم الياباين - اأن هذه املخلوقات 

ل متوت، واإمنا فقط يغمى عليها.
تاأمل مع هذا الغزو اجلديد لعقولنا، وما فيه  اإخ��واين.. لنقف وقفة  واأخ��رًيا: 
ندع  اأن  بالكم  فما  التقليد،  الطفل من طبيعته  اإن  اإذ  اأطفالنا؛  عقول  على  من خطر 
اأطفالنا يقلدون �شلوكيات هذه املخلوقات ال�شريرة؟ وي�شبح �شغلهم ال�شاغل م�شاهدة 
التي  الأبي�ص(  )ال��رداء  كاأفكار ع�شابة  املعكو�شة؛  باأفكارها  والأخ��ذ  البوكيمون  حلقات 
حتمل �شعار احلب وال�شالم، �شلوكها ال�شر وال�شر فقط، ثم ل نن�شى امل�شكالت اليومية 

التي �شببها بطاقات البوكيمون، هذا كله غريب.

www.alukah.net
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اإىل  البطاقات  �شعر  ي�شل  ب��امل��ال، حيث  ال�شاللة  ه��ذه  ن�شرتي  اأن  الأغ���رب  اأم��ا 
)150( واإىل )350( رياًل، ونوع اآخر ي�شل اإىل )500( ريال! 

هذه  ب��رتك  باأنف�شنا  ن��ب��داأ  واأن  ر�شدنا،  اإىل  نعود  اأن  بنا  ح��ري  اإخ���واين؛  ي��ا  اإذن 
ال�شاللة متذكرين قول اهلل - عز وجل -: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ رب  )املائدة(.
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المنهيات في آداب الطعام والشراب
النهي عن الأك��ل مما بني اأي��دي الآخرين، وعن الأك��ل من و�شط الطعام، واإمنا 
ياأكل من حافته وجوانبه، فاإن الربكة تنزل و�شط الطعام، وعن ترك اللقمة اإذا �شقطت، 

بل يزيل عنها الأذى ثم ياأكلها، ول يدعها لل�شيطان.
والنهي عن ال�شرب يف اآنية الذهب والف�شة، وعن ال�شرب واقًفا، وعن ال�شرب من 
ثلمة الإناء املك�شور حتى ل يوؤذي نف�شه، وعن ال�شرب من فم الإناء، وعن التنف�ص فيه، 

وعن ال�شرب بنف�ص واحد، بل ي�شرب ثالًثا فاإنه اأهناأ واأمراأ واأبراأ.
والنهي عن النفخ يف الطعام وال�شراب، وعن الأكل وال�شرب بال�شمال، واأن ياأكل 
ال�شخ�ص وهو منبطح على بطنه، واأن يقرن الرجل بني مترتني عند الأكل، اإل اإذا اأذن 
له �شاحبه امل�شرتك معه يف الطعام؛ وذلك ملا يف الإقران من ال�شره والإحجاب برفيقه.
ف��اإذا مل يجد غريها  ي�شتعملونها،  التي  الكتاب  اأه��ل  اآنية  ا�شتعمال  والنهي عن 

فليغ�شلها وياأكل فيها، وعن اجللو�ص على مائدة يدار عليها اخلمر.
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العسل واألطفال
املثانة  التحكم يف ع�شالت  ي�شتطيع  ال��ذي ل  الطفل  الأط��ب��اء  كثري من  ين�شح 
البولية بعد �شن )3( �شنوات بتناول ملعقة ع�شل قبل النوم، حيث يجذب الع�شل �شوائل 
بل  لياًل،  التبول  ع��دم  على  الطفل  يتعود  حتى  الليل؛  اأثناء  يف  الكلى  فرييح  اجل�شم؛ 
اإن كبار ال�شن ين�شحون بتناول الع�شل قبل النوم؛ لوقايتهم من النهو�ص يف ال�شاعات 

املبكرة للتبول. 
�شهور   )٦( مل��دة  طفاًل   )30( على  اأجريت جتربة  اإ�شبانيا  م�شت�شفيات  اأح��د  ويف 
قورنوا بعدد مماثل من الأطفال ياأخذون الغذاء العادي؛ فظهرت زيادة يف الوزن، وزيادة 
يف عدد الكرات الدموية احلمراء، وزيادة يف الهيموجلوبني، وزيادة يف الكائنات النافعة 
بالأمعاء، عالوة على قدرة حتمل غري عادية بالن�شبة لالأطفال الذين ياأخذون الع�شل، 
وين�شح الأطفال يف حالة اإ�شابتهم بالأنيميا باإ�شافة ملعقة ع�شل �شغرية اأو اثنتني اإىل 

وجبة الطفل، كما وجد اأن الع�شل ي�شاعد على حت�شني منو العظام والأ�شنان.
وعند اإ�شابة اجلهاز اله�شمي بالقرحة ين�شح بتناول الع�شل مذاًبا يف املاء الدافئ 
وقد ن�شر د.�شامل جنم يف موؤمتر الطب الإ�شالمي عام )19٨2م(، اأن الع�شل اأفاد يف عالج 

الإ�شهال املزمن غري معروف ال�شبب. 
كما ن�شح داود الإنطاكي يف القرن ال�شاد�ص ع�شر با�شتعمال ع�شل النحل لعالج 
للع�شل  باإيطاليا  بولونيا  جامعة  م�شت�شفى  يف  وثبت  الكبد،  وت�شمم  ال�شفراء  مر�شى 
تاأثرًيا قوًيا ملر�شى الكبد، كما اأن خليط الع�شل والليمون وزيت الزيتون يفيد يف حالت 

اأمرا�ص الكبد واحلو�شلة املرارية.
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مرض يصيب المرأة المتبرجة
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ن�شاء كا�شيات عاريات مائالت مميالت، روؤو�شهن كاأ�شنمة البخت املائلة، 
ا: »ل تقبل �شالة حائ�ص اإل  ل يدخلن اجلنة ول يجدن ريحها« رواه اأبو داود. وقال اأي�شً

بخمار« رواه الإمام اأحمد.
وب��اًل عليها،  امل��راأة وعريها يعد  اأن تربج  العملية احلديثة،  البحوث  اأثبتت  لقد 
الأج���زاء  يف  اخلبيث  ال�شرطان  مر�ص  انت�شار  اإىل  احلالية  الإح�����ش��اءات  اأ���ش��ارت  حيث 

العارية من اأج�شاد الن�شاء، ول �شيما الفتيات الالتي يلب�شن املالب�ص الق�شرية.
"امليالنوما  اخلبيث  ال�شرطان  اإن  الربيطانية:  الطبية  املجلة  يف  ُن�شر  فلقد 
اخلبيثة" والذي كان من اأندر اأنواع ال�شرطان اأ�شبح الآن يف تزايد، واأن عدد الإ�شابات 
ال�شبب  واأن  اأرجلهن،  به يف  يت�شاعف حالًيا، حيث ي�شنب  العمر  الفتيات يف مقتبل  يف 
الرئي�ص ل�شيوع هذا ال�شرطان اخلبيث هو انت�شار الأزياء الق�شرية التي تعر�ص ج�شد 
اأو  ال�شفافة  اجل��وارب  تفيد  ال�شنة، ول  ف��رتات طويلة على مر  ال�شم�ص  لأ�شعة  الن�شاء 
جمع  يف  ي�شاركوا  اأن  الأوب��ئ��ة  اأط��ب��اء  املجلة  نا�شدت  وق��د  م��ن��ه..  ال��وق��اي��ة  يف  النايلون 
 املعلومات عن هذا املر�ص وكاأنه يقرتب من كونه وباًء، اإن ذلك يذكرنا بقوله - تعاىل -: 

ى  ې  ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  زب 

ى ائ رب )الأنفال(.

ولقد حل العذاب الأليم اأو جزء منه يف �شورة ال�شرطان اخلبيث، الذي هو اأخبث 
والأ�شعة فوق  ال�شم�ص،  لأ�شعة  تعر�ص اجل�شم  ينتج من  املر�ص  ال�شرطان، وهذا  اأن��واع 
على  البحر  مالب�ص  اأو  الق�شرية  املالب�ص  توفره  ما  وه��و  طويلة،  ف��رتات  البنف�شجية 

ال�شواطئ. 
ويالحظ اأنه ي�شيب الأج�شاد كافة وبن�شب متفاوتة ويظهر اأوًل كبقعة �شغرية 
اأو ال�شاق واأحياًنا بالعني، ثم يبداأ  �شوداء، وقد تكون متناهية ال�شغر وغالًبا يف القدم 
فيهاجم  الأول،  ظ��ه��وره  مكان  يف  وينمو  يزيد  اأن��ه  م��ع  واجت���اه  مكان  ك��ل  يف  بالنت�شار 
الغدد اللمفاوية باأعلى الفخذ، ويغزو الدم وي�شتقر يف الكبد ويدمرها، وقد ي�شتقر يف 
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الأع�شاء كافة، ومنها العظام والأح�شاء مبا فيها الكليتان، ولرمبا يعقب غزو الكليتني 
البول الأ�شود؛ نتيجة لتهتك الكلى بال�شرطان اخلبيث الغازي.

وقد ينتقل اإىل اجلنني يف بطن اأمه، ول ميهل هذا املر�ص �شاحبه طوياًل، كما 
ل ميثل العالج باجلراحة فر�شة للنجاة كباقي اأنواع ال�شرطان؛ حيث ل ي�شتجيب هذا 
النوع من ال�شرطان للعالج بجل�شات الأ�شعة، من هنا ندرك وجًها من حكمة الت�شريع 
الإ�شالمي يف ارتداء املراأة للزي املحت�شم الذي ي�شرت ج�شدها جميعه مبالب�ص وا�شعة 

غري �شيقة ول �شفافة. 
دينها  يف  للمراأة  وقاية  هي خري  والحت�شام  العفة  ثياب  اأن  وا�شًحا  �شار  فلقد 

ودنياها. 
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البحارة المسلمون أول من اخترعوا 
البوصلة المغناطيسية

الإ�شالمية،  احل�شارة  ت��اري��خ  يف  احلا�شمة  الخ��رتاع��ات  اأح��د  "البو�شلة"  تعد 
رحالته  يف  يعتمد  الإن�شان  وك��ان   ،)Boussola( الأجنبية  املراجع  يف  �شميت  وق��د 
الأربع�ة،  الجتاهات  ملعرفة  ال�شماء  اإىل  التطلع  على  البحر  اأو  الرب  يف  ال�شتك�شافية، 
ففي النهار يراقب ال�شم�ص واجتاه الظل، ويف الليل يراقب النجوم، لكن كثرًيا ما كانت 
ال�شحب والغيوم وتنعدم  التي تك  فيها  الظروف اجلوية تخذله، وخا�شة يف البحار 
الروؤية، فكان ذلك يحد من ن�شاطه وحركته، ومن هنا كان اخرتاع الإبرة املغناطي�شية 

فتًحا جديًدا يف م�شرية ع�شره. 
الإغ��ري��ق  عرفها  فقد  املغناطي�شية،  اخلا�شية  ع��رف  م��ن  اأول  ال��ع��رب  يكن  ومل 
وال�شينيون قبلهم، ولكن امل�شلمني كانوا اأول من ا�شتفاد من هذه اخلا�شية يف �شنع اأول 
بو�شلة؛ وذلك بحك الإبرة على املغناطي�ص، ثم و�شعها فوق اإناء فيه ماء بحيث تطفو 

على عودين �شغريين من اخل�شب.. فتتجه الإبرة نحو ال�شمال. 
وقد ظل هذا النوع من البو�شلة م�شتعماًل يف ال�شفن العربية التي متخر عباب 
تعرب  التي  وتلك  ال�شني..  يف  كانتون  اإىل  وف��ار���ص  اليمن  موانئ  من  الهندي  املحيط 

البحر الأبي�ص املتو�شط. 
ويف �شنة )475م( اخرتع عامل البحار ابن ماجد اأول اإبرة جال�شة على �شن؛ لكي 
)الفوائد(:  كتابه  يقول يف  امل��اء. ويف ذلك  وع��اء  اإىل  دون احلاجة  تتحرك حركة حرة 
ذلك  يف  ولنا  بنف�شه،  احلقة  على  املغناطي�ص  تركيب  البحر  علم  يف  اخرتاعنا  "ومن 

حكمة كبرية مل تودع يف كتاب". 
اأثناء احلروب  اأوروب��ا على مرحلتني: املرحلة الأوىل  اإىل  وقد انتقلت البو�شلة 
الثانية  وامل��رح��ل��ة  امل�شلمني،  املتو�شط  الأب��ي�����ص  البحر  مالحي  طريق  ع��ن  ال�شليبية 
وذل��ك عن طريق مالحي  امل��ي��الدي،  القرن اخلام�ص ع�شر  اب��ن ماجد( يف  هي )حقبه 
جنوبي اآ�شيا امل�شلمني عندما ا�شتعان بهم البحارة الإ�شبان واليطاليون، اأما القول باأن 
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اأوًل وعرفها عنهم العرب، فاإن الرد عليه ياأتي من علماء  ال�شينيني قد عرفوا الإبرة 
القدمية  ال�شينية  املخطوطات  يجدوا يف  باأنهم مل  يقرون  الذين  ال�شينية  الدرا�شات 
اأي ذكر لالإبرة املغناطي�شية، بل اإن خا�شية جذب املغناطي�ص نف�شها كانت غام�شة عند 
احلجر  املغناطي�ص  حجر  ي�شمون  وكانوا  العلم،  ولي�ص  بال�شحر  ومرتبطة  ال�شينيني 

املحب.
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كيف يتذوق اإلنسان؟
ال�شم  حا�شتا  وتلعب  واحل��ي��وان،  الإن�شان  عند  التذوق  حا�شة  ع�شو  هو  الل�شان 
والتذوق دوًرا بالغ الأهمية لدى الإن�شان واحليوان.. وكثرًيا ما ي�شاعدنا الل�شان على 

معرفة اإذا كان هذا الطعام �شاحًلا لالأكل، وهل هو طيب املذاق اأم ل؟
فاإذا كان ملحه قلياًل فنزيده، واإذا كان طعمه غريًبا فنتجنبه.

الذي  الل�شان  اأي  ال��ذوق،  الإجابة عنها بف�شل حا�شة  ن�شتطيع  الأ�شئلة  كل هذه 
ي�شاعدنا على متييز احللو من احلام�ص اأو املالح اأو املر.

على متييز  ي�شاعدنا  فال�شم  والتذوق،  ال�شم  حا�شتي  بني  وثيقة  وهناك عالقة 
نكهة الطعام عن طريق الأنف.. لكن يف حالة اإ�شابتنا بزكام قوي �شد اأنوفنا فال يعود 
تتوقف عن  الل�شان  �شطح  على  التي  ال�شغرية  النتوءات  لأن  الطعام؛  تذوق  مبقدورنا 

القيام بعملها عند الإ�شابة بالزكام.
على  املوجودة  التذوق  براعم  ف��اإن  بالدماغ؛  مت�شلة  احلوا�ص  اأع�شاء  كانت  وملا 
ا بالق�شرة ال�شحائية للدماغ بوا�شطة الأع�شاب التي تتحول  �شطح الل�شان مت�شلة اأي�شً

نب�شاتها اإىل مذاق.
الطفل  اإن  اإذ  التذوق؛  دوًرا يف عملية  تلعب  الغريزة  اأن  اإىل  الإ�شارة هنا  وجتدر 

ا من عمره. ي�شتطيع اأن مييز بني املذاقات املتعددة يف مرحلة مبكرة جدرّ
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اعترف بأنك ُكٌل ال يتجزأ
دائًما؛ �شع يف خميلتك اأنك كل ل يتجزاأ، وتقبل حياتك كما هي. اأنت �شمني اأو 
نحيف اأو و�شيم، اأو غري ذلك، اأنت ذو موهبة اأم ل�شت كذلك، فيجب اأن تقر باجلوانب 

غري الكاملة يف ذاتك وفيما اأراد اهلل اأن تكون عليه؛ ر�شاء بالق�شاء والقدر.
و�شتالحظ اأن���ك ت��وؤث��ر ك��ث��رًيا يف اجل��ان��ب ال���ذي ت��رى اأن���ك اأه���ل ل��ه اإىل الإي��ع��از 
لالآخرين الذين يتفوقون عليك يف هذا املجال. و�شت�شعر بالر�شا مما قمت به؛ لأنك 
واحلالة هذه �شتكون �شادًقا مع نف�شك قبل الآخرين، وبالتايل �شت�شعر بالثقة والراحة 

والطماأنينة مما تفعل جزء من كل اأكرب. 



233

بنك الكلمة البينة

كف عن إلقاء اللوم على اآلخرين
   كثري منا ل يكف عن اإلقاء اللوم على الآخرين، فعندما تتعطل �شيارته يرمي 
املهند�ص، وعندما يفقد قلمه يتهم الأطفال بالعبث، وعندما مل ينجز  بالالئمة على 
�شيء  يف  ال�شك  ي�شاوره  عندما  دواليك  وهكذا  م�شاعدته..  بعدم  العاملني  يتهم  عمله 

ي�شع بالالئمة على غريه دون متحي�ص وروية.
وكذلك، فاإننا كثرًيا ما ن�شع بالالئمة على الغري يف �شيقنا وتوترنا وتعا�شتنا 
وغ�شبنا، ودائًما نحن م�شوؤولون عن ت�شرفاتنا مائة باملائة، ول يعني ذلك اأن الآخرين 
غري م�شوؤولني البتة، ولكن قد يكونون كذلك يف بع�ص النواحي ل كلها، لكن اإلقاء اللوم 
عليهم يجعلك ت�شعر بالعجز عن ال�شيطرة على حياتك؛ لأنك تظن اأن �شعادتك تتوقف 
ال�شخ�شية،  يف  بالقوة  ف�شت�شعر  العك�ص  فعلت  اإن  لكن  و�شلوكهم،  الغري  ت�شرفات  على 
وباأنك قادر على مواجهة ما قمت وتقوم به، و�شتختار طريقك بنف�شك واأنك امل�شوؤول 
عن ذلك، وبالتايل خلق م�شاعر اأخرى جميلة واإيجابية، وحياة اأك  �شعادة واأي�شر يف 

التعامل مع جمرياتها؛ لأنك اأنت �شيد اأفكارك وعقلك وم�شاعرك. 
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عش يومك
اإن حياتك مليئة باملنغ�شات واملنكدات، ول تخلو حياة كل منا من هذه الأ�شياء؛ 

فالراحة الأبدية يف اجلنة، اأما يف الدنيا فكلنا ممتحن وخمترب فيها.
واأن���ت بني  وي��ط��ول مكثه،  ���ش��درك  ي���رزح على  وال��ق��ل��ق  فالعبو�ص وال���ش��ط��راب 
ما�ص تتجرع ماآ�شيه، وبني غد ل متلكه وقد ل عي�شه؛ وبني املا�شي وامل�شتقبل تكبلك 
فع�ص  فيه.  وتتحكم  متلكه  ال��ذي  يومك  بينهما  وتن�شى  الهموم،  وتقيدك  ال�شراعات 

يومك هانًئا مطمئًنا براحة بال وتفاوؤل واأمل. 
افعل اخلري واإن قل، واع�شق الإخال�ص يف عملك، وتذكر نعم اهلل يف ب�شرك عند 
من  وغريها  واحلديث  ال�شمع  وهكذا  القدم،  فقد  من  عند  وال�شري  الب�شر،  فقد  من 
ب�شراب غد  انتهى، ول  نف�شك بحزن ما�ٍص  تربط  "فال  له عدد  النعم مما ل يح�شى 

زائف قد ل ياأتيك، فع�ص يومك و�شاعتك لتع�ص، �شعيًدا هانًئا". 
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فوائد عجيبة للرياح
اإي��اه،  وجتفيفها  ال��زرع  وترطيبها  ال�شجر  اإلقاحها  منها؛  عجيبة  فوائد  للرياح 
وت��اأث��ريه��ا يف  ال��ذك��ور والإن����اث.  ت��اأث��رًيا يف  اإن لها  وتغيريها طباع احل��ي��وان حتى قيل 
وي�شفي  القوى  ي�شحح  ما  منها  ي�شلب..  وبع�شها  البدن  يرخي  بع�شها  اأن  احليوان 
الب�شرة ويزكي احلوا�ص ويهيج ال�شهوة. ومنها ما يكون ب�شد ذلك، ومنها اإجراء ال�شفينة 
الثقيلة وقطع امل�شافة الطويلة مبدة ي�شرية، واأعجب من هذا ن�شرها ال�شحاب و�شوقها 
 :- تعاىل   - ق��ال  كما  والعباد،  البالد  لإح��ي��اء  ال�شقي؛  اإىل  املحتاجة  املوا�شع  اإىل   اإي��اه 

ېئ    ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ   وئ  وئ   ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې   ې  ې  زب 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   یی یی جئ حئ مئ ىئ  رب )الأعراف(.
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الصوم والصيف
فيه من ظماأ  ل�ما  ال�شيام؛  الطاعات  احل��ررّ من  �شدة  ثوابه يف  ي�شاعف  م�ما  اإن 
يتاأ�شف على ما  الهواجر، ولهذا كان معاذ بن جبل - ر�شي اهلل عنه - عند احت�شاره 

يفوته من ظماأ الهواجر، وكذلك غريه من ال�شلف.
يق - ر�شي اهلل عنه - كان ي�شوم يف ال�شيف ويفطر يف ال�شتاء.  وقد ورد اأن ال�شدِّ
ى الفاروق - ر�شي اهلل عنه - عند موته ابنه عبداهلل فقال له: "عليك بال�شيام  وقد و�شرّ

يف �شدة احلر يف ال�شيف".
ع التيمي  وكانت عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - ت�شوم يف احلر ال�شديد، وكان جممرّ
اأ�شد  ى  تتوخرّ ال�شاحلات  بع�ص  وكانت  ي�شقط،  حتى  ال�شيف  يف  ي�شوم   - اهلل  -يرحمه 
الأيام حًرا فت�شومه فيقال لها يف ذلك، فتقول: اإن ال�شعر اإذا رخ�ص ا�شرتاه كل اأحد، يف 
اإ�شارة اإىل اأنها ل توؤثر اإل العمل الذي ل يقدر عليه اإل قليل من النا�ص ل�شدته عليهم؛ 

وهذا من علو الهمة.
ه حلررّ  وقد كان اأبو الدرداء - ر�شي اهلل عنه - يقول: "�شوموا يوًما �شديًدا حررّ

يوم الن�شور، و�شلرّوا ركعتني يف ظلمة الليل لظلمة القبور".
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النحل أفضل في الوظائف الرياضية من 
أقوى أجهزة الحاسب اآللي

وجدت درا�شة حديثة، اأن النحل اأف�شل يف الوظائف الريا�شية من اأقوى اأجهزة 
احلا�شب الآيل، واأثبتت الدرا�شة اأن النحل قادر على اأن يح�شب ب�شرعة اأق�شر الطرق 
للتحليق على �شبكة من الزهور والنباتات؛ لتقليل وقت الطريان، وهى العملية التي 

ي�شتغرق فيها اأ�شرع اأجهزة احلا�شب الآيل اأياًما عدة. 
حاول الباحثون معرفة اأف�شل الطرق لت�شميم م�شارات ال�شفر لفرتات طويلة، 
التي ميكنها اأن تقلل من الوقت الذي ي�شتغرقه ال�شفر، وفى الوقت نف�شه تزيد كفاءته، 
وات�شح اأن النحل حلَّ بالفعل م�شكلة ح�شاب م�شار كامل، ورمبا مل يقلق ب�شاأنها مثلما 
يقلق الب�شر.. نعم حل النحل امل�شكلة ب�شكل اأف�شل مما يفعل الب�شر، وحقق ذلك مبخ يف 

حجم بذور احل�شائ�ص!
النحل  »ي��زور  امللكية يف لندن:  ري��ن« - من جامعة »هولواى«  »د. نايجل  و�شرح 
الزهور يف مواقع متعددة؛ ولأن النحل ي�شتخدم الكثري من الطاقة ليطري، فاإنه يبحث 
نظام  فريق اجلامعة  ا�شتخدم  لأدن��ى حد ممكن«.  الطريان  و�شع  يبقيه يف  م�شار  عن 
الزهور، بهدف مراقبة كيفية  النحل على  اآيل؛ لتتبع �شلوك  حتكم على جهاز حا�شب 
تقييم النحل واختياره م�شاراته، واكت�شفوا اأن النحل ل يتبع بب�شاطة م�شاًرا معيًنا على 
على طاقته،  التي حتافظ  الطرق  �شفوة  ح�شاب  على  ق��ادر  لكنه  زه��وره،  كمية  اأ�شا�ص 

وتعظم من اإنتاجه يف الوقت نف�شه. 
تاأتى هذه املعلومات يف اأعقاب الأنباء الأخرية، قبل ب�شع �شنوات، التي ك�شفت عن 
اإنه قادر على تذكر الكثري من الروائح  ا حا�شة ال�شم، حيث  اأي�شً اأن النحل رمبا لديه 
املختلفة، فقد اأثبتت الدرا�شات اأن النحل مثل باقي الطيور، لديه مخ قوي، على رغم 
�شاآلة حجمه، واحليوانات التي ننظر اإليها على اأنها ي�شرية قد تكون اأك  تعقيًدا بكثري 

مما يت�شور اأي �شخ�ص.
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الحرب مقدرة بقدرها
احلرب يف النظرية الإ�شالمية �شرورة، كتبها اهلل على املوؤمنني وهو يعلم اأنهم 
مقدرة  جعلها  فقد  ولذلك  21٦(؛  رب)البقرة:  ٻ     ٻ   ٻ  ٻ  ٱ  زب  يكرهونها: 

زب ک ک  گ گ گ گ   وق��ال:    ،)191 )البقرة:  زب ٹ ٹ ٹڤ رب  فقال:   بقدرها 
ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ںڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ    ہ رب )املمتحنة(، 
یرب  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ    ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  زب  وق����ال:  
واأم��ا من جتنب احل��رب فال يحل قتالهم ول  املقاتلني،  القتال على  )البقرة(، فق�شر 
والأط��ف��ال،  الن�شاء،  قتل  الإ���ش��الم  ح��رم  ول��ذل��ك  ���ش��وء؛  ب��اأي  لهم  التعر�ص  ول  قتلهم، 
واملر�شى، وال�شيوخ، والرهبان، والأجراء، طاملا مل يحاربوا، وحرم املثلة: وهي اأن ميثل 
الأر����ص، وحرق  وح��رث  ال���زروع،  واقتالع  احليوانات،  قتل  وح��رم  بالأحياء،  اأو  بالقتلى 
املحا�شيل، وتلويث الآبار، وهدم البيوت، مما يفعله اليهود يف فل�شطني، والأمريكان يف 
اأن  الإ�شالم  ملسو هيلع هللا ىلص يو�شي جنود  الر�شول  اأفغان�شتان، وحرم الإجهاز على اجلرحى. وكان 
يتقوا اهلل، ويقول لهم: »اغزوا با�شم اهلل يف �شبيل اهلل. قاتلوا من كفر باهلل. اغزوا ول 

تغلوا، ول تغدروا، ول متثلوا، ول تقتلوا وليًدا«.
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المزاح المحرم
لقد حر�ص الإ�شالم اإىل اأق�شى احلدود على �شيانة العالقات بني اأفراد املجتمع 
الإ�شالمي من النقطاع وال�شطراب، و�شعى اإىل متتني روابط الأخوة والتوا�شل بني 
امل�شلمني؛ با�شتئ�شاله جميع بذور الفرقة والتنازع، و�شد كل املنافذ املوؤدية اإىل العداء 

والتهاجر.
والنميمة،  والغيبة  وال��غ�����ص،  الظلم  حت��رمي  على  امل��وؤك��دة  الت�شريعات  ف��ج��اءت 

والتج�ش�ص وال�شخرية وال�شتهزاء بالآخرين، و�شائر اأ�شباب الفتنة وال�شقاق.
ول ريب اأن املزاح اإذا و�شع يف غري حمله وموا�شعه، ورث ال�شغينة، واإن داوم عليه 
الإن�شان واأفرط فيه، كان لذلك عواقب م�شرة بالفرد واملجتمع مًعا، وانعكا�شات توؤثر 

�شلًبا على طبيعة التالحم والتاآزر يف ما بني اأفراد الأمة الواحدة.
قال احلافظ: )واملنهي عنهن ما فيه اإفراط اأو مداومة عليه؛ ملا فيه من ال�شغل 
عن ذكر اهلل والتفكر يف مهمات الدين، ويوؤول كثرًيا اإىل ق�شوة القلب والإيذاء واحلقد 

و�شقوط املهابة والوقار(.
قال عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه -: )من مزح؛ ا�شتخف به(.

وعن عبداهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - قال: )ل يبلغ رجل حقيقة الإميان 
حتى يدع املراء وهو حمق، والكذب يف املزاح(.

وقال �شعيد بن العا�ص - ر�شي اهلل عنه -: )يا بني! ل متازح ال�شريف فيحقد 
عليك، ول متازح الدين، فيجرتئ عليك(.

وقال احل�شني بن عبدالرحمن - يرحمه اهلل -: )كان يقول: املزاح م�شلبة للبهاء 
مقطعة لل�شداقة(.

اأم��ي: يا بني! ل مت��ازح ال�شبيان فتهون  * وق��ال حممد بن املنكدر: )قالت يل 
عندهم(.
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بالحق أنزلناه وبالحق نزل
الإ�شالم اأداة لتنظيم الأفكار على نحو معني، كما تنتظم املقدمات لتنتج ال�شواب 
وتقرر احلق، ذاك يف املجال العقلي.. اأما يف املجال النف�شي والجتماعي فهو اأداة لتنظيم 
امل�شاعر والعواطف على نحو ين�شئ الف�شيلة، ويدعم الأخوة، اأو على نحو ينفي الرذيلة، 

وميحق الأثرة.
فالإ�شالم - ميا حوى من تعاليم - اإمنا ميهد للنا�ص طريق الهداية التي تاأخذ 

بنوا�شيهم واأفئدتهم اإىل احلقيقة والكمال.
لهذا نزل الوحي، وتتابعت نذره وب�شائره:  زب ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ رب )الن�شاء: 17٦(. زب ک ک ک ک گ گ گ    رب )اآل عمران: 103(.

هي  واملعاملة  الأدب  ويف جم��الت  والتفكري،  النظر  الهداية يف جم��الت  وه��ذه 
النتيجة املن�شودة من وراء العبادات املقررة.

فلي�شت الغاية من الطاعات مبا�شرة ر�شومها الظاهرة، واعتياد اأ�شكالها، وتقم�ص 
�شورها. كال، بل الغاية منها اأن تزيد حدة العقل يف اإدراك احلق، وارتياد اأقرب الطرق 
ن الإن�شان من �شبط اأهوائه، واإح�شان ال�شري يف احلياة بعيًدا عن الدنايا  اإليه، واأن متكرّ

واملظامل.
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  زب   :- وج���ل  ع���ز   - اهلل  ق���ول  وت���اأم���ل 
ڻ    ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓرب 

)التوبة(.
اإن الإميان باهلل واليوم الآخر، وفرائ�ص ال�شالة والزكاة اأ�شعة تتجمع يف حياة 
الإن�شان لت�شدد خطاه، وتلهمه ر�شده، وجتعله يف الوجود مو�شوًل باحلق ل يتنكر له، 

ول يزيغ عنه. 
الهداية  وه��ذه  الكا�شف،  ال�شياء  ه��ذا  ب��اهلل  �شلتهم  من  ي�شتفيدون  ل  وال��ذي��ن 

الكرمية، فال خري يف عباداتهم، ول اأثر ل�شالتهم وزكاتهم.
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زب ھ  ھ ھ ے ے ۓ رب  وهذا �شر التعبري الذي ختمت الآي��ة به: 
)التوبة: 1٨(.

كاأن فعل هذه ال�شاحلات ل يكفي وي�شفي اإل ب�شرائط تتطلب الكثري من اليقظة 
واجلهد.

والرذائل التي نهى اهلل عنها اإمنا كرهها لعباده؛ لأنها تك�شف عقولهم، وت�شقط 
اإىل عطل وظلمة  اأفكارهم وم�شاعرهم  وتتحول يف  بينهم،  املظامل  وت�شيع  �شمائرهم، 

زب ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ   اإىل فو�شى وح��رية، قال - تعاىل -:  اأو 
ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ رب )طه: 123- 124(.

ما  العنت  يلقى من  الإخال�ص  الرياء على طريق  يوؤثر طريق  ال��ذي  فالإن�شان 
يلقاه رجل يدور حول نف�شه لي�شل من الريا�ص اإىل الدمام.

�شيظل يتحرك يف مو�شعه، حتى ينقطع اإعياء دون اأن يبلغ هدفه.
الكلب  ي��درك  ما  ال�شقاء  يدركه من  الإح�شان  على  الزنا  يوؤثر  ال��ذي  والإن�شان 
ال�شال حني يت�شكع لختطاف طعامه، فيقع على ج�شمه من ال�شربات اأك  مما يدخل 

فمه من امل�شغ املنهوبة.
جنبات  مت��الأ  رج��وم  هي  بل  فقط،  اأ�شحابها  على  �شوؤًما  املعا�شي  ه��ذه  ولي�شت 

املجتمع باملاآ�شي واملخازي.
وانت�شار اجلرائم له من تدمري معنويات الأمم ما لنت�شار الأوبئة اخلبيثة يف 

كيانها.
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ال تنتظر الشكر من أحد
مع اأن نعم اهلل تالحقنا يف كل نَف�ص ميالأ ال�شدر بالهواء، وكل خفقة تدفع الدماء 
يف العروق؛ فنحن قلما نح�ص ذلك الف�شل الغامر، اأو نقدر �شاحبه ذا اجلالل والإكرام!

اإننا نخال كل �شيء مهياأً من تلقاء نف�شه خلدمتنا، واأن على عنا�شر الوجود تلبية 
اإ�شارتنا واإجابة رغبتنا، ل لعلة وا�شحة �شوى اأننا نريد، وعلى الكون كله التنفيذ!

بال�شبط كما يعي�ص الأطفال املدللون!

بيئة مريحة  ببع�ص اجلمال يف  اأو  ببع�ص اجلميل لظروف مواتية،  ن�شعر  وقد 
اإدراكنا لنعماه،  ممتعة، وعلى ما يف هذا ال�شعور من نق�ص؛ لنقطاعه عن اهلل، و�شوء 

فكم تظن من النا�ص من ميلكه هذا ال�شعور؟ قلة ل تذكر!

اأما جمهور الب�شر فذاهل عما يكتنفه من اآلء، اإنه يتقلب يف خريات اهلل غري واع 
لك تها ملر�شلها.

وقد اأراد اهلل - عز وجل - اأن ينبه النا�ص اإىل ما حولهم من بره، واإىل ما يحيط 
زب ڤ ڤ ڦ  اآث��ار قدرته ورحمته فقال - �شبحانه - يعرف نف�شه خللقه:  بهم من 
ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ  ڄڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چچ چ  ڇ ڇ  ڇ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ژڑ  ژ  ڈ    ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ     گ 

ڻ ۀ  ۀہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ  ے ے رب )غافر(.

ينا حق اهلل - تعاىل -؟! فهل بعد هذا البيان والتنبيه اأدرّ

يظهر اأن �شكر املنعم واجب ثقيل، واأننا على قدر ما نحتاج وناأخذ، على قدر ما 
اأنعم اهلل وكاأنه ي�شرتد حًقا م�شلوًبا  اإن كثرًيا من النا�ص يتناول  ن�شتخف ونن�شى.. بل 

ا به، ومن ثم فهو ل يرى لأحد ف�شاًل عليه. منه، اأو ملًكا خا�شً

وبهذا التفكري الكنود ل يثمر �شنيع ول يجيء �شكر.
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ا لبع�ص النا�ص وتبذل جهًدا حمموًدا  وتلك هي العلة يف اأنك قد ت�شلف اأيادي بي�شً
يف �شوقها، حتى اإذا ا�شتقرت يف اأيديهم نظروا اإليك جاحدين، اأو ودرّعوك بكلمات باردة، 

ثم ولوا عنك مدبرين!
هل يغ�شبك هذا امل�شلك؟.. هكذا �شنعوا قباًل مع ربك وربهم فقال - تعاىل -: 

زب ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ رب )�شباأ: 13(.
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هل تستبدل مليون ريال بما تملك؟
ما اأك  النعم التي بني اأيدينا واإن غفلنا عنها!

اأقليل اأن يخرج الإن�شان من بيته، وهو يهز يديه كلتيهما، ومي�شي على الأر�ص 
اآفاق  اإىل  ب�شره  رتيبة عميقة، وميد  اأنفا�ص  بالهواء يف  ثابتة، وميالأ �شدره  بخطوات 
الكون، فتنفتح عيناه على الأ�شعة املن�شابة، وتلتقط اأذناه ما ميوج به العامل من حراك 

احلياة والأحياء؟
اإن هذه العافية التي مترح يف �شعتها، وت�شتمتع بحريتها لي�شت �شيًئا قلياًل.

واإذا كنت يف ذهول عما اأوتيت من �شحة يف بدنك، و�شالمة يف اأع�شائك، واكتمال 
يف حوا�شك، فا�شح على عجل... وذق طعم احلياة املوفورة التي اأتيحت لك، واحمد اهلل 

ويل اأمرك، وويل نعمتك على هذا اخلري الكثري الذي حباك اإياه.
ما  م��دى  اهلل  اإل  يعلم  ولي�ص  النعم،  ه��ذه  بفقد  ابتلوا  خلًقا  هناك  اأن  تعلم  األ 

يح�شونه من اأمل؟
ومنهم  امل��ر���ص..  قيرّده  اأن  بعد  حركة  ي�شتطيع  فما  جلده،  يف  حب�ص  من  منهم 
من ي�شتجدي الهواء الوا�شع نف�ًشا يحيي به �شدره العليل، فما يعطيه الهواء اإل زفرة 

وتخرج �شاخبة بالدم!
ومنهم من عا�ص منقو�ص الأطراف اأو امل�شاعر!

ومنهم من يتلوى من اأكل كل لقمة؛ لأن اأجهزته الها�شمة معطوبة... ومنهم، 
ومنهم. 

اإذا كنت معافى من هذه ال�شقام كلها فهل تظن اهلل زودك ب وة تافهة؟ اأو منحك 
ما ل حتا�شب عليه؟ كال، كال.

اإن اهلل يكلفك بقدر ما يعطيك.
اإن  راأ���ص مالك هو ما اجتمع لديك من ذهب وف�شة!!  اأن حت�شب  ومن اخلطاأ 
ك اهلل بها، من ذكاء، وقدرة، وحرية، ويف  راأ�ص مالك الأ�شيل جملة املواهب التي �شلحرّ
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طليعة املواهب التي حت�شي عليك، وتعترب من العنا�شر الأ�شيلة يف ثروتك ما اأنعم اهلل 
به عليك من �شحة �شابغة، وعافية تتاألق من راأ�شك اإىل قدمك، وتتاأنق بها يف احلياة 

كيف ت�شاء.
اأن اأك  النا�ص يزدرون هذه ال وة التي ميتلكونها، ل ي�شركهم اأحد  والغريب 

فيها، اأو يزاحمهم عليها!
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اصنع من الليمونة الملحة شرابا حلوا
فه علماوؤنا -: حب�ص النف�ص على ما تكره. ال�شرب - كما عررّ

وهذا تف�شري ح�شن اإذا عنينا به مواجهة ال�شدائد البغي�شة بثبات ل نكو�ص معه، 
وعقل ل يفقد توازنه واعتداله.

الواقع،  مب��رارة  ال�شعور  دوام  به  عنينا  اإذا  نكره  ما  على  النف�ص  حب�ص  اأن  غري 
وطول الإح�شا�ص مبا فيه من �شوء واأذى، قد ينتهي بالإن�شان اإىل حال منكرة من الكاآبة 

والتبلد.

نابها وما كنت  النف�ص بني ما  التي تعقدها  املقارنات  اأم��ام  ال�شرب  انهزم  ورمب��ا 
حتب وت�شتهي، كما قال ال�شاعر:

األ����وم����ه����ا  ل���ن���ف�������ش���ي يف اخل�����������الء،  اأق�����������ول 
ل���ك ال���وي���ل، م���ا ه����ذا ال��ت��ج��ل��د وال�����ش��رب؟ 

نور  التما�ص  دون  ظلماته،  يف  واخلبط  ب��الأمل،  املح�ص  الإح�شا�ص  نهاية  وه��ذه 
يهدي يف دياجيه، اأو عزاء ينقذ من ماآ�شيه!

هذا  فيه  ي�شح  ال��ذي  امل��ج��ال  يف  ر�شا  اإىل  ال�شرب  على حتويل  يعمل  والإ���ش��الم 
التحول، ولن يتم تذوق النف�ص لربد الر�شا باإ�شدار اأمر جاف، اأو فر�ص تكليف اأجوف، 
كال؛ فالأمر يحتاج اإىل تلطف مع النف�ص، وا�شتدراج مل�شاعرها النافرة، واإل فال قيمة 

لأن تقول: اأنا را�ص، ونف�شك طافحة بال�شيق والتقزز!

واأول ما يطلبه الإ�شالم منك اأن تتهم م�شاعرك حيال ما ينزل بك.

فمن يدري؟ رب �شارة نافعة، ورمبا �شحت اجل�شام بالعلل، ورب حمنة يف طيها 
منحة.

اإىل خري جمهول، ولئن  باًبا  تعانيها  التي  املتاعب  كانت هذه  ي��دري؟ رمبا  من 
اأح�شنا الت�شرف فيها لنحن حريون بالنفاذ منها على م�شتقبل اأطيب.  
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زب ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ    پپ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ  ٹٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ رب )البقرة(.

وق��د ي�شاعف ما فيها من نق�ص  ب��ه،  التي حتيط  بالظروف  اأك�� ن��ا يتربم   اإن 
وحرمان ونكد، مع اأن املتاعب والآلم هي الرتبة التي تنبت فيها بذور الرجولة. 

وما تفتقت مواهب العظماء اإل و�شط ركام من امل�شقات واجلهود.
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البلطجة والعنف
البلطجي �شخ�ص، وعادة ما يكون �شبًيا )اأو �شبية(، ي�شتغل غريه من الأ�شخا�ص؛ 
الأطفال  ال�شيطرة على غريه من  لنف�شه  ويحقق  �شيطرة،  وذو  باأنه قوي  ي�شعر  حتى 

واملواقف. 

والذي يتعر�ص للبلطجة ي�شمى ال�شحية، والذين ي�شهدون ما يحدث ي�شمون 
املتفرجني.

من  للبلطجة  تعر�شوا  اأنهم  املحتمل  من  بلطجية  ي�شبحون  ال��ذي  وال�شبيان 
قبل، ولي�شت هذه - قطًعا - ذريعة تربر �شلوكهم، لكنها قد ت�شاعدنا يف فهم اأهمية ك�شر 

حلقة العنف. 

فال�شبي الذي تعر�ص للبلطجة يتعلم هذا ال�شلوك بنف�شه مبا�شرة، ويتعلم كيف 
ي�شعر �شحية البلطجة.. وهكذا، ويف حالت كثرية، ي�شبح بلطجًيا؛ حتى يتجنب الوقوع 

�شحية البلطجة.

باخلوف  ت�شعر  جتعلك  اأنها  يعرفون  البلطجة  �شحايا  من  منا  كانوا  وال��ذي��ن 
اإىل  البلطجة  جوانب  من  جانب  اأي  ي��وؤدي  ول  وبالتفاهة،  بل  احليلة،  وقلة  والعجز 

اإح�شا�ص بالر�شى.

�شلوكهم  دام  م��ا  الآخ��ري��ن  ال�شبية  اإره���اب  يوا�شلون  البلطجية  اأن  تعرف  ه��ل 
الآخرين،  ال�شبية  باإغاظة  وي�شتمتعون  ي�شعدون  كانوا  فاإذا  اإيجابية؟..  بنتائج  ياأتيهم 
ف�شوف يوا�شلون اإغاظتهم، واإذا كانوا ي�شعرون بالقوة والهيمنة وهم يرعبون ال�شبية 

الآخرين، فلن يتوقفوا عن البلطجة. 

اإذن، ماذا ن�شتطيع اأن نفعل حتى نتحا�شى البلطجة؟ 

اإبالغ  اأ�شبت! ننزع عنهم بع�ص قوتهم.. ومن الأ�شاليب الناجعة لتحقيق ذلك 
اأويل الأمر مبا تعر�شت له اأو �شهدته. 
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– اإب��الغ  عليهم  يجب  – ب��ل  ��ا  اأي�����شً وامل��ت��ف��رج��ون  البلطجة  �شحايا  وي�شتطيع 
امل�شوؤولني ب�شلوك البلطجية.

فالبلطجي ل ي�شتطيع ممار�شة البلطجة اإذا تعر�ص ملراقبة الكبار امل�شوؤولني؛ اإذ 
اإنه ل بد اأنه يحا�شب حينئذ على �شلوكه، وهو ل يريد ذلك، اأم تراه يريده؟ 
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أنت قوي.. تصرف على هذا األساس
من و�شائل امتالك اأية �شفة من ال�شفات احلميدة، اأن يت�شرف الإن�شان وكاأنه 

ميتلكها بالفعل..

�شفة  ما ميتلك  ف�شرعان  بالفعل،  �شجاع  وكاأنه  ت�شرف  اإذا  �شجاًعا،  لي�ص  فمن 
ال�شجاعة فعاًل.

وهكذا الأمر مع اأية �شفة اأخرى. 

يقول احلديث ال�شريف يف �شفة "احللم": )اإن مل تكن حليًما فتحلرّم؛ فاإنه قل 
من ت�شبه بقوم اإل اأو�شك اأن يكون منهم(.

فاإذا كنت ت�شعر بال�شعف والدونية - لأي �شبب من الأ�شباب - فحاول اأن تت�شرف 
اأقرب  فاإن من  باأن يغري روحيتك..  العك�ص من ذلك متاًما؛ وذلك كفيل  وكاأنك على 
الطرق اإىل خلق �شخ�شية متميزة هو الت�شرف وكاأنك متلك �شخ�شية متميزة بالفعل.

اإن هناك مثاًل قدمًيا يقول: اإذا اأردت اأن تكون قوًيا يف روحيتك؛ فتظاهر وكاأنك 
قوي يف روحيتك.

اأن هنالك تاأثرًيا متقاباًل بني كل من اجل�شم وال��روح، ف��اإذا كان  وفل�شفة ذلك، 
اأحدهما �شعيًفا اأمكن تقويته بالثاين.. فاأحياًنا ي�شعر املرء ب�شعف يف معنوياته؛ فيكون 
احلل يف العتماد على اجل�شم لتغيري ذلك عرب الت�شرف، وكاأن معنوياته عالية، واأحياًنا 

يعاين اجل�شم التعب، وهنا يكمن احلل يف العتماد على الروح لإزالة التعب منه.

األ ترى اأن خرًبا �شاًرا كفيل ببعث الن�شاط يف ج�شمك مهما كان ج�شمك �شعيًفا 
ويعاين التعب، وبالعك�ص فاإن خرًبا موؤ�شًفا يجعلك ت�شعر بتعب �شديد مهما كان ج�شمك 

ن�شيًطا؟ 

اإن البوؤ�ص يف ينبع من اإظهار البوؤ�ص.. بينما ال�شعادة قد تولد من التظاهر بها. 

فاإذا كنت تريد نفخ الروح يف �شخ�شيتِك فعليِك اأن تغري من ت�شرفاتِك. 
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اأي تغري طريقة تنف�شك، وطريقة م�شيتك ونربات �شوتك، ف�شرعان ما ت�شعر 
بالقوة ت�شري يف اأو�شالك، اإن من ل يفتاأ يوحي اإىل نف�شه بال�شفاء، والتعا�شة، و�شعف 
ال�شخ�شية فاإنه ير�شل اإىل دماغه ر�شالة بالت�شرف وكاأنه تعي�ص و�شعيف حًقا.. ولي�ص 
على الدماغ حينئٍذ اإل اأن ينفذ حمتوى الر�شالة، ويطلب من الأع�شاء الت�شرف ح�شب 

ذلك.
وبالعك�ص فاإن من يوحي اإىل نف�شه بالقوة، والن�شاط، والبتهاج والتحدي فاإنه 

ڭ    ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   زب   :- تعاىل   - يقول  �شخ�شيته..  يف  ال��ق��وة  ينفخ 
ڭ   ڭ رب )اآل عمران(.
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الخوف من المجهول))) 
ذات يوم ا�شتعد �شائق البا�ش لالنطالق موؤدًيا عمله اليومي. وبينما هو يف طريقه 
توقف يف اإحدى املحطات حيث ركب احلافلة �شخ�ش �شخم اجلثة ونظر لل�شائق وقال له: 
»جوين الكبري ل يدفع«. ولأن ال�شائق كان �شعيفًا نحيل اجل�شم مل يحاول مراجعته فيما 

قال، وف�شل ال�شمت. 
امل�شكلة اأن هذا املوقف اأخذ يتكرر يوًما بعد يوم، فال »جوين الكبري« دفع يوًما، ول 

ال�شائق حاول اأن يطالبه بالأجرة.
الأندية  اأحد  اإىل  فذهب  الطفيلي،  الراكب  ملواجهة  ي�شتعد  اأن  فجاأة  ال�شائق  قرر 
وطلب اأن يتعلم بع�ش فنون الدفاع عن النف�ش لكي يواجه زبونه العمالق. بعد اأ�شهر عدة، 
وبينما ال�شائق مير باملحطة �شعد »جوين« اإىل البا�ش وقال كلمته املعتادة: »جوين الكبري 

ل يدفع«. 
ال�شائق وهو ي�شتعد ملعركة حامية وقال: )وملاذا ل يدفع جوين  اإليه  التفت  عندها 

الكبري؟(. توقف »جوين« فجاأة وقال له: ) لأن جوين الكبري لديه ا�شرتاك �شنوي(.
هكذا دائًما يدخلنا اخلوف من املجهول يف اأوهام ننقاد اإليها ويف النهاية نكت�شف 

اأننا على النقي�ش متاًما من ال�شواب. 
يقول اأبو حامد الغزايل يف التعريف والتمييز بني اخلوف املو�شوعي )الطبيعي(، 

واملر�شي )الع�شابي(: " اخلوف تاأمل القلب واحرتاقه ب�شبب توقع مكروه يف امل�شتقبل".
وق�شمه - رحمه اهلل - اإىل ق�شمني: 

اأحدهما: اخلوف من  العادي(: وهو خوف من اهلل تعاىل، وله مقامان؛  )اخلوف 
عذابه، والثاين: اخلوف منه .. فاملقام الأول: خوف عموم اخللق، واملقام الثاين: خ�شية 

العلماء. 
�شفة  وهو  فيها،  اخلطر  يكمن  التي  املو�شوعية  الأ�شياء  من  خوف  اأنه  واحلا�شل 

حميدة لتحقيق العمل ال�شالح وحفظ احلياة.

)1(  خالد �شعد النجار. بت�شرف.
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والقنوط،  الياأ�ش  اإىل  الإن�شان  زائد مذموم. يخرج  املفرط(: وهو خوف  )اخلوف 
ومينعه من العمل، وي�شبب له املر�ش، وال�شعف، والوله والده�شة، وزوال العقل، واأحياًنا 
بالعجز  وال�شعور  واجلزع،  للقنوط  و�شبب  معوق،  لأنه  مذموم؛  وهو  املوت،  اإىل  به  يوؤدي 

وال�شت�شالم للهم. 
اإذا فاخلوف عموًما فطرة يف النف�ش، ول يخلو منه اإن�شان يف اأي وقت من الأوقات، 
موروث من  فهو  وبالتايل  الإن�شاين.  النوع  بقاء  للمحافظة على  قوة طبيعية لزمة  بل هو 
التوجيه، ولهذا كان  اآخر، واإمنا يراعي فيه ح�شن  اأمل يف اقتالعه من جانب  جانب، ول 
للبيت واملجتمع واخلربات الفردية املكت�شبة اأثرها يف التخفيف من عبء هذه الفطرة اأو 
زيادتها، مما يجعلنا جنزم باأن اخلوف )عملية ن�شبية( يتفاوت النا�ش فيها تبعا للعوامل 

البيئية واجل�شمية والنف�شية التي مير بها الإن�شان.
بالنف�ش،  الثقة  فقدان  يعمل على  وهو  املجهول هو خوف غري مربر،  واخلوف من 
اأماكننا لأزمنة طويلة وعلى عدة  اإبقائنا يف الظل، وهو الذي يوقفنا يف  وهو امل�شئول عن 
م�شتويات .. يو�شو�ش لنا اأننا لن ن�شتطيع حتقيق اأحالمنا، يخربنا اأن نبقى �شامتني، ويكبح 

جماح رغباتنا يف التعبري عن اأنف�شنا بحرية ودون خجل. 
اإننا نحتاج لالبتهاج باحلياة اإىل �شيئني هامني: 

اأولهما )تنظيم احلياة يف اأنف�شنا ويف َمْن حولنا(؛ وكذلك كل ما يتعلق بالإن�شان من 
�شوؤون اإذا نظمت كانت مبعث �شعادة وابتهاج.

والأمر الثاين )ال�شجاعة (؛ فكثرًيا ما يكون �شبب احلزن فقدان ال�شجاعة، يخاف 
الإن�شان من املوت، ويخاف من الفقر، ويخاف اأن تنزل به كارثة، ويخاف من امل�شتقبل، 
منقب�شًا غري  ويجعله  حياته،  عليه  ينغ�ش  كله  اخلوف  فهذا  عمله؛  يف�شل يف  اأن  ويخاف 

مبتهج.
اإن اخلوف من املجهول هو لب املتاعب، ومن احلكمة والعقل األ يجمع الإن�شان على 
نف�شه بني الأمل بتوقع ال�شر، والأمل بح�شول ال�شر؛ فلي�شعد ما دامت اأ�شباب احلزن بعيدة 
عنه، فاإذا حدثت - ل قدر اهلل - فليقابلها ب�شجاعة واعتدال و�شرب، ومن يخ�شى م�شائب 
وليطرح  ذلك،  بعد  تعاىل  اهلل  اإىل  اأمره  ويفو�ش  ا�شتطاع  ما  اأ�شبابها  اإذن  فليتق  احلياة 
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تعاىل:  اأ�شا�ش كل خري، قال  فاإنها  والقدر  الق�شاء  بعقيدة  وليتم�شك  اأثقال اخلوف،  عنه 
نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  مث )يون�ش:107(، فاإذا ما مالأ املوؤمن قلبه بالتوكل على اهلل مل 
يبق للجزع يف قلبه مو�شًعا، ول لال�شطراب يف نف�شه مكاًنا، بل تراه ثابت اجلنان، واثق 

اخلطى، يعمل للدنيا كاأنه �شيعي�ش اأبدا، ويعمل لالآخرة كاأنه �شيموت غًدا.
وما احلياة اإل مرحلة عابرة ل ت�شتحق اأن ينغ�ش الإن�شان نف�شه فيها بكرثة الأمل، 
ول �شك اأن الهم وال�شت�شالم للحزن، واخلوف من توقع املكروه، والإفراط يف تقدير الآلم 
.. مما ي�شعف احلياة، وي�شعف الإنتاج، ويزيد الآلم والبوؤ�ش وال�شقاء؛ فحاربي الكاآبة يف 
نف�شِك وابت�شمي للحياة، وابتهجي بها يف غري اإ�شراف تزد حياتِك قوة، وت�شعرين بال�شعادة، 

وُت�شعرين بها من حولك.
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النوم نهاية األسبوع ال يعوض النقص 
أيام األسبوع

الكثري منا ل يح�شل على نوم كاف خالل اأيام الأ�شبوع، ويحاول التعوي�ص خالل 
عطلة نهاية الأ�شبوع؛ ظًنا منه اأن هذا �شيعو�شه، لكن بحًثا ظهر هذا ال�شهر يف جملة 
"علوم الطب باحلركة" اأثبت عدم �شحة هذه الفر�شية، واأن نق�ص النوم املزمن كما يحدث 
للكثري منا خالل اأيام الأ�شبوع، اأو احلاد كنق�ص النوم لليلة واحدة يوؤثر ب�شكل كبري على 
قدرتنا العقلية وتركيزنا يف املهام اليومية. ومن املعلوم اأن عاملني يحددان حاجة اجل�شم 
اإىل النوم، هما نق�ص النوم والإيقاع اليومي اأو ال�شاعة البيولوجية، حيث اإن اأك  النا�ص 
ي�شعرون بالنوم لياًل حتى حال ح�شولهم على نوم كاف. وقد در�ص الباحثون )9( متطوعني 
وجعلوا يومهم )43( �شاعة بدًل من )24( �شاعة؛ حتى يلغوا عامل ال�شاعة البيولوجية 
ويدر�شوا عامل نق�ص النوم فقط. وملدة )3( اأ�شابيع �شمحوا للمتطوعني بالنوم ملدة )10( 
�شاعات وال�شتيقاظ نحو )33( �شاعة )ما يعادل 5.٦ �شاعة نوم يف كل 24 �شاعة(. وبعد 
ال�شتيقاظ من نوم )10( �شاعات اأجرى الباحثون بع�ص الختبارات على املتطوعني، والتي 
حتدد ردة فعلهم العقلية. وقد وجد الباحثون اأن ردة الفعل كانت يف احلدود الطبيعية يف 
ال�شاعات الأوىل بعد ال�شتيقاظ، لكنها تدهورت اإىل م�شتوى اأقل من ع�شر الطبيعي مع 

تقدم الوقت، على رغم النوم ملدة )10( �شاعات متوا�شلة. 
ال�شاحنات  اأن الأعمال التي تتطلب تركيًزا مثل القيادة وبالذات  ما �شبق يعني 

والأعمال الطبية وبالذات اجلراحية.
ما �شبق يعني اأن الأعمال التي تتطلب تركيًزا مثل القيادة، وبالذات ال�شاحنات 
اأن تتاأثر �شلًبا بنق�ص النوم املزمن، وهي  والأعمال الطبية، وبالذات اجلراحية ممكن 
م�شكلة تعانيها الكثري من الأعمال، مثل الأطباء وقائدي ال�شاحنات، وغريها مما قد 

يكون له عواقب وخيمة.

www.alukah.net



256

بنك الكلمة البينة

 من أعالم األمة.. عمر بن الخطاب 
- رضي اهلل عنه -

اأب��و حف�ص  كنيته  ال��ع��دوي،  القر�شي  بن عبدالعزى  نفيل  بن  بن اخلطاب  عمر 
ب�شبع  البعثة  قبل  وذل��ك  �شنة،  ع�شرة  بثالث  الفيل  حادثة  بعد  ول��د  ال��ف��اروق..  ولقبه 

وع�شرين �شنة، اأبوه اخلطاب بن نفيل واأمه حنتمة بنت ها�شم بن املغرية.
يعمل  ال��ذي  وهو   - ي�شري  اأع�شر  اآدم،  رجل  باأنه  راآه  و�شفه من  وحليته:  �شفته 
بيديه جميًعا - اأ�شلع طويل جًدا، قد فرع النا�ص طوًل اإذا كان بينهم بدا كاأنه راكب على 
ل  ر حليته ويرجرّ دابة والنا�ص مي�شون، �شخم ج�شيم كاأنه من رجال بني �شدو�ص، ي�شفرّ
راأ�شه باحلناء. اإذا م�شي اأ�شرع واإذا قال اأ�شمع، واإذا �شرب اأوجع، وكان من اأ�شراف قري�ص، 
واإليه كانت ال�شفارة يف اجلاهلية، فكانت قري�ص اإذا وقعت احلرب بينهم اأو بني غريهم 

بعثوه �شفرًيا - اأي ر�شوًل -.
روى  لالإِميان.  �شبقوه  كانوا  نفًرا  اأربعني  بعد  للبعثة،  ال�شاد�شة  ال�شنة  اأ�شلم يف 

البخاري عن ابن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: ما زلنا اأعزة منذ اأ�شلم عمر. 
ره النبي ملسو هيلع هللا ىلص على بع�ص ال�شرايا، وقد  �شهد مع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �شائر امل�شاهد واأمرّ
بلغ الفاروق عمر - ر�شي اهلل عنه - اأوًجا �شاهًقا يف حمراب الإميان والتقوى، واأخرج 
البخاري عن اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه - قال: �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
، ومنه ما  »بينا اأنا نائم، راأيت النا�ص عر�شوا عليرّ وعليهم قم�ص، فمنها ما يبلغ الُثديرّ
ه. قالوا: فما اأولته يا ر�شول اهلل؟  يبلغ دون ذلك، وعر�ص عليرّ عمر وعليه قمي�ص اجرترّ
قال الدين«. متفق عليه. وهذه املرتبة املنيفة جعلت اإبلي�ص يفرق منه ويفر من طريقه، 
بل و�شياطني الإن�ص واجلن كذلك،قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإيه يا ابن اخلطاب والذي نف�شي بيده ما 

لقيك ال�شيطان �شالًكا فًجا اإل �شلك فًجا غري فجك«. متفق عليه. 
فياأتي  امل�شكالت  الوقائع وحت��دث  تقع  ملهًما حمدًثا   - عنه  اهلل  ر�شي   - وك��ان 

الوحي موؤيًدا لراأيه، ونزل القراآن موافًقا له يف اأك  من حادثة. 
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ال�شبق الفريد والأعمال اجلليلة، فلقد كان على جانب كبري من  ومع كل هذا 
وكان  عيوبي(،  اإيل  رفع  اإيلرّ من  النا�ص  )اأح��ُب  دائًما  �شعاره  فكان  واخل�شية؛  التوا�شع 
نق�ص خامته: كفى باملوت واعًظا يا عمر، وكان يردد: اللهم ارزقني �شهادة يف �شبيلك، 

واجعل موتي يف بلد ر�شولك. 
قتله اأبو لوؤلوؤة املجو�شي عندما كربرّ لل�شالة اإماًما بامل�شلمني �شبيحة يوم الأربعاء 
لأربع ليال بقني من ذي احلجة �شنة ثالثة وع�شرين للهجرة، ودفن يوم الأحد �شباح 

هالل املحرم �شنة اأربع وع�شرين، وكان عمره ثالثة و�شتني �شنة.
يا. وكانت مدة خالفته ع�شر �شنني  �ِشُنُه ك�شنرّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص و�شنرّ اأبي بكر حني توفرّ
وخم�شة اأ�شهر وواحًدا وع�شرين يوًما، وتزوج يف حياته �شبع ن�شوة وجملة اأولده ثالثة 

ع�شر ولًدا.
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معالم في تاريخ اليهود
اأب���رز امل��ع��امل التي ج��اءت يف ال��ق��راآن ع��ن اليهود، عداوتهم  اإخ���وة الإ���ش��الم: م��ن 

ڭ     ۓ  ۓ     ے  ے    ھ  زب   :- تعاىل   - قال  خا�شة،  وللموؤمنني  عامة،  لالإن�شانية 
ڭ ڭ    ڭ ۇۇ رب )�شورة املائدة:٨2(.

القرون  وتوؤكدها  الغابرة،  القرون  بخ�شتها  ت�شهد  مبكرة،  هذه  اليهود  وع��داوة 
الالحقة، فاأنبياوؤهم فريًقا كذبوا وفريًقا يقتلون، ول غرابة اأن يتطاولوا على حممد 
ملسو هيلع هللا ىلص ويحاولوا قتله وهو بعد طفل ر�شيع، فقد روى ابن �شعد: اأن اأم النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا دفعته 
اإىل حليمة ال�شعدية لرت�شعه قالت لها: احفظي ابني واأخربتها مبا راأت من املعجزات، 
فمر بها اليهود فقالت: األ حتدثوين عن ابني هذا، فاإين حملته كذا وو�شعته كذا، فقال 
بع�شهم لبع�ص: اقتلوه، ثم قالوا: اأيتيم هو؟ قالت ل، هذا اأبوه واأنا اأمه.. وكاأنها اأح�شت 

منهم �شيًئا.. فقالوا لو كان يتيما لقتلناه.

ثم ت�شتمر حماولة اليهود يف قتله حني ذهب مع عمه اأبي طالب اإىل ال�شام وهو 
بعد يف ريعان ال�شباب، ومقولة بحريى لعمه اإين اأخ�شى عليه من اليهود فارجع به بلده. 

هذا كله قبل النبوة.

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأك��  م��ن م��رة قتل  ال��ن��ب��وة، وي��ح��اول اليهود  ال��ع��داوة بعد  ث��م ت�شتد 
فلم يفلحوا، و�شموا الطعام الذي قدموه له، واآذوه واألبوا الأعداء عليه، وتعاونوا مع 
املنافقني وامل�شركني حلربه، واأعلنوا العداوة له بكل وقاحة و�شراحة؛ اإذ هم يعرتفون 
بني  يهود  زعيم  اأخطب  بن  وه��ذا حيي  امل��م��ات،  وع��داوت��ه حتى  كرهه  ويعلنون  بنبوته 
اأتعرفه وتثبته؟ قال:  اأهو هو؟ قال: نعم واهلل، قال:  يا�شر:  اأبو  اأخ��وه  ي�شاأله  الن�شري 

نعم، قال فما يف نف�شك منه؟ قال: عداوته واهلل ما بقيت.

وحني اأمكن اهلل من عدو اهلل حيي وجيء به جمموعة يداه اإىل عنقه بحبل، قال 
له ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأمل ميكن اهلل منك يا عدو اهلل؟« قال: بلى، اأبى اهلل اإل متكينك مني، 

اأما واهلل ما ملت نف�شي يف عداوتك، ولكنه من يخذل اهلل يخذل.
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عبداهلل  الرا�شدين خرج  اخللفاء  اأي��ام  ويف  للم�شلمني،  اليهود  ع��داوة  وا�شتمرت 
وكانت  الفتنة  وكانت  امل�شلمني  بني  اخل��الف  ويبذر  الفتنة  لي�شعل  اليهودي  �شباأ  اب��ن 
اإذ كانت حماولت  احلروب، ونتجاوز الزمن قلياًل ونقف عند الدولة العثمانية ملًيا؛ 
اليهود للعثمانيني لل�شماح لهم بالهجرة اإىل اأر�ص فل�شطني وال�شتيطان فيها، فاأ�شدر 
ال�شلطان عبداملجيد خان اأمًرا مبنع اليهود القادمني لزيارة بيت املقد�ص من الإقامة يف 

القد�ص اأك  من ثالثة اأ�شهر.
ثم يعيدون الكرة مع ال�شلطان عبداحلميد ويعدونه ومينونه بالهبات والأموال 
مقابل اإن�شاء م�شتعمرة قرب القد�ص، فيجابههم بالرف�ص التام والتحقري والتوبيخ، كما 

الوثيقة امل�شهورة.
هذه  على  الق�شاء  اإل  اأغرا�شهم،  لتحقيق  لهم  و�شيلة  ل  اأن  اليهود  ي��درك  ثم 
الدولة بالتاآمر مع الدول الكربى، وقد كان؛ فليهود الدومنة دور كبري يف الق�شاء على 

الدولة واختيار الزعماء املنا�شبني لهم.
وي�شتمر العداء، ويوؤكد اخللف ما بداأه ال�شلف، فلي�شت عداوتهم تاريًخا م�شى 

وانتهى، اإمنا هي عقيدة يلقنها الآباء لالأبناء.
ت�شعروا  اأن  يجب  ل  الإ�شرائيليون  اأي��ه��ا  )اأن��ت��م  ي��ق��ول:  بيجن(  )مناحيم  فهذا 
بال�شفقة حتى تق�شوا على عدوكم، ول عطف ول رثاء حتى تنتهوا من اإبادة ما ي�شمى 

باحل�شارة الإ�شالمية، التي �شنبني على اأنقا�شها ح�شارتنا(.
العهود، قال -  اليهود هو نق�شهم  البارزة يف تاريخ  املعامل  امل�شلمون: ومن  اأيها 
تعاىل -: زب ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک   ک ک رب )الأنفال(.

زب ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ رب   :- تعاىل   - وقال 
)البقرة(؛ فهذه �شهادة القراآن، فما هي �شهادة الواقع على هوؤلء الأقوام؟ لقد عاهدهم 
العهد  اليهود  ال��ت��زم  فهل  املدينة،  و�ش�ل  ح��ني  كتاًبا  وبينهم  بينه  وكتب  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�ش�ول 
امل�شلمني  وانت�شار  بدر  بعد غزوة  قينقاع  بني  يهود  امليثاق؟ كال، فقد غدر  واحرتموا 

على امل�شركني، واملعاهدة مل مي�ص عليها اإل �شنة.
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الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام
اأن ي�شرب على بع�ص ما يكره  اأح��د ل بد  اب��ن القيم - يرحمه اهلل -: »ك��ل  ق��ال 
اإما اختياًرا واإما ا�شطراًرا؛ فالكرمي ي�شرب اختياًرا لعلمه بح�شن عاقبة ال�شرب، واأنرّه 
يحمد عليه ويذم على اجلزع، واأنرّه اإن مل ي�شرب مل يرد اجلزع عليه فائًتا ومل ينتزع منه 
مكروًها، واأن املقدور ل حيلة يف دفعه وما مل يقدر، ل حيلة يف حت�شيله؛ فاجلزع �شره 
اأقرب من نفعه، قال بع�ص العقالء: العاقل عند نزول امل�شيبة يفعل ما يفعله الأحمق 

بعد �شهر كما قيل: واإن الأمر يف�شي اإىل اآخر في�شري اآخره اأوًل. 

فاإذا كان اآخر الأمر ال�شرب والعبد غري حممود، فما اأح�شن به اأن ي�شتقبل الأمر 
يف اأوله مبا ي�شتدبره الأحمق يف اآخره، وقال بع�ص العقالء: من مل ي�شرب �شرب الكرام 
�شال �شلو البهائم، فالكرمي ينظر اإىل امل�شيبة، فاإن راأى اجلزع يردها ويدفعها فهذا قد 

ينفعه اجلزع، واإن كان اجلزع ل ينفعه فاإنه يجعل امل�شيبة م�شيبتني. 

واأما اللئيم، فاإنه ي�شرب ا�شطراًرا، فاإنه يحوم حول �شاحة اجلزع فال يراها جتدي 
ا ، فالكرمي: ي�شرب يف طاعة الرحمن،  اأي�شً عليه �شيًئا في�شرب �شرب املوثق لل�شرب و 
واللئيم: ي�شرب يف طاعة ال�شيطان؛ فاللئام اأ�شرب النا�ص يف طاعة اأهوائهم و�شهواتهم 
واأقل النا�ص �شرًبا يف طاعة ربهم في�شرب على البذل يف طاعة ال�شيطان اأمت �شرب، ول 
ي�شرب على طاعة اهلل يف اأي�شر �شيء، وي�شرب على حتمل امل�شاق لهوى نف�شه يف مر�شاة 
اأدن��ى امل�شاق يف مر�شاة ربه، وي�شرب على ما يقال يف عر�شه يف  ع��دوه، ول ي�شرب على 
املع�شية، ول ي�شرب على ما يقال يف عر�شه اإذا اأوذي يف اهلل، بل يفر من الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر؛ خ�شية اأن يتكلم يف عر�شه يف ذات اهلل ويبذل عر�شه يف هوى نف�شه 
ومراده، ول ي�شرب على التبذل هلل يف مر�شاته وطاعته، فهو اأ�شرب �شيء على التبذل 
يف طاعة ال�شيطان ومراد النف�ص، واأعجز �شيء عن ال�شرب على ذلك يف اهلل، وهذا اأعظم 
اللوؤم ول يكون �شاحبه كرمًيا عند اهلل ول يقوم مع اأهل الكرم اإذا نودي بهم يوم القيامة 

على روؤو�ص الأ�شهاد؛ ليعلم اأهل اجلمع من اأوىل بالكرم اليوم اأين املتقون؟ 
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ويف املوطاأ من حديث عطاء بن ي�شار، اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإذا مر�ص العبد 
بعث اهلل اإليه ملكني: انظروا ماذا يقول لعواده فاإن هو اإذ جاوؤوه حمد اهلل واأثنى عليه 
رفعا ذلك اإىل اهلل، وهو اأعلم، فيقول: اإن لعبدي عليَّ اإن توفيته اأن اأدخله اجلنة، واإن اأنا 

�شفيته اأن اأبدله حلًما خرًيا من حلمه ودًما خرًيا من دمه واأن اأكفر �شيئاته«. 
ويف �شحيفة عمرو بن �شعيب عن اأبيه عن جده، قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا 
�شراًعا  قليلون فينطلقون  نا�ص  ال�شرب فيقوم  اأهل  اأين  نادى مناٍد  جمع اهلل اخلالئق 
اإىل اجلنة فتتلقاهم املالئكة فيقولون: اإنا نراكم �شراًعا اإىل اجلنة فمن اأنتم فيقولون: 
واإذا  اإذا ظلمنا �شربنا  كنا  فيقولون  ف�شلكم؟..  كان  ما  فيقولون:  الف�شل،  اأه��ل  نحن 
اأ�شيء لنا غفرنا، واإذا جهل علينا حلمنا، فيقال لهم: ادخلوا اجلنة فنعم اأجر العاملني«.
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الشرك باهلل
ال�����ش��رك ب��اهلل - ت��ع��اىل - ذن��ب عظيم وج���رم ك��ب��ري، ب��ل ه��و اأع��ظ��م ال��ذن��وب على 

الإطالق؛ ولذلك فاإن اهلل - تعاىل - ل يغفره، قال - تعاىل -: زب ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ   
ہ ھ ھ  ھ ھ ےے رب )الن�شاء: 4٨(.

وال�شرك نوعان: �شرك اأكرب و�شرك اأ�شغر: 
فال�شرك الأكرب: هو اأن يتخذ  العبد مع اهلل نًدا ي�شويه به يف ربوبيته اأو اإلوهيته 

اأو اأ�شمائه و �شفاته. 
ومن اآثاره خروج العبد من الإ�شالم، وحبوط عمله، وخلوده يف النار مع امل�شركني، 
وعدم الغفران له، اإل اإذا تاب من �شركه يف الدنيا، ول يجوز للم�شرك اأن يتزوج مب�شلمة، 

واإذا مات ل يغ�شل، ول يكفن، ول ي�شلى عليه، ول يدفن يف مقابر امل�شلمني. 
ومن مظاهر ال�شرك الأكرب:

1- اعتقاد اأن بع�ص الأموات يق�شون احلاجات ويفرجون الكربات. 
2- الطواف حول القبور ودعاء اأهلها.

3- اعتقاد اأن للنجوم والأبراج تاأثرًيا يف الكون. 
4- ت�شبيه اخلالق باملخلوق فيقول )يده كيدي( اأو"ا�شتواوؤه كا�شتوائي".

5- ادعاء علم الغيب، واعتقاد اأن غري اهلل - تعاىل - يعلم الغيب، ويدخل يف ذلك 
الكهنة والعرافون والرمالون، ومن يقراأ الكف اأو الفنجان، ومن يطرق احل�شى، ويخط 

الأر�ص، ومن ي�شتخدم الكرة الزجاجية ويعتقد يف تاأثري الأبراج، وغري ذلك.
٦- اعتقاد اأن غري اهلل - تعاىل - ي�شتحق العبادة مع اهلل.

7- �شرف �شيء من العبادات لغري اهلل كالذبح والنذر، وال�شجود على وجه العبادة 
والتعظيم، وغري ذلك.

٨- حمبة غري اهلل كحب اهلل، واخلوف من غري اهلل خوف عباده.
9- دعاء الأموات الغائبني.
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10- الرجاء من املخلوق ما ل يقدر عليه اإل اهلل.
11- اعتقاد اأن حكم غري اهلل اأف�شل من حكم اهلل اأو مثله.

12- اعتقاد جواز احلكم بغري ما اأنزل اهلل. 
اإىل درجة  لكنه مل ي�شل  �شرك،  نوع  الأ�شغر: فهو كل ما كان فيه  ال�شرك  اأم��ا 
ال�شرك الأكرب، وهو كبرية من كبائر الذنوب، وقد يعظم حتى يجر �شاحبه اإىل ال�شرك 
الأكرب، وهو يبطل العمل الذي وقع فيه، ويوجب الوعيد ل اخللود يف النار، و�شاحبه 
الأ�شغر:  ال�شرك  اأمثلة  ومن  له.  غفر  �شاء  واإن  عذبه  �شاء  اإن  الإلهية..  امل�شيئة  حتت 

احللف بغري اهلل، لقوله  ملسو هيلع هللا ىلص: »من حلف بغري اهلل فقد اأ�شرك« رواه اأحمد.

www.alukah.net
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البالي ستيشن أخطار وأضرار
اأخي الطالب: هل تعلم اأن الدول التي �شنعت البالي �شتي�شن حذرت منه، ول 
اإن  بل  اللعبة،  باإعطائهم  الت�شاهل  اأو  بالبيت،  ال�شغار  اأم��ام  به  اللعب  زال��ت حتذر من 

بع�ص الدول متنع مظهر الدماء متاًما يف اأ�شرطة هذه اللعبة. 

بل ا�شمع هذا اخلرب من ال�شبكة القت�شادية تقول: )عممت م�شلحة اجلمارك 
على جميع املنافذ اجلمركية الربية والبحرية واجلوية بعدم ال�شماح لأ�شرطة اأجهزة 
اإباحية، واأخرى  اأن مت اكت�شاف عدد منها حتتوي على م�شاهد  "البالي �شتي�شن" بعد 
م�شيئة لالإ�شالم، وت�شور الإ�شالم على اأنه دين اإره��اب.. كما اأن بع�شها الآخر يطالب 
الالعب بتحطيم اأكرب عدد من امل�شاجد ومتزيق امل�شحف للح�شول على عدد اأكرب من 

النقاط(. 

تظهر  الأل��ع��اب  من  فكثرًيا  ال�شحيحة؛  العقيدة  تهدم  �شتي�شن  ب��الي  لعبة  اإن 
الكنائ�ص والأجرا�ص وال�شلبان يف هذه الألعاب، وفيها يقد�شون الأحبار والرهبان وعباد 
بوذا، ويف بع�ص الألعاب يلب�ص بع�ص الالعبني ال�شليب ويقوم بع�شهم بالتثليث حال 

دخولهم امللعب، اأو اإحراز اأحدهم هدًفا.

ا  العري الفا�شح: كما يف األعاب امل�شارعني واملحاربني العارية، كما اأن يف  و اأي�شً
بع�ص هذه الألعاب �شوًرا حية للن�شاء كا�شيات عاريات.

وع��الوة على جميع ما ذكر، فاإن يف هذه الألعاب �شياع لالأوقات فيما ل يفيد، 
اأن ميل الالعب، واهلل  اأن ت�شتغرق �شاعات اليوم كله دون  اإن هذه الألعاب ميكن   حيث 

- �شبحانه - �شائلنا يوم القيامة عن اأوقاتنا واأعمارنا.

اإن��ك��ار ذل���ك، ف��ه��ذه الأل��ع��اب  ال�����ش��ل��وات؟ ول مي��ك��ن لأح���د  األ��ي�����ص فيها ت�شييع 
ا ، فاإن الالعب اإذا راأى اأن  كاملغناطي�ص يف جذب الأطفال واملراهقني، بل والكبار  اأي�شً
ال�شالة �شوف تقطعه عن هذه املتعة والإثارة التي يعي�شها، فاإنه لن يلتفت اإىل ال�شالة، 

بل �شيوؤجلها حتى ينتهي من لعبته - اإل من رحم ربي -.
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واإن الأمر مل يقف عند هذا، بل تعداه اإىل العديد من الأ�شرار، مثل:
والوقوف  اللعب  على  الإدم��ان  ب�شبب  الدائم؛  وتوترها  الأع�شاب  ا�شطراب   -1

اأمام ال�شا�شة.
2- هناك كثري من املناظر املخيفة التي توؤذي الالعب نف�شًيا، وتزرع الرعب يف 

قلبه.
3- كما توؤدي هذه الألعاب اإىل حب النتقام واإيذاء الآخرين.

كما اأن لها العديد من الآثار ال�شحية، مثل: 
1- �شعف الب�شر. 

2- ا�شتنفاد طاقات الأطفال واملراهقني.
3- الإ�شابة بانحناء الظهر وتقو�ص العمود الِفقري. 

4- رع�شة ت�شيب اأ�شابع اليدين.
واأخرًيا: الأثر املادي: وهذا الأثر يتمثل يف اإهدار الأموال عن طريق �شراء تلك 
بها، ثم يف  والأل��ع��اب اخلا�شة  ال��ربام��ج  �شراء  الثمن، ثم يف  تعد غالية  التي  الأج��ه��زة 
ال�شتخدام وك ته،  �شوء  ب�شبب  للتلف  تتعر�ص  ما  كثرًيا  لأنها  وت�شليحها؛  �شيانتها 
واأخالقنا  وقيمنا  عقيدتنا،  يف  حماربتنا  على  باأموالنا  اأع��داءن��ا  اأعنا  قد  نكون  وبهذا 

و�شلوكياتنا.
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سر التفوق
قال - عليه ال�شالة وال�شالم -: »املوؤمن القوي خري من املوؤمن ال�شعيف ويف كل 
خري، احر�ص على ما ينفعك، وا�شتعن باهلل، ول تعجز، واإن اأ�شابك �شيء فال تقل )لو( 
اأين فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر اهلل وما �شاء فعل، فاإن )لو( تفتح عمل ال�شيطان«.
الدنيا  يف  امل��رات��ب  اأع��ل��ى  ونيل  والتميز،  التفوق  �شر  ه��و  العظيم  احل��دي��ث  ه��ذا 
والآخرة؛ ففيه بيان اأن اهلل اأ�شد حًبا للموؤمن القوي يف اإميانه، ويف عبادته، ويف علمه، 
ويف اأمره باملعروف ونهيه عن املنكر، ويف جهاده لنف�شه وهواه وقرينه، ويف جهاده للكفار 
واملنافقني، ويف جده ويف همته ويف اإرادت��ه، ويف �شخ�شيته، ويف كل �شيء حممود. فهذه 
القوة يف احلق هي خري وهي اأحب اإىل اهلل، وبها يقوم الدين وين�شر.. ثم كاأن �شائاًل 
�شاأل فقال: كيف اأح�شل على القوة يف الدين؟ فاأتى اجلواب يف اأربع نقاط من اأتقنها 

حاز القوة - باإذن اهلل - وهي:
الأوىل: اأن حتر�ص اأ�شد احلر�ص على ما ينفعك يف دينك ودنياك، وما ل ينفعك 
من الكتب والدرو�ص والأ�شرطة، وامل�شاحبات واملجال�شات والكالم، والعمل والت�شرفات، 
يوم  ازددت كل  نف�شك عليه،  واأج��ربت  ه��ذا بني عينيك  ول��و جعلت  فال حتر�ص عليه، 

ا على ما ينفعك وزهًدا فيما ل ينفعك، وهذا هو �شر ال�شيادة والقيادة. حر�شً
الأ�شباب،  البتة، ول تهمل  الأ�شباب  اإذا فعلت ما تقدم فال تعتمد على  الثانية: 
ي�شتوي يف ذلك كل  بيده،  به؛ فكل �شيء  وا�شتعن باهلل وتوكل عليه، وتعلق  اعملها  بل 

الأ�شباب كاأ�شباب العلم والعبادة، والن�شر والرزق، والتفوق واملجاهدة، وغري ذلك.
الثالثة: اإذا فعلت ما تقدم، فال تعجز ول تك�شل؛ فاإنهما مما يتعوذ باهلل منهما، 
اأن تعمل اأعماًل  اأو �شعف الإرادة، فاأنت ت�شتطيع  اآفة كل اأحد، اأما �شعف القدرة  وهما 
كثرية، لول العجز والوهن والك�شل والتثبيط الذي يلقيه ال�شيطان على قلبك، ما من 
عبد و�شع اأمًرا بني عينيه وعزم عليه و�شلك �شبيله اإل ناله - باإذن اهلل - مهما عظم هذا 
الأمر، و�شر الناجحني دوًما هو قوة العزمية و�شدق الإرادة، والإحلاح يف طلب ال�شيء 

والتحيل له، وعدم امللل اأو الياأ�ص اأو الوهن.
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فاإياك  م�شيبة،  اأو  ف�شل  اأو  اإخ��ف��اق  ي�شيبك  فقد  تقدم  م��ا  فعلت  اإذا  ال��راب��ع��ة: 
للقدر  الأم���ر  اأرج���ع  ولكن  ال�شيطان،  عمل  تفتح  فاإنها  )ل���و(؛  تقل  ول  وال�شت�شالم، 
ال�شابق، واأح�شن باهلل الظن وا�شتاأنف العمل، ما من تاجر اإل خ�شر، وما من فار�ص اإل 
بل  �شقوطه،  املاهر ل ميكث يف مكان  والفار�ص  الناجح  التاجر  اأن  الفرق  �شقط، ولكن 
يعيد املحاولة بعزم وينجح، والعاجز اإذا تعر�ص لأية معار�شة اأو �شقوط مكث يف مكان 

�شقوطه.
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تشجيع المواهب

ل ميكن ملوهبٍة ب�شرية اأن تنمو وُت�شقل دون ت�شجيع، واإن العقالء ليحر�شون يف 
اأحلك الأوقات على �شقل مواهب النابغني من اأولدهم، ويف هذا من احلكمة والعلم ما 

ينفع اهلل به العباد والبالد. 

هجماتهم  يف  وطغيانهم  التتار  عنفوان  ي��واج��ه  �شاه  خ���وارزم  امللك  ك��ان  حينما 
ال�شر�شة على بالده يف مناطق خر�شان، مل يكن غافاًل على رغم ظالم الأحداث عن ذلك 
الطفل ال�شغري الذي يحبو يف منزله، وهو ابن اأخته الذي اأطلق عليه ا�شم )حممود(، 
ول غافاًل عن تلك الطفلة ال�شغرية التي كانت حتبو مع ابن عمتها وهي ابنته التي 
فيها حزم  تربية  �شغرييه  تربية  على  فقد حر�ص  ولذلك  )جهاد(؛  ا�شم  عليها  اأطلق 
زادت  النجابة تظهر على حممود  راأى خمايل  الأي��ام، وحينما  ًبا لطوارق  و�شدة؛ حت�شُّ
عنايته به ورعايته له، واأو�شى رجاًل ثقة من رجاله اأن يربيه على ال�شجاعة والفرو�شية 
التتار بخوارزم �شاه ومبلكه، وع�شفت به احل��روب مع  اأن ع�شف  ورك��وب اخليل، وبعد 
بع�ص اأمراء وملوك امل�شلمني يف تلك البالد، بقي له من اأ�شرته ابناه ال�شغريان )حممود 
وابنة خاله جهاد( وجرى لهم من �شروب العناء والتعب من حياة امللك وال�شلطان اإىل 
حياة الرق والعبودية ما زادهما �شقاًل و�شرًبا وقدرًة على التحمل، خا�شة اأنهما قد ربيا 

على ال�شلة باهلل - عز وجل - والتعلق به منذ ال�شغر. 

وكانت النتيجة بعد رحلة العناء الطويلة، اأن ذلك الطفل حممود قد ترقى يف 
اأبرز  ا�شمه من  واأ�شبح  اأ�شبح ملك م�شر،  والفرو�شية، حتى  وال�شجاعة  الهمة  م��دارج 
الأ�شماء املنقو�شة يف ذاكرة التاريخ، وهو املعروف عاملًيا با�شم )امللك املظفر قطز( قائد 
التتار اجل��ارف،  اأوق��ف اهلل بها طوفان  التي  ال�شهرية  امل�شلمني يف معركة عني جالوت 

وق�شى على جي�شهم الغا�شم؛ فلم تقم لهم بعده قائمة. 
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اإن اليقني وال�شتب�شار الدائم مبا عند اهلل - عز وجل - والأمل امل�شرق يف ن�شر 
اهلل وتاأييده، هي التي جتعل الإن�شان بعيًدا عن ظالم الياأ�ص والقنوط، قادًرا على عمل 
ما ي�شتطيع لتحقيق املراد ناجًحا يف نقل ال�شعور بالتفاوؤل واليقني والثبات اإىل نفو�ص 

من يربيهم من اأبنائه وبناته. 

وهذا عمل عظيم له نتائج عظيمة، كما راأينا يف تربية امللك املظفر. 
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رسالة وإمام
اأو�شح  قال الإم��ام حممد بن عبدالوهاب - يرحمه اهلل - كلمته ال�شهرية التي 

فيها ر�شالته باإيجاز: 
اإل اهلل،  اإله  اإليها كل واحد، هي ل  اأدعو  اأقفه، والر�شالة التي  »اإن املوقف الذي 
الر�شالة،  فاإن �شربمت على هذه  ال�شر،  وترك  لعمل اخلري  الأ�شا�شية  الإ�شالم  واأرك��ان 

وثبُتم عليها فاإن اهلل - �شبحانه وتعاىل - �شين�شركم على عدوكم«. 
هذه الكلمات الوا�شحة التي ل حتتاج اإىل �شرح اأو تاأويل اأو تف�شري، وهي مي�شورة 
و�شهلة، ولكنها ذات دللت عظيمة، وهل كان الإ�شالم اإل دين ي�شر و�شهولة وو�شوح؟.. 

�شهادة اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممًدا ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص و�شالة و�شيام وزكاة وحج. 
اأركان الإ�شالم عليها ال�شرح الكبري منها ينبثق عمل اخلري كل اخلري، ومن عمل 
اخلري والتعلق به وترك ال�شر كل ال�شر، واإن وقع يف �شيء منه تذكر وتاب وا�شتغفر؛ فعاد 

ا.  اإىل اخلري اأقوى عزمية واأك  حر�شً
عن  بعيًدا  ر�شالته،  واأو�شح  دعوته،  عبدالوهاب  بن  ال�شيخ حممد  اأطلق  وهكذا 
املبالغة والتزويق والدعاء؛ ف�شرت �شريان اخل�شب الربيعي يف عروق الأ�شجار، وانت�شت 
القلوب التي ُغم�شت يف غفلتها وهواها زمًنا لي�ص بالق�شري؛ لأنها ر�شالة الإ�شالم التي 
النا�ص   - وتعاىل  �شبحانه   - اهلل  التي فطر  ال�شليمة  الفطرة  وتوافق  القلوب  تخاطب 

عليها. 
واأمام هذا الو�شوح والُي�شر وال�شهولة تتهاوى كل الأ�شوات املغر�شة التي تتهم 
هذه الدعوة املباركة مبا لي�ص فيها من التع�شب الأعمى والغلو، وادعاء مذهب جديد 

يف الإ�شالم.
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وصف علي بن أبي طالب

- رضي اهلل عنه -
عليه.  فاألح  فا�شتعفى،  علًيا؟  يل  �شف  الكناين:  حمزة  بن  ل�شرار  معاوية  قال 
فقال: اأما اإذن فال بد، اإنه واهلل كان بعيد املدى، �شديد القوى، يتفجر العلم من جوانبه، 
وتنطق احلكمة من نواحيه، ي�شتوح�ص من الدنيا وزهرتها، وي�شتاأن�ص بالليل وظلمته.
من  يعجبه  نف�شه،  ويعاتب  كفه،  يقلب  الفكرة  طويل  ال��ع��ربة،  غزير  واهلل  ك��ان 

اللبا�ص ما ق�شر، ومن الطعام ما خ�شن.
لنا،  تقريبه  مع  واهلل  ونحن  دعوناه،  اإذا  وياأتينا  �شاألناه،  اإذا  يجيبنا  واهلل  وك��ان 

وقربه منا ل نكلمه هيبة له. 
م اأهل الدين، ويحب امل�شاكني ل يطمع القوي يف باطله، ول يياأ�ص ال�شعيف  يعظرّ

من عدله.
فاأ�شهد اهلل لقد راأيته يف بع�ص مواقفه وقد اأرخى الليل �شدوله، وغارت جنومه، 
ا على حليته يتململ متلمل اخلائف، ويبكي بكاء احلزين،  وقد مثل يف حمرابه قاب�شً
هيهات، غري  هيهات  ت�شوقت  عليَّ  اأم  تعر�شت،  اإيلَّ  دنيا  يا  يقول:  اأ�شمعه  الآن  فكاأين 
اأبنتك ثالًثا ل رجعة يل فيك، فعمرك ق�شري، وعي�شك حقري، وخطرك  لقد  غريي 

كبري. اآه من قلة الزاد، ووح�شة الطريق!
قال: فوكفت دموع معاوية حتى ما ميلكها علي حليته وهو مي�شحها وقد اختنق 
القوم بالبكاء، وقال: رحم اهلل اأبا احل�شن، كان واهلل كذلك، فكيف حزنك عليه يا �شرار؟ 
ت�شكن  ق��ال: حزين عليه واهلل حزن من ذبح ولدها يف حجرها فال ترقاأ عربتها، ول 

حريتها، ثم قام فخرج.
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للراحة حد

واكت�شاب  للطاعة،  لال�شتعداد  والفعالة  امل��درك��ة  وال��ق��وى  النف�ص  اإج��م��ام  وه��و 
الف�شائل وتوفرها على ذلك بحيث ل ي�شعفها الكد والتعب، وي�شعف اأثرها، فمتى زاد 
�شار توانًيا وك�شاًل واإ�شاعة، وفات به اأك  م�شالح العبد، ومتى نق�ص عنه �شار م�شًرا 

ا قطع ول ظهًرا اأبقى. بالقوى موهًنا لها، ورمبا انقطع به كاملنبت الذي ل اأر�شً

واجلود له حد، بني طرفني، فمتى جاوز حده �شار اإ�شراًفا وتبذيًرا، ومتى نق�ص 
عنه كان بخاًل وتقترًيا.

لل�شجاعة حد، متى جاوزته �شارت تهوًرا، ومتى نق�شت عنه �شارت جبًنا وخوًرا. 
وحدها الإق���دام يف موا�شع الإق���دام والإح��ج��ام يف موا�شع الإح��ج��ام، كما ق��ال معاوية 
لعمرو بن العا�ص: اأعياين اأن اأعرف اأ�شجاًعا اأنت اأم جباًنا؛ تقدم حتى اأقول من اأ�شجع 

النا�ص، وجتنب حتى اأقول من اأجنب النا�ص، فقال:

ف���ر����ش�����������������������ة اأم�����ك�����ن�����ت�����ن�����ي  اإذا  ������ش�����ج�����اع 
ف���ج���ب���ان ف�����ر������ش�����ة  يل  ت�����ك�����ن  مل  ف�������������اإذا 

والغرية لها حد، اإذا جاوزته �شارت تهمة وظًنا �شيًئا بالربيء، واإذا ق�شرت عنه 
كانت تغافاًل ومبادئ دياثة.

الكرب  اإىل  انحرف  عنه  ق�شر  ومن  ومهانة،  ذًل  كان  ج��اوزه  اإذا  وللتوا�شع حد، 
والفخر.

وللعز حد، اإذا جاوزه كان كرًبا وخفًقا مذموًما، واإن ق�شر عنه انحرف اإىل الذل 
واملهانة. 

و�شابط هذا كله العدل، وهو الأخذ بالو�شط املو�شوع بني الإفراط والتفريط، 
وعليه بناء م�شالح الدنيا والآخ��رة، بل ل تقوم م�شلحة البدن اإل به. فاإنه متى خرج 
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بع�ص اأخالقه عن العدل وج��اوزه اأو نق�ص عنه ذهب من �شحته وقوته بح�شب ذلك. 
واحلركة،  واجل��م��اع،  وال�شرب،  والأك���ل،  وال�شهر،  كالنوم،  الطبيعية:  الأف��ع��ال  وكذلك 
اإذا كانت و�شًطا بني الطرفني املذمومني  والريا�شة، واخللوة، واملخالطة، وغري ذلك، 

ا. ا واأثمرت نق�شً كانت عدًل، واإن انحرفت اإىل اأحدهما كانت نق�شً

www.alukah.net



274

بنك الكلمة البينة

ماذا أخسر عندما أسهر؟
زب ڄ  اأخالف �شنة اهلل ف�ي الك��ون، الذي قال يف كتاب��ه الكري��م:  اأ�شهر  عندما 
زب ڱ ڱ ں ں   ڻ ڻ ڻ   : ا  اأي�شً   - ڄ ڄ   ڃ رب )النباأ(، وق��ال - تعاىل 

والراحة،  للنوم  فالليل  )يون�ص(،  ڻ ۀۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ ھ رب 
والنهار للعمل والن�شاط.

عندما اأ�شهر اأخالف �شنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي قال: »اإياك وال�شمر بعد هداأة الرجل، 
فاإنكم ل تدرون ما ياأتي اهلل يف خلقه« �شحيح اجلامع. كما روى البخاري وم�شلم عن 
ا :  اأبي برزة: »اأن الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص كان يكره النوم قبل الع�شاء واحلديث بعدها«، وقال  اأي�شً

»ل �شمر اإل مل�شل اأو م�شافر« حديث �شحيح.
عندما اأ�شهر اأخالف منهج ال�شحابة - ر�شي اهلل عنهم اأجمعني- الذين مل يكونوا 
ي�شهرون الليايل الطوال يتحادثون ويت�شامرون، بل كانوا ينامون بعد فرتة ق�شرية من 

الع�شاء.
عندما اأ�شهر لن اأ�شتيقظ باكًرا، وبالتايل اأ�شيع على نف�شي فر�شة ال�شتفادة من 

اأوقات الربكة التي قال عنها الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: »بورك لأمتي يف بكورها«.
عندما اأ�شهر اإىل قبيل الفجر فلن اأ�شلي الفجر يف وقتها، ومن املعلوم اأنها من 
اأتاأخر عن  اأن  بد  اأ�شليها فال  ال�شهر حتى  وا�شلت  ولو  املنافقني،  ال�شلوات على  اأثقل 

ا من �شالة ال�شحى يف وقتها. باقي ال�شلوات كالظهر مثاًل، ولن اأمتكن اأي�شً
ملسو هيلع هللا ىلص، وهي قيام الليل،  اأ�شهر اأحرم نف�شي من �شنة موؤكدة عن ر�شول اهلل  عندما 
ال�شماء الدنيا فينادي: هل من �شائٍل فاأعطيه هل من م�شتغفٍر  اإىل  حيث ينزل الرب 

فاأغفر له.
�شاعات ما قبل  تاأثري  اأن  يوؤثر على �شحتي، حيث وجد  فاإن ذلك  اأ�شهر  عندما 
منت�شف الليل يف اإنعا�ص اجل�شم اأف�شل ع�شر مرات من ال�شاعات التي تليها، واأ�شواأ ما 
ثماين  اإىل  اأحتاج  كنت  وملا  �شباًحا،  الثانية  ال�شاعة  �شاأنام  لنف�شه  امل��رء  يقول  اأن  يكون 

�شاعات نوم ف�شاأ�شتيقظ يف العا�شرة �شباًحا.
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كما وجد اأن نوم �شاعة قبل منت�شف الليل ي�شاوي ثالث �شاعات بعد منت�شفه.. 
فما بالك مبن ينام نهاًرا وي�شهر لياًل؟

كما اكت�شف اأن )70%( من نومنا العميق غري احلامل يحدث خالل الثلث الأول 
من الليل، وعندما نتجاوز النوم قبل منت�شف الليل فاإننا نفقد كثرًيا من نومنا العابر 

غري احلامل.
املوؤقتة  التغريات  الهرمونات يرتافق مع عدد من  اإف��راز عدد من  اأن  كما وجد 
اأم��ا  ال��ن��وم،  م��ن  �شاعتني  اأول  خ��الل  عالًيا  يرتفع  مثاًل  النمو  فهرمون  ال��ن��وم،  خ��الل 
اإفراز  الكورتيزول فريتفع من حني اإىل اآخر خالل الن�شف الأخري من النوم، ويزداد 
هرمون اآخر ا�شمه الربولكتني عند الرجال والن�شاء طوال الليل، وعندما نبدل �شاعات 

نومنا بني الليل والنهار ل بد اأن يوؤثر ذلك على اإفراز هذه الهرمونات.
ت  باخت�شار عندما اأ�شهر فاأنا اأ�شيع �شاعات عمري فيما ل طائل من ورائه، واأفورّ
ا كثريًة اأتقرب بها اإىل ربي، واأ�شابق اإىل جنة عر�شها ال�شماوات والأر�ص. على نف�شي فر�شً
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كيف غير المخترعون المسلمون

وجه العالم
اأقدمت اإحدى املوؤ�ش�شات العلمية الربيطانية على اإقامة معر�ص علمي تاريخي؛ 
�شحيفة  ع��ن��وان  ح�شب  ال��ع��امل،  وج��ه  غ��ريت  ال��ت��ي  العلمية  امل�شلمني  مب��اآث��ر  للتذكري 
الإندبندنت. وقد خل�ص الكاتب بول فاليلي تلك الإجن��ازات العظيمة يف )20( اإجناًزا 
وخمرتًعا م�شلًما، لولهم ملا كان العامل املعا�شر على ما هو عليه من تقدم وح�شارة 

وازدهار ورخاء.

اأه��م  ت�شميم  يف  اجل��زائ��ري  امل�شلم  املهند�ص  اإىل  يعود  الف�شل  اأن  تعلمون  ه��ل 
عرفها  �شمامات  اأول  �شمم  ال��ذي  فهو  الإن�شانية؛  تاريخ  يف  امليكانيكية  الخ��رتاع��ات 
الإن�شان، وهو الذي اخرتع ال�شاعات امليكانيكية، وهو اأبو علم الآليات والت�شيري الذاتي 
ا فهو اأول من اخرتع القفل الرقمي  الذي تقوم عليه ال�شناعات احلديثة. وللتذكري اأي�شً

الذي نراه الآن م�شتخدًما يف احلقائب واخلزائن.

وهل تعلمون اأن املهند�شني امل�شلمني هم اأول من �شمم الأقوا�ص الهند�شية التي 
اأخذها عنهم الغرب فيما بعد يف علم هند�شة البناء، ولول العلوم الهند�شية الإ�شالمية 
ملا �شاهدنا الكثري من القالع والق�شور املنيفة والأبراج الهائلة يف الأ�شقاع الغربية.

وهل تعلمون اأن كل الأدوات امل�شتخدمة يف اجلراحة والت�شريح اليوم هي نف�شها 
التي  اأداة  املائتي  اأن  تعلمون  وهل  العا�شر؟  القرن  يف  الزهراوي  العامل  اخرتعها  التي 
ي�شتعملها الأطباء اليوم هي من ت�شميم الزهراوي؟ وهل تعلمون اأنه اأول من اكت�شف 

اخليوط امل�شتخدمة يف العمليات اجلراحية والتي تذوب يف اجل�شم بعد العملية؟

وهل تعلمون اأن العلماء امل�شلمني هم اأول من اخرتع "البنج"، اأي املخدر الطبي 
للغر�ص  بالكحول  الأف��ي��ون  مزجوا  الذين  وه��م  العمليات،  قبل  للمر�شى  يعطى  التي 

نف�شه؟
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وهل تعلمون اأن امل�شلمني هم اأول من اخرتع الطاحونة الهوائية لطحن الذرة 
والري؟ ومل تعرفها اأوروبا اإل بعد خم�شمائة عام؟

وهل تعلمون اأن اأول من اكت�شف التلقيح والتطعيم الطبي هم امل�شلمون ولي�ص 
با�شتور الفرن�شي؟ وقد اأو�شلته اإىل اأوروبا زوجة ال�شفري الربيطاين يف اإ�شطنبول عام 

)1724م(.
وقد كان الأتراك يلقحون اأطفالهم �شد بع�ص الأمرا�ص املميتة قبل الأوروبيني 

باأك  من خم�شني عاًما.
ل��الأغ��را���ص  ال���ب���ارود  ا���ش��ت��خ��دم  م��ن  اأول  ه��م  امل�شلمني  ال��ع��ل��م��اء  اأن  تعلمون  ه��ل 
الع�شكرية باإ�شافة البوتا�شيوم اإليه، وهم اأول من �شنع �شاروًخا ينفجر يف �شفن الأعداء 

عند اإ�شابتها؟
العامل  عليها  يحيا  التي  الإ�شالمية  العلمية  امل��اآث��ر  من  في�ص  من  غي�ص  ه��ذا 

املعا�شر واملوثقة غربًيا. 
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سمعتك هي كنزك فحافظ عليها
قيمتك عند النا�ص �شمعتك احل�شنة و�شريتك اجلميلة، فاإياك اإياك من تلويثها 
لأن  من�شب؛  يعيدها  ول��ن  م��ال  ي�شلحها  فلن  �شقطت  اإذا  ال�شمعة  ف��اإن  تدني�شها،  اأو 
اأعظم ح�شن لك يف احلياة، فال تتهاون حتى يف  ال�شريفة  �شريتك العطرة واأخالقك 
الكلمة تخرجها واحلركة تقوم بها؛ فاإن الت�شرفات ترتاكم حتى ت�شبح كًما هائاًل من 

ال�شوء واملقت، فتهوي ب�شاحبها يف احل�شي�ص.. اأما �شاأل اإبراهيم ربه فقال: زب ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ رب )ال�شعراء: ٨4(.

وما ذاك اإل حل�شن الذكر وجميل الأحدوثة.. وكما قال ال�شاعر: 

واإمن��������������ا امل������������رء ح�����������������������������دي����ث ب���ع�������������������������������ده
ف�����ك�����ن ح�����دي�����ًث�����ا ح���������ش����ًن����ا مل�����������������������ن وع�����ى 

وقال اأبو الطيب: 

ذك�������ر ال����ف����ت����ى ع�����م�����ره ال������ث������اين وح���اج���ت���ه
م�����ا ف����ات����ه وف���������ش����ول ال���ع���ي�������ص اأ����ش���غ�������ال 

وقال �شوقي: 

دق�����������ات ق�����ل�����ب امل�����������رء ق���ائ���ل�������������������������������������������ة ل���ه
وث�����������������������������������������������واين  دق������ائ������ق  احل������ي������اة  اإن 

ف���ا����ش���ن���ع ل���ن���ف�������ش���ك ب���ع���د م����وت����ك ذك���ره���ا
ف����ال����ذك����ر ل���الإن�������ش�����������������������������������ان ع�����م�����ٌر ث����اين 

فاحذر، ثم احذر على �شمعتك وحطها بدمك، واحفظها بروحك، ودافع عنها ما 
ا�شتطعت، بذلك ت�شلح �شريتك، وحُتمد عاقبتك بني النا�ص. 
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أرى الناس من دنا منهم هان عندهم
اإن ك ة الختالط بالنا�ص يرخ�ص قيمة الإن�شان، والنا�ص ل يتمنون من يرونه 
كثرًيا؛ فك ة التداول ترخ�ص ال�شعر، وكما يف الأثر: زر غًبا تزدد حًبا، ويف املثل: خفف 
ال��وردي  ابن  اأي قلل زيارتك يكن لكالمك ح��الوة، وقد نظمها  درج��ك يحلو هرجك، 

فقال: 

ف��م��������������������ن ً���ا  ح���ب���������������� ت��������زد  غ�����ًب�����ا  وزر  غ������ب 
اأك���ث���������������������������ر ال��������������رتداد اأق�������������ش������اه امل�����������ل���ل 

اأن تبقي على قيمتك ومكانتك بلزوم بيتك واحتجابك بع�ص الزمن،  اإن عليك 
وقد قالوا: العز يف العزلة.
  و�شدق القائل: 

ال��ن��ا���ص م��ن دن���ا م��ن��ُه��م ه���ان عندهم اأرى    
وم�������ن اأك�����رم�����ت�����ه ع�������زة ال���ن���ف�������ص اأك����رم����ا 

اإن ك ة غ�شيان النا�ص والرتدد على جمال�شهم واإجابة دعوتهم دليل على فراغ 
الروح، وهزال الهمة؛ ولهذا جتد اأرذال النا�ص يتعر�شون للعامة يف الأ�شواق واملنتديات 
والطرقات، ول ميلكون الكالم والنظر فيما ل منفعة فيه، فاحزم اأمرك واحفظ وقتك، 
د عملك، واهتم ب�شاأنك، وح�شن  وكف ل�شانك ولي�شعك بيتك، وابك على خطيئتك، وجورّ

نف�شك من التافهني، واحفظها من الالغني، قال - تعاىل -: زب ک ک ک   ک  
گ گ گگ ڳ ڳ رب )الفرقان(.
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اصنع الصداقات وال تنسج العداوات
البليد  والأحمق  الأع��داء،  ويك�شب  الأ�شدقاء  ي�شتفيد  الذي  الأري��ب هو  العاقل 
يوؤلب النا�ص عليه، ويح�شد النا�ص �شده؛ لت�شرفاته الرعناء ومواقفه امل�شينة، فادفع 
بالتي هي اأح�شن، واحذر عداوة النا�ص، ومن ل ت�شتطيع ك�شبه من الأعداء فحيِّده، ول 
جتعله حرًبا عليك، فاإن العمر اأق�شر من اأن يذهب بالعداوات والنتقام من الآخرين، 
ومن عرف الدنيا وتقلبات الدهر �شعب عليه معاداة رجل واحد، وقل عليه �شداقة األف. 
فال تخاطر بحياتك يف ن�شج العداوات وطلب الثارات، اإل من خالفك يف الدين وحارب 
رب العاملني؛ فعداء مثل هذا عبادة بعد اإقامة احلجة ودعوته اإىل احلق واإقامة الدليل 
لتجد  الأذى؛  املعروف وكف  بالرفق وح�شن اخللق ولني اخلطاب وبذل  عليه، فعليك 

اإخواًنا واأحباًبا وت�شهل اأمورك، وي�شلح حالك: 

م����ن ����ش���امل ال���ن���ا����ص ي�����ش��ل��م م����ن غ��وائ��ل��ه��م
ون�����������������������ام وه��������و ق�����ري�����ر ال�����ع�����ني ج������ذلن 
كن جريًئا يف اقتحام املواقف و�شعود �شلم املجد والوثوب اإىل املعايل: 

احلياة  غمار  يخو�ص  هياب،  يتقدم غري  �شجاع،  اأن��ه  الناجح،  املبدع  �شفات  من 
امل��واق��ف م��ا لي�ص عند غ��ريه، كاخلطابة يف  ال��ق��درة على  غ��ري ج��ب��ان، فتجد عنده م��ن 
اجلموع الهادرة، والرد على الكبار وعدم املبالة بالنقد، والقيام مب�شاريع تفوق اخليال، 
اأما  تخاذل،  ول  و�شو�شة  ول  تهيب  عنده  فلي�ص  العقول،  تده�ص  لأعمال  والتخطيط 
اجلبان فكم فكر وقدر، ثم عب�ص وب�شر، ثم خطط، ثم حتفظ، ثم خاف، ثم تراجع، فهو 
ميت العزمية، مري�ص الهمة �شعيف الإرادة، له تقديرات خا�شة وله تدبريات معروفة: 
زب چ چ  چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ  ڌڌڎ ڎ  ڈ  ڈ رب ) التوبة: ٨1(. فهو يعتذر بحرارة 

ال�شيف، وبرد ال�شتاء، وحاجة الأهل وبعد ال�شقة، وطول الطريق، وعنده قائمة طويلة 
من الأعذار، �شواء يف العلوم اأم الأعمال اأم الإنتاج اأم املواهب.
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ل��ه دام  ال���ل���ي���������������������������ل  ظ�������������������الم  اأن  ي��������ود 
وزي���������د ف����ي����ه �������ش������واد ال����ق����ل����ب وال���ب�������ش���ر

 بخالف الناجح فهو طاقة جبارة وهمة عارمة، وعزمية ما�شية، قد مالأ الزمان 
واملكان عطاء وخرًيا ونفًعا، وهو يتمنى طول العمر لينفع ويقدم وينتج: 

فتقدم اأيها الناجح وغامر ول تخف، فما اأدرك املجد خائف، وما نال العال جبان: 

ال���ب���ق���ا اأورده  ال���ع���ي�������ص  اجل�����ب�����ان  ف����ح����ب 
احل����رب اأورده  احل������رب  ال�������ش���ج���اع  وح�����ب 
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ال يدخل الجنة قتات
مدح بع�شهم رجاًل فقال: )ينزه جمال�شه عن الغيبة، وم�شامعه عن النميمة(. 
اإن من اأهم ال�شجايا احلميدة التي ينبغي اأن ت�شود اأفراد املجتمع: ح�شن الظن 

بامل�شلمني، والتثبت يف نقل الأخبار لهم وعنهم. 
لقد اأدرّب الإ�شالم اأتباعه على ذلك حفاًظا على متا�شك املجتمع وتالحم اأفراده، 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٺ  ٺ  ٺ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ڦ ڦ  رب )احلجرات(.

اإن نقل الكالم من �شخ�ص لآخر؛ لغر�ص الإف�شاد بينهما منيمة وخ�شلة ذميمة 
تنم عن �شعف الإميان، وخبث اجلنان و�شالطة الل�شان. 

القطيعة  لق�شد  ال�شرور  ويبعثون  ال�شدور،  فيوغرون  حولنا  يلتفون  من  اإن 
وال�شحناء والعداوة والبغ�شاء، هوؤلء خطرهم على الأمة عظيٌم وهم كثري- ل ك هم 
نار  اأ�شعلوا  وكم  الأب��ري��اء،  وكم جتنوا على  امل�شلمني  اأحدثوا فجوات بني  فكم   ..- اهلل 
الفتنة والعداوة بني املتحابني والأ�شفياء؛ مما يحتم على امل�شلمني اأن يحذروهم فال 

ي�شدقونهم. 
اأن يتذكر م�شرعه يف  اإن من ي�شلك م�شلك ك�شف الأ�شرار وهتك الأ�شتار، عليه 

قربه، ففعله موجب لعذاب القرب والنار، وليتذكر موقف العر�ص على اهلل.
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أقسام المزاح
اإخواين الطالب.. اعلموا اأن املزاح ينق�شم اإىل ق�شمني:

1- املزاح بالل�شان.
2- املزاح باليد.

ويوجد من النا�ص من ميار�ص النوعني، ويوجد من ميار�ص نوًعا واحًدا، ويوجد 
ببع�ص  ويكتفي  بل�شانه،  ول  بيده  ل  مي��زح  ف��ال  ب�شقيه  امل���زاح  يرف�ص  م��ن  النا�ص  م��ن 
اللطائف اخلفيفة التي تلطف الأجواء وقت امللل وال�شجر، اأما من ميار�ص عادة املزاح 
اأغلب الأحيان يبقى مكروًها من اجلميع؛ لثقله و�شعف خلقه وتهوره يف  باليد، ففي 
اأغلب الأحيان؛ حتى تتاأ�شل فيه هذه العادة ال�شيئة وتبقى متجذرة فيه، وتهدده بكره 

النا�ص له، وت�شبب له امل�شكالت مع اأفراد املجتمع.
والنوع الثاين من املزاح، وهو مزاح الل�شان، وهو الآفة اخلطرة التي اإن انفلتت 
من ال�شخ�ص يبقى خارج ال�شيطرة على نف�شه وعلى ل�شانه، فيبقى يف كل حلظة يعبث 
اأ�شعدهم، لكنه يف  النا�ص وم�شاعرهم واأحا�شي�شهم، وهو يظن نف�شه واأنه قد  باأعرا�ص 
الواقع قد يكون اأ�شحكهم فقط، لكن لي�ص له اأي وزن عند املجتمع، وهناك من ميار�ص 
تلطيف الأجواء بني احلني واحلني لرتويح النف�ص وترويح القلوب من العناء والنكات 

اخلفيفة تدخل يف هذا اجلانب من الرتويح عن النف�ص.
واملزاح مطلوب يف احلياة؛ فالإن�شان كتلة م�شاعر واأحا�شي�ص، فهو يف حاجة اإىل 
ما يفرج همومه ويرفه عن نف�شه، ويجعله يقبل على احلياة بكل نف�ص هادئة مطمئنة 

وم�شرورة، فال اإفراط ول تفريط.
�شيطرة هذه  ه��ذا  معنى  فلي�ص  وال�شحك  امل��زاح  اإىل  الإن�شان يف حاجة  ك��ان  اإن 

الأجواء يف كل مواقف حياته، فهناك وقت للجد ووقت للمزاح. 
وحتى املزاح يف وقته يجب اأن ل يخرج عن حدود املعقول، ول يكون مزاًحا ثقياًل؛ 

فهناك اأنا�ص ل ي�شت�شيغون هذا ول يتحملون املزاح الثقيل.
فاعرف مع من ت�شتخدم املزاح، ويف اأي وقت؛ حتى ل تقع يف مزالق اأنت يف غنى 

عنها.
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النوم نعمة من اهلل
على رغم اأننا نق�شي ثلث عمرنا يف النوم، اإل اأننا ل نعلم اإل القليل عن النوم، 
ولي�ص  للدماغ،  و�شافية  ��ة  ُم��َرمِمَ وظيفة  للنوم  اأن  هي  العلماء  بني  ال�شائدة  والفكرة 
�شكًنا وراح��ة للج�شم كله، قال  النوم  اإن يف  بل  النوم،  الوحيد من  امل�شتفيد  الدماغ هو 
رب  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې    ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   زب   :- تعاىل   -
لياًل،  ونهاره  نهاًرا،  ليله  يقلب   - ال�شديد  ولالأ�شف   - ال�ن�ا�ص  بع��ص  ولك�ن  )النمل(.. 
خا�شة يف رم�شان. واحلقيقة اأن يف الدماغ ما ي�شمى بال�شاعة البيولوجية التي جتعلنا 
ن�شتيقظ من النوم يف �شاعة حمددة كل �شباح، وت�شعرنا بالنعا�ص يف الوقت ذاته من كل 
م�شاء اإذا ما اعتدنا على ذلك. ول ينفرد الإن�شان بوجود هذه ال�شاعة، بل هي موجودة 
ا ؛ فمن املعروف اأن ال�شرا�شري والبوم واخلفا�ص واجلرذان تن�شط  عند احليوانات  اأي�شً
لياًل وتهجع يف النهار، بينما احليوانات الأخرى يكون ن�شاطها الأعظم يف اأثناء النهار. 
للحقول  تنطلق  اأنها  فلوحظ  نيويورك،  اإىل  باري�ص  نقل نحالت من منطقة  وقد مت 
جلمع الرحيق يف نيويورك عندما يحني موعد جمع الرحيق يف باري�ص. ولي�ص موعد 
اجلمع يف نيويورك؛ اإذ اإن �شاعتها البيولوجية ما زالت مربجمة على توقيت باري�ص. 
ال�شاعة  التي تفرز امليالتونني هي التي متثل  اأن الغدة ال�شنوبرية  الباحثون  ويعتقد 
البيولوجية عنده. وعندما ينتقل اأحدنا غرًبا اإىل اجلانب الآخر من الكرة الأر�شية، 
حيث يتاأخر الوقت نحو اثنتي ع�شرة �شاعة، نالحظ اأنه ين�شط عندما يحني منت�شف 
الليل. فج�شمنا مربمج لأن يكون ن�شيًطا يف ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهًرا ح�شب توقيت 
بالدنا، اأي عندما ينت�شف الليل يف ن�شف الكرة الآخر، والعك�ص �شحيح. من اأجل ذلك 
هو  كما  وغرًبا،  �شرًقا  با�شتمرار  النتقال  اإىل  عمله  بحكم  ي�شطر  ت�شطرب حياة من 
احلال مع اأطقم الطائرات، وكذلك حياة من ي�شطرون للقيام مبناوبات ليلية ونهارية 
ف��اإذا  ليل.  اإىل  ونهارهم  نهار  اإىل  ليلهم  يحيلون  من  ذل��ك  على  وينطبق  كاملمر�شني. 
عملت يف اأثناء الليل اأو �شافرت اإىل م�شافة بعيدة بالطائرة، فرمبا تتكيف �شاعة اجل�شم 
هوؤلء  ي�شكو  وقد  اأي��ام.  ب�شعة  اإىل  ذلك  يحتاج  قد  ولكن  للنوم،  التوقيت اجلديد  مع 
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خالل ذلك من بع�ص الأعرا�ص التي ت�شمل الأرق والإعياء وال�شداع و�شعف الرتكيز. 
وت�شري الدرا�شات الأولية اإىل اأن ا�شتخدام حبوب امليالتونني ميكن اأن يفيد يف التخفيف 
من اأعرا�ص ال�شفر الطويل، وقد اأكد الأطباء اأن اأهناأ نوم هو ما كان يف اأوائل الليل، واأن 
�شاعة نوم قبل منت�شف الليل تعدل �شاعات من النوم املتاأخر، ويقول الدكتور �شابريو 
يف كتاب )�شاعة اجل�شم(: اإن الذهاب اإىل النوم يف وقت حمدد كل م�شاء، وال�شتيقاظ يف 
وقت معني كل �شباح ل يح�شن ن�شاط املرء يف النهار فح�شب، بل يهيئ ال�شخ�ص لنوم 
جيد يف الليلة التالية. ويقول الربوف�شور اأوزولد: "اإذا كنت تريد اأن تنام ب�شرعة حني 
على  فبذلك حت�شل  بانتظام،  ذلك  وافعل  ال�شباح،  يف  باكًرا  فانه�ص  النوم  اإىل  تخلد 
اأف�شل اأنواع النوم. وتكون اأك  �شعادة واأعظم ن�شاًطا طوال النهار". األي�ص هذا ما كان 
ملسو هيلع هللا ىلص واأ�شحابه؟! اأمل يقل - عليه ال�شالة وال�شالم -: »اإي��اك وال�شهر  يفعله ر�شول اهلل 
بعد هداأة الرجل، فاإنكم ل تدرون ما ياأتي اهلل يف خلقه«.. فلم يكن ال�شحابة ي�شهرون 
الليايل الطوال يتحادثون ويت�شامرون، بل كانوا ينامون بعد فرتة ق�شرية من الع�شاء.
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أهمية وجبة اإلفطار

الإفطار ميكن اأن ي�شاعد يف منع اجللطات الدموية وال�شكتة القلبية املوؤدية اإىل 
الوفاة املفاجئة. 

الن�شيحة هي عدم اإهمال الإفطار!

اإن الذين يهملون وجبة الإفطار دائًما، عليهم اأن يتوقفوا عن هذه العادة!

الإفطار  وجبة  اإهمال  املمار�شات  اأ���ش��واأ  من  واح��دة  اأن  توؤكد،  احلديثة  البحوث 
وجبة". اأهم  هي  الإفطار  "وجبة 

ملاذا؟

بني  تكون  املفاجئة  ال��وف��اة  اإىل  امل��وؤدي��ة  واجللطات  القلبية  ال�شكتات  تواتر  لأن 
والعا�شرة  الثامنة  بني  تكون  لها  ن�شبة  واأعلى  الظهر..  �شباًحا حتى  ال�شاد�شة  ال�شاعة 

�شباًحا. 

امل��وت املفاجئ تكون يف ال�شباح  اأك��  ح��الت  اأن  التقرير  اإليه هذا  اإن ما تو�شل 
الباكر. 

كيف؟

اإذا ما ح�شل جرح يف  �شفائح الدم، وهي عن�شر الدم الذي مينع النزيف احلاد 
اجل�شم، ب�شبب تراكم الكولي�شرتول يف بطانة ال�شريان.

ت�شكيل  اإىل  ومتيل  ن�شاًطا،  اأك��   الدموية  ال�شفائح  تكون  ال�شباح  �شاعات  يف 
جلطات الدم.. ويف اأقل تقدير حتى الأكل اخلفيف جًدا لوجبة الإفطار يف ال�شباح مينع 

تن�شيط �شفائح الدم التي ميكن اأن ت�شبب �شكتات قلبية.

ويف درا�شة اأجريت يف جامعة ميموريال، اأفادت باأن الأكل اخلفيف، القليل الدهون 
لوجبة الإفطار كان حا�شًما يف تعديل ن�شاط ال�شفائح الدموية.
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ويف �شوء هذا البحث، فاإن ا�شتهالك اإفطار منخف�ص الدهون اأو خال من الدهون 
اللنب  اأو  الزبادي  الذي م�شدره  والربوتني  والفاكهة  الربتقال  وع�شري  الزبادي  مثل 

اخلايل من الدهون.
ف��وًرا،  ال��ع��ادة  اأن تغري ه��ذه  املهم  الإف��ط��ار، فمن  ف��اإذا كنت ممن يهملون وجبة 
والبدء يف تناول وحبة الإفطار مثل حبوب ال�شوفان املجرو�ص اأو النخالة مع �شيء من 

ع�شري العنب اأو ع�شري الربتقال، اأو حتى قطعة من الفاكهة.
البع�ص  ببع�شها  الدموية  ال�شفائح  الت�شاق  ن�شاط  �شتمنع  الإف��ط��ار  وحبة  اإن 
ال�شكتات  ن�شوء  اإىل  ت��وؤدي  قد  والتي  ال��دم،  تكون جلطات  منع  يتم  وبذلك  وتراكمها؛ 

القلبية اأو اجللطات - ل �شمح اهلل.
اإذا اأخي الطالب: ل�شالمتك ل تهمل وجبة الإفطار اأبًدا.
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عاتب من دون أن تجرح
بع�ص  لكم  ننقل  اأن  اأحببنا  امل��واق��ف،  بع�ص  يف  اإل��ي��ه  نحت�اج  ال��ع��ت�����اب..  اأن  مب�ا 
له فائدة، ومن دون  العت�اب  ب��اإذن اهلل - يف حالة كان هذا   - ت�ش�اعدكم  التي  الن�ش�ائح 

جتريح لالآخرين.
كيف نعاتب ول جنرح؟!

العتاب فيه �شفاء النفو�ص والعتاب على قدر املحبة، قول يتداوله النا�ص، لكن 
العتاب ل يكون اأ�شلوًبا فعاًل، اإل اإذا ا�شتخدم يف الوقت املنا�شب ومع ال�شخ�ص املنا�شب 

الذي يتقبل العتاب اللطيف ب�شدر رحب.
وحتى ل نخ�شر اأ�شدقاءنا من عتابنا لهم، فيما يلي خم�ص ن�شائح يف هذا ال�شاأن:

اأوًل: حدد عتابك:
فال يجب اأن يزيد عتابك على حد معني، ول حتول كالمك لنوع من التوبيخ، ول 
تكرر ما تقوله، ول تلح كثرًيا؛ حتى ل يتحول كالمك لنوع من الهجوم غري املحبب. 

ثانًيا: ل تتهاون:
ا اأن ل ينق�ص عن احلد  بينما ل يجب اأن يزيد عتابك على حد معني، يلزم اأي�شً
الذي يجعله فعاًل؛ فالتهاون اأحياًنا يوؤدي اإىل ا�شت�شهال الأمر من قبل �شديقك، ومن 

ثم يتمادى يف عدم مراعاة ما ي�شايقك.
ثالًثا: ل توجه اتهاًما مبا�شًرا: 

فال يجب اأن ت�شع �شديقك مو�شع املتهم، فت�شطره للدفاع عن نف�شه بطريقة 
تبدو وكاأنه يربئ �شخ�شه من تهمة موؤكدة؛ فذلك يوغر �شدره جتاهك، ورمبا تخ�شره 

جزئًيا اأو كلًيا.
رابًعا: �شع النقاط على احلروف:

عندما تعاتب �شديقك حدد بدقة الأ�شياء التي �شايقتك منه، مبعنى اأن ت�شع 
النقاط على احلروف، مع التاأكيد عند عتابك اأنك باق على �شداقته، واأن عتابك ما هو 

اإل من باب البقاء على الود القدمي. 
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خام�ًشا كن مهذًبا:
فال ت�شتخدم اأبًدا كلمات خارجة عن الأدب، وانتق األفاظك بعناية؛ حتى ل حترج 

�شديقك فال يعود ين�شى كلماتك.
هم�شة: ).. العتاب.. فٌن.. وذوق..(.

www.alukah.net



290

بنك الكلمة البينة

تعلم من النمل شيًئا مفيدًا لك
النمل اأبًدا ل ييئ�ص، ولنبداأ مع هذه القائمة التي ت�شرح عن حياة النمل، وكل ما 

ينبغي علينا اأن نعرفه يف مملكة منل يجتهد ويعمل بن�شاط. 
اأوًل: لكي ت�شل، هناك طرق عدة:

1- اإذا كان يق�شد مكاًنا وحاولت اإيقافه، فاإنه �شيبحث عن طريق اآخر.
2- �شي�شعد اأو �شينزل اأو �شيلتف.

3- �شي�شتمر يف البحث عن طريق اآخر.
العربة: ل ترتك البحث عن اأي �شبيل يو�شلك اإىل ما تريد.

ثانًيا: النمل يفكر بال�شتاء طوال ال�شيف:
1- ل تكن ل مبالًيا فتظن اأن ال�شيف ي�شتمر لالأبد يا عزيزي.

2- النمل يجمع طعامه لل�شتاء من منت�شف ال�شيف.
3- يجب اأن تفكر بال�شخور كما ت�شتمتع بالرمل وال�شم�ص.

العربة: من املهم اأن تكون واقعًيا.. انظر اإىل الأمام. 
ثالًثا: النمل يفكر بال�شيف طوال ال�شتاء:

ا: هذا لن يدوم طوياًل.  ر النمل بع�شه بع�شً 1- خالل ال�شتاء يذكرّ
2- يف اأول يوم دافئ يخرج النمل. 

3- ما اأن يعود الربد حتى يغو�ص النمل يف جحره، ولكنه يعود للظهور مبجرد 
اأن تظهر ال�شم�ص.

العربة: ابق اإيجابًيا يف كل الأوقات. 
لف�شل  ال�شيف  النمل خالل  �شيجمع  كم  ال�شوؤال:  فعله:  ما ميكنك  كل  رابًعا: 

ال�شتاء؟ 
اجلواب: كل ما ميكنه. 
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العربة: افعل كل ما ت�شتطيعه واأك . 
العربة الكلية:

ل تكن معوًقا باملا�شي.. فقط اخرج للحياة وافعل �شيًئا رائًعا. 
ولقد اأمرنا اهلل - �شبحانه و تعاىل - بال�شعي، وبذل اجلهد.

www.alukah.net
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تحدَّ نفسك وتغلب على أخطائك
الإن�شان  يخطئ  عندما  لكن  الأف�شل،  اإىل  والو�شول  للتميز  ي�شعى  منا  الكثري 
اأو  ي�شل  ول  اأ�شا�شيات،  وي�شع  ويخطط  يبني  وعندما  ك��فء،  نف�شه غري  وي��رى  يجزع 

يحقق طموحاته، فاإنه تتحطم بداخله اأ�شياء كثرية ويعترب نف�شه فا�شاًل.
فاإنه ي�شعر بالإحباط  الفتيات فرُيف�ص؛  اإحدى  وعندما يتقدم الرجل خلطبة 

ويدعي باأنه غري لئق.
ب��اأن��ه رمب��ا يكون  ك��ث��رية ه��ي الأم����ور ال��ت��ي نف�شرها مبفهوم خ��اط��ئ، ول ن���درك 
رب  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  زب  وال��ف��ائ��دة  بامل�شلحة  لنا  يعود  العوائق  ه��ذه   اأح��د 

)البقرة: 21٦(.
عزيزي الطالب:

اجعل من نف�شك �شديًقا لك، وتاأكد اأن الإن�شان اإذا مل يخطئ فلن يتعلم، فكم هو 
جميل عندما نخطئ ون�شعر باأخطائنا ونعد اأنف�شنا باأن هذا اخلطاأ �شيكون اأول واآخر 

خطاأ.
اأو  فقدته،  على طموح  تتوقف  احلياة  ول جتعل  اخلطاأ  ه��ذا  من  وا�شتفد  تعلم 
ن�شيب مل يتحقق، وتذكري اأنه لي�ص لالإن�شان �شوى عمر واحد فقط، ولي�ص هناك �شيء 

ي�شتحق اأن نندم عليه؛ لأن الدنيا دار فناء وكل �شيء فيها زائل.
ب��الإرادة والعزمية ال�شلبة، ول  حتدرّ نف�شك وحتدرّ هذه الأخطاء التي تواجهك 

تقف مكتئًبا حائًرا.
اأخي: انظر حولك هناك بريق من النور ا�شع اإليه، فحتًما �شت�شل اإىل بر الأمان، 

وحاول بقدر امل�شتطاع اأن جتعل من اأخطائك درو�ًشا.
فاغتنم  الكثري؛  هناك  زال  فما  العامل  نهاية  لي�ص  الف�شل  اأو  اخلطاأ  اأن  تذكر 

فر�شتك للو�شول اإىل ما تريد بنف�شك لكي تتعلم منها ما كنت غافاًل عنه.
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صالة االستخارة
اإن الر�شول - عليه ال�شالة وال�شالم - اأر�شدنا اإىل و�شائل واأعمال مباركة طيبة، 
ير�شاها اهلل - عز وجل -؛ لنعملها اإذا ما اأردنا اأن ُنقدَم على اأعمال واأمور م�شتقبلية، 
وم�شتقبل حياتنا.  اأمرنا  وعاقبة  ومعا�شنا  ديننا  لنا يف  ا  �شرًًّ اأو  خ��رًيا  كانت  اإن  نعلم  ل 
ومن هذه الإر�شادات النبوية املباركة �شالة ال�شتخارة، التي علَّمها النبي الأعظم ملسو هيلع هللا ىلص 
ملسو هيلع هللا ىلص  الكرام، فعن جابر بن عبداهلل- ر�شي اهلل عنهما- قال: كان ر�شول اهلل  لل�شحابة 
يعلمنا ال�شتخارة يف الأمور كلها كال�شورة من القراآن، يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا همَّ اأحدكم بالأمر 
فلريكع ركعتني من غري الفري�شة، ثم ليقل اللهم اإين اأ�شتخريك بعلمك واأ�شتقدُرك 
بقدرتك، واأ�شاأُلك من ف�شلك العظيم؛ فاإنك تقِدُر ول اأقدر، وتعلُم ول اأعلم واأنت عالُم 
الغيوب، اللهم اإن كنَت تعلم اأن هذا الأمر خري يل يف ديني ومعا�شي وعاقبة اأمري )اأو 
قال عاجل اأمري واآجله( فاقدره يل وي�شره يل، ثم بارك يل فيه، واإن كنت تعلم اأن هذا 
الأمر �شررّ يل يف ديني ومعا�شي وعاقبة اأمري )اأو قال عاجل اأمري واآجله( فا�شرفه عني 

ي حاجته«. ني به، قال وي�شمرّ وا�شرفني عنه، واقدر يل اخلري حيث كان، ثم ر�شرّ
قال العلماء: اإن ال�شتخارة م�شتحبة يف جميع الأمور، وحت�شل ب�شالة ركعتني 
من النوافل، وبالدعاء املذكور الذي علرّمه الر�شول - عليه ال�شالة وال�شالم - لل�شحابة، 
واإذا ا�شتخار العبُد املوؤمُن ربَّه - عز وجل - م�شى و�شيي�شر له اهلل الأمر اأو ي�شرفه عنه.
اأم��ورك كلها، وكن على ثقة كبرية  اأخي امل�شلم: توكل على اهلل - عز وجل - يف 
ره اهلل - تعاىل - وكتبه لك،  اإل ما ق��درّ اأن��ه ل ُي�شيُبك  باهلل - تبارك وتعاىل -، واعلم 

وتذكر قول املوىل - تبارك وتعاىل -: زب ڎ ڎ ڈ ڈ    ژ ژ  ڑ ڑ ک کک ک گ 
گ گ   گ رب )التوبة(.
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وسط هذه الحياة وضغوطها

املرا�ص،  ا �شعاب  اأ�شخا�شً اأو قابلت  اأو �شمعت خرًبا �شيئا،  اأمل،  اأ�شبت بخيبة  اإذا 
فاإنك تنغم�ص ل �شعورًيا يف عادات �شيئة وغري �شليمة، بحيث تبالغ يف ت�شرفاتك وتركز 
على اجلانب ال�شلبي اأو ال�شيئ يف احلياة؛ لذلك �شرعان ما تغ�شب وتقلق اإىل اأن ت�شبح 

حياتك �شل�شلة من حالت الطوارئ.. فما هو احلل اإذن؟ 

احلل هو اأن تتبع بع�ص الطرق املي�شرة وال�شهلة، والتي ل حتتاج اإل اإىل مزيد من 
ال�شرب والإرادة لذلك. تعلم: باأن ل تهتم ب�شغائر الأمور؛ لأن كل الأمور �شغائر، فال 
تركز على الأمور ال�شغرية، ول ت�شخمها، كاأن ت�شمع نقًدا غري عادل؛ لأن ذلك �شيوؤدي 

اإىل ا�شتنفاد طاقتك دون اأن ت�شعر.

مبعنى  مظهره،  اأو  ال�شخ�ص  �شكل  يف  العيب  يكون  ك��اأن  العيوب:  مع  الت�شالح 
اإي��اه اهلل - تعاىل -؛ لأن  بالر�شا والقبول جت��اه ما متلك وجت��اه ما منحك  ت�شعر  اأن 
الكمال املطلق هلل - عز وجل -، ولأن حماولة الو�شول اإىل الكمال توؤدي اإىل الت�شادم 
مع الرغبة يف حتقيق ال�شكينة الداخلية، والرتكيز على العيب يبعدنا عن هدفنا يف اأن 

نكون اأك  هدوًءا وعطًفا.

ل تكن واقعًيا ول خيالًيا: وهنا لحظ النقبا�ص الذي يعرتيك عند التعمق يف 
التفكري، وكلما تعمقت يف التفا�شيل زاد �شعورك �شوًءا، حتى يتملكك القلق؛ لذا اقتل 

انغما�شك يف التفكري، واأوقف قطار اأفكارك قبل اأن ينطلق.

اأ�شبوع لدقائق عدة؛ لتتذكر كل النا�ص  اكتب ر�شالة عما يجي�ص يف �شدرك كل 
الطيبني الذين مروا بحياتك وي�شتحقون منك توجيه ال�شكر اإليهم.

توا�شع للنا�ص، وتظاهر باأنك الأقل معرفة وثقافة: وذلك باأن تتخيل اأن جميع 
اأعلى منك معرفة وعلًما؛ لأنك �شتتعلم منهم �شيًئا ما، فال�شائق الطائ�ص  من تقابله 
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واملراهق ال�شيئ الأخالق ما وجدوا اإل ليعلموك ال�شرب فتمتع مبزيد من ال�شرب، ودررّب 
نف�شك عليه، وا�شاأل نف�شك:

ملاذا يفعلون ذلك؟ وماذا يحاولون تعليمي؟

لت�شعر  ال�شم�ص ويف غروبها؛  ���ش��روق  ���ش��يء: يف  ك��ل  تبدو يف  اهلل  ق��درة  اأن  اعلم 
بال�شكينة، ولتدرك اجلوانب الإيجابية يف احلياة.

www.alukah.net
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ضع حدودًا لنفسك
اأن��ت طي�����ب...؟ 

ا. الكل كذلك، ميلكون طيبة وقلًبا كبي�ًرا، لكن طيبتك هل و�شعت له�ا حدًًّ

هل ر�شمت لها حدوًدا؛ حتى ل تتجاوزها، قد ي�شتحقها كثريون، لكن قد ي�شتغلها 
كثريون �شدك!

لذا.. �شع طيبتك يف الكرام، واحذر من اللئام.

اأن��ت كري���م...؟

كرمي بعط�ائك ل م�انع، كن كذلك فهذه �شفة رائعة ل نريد زواله�ا من قلوب 
الب�ش�ر، ولكن �شع حدوًدا لكرمك؛ حتى ل يكتب مبكان جمل�شك )ك����ان هن��ا مغف���ل(، 
فاإن كنت كرمي�ًا بال ح�دود �شت�شتغ�ل من ذوي العقول الناق�شة، والقلوب امليتة؛ ف�ار�شم 

حدود كرم�ك وحددها؛ حتى ل ي�شتطيع اأحد تعديها.

اأحت��ب نف�ش���ك...؟

اأنه  من منا ل يحب نف�شه، حتى من يقول اأنه فاقد ثقته بنف�شه، جتد بداخله 
يحبها، فمهما يكن كل منا يحب نف�شه؛ لكن �شع حلب نف�شك حدوًدا.

وانتبه اأن تتعداها، فاأنت بذلك �شت�شقط بدائرة الأنانية، ف�الأناين اأعمى.

اأنا اأراه كذلك.. فهو اأعمى؛ لأنه ل ينظر لغريه..

جعل كل �شيء هو.. وغريه! ل �شيء.

فتجده �شاعة ي�شرق الب�شاط من غريه بكل خفة؛ ليهبه لنف�شه املدللة و�شاعة 
جتده ي�شري بطريق كان اآخر اأحق منه به، فاأحب نف�شك، لكن ل تكن بحبه�ا بال قيود، 

بل �شع حدوًدا حلبك لنف�شك.
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دم��ك خفي����ف...؟

لن اأقول من منا لي�ص كذلك، فهذه هبة ل ينالها اإل �شنف من النا�ص، واأنا اأراها 
جذابة اإذا متيز بها �شخ�ص؛ لكن جاذبيتها مُتحى وُتزال اإذا تعدت حدودها؛ فيثقل هذا 
الدم، وحتى ُي�شمى من كان خفيف دم ب�)اأهب��ل( ل يوؤخذ بكالمه، حتى واإن اأخذ طريق 
اجلد تظل كلمت�ه خمت�لة اأم�ام الآخرين؛ ل�َذل�ك ك�ن ذا ح��دود، ول تك�ن ب�ال ق�يود! يف كل 

�شيء يف حياتك و�شفاتك.

www.alukah.net



298

بنك الكلمة البينة

رســالــة
اإىل كل اإن�شان:

اأمام  باأعمالك ال�شاحلة، ول ت�شت�شلم  اإل  اأن هذه الدنيا فانية ولن تثمر  تذكر 
مغريات ال�شيطان.

اإىل كل مظلوم:
تذكر اأن اهلل معك واحلق معك، والظامل �شياأتي اليوم الذي يندم فيه على ظلمه 

لك، ول تلون حياتك بلون رمادي قامت، وكن موقًنا باأن اهلل �شين�شرك.
اإىل كل حزين:

ل جتعل دموعك تنهار معلًنا ا�شت�شالمك للحزن مدى احلياة.
اإىل كل من فقد الأمل:

اأنت يف بداية درب الأمل ملاذا تفقده؟!.. ل جتعل الياأ�ص يدب يف نف�شك يف اأول 
خطواتك.. وابن ِج�شًرا طوياًل من الأمل فوق بحار الياأ�ص.

اإىل كل من دبرّ الياأ�ص يف قلبه:
اأن تنظر للمواقف  ال��غ��روب.. ح��اول  اإل  بياأ�ص ول ترى فيها  اأن��ت تنظر للحياة 
امل�شرقة يف حياتك.. وانظر حلياتك بتفاوؤل لتكون كال�شم�ص ت�شرق كل يوم باأمل جديد.. 

هي ترحل ولكن تعود بكل تفاوؤل.. ول تكن حياتك �شمعة تذوب ول تعود اأبًدا.
اإىل كل من �شافر وابتعد عنا:

حًقا اأنت بعيد بامل�شافات.. ولكن اأنت قريب وتعي�ص يف قلوبنا.
نحن يف انتظارك فال تبتعد كثرًيا عن اأعيننا.

اإىل كل عاب�ص:
الطرق  اأق�شر  البت�شامة  اأن  وتذكر  امل�شرقة..  بابت�شامتك  اأجمل  فاأنت  ابت�شم؛ 

لقلوب الآخرين.
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اإىل كل من يبحث عن ال�شعادة:
هل تريد ال�شعادة حًقا.. هل تظن اأنها يف جمع الأموال والعي�ص يف الق�شور؟!.. 

ال�شعادة احلقة.. هي يف طاعة اهلل - عز وجل -.
فاأين اأنت من تلك ال�شعادة؟! 

اإليكم اأنتم اأحبتي:
احلياة رحلة طويلة؛ فخري لنا اأن نرتك فيها ب�شماتنا قبل اأن نرحل.

ا�شتمتع بكل حلظاتك مع اأحبابك؛ لأنك اليوم معهم وغًدا حتت الرتاب.

www.alukah.net
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هل أنت مستعد الستثمار الزمن؟

من اأجل تنظيم وا�شتثمار الوقت ب�شورة علمية وعملية، عليك بتطبيق القواعد 
الذهبية التالية:

1 - حدد قائمة باأهدافك:

لكل �شخ�ص منا اأهداف يرغب يف حتقيقها، ومن املهم حتديد قائمة بالأهداف 
التي ت�شعى للو�شول اإليها، �شواء كانت على ال�شعيد ال�شخ�شي اأم العائلي اأم الجتماعي 
الأوىل  الأه��داف وبلورتها يعترب اخلطوة  املهني. فو�شوح  اأم  العلمي  اأم  اأم القت�شادي 
وعدم  ال��روؤي��ة،  و�شوح  وع��دم  ال�شبابية،  اأن  حني  يف  فعالة،  بطريقة  الزمن  ل�شتثمار 
حتديد الأهداف بدقة يجعل الإن�شان يتخبط يف حياته كلها، وقد ل ي�شل اإىل اأي �شيء 

مما يطمح اإليه.

اإن بع�ص ال�شباب ي�شيعون حياتهم؛ لأنهم مل يحددوا لأنف�شهم الأهداف التي 
يرغبون يف حتقيقها، وبالتايل يتعاملون مع الوقت ك�شلعة زهيدة!

فاإذا كنت ممن يرغبون يف ال�شتفادة من الوقت واإدارته بطريقة �شحيحة، فعليك 
يف البداية حتديد قائمة باأهدافك يف احلياة بدقة وو�شوح، ثم اعمل بجد واجتهاد من 

اأجل الو�شول اإليها.

2 - رتب قائمة باأولوياتك:

القائلة:  بالقاعدة  الأول��وي��ات، عماًل  ترتيب  بدقة، يجب  الأه��داف  بعد حتديد 
)ابداأ بالأهم، ثم املهم(، وهذا يعني اأن حتدد قائمة باأولوياتك ح�شب الأولوية والأهمية.

ال��دور الأك��رب يف �شري الأم��ور كما يجب، ويف  ف��اإن حتديد قائمة بالأولويات له 
ي�شعب  قد  ع�شواء  خبط  اإىل  حياتك  حتولت  واإل  املر�شومة،  الأه���داف  اإىل  الو�شول 

تنظيمها فيما بعد، وقد تخ�شر الكثري من الفر�ص، وقد ت�شبح يف نهاية القافلة!
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3 - �شع خطة يومية:
من املهم جًدا حتديد قائمة بالأعمال التي يجب اإجنازها خالل اليوم الواحد، 
وعليك بتدوين تلك الأعمال يف ورقة �شغرية اأو دفرت مذكرات؛ كي ل تن�شى ما يجب 
لأنه  الغد(؛  اإىل  اليوم  عمل  توؤجل  )ل  املعروفة:  بالقاعدة  عماًل  وذل��ك  عمله،  عليك 
�شيكون يف الغد اأعمال جديدة، واإل تراكمت عليك الأعمال، وقد تتزاحم اإىل درجة قد 

ل ت�شتطيع معها اإجناز اأي عمل حقيقي.
الدائم، والتاأخري  امل�شتمر، والت�شويف  التاأجيل  ال�شباب هو  وم�شكلة الكثري من 
بال مربر، وهكذا مي�شي الزمن، من دون اأي اإنتاج اأو عمل، وقد ل يدركون هذه احلقيقة 

اإل عندما ي�شبحون غري قادرين على العمل والإنتاج بفاعلية!
اإن على كل من يريد ا�شتثمار وقته بطريقة منظمة، اأن ينجز اأعماله يف الوقت 
اإىل  الغد  اأعمال  اإجن��از  يوؤجل  ف�شوف  واإل  الغد،  اإىل  اليوم  يوؤجل عمل  واأن ل  املحدد، 
ما بعد الغد.. وهكذا ي�شتمر التاأجيل والتاأخري والت�شويف، ويتقل�ص العطاء والإنتاج 
والفاعلية، وترتاكم الأعمال بع�شها فوق بع�ص، وهذا هو �شر من اأ�شرار من يكون يف 
نهاية الطريق، واإن �شئت اأن تكون يف البداية والطليعة والرواد فليكن �شعارك: ل توؤجل 

عمل اليوم اإىل الغد!
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مهارات التفكير الصحيح
ما التفكري؟ 

التفكري هو الطريقة التي نح�شل بها على معلومات جديدة، وبها نفهم املوجود 
اأتتنا من غرينا، فعن طريق التفكري نن�شئ اأفكاًرا  من الأفكار التي اأنتجناها نحن، اأو 
مل تكن موجودة، تتعلق بحياتنا وبالكون من حولنا، وذلك بالتفكري العادي وبالبحث 

العلمي. 
هل ميكن اأن نتعلم كيف نفكر؟ 

نعم، ميكن ذلك وبكل ب�شاطة، وينبغي األ ن�شيع الوقت واجلهد يف �شبيل القتناع 
اأثبت ج��دواه عملًيا. ومع  اإقناع بعدما  اإىل كثري  بهذا الأم��ر، فلم يعد هذا مما يحتاج 
تلقائي من  ب�شكل  الإن�شان  التفكري فطري وميار�شه  اأن  ذلك فال يزال كثريون يرون 
دون تعلم، فما حاجتنا اإىل تعلم التفكري وتعلم مهاراته؟ والإجابة عن حاجتنا اإىل تعلم 

التفكري تتلخ�ص فيما يلي: 
اإننا نواجه كًما هائاًل من املعلومات التي تتدفق علينا كل يوم، واإذا مل ن�شتوعبها 

بطريقة منظمة تقوم على اأ�شا�ص التفكري فلن نتمكن من هذه املعلومات مطلًقا. 
كون التفكري فطرًيا ل يغني عن اكت�شاب مهاراته؛ لأننا نقوم بعمليات تلقائية 
كثرية، ومع ذلك فنحن يف حاجة اإىل تعلمها.. كما اأن الفطرة مل تعد مبناأى عن التغيري 
والتحريف يف اأمور الغرائز، فال ن�شتغرب من وجود برامج لتعليم الأمومة مثاًل. 

معقدة  عملية  هو  بل  الكثريون،  يت�شور  كما  ي�شرية،  عملية  لي�ص  التفكري  اأن 
متعددة اجلوانب واخلطوات، وتدفعها الدوافع وتقف يف طريقها العقبات. 

والتمرين  باملمار�شة  تعلمها  اإىل  الدنيا حتتاج  واأي��ة مهارة يف  للتفكري مهاراته، 
وال�شطبار عليها والتح�شني امل�شتمر يف اأدائها، كما اأن التفكري ي�شتخدم اأع�شاء عدة، 

فال بد من اإجادة ت�شغيل هذه الأع�شاء كاحلوا�ص والدماغ. 
اإن التفكري ُي�شهل اكت�شاب املهارات الأخرى، ويعمل على تر�شيخها يف النف�ص.
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ابن فرناس ومحاولة الطيران
الأج�شام ومقاومة  قام عبا�ص بن فرنا�ص بتجارب كثرية، در�ص يف خاللها ثقل 
معني  له خري  وك��ان  الف�شاء،  يف  حلقت  ما  اإذا  فيها  الهواء  �شغط  وتاأثري  لها،  الهواء 
على هذا الدر�ص تبحرة يف العلوم الطبيعية والريا�شة والكيمياء؛ فاطلع على خوا�ص 
الأج�شام، واتفق لديه من املعلومات ما حمله على اأن يجرب الطريان احلقيقي بنف�شه، 
ثقل  مع  يتنا�شب  وهو  وقوته،  ملتانته  احلرير؛  من  اتخذه  ال��ذي  بالري�ص  نف�شه  فك�شا 
ا يحمالن ج�شمه اإذا ما حركهما يف الف�شاء،  ج�شمه، و�شنع له جناحني من حرير اأي�شً
وبعد اأن مت له كل ما يحتاج اإليه هذا العمل اخلطري، وتاأكد من اأن با�شتطاعته اإذا ما 
حرك هذين اجلناحني فاإنهما �شيحمالنه ليطري يف اجلو كما تطري الطيور، بعد اأن 
اأعد العدة اأعلن للمالأ اأنه يريد اأن يطري يف الف�شاء، واأن طريانه �شيكون من الر�شافة 
والطائر  الفريد  العمل  مل�شاهدة هذا  النا�ص هناك؛  يف ظاهر مدينة قرطبة، فاجتمع 
الآدمي الذي �شيحلق يف ف�شاء قرطبة، و�شعد اأبو القا�شم باآلته احلريرية فوق مرتفع، 
وحرك جناحيه وقفز يف اجلو، وطار يف الف�شاء م�شافة بعيدة عن املحل الذي انطلق 
منه، وعندما همرّ بالهبوط اإىل الأر�ص تاأذي يف ظهره؛ فقد فاته اأن الطائر يقع على 
ذيله، ومل يكن يعلم موقع ذيله يف اجل�شم يف اأثناء هبوطه لالأر�ص؛ فاأ�شيب يف ظهره 

مبا اأ�شيب من اأذى.
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كن إنسانًا
ا�شمح يل اأن اأق�ص عليك ق�شة كثرٍي من النا�ص، اإن حياته تتلخ�ص يف اأنه ولد ثم 
تربى يف بيت والديه ودخل املدر�شة، فلما اأنهى درا�شته الثانوية قالوا له اإن جمموعك 
هذا يدخلك الكلية الفالنية، فدخلها، فلما تخرج منها قالوا له: اإن تقديرك هذا يتيح 
لك العمل يف الوظيفة الفالنية، فتقدم اإليها ح�شل عليها فعاًل، فلما ا�شتقر يف عمله 
قالوا له: اآن لك اليوم اأن تتزوج وهذه فالنة زوجة منا�شبة لك، فتزوجها واأجنب منها 
اأولًدا كرر معهم ق�شته نف�شها، اإىل اأن رقد على فرا�ص املوت ومات، ثم دفن وبقي اأولده 

ليعي�شوا الق�شة نف�شها.
املرء  واإن  اليوم،  امل�شلمني  اأك   واقع  تعرب عن  الق�شة  األي�شت هذه  املوؤمن  اأيها 
بني  الكائنات احلية من غري  باقي  الق�شة وبني  الفرق بني �شاحب هذه  ليت�شاءل ما 
الب�شر؟ األي�شت هذه ق�شة جميع الأنعام، ولد - كرب - تزوج - اأجنب - مات. اإن الفرق 
القدرة على و�شع  اأنه وحده عنده  الكائنات احلية،  الإن�شان وغريه من  الأ�شا�شي بني 
الأهداف وحتقيقها، فاإذا مل يحدد الإن�شان هدفه يف احلياة؛ فاإنه ل ي�شتحق اإن�شانيته 

بعد اأن اأ�شاع حياته يف اأكل و�شرب ونوم، يقول - تعاىل -: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پپ پ  ڀ ڀ    ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ رب )الفرقان(.

اأما الإن�شان حًقا، فهو الذي يعطي حلياته قيمة ومعنى بتحديد ر�شالة وهدف 
له فيها.
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آثار المعاصي القبيحة
قال ابن القيم - يرحمه اهلل -:

للمعا�شي من الآثار القبيحة املذمومة، امل�شرة بالقلب والبدن يف الدنيا والآخرة 
ما ل يعلمه اإل اهلل. 

فمنها: ظلمة يجدها يف قلبه، حقيقة يح�ص بها كما يح�ص بظلمة الليل البهيم 
ادلهم؛ فت�شري ظلمة لقلبه كالظلمة احل�شية لب�شره، فاإن الطاعة نور، واملع�شية  اإذا 
والأم��ور  وال�شاللت  البدع  يف  يقع  حتى  ازدادت حريته؛  الظلمة  قويت  وكلما  ظلمة، 
الليل مي�شي وح��ده، وتقوى هذه الظلمة  املهلكة وهو ل ي�شعر، كاأعمى خرج يف ظلمة 
حتى تظهر يف العني، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وت�شري �شواًدا فيه يراه كل واحد. 

قال عبداهلل بن عبا�ص - ر�شي اهلل عنه -: "اإن للح�شنة �شياء يف الوجه، ونوًرا 
يف القلب، و�شعة يف الرزق، وقوة يف البدن، وحمبة يف قلوب اخللق، واإن لل�شيئة �شواًدا يف 
ا يف الرزق، وبغ�شة يف قلوب اخللق". الوجه، وظلمة يف القلب، ووهًنا يف البدن، ونق�شً
بل ل  باأمر ظاهر،  للقلب  اأم��ا وهنها  والبدن،  القلب  توهن  املعا�شي  اأن  ومنها: 

تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. 
املوؤمن قوته يف قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه.. واأما  واأما وهًنا للبدن، فاإن 
�شيء عند احلاجة، فتخونه قوته  اأ�شعف  - فهو  البدن  كان قوي  واإن   - فاإنه  الفاجر، 
ل قوة اأبدان فار�ص والروم، كيف خانتهم، اأحوج ما كانوا  اأحوج ما يكون اإىل نف�شه. وتاأمرّ

اإليها، وقهرهم اأهل الإميان بقوة اأبدانهم وقلوبهم! 
ومنها: حرمان الطاعة، الذنب له عقوبة ت�شد عن طاعة تكون، وتقطع طريق 
طاعة اأخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة، ثم رابعة، وهلم جرا، فينقطع عليه 
بالذنب طاعات كثرية، كل واحدة منها خري له من الدنيا وما عليها، وهذا كرجل اأكل 

ا طوياًل منعته من اأكالت عدة اأطيب منها، واهلل امل�شتعان.  اأكلة اأوجبت له مر�شً
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غسل اليدين بالماء والصابون يفيد في 
تجنب األمراض

وزميل  الأطفال  وا�شت�شاري  واملناعة  للح�شا�شية  امل�شرية  اجلمعية  ع�شو  ك�شف 
للميكروبات  ت�شمح  اليد  ت�شاري�ص  اأن  ع��ن  ب���دران،  جم��دي  ال��دك��ت��ور  الطفولة  معهد 
بال�شتيطان بها، واأن هناك خم�شة ماليني ميكروب على الأقل على يدي كل اإن�شان.

وقال: اإن العديد من هذه امليكروبات والفريو�شات ت�شتطيع العي�ص على الأيدي 
�شاعات عدة، بالإ�شافة اإىل اختباء املاليني منها حتت اخلوامت والأ�شاور و�شاعات اليد.
اأنفلونزا اخلنازير،  اأه��م الإج���راءات لتجنب  وق��ال ب��دران: اإن غ�شل الأي��دي من 

والإ�شابة بالأمرا�ص عموًما. 
واأو�شح اأن الأيدي املبللة تن�ش�ر امليك�روب�ات بن�شبة ت�شل اإىل األف �شعف الأيدي 
ا خطرية، مثل اأمرا�ص  اجلافة، موؤكًدا اأهمية غ�شل اليدين؛ لأن غ�شله�ما مين�ع اأمرا�شً
املعدي  والإ���ش��ه��ال  ال�شحايا،  والتهاب  الوبائي  الكبدي  واللته�اب  وال���ربد  الأنفلونزا 

والطفيليات املعوية.
واأ�شاف بدران، اأنه ميكن اإنقاذ مليون طفل من الوفاة عاملًيا �شنوًيا بغ�شل اليدين 
ماء  با�شتخدام  تتحقق  اليدين  لغ�شل  ال�شحيحة  الطريقة  اأن  اإىل  منوًها  بال�شابونة، 

نظيف دافئ وحار، وا�شتخدام ال�شابون ال�شائل ملدة )20( ثانية على الأقل.
اأنه يجب جتفيف اليد مبناديل ورقية ت�شتخدم ملرة واحدة، وغلق  واأكد بدران، 
هناك  اأن  اإىل  م�شرًيا  نف�شه،  ال��ورق��ي  املنديل  با�شتخدام  احلمام  ب��اب  وفتح  ال�شنابري 
مليارات من امليكروبات يف احلمامات، واأن ال�شنابري ومقاب�ص الأبواب حتمل املاليني 

من امليكروبات.
ون�شح بعدم ا�شتخدام ماكينات الهواء اجلاف لتجفيف الأيدي، حيث اإنها تزيد 
اآخ��ر، وتلوث كل ما يف  اإىل  بها من �شخ�ص  اليدين وتدفع  امليكروبات على  من تركيز 

احلمامات اإىل م�شافة مرتين.
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أدلة تحريم الدخان
الأم��ر،  ال�شيطان  عليه  يلب�ص  اأو  الدخان،  يجهل حكم  قد  املدخنني  بع�ص  اإن   -
ويورد له من خمتلف الأكاذيب واأنواع ال�شبهات ما يجعله يظن اأن الدخان غري حمرم، 

ول اإثم على من �شربه. 
- فاإىل كل مدخن يريد القول احلق يف حكم �شرب الدخان وتعاطيه ن�شوق اإليه 

هذه الأدلة من الكتاب وال�شنة:
-  قال تعاىل: زب ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ رب )الأعراف: 157(. 

والدخان ل ي�شك عاقل يف اأنه من اخلبائث. 
- وقال تعاىل: زب ۀ ۀ ہ ہہ رب )البقرة: 195( والدخان ل �شك يوقع 

يف الأمرا�ص املهلكة. 
)29 )ال��ن�����ش��اء:  رب  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چ  چچ   چ  ڃ  زب  ت��ع��اىل:  وق���ال   -

والدخان قتل بطئ للنف�ص. 
- وقال تعاىل: زب ۈئ ېئ ېئ رب )الإ�شراء: 2٦( والدخان تبذير واإ�شراف للمال. 

- وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل �شرر ول �شرار« رواه الإمام اأحمد.
اأهله واأولده وعلى من يجل�ص معه ممن ل  والدخان �شرر على �شاحبه وعلى 

يدخن. 
- وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »من اآذى م�شلًما فقد اآذاين، ومن اآذاين فقد اآذى اهلل« رواه الإمام 

اأحمد.
والدخان فيه اأذى للجار وللجلي�ص وللم�شلني وللمالئكة الكاتبني. 

- فكل هذه الأدلة تبني حرمة تعاطي الدخان اأو الجتار به، ول ينكرها اإل جاحد 
اأو معاند. 

اأك��  من هذه  تريد  الدخان هل  ب�شرب  ابتليت  يا من  اأخ��ي احلبيب:  وبعد:   -
اأن �شمعت  اأخ��ي امل�شلم - بعد  ال��رباه��ني على حترميه؟ وه��ل يليق بك -  الأدل���ة وه��ذه 

www.alukah.net



308

بنك الكلمة البينة

ا ، اأن ت�شرب هذا الدخان اخلبيث؟ احلكم ال�شرعي من الكتاب وال�شنة، ومن العقل  اأي�شً
القبيحة وجتعلك عبًدا  العادة  تاأ�شرك هذه  اأن  الكرمي  اأخي  املذلة  األي�ص من   -
لها كما اأ�شرت للماليني من النا�ص الذين ظنوا اأن التدخني عنوان التقدم والتح�شر 
العزمية  ور�شوله، وعنوان ل�شعف  والوجاهة، وهو يف احلقيقة مع�شية هلل  والرجولة 

والإرادة لالإقدام على �شيء معلوم �شرره يقيًنا.
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العادات الخاطئة لدى الشباب
ومن الأخطاء ال�شائعة واخلطرية يف العادات لدى ال�شباب:

املو�شة من  اللبا�ص والكالم واحلركات وتقليعات  ار والت�شبه بهم يف  الكفرّ تقليد 
ات لل�شعر، ولب�ص ال�شال�شل والو�شم.. وغري ذلك من ال�شفاهات. ق�شرّ

ا على العقيدة والعبادة والأخالق، اإنه دليل على  ول �شك اأن هذا اأمر خطري جدًّ
الفراغ الإمياين والنحراف الأخالقي عن قيم الإ�شالم، ودليل على قلة العقل والتاأثر 

مبا هبرّ ودبرّ دون وعي اأو تفكري، ونوجز التعليق فيما يلي:
نهًيا  عنه  منهي  واأفعالهم  وعاداتهم  لبا�شهم  يف  وتقليدهم  بالكفار  الت�شبه   -1
با�شم  ويتبعونها  ب��اًل،  النا�ص  لها  ُيلقي  ل  التي  العظيمة  املحرمات  من  وه��و  �شديًدا، 

التطور والتمدن، وبا�شم احل�شارة والرقي.
اإن هوؤلء لو فكروا يف الأمر قلياًل قبل اأن ُيقدموا على فعل �شيء من ذلك التقليد 
للكفار لعرفوا احلق، ولعرفوا اأن كل ذلك زيف وخداع، وما هو اإل دعوة للف�شاد، وحر�ص 

من الأعداء على اإخراج ال�شباب امل�شلم من دينه وقيمه.
2- اإن لب�ص ال�شال�شل يف العنق اأو يف الأيدي ل يجوز؛ لأنه تقليد للكفار، ولأنه 
ت�شبه بالن�شاء؛ واإن كانت تلك ال�شال�شل من الذهب؛ فاحلرمة اأعظم واجُلرم اأكرب؛ لأن 

الذهب حمرم لب�شه على الرجال.
ة املارينز  ات ال�شعر مثل: ق�شة الأ�شد وق�شرّ 3- اإن تلك التقليعات املزعومة يف ق�شرّ
والكابوريا وغريها.. هي اأ�شياء دخيلة علينا وعلى ديننا، وعلى اأخالقنا وعاداتنا احل�شنة؛ 
القزع، وهو حلق جزء من  الإ�شالم نهى عن  الإ�شالم؛ لأن  فهي قبل كل �شيء تخالف 
والت�شريحات، ثم  ات  الق�شرّ تلك  ال�شيء ينطبق على جميع  الآخ��ر، وهذا  ال�شعر وترك 
اإن ذلك الفعل تقليد للكفار - وما جاءتنا تلك الق�شات اإل منهم - وهذا التقليد حمرم 
األ تاأبى رجولة الرجل فعل مثل تلك الأ�شياء، بلى واهلل تاأبى.. ثم  ل يجوز فعله، ثم 
ملاذا نلهث وراء الكافرين واملنحرفني وُنقلدهم يف كل ما يدعوننا اإليه من الف�شاد ويف 
كل ما نراه عندهم من املجون والف�شق، ملاذا ل نقلدهم اإل يف الف�شاد واملنكرات.. ملاذا ل 
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ُتقلدهم - اأيها ال�شاب - يف علمهم وبحثهم وتطورهم ال�شناعي والتكنولوجي؟ ملاذا ل 
ُتقلدهم - اأيها ال�شاب - مبا فيه النفع والفائدة؟

ثم اأقول: ما النتيجة التي �شتجنيها من ذلك التقليد ومن تلك احلماقات؛ بل 
انظر ماذا جنى من فعلها قبلك، واهلل ما جنى اإل اخلزي والف�شل والتنق�ص من النا�ص 

واملجتمع، واأ�شبح منوذًجا �شيًئا ُي�شار اإليه بالبنان اأنه من ال�شفهاء. 
ولب�ص  ال�شال�شل،  ولب�ص  ال�شعر،  ات  ق�شرّ يخ�ص  التعليق  م��ن  ذك��رت��ه  ال��ذي  اإن 

ر والتميع يف الكالم، وغريه من الرتهات. ال�شورت والتك�شرّ
4- اإن الو�شم حمرم وكبرية من كبائر الذنوب، وبذلك ين�ص احلديث ال�شحيح 

عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهو يخ�ص الذكر والأنثى. 
ُي�شبب  ت��وؤمل نف�شك وت���وؤذي ج�شدك، وق��د  ال��و���ش��م:  ث��م م��اذا ت�شتفيد م��ن ه��ذا 
اأو غ��رزه، ثم ما هو ذلك الو�شم الذي  ا جلدية خطرية؛ ب�شبب دق اجل�شد  اأمرا�شً لك 
اأو  لكافر،  �شورة  اأو  ملطرب،  �شورة  اأو  عقرب،  اأو  ح�شان  اأو  اأ�شد،  �شورة  اإن��ه  ت�شعه؟.. 
�شعار من �شعارات الكفر، اأو رمز ملذهب اأو فكرة منحرفة.. يا اأخي: اأين عقلك من كل 
م اهلل، وتقلد الكفار، وتتمرد على نف�شك وعلى دينك وعلى جمتمعك  هذا، تفعل ما حررّ

والنتيجة اأنت اخلا�شر يف جميع الأحوال.
5- اإن لب�ص ال�شورت، اأو بع�ص املالب�ص الغربية العجيبة، اأو طريقة الكالم التي 
املنكرات العظيمة واملناهي  اأو غري ذلك من ال�شور.. كل ذلك من  فيها متيرّع وتك�شر، 

املوؤكد عليها.
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تفسير الضحك
النف�ص،  ع��ن  للتفريج  اإل��ي��ه  ما�شة  فاحلاجة  بامتياز،  اإن�شانية  م��ي��زة  ال�شحك 
ولقر�ص الهم من اأذنه بنكتة اأو حركة م�شحكة، وهو اأخرًيا على راأي الطب ي�شفي من 

بع�ص الأمرا�ص بعدما بات جزًءا اأ�شا�ص من العالج.
اأحد  اأن القهقهة، وهي  اأظهرت  اأمريكية  اأن درا�شة  اأما اجلديد يف املو�شوع فهو 
اأنواع ال�شحك، تخفف الإرهاق وتزيل التعب وتن�شط القلب، والأهم اأنها تزيل الكتئاب 

الذي بات مر�ص الع�شر.. فكيف يف�شر الطب ال�شحك؟
ي�شحك الإن�شان فيح�شل تربيد يف الدم مندفًعا اإىل املخ ويوؤثر يف املواد الكيمائية 
الفاعلة التي تتحكم يف الن�شف الأي�شر منه. وحتد تلك التفاعالت الكيمائية من اإفراز 
هرمونات التوتر الكورتيزون والأدرينالني، وتزيد �شخ م�شيالت املورفني الباعثة على 
ال�شعادة، وتنقذ هرمونات النمو وتزداد املناعة وتفرز الأمربوتني الذي يقلل الإح�شا�ص 
بالأمل. وتبني يف درا�شة حديثة اأن ال�شحك يعمل على زيادة كفاءة معظم اأجهزة اجل�شم 
الع�شبي  واجلهاز  والع�شالت  القلب  وعمل  الهرمونات  واإف��رازات  كالتنف�ص  الأ�شا�شية 
املركزي، وتن�شيط كريات الدم البي�شاء. ويف الدرا�شة اأن القهقهة ي�شاحبها طرد اأُك�شيد 
التمارين  من  ال�شحك  ويعد  الأوك�شجني.  من  مزيد  وج��ذب  احلنجرة  من  الكربون 
الريا�شية الطبيعية، وي�شاعد لدى انتهائه على ارتخاء ع�شالت الوجه والكتفني.. كما 

اأنه عالج جماين ملقاومة اأزمات الربو وال�شداع الن�شفي واآلم الظهر.
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تكسير اللغة العربية

من الأخطاء ال�شائعة: تك�شري اللغة العربية. 

اإنك ترى معظم النا�ص وهم يتحدثون مع من ل يجيدون العربية من الهنود 
والعامية  العربية  لغتهم  ��رون  ُي��ك�����شِّ اإن��ه��م  وغ��ريه��م...  والفلبينيني،   والباك�شتانيني 
ول��ووا  والأل��ف��اظ  الكالم  فوا  قد حررّ فتجدهم  ال�شخ�ص،  ذل��ك  ُيفهموا  لكي   - كذلك   -

اأعناق العبارات.

اأقول: بدل اأن نك�شر )نحن( لغتنا لكي يفهموا، ونقول )يف روح( )يف يجي( )ما 
يف معلوم(. ومئات العبارات امل�شابهة من املعجم الع�شري، اأقول: ملاذا ل نتكلم اللغة كما 
هي وجنربهم على فهمها؛ فالذي جعلهم يفهمون اللغة بعد تك�شريها مع بقائها عربية 
بعد التك�شري؛ خا�شة اأننا مل ناأت باألفاظ اأجنبية، ولن نفعل �شيًئا ومل ناأت بجديد �شوى 
اأو تغيري ك�شرة بدل �شمة، ف�شوف يفهمونها مع  اأخ��رى،  لكلمة مكان  وتاأخري  تقدمي 

بقائها كما هي، واأظن اأن هذا �شيكون �شهاًل علينا وعليهم. 

يتكلم  الأعاجم  اأولئك  اأنك ترى بع�ص  بدليل  َدَرج على ذلك،  الل�شان قد  ولكن 
العربية مثلنا ويفهمها ب�شكل جيد، واإذا تكلمنا معه ك�شرنا الل�شان، وهو يتكلم من دون 
ك�شر، واإن كان ل بد من ذلك، فليكن يف البداية وملدة قليلة - اإن كان ل يفهم اإل بهذه 

الطريقة - ثم نعود وُنلزمه اأن يتحدث مثلنا.

ا يف اللغة العربية:  ومن الأخطاء ال�شائعة اأي�شً

يتحدثون معك  واملتفل�شفني - جتدهم  املتعاملني   - الأ�شخا�ص  بع�ص  اأنك ترى 
اأو مع غريك، وُيدخلون يف حديثهم ع�شرات الكلمات الإجنليزية اأو غريها؛ ظًنا منهم 
اأن ذلك فخر ورفعة، اأو اأنه ُرقي وتقدم وثقافة، ون�شي اأولئك اأن ما يفعلوه هو نق�ص يف 
العقل واإعجاب بالنف�ص يف غري مو�شعه، فلي�ص - واهلل - اأف�شل من اأن يتحدث الإن�شان 
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بلغته العربية ويفتخر ويعتز بها ول يكون مثل ذلك الغراب الذي اأراد اأن ُيقلد م�شية 
الطاوو�ص، فال هو الذي قلدها، ول هو الذي عاد اإىل م�شيته الأ�شلية. 

واأقول: اإذا احتاج الإن�شان اإىل اأن يذكر بع�ص امل�شطلحات اأو الأ�شماء، اأو ما �شابه 
ذل��ك من  اأن  ل�شانه ويظن  ج  وُي��ع��وِّ اأن يتحذلق  اأم��ا  باأ�ص،  اأو �شرح.. فال  ذل��ك كرتجمة 

الثقافة واملدنية، فال.

www.alukah.net
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تأمل في أحوال األنبياء
دين  انظر اإىل خطيب الأنبياء �شعيب - عليه ال�شالم -، وما لقى من قْومه املتمرَّ
اع الطرق، الظلمُة الذين يفتنون النا�ص  على احلق والعدل، املف�شدين يف الأر���ص، ُقطَّ
عن دينهم وي�شدونهم، املقاتلني ملن يدعوهم اإىل الأعمال ال�شاحلة والأخ��الق الفا�شلة 
بالق�ش��وة والغلظ��ة، حيث يقول��ون:  زب پ پ   ڀ ڀ ڀ رب )الأعراف: ٨٨(. 
ال�شالم - حني دع��ا قومه وم��ا قابلوه به حني جاء  اإىل �شالح - عليه  ثم انظر 

بالبيَّنة الدالة على �شدقه، فيعتدون عليها ويتحدونه با�شتعجال العذاب. 
ثم انظر اإىل هود - عليه ال�شالم - واتهام قومه له بال�شفاهة والكذب بال ترٍو، 

ول تدبٍر ول دليٍل، واأخرًيا يتحدونه بالعذاب. 
وانظر اإىل يون�ص - عليه ال�شالم - وما لقي من قومه حتى �شاق �شدره بتكذيب 
البحر،  �شاطئ  اإىل  الغ�شب  فقاده  اأبًقا  مغا�شًبا  وغ��ادر  قريب،  بعذاب  واأن��ذره��م  قومه 
ياح والأمواج واأ�شرفت على  حيث ركب �شفينة م�شحونًة ويف و�شط جُلة البحر ناواأتها الرِّ
ف ال�شفينة فوقعت  الغرق، ف�شاهموا على اأن من تقع عليه القرعة يلقى يف البحر؛ لتخفرّ

القرعة على يون�ص نبي اهلل ثالث مرات، وهم يبخلون به اأن ُيلقى من بينهم. 
عليه   - يون�ص  األقى  ثم  ذل��ك،  عليه  ياأبون  وه��م  نف�شه  ليلقي  ثيابه  فتجرد من 
ال�شالم - بنف�شه يف البحر واأمر اهلل - تعاىل - حوًتا من البحر الأخ�شر اأن َي�ُشقَّ البحار 
واأن يلتقم يون�ص - عليه ال�شالم - ول يه�شم له حلًما ول يك�شُر له عظًما، فجاء ذلك 

احلوت، فالتقمه وذهب به. 
راأ�شه ورجليه  اأن��ه قد م��ات، ثم ح��رك  ا�شتقر يون�ص يف بطن احل��وت ح�شب  ومل��ا 
واأطرافه ف��اإذا هو ح��ٌي، فقام ف�شلى يف بطن احل��وت وك��ان من جملة دعائه يا رب اإين 
اتخذت لك م�شجًدا يف مو�شٍع مل يبلغه اأحٌد من النا�ص، فهذا مما لقيه يون�ص - عليه 

ال�شالم -، ذكر ذلك بع�ص العلماء - رحمهم اهلل -. 
وال�شتهزاء  التكذيب  من  قومه  من  ملسو هيلع هللا ىلص  ٌد  اخللق حممَّ وة  �شفَّ لقيه  ما  اإىل  ثم 
والإي��ذاء يف نف�شه، وفيمن يتبعه من امل�شت�شعفني حتى ائتمروا على قتله فهاجر اإىل 
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املدينة، تارًكا وطنه وع�شريته، وانظروا ما لقيه يف حروبه وقد جرحوه وك�شروا رباعيته 
حتى �شال دمه. 

والأن��ك��اد،  بامل�شائب  م�شحونة  الدنيا  اأن  علمت  غ��ريه  واإىل  ذل��ك  اإىل  نظرت  اإذا 
اهلل،  ر�شل  بذلك  اأوىل  لكان  واطمئنان،  مقٍر  دار  كانت  ولو  ٍر،  مقرّ دار  دار ممٌر ل  واأنها 
واأنبياوؤه واأ�شفياوؤه؛ فالعاقل من يحر�ص على عقيدته الدينية كما يحر�ص على روحه، 
فيح�شنها من الزيغ وال�شالل، ويقوم مبا فر�ص اهلل عليه، ويتجنب ما نهى اهلل عنه 

�شابًرا على ما قدره اهلل عليه، واهلل اأعلم، و�شلى اهلل على حممد واآله و�شلم. 

ُط�����ب�����ع�����ت ع�����ل�����ى ك������������دٍر واأن���������������ت ت����ُرم����ه����ا
�������ش������ف������ًوا م��������ن الأق��������������������ذاء والأك�����������������دار

وُم�������ك�������لَّ�������ف الأَّي���������������������ام ��������ش�������دَّ ط����ب����اع����ه����ا
ن�������ار ج����������������ذوة  امل����������������اء  يف  م�������ت�������ط�������لَّ�������ٌب 

ف������اإمن������ا امل�����������ش�����ت�����ح�����ي�����ل  رج��������������وت  واإذا 
ج���������اء ع�����ل�����ى ������ش�����ف�����رٍي ه�����ار ت����ب����ن����ي ال���������رَّ

www.alukah.net
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كيف يتطهر المريض؟
1- يجب على املري�ص اأن يتطهر باملاء فيتو�شاأ من احلدث الأ�شغر، ويغت�شل من 

احلدث الأكرب.

2- فاإن كان ل ي�شتطيع الطهارة باملاء لعجزه اأو خوف زيادة املر�ص اأو تاأخر برئه، 
فاإنه يتيمم.

اأن ي�شرب الأر���ص الطاهرة بيديه �شربة واح��دة مي�شح بهما  3- كيفية التيمم 
جميع وجهه، ثم مي�شح كفيه بع�شهما ببع�ص.

4- فاإن مل ي�شتطع اأن يتطهر بنف�شه، فاإنه يو�شئه اأو ييممه �شخ�ص اآخر.

5- اإذا كان يف بع�ص اأع�شاء الطهارة جرح؛ فاإنه يغ�شله باملاء، فاإن كان الغ�شل باملاء 
ا  يوؤثر عليه م�شحه م�شًحا فيبل يده باملاء وميررها عليه، فاإن كان امل�شح يوؤثر عليه اأي�شً

فاإنه يتيمم عنه.

٦- اإذا كان يف بع�ص اأع�شائه ك�شر م�شدود عليه خرقة اأو جب�ص، فاإنه مي�شح عليه 
باملاء بدًل عن غ�شله، ول يحتاج اإىل التيمم؛ لأن امل�شح بديل عن الغ�شل.

7- يجوز اأن يتيمم على اجلدار اأو على �شيء اآخر طاهر له غبار، فاإن كان اجلدار 
مم�شوًحا ب�شيء من غري جن�ص الأر�ص كالبويه فال يتيمم عليه اإل اأن يكون له غبار.

٨- اإذا مل يكن التيمم على الأر�ص اأو اجلدار اأو �شيء اآخر له غبار فال باأ�ص اأن 
يو�شع تراب يف اإناء اأو منديل ويتيمم منه.

9- اإذا تيمم ل�شالة وبقي على طهارته اإىل وقت ال�شالة الأخرى، فاإنه ي�شليها 
بالتيمم الأول، ول يعيد التيمم لل�شالة الثانية؛ لأنه مل يزل على طهارته ومل يوجد 

ما يبطلها.

10- يجب على املري�ص اأن يطهر بدنه من النجا�شات، فاإن كان ل ي�شتطيع �شلى 
على حاله، و�شالته �شحيحة ول اإعادة عليه.
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11- يجب على املري�ص اأن ي�شلي بثياب طاهرة، فاإن تنج�شت ثيابه، وجب غ�شلها 
اإع��ادة  ف��اإن مل ميكن �شلى على حاله و�شالته �شحيحة ول  بثياب طاهرة،  اإبدالها  اأو 

عليه.
وجب  مكانه؛  تنج�ص  ف��اإن  طاهر  �شيء  على  ي�شلي  اأن  املري�ص  على  يجب   -12
غ�شله اأو اإبداله ب�شيء طاهر اأو يفر�ص عليه �شيًئا طاهًرا، فاإن مل يكن �شلى على حاله 

و�شالته �شحيحة ول اإعادة عليه.
13- ل يجوز للمري�ص اأن يوؤخر ال�شالة عن وقتها من اأجل العجز عن الطهارة، 
اأو  اأو ثوبه  بل يتطهر بقدر ما ميكنه، ثم ي�شلي ال�شالة يف وقتها ولو كان على بدنه 

مكانه جنا�شة يعجز عنها.

www.alukah.net
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التعامل الحضاري مع الكِتاب

التعامل احل�شاري وال�شلوك الالئق م�شاألة ل تقت�شر فقط على املحيطني بنا 

التي  الأ�شياء  ا  اأي�شً ي�شمل  اأن  بد  ل  والتعامل  ال�شلوك  من  النوع  فهذا  اأ�شخا�ص؛  من 

ن�شادفها يف حياتنا اليومية. 

ف��اإن تعاملك مع  القراءة،  ف��اإذا كنت من ه��واة  الكتاب..  الأ�شياء  من �شمن هذه 

اأن يكون ت�شرًفا  املكتبة يجب  اأن حتكمه قواعد خا�شة، وت�شرفك داخل  الكتاب ل بد 

ح�شارًيا. 

اإل يف مكان لئق؛ حفاًظا  اأن حتر�ص عليه، فال ت�شعه  الكتاب �شيء قيرّم يجب 

عليه من التلف والإهمال والعبث. 

فال جتعل  املالحظات،  ودف��رت  الكتاب  بني  تدركه  اأن  يجب  �شا�شع  ف��ارق  هناك 

كتابك مزدحًما باملالحظات التي قد تعيق قراءة الكتاب نف�شه. 

كل كتاب مهم لدى �شاحبه، فاحر�ص اإذا ا�شتعرت كتاًبا من �شديقك اأن تعيده 

اإليه، كما اأخذته منه، ويف اأقرب فر�شة ممكنة. 

الأ�شدقاء،  مع  احلديث  لتبادل  املنا�شب  املكان  لي�شت  واجلامعة  املدر�شة  مكتبة 

واإذا كانت املناق�شة حول كتاب معني فلي�ص اأمامك اإل ا�شتعارته، اأو فلتقراأه مبفردك يف 

املكتبة. 

هناك اأماكن خم�ش�شة للقراءة يف املكتبة وهي مل ت�شلح كذلك، اإل لأنها اأف�شل 

مكان ميكنك فيه الدرا�شة والقراءة بهدوء. 

اإعادة الكتب اإىل اأماكنها على الرفوف من اخت�شا�ص م�شوؤول املكتبة، فال حتاول 

التطوع بهذا العمل؛ فلكل كتاب رقم خا�ص ومكان حمدد هو يعرفه بدقة. 
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اإع����ادة ال��ك��ت��اب يف ال��وق��ت امل��ح��دد يف بطاقة الإع����ارة اأه���م م��وؤ���ش��ر على حت�شرك 
وحر�شك على النظام، فال تنتظر م�شوؤول املكتبة حتى يبحث عنك لتعيد الكتاب. 

املكتبة لي�شت لك وحدك؛ لهذا فاإن انتزاعك �شفحة من كتاب اأو �شورة معينة 
ي�شاوي يف  وهو عمل  منها،  ال�شتفادة  الآخرين من  لأن��ك حرمت  اأنانية منك؛  يعترب 

�شوئه اأخذك الكتاب من دون اإذن اإىل خارج املكتبة.

www.alukah.net
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اعلم إن كنت ال تعلم
ج�شمك ي�شتقبل قدًرا كبرًيا من الأ�شعة الكهرومغناطي�شية يومًيا، تهديها اإليك 
الأجهزة الكهربائية التي ت�شتخدمها والآلت املتعددة التي ل ت�شتغني عنها والإ�شاءة 

الكهربائية التي ل تتحمل اأن تنطفئ �شاعة من نهار. 
اأن��ك  اأي  الكهرومغناطي�شية،  الأ���ش��ع��ة  م��ن  كبرية  لكميات  ا�شتقبال  جهاز  اأن��ت 

م�شحون بالكهرباء واأنت ل ت�شعر. 
اأنك ت�شعر  لديك �شداع واآلم خمتلفة و�شعور بال�شيق وك�شل وخمول، ل تن�ص 

ب�شيء من ذلك، وهذه املعلومة مهمة. 
كيف اخلال�ص؟

باحث غربي غري م�شلم تو�شل يف بحثه العلمي اإىل اأن اأف�شل طريقة لتخل�ص 
ج�شم الإن�شان من ال�شحنات الكهربائية املوجبة التي توؤذي ج�شمه اأن ي�شع جبهته على 
الأر���ص اأك  من مرة؛ لأن الأر���ص �شالبة فهي ت�شحب ال�شحنات املوجبة، كما يحدث 
الكهرباء من  ل�شحب �شحنات  املباين؛  الأر���ص يف  اإىل  الذي ميد  الكهربائي  ال�شلك  يف 

ال�شواعق اإىل الأر�ص. 
�شع جبهتك على الأر�ص حتى تفرغ ال�شحنات الكهربائية ال�شارة. 

على  اجلبهة  تو�شع  اأن  الأف�شل  ي��ق��ول:  ح��ني  واإده��ا���ًش��ا  بياًنا  البحث  وي��زي��دك 
الرتاب مبا�شرة، ويزيدك اإدها�ًشا اأكرب حينما يقول: اإن اأف�شل طريقة يف هذا الأمر اأن 
ت�شع جبهتك على الأر���ص واأنت يف اجتاه مركز الأر���ص؛ لأنك يف هذه يف هذه احلالة 
تتخل�ص من ال�شحنات الكهربية ب�شورة اأف�شل واأقوى، وتزداد اندها�ًشا حينما تعلم اأن 
مركز الأر�ص علمًيا، مكة املكرمة، واأن الكعبة هي حمور الأر�ص متاًما، كما تثبت ذلك 

الدرا�شات اجلغرافية باتفاق املتخ�ش�شني جميًعا. 
اإًذا، فاإن ال�شجود هلل يف �شلواتك - اأيها امل�شلم العاقل - هو احلالة الأمثل لتفريغ 

تلك ال�شحنات ال�شارة. 
وهو احلالة الأمثل لقربك من خالق هذا الكون ومبدعه - �شبحانه وتعاىل -.
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الحوادث المرورية باألرقام
احلوادث املرورية باتت هًما ع�شيًبا على اجلميع؛ ففي لغة الأرقام تت�شدر اململكة 
اأعلى ن�شبة يف احلوادث طوال الواحد والثالثني عاًما، حيث اقرتبت يف غ�شون الأربعة 
والثالثني عاًما املا�شية من حاجز ثالثة ماليني حادث، كانت ال�شرعة ال�شبب الأكرب 

يف وقوعها. 
بلغ عدد حوادث ال�شيارات التي وقعت يف اململكة خالل الفرتة من )1410ه�( اإىل 
األف  األ��ف م�شاب و)٨٦(  م��روري، جنم منها )٦11(  املا�شي )4،3( مليون ح��ادث  العام 

متوفى. 
نظمته  ال��ذي  العلمي  اللقاء  خ��الل  األقاها  علمية  ورق��ة  خ��الل  الر�شيدي  اأ���ش��ار 
اأن مناطق مكة - الريا�ص - ال�شرقية يف مقدمة  اإىل  مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم، 
ترتيب احل��وادث لكل األ��ف �شخ�ص خالل الفرتة من )1391ه���( اإىل )1429ه����(.. فيما 
الأوىل من  الثالثة  املراكز  ال�شمالية ومنطقة اجلوف وتبوك  احتلت منطقة احل��دود 
اأع��داد املتوفني، تليها  اأك   حيث عدد امل�شابني نتيجة احل��وادث، بينما �شجلت الباحة 

احلدود ال�شمالية، ومن بعدها اجلوف.
اأن احلوادث  للمرور، عن  العامة  الإدارة  الب�شر مدير  �شعود  اللواء فهد  وك�شف 
املرورية لعام )2007م( هي نتائج �شلوكيات خاطئة وعدم احرتام لقواعد واأنظمة املرور؛ 

اإذ اأ�شار اإىل اأن:
)25%( من احلوادث �شببها الهواتف النقالة. 

)٨5%( من احلوادث �شببها الرئي�ص العن�شر الب�شري. 
ويف اإح�شائيات حديثة للجنة الوطنية ل�شالمة املرور:

)34،25%( ال�شرعة هي العامل الرئي�ص. 
)5،25%( قطع الإ�شارات. 

)21،05%( خمالفات ال�شري مثل جتاوز - دوران غري نظامي.

www.alukah.net
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ذكرت اإح�شائيات اأ�شدرتها جلنة املرور للفئات العمرية للحوادث:
    اأن )1/3( من تقل اأعمارهم عن ثالثني عاًما م�شرتكون يف احلوادث. 

)10%( منهم تقع اأعمارهم دون الثامنة ع�شرة �شنة. 
)45%( من املتوفني دون الثالثني عاًما. 

)40%( من احلوادث �شببها ال�شائق الوافد. 
الدكتور �شبحي �شامل م�شكل - مدير اخلدمات الطبية - كان راأيه يف احلوادث، 
اأنها ت�شل اإىل )250%( �شنويا تبلغ ال�شديدة منها )50%( ال�شبب الأول لها الإبل ال�شائبة. 
لل�شالمة  الوطنية  اللجنة  رئي�ص   - الغامدي  علي  الدكتور  اأو�شحها  درا�شة  يف 
اإط���ارات  انفجار  نتيجة  امل��روري��ة  الوفيات يف احل���وادث  م��ن  اأن )%20(  اأك��د   - امل��روري��ة 

ال�شيارات، وطالب بت�شديد الرقابة على حمال بيع الإطارات. 
اأ�شار املقدم علي الدبيخي من �شعبة مرور الريا�ص اإىل اأن )٨0%( من املفحطني، 

اإما مروجون اأو متعاطون هم من اأهم م�شببات احلوادث.
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كيف تتخلص من العصبية؟
�شوؤال مهم.. ويحتاج اإىل وقفة مع اأنف�شنا، يا ترى هل ممكن لنا اأن نتخل�ص من 
الع�شبية اأو على الأقل نخفف من موجة الغ�شب التي تعرتينا من وقت اإىل اآخر؟

واإليك خطوات عدة؛ لالنتقال من فئة الأ�شخا�ص الع�شبيني املتوترين دائًما اإىل 
فئة الأ�شخا�ص الذين لديهم القدرة على ال�شيطرة على النف�ص، وال�شرتخاء والهدوء: 
ر يف اأه��داف حياتك، وما هي الأم��ور املهمة حًقا بالن�شبة اإليك، واإىل من  1- فكرّ
حتب، وخلرّ�ص نف�شك من الواجبات التافهة؛ حتى ت�شتطيع اإجناز الواجبات املهمة على 
وجه اأف�شل، يجعلك حتتفظ بهدوئك ويخل�شك من التوتر الناجت من الإح�شا�ص باأن 

واجباتك اأك  بكثري من الوقت الذي عليك اإجناز كل الأعمال فيه.
ا فائق القدرة، وخلرّ�ص نف�شك من الرغبة  2- توقف عن حماولتك اأن تكون �شخ�شً
اإل على ح�شاب  اإهمال �شيء؛ لأن هذا ل يتم  ال�شوؤون دون  التامة على كل  الهيمنة  يف 

�شحتك وحالتك النف�شية واملزاجية.
3- اأعط نف�شك وقًتا اأطول فيما تظن اأنه �شروري للو�شول اإىل مكان اأو حتقيق 
�شيء، واعمل ح�شاب اأي عائق ميكن اأن يعرت�شك؛ حتى ل ت�شاب بالتوتر والع�شبية اإذا 

تاأخر الوقت اأو طالت مدة اإجنازك للعمل الذي تقوم به.
4- ل ت�شع لنف�شك مواعيد �شارمة لإنهاء اأعمالك، وابداأ �شباحك مبكًرا جًدا، 

واأعِط نف�شك وقًتا كافًيا لالنتهاء من ارتداء مالب�شك.
ل الأمور ول تغتاظ من اأجل اأمور تافهة، مثل تاأخر قطار اأو فظاظة �شائق  5- �شهرّ
تاك�شي. وتذكر اأنه حتى لو انفجرت ع�شبيتك لن تتمكن من تبديل جمرى الأحداث.
٦- ابتعد عن الأ�شخا�ص الذين يغيظونك.. اأما اإذا كان عليك روؤيتهم با�شتمرار 

فال تعطيهم اأهمية كربى.
7- خذ ق�شًطا من الراحة وال�شتجمام بني وقت واآخر؛ حتى تنهي عملك يف وقت 

حمدد؛ لأن ذلك يزيل م�شاعر التوتر والقلق بداخلك.
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ر اأن الع�شبية والقلق الدائمني يوؤديان بك اإىل اأمرا�ص القلق وال�شغط،  ٨- تذكرّ
ويوؤثران على حيويتك ون�شاطك واإقبالك على احلياة. 

ف�شتكون  ه��ذا  توقعت  اإن  لأن��ك  ح��ول��ك؛  م��ن  ت�شرفات  يف  الكمال  تتوقع  ل   -9
امل�شائل  د  يعقرّ م��ن  اأن  واع��ل��م  بب�شاطة،  الأم���ور  وخ��ذ  ل��ك..  اإزع���اج  م�شدر  ت�شرفاتهم 

ويعطيها حجًما اأكرب من حجمها هو اخلا�شر دائًما. 
ذ باهلل من ال�شيطان الرجيم. 10- وقبل ذلك تعورّ
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دائما هناك شيء نجهله؟
يحكى اأن رجاًل عجوًزا كان جال�ًشا مع ابن له يبلغ من العمر خم�شة وع�شرين 
عاًما يف القطار.. وبدا الكثري من البهجة والف�شول على وجه ال�شاب الذي كان يجل�ص 

بجانب النافذة. 
"اأبي انظر جميع الأ�شجار  اأخرج يديه من النافذة و�شعر مبرور الهواء و�شرخ 

ت�شري وراءنا!" فتب�شم الرجل العجوز متما�شًيا مع فرحة ابنه. 
وكان يجل�ص بجانبهم زوجان وي�شتمعان اإىل ما يدور من حديث بني الأب وابنه، 
و�شعرا بقليل من الإحراج؛ فكيف يت�شرف �شاب يف عمر خم�ص وع�شرين �شنة كالطفل؟! 
"اأبي، انظر اإىل الرِبكة وما فيها من حيوانات،  فجاأة �شرخ ال�شاب مرة اأخرى: 
مرة  ال�شاب  حديث  من  الزوجني  تعجب  وا�شتمر  القطار".  مع  ت�شري  الغيوم  انظر.. 

اأخرى. 
ثم بداأ هطول الأمطار، وقطرات املاء تت�شاقط على يد ال�شاب، الذي امتالأ وجهه 

بال�شعادة و�شرخ مرة اأخرى، "اأبي اإنها متطر، واملاء مل�ص يدي، انظر يا اأبي". 
ل  "ملاذا  العجوز  الرجل  و�شاأل  ال�شكوت  الزوجان  ي�شتطع  اللحظة مل  هذه  ويف 

تقوم بزيارة الطبيب واحل�شول على عالج لبنك؟".
اأ�شبح  قد  ابني  اإن  امل�شت�شفى، حيث  قادمان من  "اإننا  العجوز:  الرجل  قال  هنا 

ب�شرًيا لأول مرة يف حياته".
ت��ذك��ر: دائ��ًم��ا هناك �شيء  امل��ج��ردة..  ل حتكم على الآخ��ري��ن م��ن وجهة نظرك 

جنهله.. اإًذا.. ملاذا ل نلتم�ص الأعذار لالآخرين؟!
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خطر النوم ألكثر من "9" ساعات
كلما زاد معدل �شاعات النوم يف اليوم زاد الإن�شان ك�شاًل وتقاع�ًشا، ويرى اأنه يحتاج 
اإىل النوم اأك  واأك . وقد اأثبتت درا�شات اأخرى اأن النوم الزائد قد ي�شبب ا�شطرابات 
يف اجلهاز التنف�شي، وي�شعف القدرة على احل�شول على كميات كافية من الأك�شجني 
فتجده ي�شتيقظ من النوم في�شعر بالتعب والأرق. وقد يتوقع البع�ص اأن الراحة هي يف 
مدة النوم، وهذا فهم غري �شليم؛ فالراحة ل تاأتي من مدة النوم الطويلة اأو الق�شرية، 

بل تاأتي من عمق هذا النوم.
فمتى ابتعد الإن�شان عن الأقرا�ص املهدئة واملنومة، وابتعد عن املنبهات وح�شل 
له جو معتدل لي�ص بالبارد ول احلار؛ فبذلك حت�شل له الراحة املطلوبة امل�شتفادة من 
النومات  كثرًيا، خا�شة يف جمتمعنا وهي  التي حت�شل  النومات اخلاطئة  النوم. ومن 
ال�شمنة وترهل  النومات تت�شبب يف ح�شول  الأك��ل مبا�شرة، فمثل هذه  تاأتي بعد  التي 

اجل�شم، وهذا اأمر يجب معرفته على كل اأفراد املجتمع. 
فالبع�ص ل يعطي لهذه الأ�شباب القدر الكايف لالبتعاد عنها، فيقع فيها من غري 
انتباه.. اأما النوم ال�شحي فيجب اأن يتحقق فيه ثالثة �شروط: اأولها الراحة اجل�شدية، 
ال�شروط  هذه  فمتى متت  الفكرية،  الراحة  هي  والأخ��رية  العاطفية،  الراحة  وثانيها 
ج�شم  يف  هناك  ف��اإن  جل�شمه،  امل��الئ��م  ال�شحي  ال��ن��وم  لالإن�شان  جت��ذب  فاإنها  الثالثة 
والعجيب  الإن�شان،  تنومي ج�شم  يتوىل مهمة  الذي  )ال�شريوتونني(  الإن�شان هرمون 
يف الهرمون اأنه يزداد اإفرازه يف الظالم، فهو يعتمد على درجة الإ�شاءة املحيطة بج�شم 
الإن�شان، قال تعاىل: زب ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ   ڃ ڃ ڃڃ چ رب )النباأ(. 
فالنوم الطبيعي ل يكون اإل يف الليل.. اأما عن نوم القيلولة فمتى �شعرت بالنوم يف وقت 

الظهرية فنم؛ فهي فرتة للراحة تعيد للج�شم ن�شاطه من جديد. 
تتجاوز  قد  ق�شرية  لفرتة  ال�شرتخاء  فيها  يكفي  بل  �شاعات،  كونها  يلزم  ول 
اأما الأرق وعالجه فيمكن التغلب عليه بتجنب النوم لفرتات طويلة  الن�شف �شاعة.. 
يف اأثناء النهار والبتعاد عن املنبهات قبل النوم بثالث �شاعات على الأقل، وتهيئة اجلو 

املنا�شب للنوم، فبذلك ميكنك التغلب على الأرق.
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الشيخ أحمد ياسين
ولد ال�شيخ اأحمد يا�شني عام )193٨م( يف قرية اجلورة الواقعة قرب املجدل. 

ن�شاأ يتيًما حيث تويف والده ومل يتجاوز الثالثة من عمره. 
عندما حلت نكبة فل�شطني عام )194٨م( جلاأت الأ�شرة اإىل قطاع غزة، واأقامت 

مبع�شكر ال�شاطئ يف مدينة غزة. 
باإجراء  قيامه  وذل��ك خالل  ب�شلل جزئي،  اأ�شيب  عمره  ع�شرة من  الرابعة  ويف 
التي تطورت فيما بعد  اإعاقته اجل�شدية  التمارين الريا�شية؛ فكان ذلك بداية  بع�ص 

فتعر�ص اإىل �شعف الب�شر وال�شمع، بالإ�شافة اإىل جمموعة من الأمرا�ص.
تقدير  فكان مو�شع  غ��زة،  مدينة  العام يف  تعليمه  اأكمل  فقد  اإعاقته  رغ��م  على 
واحرتام اأقرانه؛ وذلك لورعه وتقواه وتوا�شعه وزهده، ول �شيما وقد ا�شتهر برجاحة 

عقله و�شعة اأفقه و�شواب راأيه. 
كافح ال�شيخ واأنهى تعليمه الثانوي عام )195٨م( وُعنيرّ مدر�ًشا يف اإحدى مدار�ص 
يف  ال�شاحلة  قدوتهم  فكان  تالميذه،  حوله  والتف  زمالئه  ثقة  فك�شب  غ��زة؛  مدينة 

املدر�شة، ومر�شدهم وموجههم يف امل�شجد وخارج املدر�شة. 
الن�صء ملقاومة املحتل الإ�شرائيلي الذي جثم على �شدر  اإع��داد  كان له دوره يف 
املحتل  ملقاومة  اجلماهري  تعبئة  اإىل  بالإ�شافة  )19٦7م(،  عام  ع��دوان  بعد  غزة  قطاع 

الغا�شب؛ فكان لن�شاطه الدور الكبري يف توجيه املقاومة �شد الحتالل.
�شاقت �شلطات الحتالل بن�شاط ال�شيخ يا�شني فتعر�ص لالعتقال والتعذيب يف 
حماولة يائ�شة لتغيري مواقفه، لكن خابت نوايا الأعداء فالتفت اجلماهري حول ال�شيخ 
د لقيام النتفا�شة الفل�شطينية عام )19٨7م( والتي امتدت ل�شنوات كان  يا�شني؛ مما مهَّ

لها تاأثريها يف م�شار الق�شية الفل�شطينية يف الداخل واخلارج.
اأ�ش�ص حركة املقاومة الإ�شالمية التي كان لها دورها يف مقاومة املحتل الإ�شرائيلي، 
والتي زرعت املوت يف املدن والتجمعات الإ�شرائيلية، يف حماولة منها لتحرير الأر�ص 
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راح  التي  بالعمليات احلربية  الع�شكري للحركة  واملقد�شات، فقد قام جماهدو اجلناح 
�شحيتها ع�شرات الإ�شرائيليني.

وا�شتمر ال�شيخ يا�شني يف �شجنه حتى عام )1997م( عندما مت الإفراج عنه بتدخل 
التفريط يف  يقبل  الغا�شب، ومل  العدو  ون�شاله �شد  ووا�شل جهاده  امللك ح�شني  من 

احلقوق الفل�شطينية حتى اآخر يوم يف حياته.
الإ�شرائيلي  املحتل  �شد  وج��ه��اده  ن�شاله  ليوا�شل  غ��زة  اإىل  يا�شني  اأحمد  رج��ع 
فازدادت العمليات اجلهادية وتطورت يف نوعيتها؛ مما اأق�ص م�شاجع الإ�شرائيليني يف 

كل مكان.
وحافظ على الثوابث وابتعد عن الدخول يف معارك جانبية، موؤكًدا على �شرورة 

التم�شك بالثوابت الفل�شطينية.
اأزعج ال�شلطات  وازدادت �شعبية حما�ص يف الداخل واخل��ارج وقوي نفوذها؛ مما 
النتفا�شة  �شيخ  بالطبع  طليعتهم  ويف  قادتها،  من  عدد  اغتيال  فقررت  الإ�شرائيلية، 
الغدر يف )2004/3/22م(  املحاولت حتى مار�شت جرمية  اأحمد يا�شني، وكررت  املقعد 
�شالة  من  عائد  وهو  يا�شني  ال�شيخ  ال�شريرة  ب�شواريخها  مروحياتها  ق�شفت  عندما 

الفجر. 
يا�شني وهو �شائم وحممول على كر�شي متحرك؛ فنال  اأحمد  ال�شيخ  ا�شت�شهد 

اخلامتة التي طاملا طلبها ومتناها. 
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الفضول عيب وقلة حياء
الف�شولية، وحب  اأخالقهم �شفة  الأمرا�ص يف  النا�ص من  بع�ص  به  يبتلى  مما 

ال�شتطالع املفرط يف غري مو�شعه املنا�شب �شرًعا وعقاًل وذوًقا! 
اأمور النا�ص، ما �شاأن  فرتى من يت�شف بهذا اخللق ين�شغل بغري ما يعنيه من 
فالن؟ وماذا مع فالن؟ وماذا ميلك فالن؟ وماذا ي�شنع فالن؟ واأين ذهب فالن؟ وملاذا 

ما عمل فالن كذا؟.. اإلخ قائمة الف�شول. 
اإن الإن�شان الف�شويل ناق�ص العقل واملروءة والذوق، ول يح�شب للحياء ح�شاًبا؛ 
لذلك ي�شنع يف هذا املجال ما ي�شاء؛ لأن الأمر كما قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن مما اأدرك النا�ص 

من كالم النبوة الأوىل: اإذا مل ت�شتِح؛ فا�شنع ما �شئت«.
الغيبة  مثل  �شيئة،  اأخ���الق  جمموعة  اإىل  �شاحبه  ي��ق��ود  ال�شيئ  اخل��ل��ق  وه���ذا 
والنميمة وك ة القيل والقال، واإ�شاعة الأوقات، واحل�شد والبغ�شاء واحلقد، اإىل اآخر 

هذه القائمة!
ا كثري من املفا�شد، و�شياع كثري من امل�شالح! وكم  ويرتتب على هذا اخللق اأي�شً

اأف�شد هذا اخللق حياة الإن�شان وكم اأ�شر باملجتمعات! 
عن  الب��ت��ع��اد  على  نف�شك  تربية  جت��اه  مب�شوؤوليتك  الإن�����ش��ان  اأي��ه��ا  اأيقنت  فهل 
الف�شول والإفراط يف �شفة حب ال�شتطالع الذي يكون على ح�شاب اخللق والدين؟! 
د نف�شك على اأن ل ت�شاأل عما ل يعنيك، وعلى اأن ل تتطلع اإىل ما ل يهمك،  عورّ

وتذكر   ملسو هيلع هللا ىلص: »من ح�شن اإ�شالم املرء: تركه ما ل يعنيه«.
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تعوّد أن تعيش لغيرك كما تعيش 
لنفسك

اأجل  �شيًئا من  وتعمل  غ��ريك،  ُر يف  ُتَفكِّ واإمن��ا  لنف�شك فقط،  تعي�ص  اأن ل  د  تعورّ
غريك، وت�شحي ب�شيء من م�شاحلك مل�شالح غريك، فاإذا تذكرت اأن لك حاجات فتذكر 
ل�شواك من  اأن  ا  اأي�شً فتذكر  م�شاعر،  لك  ب��اأن  اأح�ش�شت  واإذا  لغريك حاجات،  اأن  ا  اأي�شً
حولك  من  النا�ص  ب��اآلم  وال�شعور  الإح�شا�ص  عدمي  كاحلجر  تكن  ول  م�شاعر،  النا�ص 
املخلوقات  بينه وبني  الفوارق  اأه��م  الإن�شان من  الطيب يف  ولعل هذا اخللق  واآمالهم، 

الأخرى يف تعامله مع النا�ص وخمالطته لهم. 
األ تعلم اأن من اأهم معاين مكارم الأخالق، اأن يتعود الإن�شان الت�شاف ب�شفات 
الكرم والإيثار والت�شحية، واأن من تطبيقات هذه ال�شفات اأن تعتاد على ترك اأ�شياء من 
اأك  �شروًرا من حتقيق بع�ص ما  اأجل اهلل، وتكون بذلك  اأ�شياء من  اأجل اهلل، وتعمل 

فاتك من م�شاحلك ال�شخ�شية القريبة يف هذه الدار الفانية؟! 
اأح��دك��م؛ حتى يحب  يوؤمن  ملسو هيلع هللا ىلص: »ل  ق��ال   بهذا؛  اإل  يكُمُل  اإميانك ل  اأن  وتذكر 

لأخيه ما يحب لنف�شه« متفق عليه.
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نصيحة الجار
�شئل ف�شيلة ال�شيخ ابن عثيمني - يرحمه اهلل -:

ما الطريق املثلى لدعوة اجلار الذي يتخلف عن ال�شالة؟ 

فاأجاب - يرحمه اهلل -: احلمد هلل رب العاملني، واأ�شلي واأ�شلم على نبينا حممد 
وعلى اآله واأ�شحابه، ومن تبعهم باإح�شان اإىل يوم الدين.

اأو  بيتك  اإىل  تدعوه  اأو  البيت  يف  اإليه  تذهب  اأن  اجل��ار:  لن�شح  املثلى  الطريق 
ترافقه يف ال�شوق، وتتلطف معه وتخاطبه بالتي هي اأح�شن، وتقول له اأنت جاري ولك 
حق عليَّ وقد اأو�شى النبي  ملسو هيلع هللا ىلص باجلار خرًيا، ولك حق عليَّ اأن اأ�شاعدك يف كل ما فيه 
منفعتك يف الدين والدنيا، وتاأتي له بالأ�شلوب الذي تراه منا�شًبا، ثم تنتقل بعد ذلك 
وتقول اإن خري ما اأهدي اإليك اأن اأن�شحك باملحافظة على ال�شلوات؛ لأن ال�شالة عمود 
ره من اإ�شاعتها، ثم تقول: ومن اإقامتها واملحافظة  الدين، وتذكر له من ف�شلها وحتذرّ
عليها اأن ت�شليها مع اجلماعة، ثم تذكر له من ف�شل اجلماعة وحت��ذره من التخلف 
عنها، ويف ظني اأن الإن�شان اإذا ن�شح بطريق طيب لني فاإنه �شيوؤثر قوله بال �شك اإذا كان 
ا هلل - تعاىل - بن�شيحته غري �شامت ول منتقد، فاإن كلمة احلق اإذا خرجت من  خمل�شً

قلب نا�شح اأثرت تاأثرًيا بليًغا، اإما يف احلا�شر واإما يف امل�شتقبل.

األ ترى اإىل مو�شى - عليه ال�شالة وال�شالم - ملا اأح�شر اإليه ال�شحرة يف جممع 
رب  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  زب  عظيم: 

)طه(

يعني حل  )ط��ه(.  زب ې ى ى   ائ  ائ ەئ رب   :- تعاىل   - اهلل  وق��ال 
بينهم النزاع يف احلال؛ لأن الفاء يف قوله: "فتنازعوا"، تدل على الرتتيب والتعقيب، 
ا اإذا دخلت على اجلمل فاإنها تفيد ال�شببية، فانظر كيف اأثرت هذه  وعلى ال�شببية اأي�شً
الكلمة يف اأولئك ال�شحرة تنازعوا اأمرهم بينهم، واإذا حل التنازع يف اأم��ة اأو طائف��ة فاإن 
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ماآلها الف�ش��ل واخل��ذلن؛ ق�ال اهلل - تعال��ى -:زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ج��ارك حول  ن�شيحة  يف  اأراه  ما  ه��ذا  )الأن��ف��ال(.  ٺ ٺ رب  ٺ  ڀ  ڀ     پپ  ڀڀ 

تهاونه ب�شالة اجلماعة فاإن اأفاد فيه ذلك فهذا هو املطلوب، واإن مل يفد فاإن عليك اأن 
ترفع الأمر اإىل اجلهات امل�شوؤولة وبذلك ترباأ ذمتك.
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أثر السيرة النبوية وتراجم الرجال في 
األخالق

اأهل  �شري  ق��راءة  اخل��ري من  ي�شتفيد  فاملرء  الأج��ي��ال..  الرجال مدار�ص  تراجم 
اخلري.. فاإذا قراأ �شرية كرمي تنبه اإىل اأهمية الكرم، واإذا قراأ �شرية �شجاع تنبه اإىل اأهمية 
ال�شجاعة، واإذا قراأ �شرية زاهد اأدرك اأهمية الزهد.. واإذا قراأ �شرية َوِرع تنبه اإىل اأهمية 
الَوَرع، واإذا قراأ �شرية داعية اأو اآمر باملعروف وناٍه عن املنكر تنبه اإىل اأهمية ذلك يف حياة 
الإن�شان، واإذا قراأ �شرية عامل حمقق تنبه اإىل اأهمية العلم يف حياة الإن�شان... ولرمبا 
واكت�شبها  بها  نف�شه  واأخ��ذ  املعاين،  تلك  على  ال�شرية  لتلك  قراءته  عند  نف�شه  حا�شب 

�شريًة وخلًقا يف حياته.
ق يف النا�ص، فهذا حليم، وهذا �شجاع وهذا كرمي..  ومن املعلوم اأن اخلري قد تفررّ

اإلخ، ول جتد اإن�شاًنا كاماًل قد جمع الف�شائل كلها والكمال كله.
ا  فقد جتد ف�شيلة يف �شخ�ص ما اإىل جانب رذيلة ما فيه اأو نق�ص فيه. و اأي�شً

ا واأنت تقراأ يف تراجم الرجال ويف �شريهم نوًعا اآخر من النا�ص، يقال  وجتد اأي�شً
يف و�شفه مثاًل: �شرق اأو زنى اأو ظلم اأو قتل.. اإلخ.

فاأنت يف حاجة اإىل اأن تتنبه يف قراءتك ل�شري الرجال اإىل اخلري فتاأخذه، واإىل 
ال�شر فتجتنبه، واإىل الِعربة يف �شري هذا ال�شنف ويف �شري هذا ال�شنف من النا�ص.

ا  ل بد من التنبه اإىل اأم��ر اآخ��ر، وهو اأن كل خلق فا�شل اإمن��ا يكون بني  و اأي�شً
رذيلتني، فالتهور �شفة ذميمة واجلنب �شفة ذميمة، وبينهما ال�شجاعة �شفة حميدة.
والإ�شراف والتبذير �شفتان ذميمتان والتقتري والكنود والبخل �شفات ذميمة، 
وبينهما الكرم �شفة حميدة.. وهكذا دواليك. واأنت اإذا تاأملت اأخالق النا�ص يف �شوء هذا 
املعيار، ل تكاد جتد عندهم اأخالًقا حميدة ت�شلم من العيب اإل القليل؛ لأن ما فيهم هو 
يف الطرفني املذمومني، ول يكاد ي�شلم من هذا العيب اإل القليل من اأخالق القليل من 

النا�ص.
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ومعنى ذلك اأنك يف حاجة، واأنت تقراأ يف �شري الرجال اأن تتنبه لهذا الأمر، واأن 
الكتاب وال�شنة وترد منهم ما ترد بحكم  القدوة والأ�شوة يف ف�شالئهم يف �شوء  تاأخذ 

الكتاب وال�شنة. 
لكن ال�شرية الكاملة، وال�شرية التي اجتمع فيها من اخلري والف�شل ما تفرق يف 
النا�ص، وال�شرية التي ا�شتملت على اخلري الذي ل �شر معه، واخللق احلميد الذي لي�ص 
معه خلق مذموم، وال�شرية التي اجتمع فيها كرمي الأخالق على اأف�شل درجاتها، فلم 
تنحرف ل اإىل غلو ول اإىل تق�شري، وال�شرية التي حتقق فيها موطن القدوة والأ�شوة 
احل�شنة فتتاأ�شى بها كلها، وتقبلها كلها، ول ت�شتثني منها �شيًئا، ول ترد منها �شيًئا، هذه 
ال�شرية التي اجتمع فيها كل هذا اخلري هي �شرية واحدة، اإنها �شرية ر�شول اهلل حممد 

بن عبداهلل - عليه �شلوات اهلل و�شالمه -.
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عوّد نفسك رعاية المصلحة العامة 
ومصالح اآلخرين

اجتهد اأن تعود نف�شك دائًما اأن تعمل ما يف طريقك، مما يف و�شعك، من امل�شالح 
وزم��الء  وال��رح��ل��ة،  ال�شفر  يف  والرفقة  ك��الأ���ش��رة،  ال�شغري  مل�شلحة جمتمعك  العامة 
اأو  اأو بلدك،  اأو مل�شلحة جمتمعك الكبري كاأهل حيك واأهل مدينتك  الدرا�شة والعمل، 

مل�شلحة اأمتك.
القبيل على  ه��ذا  �شيء من  كل  الأم���ر، فترتك  ه��ذا  اتكالًيا يف  تكون  اأن  واح��ذر 
غريك، وتنتظر من اأفراد جمتمعك ال�شغري اأو الكبري اأو الأمة اأن يعملوا ما مل تعمله 
اأنت، واأن ل يق�شروا يف ما ق�شرت اأنت فيه! بل قم بواجبك، وحا�شب نف�شك عليه قبل 
د نف�شك هذا اخللق، وادع الآخرين للقيام بواجبهم، لكن ل  اأن حتا�شب الآخرين، وعورّ

جتعل ذلك �شرًطا لأداء واجبك!
ول حتتقر يف هذا املجال �شيًئا من الأعمال ال�شغرية، �شواًء كانت ن�شيحة، اأم اأذى 
متيطه عن الطريق، اأم منكًرا ت�شعى يف اإزالته بالأ�شلوب احلكيم املنا�شب، اأم راأًيا نا�شًحا 
اأم فكرة نافعة اأم م�شروًعا اأم جزًءا من نظافة املكان الذي تعي�ص فيه، اأم ترتيبه، اأم خدمة 
تقوم بها، اأو اأي �شيء نحو هذا مما ت�شتطيع القيام به وتعود عائدته احل�شنة على غريك 

اأك  مما تعود عليك، اأو عليك وعلى الآخرين.
واجتهد اأن تعود نف�شك القيام مبثل هذه الأعمال، لي�ص طلًبا لل�شهرة ول ثناء 
اإلزاًما لنف�شك بف�شيلة اخللق، وطلًبا لالأجر من اهلل   النا�ص ول مكافاأتهم لك، واإمنا 

- عز وجل -.
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صلة الرحم
اهلل  اأوج��ب��ه  ق��د  فر�ص لزم،  ه��ي  ب��ل  امل�شلم،  نافلة يف حياة  لي�شت  ال��رح��م   �شلة 
- تعاىل - عليه، على اختالف درجات حقوق الأرحام باختالف درجات قرابتهم واختالف 

اأحوالهم.
و�شلة الرحم تبارك العمر وتزكيه، وقطيعة الرحم تلطخ حياة الإن�شان بالعار 

و�شخط اجلبار، وتهوي ب�شاحبها اإىل النار!
قال اهلل - تعاىل -: زب ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑ  ڑ   ک ک ک رب )حممد(.
عياًذا باهلل - تعاىل - من مع�شية هذه عقوبتها!

اأراأيت يا اأخي كيف جمع اهلل لقاطع الرحم هذه العقوبات ال�شنيعة؟! 
1- لعنهم اهلل. 2- فاأ�شمهم.  3- واأعمى اأب�شارهم. 

وماذا بعد لعن اهلل له؟ 
وماذا بعد ال�شمم؟ 

وماذا بعد عمى الأب�شار؟ 
اإن هذه املع�شية مل ياأذن اهلل بها �شرًعا، �شاأنها �شاأن غريها من املعا�شي.

لأن  رحمته؛  من  وي��ط��رده  ويلعنه  �شاحبها  على  اهلل  ي�شخط  املع�شية  ه��ذه  اإن 
اأن يرحمهم من ذوي رحمه، ويقطعه اهلل؛  �شاحبها حرم رحمته من اأوجب اهلل عليه 

لأنه قطع الرحم التي حرم اهلل عليه اأن يقطعها، واأوجب عليه اأن ي�شلها.
باحلق،  وال�شت�شاءة  الهدى  �شاحبها  ُيْحرم  اأن  عقوبتها  من  املع�شية  ه��ذه  اإن 
ُمرّ قاطع  وُيْحرم نعمة اإ�شابة احلق ومعرفته واتباعه، اأمل تر اأن اهلل اأخرب يف كتابه اأنه ُي�شِ
الرحم ويعمي ب�شره؟! األ تعلم اأن ال�شمع والب�شر هما الو�شيلة التي يت�شل بوا�شطتهما 

الإن�شان بالآخرين؟! 
األ تعلم اأن ال�شمع والب�شر هما الو�شيلة الوحيدة ملعرفة احلق والهدى والنور، 
والعلم  ال��ه��دى  م��ن  �شيًئا  يتلقى  اأن  ذل��ك  بعد  ي�شتطيع  ل  وب�����ش��ره  �شمعه  فقد  فمن 

واملعرفة؟! 
وهذا يبني لنا خطورة هذه املع�شية.
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ويبني لنا اأن هذه املع�شية من جملة املعا�شي التي يعاقب �شاحبها بال�شرف عن 
احلق وعن املعرفة والهدى.

اإن هذا كله يوؤكد اأن �شلة الرحم لي�شت حًقا للمو�شول فقط، بل هي حق للوا�شل  
ا ، كما اأنها حق واجب عليه؛ لأنه مت�شرر اإن مل يفعل، ومنتفع اإن فعل، حيث تعود  اأي�شً
عليه �شلة الرحم بعواقب الفعل اجلميل يف الدنيا ويف الآخرة وعند النا�ص وعند اهلل.
فاإنه  الرحم هلل حق قدرها  ر �شلة  يقدرّ تتجزاأ، فمن  الرحم هلل طاعة ل  و�شلة 
ل يخ�ص بها اأحًدا دون اأحد، كما يفعله بع�ص النا�ص اليوم، في�شلون رحًما ويقطعون 
اأخرى، كما اأن من كان رحيًما تراه رحيًما بكل من ي�شتحق الرحمة �شرًعا، دون اأن يخ�ص 
اأحًدا من م�شتحقيها ويرتك الباقني، اأو ل يرحم بع�ص النا�ص ويق�شو على اآخرين، واإل 
لكانت تلك الرحمة كرحمة بع�ص الوحو�ص باأولدها اإىل جانب افرتا�شها ما �شواهم!
اإن �شلة الرحم ل تخ�ص اأحًدا من م�شتحقيها، وهكذا �شلة الرحم يجب اأن تكون، 

واإل لكانت ك�شلة البهائم ببع�شها البع�ص.
وال���راأي  بالن�شيحة  وت��ك��ون  ب��اجل��اه،  وت��ك��ون  ب��امل��ال،  ت��ك��ون  اأن����واع: فهي  وال�شلة 
وامل�شورة، وبالعمل البدين، وبالزيارة، وبالدعاء، وبال�شكر، وبالثناء. ومن اخلطاأ الفادح 

اأن ُيَظن اأنها نوع واحد كاملال مثاًل.
وعلى املرء اأن ياأخذ بهذه الأنواع كلها وي�شع كاًل منها يف مو�شعه املنا�شب، ح�شب 
اأو  ال��راأي  اإىل  اأ�شد احلاجة  امل��ال وهو يف  حال رحمه وح�شب قدرته. ورب م�شتغن عن 
الن�شيحة اأو امل�شاعدة البدنية. ورب عاجز عن بذل املال، لكنه قادر على الراأي والن�شيحة.
و�شلة الرحم لي�شت عماًل يعمله الإن�شان مكافاأة اأو ينتظر جزاءه من املو�شول يف 

الدنيا، كال بل هو عمل هلل يبذله لكل من ي�شتحقه �شرًعا.
وتقدمي الأوىل فالأوىل يف حقوق الأرحام اأمٌر مطلوب من الإن�شان عند تزاحم 
احلقوق، مراعًيا يف هذا الرتتيب درجات احلقوق ح�شب القرابة، وح�شب �شدة احلاجة  

ا ، وح�شب اأحوال الأرحام. اأي�شً
وهذا اخللق يحتاج اإىل تربية؛ فينبغي اأن ُيْعنى به املربون.
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أخطاء الجلوس على الطعام
ا  هناك نواٍه ومكروهات ينبغي  اأي�شً اآداب واأخ��الق يجب التحلي بها، و  للطعام 

البعد عنها.. نذكر منها ما يلي:
1- عدم غ�شل اليدين غ�شاًل كافًيا قبل الأكل وبعده.

2- الكالم يف اأثناء وجود الطعام اأو بقاياه يف الفم، بحيث يوؤذي الآخرين، وكم يرى 
الإن�شان من النا�ص من ل ين�شق بني اللقمة والكلمة فيخرج عن اإطار الأدب والذوق.

3- التج�شوؤ بطريقة موؤذية لالآخرين، وذلك ب�شوت اجل�شاء ورائحته، �شواء يف 
اأثناء الأكل اأم يف �شواه.

4- نف�ص اليد يف ال�شفرة، �شواء كان يف الإناء اأم خارجه.
5- لعق اليد اأو الأ�شابع بعد كل لقمة اأو ما بني فرتة واأخرى على الطعام وقبل 

النتهاء منه.
التي علق بها  اأو  التي لعقها  اإعطاء الآخرين �شيًئا من الطعام ونحوه بيده   -٦
الطعام، اأو فعل ذلك مبلعقته التي اأكل بها يخرجها من فمه وياأخذ بها طعاًما لغريه.
قد  ب�شورة  اأكله  الطعام بطريقة  اأن��واع  بع�ص  الآك��ل يف اخللط بني  يت�شبب   -7

يتقزز منها غريه.
٨- عدم الذوق يف م�شغ الطعام قد ي�شيء اإىل الآخرين؛ فمن النا�ص من مي�شغ 
الطعام  اأث��ن��اء م�شغ  يفتح فمه يف  النا�ص من  وم��ن  ال��داب��ة،  اج��رتار  ي�شبه  الطعام مبا 

ب�شورة كا�شفة لكل ما يف فمه، واإ�شدار �شوت مزعج.
9- تنقيب الأ�شنان بطريقة ت�شيء اإىل الآخرين، �شواء يف اأثناء الآكل اأو بعده. 

10- ك ة نثار الآكل اأثناء اأكله )وهو ما يت�شاقط منه من الأكل(. 
11- اجل�شع يف الأكل، ولو على ح�شاب من معه دون اأن ي�شعر ب�شعور فقد يكون 

الطعام قلياًل، وقد يكون من معه جائًعا اأو اأ�شد حاجة.
12- ك ة الأكل ب�شورة مفرطة جماوزة للحد ال�شرعي؛ فاإنها م�شرة ب�شحتك 
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وم�شرة باأدبك وذوقك.
13- عدم الت�شمية يف البدء وعدم حمد اهلل و�شكره عند النتهاء.

يف  جل�ص مرتبًعا  فلرمبا  جلو�شه،  يف طريقة  الآخرين  �شعور  مراعاة  عدم   -14
حني اأن غريه ل يجد مكاًنا للجلو�ص.

15- عدم مراعاة الذوق يف اأثناء احلديث على الطعام، فلرمبا ذكر بع�ص الأ�شياء 
التي ب�شببها يقوم بع�ص النا�ص عن الطعام. 

1٦- الأكل مما يلي غريه، ولي�ص مما يليه.
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قتيبة بن مسلم
الإ�شالمية يف عهد عبدامللك بن م��روان وولده  الدولة  اأح��وال  ا�شتقرت  اأن  بعد 
الجت���اه���ات، ومنها اجلبهة  الإ���ش��الم��ي��ة يف جميع  ال��ف��ت��وح��ات  ح��رك��ة  ن�شطت  ال��ول��ي��د، 

ال�شرقية، حيث كان قتيبة بن م�شلم الباهلي اأحد قادة اجلهاد يف هذه اجلبهة. 
ُعنيرّ قتيبة اأمرًيا على خرا�شان، وعهد اإليه بقيادة حركة اجلهاد يف مناطق الرتك 
نه من فتح  باأوا�شط اآ�شيا، فحرك املجاهدين لفتح تلك املناطق؛ فاأيده اهلل بن�شره ومكرّ
مناطق متفرقة مثل بلخ وفرغاته وبخارى وخوارزم وكا�شغر وال�شا�ص وبيكند وغريها، 
حيث �شطر قتيبة وجنده �شروًبا من ال�شجاعة والبطولة �شهد بها، حتى الأعداء. 

ال�شني برئا�شة هبرية  اإىل ملك  وف��ًدا  فاأر�شل  ال�شني،  اأ�شبح قتيبة على حدود 
الكالبي، لكن ملك ال�شني ا�شتخف بقتيبة وقواته، وقال: "قولوا لقتيبة ين�شرف فاإين 

قد عرفت حر�شه وقلة اأ�شحابه، واإل بعثت اإليكم من يهلككم ويهلكه". 
اأجابه هبرية قائاًل: كيف يكون قليل الأ�شحاب َمْن اأول خيله يف بالدك واآخرها 

ا من خلف الدنيا قادًرا عليها وغزاك؟  يف منابت الزيتون؟، وكيف يكون حري�شً
عندها قال ملك ال�شني: فما الذي ير�شي �شاحبك؟ فاأجابه هبرية "اإنه حلف 

اأن ل ين�شرف حتى يطاأ اأر�شكم، ويختم ملوككم، ويعطى اجلزية". 
فوافق ملك ال�شني اأن يخرج قتيبة من ق�شمه، فاأر�شل له تراًبا من تراب ال�شني 

ليطاأه قتيبة وبعثه اإليه بع�ص اأبنائهم ليختمهم وبعث له بجزية منا�شبة. 
لكن كانت نهاية قتيبة ماأ�شاوية، حيث قتله امل�شلمون يف فتنة داخلية فا�شتنكر 

اجلميع ذلك، حتى خ�شومه من العجم.
قتيبة،  قتلتم  العرب  "يا مع�شر  قتيبة:  على مقتل  معلًقا  العجم  قال رجل من 

واهلل لو كان منا فمات فينا جعلناه يف تابوت فكنا ن�شتفتح به اإذا غزونا". 
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أخطاء استخدام الحمام

من الأخطاء التي يقع فيها كثري من النا�ص يف اأثناء ا�شتخدام احلمام ما يلي: 

اأوًل: عدم غ�شل اليدين بال�شابون بعد ا�شتخدام احلمام غ�شاًل جيًدا.

ثانًيا: م�شك �شنبور املاء اأو ال�شابون بعد خروجه من احلمام، اأو يف احلمام قبل 
غ�شلها بال�شابون.

والطريقة ال�شحيحة يف هذه احلال هي األ ي�شتخدم يده الي�شرى يف �شيء بعد 
ذهابه اإىل احلمام، حتى يغ�شلها بال�شابون، ومعنى هذا اأنه يتبع التايل:

1- ي�شحب "ال�شيفون" بيده اليمنى.

2- ويغلق �شنبور املاء يف احلمام بعد انتهائه بيده اليمنى.

3- ويفتح باب احلمام ويغلقه بيده اليمنى.

4- ويفتح �شنبور املاء بيده اليمنى.

5- وياأخذ ال�شابون بيده اليمنى.

٦- ويربرب ال�شابون يف يده اليمنى بالقدر الكايف.

7- ثم يغ�شل يده الي�شرى يف ذلك ال�شابون، دون اأن مي�شك بها �شنبور املاء اأو 
املغ�شلة.

ثالًثا: تو�شيخه حلو�ص الغ�شيل اأو احلمام باأي �شبب من الأ�شباب وترك ذلك كما 
هو، لياأتي من بعده ليقوم مبهمة التنظيف املطلوب، باأي حق ي�شغل يف مثل هذا وباأي 
حق ينق�شم النا�ص اإىل فريقني: فريق يو�شخون وفريق ينظفون، يف اأي عقل اأو �شرع اأو 

ذوق هذا؟ 

رابًعا: الإ�شراف يف ا�شتخدام املاء، �شواء للغ�شل اأو ال�شتحمام اأو الو�شوء.

www.alukah.net



342

بنك الكلمة البينة

خام�ًشا: رمي املناديل اأو املحارم الورقية ونحوها بعد الفراغ منها يف احلمام يف 
اأي مكان؛ مما قد ي�شيء اإىل الآخرين اأو يف مو�شع ي�شد احلمام.

ا�شتعمالك  التي ت�شتعملها بعد  الأ�شياء واملرافق  العامة هي ل ترتك  والقاعدة 
لها، اإل وهي كما حتب اأن جتدها فيما بعد اأو كما حتب اأن يجدها اإخوانك.
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كيف تعالج ضعف الثقة بالنفس؟
عالج �شعف الثقة بالنف�ص: فيما يلي نذكر بع�ص النقاط، التي ل ميكن اأن تكون 
حاًل اإل بعد اأن جتل�ص مع نف�شك وت�شارحها وتثق باأنك قادر على التح�شن يوًما بعد 

يوم: 

- اقراأ وتثقف: العلم معني ي�شنع املعجزات والقوة يف العلم، من ميتلك العلم 
هو من ي�شتطيع ال�شيطرة على نف�شه. حاول اأن تقراأ وتتثقف يف كل العلوم، فكلما قراأت 
وتثقفت �شعرت باأنك اإن�شان قوي ومطلع، وهذا يعزز ثقتك بنف�شك، وتذكر اأن اأول ما 

طلبه اهلل - �شبحانه وتعاىل - من الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص هو القراءة حينما قال: زب چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ رب )العلق(.

اأمام  اإبرازها  ويجب  النقطة مهمة،  وهذه  ومهاراتك:  قدراتك  على  الرتكيز   -
ر يف كل ما يعجبك ول تنظر لنتقادات  الآخرين والفتخار بذاتك ل يعني الغرور، فكرّ

الآخرين.

- ل جتعل الأمور اأ�شواأ مما هي عليه: اإذا ح�شل وت�شرفت بت�شرف يوجب الندم 
بعدها، اأو �شعرت اأنها لي�شت الطريقة ال�شحيحة يف التعامل مع موقف ما، ل تفكر يف 
ف  ر ما هو الت�شرف الأف�شل، تعررّ لوم نف�شك على ما حدث بطريقة غري �شحيحة، فكرّ

على خطئك وكيفية اإ�شالح املوقف الذي اأوقعت نف�شك فيه بتعقل.

لالنتقادات يف  نتعر�ص جميًعا  �شوًءا:  الأم��ر  يزيدوا  ب��اأن  لالآخرين  ت�شمح  ل   -
مراحل حياتنا، فبع�ص النا�ص ينتقد بطريقة لبقة ولطيفة والبع�ص الآخرين بطريقة 

جافة نوًعا ما.

لي�ص كل من ينتقدنا ل يحبنا، فكثري من النتقادات تهدف اإىل تطويرنا ودعمنا، 
لكن عليك اأن تعرف اأن لديك عقاًل واإح�شا�ًشا، يجب اأن ت�شتخدمهما للتعرف على ما 
هو �شحيح ونافع من هذه النتقادات، والنتقاد ال�شحيح هو ما يوجه اإىل فعلك ولي�ص 

اإىل �شخ�شيتك.
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يف  وبهدوء  تفكر مبو�شوعية  اأن  لالنتقاد، فحاول  �ص  تعررّ ال��ذي  فعلك  كان  اإذا 
مدى �شحة هذا النتقاد.

حاول اأن تراجع بتفكر املوقف الذي �شبب هذا النتقاد، وحاول جاهًدا ت�شحيح 
هذا اخلطاأ.

اأما اإذا كان النتقاد ل�شخ�شيتك، فهذا انتقاد مدمر وغري مفيد؛ اإذ من ال�شعب 
اأن جتد الإجابة عنه، واأن تكرار هذا النوع قد ي�شبب �شعف يف ثقتك بنف�شك فال تلِق 

باًل ملثل هذه النتقادات واأوقفها عند حدها، ول ت�شدقها.

- ل ت�شع جماًل للمقارنة بينك وبني الآخرين: احذر من هذه النقطة؛ لأنها 
اأن لكل منا �شيًئا  تدمر كل ما بنيته، ل تقل ل يوجد لدي مثل ما لفالن، لكن تذكر 

مييزه عن الآخر، واأنه ل يوجد اإن�شان كامل.
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من عالمات حسن الخاتمة
الأوىل: نطقه بال�شهادة عند املوت، وفيه اأحاديث مذكورة يف الأ�شل منها ما رواه 
معاذ بن جبل - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من كان اآخر كالمه ل اإله اإل اهلل 

دخل اجلنة« رواه اأبو داود واحلاكم، و�شححه الألباين.

الثانية: املوت بر�شح اجلبني، حلديث بريدة بن اخل�شيب - ر�شي اهلل عنه: "اأنه 
كان بخرا�شان، فعاد اأًخا له وهو مري�ص، فوجده باملوت، واإذا هو بعرق بجبينه، فقال اهلل 

اأكرب، �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »موت املوؤمن بعرق اجلبني« رواه الإمام اأحمد.

يوم  م�شلم مي��وت  »م��ا من  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  نهارها؛  اأو  اجلمعة،  ليلة  امل��وت  الثالثة: 
اجلمعة اأو ليلة اجلمعة اإل وقاه اهلل فتنة القرب« اأخرجه الإمام اأحمد.

گ ڳ ڳ ڳ    زب گ     :- تعاىل   - ق��ال  القتال،  �شاحة  يف  ال�شت�شهاد  الرابعة: 
ھ     ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ 

ۉ    ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓ  ۓ    ے  ے  ھ 

ۉ ې رب  )اآل عمران(.

دمه،  من  ُدفعة  اأول  يف  له  ُيغفر  خ�شال:  �شت  اهلل  عند  »لل�شهيد  ملسو هيلع هللا ىلص:  وق��ال 
وي��رى مقعده م��ن اجل��ن��ة، وي��ج��ار م��ن ع��ذاب ال��ق��رب، وي��اأم��ن ال��ف��زع الأك��رب، ويحلى 
اأق��ارب��ه«  م��ن  اإن�����ش��اًن��ا  �شبعني  يف  وي�شفع  ال��ع��ني،  احل���ور  م��ن  وي���زوج  الإمي����ان،  حلية 

الرتمذي. اأخرجه 

فيكم؟«  ال�شهيد  تعدون  »م��ا  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  اهلل؛  �شبيل  يف  غ��ازًي��ا  امل��وت  اخلام�شة: 
قالوا: يا ر�شول اهلل من قتل يف �شبيل اهلل فهو �شهيد، قال: »اإن �شهداء اأمتي اإًذا لقليل«. 
قالوا: فمن هم يا ر�شول اهلل؟.. قال: »من قتل يف �شبيل اهلل فهو �شهيد، ومن مات يف 
الطاعون فهو �شهيد، ومن مات يف البطن فهو �شهيد، قال ابن مق�شم: اأ�شهد على اأبيك، 

يف هذا احلديث؛ اأنه قال : والغريق �شهيد« رواه م�شلم.
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ال�شاد�شة: املوت بالطاعون، وفيه اأحاديث، منها قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الطاعون �شهادة لكل 
م�شلم« رواه البخاري وم�شلم. 

م��ات يف  »...وم���ن  املتقدم:  ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث  البطن؛ لقوله  ب��داء  امل��وت  ال�شابعة: 
البطن فهو �شهيد« رواه م�شلم.

الثامنة والتا�شعة: املوت بالغرق والهدم؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال�شهداء خم�شة: املطعون 
واملبطون، والغرق، و�شاحب الهدم، وال�شهيد يف �شبيل اهلل« رواه البخاري وم�شلم.

ال��شامت ب�ن  عب�ادة  حلدي�ث  ول��ده��ا؛  ب�شبب  نفا�شها  يف  امل���راأة  م��وت   العا�شرة: 
- ر�شي اهلل عنه -: "اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عاد عبداهلل بن رواح��ة، قال: فما حتوز له عن 
فرا�شه، فقال: »اأتدري من �شهداء اأمتي؟« قالوا: »قتل امل�شلم �شهادة، والطاعون �شهادة، 
واملراأة يقتلها ولدها جمعاء �شهادة، يجرها ولدها ب�شرره اإىل اجلنة« رواه الإمام اأحمد 

و�شححه الألباين.

اأح��ادي��ث  ب��احل��رق، وذات اجل��ن��ب، وف��ي��ه  امل���وت  ع�����ش��رة:  احل��ادي��ة ع�شرة والثانية 
اأ�شهرها: عن جابر بن عتيك - ر�شي اهلل عنه - مرفوًعا: »ال�شهداء �شبعة �شوى القتل يف 
ْنِب �شهيد، واملبطون �شهيد،  �شبيل اهلل املطعون �شهيد، والغرق �شهيد، و�شاحب َذاِت اجْلَ
وُت ِبُجْمٍع �شهيد« رواه اأبو داود  واحلرق �شهيد، والذي ميوت حتت الهدم �شهيد، واملراأة مَتُ

والن�شائي ومالك واأحمد.

الثالثة ع�شرة: املوت يف �شبيل الدفاع عن املال املراد غ�شبه، وفيه اأحاديث منها: 
ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال: »من قتل دون ماله فهو  اأن النبي  عن عبداهلل بن عمرو - ر�شي اهلل عنه - 
�شهيد« متفق عليه. ويف لفظ: »من اأريد ماله بغري حق فقاتل فُقِتل فهو �شهيد« رواه 

اأبو داود والن�شائي والرتمذي.

والنف�ص؛  الدين  عن  ال��دف��اع  �شبيل  يف  امل��وت  ع�شرة:  واخلام�شة  ع�شرة  الرابعة 
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من قتل دون ماله فهو �شهيد، ومن قتل دون اأهله فهو �شهيد، ومن قتل دون 
دينه فهو �شهيد، ومن قتل دون دمه فهو �شهيد«. اأخرجه اأبو داود والن�شائي والرتمذي.
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ال�شاد�شة ع�شرة: املوت مرابًطا يف �شبيل اهلل؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »رباط يوم وليلة خري من 
واأج��ري عليه رزقه،  الذي كان يعمله،  واإن مات جرى عليه عمله  �شيام �شهر وقيامه، 

واأمن الفترّان« رواه م�شلم.
ال�شابعة ع�شرة: من قتله الإمام اجلائر؛ لأنه قام اإليه فن�شحه، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »�شيد 
اإماٍم جائر فاأمره ونهاه فقتله« اأخرجه  ال�شهداء حمزة بن عبداملطلب، ورجل قام اإىل 

احلاكم يف امل�شتدرك و�شححه.
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من عالمات سوء الخاتمة
يقول كاتب املو�شوع : �شوء اخلامتة لها اأ�شباب يجب على املوؤمن اأن يحرتز منها، 
اأعظمها الإقبال على الدنيا، ومنها العدول عن ال�شتقامة، اأو �شعف الإميان، اأو ف�شاد 
العتقاد اأو الإ�شرار على املعا�شي، فاإن من اأ�شر على املعا�شي وطال عمره يف اجلاهلية، 
ح�شل يف قلبه اإلفها، وجميع ما األفه الإن�شان واأحبه يف مدة عمره يعود ذكره عند موته، 
فاإن كان حبه وميله اإىل الطاعات اأك ، يكون ما يح�شره عند املوت ذكر الطاعات، واإن 

كان حبه وميله اإىل املعا�شي اأك  يكون اأك  ما يح�شره عند املوت ذكر املعا�شي.
ال�شدائد  عند  خا�شة  عليه،  واع��ت��اد  اأح��ب��ه  م��ا  ف���وات  م��ن  خ��وف��ه  ي�شتد  فالقلب 
وامل�شائب، فاإذا تيقن القلب فوات ذلك املحبوب، ذكر ذلك املحبوب الذي يفوت بفوات 
حياته، قال ابن القيم: "ولهذا - واهلل اأعلم - كثرًيا ما يعر�ص للعبد عند موته لهجه 
مبا يحب وك ة ذكره له، ورمبا خرجت روحه وهو يلهج به. وكثرًيا ما �ُشِمَع من بع�ص 
املحت�شرين عند املوت اإذا كان م�شغوًل بلعب ال�شطرجن "�شاه مات" و�ُشِمَع من اآخر بيت 

�شعر مل يزل يغني به حتى مات، وكان مغنًيا".
واأخربين رجل عن قرابة له اأنه ح�شره عند املوت - وكان تاجًرا يبيع القما�ص - 
قال: »فجعل يقول هذه قطعة جيدة، وهذه على قدرك، هذه م�شرتاها رخي�ص ي�شاوي 
كذا وكذا، حتى مات« قال جماهد: »ما من ميت اإل تعر�ص عليه اأهل جمال�شته الذين 
كان يجال�ص، اإن كان اأهل لهو فاأهل لهو، واإن كانوا اأهل ذكر فاأهل ذكر«. واحت�شر رجل 
ممن كان يلعب بال�شطرجن، فقيل له: »قل ل اإله اإل اهلل، فقال: بال�شطرجن، �شاهك، ثم 
مات«. فغفل على ل�شانه ما كان يعتاده حال حياته يف اللعب، وهذا كما جاء يف اإن�شان اآخر 
ال�شهادة،  اإن�شان يلقنه  اأنه حني ح�شره املوت، فجاءه  ممن كان يجال�ص �شراب اخلمر، 

فقال له: »ا�شرب وا�شقني، ثم مات«. فال حول ول قوة اإل باهلل العلي العظيم.   
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القرآن وحياة المؤمن
القراآن هو الروح الذي يوؤن�ص املوؤمن يف رحالته ال�شاقة يف هذه الأر�ص، والنور 
الذي ي�شيء جوانب روحه، واملعلم الذي يلقيه، والهدى الذي بنيرّ له معامل الطريق.. 
من  اإل  يتذوقها  ول  يعرفها  ل  امل�شاعر  من  عاملًا  النف�ص  يف  تثري  ال��ق��راآن  مع  واحلياة 
ي�شاحب القراآن بح�ٍص متطلع وقلٍب متفتح، عامل ت�شبح الروح يف جنباته، ويحوم الفكر 

يف جولته، وتلمع النف�ص يف في�شه بقدر ما ترتوي، اأو بقدر ما تطيق. 
املنزل وكالمه  اهلل  كتاب  هو  فالقراآن  اهلل؛  مع  احلياة  ال��ق��راآن هي  مع  واحلياة 
اإىل نف�شه وقلبه وفكره وروح��ه، وهو كذلك حديث مت�شل عن  اإىل الإن�شان..   املوجه 
اهلل - عز وجل - ي�شفه باأ�شمائه و�شفاته واأفعاله، وي�شفه بقدر املعجزة، ي�شفه برحمته 
ت�شتطيع  ما  بكل  ي�شفه  وج��ربوت��ه،  بكربيائه  ي�شفه  ال�شامل،  بعلمه  ي�شفه  الوا�شعة، 

النف�ص الب�شرية اأن تدركه من ال�شفات.
فحني يعي�ص الإن�شان مع القراآن، فهو يعي�ص مع اهلل، �شواء حني يح�ص برحمة 
ملسو هيلع هللا ىلص،  الكرمي   ر�شوله  اإليه  بالرعاية فري�شل  يتناول  الذي  الغامر  الوا�شعة وف�شله  اهلل 
ويقرئه كتابه املنزل يهدي به نف�ص الإن�شان، اأو حني يتبع احلديث املت�شل يف القراآن عن 
اهلل - �شبحانه وتعاىل - من اأول �شورة اإىل اآخر �شورة؛ فهو يعي�ص مع اهلل يف كل حلظة 
يعي�شها مع القراآن، من اأجل ذلك يو�شي الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص املوؤمنني باملداومة على تالوته، 
ويحذر من اجلفوة والقطيعة بني امل�شلم وكتاب اهلل؛ لكي ل تنقطع تلك ال�شلة احلية، 
ول ينقطع الرباط الذي يربط القلب املوؤمن باهلل، لكيال يرين الران على القلوب.

www.alukah.net
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قصة حياة سيجارة
عزيزي...هل تعرف من تكون هذه ال�شيجارة البي�شاء الناعمة التي ت�شمها بني 

اأناملك؟ 
- هل حًقا تريد اأن تعرفها؟! 

اإذا �شاأبوح لك باأ�شرارها وباأبرز ما �شطره العلماء عن مذكرات حياتها. 
اإنها �شالح... بل هي �شفاح. 

هي �شفاح قتل من �شعوب البلدان النامية ما يزيد على �شتني مليون اإن�شان خالل 
ن�شف قرن. 

اإنها املجرم الذي يقتل كل يوم ما يزيد على اأحد ع�شر األف اإن�شان. 
ويقتل كل عام ما يقارب اأربعة ماليني اإن�شان. 

هذه  م��ن  اأك���   اأنف�شهم  ح��ق  يف  ه��م جم��رم��ون  القتلى  اأول��ئ��ك  اأن  واحلقيقة   -
ال�شيجارة يف حقهم؛ لأنهم هم من �شلط هذا ال�شفاح على اأنف�شهم ليغتالها. 

ول اأن�شى اأباطرة �شناعة وجتارة التبغ، فلي�شوا اأح�شن حاًل ول اأ�شرف من مهربي 
ومروجي املخدرات؛ فكالهما جمرم. 

اأما اإن �شاألتم عن )وجه الت�شابه بني ال�شيجارة وبول الكلب( اأعزكم اهلل. 
الكلب  وب��ول  فال�شيجارة  بالقليل.  لي�ص  ت�شابه  وج��ه  هناك  نعم؛  لكم:  ف��اأق��ول 

كالهما يحوي مادة اليوريا ال�شامة. 
ا  ،فال�شيجارة فيها �شبه بال�شم الذي تقاوم به اجلرذان؛ اإذ كالهما يحوي  و اأي�شً

مادة الأمونيا. 
ا جرمية �شرقة وابتزاز!  وهي اأي�شً

هل تعلم اأنه ي�شرف من الأموال ل�شراء ال�شجائر �شنوًيا ما يبلغ )225( ملياًرا.. 
فواعجبي. 
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- وينفق ما يقاربها �شنوًيا لعالج اأمرا�ص ناجتة عن التدخني. 
هل تعلم اأن غري املدخنني والذين ي�شتن�شقون دخان �شجائر من حولهم ل يقلون 

كثرًيا يف فر�شة تعر�شهم لنف�ص تلك الأمرا�ص؟ 
اإًذا فالتدخني جناية على النف�ص وعلى الغري. 

وهل تعلم اأن اأهم م�شاعد ل�شرعة اإدمان التدخني هو الرغبة يف التدخني؟ 
اإًذا فاأول طريق لالإقالع عنه هو تغيري قناعتك ورغبتك، واإعالن احلرب على 

ال�شجائر بح�ص ذاتي داخلي من نف�شك اأنت؛ ا�شتنقاًذا لها. 
وتذكر اأن كل نفخة دخان تودعها �شدرك امل�شكني تزيد من فر�شة حدوث نوبة 

قلبية لك؟! 
فيا ترى! 

ال�شرطان.. فهل  م��ادة معلبة معينة ت�شبب  اأو  اأن منتًجا ما  ق��راأت  اأو  لو �شمعت 
�شتفكر يف �شرائها؟ 

ت��رتدد ول للحظة واح��دة يف مقاطعتها، بل وحتذير  باأنك لن  اأج��زم  اأظ��ن، بل 
غريك منها. 

فهل تفعل هذا مع ال�شيجارة؟ 

www.alukah.net
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قبل أن تعصي

تذكر قدرة اهلل - عز وجل - 

تع�شيه.  واأنت  يراك   - وجل  عز   - اهلل  اأن  • تذكر 
اأن اهلل - عز وجل - رزقك هذا اجل�شد الذي تع�شيه به، وقد يحرمك  • تذكر 

اأي ع�شو من اأع�شائك يف اأية حلظة.

 .- وجل  عز   - اهلل  باأمر  اأعمالك  املالئكة  فيها  ن  تدورّ �شحيفة  لك  اأن  • تذكر 
ملسو هيلع هللا ىلص.  امل�شطفى  اأخرب  كما  ي�شيبه،  بالذنب  الرزق  يحرم  العبد  اأن  • تذكر 

وح�شرته.  الذنب  • تذكر 
والعار. الإثم  ويبقى  تزول  لذة حمرمة  كل  اأن  • تذكر 

فيهلكنه.  املرء  على  يجتمعن  اأختها حتى  املع�شية جتر  اأن  • تذكر 
وظلمته.  القرب  • تذكر 

الدنيا. احلياة  عملته يف  الذي  عملك  اإل  لك يف قربك  ل جلي�ص  اأنه  • تذكر 
و�شرى  ريحك،  وتغري  كفنك،  وقد متزق  دفنك  من  ليال  بعد  نف�شك  • تخيل 

الدود يف ج�شدك.. فا�شاأل نف�شك ماذا �شتجني من هذه املع�شية؟ 

ي�شووؤك  بالذي  اأب�شر  لك  فيقول  ياأتيك يف قربك  الوجه  قبيح  الرجل  • تذكر 
هذا يومك الذي كنت توعد فتقول: من اأنت فوجهك الوجه يجيء بال�شر؟! فيقول: 

اأنا عملك ال�شيِّئ. 

تذكر احل�شاب و�شدته. 

• تذكر يوم العر�ص على اهلل وقد �شار تاريخك مك�شوًفا، و�شحيفتك مك�شوفة، 
وج�شدك مك�شوًفا، و�ش��دق اهلل: زب ک گ گ گ گ    ڳ ڳ رب )احلاقة(. 

على  العر�ص  اإىل  هلمرّ  با�شمك:  نودي  اإذ  اخلالئق،  بني  واأنت  نف�شك  • ت�شور 
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اهلل ال��ك��ب��ري امل��ت��ع��ال؛ ق��م��ت ومل ي��ق��م غ����ريك.. ت�شطرب ق��دم��اك وج��م��ي��ع ج��وارح��ك، 
يك�شوك الذل واخلوف، اأخذت �شحيفتك )اأجارك اهلل( ب�شمالك ومن وراء ظهرك، واإذ 

باملنادي ينادي: �شقي فالن ابن فالن �شقاوة ل ي�شعد بعدها اأبًدا.. 

www.alukah.net
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العلم والعناية به
من م�شاوئ الأخالق يف �شفات الإن�شان اأن تراه قليل العناية بالعلم، وتراه يعتني 
باأمور دنياه وحاجاته املادية، وين�شى العلم، مع اأن العلم من اأخ�ص خ�شائ�ص الإن�شان، 
العلم و�شفة  افتقد �شفة  ف��اإذا  اأه��م ما يتميز به  ال�شالح  ب��اهلل والعمل  وه��و والإمي���ان 
العناية بتح�شيله؛ فقد رجع اإىل اأي خملوق اآخر غري الإن�شان، واإن بقيت �شورته كما 

هي! 
ومن ال�شفات ال�شيئة يف �شخ�ص ما تراه ي�شت�شهل كل �شعب اإل طلب العلم الذي 

تتوقف عليه �شعادته وتتحقق به اإن�شانيته! 
اإن الواجب اأن يكون للرجل واملراأة والكبري وال�شغري برنامج ثابت، يطلب فيه 

العلم، ل يعذر فيه اأحدهم نف�شه. 
ومما يوؤ�شف اأن ترى من يعي�ص حياته كلها عامًيا وحروف الهجاء ت�شعة وع�شرون 
حرًفا - على راأي - يكفيه لتعلمه كل حرف منها مثاًل يوم واح��د، وقد عا�ص ع�شرات 

ال�شنني يعاين اأميته وجهله، ويف هذا ال�شنف من النا�ص عباقرة لو تعلمون! 
وهكذا ينبغي اأن تدرك اأن اجلهل - مبختلف اأنواعه - ت�شتطيع اأن تق�شي عليه 

بالتق�شيط، لكن اإذا اقتنعت بذلك اجلهد وحر�شت! 
يجب اأن تقراأ املفيد دائًما واأن تدر�ص واأن تتعلم! 

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  وحديث  اهلل  بكتاب  يهتم  ل  اأن  امل�شلم  على  يوؤخذ  ما  اأ�شد  وم��ن 
اللذين هما ر�شالة اهلل اإليه، لكنه يهملهما فال يقروؤهما ول ي�شرف �شيًئا منا�شًبا من 

حياته يف تدبرهما والعمل بهما.
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تخيل أنك تعيش في بيت زجاجي
لنع�ص هذه اللحظة.. تخيل اأخي الطالب:

تخيل نف�شك يف بيت وا�شع وجميل الكل يراك منه؛ نعم هو بيت جميل، لكنه بيت 
و�شفاف.. هل تخيلت؟
اإًذا لنكمل: 

بيت يراك منه القريب والبعيد!.. ماذا �شتفعل وكيف �شتعي�ص؟
كيف �شتكون خطواتك؟

متناهية،  وبدقة  ب��ات��زان،  ج���ًدا!.. مت�شي  دقيقة  تكون حتركاتك  اأن  امل��وؤك��د  من 
�شتاأخذ اأق�شى واأبعد الأماكن. 

يف هذا املنزل حتى ل ترى عن قرب.. �شتكون خائًفا ووجاًل من اأي خطاأ ترتكبه. 
اأخ��ب��ارك يف احلي  اأخ��ط��اءك، وخ��وًف��ا من ت�شرب  النا�ص  اأن يالحظ  وخ��وًف��ا من 
الذي ت�شكن فيه؛ �شت�شلي جميع فرو�شك حتى ل يقال فالن ل ي�شلي، و�شتوؤدي جميع 
واجباتك بل �شتزيد عليها؛ حتى الطعام �شتقا�شم جريانك منه، حتى يقال فالن كرمي 
كال�شاعة،  اأ�شبحت  لك  بالن�شبة  فالثانية  النهار،  انق�شاء  �شتتمنى  كنت بخيل،  اأن  بعد 

فل��ن تكون هذا اليوم مرتاًحا �شتكون قلًقا، واأي قلق. 
اليوم حًقا  وال��راح��ة؛ فقد كان هذا  ال�شكينة  الليل حتى تعود لك  ق��دوم  تنتظر 

متعًبا.
عجبي منك! تفعل كل هذا خوًفا من النا�ص. 

اأخي، هنا ويف هذا البيت قد يغفل النا�ص عن بع�ص حركاتك، وبع�ص اأخطائك 
وزلتك، فلن يحا�شبك النا�ص على تلك الأخطاء.. فلماذا كل هذا اخلوف من الب�شر؟ 
زب ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ رب  )الن�شاء: 10٨(. يف حني جتهل مراقبة 

اهلل لك، وتتهاون يف اأداء الطاعات. 
اعلم اأيها الأخ؛ اأن اهلل هو من يحا�شبك على اأعمالك هناك.. يوم ل ينفع مال ول 
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بنون.. هناك حيث امل�شري، حيث اجلنة والنار. 
من منا ل يتمنى دخول اجلنة! فعند �شوؤال اأي �شخ�ص ماذا تتمنى؟ يقول اأمتنى 

اجلنة؛ تتمنى.. لكن هل اأعمالك تخولك لدخول اجلنة؟ وهل عملت لها؟ 
اأيها املوؤمن: اإن اهلل - �شبحانه - يعلم ما تختل�شه العيون من نظرات، وما ي�شمره 

الإن�شان يف نف�شه من خري اأو �شر زب ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  رب )غافر(.
فهل تنبهت باأنه ل يخفى �شيء؟!
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مشروع ناجح 00)%
ارتفاًعا، فكل دقيقة  ي��زداد به �شرح جمدك  اأن ت�شع حجًرا  ت�شتطيع يف دقيقة 

ميكنك بها اأن تزداد قرًبا من اهلل - عز وجل -.
اإن الدقيقة من الزمن ميكنك اأن تفعل بها خرًيا كثرًيا، وتنال بها اأجًرا عظيًما 

ل تتخيله. 
وفيما يلي طائفة مل�شاريع ا�شتثمارية، ت�شتطيع اإجنازها يف دقيقة واحدة - باإذن 

اهلل -: 
يف دقيقة واحدة ت�شتطيع اأن تقراأ �شورة الفاحتة )7( مرات �شرًدا و�شًرا؛ ح�شب 
بع�شهم ح�شنات قراءة �شورة الفاحتة، فاإذا هي اأك  من )1400( ح�شنة، فاإذا قراأتها )7( 

مرات، يح�شل لك اأك  من )9٨00( ح�شنة. 
اأن تقراأ �شورة الإخال�ص )20( مرة �شرًدا و�شًرا، وقد  يف دقيقة واحدة ت�شتطيع 
اأخرب ملسو هيلع هللا ىلص اأن قراءتها تعدل ثلث القراآن، فاإذا قراأتها )20( مرة فاإنها تعدل قراءة القراآن 

)7( مرات. 
يف دقيقة واحدة ت�شتطيع اأن تقراأ وجًها من كتاب اهلل - عز وجل -. 

يف دقيقة واحدة ت�شتطيع اأن تقول: ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك له، له امللك وله 
احلمد، وهو على كل �شيء قدير )20( مرة، واأجرها كعتق )ثماين رقاب يف �شبيل اهلل 

من ولد اإ�شماعيل(. 
يف دقيقة واحدة ت�شتطيع اأن تقول: �شبحان اهلل وبحمده )100( مرة.. ومن قال 

ذلك يف يوم غفرت ذنوبه، واإن كانت مثل زبد البحر. 
اأن تقول: �شبحان اهلل وبحمده، �شبحان اهلل العظيم   يف دقيقة واحدة ت�شتطيع 
اإىل  حبيبتان  امل��ي��زان،  يف  ثقيلتان  الل�شان،  على  خفيفتان  كلمتان  وهما  م���رة..   )50  (
الرحمن -كما روى البخاري وم�شلم - قال  ملسو هيلع هللا ىلص: "لأن اأقول: �شبحان اهلل، واحلمد هلل، 

ول اإله اإل اهلل، واهلل اأكرب، اأحب اإيلرّ مما طلعت عليه ال�شم�ص" رواه م�شلم.
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اأك��  من )1٨( مرة..  الكلمات جميًعا  اأن تقول هذه  يف دقيقة واح��دة ت�شتطيع 
اأف�شل الكالم، ووزنهن يف امليزان ثقيل،  وهذه الكلمات هي اأحب الكالم اإىل اهلل، وهي 

كما ورد ذلك يف الأحاديث ال�شحيحة.
يف دقيقة واحدة ت�شتطيع اأن تقول: "ل حول ول قوة اإل باهلل" اأك  من )40( 
مرة، وهي كنز من كنوز اجلنة، كما يف البخاري وم�شلم، كما اأنها �شبب عظيم لتحمل 

امل�شاق. 

ور�شا  وبحمده، عدد خلقه،  اهلل  "�شبحان  تقول:  اأن  ت�شتطيع  واح��دة  دقيقة  يف 
اأ�شعاًفا  تعدل  كلمات  وه��ي  م��رة،   )50( من  اأك��   كلماته،  وم��داد  عر�شه،  وزن��ة  نف�شه، 

م�شاعفة من اأجور الت�شبيح والذكر. 

يف دقيقة واحدة ت�شتطيع اأن ت�شتغفر اهلل اأك  من )100( مرة ب�شيغة: اأ�شتغفر 
اهلل؛ ول يخفى عليك ف�شل ال�شتغفار، فاإنه �شبب للمغفرة، ودخول اجلنة، وهو �شبب 
للمتاع احل�شن يف الدنيا، وزيادة القوة ودفع الباليا، ونزول املطر، والإم��داد بالأموال 

والأولد، والن�شو�ص يف ذلك كثرية. 

اأن تقول كلمة نافعة، لعل اهلل ينفع بها غريك رمبا  يف دقيقة واح��دة ت�شتطيع 
يفتح اهلل بها من اخلري عليك ما ل يخطر لك ببال. 

ملسو هيلع هللا ىلص"،   " ب�شيغة  م��رة  ملسو هيلع هللا ىلص)50(  النبي   ت�شلي على  اأن  ت�شتطيع  واح��دة  دقيقة  يف 
في�شلي عليك اهلل مقابلها )500( مرة؛ لأن ال�شالة الواحدة بع�شر اأمثالها. 

يف دقيقة واحدة ينبعث قلبك اإىل �شكر اهلل، وحمبته، وخوفه، ورجائه، وال�شوق 
اإليه فتقطع مراحل يف العبودية، وقد تكون م�شتلقًيا على فرا�شك، اأو �شائر يف طريقك.

ي�شري  مفيد  كتاب  من  �شفحتني  من  اأك��   تقراأ  اأن  ت�شتطيع  واح��دة  دقيقة  يف 
الفهم. 

يف دقيقة واحدة ت�شتطيع اأن ت�شل رحمك عرب الهاتف. 
يف دقيقة واحدة ت�شتطيع اأن ترفع يديك وتدعو مبا �شئت، مناجًيا اهلل - عز وجل 
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 .-
يف دقيقة واحدة ميكنك اأن ت�شلم على عدد من الأ�شخا�ص، وت�شافحهم. 

يف دقيقة واحدة ميكنك اأن تاأمر مبعروف. 
يف دقيقة واحدة ميكنك اأن تنهى عن منكر. 
يف دقيقة واحدة ميكنك اأن تقدم ن�شيحة لأخ. 
يف دقيقة واحدة ميكنك اأن توا�شي مهموًما. 
يف دقيقة واحدة اأن متيط اأذى عن الطريق. 

يف دقيقة واحدة ميكن اأن تدمع عيناك خالًيا فتكون ممن يظلهم اهلل يف ظله يوم 
ل ظل اإل ظله. وغريها.. وغريها الكثري من الأعمال. 

اأنها ل ت�شل اإىل  اأع��اله، لراأيت  اأنك ح�شبت جمموع هذه الدقائق املذكورة  فلو 
ل من خري وفري وعظيم  ن�شف �شاعة بحال، فانظر - رعاك اهلل -، ماذا ميكن اأن حت�شرّ
يف ن�شف �شاعة فقط اإن اأنت �شمرت يف هذا الطريق ومل تغفل، وهو طريق ي�شري على 

ره اهلل عليه، فبادر ول تعجز، واألح على اهلل اأن يعينك. من ي�شرّ
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خيركم من عمل بما علم
قال ابن اجلوزي - يرحمه اهلل -: تاأملت املراد من اخللق، فاإذا هو الذل، واعتقاد 

التق�شري والعجز.
ومثلت العلماء والزهاد العاملني �شنفني، فاأقمت يف �شف العلماء مالًكا و�شفيان 
واأبا حنيفة وال�شافعي واأحمد، ويف �شف العباد مالك بن دينار ورابعة ومعروف الكرخي 

وب�شر بن احلارث.
فكلما جد العباد يف العبادة، و�شاح بهم ل�شان احلال: عباداتكم ل يتعداكم نفعها، 
واإمنا يتعدى نفع العلماء، وهم ورثة الأنبياء، وخلفاء اهلل يف الأر�ص، وهم الذين عليهم 
اإًذا اأطرقوا وانك�شروا وعلموا �شدق تلك احلال، وجاء مالك بن  املعول، ولهم الف�شل، 

دينار اإىل احل�شن يتعلم منه ويقول: احل�شن اأ�شتاذنا.
اأن لهم بالعلم ف�شاًل، �شاح ل�شان احلال بالعلماء: وهل املراد  واإذا راأى العلماء 

من العلم اإل العمل؟!
وقال اأحمد بن حنبل: "وهل يراد بالعلم اإل ما و�شل اإليه معروف؟".
و�شح عن �شفيان الثوري قال: "وددت اأن قطعت ومل اأكتب احلديث".

وقالت اأم الدرداء لرجل: "هل عملت مبا علمت؟"، قال: ل. قالت: "فلم ت�شتك  
من حجة اهلل عليك؟".

وقال اأبو الدرداء: "ويل ملن يعلم ومل يعمل مرة، وويل ملن علم ومل يعمل �شبعني 
مرة".

وقال الف�شيل: "يغفر للجاهل �شبعون ذنًبا، قبل اأن يغفر للعامل ذنب واحد".
فما يبلغ من الكل قوله - تعاىل -: زب ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ  ىئىئ رب  )الزمر(.
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لماذا تكثر الحسنات والسيئات؟

قال ابن اجل��وزي - يرحمه اهلل -: كل �شيء خلق اهلل - تعاىل - يف الدنيا فهو 
اأمن��وذج يف الآخ��رة، وكل �شيء يجري فيها اأمن��وذج ما يجري يف الآخ��رة.. فاأما املخلوق 
منها فقال ابن عبا�ص - ر�شي اهلل عنهما -: "لي�ص يف اجلنة �شيء ي�شبه ما يف الدنيا اإل 

الأ�شماء".
وهذا لأن اهلل - تعاىل - �شوق بنعيم اإىل نعيم، وخوف بعذاب من عذاب.

فاأما ما يجري يف الدنيا، فكل ظامل معاقب يف العاجل على ظلمه قبل الآجل، 
وكذلك كل مذهب ذنًبا، وهو معنى قوله - تعاىل -: زب ڦ ڦ ڄ ڄ ڄرب  )الن�شاء(.

ورمبا راأى العا�شي �شالمة بدنه وماله، فظن اأن ل عقوبة، وغفلة عما عوقبت 
به عقوبة.

وقد قال احلكماء: املع�شية، واحل�شنة بعد احل�شنة ثواب احل�شنة.

ورمبا كان العقاب العاجل معنوًيا، كما قال بع�ص اأحبار بني اإ�شرائيل: يا رب كم 
اأع�شيك ول تعاقبني؟ فقيل له: "كم اأعاقبك واأنت ل تدري األي�ص قد حرمتك حالوة 

مناجاتي؟".
فمن تاأمل هذا اجلن�ص من املعاقبة وجده باملر�شاد، حتى قال وهب بن الورد وقد 

�شئل: اأيجد لذة الطاعة من يع�شي؟ فقال: "ول من هم".
ل�شانه فحرم �شفاء  اأو  ب�شريته،  اعتبار  اهلل  ب�شره فحرمه  اأطلق  �شخ�ص  فرب 
قلبه، اأو اآثر �شبهة يف مطعمه فاأظلم �شره، وحرم قيام الليل وحالوة املناجاة، اإىل غري 

ذلك.

وهذا اأمر يعرفه اأهل حما�شبة النف�ص وعلى �شده يجد من يتقي اهلل - تعاىل- 
من ح�شن اجلزاء على التقوى عاجاًل، كما يف حديث اأبي اأمامة: عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول 
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امل��راأة �شهم م�شموم من �شهام ال�شيطان، من تركه ابتغاء  اإىل  اهلل - تعاىل -: »النظرة 
مر�شاتي اآتيته اإمياًنا يجد حالوته يف قلبه« حديث �شعيف جًدا.

فهذه نبذة من هذا اجلن�ص تنبه على مغفلها.
ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  اأن حتتب�ص، ومن ذلك قول  املقابلة ال�شريحة يف الظاهر فقل  فاأما 

زق بالذنب ي�شيبه« �شعفه الألباين. زق، واإن العبد ليحرم الرِّ ْبَحُة متنُع الرِّ »ال�شُّ
ول��ًدا، وجاء  باثني ع�شر  الأ�شباط جاء  اأن كل �شخ�ص من  املف�شرون:  وقد روى 
يو�شف باأحد ع�شر بالهمة، ومثل هذا اإذا تاأمله ذو ب�شرية راأى اجلزاء وفهم، كما قال 

الف�شيل: "اإين لأع�شي اهلل - عز وجل - فاأعرف ذلك يف خلق دابتي وجاريتي".
اجلمعة  اإىل  م�شيه  يف  نعله  �ش�شع  انقطع  اأن��ه  الني�شابوري:  العثمان  اأب��ي  وع��ن 

فتعوق لإ�شالحه �شاعة، ثم قال: "ما انقطع اإل لأين ما اغت�شلت غ�شل اجلمعة".
اإخ���وة يو�شف  اأي���دي الظلم م��ن  اأن���ه: مل��ا ام��ت��دت   وم��ن عجائب اجل���زاء يف الدنيا 
يقولون:  بالطلب،  ي��دي��ه  ب��ني  اأكفهم  ام��ت��دت   ،)20 )ي��و���ش��ف:  رب   ہ   ہ  ہ   زب 

زب ڃ ڃڃ  رب  )يو�شف: ٨٨(.

وملا �شرب هو يوم الهمة ملك املراأة حالًل، وملا بغت عليه بدعواها: زب ک ک ک گ 
گ گ  رب  )يو�شف: 25( اأنطقها احلق بقولها زب ىئ ی رب )يو�شف: 51(.

اإذا  ا ترك مع�شية لأجل اهلل - تعاىل - لراأى ثمرة ذلك، وكذلك  ولو اأن �شخ�شً
فعل طاعة، و يف احلديث: »اإذا اأملقتم فتاجروا اهلل بال�شدقة«، اأي عاملوه لزيادة الأرباح 

العاجلة .
ولقد راأينا من �شامح نف�شه مبا مينع منه ال�شرع، طلًبا للراحة العاجلة، انقلبت 

اأحواله اإىل التنغ�ص العاجل، وعك�شت عليه املقا�شد.
حكى بع�ص امل�شايخ: اأنه ا�شرتى يف زمن �شبابه جارية، قال: "فلما ملكتها تاقت 

نف�شي اإليها، فما زلت اأ�شاأل الفقهاء لعل خملوقا يرخ�ص يل.
فكلهم قال: ل يجوز النظر اإليها ب�شهوة، و ل مل�شها، ول جماعها اإل بعد حي�شها.

قال: ف�شاألتها فاأخربتني اأنها ا�شرتيت و هي حائ�ص، فقلت: قرب الأمر.
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ف�شاألت الفقهاء فقالوا: ل يعتد بهذه احلي�شة حتى حتي�ص يف ملكه.
وقرب  القدرة  ومتكن  ال�شهوة،  لقوة  التوقان  �شديدة  وه��ي  لنف�شي  فقلت  ق��ال: 

امل�شاقبة: ما تقولني؟.
فقالت: الإميان بال�شرب على اجلمر، �شئت اأم اأبيت.

ف�شربت اإىل اأن حان ذلك، فاأثابني اهلل - تعاىل - على ذلك ال�شرب بنيلي ما هو 
اأعلى منها واأرفع.
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غيبة.. ونميمة.. وسعاية
الغيبة: هي اأن تذكر اأخاك مبا يكره. 

والنميمة: نقل احلديث من قوم اإىل قوم على وجه الإف�شاد. 
اأما ال�شعاية: فهي الو�شاية بني النا�ص باختالف الأكاذيب.

�شفات ذميمة واأخالق قبيحة توغر ال�شدور، وتثري الأحقاد.. هي داعية الف�شاد، 
بل راأ�ص كل بالء.

حتط ب�شاحبها اإىل اأ�شفل الدركات، وتوؤدي به اإىل املهلكات.. 
فاأخرب  عبدالعزيز،  ب��ن  عمر  ال��ع��ادل  اخلليفة  رج��اًل ح�شر جمل�ص  اأن  ي���روى: 

ا قال عن اخلليفة قوًل �شيًئا! اخلليفة اأن �شخ�شً
فقال عمر: اإن كنت �شادًقا فاأنت منام! واأنت ممن قال اهلل عنه: زب ۉ ۉ ې  

ې رب )القلم(.

واإن كنت كاذًبا فاأنت فا�شق! واأنت ممن قال اهلل عنه: زب ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ 
ٿ ٹ  رب )احلجرات: ٦(.

فاإن �شئت فاعتزل جمل�شنا، واإن �شئنا عفونا عنك؛ على األ تعود ملثلها اأبًدا.
فقال: العفو يا اأمري املوؤمنني! ولن اأعود ملثلها اأبًدا.

فكم منا من ياأتيه من يخربه: "فالن قال عنك: اإنك بخيل" و"فالن قال عنك: 
اإنك ل تفهم من الأمر �شيًئا"... وهكذا.

اأيفكر اأحدنا تفكري عمر؟.. اأنواجه هذا القائل مبا واجهه عمر؟
اأمل يخربنا ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »ل يدخل اجلنة منام«.

قيل لأحد ال�شاحلني: اإن �شاحبك فالًنا قال فيك كذا وكذا.
فقال: يا هذا! واهلل ما راعيت حق جمال�شته حتى نقلت اإيَلرّ حديثه، ول رعيت 

حقي حتى تبلغني عنه!
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اأخ ع������������ن  ب�������������ش������ت������م  ي����������خ����������ربك  م������������ن 
�����ش����ت����م����ك م����������ن  ل  ال�����������������ش��������امت  ف�������ه�������و 

ب����ه ي���������واج���������ه���������ك  مل  �����������ش����������يء  ذل����������������ك 
اإمن��������������ا ال���������ل���������وم ع������ل������ى م���������ن اأع�����ل�����م�����ك

يروى: اأن اإبراهيم بن اأدهم دعي اإىل طعام، فلما جل�شوا قالوا: فالن مل يجئ، 
اأي��ام، وق��ال: اإمن��ا اأفعل هذا يف  اإن��ه رجل ثقيل! فخرج ومل ياأكل ثالثة  فقال بع�شهم: 

بطني؛ لأين �شهدت طعاًما اغتيب فيه موؤمن.
فكم ت�شهد جمال�شنا من غيبة لإخواننا! ولو فعلنا ما فعل اإبراهيم بن اأدهم ما 

تناولنا طعاًما قط! 
اإل جددتها، ول  ع��داوة  اأف�شدتها، ول  اإل  م��ودة  النميمة ل تقرب  امل��اأم��ون:  قال 

جماعة اإل بددتها.
فحذار حذار من امل�شي بالنميمة، واإياك والتفريق بني الأحبة، ولن�شتمع اإىل ما 
يقوله احلبيب امل�شطفى ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اأحبكم اإىل اأحا�شنكم اأخالًقا، املوطوؤون اأكناًفا، الذين 
ياألفون ويوؤلفون، واإن اأبغ�شكم اإيلرّ امل�شاوؤون بالنميمة، املفرقون بني الأحبة، امللتم�شون 

للرباآء العيب«.
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أين اإلسالم؟
القلب، وترجمة يف واقع  اأن��ه يقني يف  اأم  و���ش��ع��ارات..  الإ���ش��الم رم��وز وزينة  هل 

احلياة؟
يقول الأ�شتاذ حممد ال�شائغ: "فت�شت عن الإ�شالم يف كثري من بيوت امل�شلمني، 
فراأيته معلًقا على اجل��دران!.. وراأيته كتاًبا مكرًما يف كل مكتبة منزلية.. لكن الغبار 
مرتاكم عليه!.. وراأيته قطًعا ذهبية على �شدور الن�شاء دون اأن يدخل اإىل قلوبهن!..
تقام  و�شلوات  املنابر،  على  تلقى  وم��واع��ظ  امل�شاجد،  يف  تتلى  م�شاحف  وراأي��ت��ه 
وامل��ن��ازل، واملكاتب  الأ���ش��واق  اإىل  بها  اأن يخرجوا  اأب��وا  امل�شلمني  اأك��   اأوقاتها، ولكن  يف 

وامل�شانع، واملدار�ص واجلامعات..
الع�شر،  تنا�شب  ل  راأوه��ا  ولكنهم  م�شلمون،  اأ�شحابها  باأن  توحي  اأ�شماء  وراأيته 
اأبنائهم وبناتهم كي تليق بتقليعات الثياب الفا�شحة، وق�شات ال�شعر  اأ�شماء  ففرجنوا 

"املفرن�شة"..
راأيته قراآًنا تفتتح به برامج الإذاعات كل يوم!..

راأيته يف اأماكن كثرية.. ولكنه غري الإ�شالم الذي اأراده اهلل لعباده؛ فهل اأنا يائ�ص 
مت�شائم؟

اأب��ًدا؛ فاأنا متفائل مب�شتقبل الإ�شالم، وقد بدت بوادر الوعي تالحق فلول  ل.. 
اجلهل، واأخذت الأ�شوات تعلو وت�شيح: نريد الإ�شالم وحده".

فالإ�شالم اأخوة وحمبة، في�ص وعطاء، حفظ للحقوق، وتربية لل�شمائر.. يت�شع 
لكل جديد نافع، وي�شيق بكل مزيف �شار.

بروؤيتها  ويعمل  املن�شفون،  بها  ينظر  وا�شعة،  �شافية  عد�شة  اإىل  يحتاج  لكنه 
امل�شلحون.

اأب��ًدا، ول دخل قلبه �شيء من احلقد  اأح��ًدا  فلو اأخل�ص امل�شلم ملا كذب، ول خان 
واحل�شد، ول عرف النفاق يف تعامله، ول جتاوز على حقوق الآخرين، ول ظلم ول تكرب، 
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ول طغى ول جترب، ول �شكت عن الباطل، ول قيل بالف�شاد، ول هان على اأعدائه، ول 
ر�شب يف امتحان، ول جزع عند امل�شائب، ول قنط من رحمة اهلل، ول اأغرته املنا�شب، 
ول ترك لغريه اكت�شاف اآيات الكون، ول ق�شى اأوقاته يف اللهو والرتف، ول قال ما ل 
يفعل، ول ر�شي بهجران دينه، ول و�شل اإىل ما و�شل اإليه من الهوان عند النا�ص.
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من سأل الناس حاجة
بع�ص النا�ص ل يعمل، يجل�ص يف بيته، ثم اإذا احتاج املال جلاأ اإىل النا�ص ي�شاألهم 
املال! فاأي عاقل يقعد عن العمل ك�شاًل وتواكاًل؟!.. اأي عاقل ير�شى لنف�شه ذل ال�شوؤال؟!
اأمل يثن اهلل - تعاىل - على من ل ي�شاأل النا�ص �شيًئا، فقال: زب ھ ے ے 

ۓۓ رب )البقرة: 273(؟!

عتبة(  )اأي:  اأ�شكفة  على  رجله  و�شع  فلما  فاأعطاه،  ف�شاأله  ملسو هيلع هللا ىلص رجل  النبي  اأت��ى 
الباب، قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لو تعلمون ما يف امل�شاألة ما م�شي اأحد اإىل اأحد ي�شاأله �شيًئا«. 
فا�شاأل اهلل األ حتتاج اإىل اأحد، واأن يغنيك من ف�شله الكرمي، وعطائه العظيم، 
يقول علي بن اأبي طالب - ر�شي اهلل عنه - وهو يو�شي ابنه احل�شن: "يا بني اإن ا�شتطعت 
األ يكون بينك وبني اهلل ذو نعمة فافعل، ول تكن عبد غريك وقد جعلك اهلل حًرا، فاإن 

الي�شري من اهلل - تعاىل - اأكرم واأعظم من الكثري من غريه".
ويحذر لقمان ولده من ذل ال�شوؤال فيقول: "يا بني اإياك وال�شوؤال؛ فاإنه يذهب 

ماء احلياء من الوجه، واأعظم من هذا ا�شتخفاف النا�ص بك".
فقد  حاجة  النا�ص  �شاأل  "من  فيقول:  النا�ص،  �شوؤال  خطورة  اإىل  �شريح  وينبه 
عر�ص نف�شه للرق؛ فاإن ق�شاها امل�شوؤول منه ا�شتعبده بها، واإن رده عنها رجع كرهما 

ذلياًل؛ هذا بذل ال�شوؤال، وذك بذل البخل!".
واإياك اأن تريق ماء وجهك عند من ل ماء يف وجهه، فرتجع ذلياًل ويعود لئيًما.

�شئل حكيم: ما اجلرح الذي ل يندمل؟
فقال: حاجة الكرمي اإىل اللئيم، ثم يرده يف وجهه..

قيل: فما الذل؟
قال: وقوف ال�شريف بباب الدينء، ثم ل يوؤذن له.

يقول اأحد احلكماء:
واأنعم  نظريه..  تكن  �شئت  عمن  وا�شتغن  اأ�شريه..  تكن  �شئت  من  اإىل  "احتج 
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على من �شئت تكن اأمريه".
ويقول اأحد ال�شاحلني: "اأقرب ما يكون العبد من اهلل اإذا �شاأله، واأقرب ما يكون 

من اخللق اإذا مل ي�شاألهم".
فاإن  الفقر؛  تخ�شى  يجعلك  اأو  العي�ص،  �شيق  ال�شيطان من  يخوفك  اأن  فحذار 

الرازق هو اهلل.
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اهرب من الفقر ما استطعت
يقول كاتب املو�شوع : لي�ص العوز ول الفاقة ول نق�ص املال ما اأق�شده بالفقر، 
فهذا مما نهرب منه دون ن�شيحة اأو توجيه، واإمنا فقر الثقافة واملعرفة ما اأق�شده.

اأبًدا بالب�شيط منها، ول تك�شل عن زيادة ر�شيدك من املعلومات،  ل تكن قنوًعا 
فت�ص يف بطون الكتب واملجلدات وال�شحف و�شبكات ال�شبكة العنكبوتية، عما يزيد من 

معلوماتك، وبالتايل من حجم اأفكارك وفهمك ووعيك. 
بع�ص النا�ص ل يهتم اأبًدا بتنمية وتطوير ما لديه، اأراه دائًما حم�شوًرا يف منطقة 

�شيقة، ل تت�شع اأفكاره ول اأفقه حلوار مبدع فبناوؤه الفكري ل ي�شمح بذلك. 
واأنَّى له اأن ميا�شي تطور احلياة من حوله اأو يتجاوب مع الآخرين وثقافته كلها 
م�شتقاة من اأحاديث املقاهي، ودرد�شات الأ�شدقاء، ومل ير يوًما ويف يده كتاب، اأو ي�شبط 

نف�شه ذات يوم وهو يفكر!
ومثل هذا ال�شخ�ص يذكرين كثرًيا عند حديثي معه، بذلك الطالب الذي دخل 
المتحان ولديه معلومات جيدة عن الثعابني، لكنه يفتقر اإىل اأية معلومة عن اأي �شيء 

اآخر يف املنهج!
ويف المتحان جاءه ال�شوؤال عن الفيل، وطلب منه اأن يعرفه تعريًفا مف�شاًل. 

لديه  الفيل حيوان كبري  املراوغة:  قال حم��اوًل  ثم  التفكري،  اأتعبه  ففكر حتى 
خرطوم طويل ي�شبه اإىل حد كبري الثعبان والثعبان ه��و.....، ثم اأخذ يف كتابة كل ما 

يعرفه عن الثعابني.... وبالتف�شيل!
ميتلك  اأق�شدهم،  الذين  نف�شها  الفقراء  نظرية  يطبق  امل�شكني،  الطالب  ه��ذا 
اأحدهم فكرة اأو معلومة واحدة حول اأمر ما فيكتفي بها، ول يحاول زيادة ر�شيده من 

املعلومات اأو  الأفكار فيت�شكل وعيه واأفقه يف م�شاحة �شيقة ي�شرية. 
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ارفع معنويات من حولك
النبي  ملسو هيلع هللا ىلص، معلم روؤوف رحيم باأ�شحابه، رفع قدرهم - ر�شي اهلل عنهم اأجمعني 

- وبنى فيهم همًما عالية، وقد كان يحر�ص على رفع معنوياتهم.
اأبا بكر  اأبي بكر - ر�شي اهلل عنه -: »لو كنت متخًذا خلياًل لتخذت  يقول عن 

خلياًل«.
ويقول عن عمر - ر�شي اهلل عنه -: »والذي نف�شي بيده ما لقيك ال�شيطان قط 

�شالًكا فًجا اإل �شلك فًجا غري فجك«.
ويقول عن عثمان - ر�شي اهلل عنه -: »األ اأ�شتحي من رجل ت�شتحي منه املالئكة«.
ويقول عن علي - ر�شي اهلل عنه -: »اأنت مني مبنزلة هارون من مو�شى، اإل اأنه 

ل نبي بعدي«.
ويقول عن �شعد بن اأبي وقا�ص - ر�شي اهلل عنه -: »ارم فداك اأبي واأمي«.
ويقول عن الزبري - ر�شي اهلل عنه -: »لكل نبي حواري وحواري الزبري«.

ويقول عن اأبي عبيدة - ر�شي اهلل عنه -: »هذا اأمني الأمة«.
وهكذا �شريته مع بقية اأ�شحابه؛ حتى اأحبوه وتلقوا عنه وفدوه باأنف�شهم.

ويروى عن ال�شيخ علي الطنطاوي - يرحمه اهلل - اأنه قال: "اإذا جاءك من يريد 
تعلم النحو يف ثالثة اأيام فال تقل له: اإن هذا غري ممكن، فتقل عزميته وتك�شر همته، 

ولكن اأقرئه وحبب اإليه النحو، فلعله اإذا اأن�ص به واظب على قراءته".
اإن رفع معنويات الآخرين من �شاأنه اأن مينحهم الأمل!

فال تكن زارًعا للياأ�ص يف حقول من حولك، واإمنا كن مثل الغيمة التي ت�شتب�شر 
الأر�ص القاحلة بقدومها!
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األمل في حياة المؤمن
اإذا ياأ�ص التلميذ من النجاح نفر من الكتاب والقلم، و�شاق بالبيت واملدر�شة، ومل 
يعد ينفعه در�ص خا�ص ول عام، ول ن�شح ُي�شدي ول تهيئة مكان ول جو منا�شب ول.. 
اإليه �شيء واح��د يحل له كل هذه امل�شكلة، األ وهو الأم��ل، ف��اإذا رجع  اأن يعود  اإل  ول.. 

الأمل انحلت امل�شكلة.
واإذا ياأ�ص املري�ص من ال�شفاء كره الدواء، وكره الطبيب، والعيادة، وال�شيدلية، 
و�شاق باحلياة والأحياء، ومل يعد يجديه العالج اإل اأن يعود اإليه الأمل، وهكذا اإذا تغلب 
اأبوابها،  اأمامه  اإن�شان ا�شودت الدنيا يف وجهه، واأظلمت يف عينيه، واأغلقت  الياأ�ص على 
الإن�شان،  ل��روح  بطيء  �شم  الياأ�ص  رحبت،  مبا  عليه  و�شاقت  اأ�شبابها،  دون��ه  وتقطعت 
اأن  للكفر، كما  والياأ�ص مالزم  اإح�شا�ص حينئٍذ،  اإنتاج ول  لن�شاطه، فال  واإع�شار مدمر 
ب��غ��زارة وك�� ة بني  اليائ�شني  اأ�شناف  اأن جتد  ل��الإمي��ان، ولي�ص بعجيب  الأم��ل م��الزم 

ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ   پ  زب  اهلل:  �شرع  عن  البعيدين  هلل  اجلاحدين 
ٿ ٿرب )يو�شف :٨7(، زب ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ رب )احلجر(، 

يتجلى هذا الياأ�ص يف ال�شدة ونزول ال�شر، كما ذكر اهلل:زب ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ رب )هود(، زب ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ا�شتثنى  زب ڌ ڎ ڎ  ڈ  ڈ رب)ف�شلت: 49(، لكن اهلل  ۋ ۅ ۅ رب )الإ�شراء(، 
�شنًفا واحًدا:  زب ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ رب )هود: 11(.

فلو خ�شر يف جتارة، اأو ر�شب يف مدر�شة، اأو ح�شل له ف�شل يف �شيء فاإنه ل ييئ�ص 
ول يقنط؛ لأن اأمله م�شتمر برب روؤوف رحيم. 

اأما اليائ�ص فاإنه قد اأرهف �شمعه لل�شيطان، يو�شو�ص له بالياأ�ص والقنوط، فيحيل 
نهاره لياًل �شرمدًيا ل نهاية له!
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احذر من هذه الصفات الثالثة
اإزاره  اإىل من جر  القيامة  ي��وم  ملسو هيلع هللا ىلص: »ل ينظر اهلل  ق��ال   وال��غ��رور؛  العجب   )1(

بطًرا«. 
ُعدرّ الكرب والتفاخر واخليالء من اأقبح الأعمال التي يتعامل بها الإن�شان، وهي 
وكاأنه  و�شغار  باحتقار  للنا�ص  ونظرته  �شاحبها،  عقل  و�شعف  طوية  �شوء  على  دليل 
اأف�شل النا�ص اإطالًقا، والإن�شان مهما كان ل يحب اأن يعامله غريه بتلك الفعال، فكيف 

يعامل غريه بها. 
اأفعال اجلاهلية  اإذ اعترب كل تلك الفعال من  لذلك كان موقف ال�شرع حازًما؛ 
والتي بدورها تنق�ص عرى الإ�شالم، ويف ذلك اأكرب دليل على اأن الدين ينظر للجميع 

بعني امل�شاواة والعدل، ول فرق بني اجلميع اإل بالتقوى والعمل ال�شالح. 
)2( املراء واملزاح الباطل؛ قال  ملسو هيلع هللا ىلص: »ل متار اأخاك ول متازحه ول توعده موعًدا 

فتخلفه«.
ما كان اجلدل واملراء اأبًدا اإل يف جانب الباطل، وذلك يعني اأن الأ�شل فيه دح�ص 
احلجة واحلق بق�شد تغيري احلقائق، وعلى هذا الأ�شا�ص اأمر ال�شرع القومي بالبعد عنه 
اأية فائدة، ويعترب طريقه م�شدوًدا،  وجتنبه؛ وذلك لأنه يف جميع الأح��وال لي�ص منه 
ا يعد طريًقا اإىل اجلدل والقول الباطل، وباجلملة، فالدين  اأما املزاح الباطل فهو اأي�شً
الإ�شالمي منع التعامل بكل تلك الأ�شاليب الرخي�شة احلقرية التي تعترب دعوة لفتح 
باب الباطل، اإ�شافة اإىل اأن كل من يتعامل باأي من تلك الأ�شاليب يو�شف باأنه ذو نف�ص 

وقلب جلوج، يجب البعد عنه وجتنبه. 
)3( املن؛ قال  ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يدخل اجلنة منان«.

املن �شفة من �شفات اهلل - تعاىل - ل ي�شاركه فيها اأحد؛ فهو املنان على عباده 
بالنعم - �شبحانه وتعاىل -؛ ولذلك ل ينبغي اأن ي�شرف لأحد اأًيا كان؛ لأنه ل يحق له 
يف جميع الأحوال، ول ميلك �شيًئا لنف�شه اأو لغريه، ف�شاًل عن اأن مين ب�شيء على غريه 
ويرى نف�شه عليه، اإ�شافة اإىل اأن املن دليل على ف�شاد عقل وقلة وعي �شاحبه، واإل كيف 
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يفعل �شيًئا، ثم مين فيه لي�شيع اأجره، وال�شرع القومي قد حرم املن متاًما؛ ملا فيه من 
اإظهار التعايل والرتفع من �شاحبه على غريه دون �شبب، فهو يرى اأنه هو املت�شبب يف 
اإمنا هو حق اهلل تعاىل دون  اأن ذلك  اأعطاه، يف حني  اأو  ال�شيء ويف ح�شوله ملن منحه 

�شواه. 
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الحرص على السؤال
من �شور حر�ص ال�شحابة - ر�شوان اهلل عليهم - على ال�شوؤال، ما ورد يف ال�شنة 
النبوية يف العديد من الن�شو�ص التي فيها �شوؤالهم له ملسو هيلع هللا ىلص عن م�شائل من العلم واإجابته 
لهم ملسو هيلع هللا ىلص، ومن ذلك: ما يرويه لنا معاذ - ر�شي اهلل عنه - قال: كنت مع النبي  ملسو هيلع هللا ىلص يف 
�شفر فاأ�شبحت يوًما قريًبا منه ونحن ن�شري فقلت: يا ر�شول اهلل اأخربين بعمل يدخلني 
اجلنة، ويباعدين من النار، قال: »لقد �شاألتني عن عظيم، واإنه لي�شري على من ي�شره 
اهلل عليه، تعبد اهلل ول ت�شرك به �شيًئا، وتقيم ال�شالة، وتوؤتي الزكاة، وت�شوم رم�شان، 
وحتج البيت« - ملا كان ملسو هيلع هللا ىلص مدرًكا حلر�شه - ر�شي اهلل عنه - زاده مما مل ي�شاأل عنه - ثم 
قال: »األ اأدلك على اأبواب اخلري؟: ال�شوم جنة، وال�شدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ 

املاء النار، و�شالة الرجل من جوف الليل« قال: ثم تال: نثگ  گ   ڳ  ڳ  
اأخربك براأ�ص الأمر  »األ  )ال�شجدة(، ثم قال:  ...ھ  ھ  مث  نث  ...  ں  مث.. حتى بلغ 
كله وعموده وذروة �شنامه؟« قلت: بلى يا ر�شول اهلل، قال: »راأ�ص الأمر الإ�شالم، وعموده 
ال�شالة، وذروة �شنامه اجلهاد«، ثم قال: »األ اأخربك مبالك ذلك كله؟« قلت له: بلى 
يا نبي اهلل، فاأخذ بل�شانه فقال: »كف عليك هذا«، فقلت: يا نبي اهلل، واإنا ملوؤاخون مبا 
نتكلم به؟ فقال: »ثكلتك اأمك يا معاذ، وهل يكب النا�ص يف النار على وجوههم اأو على 

مناخرهم اإل ح�شائد األ�شنتهم«.
وي�شاأل اأن�ص بن مالك - ر�شي اهلل عنه - النبي  ملسو هيلع هللا ىلص عن الرجل يرقد عن ال�شالة 

اأو يغفل عنها، قال: »لي�شلها اإذا ذكرها«. 
اأحدهم واقعة يبادر بال�شوؤال عن احلكم ال�شرعي؛ فعن جابر بن  وحني تواجه 
ملسو هيلع هللا ىلص فتى �شاب من بني �شلمة فقال: اإين  اأتى النبي   عبداهلل - ر�شي اهلل عنهما - قال 
اأذكيها بها، واإين ذكيتها مب��روة، فقال به  اأرنًبا فخذفتها، ومل تكن معي حديدة  راأي��ت 

النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: »كل«.
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الرياضة لدى شباب الصحابة
عاماًل  وم�شاغلها  احلياة  تبعات  وت�شكل  والرتفيه،  للهو  دوًم��ا  النفو�ص  تتطلع 
يدفع النف�ص للبحث عن متنف�ص؛ لذا فاإن الباحث يف تاريخ جمتمع من املجتمعات يف 

اأي ع�شر ل بد اأن يقف على جمالت للرتفيه والريا�شة.
ويبدو اأن هناك تنا�شًبا عك�شًيا بني عمر ال�شخ�ص وميله للريا�شة والرتفيه؛ لذا 

فالريا�شة لدى ال�شباب لها مذاق واإقبال غري ما لدى ال�شيوخ. 
فكيف كانت ريا�شة �شباب ال�شحابة - ر�شوان اهلل عليهم -؟ 

عن عبداهلل بن عمر - ر�شي عنهما - اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �شابق بني اخليل التي مل 
ت�شمر، وكان اأمدها من الثنية اإىل م�شجد بني زريق، واأن عبداهلل بن عمر كان �شابًقا 

بها.
فيه،  وي�شاركون  يع�شقون اجلهاد  ملسو هيلع هللا ىلص وهن  اهلل  ر�شول  اأ�شحاب  �شبان  اأدرك  لقد 
اأنه ل بد من الإعداد والتدريب، فاأخذوا بو�شية النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: »األ اإن القوة الرمي، األ اإن 

القوة الرمي«.
ومن ذلك ق�شة �شلمة - ر�شي اهلل عنه - يف اأثناء روايته لغزوة بني قرد »... قال 
األ  فبينما نحن ن�شري قال وكان رجل من الأن�شار ل ي�شبق �شًدا، قال: فجعل يقول: 
م�شابق اإىل املدينة؟ هل من م�شابق؟ فجعل يعيد ذلك، قال: فلما �شمعت كالمه قلت: 
ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قلت: يا  اأن يكون ر�شول اهلل  اإل  اأما تكرم كرمًيا ول تهاب �شريًفا؟ قال: ل، 
اإليك،  اإن �شئت قال: قلت: اذهب  الرجل، قال:  واأمي ذرين فالأ�شابق  باأبي  ر�شول اهلل، 
وثنيت رجلي فطفرت فعدوت، قال: فربطت عليه �شرًفا اأو �شرفني اأ�شتبقي نف�شي، ثم 
عدوت يف اإثره فربطت عليه �شرًفا اأو �شرفني، ثم اإين رفعت حتى اأحلقه، قال فاأ�شكه بني 

كتفيه قال قلت قد �شبقت واهلل قال اأنا اأظن قال ف�شبقته اإىل املدينة.....«.
ال�شامية  الأه���داف  م��ع  ه���وؤلء  ل��دى  الرتفيه  وب��رام��ج  الريا�شة  تتعانق  وه��ك��ذا 
فالرتفيه  والن�شاط،  اجلدية  من  ملزيد  يدفع  وزاًدا  ر�شيًدا  ومتثل  العالية،  الطموحة 

عند هوؤلء ما اأو�شل اإىل اأهداف ونتائج �شامية. 
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على مقدار تعبكم تتعلمون
التحديات.. ميكن  كثري  اأن��ه  كما  الفر�ص،  وكثري  املتطلبات  كثري  ه��ذا  زمانكم 
للمرء اأن يح�شل منه على اأ�شياء كثرية، لكن لي�ص بينها اأي �شيء جماين، التعب وبذل 
اجلهد واملثابرة والرتكيز اأثمان ل بد من دفعها ملن اأراد اأن يعي�ص زمانه بكرامة وكفاءة 
اأعلم،  اأك��  كان  امل��رء كلما حفظ  اأن  اأبنائي يظنون  يا  النا�ص  املا�شي كان  وفاعلية. يف 
واأمكنة اأن ينفع النا�ص اأك ؛ ولهذا فاإن ال�شماع والتكرار وتر�شيخ املحفوظات كان هو 
اأن على  اليوم فالأمر خمتلف. ل �شك  اأما  اجلهد الأ�شا�ص الذي يبذله طالب العلم.. 
كل واحد منكم اأن يحفظ يف املرحلة البتدائية واملتو�شطة ما ي�شتطيع اأن يحفظه من 
اآيات الكتاب العزيز، واأحاديث النبي  ملسو هيلع هللا ىلص، بالإ�شافة اإىل حفظ �شيء من اأحداث ال�شرية 
والتاريخ الإ�شالمي، اإىل جانب حفظ �شيء من روائع ال�شعر والن  واحلكم والأمثال.. 
يا  بد  ذلك فال  الإن�شان مدى احلياة، ومع  ي�شتفيد منها  ذخ��رية علمية،  ت�شكل  فهذه 
اأبنائي من اأن تلتفتوا يف كل مراحل التعليم اإىل الو�شائل والأ�شاليب احلديثة يف التعلم، 
اأكرب  "كلما بذل الطالب جهًدا  وهذه الأ�شاليب تقوم جميعها على قاعدة واحدة، هي 
اأذكركم على هذا  اأن  اإمكاين  واأبقى". ويف  واأنفع  اأعظم  التعلم كان ما يح�شل عليه  يف 

ال�شعيد بالأمور التالية: 

والفوائد  الأف��ك��ار  كل  واكتبوا  امل��در���ش��ون،  يقوله  ملا  النتباه  �شديدي  كونوا   -1
اجلميلة واملالحظات القيمة التي ت�شمعونها. 

2- ليحاول كل واحد منكم اأن يجل�ص يف مكان حيوي يف الف�شل؛ حتى ي�شتطيع 
التفاعل اجليد مع من يلقي عليه الدرو�ص. 

3- التعلم تفاعل والرتبية كذلك تفاعل، والطالب يتعلم على مقدار ما يتفاعل، 
فهمه،  يف  اجلهد  ب��ذل  ثم  املعلمون،  يقوله  مبا  الهتمام  يف  تكون  التفاعل  بداية  واإن 
التي  الأ�شئلة  على  الإجابة  وحماولة  الوا�شح  غري  ال�شيء  عن  ال�شوؤال  اإىل  بالإ�شافة 

يطرحها الأ�شاتذة. 
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4- حت�شري الدرو�ص قبل املجيء اإىل املدر�شة، والعمل على فهم ما ميكن فهمه 
منها، وو�شع خطوط حتت العبارات وامل�شائل غري املفهومة؛ من اأجل ال�شوؤال عنها يف 

حينه. 
5- كتابة الواجبات وحل التمارين املنزلية بهمة ون�شاط، حيث اإن حل الواجبات 

يك�شب الطالب اأف�شل املهارات؛ لأنه يلجئه اإىل البحث والتفكري. 
والطالب  الكتابة،  ممار�شة  اأنف�شكم  دوا  وع���ورّ البحوث،  كتابة  اأ�شول  تعلموا   -٦
هو يف الأ�شل باحث �شغري. اإن كتابة بحث �شغري اأو مقالة اأو ق�شة ق�شرية، قد ت�شع 
الطالب، على طريق احرتاف الكتابة والتاأليف، وهي يف كل حال ت�شاعده على اكت�شاف 

ذاته وفهم اإمكاناته ال�شخ�شية. 
خاللها  م��ن  يتم  التي  امل��رك��زة  ال��ق��راءة  وتعلموا  ال�شريعة،  ال��ق��راءة  تعلموا   -7

اأق�شى حد.  اإىل  منه  وال�شتفادة  "تفلية" الكتاب 
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كن يقًظا
ل  اأك��   وبتو�شيح  ت��اًم��ا،  ا�شتعداًدا  نف�شًيا  له  م�شتعد  واأن��ت  اإل  ال��دع��اء  تبداأ  ل 
ي�شبح يف بحار همومك  ل�شانك يدعو وعقلك  اأخ��رى،  باأموٍر  الفكر  واأن��ت من�شغل  تدع 
وخواطرك.. بل كن مقباًل على اهلل، خا�شًعا خا�شًعا له، حا�شر القلب والوجدان، اطرد 
ا�شتيعاب دعائك. كن متوكاًل عاملًا بقدرته  كل الو�شاو�ص واخلطرات التي ت�شغلك عن 
وعظمته وجالله، جاهد اأن تكون ذلياًل بني يديه ملًما بكل كلمة تنطلق بها، فاأنت ل 
ا من بني جن�شك اأو حتى �شخ�شية مرموقة، تذكر اأنك تكلم �شيدك و�شيد  حتدث �شخ�شً
الكاف والنون،  اأم��ره بني  ث من  ال�شموات والأر���ص، حت��درّ الكون وباريه.. تناجي جبار 
اأقل بكثري، كن ما بني الراجي  واأن��ت ل �شيء بالن�شبة مللكه وملكوته، ذرة يف فالة، بل 
لرحمة ربك الطامع يف ف�شله وجوده، واخلائف من عقوبته وقدرته عليك.. اأعد قلبك 
اإعداًدا كاماًل، وا�شتجمع �شتات اأفكارك وركزها حول ما تتحرك به �شفتاك من  الدعاء، 
فالدعاء بقلب فارغ، اأو قلب لٍه من عالمات عدم اإجابة الدعوة، والر�شول ملسو هيلع هللا ىلص قد حذر 

من ذلك، واأخرب اأن اهلل ل ي�شتجيب دعاء من هذا �شاأنه.
ا باهتمام وتركيز �شديدين، وهو ي�شتمع اإليك، ثم  ت�شور معي اأنك حتدث �شخ�شً
تكت�شف من خالل اإجاباته املقت�شية اأو غري املتعلقة مبو�شوع حديثك، اأنه موجود معك 
ج�شًدا ل عقاًل، واأنه �شارح يف دنيا اأخرى، ماذا �شيكون �شعورك؟ حتًما �شت�شعر بال�شيق! 
ولن تكمل حديثك ولو من باب الثاأر لكرامتك.. فما بالك واأنت املتذلل ال�شعيف الفقري 
املحتاج تدعو واأنت لٍه عما تقول، يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »ادعوا اهلل تعاىل واأنتم موقنون بالإجابة، 

واعلموا اأن اهلل ل ي�شتجيب دعاء من قلب غافل لٍه«. 
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ال تستكثر الدعاء وإن كثر
ل تقل دعوت كثرًيا وهذا يكفي، فالدعاء ل يقف عند حد، ولي�ص له وقت ممنوع 
اأو مكروه، ففي كل الأوقات يجب اأن يكون الإن�شان على ِذكر.. ل تنظر اإىل الدعاء نظرة 
املدى يف  مثابرة طويلة  وثابرت  اجتهاد،  اأميا  الدعاء  اجتهدت يف  تكون  فقد  ا�شتكثار؛ 
حتري اأوقات الدعاء و�شاعات الإجابة، ولكن فجاأة اأدركك امللل وال�شاأم فرتكت الدعاء 
وقلت بو�شوا�ص من ال�شيطان "اإين قد دعوت كثرًيا"، وقد يكون هذا امتحاًنا من اهلل 
الإجابة،  اأدن��ى من  اأو  ق��اب قو�شني  وق��د تكون  م��دى �شربك ورجائك يف رحمته،  على 

ت على نف�شك ما قد ل تدركه مرة اأخرى.  فتفورّ
ل تدع اليوم لتنتظر الإجابة غًدا، فاإذا مل تتحقق قلت: ل فائدة من الدعاء، فيه 

م�شكلة ال�شواد الأعظم من الأمة، ال�شتعجال وال�شاأم. 
اإن اهلل - عز وجل - يفعل ما ي�شاء، يعطي من ي�شاء ومينع من ي�شاء، ويعز من 
اإن��ك عبد هلل  �شيًئا،  الأم��ر  اأراد، ول متلك من  اأراد، ومينعك متى  ي�شاء، يعطيك متى 
ترجوه وتتذلل اإليه بحق عبوديتك له ليغفر لك ويعطيك ويرحمك، ول�شت تاأمره اأمًرا 
وتق�شم عليه ق�شًما - تعاىل اهلل علًوا كبرًيا من اأن ياأمره اأحد -؛ فهو الآمر الناهي.

اإًذا، عقاًل ومنطًقا يجب عليك اأن ت�شرب وتلح؛ لأنك اأنت املحتاج.. تخيل معي، 
اأو ك�شاًء، ولكنه عجول جًدا وقال لك:  اأو طعاًما  بابك طالًبا نقوًدا  اأت��اك �شحاذ طرق 
اأن تاأتيني مبطلبي حاًل واإل ان�شرفت عنك، فماذا �شيكون ردك على هذا ال�شحاذ  اإما 

املتعجرف؟ 
هذا هو حالك مع الدعاء اإن كنت ملوًل ق�شري النف�ص، حتى واإن مل تقل قوله؛ 

فل�شان حالك يقول ذلك. 
وهذا ال�شحاذ اإن ان�شرف عنك فرمبا جلاأ اإىل غريك فاأعطاه، اأما اأنت اإذا اأعر�شت 

عن الدعاء فاإىل من �شتلجاأ، باب من �شتطرق اإذا اأعر�شت عن باب الديان. 
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رمضان شهر القرآن
اأخي امل�شلم ال�شائم.. اإن القلوب تق�شو وت�شداأ، والنف�ص ت�شعف وتهبط بها دواعي 
ال�شهوات وهواتف الدنيا، والإن�شان يعي�ص يف هذه الدار يف معركة مع النف�ص والهوى 
يف  يخو�ص  فالذي  وامل���ادي،  املعنوي  ال�شالح  اإىل  يحتاج  املقاتل  ك��ان  ولئن  وال�شيطان، 
معركة امل�شري اأوىل باأن يعتني باإ�شالح نف�شه وتهذيبها وتزكيتها، ومما ي�شلح النفو�ص 
ويهذبها ويدعوها اإىل �شلوك �شبيل احلق ومعرفة الهدى وخمالفة الهوى: كتاب اهلل 

قراءة وتدبًرا وعماًل. 
القراآن فيه؛  بنزول  املبارك  �شهر رم�شان   - �شبحانه وتعاىل   - ولقد �شرف اهلل 
رب  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   زب  ف��ق��ال: 

)البقرة: 1٨5(.
نعم.. هذا كتاب اهلل - عز وجل -، اأنزله على خلقه ليهتدوا به ويعت�شموا بحبله، 
فهو م�شدر القوة والعزة، واأ�شا�ص الرفعة والتمكني، كتاب اهلل هدى ونور، من اآمن به 

ق به اأخل�ص الت�شديق هداه اهلل ووفقه لتباع هديه.. حق الإميان، و�شدرّ

ه��������و ال�����ن�����ه�����ج ال��������ق��������ومي ف��������ال اع������وج������اج 
ه���������و ال���������ن���������ور امل��������ب��������ني ب���������ه ال�����ع�����ظ�����ات 

كتاب اهلل من هجره واأعر�ص عنه علًما وعماًل اأ�شله اهلل، واأعمى ب�شره وب�شريته، 
وجعل على قلبه غ�شاوة.

لها  وي��ط��رب  العمائم،  بها  وتتمايل  ال���روؤو����ص،  لها  تهتز  اآي���ات  لي�ص  اهلل  ك��ت��اب 
الدراوي�ص يف املوالد واملاآمت.

كتاب اهلل لي�ص اآيات تهز هذا ال�شعر، اأو تن  ن  الدقل، بل هو اآيات بينات تتنزل 
على قلوب املوؤمنني؛ فتغمرها بال�شكينة والطماأنينة ومتلوؤها بالثقة والثبات.
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فهم الصحابة للقرآن
اأخي قارئ القراآن.. اإن القراآن الكرمي مل ينزل ملجرد التالوة اللفظية فح�شب، 
اآياته، ثم  بل نزل من اأجل هذا، ومن اأجل ما هو اأعم واأكمل، وهو فهم معانيه وتدبر 

التذكر والعمل مبا فيه.
اإن تالوة كتاب اهلل ل تعني املرور بكلماته العظيمة ب�شوت جميل فح�شب، اإنها 

تعني تالوته بفهم وتدبر ينتهي اإىل اإدراك وتاأثر، واإىل عمل بعد ذلك و�شلوك. 
الرتقيق  والغنة، ومراعاة  املد  اإقامة  تعني احلر�ص على  اإن تالوة كتاب اهلل ل 

والتفخيم فقط، واإمنا تعني ذلك مع ترقيق القلب واإقامة احلدود. 
ولهذا فقد فهم ال�شحابة - ر�شوان اهلل عليهم - كتاب ربهم ملا وقفوا عند حروفه 
واأقاموا حدوده، فكانوا ل يتجاوزون اخلم�ص اآيات اأو الع�شر، حتى يتعلموا ما فيهن من 

العلم والعمل. 
كانوا  الذين  )حدثنا   :  - التابعني  كبار  اأح��د   - ال�شلمي  عبدالرحمن  اأب��و  ق��ال 
يقرئوننا القراآن كعثمان بن عفان وعبداهلل ابن م�شعود وغريهما، اأنهم كانوا اإذا تعلموا 
من النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ع�شر اآيات مل يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: 

فتعلمنا القراآن والعلم والعمل جميًعا(.
وها هو ترجمان القراآن وحرب هذه الأمة بن عبا�ص - ر�شي اهلل عنهما - يقول: 
)كان الرجل منا اإذا تعلم ع�شر اآيات مل يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن(.
ويف هذا يقول �شيخ الإ�شالم ابن تيمية - يرحمه اهلل -: )وال�شحابة - ر�شي اهلل 

عنهم - اأخذوا عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لفظ القراآن ومعناه(.
اأن نرجع قلياًل اإىل الطريقة التي �شلكها ال�شحابة لفهمهم كتاب  فما اأحوجنا 

ربهم؛ لنجمع بني العلم والعمل. 
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القرآن الكريم تربية
ال��ق��راآن من غ��ريه، كيف ل وه��و ك��الم ربه  ملسو هيلع هللا ىلص يحب �شماع  لقد ك��ان ر�شول اهلل 
واملنزل عليه، وها هو يجل�ص مع ابن م�شعود - ر�شي اهلل عنه -، ليقول له: "يا عبداهلل 
اقراأ عليرّ القراآن، فيقول عبداهلل: اأقراأ عليك وعليك اأنزل؟! قال: اإين اأحب اأن اأ�شمعه 
اأق��راأ يف �شورة الن�شاء، فلما بلغت ق��ول اهلل - عز وج��ل -:   من غ��ريي، ق��ال: فاندفعت 
ق���ال:  )ال���ن�������ش���اء(،  رب  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ    ڎ  زب 

»ح�شبك«، فنظرت اإليه فاإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري.
هذا هو ر�شول اهلل املربي الأول - باأبي هو واأمي - عليه ال�شالة وال�شالم - يتاأثر 

من كالم ربه، ويتذكر ذلك اليوم الذي �شيكون �شهيًدا فيه على اخلالئق.
 نعم.. لقد ربى الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص اأ�شحابه على كتاب اهلل، فيمر على اأبيات ال�شحابة 
- ر�شي اهلل عنهم -؛ ليتفقد اأحوالهم بعد اأن اأ�شدل الليل �شتاره، واأرخى عنانه، ويف ذلك 
فيه  تعبًدا هلل هم  ليلهم  كان  العاملني،  رب  بكتاب  بيوت معمورة  تنك�شف  البهيم،  الليل 
�شجًدا، فيمر ببيت اأبي مو�شى الأ�شعري - ر�شي اهلل عنه -، لي�شمع �شوًتا رخيًما يتلو 
كتاب ربه، فيقول: "يا اأبا مو�شى، لو راأيتني البارحة واأنا اأ�شتمع لك، لقد اأوتيت مزماًرا 

من مزامري اآل دواد" رواه م�شلم.
ال�شقوط  اأدران  ر نفو�شهم من  ال�شحابة، فطهرّ القراآن  املبارك.. هكذا ربى  اأخي 
والإ�شفاف، حتى اأ�شبحت نزاعة اإىل املعايل، مقدمة على العظام، فاندفعت باأ�شحابها 
تفتح الآذان قبل البلدان، ومتتلك بالعدل والإح�شان الأرواح قبل الأ�شباح. واأ�شبح رعاة 

النعم رعاة لالأمم، ومن خمول اجلهل اأعالم احلكمة.. ف�

حم�����م�����د  دي������������������ن  اإن  اأك����������������������رب  اهلل 
وك��������ت��������اب��������ه اأق��������������������وى واأق�����������������������وم ق����ي����ال 
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الوقوف الشرعي على الباب أثناء 
االستئذان

اإن من اأهم اآداب ال�شتئذان مراعاة الهيئة حال ال�شتئذان، فال ي�شتقبل الزائر 
الباب بوجهه، بل يجعله عن ميينه اأو �شماله، وقد �شح ذلك عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص، يف موا�شع 
عدة، ففي حديث عبد اهلل بن ب�شر - ر�شي اهلل عنه - قال: "كان النبي  ملسو هيلع هللا ىلص، اإذا جاء الباب 
ي�شتاأذن مل ي�شتقبله يقول: مي�شي مع احلائط، حتى ي�شتاأذن فيوؤذن له اأو ين�شرف".

ويف حديث اآخر اأن رجاًل جاء اإىل باب النبي  ملسو هيلع هللا ىلص، ي�شتاأذن فقام على الباب، فقال 
له النبي، ملسو هيلع هللا ىلص: »هكذا عنك، فاإمنا ال�شتئذان من النظر«.

فبنيرّ النبي - عليه ال�شالة وال�شالم - العلة لهذا الرجل، وهي اأن ال�شتئذان من 
اأجل النظر؛ لأن امل�شتاأذن اإذا وقف تلقاء الباب فاإنه �شيطلع على ما يف الدار عند فتح 

الباب، بغري اإذن اأهله، وقد تقدم ما يف هذا من احلرج.
ويف الأثر عن عمر - ر�شي اهلل عنه - اأنه قال: "من مالأ عينه من قاع بيت قبل 

اأن يوؤذن له فقد ف�شق".
واأك  ما يح�شل النظر يف البيوت بغري اإذن ناجت من املخالفة يف الوقوف على 
ملسو هيلع هللا ىلص، حتى يف  امل�شطفى  ب��اآداب  اأن يتحلوا  امل�شلمني  ال�شتئذان، فيجب على  اأثناء  الباب 
اأبواب حمكمة، فاإنه عند فتح الباب �شوف يقع النظر  ع�شرنا، فاإن الدور واإن كان لها 
يف الدار، فريى من اأهل املنزل ما ل يحبون اأن يراه بخالف ما لو كان الباب عن ميينه 
اأو �شماله، فاإنه وقت فتح الباب ل يرى ما يف داخل البيت.. وكذلك ينبغي للم�شلم اإذا 
اإىل جانبه،  الباب وميكث  يتنحى عن  اأن  اإليك"،  "امكث حتى نخرج  له  فقيل  ا�شتاأذن 

مييًنا اأو �شماًل، واهلل اأعلم.
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عندما ينتحر الحماس!
عندما ينتحر احلما�ص؛ ل يتاأمل لأحوال العامل الإ�شالمي وما اأ�شابه من جراح 
ونكبات، واآلم وكربات، ل يتاأمل لأنني الثكايل، وحنني اليتامى، واآهات احلزانى.. فهو 
يعي�ص لنف�شه، وينكفئ على م�شاحله، ويعكف على �شوؤونه... وعظيم الهمة يعي�ص هم 

الأمة!
قال اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - يوًما لأ�شحابه: متنوا، 
اأنها مملوءة لوؤلوؤًا  اأمتنى لو  ال��دار، متنوا. فقال رجل:  اأن هذه  اأمتنى لو  فقال رجل: 
وزبرجًدا وجواهر اأنفقه يف �شبيل اهلل - عز وجل - واأت�شدق به.. ثم قال: متنوا. قالوا: 
ما ندري ما نقول.. قال عمر: اأمتنى لو اأن هذه الدار مملوءة رجاًل مثل اأبي عبيدة بن 

اجلراح اأرمي بهم اأكتاف عدوهم يف �شبيل اهلل. 
واملجالت  اليومية  اجلرائد  على  عاكف  وه��و  تب�شره  احلما�ص:  ينتحر  عندما 
ملنتهاها،  مبتداها  م��ن  يقراأها  وق��ت��ه،  جملة  ا�شتغرقت  ق��د  بنهم،  فيها  ي��ق��راأ  ال��دوري��ة 
اللقاءات  والدعايات..  الإعالنات  ال�شعبية..  الأدبية..  الريا�شية..  الفنية..  ال�شفحات 

واملقابالت.. ال�شتحكامات والوفيات..
ينتهي من هذه ال�شحيفة، ليقراأ يف تلك اجلريدة، وجملة ما فيها معاد مكرور، 

تف�شر املاء بعد اجلهد باملاء..

وال�������وق�������ت اأن�����ف�����������ص م������ا ع����ن����ي����ت ب��ح��ف��ظ��ه
ي�������ش���ي���ع ع����ل����ي����ك  م�������ا  اأ�������ش������ه������ل  واأراه 

امل��راء واجل��دال،  بالقيل والقال، وك ة  عندما ينتحر احلما�ص؛ متالأ جمال�شه 
واخلو�ص يف اأخبار النا�ص واأحوالهم، ومثالبهم ونقائ�شهم، فيجل�ص ل�شاعات طويلة يف 
جمال�ص الغفلة مع من ي�شاكله يف طباعه، وي�شابهه يف �شياعه، ل يذكرون اهلل اإل قلياًل، 

يتالومون كالأنتان! ويتناطحون كالثريان. 
ورمبا ل هم لهم اإل ال�شتغال بال�شاحلني، وانتقاد العاملني، وجتريح النا�شطني، 
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وتخذيل املجتهدين، وت�شنيف الباذلني، واإ�شاءة الظن يف املوؤمنني..

ف�����������اأج�����������راأ م��������ن راأي����������������ت ب�����ظ�����ه�����ر غ���ي���ب
ال���ع���ي���وب  ذوو  ال�������رج�������ال:  ع����ي����ب  ع����ل����ى 

على  العلمنة  واأه��ل  �شاللهم،  على  والن�شارى  ظلمهم،  على  اليهود  منه  �شلم 
كيدهم، واأهل ال�شهوات على ف�شادهم، واأهل الت�شوف على انحرافهم، واأهل الت�شيع على 
زيغهم، واأهل الأهواء والأدواء، وا�شتغل - تربت يده ورغم اأنفه - باملوؤمنني ال�شادقني.
التهى بعيوب النا�ص عن عيبه، واهتم بذنوبهم عن ذنبه، واأ�شبح من اأكلة حلوم 

الب�شر، ينه�ص يف حلوم الغائبني عنه، ويت�شهى بذكر عيوبهم ور�شد اأخطائهم. 
عندما ينتحر احلما�ص؛ ل ينكر منكًرا، ول يتمعر وجهه غ�شًبا هلل، ول جتري 
دماء الغرية يف اأوردته اإذا انتهكت حدود اهلل، فهو حي كالأموات، وميت بني الأحياء. 

�شئل حذيفة بن اليمان - ر�شي اهلل عنه - عن ميت الأحياء، فقال: الذي ل ينكر 
بيده ول بل�شانه ول بقلبه.

يقول �شفيان الثوري - يرحمه اهلل تعاىل -: اإين لأرى ال�شيء يجب علي اأن اآمر 
فيه واأنهي، فاأبول دًما. 

فيا اأيها املخذول! ما قامت بدعة اإل على اأنقا�ص �شنة، وما �شتعلن اأهل الباطل 
بباطلهم اإل عند �شكوت اأهل احلق عن حقهم، فيا هلل! اأتر�شى بنق�شان الدين واأنت حي 

ترزق؟! اأتر�شى بالدنية يف دينك وبك رمق؟!
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شبهات المغرورين
واملعا�شي،  الذنوب  النهماك يف  اإذا عوتب على  النا�ص  اأخي احلبيب! كثري من 
قال: اإن اهلل غفور رحيم، اأو قال: رحمة اهلل وا�شعة، وما �شابه ذلك من العبارات الدالة 
على ا�شتهانته بالذنب واملع�شية، وقد ذكر الإمام ابن القيم - يرحمه اهلل - كالًما عجيًبا 
لهوؤلء، قال: "وكثري من النا�ص يظن اأنه لو فعل ما فعل، ثم قال: "اأ�شتغفر اهلل"، زال 

الذنب، وراح هذا بهذا.
اأق��ول: �شبحان اهلل  اأفعل ثم  اأفعل ما  اأن��ا  الفقه:  اإىل  املنت�شبني  وق��ال رج��ل من 
وبحمده مائة مرة، وقد غفر ذلك اأجمعه، كما �شح عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »من قال 
يف يوم: �شبحان اهلل وبحمده مائة مرة، حطت عنه خطاياه واإن كانت مثل زبد البحر« 

متفق عليه.
وقال اآخر من اأهل مكة: نحن اإذا فعل اأحدنا ما فعل، ثم اغت�شل وطاف بالبيت 

اأ�شبوًعا، قد حمي عنه ذلك!
وهذا ال�شرب من النا�ص قد تعلق بن�شو�ص من الرجاء واتكل عليها، وتعلق بها 
�شعة  يحفظه من  ما  لك  �شرد  فيها،  والنهماك  على اخلطايا  عوتب  واإذا  يديه،  بكلتا 
هذا  النا�ص يف  ال�شرب من  هذا  وللجهال من  الرجاء،  ون�شو�ص  ومغفرته  اهلل  رحمة 

الباب غرائب وعجائب كقول بع�شهم: 

وك���������  م�������ا ا�����ش����ت����ط����ع����ت م�������ن اخل����ط����اي����ا
ك�������رمي  ع�������ل�������ى  ال�����������ق�����������دوم  ك�������������ان  اإذا 

وكقول بع�شهم: التنزه من الذنوب جهل ب�شعة عفو اهلل!
وقال الآخر: ترك الذنوب جراأة على مغفرة اهلل، وا�شت�شغار لها!

وقال اأبو حممد بن حزم: راأيت من بع�ص هوؤلء من يقول يف دعائه: اللهم اإين 
اأعوذ بك من الع�شمة"!

ونهيه،  اأم��ره  ف�شيعوا  وكرمه،  وعفوه  اهلل  رحمة  على  اعتمدوا  اجلهال  فهوؤلء 
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ون�شوا اأنه �شديد العقاب، واأنه ل يرد باأ�شه عن القوم املجرمني، ومن اعتمد على العفو 
مع الإ�شرار على الذنب فهو كاملعاند. 

قال معروف: رجاوؤك لرحمة من ل تطيعه من اخلذلن واحلمق.
وقال بع�ص العلماء: من قطع ع�شًوا منك يف الدنيا ب�شرق ثالثة دراهم، ل تاأمن 

من اأن تكون عقوبته يف الآخرة على نحو هذا.
وقيل للح�شن: نراك طويل البكاء، فقال: اأخاف اأن يطرحني يف النار ول يبايل. 
وكان يقول: اإن قوًما األهتهم اأماين املغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغري توبة، 

يقول اأحدهم: اإين اأح�شن الظن بربي، وكذب، لو اأح�شن الظن لأح�شن العمل.
و�شاأله رجل فقال: يا اأبا �شعيد! كيف ن�شنع مبجال�شة اأقوام يخوفوننا حتى تكاد 
قلوبنا تنقطع؟ فقال: واهلل لأن ت�شحب اأقواًما يخوفونك حتى تدرك اأمًنا خري لك من 

اأن ت�شحب اأقواًما يوؤمنونك حتى حتلقك املخاوف.
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األصحاب
فهو مدين  املدنية؛  ح��ب  وعلى  والع�شرة،  الخ��ت��الط  ح��ب  على  ُج��ِب��ل  الإن�����ش��ان 
بطبعه، والإن�شان يتاأثر مبن يخالط؛ فلذلك قال ملسو هيلع هللا ىلص: »املرء على دين خليله؛ فلينظر 
اأحدكم من يخالل«؛ فلذلك يا عزيزي اأنت ترباأ بنف�شك اأن تعي�ص يف مكان وحل �شيق 
مليء بالقاذورات والأو�شاخ؛ وذلك تكرمًيا جل�شدك وتطهرًيا له، وكذلك لأنك جبلت 
على حب النظافة واحل�شن وترك القبيح، وكذلك نف�شك وروحك جبلت على حب اخلري 

وعلى الطيب من الأقوال والأخالق، ل خبيث الأقوال والأخالق.
والنف�ص اأك  ما تتاأثر مبن ت�شاحب، فاإن �شاحبت �شاقًطا تعودت على خمالفة 
يف  املع�شية  و�شت�شغر  �شيطانية،  روًح��ا  فت�شبح  الزكية  روح��ك  على  توؤثر  قد  الفطرة 
الرذيلة  اإىل بحر  املع�شية، وهكذا دواليك حتى جترك  تتاأثر وت�شتهون  فاأنت  عينيك؛ 

بعد بحر الطهر والعفاف.
اأن ت�شاأل عن �شاب جاء  اأردت  فلذلك املرء يقا�ص مبن ي�شاحب ويعرف به، فاإذا 
يخطب اأختك مثاًل، فاإنك اأول ما ت�شاأل عن اأ�شحابه فاإن كان ذا عالقات �شيئة واأخالق 
خبيثة، رف�شت ذلك ال�شاب اأن يكون اأًبا لأولد اأختك. واحلال كذلك بالن�شبة لك فاحذر 
بحر  اإىل  ت�شتدرج  اأن  ه��و  ومر�شك  تهلك،  ذل��ك  بعد  ث��م  فتمر�ص،  املر�شى  خمالطة 

الرذيلة، وهالكك هو النار وبئ�ص القرار. 

www.alukah.net
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أحب األعمال إلى اهلل .. األمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر

يقول كاتب املو�شوع : قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأحب الأعمال اإىل اهلل الإميان باهلل، 
ثم �شلة الرحم، ثم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر«.

ال�شليمة  العقول  تعرفها  لأن��ه��ا  م��ع��روًف��ا؛  و�شميت  ال��ط��اع��ات،  جميع  امل��ع��روف: 
واإخال�ص  له،  �شريك  اهلل وحده ل  عبادة  واأعظمه:  واأول معروف  امل�شتقيمة،  والفطر 
العبادة له، وترك عبادة ما �شواه، وبعد ذلك �شائر الطاعات من واجبات وم�شتحبات كلها 

تدخل يف نطاق املعروف.

امل��ع��ا���ش��ي كبائرها  ت��ع��اىل - ع��ن��ه ور���ش��ول��ه؛ فجميع  ن��ه��ى اهلل -  امل��ن��ك��ر: ك��ل م��ا 
املنكر:  واأعظم  امل�شتقيمة،  والفطر  ال�شليمة  العقول  تنكرها  لأنها  منكر؛  و�شغائرها 

ال�شرك باهلل - عز وجل -.

ق ما بني املوؤمنني واملنافقني، وهو من  اإن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر فررّ
اأخ�ص اأو�شاف املوؤمن. 

ملسو هيلع هللا ىلص:  بيرّنها ر�شول اهلل  املنكر،  وهناك مراتب ثالث لالأمر باملعروف والنهي عن 
»من راأى منكم منكًرا فليغريه بيده، فاإن مل ي�شتطع فبل�شانه، فاإن مل ي�شتطع فبقلبه؛ 

وذلك اأ�شعف الإميان« رواه م�شلم.

اأن يتحلى بها الآمر باملعروف، والناهي عن  وكذلك هناك ثالث �شفات ينبغي 
املنكر، هي: 

1- العلم: اأن يكون عاملًا باملعروف الذي ياأمر به، واملنكر الذي ينهى عنه. 

2- الرفق: اأن يكون رفيًقا حكيًما مبا ياأمر به، وفيما ينهى عنه. 
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3- ال�شرب: اأن يكون �شبوًرا على الأذى؛ كما حكى اهلل - �شبحانه - عن و�شية 
لقمان احلكيم لبنه ليمتثلها النا�ص ويقتدوا بها: زب ې ې ې ې  ى ى ائ 

ائەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ ۈئ   ېئ رب )لقمان(.

فالعلم يكون قبل الأمر والنهي، والرفق يكون يف حالة الأمر والنهي، وال�شرب 
يكون بعد الأمر والنهي. 

www.alukah.net
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وجوب نصيحة الجار

املتخلف عن �شالة  اإخ��واين يف اهلل: اهلل اهلل مبنا�شحة   : املو�شوع  كاتب  يقول 
اجلماعة من اجلريان وجماعة امل�شجد؛ فاإن تخلفهم منكر يجب على كل م�شلم علم به 
 وراآه اأن يغريه ح�شب ا�شتطاعته، كما جاء ذلك يف �شحيح الإمام م�شلم وغريه، اأن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص 
ي�شتطع  فاإن مل  فبل�شانه،  ي�شتطع  فاإن مل  بيده،  راأى منكم منكًرا فليغريه  قال: »من 
فبقلبه، وذلك اأ�شعف الإميان« ويف رواية: »فلي�ص وراء ذلك من الإميان حبة خردل«. 
فعلى امل�شلم اأن يدرك هذه امل�شوؤولية العظيمة وهي اإنكار املنكر، ويحمد اهلل اأن رترّب له 
هذا الرتتيب ومل يكلفه ما ل يطيق. وليعلم امل�شلم اأنه ل يكفي اأن يغري بل�شانه وهو 
قادر على اأن يغريه بيده. فاإن فعل فاإن ذمته ل ترباأ بذلك؛ فليتق اهلل وي�شتح�شر اأن 
اأن ل ي�شاأم ول ميل، بل يكرر  الذي اأوجب عليه ذلك يعلم ال�شر واأخفى. وعلى امل�شلم 
اأن ال�شيخ  اأثق به  الن�شيحة واإنكار املنكر باحلكمة واملوعظة احل�شنة، وقد ذكر يل من 
عبدالعزيز بن باز - يرحمه اهلل - كتب لأخ له عليه بع�ص املالحظات مائة ر�شالة حتى 

هداه اهلل.. ن�شاأل اهلل الكرمي من ف�شله.

ا يكرر عليه الن�شيحة وير�شل له من ينا�شحه، وامل�شلم الذي يتخلف  واجلار اأي�شً
يف  العلم  اأه��ل  ا�شت�شار  �شعف  واإن  ا�شتطاعته،  بح�شب  عليه  ينكر  كذلك  ال�شالة  عن 
كيفية منا�شحته ول ي�شميه، ويف جميع ما ذكر اأعاله يراقب الرحمن وي�شدق معه؛ 
قام  اإذا  اإل  بحال  اأح��د  ي�شقط عن  املنكر ل  وتغيري  ريبة،  والكذب  ال�شدق منجاة  ف��اإن 
اأن يكون نا�شًحا لإخوانه امل�شلمني  به من يكفي فاإنه ي�شقط عن البقية، وعلى امل�شلم 
بن  رقية متيم  اأب��ي  من حديث  م�شلم  �شحيح  يف  كما  املر�شلني،  �شيد  باأحاديث  عاماًل 
اأو�ص الداري - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يوؤمن اأحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنف�شه«؛ فعلى امل�شلم اأن يحر�ص على نفع امل�شلمني بالن�شيحة والدعاء وما 
ي�شتطيع من �شدقه وغريها، وكل على ح�شب حاله.. كما اأنه يجب عليه اأن يقاطع من 



393

بنك الكلمة البينة

اأ�شر على مع�شية اهلل ور�شوله وتكرر منه التخلف عن ال�شالة مع جماعة امل�شلمني يف 
امل�شاجد، فهذا املُ�شررّ ل يجال�ص ول جتب دعوته، ول يتخذ رفيًقا وعلى من يرجو اهلل 
العقوبة يف  ي�شلم من  وع��دم حمبته حتى  بكراهيته  ويتبني  يتظاهر  اأن  الآخ��ر  واليوم 

الدنيا والآخرة. 

www.alukah.net
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حكم تارك الصالة

ليعلم امل�شلم اأن تارك ال�شالة عمًدا كافر، وهو قول اجلمهور وهو اختيار �شيخ 
الدليل، كما ثبت يف �شحيح م�شلم  ال��راج��ح من حيث  -، وه��و  الإ���ش��الم - يرحمه اهلل 
ال�شرك  وب��ني  ال��رج��ل  »ب��ني  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   اأن   - - ر�شي اهلل عنه  م��ن حديث جابر 
والكفر ترك ال�شالة«. وحديث بريدة - ر�شي اهلل عنه -: »العهد الذي بيننا وبينهم 
 :- اهلل  يرحمه   - القيم  ابن  وق��ال  الرتمذي.  كفر« �شححه  تركها فقد   ال�شالة فمن 

تارك ال�شالة قد �شهد بكفره الكتاب وال�شنة واتفاق ال�شحابة انتهى.

ال�شالة كفر  ال�شختياين: ترك  اأيوب  ال�شيخ عبدالرحمن بن قا�شم: قال  وقال 
ل يختلف فيه وحكى اإ�شحاق اإجماع اأهل العلم عليه. اه�. وهذا فيمن تركها ك�شاًل ومل 
يجحد وجوبها، اأما من جحد وجوبها فهو كافر عند جميع اأهل العلم، وقد �شئل ال�شيخ 
العالمة عبدالعزيز بن باز- يرحمه اهلل - وعفا عن من مات وهو ل ي�شلي؟، فاأجاب 
مبا ن�شه: "من مات من املكلفني وهو ل ي�شلي ومثله يعلم احلكم ال�شرعي فهو كافر ل 
�شل وقال ي�شلى عليه ول ُيدفن يف مقابر امل�شلمني ول يرثه اأقاربه امل�شلمون، بل ماله  ُيغرّ
لبيت مال امل�شلمني يف اأ�شح قويل العلماء؛ لقول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث: »بني الرجل 
وبني الكفر وال�شرك ترك ال�شالة« اأخرجه الإمام م�شلم يف �شحيحه. وقال  ملسو هيلع هللا ىلص: »العهد 
ال�شنن  واأه��ل  اأحمد  الإم��ام  اأخرجه  ال�شالة فمن تركها فقد كفر«  بيننا وبينهم  ال��ذي 

باإ�شناد �شحيح من حديث بريدة - ر�شي اهلل عنه -.

اأ�شحاب  كان   - - يرحمه اهلل  التابعي اجلليل  العقيلي  �شقيق  بن  وقال عبداهلل 
النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ل يرون �شيًئا تركه كفر اإل ال�شالة.

املعنى كثرية.. وهذا فيمن تركها ك�شاًل ومل يجحد  والأحاديث والآث��ار يف هذا 
وجوبها، اأما يف جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن الإ�شالم عند جميع اأهل العلم ن�شاأل 
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اإنه �شميع جميب. انتهى كالمه  اأح��وال امل�شلمني وي�شلك بهم �شراطه؛  اأن ي�شلح   اهلل 
- يرحمه اهلل -. فاتقوا اهلل عباد اهلل وتوبوا اإىل ربكم توبة ن�شوًحا، وحا�شبوا اأنف�شكم 

قبل اأن حتا�شبوا واأعدوا لل�شوؤال جواًبا وللجواب �شواًبا". 

www.alukah.net
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اتباع الهوى يقود إلى العمل 
بالمحرمات

اإىل  �شيقوده  الهوى  ذل��ك  ف��اإن  ه��واه؛  واتبع  العواقب  يفكر يف  الإن�شان متى مل 
العواقب ال�شيئة، واإىل ال�شرور.. ويف ذلك يقول ال�شاعر: 

ق��������ادك  ال��������ه��������وى  ط��������اوع��������ت  اأن������������ت  اإذا 
ال����ه����وى اإىل ك����ل م����ا ف���ي���ه ع��ل��ي��ك م��ق��ال

وتت�شلط  الإن�شان،  تهلك  التي  الأ�شياء  الهوى من جملة  ذل��ك جعل  اأج��ل  وم��ن 
عليه، وقد ذكر بع�شهم اأنها اأربعة، ونظمها يف هذا البيت: 

اإب����ل����ي���������ص وال�����دن�����ي�����ا ون����ف���������ش����ي وال�����ه�����وى 
ك����ي����ف اخل������ال�������ص وك����ل����ه����م اأع�������دائ�������ي؟

ومعرفة  ب�شرية  معه  يكن  مل  اإذا  تهلكه،  حتى  الإن�شان  على  تتكالب  ف��الأع��داء 
بعداوتها..

وهذا الناظم جعل الأعداء اأربعة، وبداأهم باإبلي�ص!
ول �شك يف عداوة اإبلي�ص؛ فاإنه هو الذي يزين لالإن�شان الهوى، واإتباعه. 

فال�شر الذي يجر اإليه الهوى واتباعه، ل �شك اأن اأ�شله والدافع اإليه هو ال�شيطان 
الرجيم؛ فهو الذي ميلي لالإن�شان، ويحمله على اأن يتمادى مع هواه، واأن مييل اإىل ما 

يالئمه، ويخلد اإليه. 
وقد عرفت عداوة ال�شيطان قدمًيا، وقد حذرنا اهلل - تعاىل - منه اأ�شد حتذير، 

واأخربنا اأنه اأعدى الأعداء. 
رب  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  زب  ت��ع��اىل:  ق���ال 

)الكهف: 50(. 
فاأخربنا باأنه لهم عدو من اأ�شد الأعداء غواية.. 
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ا عدوة لالإن�شان؛ لأنها �شرة الآخرة.  وكذلك الدنيا اأي�شً
ياألفونها،  اأه��ل  الدنيا لها  ال���دار  اأه���ل، وك��ذل��ك  اآم���ال، ولها  الآخ���رة لها  ف��ال��دار 

ومييلون اإليها. 
الآخ��رة،  ال��دار  اإىل  امليل  عن  ين�شغل  فاإنه  الدنيا،  اإىل  امليل  الإن�شان  اأط��اع  واإذا 

وال�شتعداد لها. 
لذلك تكون الدنيا من اأعدى الأعداء لالإن�شان - كما ذكر ال�شاعر. 

كذلك النف�ص.. وقد يتعجب الإن�شان ويقول: كيف تكون نف�شي عدوة؟!
ارة بال�شوء، اإل ما رحم ربي".  فاجلواب: اأن النف�ص يراد بها "النف�ص الأمرّ

اأطاع نف�شه مالت به اإىل ال�شر، واأمرته به، وحذرته  اإذا  اأن الإن�شان  ومعنى هذا 
من اخلري، وك�شلته عن العمل به. فتعد النف�ص من جملة الأعداء الذين يردون الإن�شان 

ويوقعونه يف الهالك، اأو ما يقرب من الهالك. 
اإذن فالذي يدفع اإىل الهوى: ال�شيطان، والدنيا، والنف�ص اللوامة. 

ويكون الهوى هو ال�شهوة املطاعة، التي اإذا اتبعت، اأوقعت يف الهالك، اأو قاربت 
منه. 

www.alukah.net
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أي دار تتمنى؟
اأم من  ال�شعداء  اأنحن من  ال��غ��ايل.. طاملا واهلل فكرت يف ح��ايل وح��ال��ك..  اأخ��ي 
الأ�شقياء؟ ماذا �شيكون حالنا عند الحت�شار وم�شارعة ملك املوت عند نزع الروح؟ وهل 
�شيختم لنا ب�"ل اإله اإل اهلل" اأم بغريها؟ وما حالنا اإذا اأدخلنا قبورنا وحدنا يف ظلمتها 
و�شيقها؟ لي�ص فيها اأني�ص اإل العمل ال�شالح؟ اأم كيف �شننجو من �شمة القرب؟ التي ما 

جنا منها �شعد بن معاذ الذي اهتز ملوته عر�ص الرحمن.
فكيف بنا يا اأخي؟ ومباذا �شنجيب منكًرا ونكرًيا عند �شوؤالهما؟ وما حالنا عند 
عاري  مع اخلالئق  الداعي  اإىل  واأن��ت مهطع  املح�شر؟  اأر���ص  يف  القبور  وبع ة  الفزع 
اجل�شد لي�ص عليك ما ي�شرتك؟ وعند املرور على ال�شراط هل �شتنجو اأم �شتهوى يف نار 
جهنم والعياذ باهلل؟ وعند تطاير ال�شحف وامليزان واحل�شاب؟ مباذا �شتخاطب اجلبار 
- �شبحانه وتعاىل -؟ اأم كيف �شتقف اأمامه واأن��ت على هذه احل��ال؟ وهل تعلم اإىل اأي 
دار ت�شاق حني تفرع من احل�شاب قال - �شبحانه -: زب ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ رب 

)الزمر: 71( وقال: زب ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆۈ رب )الزمر: 73(.
فيا اأخي.. اإنها حقيقة �شوف تعاي�شها باأم عينيك.. فاإىل اأي دار تريد اأن تن�شاق؟ 

واأي دار تتمنى؟ فالختيار بيدك ما دمت فوق الأر�ص. 
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أشد أنواع الغيبة

اعلم - اأخي الكرمي - اأن من اأ�شد اأنواع الغبية: اخلو�ص يف اأعرا�ص اأهل العلم 
والدعاة اإىل اهلل؛ وذلك لأن اغتيابهم تنفري للنا�ص من دعوتهم التي هي دعوة الإ�شالم، 
وحتذير للنا�ص من طريقهم الذي هو طريق اهلل، فذكر عيوب طالب العلم والدعاة اإىل 

اهلل؛ �شًدا عن �شبيل اهلل، فانتبه.

قال الإمام ابن ع�شاكر - يرحمه اهلل تعاىل -: "اعلم يا اأخي - وفقني اهلل واإياك 
ملر�شاته، وجعلنا ممن يخ�شاه ويتقيه حق تقاته - اأن حلوم العلماء م�شمومة، وعادة اهلل 
يف هتك اأ�شتار منتق�شهم معلومة، واأن من طلق ل�شانه يف العلماء بالثلب، باله اهلل قبل 
اأو ي�شيبهم  اأن ت�شيبهم فتنة  اأمره  "فليحذر الذين يخالفون عن  موته مبوت القلب، 

عذاب األيم".
فاإن قال قائل: فاإن اأخطاأ العامل فماذا ن�شنع؟، اأن�شكت على هذا اخلطاأ؟ اأم نبينه؟

احل��ق،  ببيان  الغيبة  تختلط  فقد  الأق���دام  فيها  ت��زل  م�شاألة  ه��ذه  اأن  اجل���واب: 
وي�شتبه الأم��ران، ول ينتبه لذلك اإل من وفقه اهلل و�شدده، وجعل له فرقاًنا يفرق به 

بني احلق والباطل زب چ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ رب )الأنفال: 29(.

فعلى طالب العلم اأن يبني اخلطاأ ول يتجاوزه بالقدح يف العامل اأو التقليل من 
�شاأنه، اأو اتهام فهمه، اأو غري ذلك مما لو بلغ العامل لكرهه. 

فمثاًل يقول: لقد اأفتى ال�شيخ فالن بكذا، وا�شتدل على ذلك بثالثة اأدلة، وهذا 
والثاين  ذل��ك،  ويبني  فيه  دلل��ة  ل  ولكن   - مثاًل   - �شحيح  الأول  الدليل  لأن  خ��ط��اأ؛ 
�شعيف ل تقوم به حجة ويبني �شعفه، والثالث �شحيح من حيث الثبوت، لكنه اأخطاأ يف 
حتقيق املناط ويبني وجه اخلطاأ، ثم يذكر ال�شواب، وليحذر يف اأثناء جوابه اأن ي�شتجره 
ال�شيطان للغمز اأو اللمز، كقوله مثاًل: وهذه ق�شية وا�شحة ل تخفى على �شغار طالب 
اأو لقد  اأو وه��ذا من قلة فهمه،  اأو كقوله: وه��ذا وا�شح، لكنه حاد عنه للهوى،  العلم، 
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جاءنا مبا مل ياأت به الأوائل، اأو كقوله: وهذا يدل على جهله بهذا العلم، اأو اأية عبارة 
ت�شعر القارئ اأو امل�شتمع باحتقار العامل، اأو التقليل من �شاأنه.. اأما اإن كان الطالب ذا 
ورع ف�شيلتم�ص العذر لل�شيخ، ويذكر من علمه وتقواه وورعه ما يغمر تلك الزلة يف بحار 

ح�شناته، ثم يردف ذلك ببيان احلق.
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زيارة المسجد النبوي

امل�شجد النبوي اأحد امل�شاجد الثالثة التي ل ت�شد الرحال اإل اإليها، وهي: امل�شجد 
احلرام يف مكة، وامل�شجد النبوي يف املدينة، وامل�شجد الأق�شى يف القد�ص. وال�شالة يف 
امل�شجد النبوي خري من األف �شالة فيما �شواه، اإل امل�شجد احلرام، ومن اأجل هذا ت�شرع 
ا يف وقت احلج، ول عالقة له باحلج،  زيارة امل�شجد لل�شالة فيه كل وقت، ولي�ص خا�شً
فاحلج يكمل من دونه، ول ينق�ص برتكه، لكن النا�ص جعلوه مع احلج يكمل من دونه، 
ول ينق�ص برتكه، لكن النا�ص جعلوه مع احلج ليكون ال�شفر لهما واحًدا، ول �شيما ملن 

ي�شق عليه اإفراد كل واحد منهما ب�شفر كاأهل الأقطار البعيدة.

ملسو هيلع هللا ىلص فوقف  النبي   اإىل ق��رب  ث��م ذه��ب  امل�شجد �شلى فيه م��ا �شاء اهلل،  ف���اإذا دخ��ل 
اأمامه وقال: ال�شالم عليك اأيها النبي ورحمة اهلل وبركاته، اللهم �شل على حممد وعلى 
اإنك حميد جميد، وبارك على  اإبراهيم،  اآل  اإبراهيم وعلى  اآل حممد، كما �شليت على 
حممد وعلى اآل حممد، كما باركت على اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم، اإنك حميد جميد.

ثم يخطو عن ميينه قلياًل لي�شلم على اأبي بكر - ر�شي اهلل عنه - فيقول: ال�شالم 
عليك يا اأبا بكر يا خليفة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ر�شي اهلل عنك، وجزاك عن اأمة حممد خرًيا.

ثم يخطو عن ميينه قلياًل لي�شلم على عمر - ر�شي اهلل عنه - فيقول: ال�شالم 
عليك يا اأمري املوؤمنني عمر، ر�شي اهلل عنك، وجزاك عن اأمة حممد خرًيا. 

ويخرج اإىل م�شجد قباء متطهًرا وي�شلي فيه. 

ويزور البقيع وهو مقربة املدينة في�شلم على عثمان - ر�شي اهلل عنه -، فيقف 
على قربه ويقول: ال�شالم عليك يا اأمري املوؤمنني عثمان، ر�شي اهلل عنك، وجزاك عن 

اأمة حممد خرًيا. وي�شلم على اأهل البقيع ويدعو لهم باملغفرة والرحمة. 

وي��خ��رج اإىل اأح���د ف��ي��زور ق��رب ح��م��زة ع��م النبي  ملسو هيلع هللا ىلص وم��ن ه��ن��اك م��ن ال�شهداء، 
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ويرت�شى عنهم، ويدعو لهم باملغفرة والرحمة. 

واملراأة ل تزور القبور ل قرب النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ول قبور غريه. 

ولي�ص يف املدينة �شيء ي�شرع ق�شده من امل�شاجد وغريها �شوى ما ذكرنا. 
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التبرك بذوات الصالحين

التربك بذوات ال�شاحلني واآثارهم والأزمنة والأمكنة املرتبطة بهم، ق�شية من 
اأهم الق�شايا العقدية، واإن الغلو فيها وخمالفة ال�شواب قد جر فئاًما من النا�ص قدمًيا 
اأهل  فاإن  الزمان،  وال�شركيات. وهذا من قدمي  البدع واخلرافات  اإىل حظرية  وحديًثا 
لالأ�شنام  عبادتهم  اأ�شباب  كان من  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�شول  فيهم  بعث  الذين  الأوىل  اجلاهلية 
هذا  البدع يف  دخلت  ملا  ثم  والأنف�ص،  والأولد  الأم���وال  يف  بركتها  وطلب  بها،  التربك 
الدين عن طريق الزنادقة واملنافقني؛ كان من و�شائلهم الغلو يف الأولياء وال�شاحلني، 
بعثة  بعد  ظ��ه��وًرا  اأول��ه��م  من  فهم  الراف�شة؛  ه��وؤلء  ويف مقدمة  بقبورهم؛  وال��ت��ربك 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص، يقول �شيخ الإ�شالم ابن تيمية: "..... ومن هنا اأدخل اأهل النفاق يف الإ�شالم 
واأبطن  الإ�شالم  اأظهر  يهودًيا  زنديًقا  كان  الراف�شة  دين  ابتدع  الذي  فاإن  اأدخلوه،  ما 
الكفر، ليحتال يف اإف�شاد دين امل�شلمني، كما احتال بول�ص يف اإف�شاد دين الن�شاري، �شعى 
 يف الفتنة بني امل�شلمني حتى قتل عثمان. ويف املوؤمنني من ي�شتجيب، كما قال - تعاىل -: 
رب  ېى  ې  ې  ې  ۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ     ۈ  ۆ  زب 

)التوبة: 47(.. ثم اإنه ملا تفرقت الأمة ابتدع ما ادعاه يف الإمامة من الن�ص والع�شمة، 
تكن  واإن مل  وظلم،  فيها جهل  قلوًبا  ذل��ك  و�شادف  وعمر،  بكر  اأب��ي  يف  التكلم  واأظهر 
كافرة، فظهرت بدعة الت�شيع التي هي مفتاح باب ال�شرك! ثم ملا متكنت الزنادقة اأمروا 
اإل خلف  باأنه ل ت�شلي اجلمعة واجلماعة  امل�شاجد، حمتجني  امل�شاهد، وتعطيل  ببناء 
اأجد  ما مل  الأكاذيب  عندها من  والدعاء  وتعظيمها  امل�شاهد  اإن��ارة  يف  ورووا  املع�شوم. 
مثله فيما وقفت عليه من اأكاذيب اأهل الكتاب، حتى �شنف كبريهم ابن النعمان كتاًبا 
يف منا�شك حج امل�شاهد، وكذبوا فيه على النبي  ملسو هيلع هللا ىلص، واأهل بيته اأكاذيب بدلوا بها دينه 
وغريوا ملته، وابتدعوا ال�شرك املنايف للتوحيد، ف�شاروا جامعني بني ال�شرك والكذب".
واآثارهم،  بامل�شايخ وبقبورهم،  التربك  الراف�شة  املت�شوفة من  اقتب�ص غالة  ثم 
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فهذا البو�شريي يرى اإن تربك برتاب قرب النبي  ملسو هيلع هللا ىلص، كانت له طوبى اإن يقول: 

اأع����ظ����م����ه ل ط����ي����ب ي�����ع�����دل ت������رًب������ا �����ش����م 
ط��������وب��������ى مل�����ن�����ت�����������ش�����ق م�������ن�������ه وم����ل����ت����ث����م 
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يا من فقدناه في المسجد
اإىل من غاب عن ال�شاحة، اإىل من يحمل قلًبا ملوؤه اخلري، اإليك اأخي احلبيب 

اأخاطب فيك قلًبا طاملا خ�شع لربه - �شبحانه -.
اأخاطب فيك ح�ًشا مرهًفا، نعم اإنك حتمل قلًبا ل ككل القلوب، اأعلم اأنك حتب 
مكارم الأخالق، نعم، واعلم اأنك حتب ال�شدق مع كل النا�ص حتى مع نف�شك، نعم حتب 

ال�شدق حتى مع نف�شك، واإن ال�شدق ليهدي للرب، واإن الرب ليهدي اإىل اجلنة. 
اإىل من فقدناه يف امل�شجد اإليك اأخي احلبيب: اأحمل قلمي وحمربتي، واأ�شطر 

هذه الكلمات، عل اهلل اأن يكتبها يف ميزان احل�شنات. 
اأخي احلبيب: يا من فقدناه يف امل�شجد، اإن رحمة اهلل قريب من املح�شنني فكن 
اأح�شن عماًل، فكن  اأج��ر من  اإن اهلل ل ي�شيع  اإن اهلل يحب املتقني، فكن منهم،  منهم، 

ممن اأح�شن.
اأخي احلبيب: اإن جماعة م�شجدك ليت�شاءلون واإن حيطان امل�شجد لتنتظر، واإن 

م�شالك خلاٍل، ينتظرك، نعم ينتظرك اأنت.
اأخي احلبيب: اأما علمت اأن ربك العظيم الغني احلميد ي�شتزيرك، فهل تعر�ص 
عن زيارته، األ ت�شمع مناديه كل يوم وليلة خم�ص مرات اأن: )حي على ال�شالة.. حي 

على الفالح(. 

�����ش����ادًق����ا  ك����ن����ت  اإن  ال�����ع�����زم  ل����ب����الل  ف����ق����ل 
م���������ش����ل����ًي����ا  ح�������ًق�������ا  ك������ن������ت  اإن  اأرح���������ن���������ا 

املنادي فلم مينعه من  اأما �شمعت قوله - عليه ال�شالة وال�شالم -: »من �شمع 
اتباعه عذر« قالوا وما العذر؟ قال: »خوف اأو مر�ص، مل تقبل منه ال�شالة التي �شلى«، 

بل قبل ذلك قول اهلل - عز وجل -: زب ں ڻ ڻ رب )البقرة: 43(؟. 
اأما علمت اأنه ل �شالة جلار امل�شجد اإل يف امل�شجد؟!

اأما علمت اأن اأثقل ال�شالة على املنافقني �شالة الع�شاء والفجر؟!
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اأما علمت اأن نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص همرّ اأن يحرق بيوت بع�ص من يتخلفون عن ال�شالة يف 
اجلماعة، كما يف البخاري؟!

اأما علمت اأن �شالة الرجل يف اجلماعة تزيد على �شالة الفرد ب�)27( درجة؟!
اأما �شمعت قول ابن م�شعود - ر�شي اهلل عنه -: "لقد راأيتنا وما يتخلف عنها اإل 

منافق قد علم نفاقه"؟!
فاأين اأنت من زيارة بيت ربك الذي خلقك فعدلك يف اأي �شورة ما �شاء ركبك؟ 
ياأخذك على حني  املوت  اأتنتظر  تنتظر؟  امللوك.. ماذا  زي��ارة ملك  اأنت من  اأين 
غرة، ثم تقول: زب ے  ے   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭۇ رب )املوؤمنون: 99 – 100(؟ ماذا 
تقول: اأتقول: زب ں ں    ڻ رب)النباأ: 40(؟ اأم تقول: زب ې ې  ې ې  رب )احلاقة: 25(. 
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كفر النعم
اأن يكتم املرء  اإظهار النعمة والتحدث بها من �شفات املوؤمنني ال�شاكرين، واأما 
النعمة، ويظهر اأنه فاقد لها اإما بل�شان احلال اأو املقال، فهو كفر لها، وهو من �شفات 

الكافرين اجلاحدين. 
واإمنا �شمي الكافر كافًرا؛ لأنه يغطي نعمة اهلل التي اأ�شبغه عليه ويجحدها ول 

يقر بها. 
وقد و�شفهم اهلل بذلك يف كتابه، فقال: زب ک ک ک ک گ  گ 

گ گ رب )النحل(. 

وعلمهم  اأنف�شهم  اإىل  اإي��اه��ا  اأعطاهم  التي   - تعاىل   - اهلل  نعم  ن�شبوا  رمب��ا  ب��ل 
وخربتهم، قال - تعاىل -: زب ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ 

ڤ   ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ رب )الزمر(. 

ومما ل �شك فيه اأن الكفر بنعم اهلل - تعاىل - موؤذن بزوالها عمن كفر بها، قال 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  زب  تعاىل: 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ رب )النحل(. 
وهذه القرية هي مكة، من دخلها كان اآمًنا، وكان من متام النعمة عليهم اإر�شال 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص اإليهم، فكفروا به؛ ولهذا اأذاقها اهلل اجلوع، فدعا عليهم ملسو هيلع هللا ىلص بالقحط، فعن 
عبداهلل بن م�شعود قال: اإن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ملا راأى من النا�ص اإدباًرا، قال: »اللهم �شبع ك�شبع 
وينظر  واجليف،  امليتة  اجللود  اأكلوا  حتى  �شيء،  كل  ح�شدت  �شنة  فاأخذتهم  يو�شف«، 
اأحدهم اإىل ال�شماء فريى الدخان من اجلوع، فاأتاه اأبو �شفيان، فقال: يا حممد، اإنك 

تاأمر بطاعة اهلل و�شلة الرحم، واإن قومك قد هلكوا، فادع اهلل لهم، قال اهلل تعاىل: زب 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ رب )الدخان(. 

واأما اخلوف يف الآية، فهو من ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واأ�شحابه حني هاجروا اإىل املدينة، 
فكانوا يخافون من �شطوته، وبقوا كذلك اإىل اأن فتح اهلل - تعاىل - على نبيه ملسو هيلع هللا ىلص مكة، 
وللكافرين اأمثالها، وقد ق�ص اهلل - �شبحانه - علينا ق�شة "�شباأ" واأنهم كانوا يف نعم 
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كثرية، واأموال ممدودة، وفواكه منت�شرة، واأ�شفار بال اأخطار، ثم اإنهم غريوا باأنف�شهم 
اأ�شجارهم  ج��رف  ع��ارًم��ا،  �شياًل  عليهم  اهلل  فاأر�شل  اأح��وال��ه��م،   - �شبحانه   - اهلل  فغري 
وحدائقهم واأموالهم، وبدلوا بعد ذلك باأ�شجار مرة اأو ذات �شوك، واأ�شجار ل ثمار لها، 

وكان خري الأ�شجار التي اأعطوها )�شجر ال�شدر( وثمره ي�شري، قال - تعاىل -: زب چ 
چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ  رب )�شباأ(.

وقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ي�شتعيذ من زوال النعمة يف دعائه: "اللهم اإين اأعوذ بك من 
زوال نعمتك، وحتول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع �شخطك". 
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بين الغطيط والسهر ضياع!
اإىل  اأم  والإنتاج،  اإىل احلركة  يدعونا  ال�شيام  نت�شاءل: هل  دعنا  ال�شائم..  اأخي 

ال�شكون والدعة؟
لو تاأملنا حياة عدد من اأفراد املجتمع لوجدنا الإجابة تقول بل�شان احلال: اإن 
اإىل نق�ص الطاقة اجل�شدية؛  الأكل توؤدي  ال�شيام ت�شبب يف اخلمول والرتاخي، فقلة 
مما يوؤدي بالتايل اإىل البحث عن و�شائل الراحة، وزيادة ح�شة النوم من �شاعات اليوم. 
هكذا يعتذر اخلاملون لأنف�شهم، ولو تاأملت حياتهم يف غري رم�شان ملا وجدت 
فرًقا كبرًيا يف قدر الإنتاج؛ ذلك لأنهم مر�شى نفو�ص، يتعللون لكل زمان مبا يالئمه، 

لي�شتمروا يف �شلبيتهم. 
ليحفظوا  اأوقاتهم،  ينظمون  حينما  عنه،  يتحدثون  ال��ذي  ال�شعف  فاأين  واإل 

طاقاتهم، ويوظفوها فيما يفيدهم؟ 
اأنه  اأن نح�ص بقيمة الوقت، واأن نوقن  اأخي ال�شائم الكرمي -  اأول العالج -  اإن 
والفراغ جوهرة  اأماناتنا،  من  عليه  نحافظ  اأن  ينبغي  ما  اأغلى  واحلياة  احلياة،  ميثل 
نفي�شة قد ل يكت�شف الإن�شان ثمنها احلقيقي اإل حني تنزع منه، وكما اأن ال�شحة تاج 

على روؤو�ص الأ�شحاء ل يراه اإل املر�شى كما قيل: 

ف�����ال�����وق�����ت ن���ف�������ش���ه م������ا ع����ن����ي����ت ب��ح��ف��ظ��ه 
ي�������ش���ي���ع  ع����ل����ي����ك  م�������ا  اأ�������ش������ه������ل  واأراه 

روا ما اأوتوا من مواهب يف خدمة  اإن اأمتنا خ�شرت كثرًيا من الطاقات ال�شابة، �شخرّ
دون  ليموتوا،  ثم  وي�شربوا  لياأكلوا  يعي�شون  اإنهم  وح�شب،  غرائزهم  وتلبية  �شهواتهم 
اأن يرتكوا اأي اأثر اإيجابي لهم على هذه الأر�ص، التي كانت تنتظر حمراثهم ويذرهم 

و�شقيهم. 
وال�شوؤال الآن: هل الوقت يف رم�شان اأقل اأهمية منه يف غريه؟ 

الف�شل  ب�شبب  واأه��م��ي��ة،  قيمة  ي���زداد  رم�شان  يف  فالوقت  مت��اًم��ا؛  العك�ص  على 
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ال�شغوط  نتجاوز  اأن  ن�شتطيع  حينما  يت�شاعف  والوقت  به.  اهلل  ال��ذي خ�شه  العظيم 
الجتماعية علينا التي حتاول اأن تلزمنا ال�شهر الطويل لياًل، بحجة اأن اأجواء رم�شان 
الجتماعية هذه هي طبيعتها عندنا منذ عقود من الزمان، وبطبيعة احلال حني ي�شهر 

الإن�شان كل الليل، فال بد اأن يعو�شه نوًما طوال النهار.
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حافظ على حيويتك ولياقتك
ل �شك اأن ممار�شة الريا�شة ت�شعرك بالن�شاط واحليوية، وباأنك قادر على التمتع 

بحياتك. 
حياتك  ف��رتة  خ��الل  فيها  ريا�شة  ل  خاملة  حياة  عا�شوا  ال��ذي��ن  م��ن  كنت  واإذا 
املا�شية، فاإن البدء الفوري مبمار�شة نوع من الريا�شة رمبا يعطيك �شعوًرا بالنزعاج 
يف البداية، فقد ت�شعر ب�شيق النف�ص وال�شفري، اأما اإذا بداأت ممار�شة الريا�شة تدريجًيا 
وبطريقة معقولة ل اإجهاد فيها ول اإنهاك، فاإن ج�شمك �شيعتاد قريًبا عليها، و�شت�شعر 

يوًما بعد يوم باأنك اأف�شل مما كنت لياقة ون�شاًطا وحيوية.
ريا�شي،  ن�شاط  باأي  التدريجية  بالزيادة  اللتزام  �شرورة  على  التاأكيد  وينبغي 
وميكن  نهايته  يف  التدريجي  والتخفيف  الريا�شي،  التمرين  بداية  يف  وب�"التحمية" 
وتذكر  عليه.  تقدر  الذي  الريا�شي  الن�شاط  ي�شاعدك يف حتديد م�شتوى  اأن  للطبيب 
با�شت�شارة  فعليك  الآلم  تلك  ا�شتمرت  واإذا  الع�شالت،  يف  الآلم  ببع�ص  �شت�شعر  اأن��ك 

الطبيب، فرمبا كنت تقوم مبمار�شة طريقة خاطئة من الريا�شة.
وقد اأكد اأحدث تقرير للهيئات الأمريكية، اأن ممار�شة نوع من الن�شاط الريا�شي 
املعتدل تخف�ص احتمال حدوث مر�ص يف �شرايني القلب التاجية، اأو اأمرا�ص ال�شكري 

وارتفاع �شغط الدم، و�شرطان القولون.
ك��م��ا تخفف م��ن ال��ق��ل��ق والك��ت��ئ��اب، وحت��اف��ظ ع��ل��ى �شحة ال��ع�����ش��الت وال��ع��ظ��ام 

واملفا�شل، وحتافظ على وزن طبيعي للج�شم. 
والأهم من ذلك، اأن ذلك التقرير اأكد اأنك ل حتتاج اإىل اأك  من م�شي �شريع ملدة 

)30( دقيقة يومًيا )اأو على الأقل )3-4( مرات يف الأ�شبوع. 
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حافظ على سالمة أعصابك
من منا ل يتعر�ص من حني اإىل اآخر اإىل �شغوط نف�شية رمبا ت�شبب �شيًئا من 

الإجهاد الع�شبي. ومتر تلك الأزمة غالًبا ب�شالم. 
ولكن عدًدا غري قليل من املر�شى يرتددون على عيادات الأطباء يف هذه الأيام 
اأن هذه احلالت تاأتي مفاجئة  ي�شكون من انهيار الأع�شاب، وقد يبدو للوهلة الأوىل 
ومن دون اإنذار، لكن احلقيقة اأنها حتدث نتيجة تطور تدريجي، وت�شبقها اإنذارات عدة. 

ولو تنبهنا اإليها يف مراحلها املبكرة لأمكن تفاديها وجتنب الوقوع يف �شراكها.
املبكرة  الإن����ذارات  اأح��د  ن��وم عميق  املفاجئ يف احل�شول على  العجز  ك��ان  ورمب��ا 
تتخلل  اأو  ال��ن��وم،  يف  ال�شتغراق  يف  �شعوبة  اأح��ده��م  يجد  فقد  ع�شبي؛  اإج��ه��اد  بوجود 
نومه الأحالم املفزعة )الكوابي�ص( التي مل تكن حت�شل من قبل، كما قد ي�شعر امل�شاب 
باإجهاد ع�شبي بتعب واإعياء �شديدين عند ال�شتيقاظ من النوم يف ال�شباح، وهي ظاهرة 
�شائعة عند كثري ممن يبلغون اأوا�شط العمر، فاإذا اقرتنت باأعرا�ص اأخرى كانت نذيًرا 

بالإجهاد الع�شبي. 
اأنه رمبا  الأ�شباب، فاعلم  الأع�شاب يثور فجاأة لأتفه  ا هادئ  واإذا وجدت �شخ�شً
�شيًئا معتاًدا،  بالأع�شاب  التحكم  اأ�شبحت �شعوبة  واإذا  الع�شبي،  بالإجهاد  كان م�شاًبا 
واقرتنت �شرعة الرنفزة مبيل لالإح�شا�ص بال�شيق والياأ�ص وعدم الهتمام بالن�شاطات 

العادية من دون اأي �شبب، وجب ال�شتباه بحالة �شديدة من )الإجهاد الع�شبي(.
والتفكري  الرتكيز  على  ال��ق��درة  �شعف  ا  اأي�شً الع�شبي  الإج��ه��اد  اأع��را���ص  وم��ن 
ال�شليم، وقد ي�شحب ذلك عدم القدرة على البقاء يف مكان واحد لفرتة من الوقت. 

اأحياًنا الإجهاد الع�شبي، فاإذا ظهرت  وال�شداع امل�شتمر واملتكرر قد يكون �شببه 
مثل تلك الأعرا�ص وجب اأخذ احليطة، واإدراك الأ�شباب التي اأدت اإىل مثل ذلك الإجهاد 
الع�شبي، وحماولة التخل�ص منها، ورمبا احتاج الأمر اإىل اأخذ اإجازة، ولو لفرتة ق�شرية، 
وكثرًيا ما يفيد البوح عن اأ�شل امل�شكلة اإىل من تثق به، يف التغلب على تلك امل�شاعب. 
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النصائح الذهبية لتجنب الفشل الكلوي
الكاأ�ص  فلهذا  امل��اء،  من  كاأ�ص  ب�شرب  ال�شباح  يف  يومك  اب��داأ  الأوىل:  الن�شيحة 
فهو ميت�ص من جدار  اله�شمي؛  واجلهاز  البويل  للجهاز  بالغة  واأهمية  فوائد جمة، 
املعدة خالل دقائق معدودات، لي�شل اإىل الكلى، فيبعث فيها الن�شاط واحليوية، وتغ�شل 

ما تبقى من عمليات التمثيل الغذائي. 
الن�شيحة الثانية: ا�شرب كمية وافرة من املاء وال�شوائل - على دفعات، بعد القيام 

باأي جمهود ع�شلي عنيف، خا�شة اإذا ما �شاحب ذلك كمية كبرية من العرق. 
الوجبة  املاحلة )كالطر�شي( مع  امل��واد  بع�ص  تناول  احل��ال  تلك  املفيد يف  وم��ن 
العرق  ه��ذا  اإف��راز  يف  اجل�شم  فقده  ال��ذي  امللح  كمية  ولتعوي�ص  املجهود،  لهذا  التالية 

الغزير. 
وينبغي اللتزام بهذه الن�شيحة ب�شكل خا�ص يف فرتة احلر ال�شديد، ما مل تكن 
م�شاًبا بارتفاع �شغط الدم، فينبغي ا�شت�شارة الطبيب، حيث يو�شى املر�شى امل�شابون 

بارتفاع �شغط الدم بالإقالل من امللح يف الأحوال العادية. 
ال�شتاء، حيث تك   ال�شديد يف ف�شل  التعر�ص للربد  الثالثة: جتنب  الن�شيحة 

النزلت ال�شدرية والكلوية واملغ�ص الكلوي. 
الن�شيحة الرابعة: حاول جتنب التلوث الهوائي قدر الإمكان، فتجنب الأماكن 

املزدحمة، وال�شوارع املكتظة بعوادم ال�شيارات، ونفايات امل�شانع وغريها. 
احل�شرية  املبيدات  من  تت�شاعد  التي  ال�شموم  خطر  اإىل  التنبيه  ا  اأي�شً وينبغي 
املنزلية التي ك  ا�شتعمالها، وكذلك من املبيدات احل�شرية التي ت�شتعمل بك ة؛ فقد 

ثبت هذه املواد على ال�شحة عموًما، وعلى الكلى ب�شكل خا�ص. 
اأو الزراعية قد ي�شاهم يف حدوث  والتعر�ص املديد للمبيدات احل�شرية املنزلية 

مر�ص يف الكلى. 
اآلم يف  اأو  التبول،  اأث��ن��اء  اأع��را���ص حت��دث يف  اأي��ة  تهمل  الن�شيحة اخلام�شة: ل 
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القيام  اأو  رائحته،  اأو  البول  اأو ح��دوث تغري يف لون  البول،  اأو يف جمرى  اخلا�شرتني، 
اأك  من مرة للتبول لياًل.

واحلقيقة، اأنه ينبغي عدم ال�شتهانة باأي من هذه الأعرا�ص، بل املبادرة با�شت�شارة 
باإذن  طبيب خمت�ص بامل�شالك البولية؛ حتى يتم الت�شخي�ص مبكًرا والعالج ال�شايف - 

اهلل -. 
وننبه اإىل �شرورة املثابرة على العالج ال�شحيح الذي ي�شفه الطبيب املخت�ص، 

وعدم تعاطي الأدوية جزاًفا، من دون ا�شت�شارة الطبيب.
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حافظ على سالمة رئتيك
بد  ل  الرئتني،  يف  الأخ���رية  املحطة  اإىل  نتنف�شه  ال��ذي  الأوك�شجني  ي�شل  لكي 
�شد  التنف�شي  اجلهاز  تدافع عن  دفاعية  بو�شائل  م��زودة  هوائية  اأن مير عرب مم��رات 

اجلراثيم وال�شموم واملواد الغريبة التي ميكن اأن ت�شيب الرئتني بالأمرا�ص.
ف���اإذا تخطت اجل��راث��ي��م وامل���واد ال�����ش��ارة خ��ط ال��دف��اع الأن��ف��ي مب��ا فيه م��ن �شعر 
واأهداب، فاإنها �شتواجه بخط دفاع اآخر يتمثل يف احلركة امل�شتمرة لالأهداب التي زود 

اهلل بها الق�شبات الهوائية، فال ت�شمح للجراثيم واملواد الغريبة بالدخول.
وي�شاعد على ذلك وجود املخاط الذي تعلق به تلك املواد ال�شارة، فاإذا بالأهداب 

تدفعها اإىل الأعلى طاردها اإياها اإىل اخلارج. 
وتتجلى اأهمية اأهداب اجلهاز التنف�شي الدفاعية حينما تدمر تلك الأهداب اأو 
اأثر تدخني ال�شجائر الذي ي�شلب اجلهاز التنف�شي �شالًحا  ت�شاب بال�شلل، وذلك على 
ي�شابون  ما  كثرًيا  املدخنني  ف��اإن  ولذلك  الأه���داب؛  الدفاعية، وهو  الأ�شلحة  اأه��م  من 
)ذات  الرئتني  والتهاب  الهوائية،  الق�شبات  التهاب  مثل  التنف�شي،  اجلهاز  باأمرا�ص 
الرئة(، وانتفاخ الرئة، والتهاب الق�شبات املزمن.. كما يرتتب على �شلل الأهداب زيادة 

احتمال اإ�شابة الرئة بال�شرطان. 
ول �شك اأن عدو الرئتني الأول هو التدخني، الذي يعترب امل�شوؤول الرئي�ص عن 
�شرطان الرئة، كما اأنه يوؤدي اإىل التهاب الق�شبات املزمن الذي يجعل املري�ص ي�شكو من 

�شيق التنف�ص لدى القيام باأقل جهد، اإ�شافة اإىل ال�شعال والبلغم املزمنني. 
ول تقت�شر اأخطار التدخني على املدخنني، بل متتد اإىل من يجال�شهم واإىل اأزواج 
اأك  عر�شة لالإ�شابة مبر�ص �شرايني القلب التاجية  املدخنني واأولده��م في�شبحون 

واأمرا�ص الرئتني وغريها من الأمرا�ص. 
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حافظ على سالمة جلدك
دون  يحول  منيًعا  �شياًجا  ي�شكل  فهو  للج�شم،  الأول  الدفاع  خط  اجللد  يعترب 
م�شتقبالت  باجللد  يوجد  كما  اجل�شم،  اأع�شاء  اإىل  ال�شارة  وامل���واد  اجلراثيم  و�شول 
ح��رارة  درج��ة  بتنظيم  اجللد  ويقوم  واحل���رارة،  وال�شغط  واللم�ص  ب��الأمل  لالإح�شا�ص 

اجل�شم والعمل على تثبيتها. 
وهناك نوع من اجلراثيم تتعاي�ص مع الطبقة ال�شطحية للجلد، ويطلق عليها 
ا�شم )اجلراثيم ال�شديقة( اأو النافعة؛ فهي جراثيم ل ت�شكل خطًرا على اجللد، بل اإنها 
ت�شكل خًطا دفاعًيا اآخر �شد اجلراثيم ال�شارة.. كما اأنها تقوم بعملية تنظيف م�شتمر 
اإليها،  حاجة  يف  اجل�شم  يعد  والتي مل  امليتة،  اجللد  على خاليا  تتغذى  فهي  للجلد؛ 
كما تتغذى على الإف��رازات اجللدية الفائ�شة، وتقوم بتنظيف اجللد مما علق به من 

القاذورات. 
يذكر، اأن اأهم العوامل التي ت�شاعد يف الق�شاء على اجلراثيم النافعة، ترك بقايا 
من ال�شابون على اجللد بعد ال�شتحمام اأو الغ�شيل؛ فال�شابون يق�شي على اجلراثيم 

النافعة، وي�شلب اجللد هذا اخلط الدفاعي املهم. 
امل��اء وحمتوياته على هيئة عرق من  ي�شمح بخروج  اأن��ه  ومن خ�شائ�ص اجللد، 
م��ن اجل�شم،  ال�شارة  امل���واد  اإخ���راج  وه��ي  وللعرق وظيفة مهمة،  اخل���ارج،  اإىل  ال��داخ��ل 

ومقاومة اجلراثيم، وترطيب الب�شرة، وتنظيم درجة حرارة اجل�شم. 
ومن اخلطاأ ا�شتخدام امل�شتح�شرات التي متنع خروج العرق متاًما، فهناك بع�ص 
امل�شتح�شرات على هيئة �شابون مت�شح بها املناطق التي يك  فيها العرق )كتحت الأبط 

مثاًل( فت�شكل طبقة لزجة متنع خروج العرق. 
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حافظ على سالمة ظهرك
من املعروف اأن اأمل الظهر والرقبة من اأك  الأمرا�ص �شيوًعا يف خمتلف الأعمار، 
ويحدث اأمل الظهر والرقبة ب�شفة عامة نتيجة ملجهود ع�شلي عنيف، اأو نتيجة حدوث 
مثاًل،  الغ�شرويف  كالنزلق  الفقري،  العمود  غ�شاريف  اأو  فقرات  يف  مر�شية  تبدلت 
واأهم احلالت التي توؤدي اإىل ظهور اأمل الظهر والرقبة ب�شورة متكررة، اأو التي ت�شبب 

هذا الأمل يف عمر مبكر ن�شبًيا، هي: 
1- �شعف ع�شالت الظهر. 

2- الو�شع غري ال�شليم يف اأثناء ال�شري اأو الوقوف اأو اجللو�ص اأو النحناء. 
3- حمل اأ�شياء ثقيلة. 

4- ال�شمنة. 
5- اجللو�ص الدائم على مقعد غري مريح، اأو النوم على �شرير غري �شحي. 

٦- القلق النف�شي الذي ميكن اأن ي�شبب هذه الآلم. 
ويعتقد البع�ص - وهذا خطاأ - اأن اأي اأمل بالظهر اأو الرقبة يكون ب�شبب وجود 

انزلق غ�شرويف. 
ا - اأن تكرار حدوث نوبات الأمل معناه �شعوبة  ويظن البع�ص - وهذا خطاأ اأي�شً

العالج. والواقع غري ذلك متاًما. 
ا - وهذا خطاأ - اأن عدم ظهور اأي عالمات مر�شية يف �شورة  ويظن البع�ص اأي�شً

الأ�شعة معناه �شالمة الظهر وخلوه من اأي مر�ص. 
بدقة  الأمل  �شبب  حت��دد  اأن  ت�شتطيع  متقدمة  ت�شخي�شية  و�شائل  الآن  فهناك 
و�شهولة، ومن هذه الفحو�ص الرنني املغناطي�شي الذي يعطي �شورة دقيقة للفقرات 

والغ�شاريف. 
الذي هو بني  الغ�شروف  الظهر، ويتكون  اأ�شباب  اأحد  الغ�شرويف هو  والن��زلق 
بني  التليني  مهمتها  ناعمة،  مركزية  ون��واة  قوية  ليفية  خارجية  طبقة  من  الفقرات 
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الفقرات. وهذه النواة املركزية هي التي تنزلق خارج مكانها وت�شبب ما ي�شمى )النزلق 
الأج��زاء  على  املنزلق  الغ�شروف  ي�شغط  عندما  الظهر  اأمل  ي�شبب  ال��ذي  الغ�شرويف(، 
احل�شا�شة، كاحلبل ال�شوكي نف�شه، اأو الأع�شاب اخلارجة منه، اأو الألياف والع�شالت يف 

تلك املنطقة. 
ويطلق ا�شم اأمل )عرق الن�شا( على الأمل الذي ياأخذ جمرى عرق الن�شا يف الفخذ، 
والذي يعترب من اأكرب الأع�شاب يف اجل�شم. ومن اأهم اأ�شباب اآلم عرق الن�شا النزلق 

الغ�شرويف. 
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حافظ على سالمة رقبتك
تتكون الرقبة من �شبع فقرات، وبني كل فقرتني يوجد غ�شروف، ما عدا بني 

الفقرتني الأوىل والثانية، فلي�ص بينهما غ�شروف. 

فالفقرات  الظهر؛  اأ�شفل  يف  القطنية  ال��ف��ق��رات  ع��ن  الرقبة  ف��ق��رات  وتختلف 
اأن تتحرك يف  اأ�شا�ص  الرقبية لي�شت م�شممة حلمل ثقل اجل�شم، لكنها م�شممة على 

جميع الجتاهات بن�شبة اأكرب مما هي عليه احلال يف الفقرات القطنية. 

ويعترب التقدم يف العمر ال�شبب الأ�شا�ص يف حدوث انزلق الغ�شاريف العنقية، 
التاآكل،  يف  الفقرات  تبداأ  ال�شنني  وم��رور  العنقية  والفقرات  الرقبة  حركة  ك ة  فمع 

وحتدث اخل�شونة، ورمبا تت�شكل ما ي�شمى باملناقري العظيمة. 

اأو  ال�شوكي  النخاع  على  لي�شغط  الغ�شروف من مكانه  ينزلق  الوقت،  ومب��رور 
الأع�شاب اخلارجة منه، وهذا بالطبع ي�شبب الإح�شا�ص بالأمل. 

وال�����ش��ب��ب ال��ث��اين حل���دوث الن����زلق ال��غ�����ش��رويف يف ال��ع��ن��ق��ي، احل��رك��ات ال�����ش��ارة 
مرتفعة  و�شادة  على  النوم  عند  يحدث  كما  كبرية،  بدرجة  الرقبة  ثني  مثل  بالرقبة، 
جًدا اأو منخف�شة جًدا، اأو النوم يف اأثناء اجللو�ص على املقعد، اأو الرقاد يف ال�شرير، ورفع 

الراأ�ص يف اأثناء القراءة. 

ا الأمرا�ص العامة اأو احلوادث والإ�شابات املبا�شرة للفقرات العنقية.  وهناك اأي�شً

العمر،  الظهور عادة يف منت�شف  العنقي يف  الغ�شرويف  الن��زلق  اأعرا�ص  وتبداأ 
ويزيد مع تقدم ال�شن، وتبداأ الأعرا�ص باأمل يف الرقبة، ومتتد هذه الآلم اإىل الراأ�ص 

من اخللف، وتزيد الآلم مع حركة الرقبة. 

و�شع  يكون  بحيث  الرقبة،  ثني  ع��دم  ذل��ك  وي�شمل  ال��ع��الج،  من  والوقاية خري 
البيت، مع عمل مترينات  اأم  املكتب  �شواء كان ذلك يف  التايل،  الو�شع  دائًما يف  الرقبة 

لتقوية ع�شالت الرقبة. 
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اأو  الطبيعي  العالج  اإما عن طريق  الن��زلق فعاًل، فالعالج يكون  اإذا حدث  اأما 
جراحة،  اإىل  ل حتتاج  الغ�شرويف  الن���زلق  ح��الت  من  العظمى  والغالبية  اجل��راح��ة، 
الرقبة  وا�شتعمال  وال�شد،  بالرقبة  خا�شة  مترينات  عمل  م��ع  مت��اًم��ا  ت�شفى  اإن��ه��ا  ب��ل 

البال�شتيكية يف بع�ص احلالت. 
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حافظ على سالمة أسنانك
اإن طابور املر�شى الطويل الذي يقف كل �شباح اأمام عيادة الأ�شنان يف امل�شت�شفيات 
يثري يف النف�ص �شوؤاًل حائًرا: ملاذا ل يلجاأ هوؤلء النا�ص الذين يقا�شون من اأمرا�ص الفم 

والأ�شنان اإىل الوقاية منذ البداية؛ كي يجنبوا اأنف�شهم كل هذا العناء؟ 
فطب الأ�شنان لي�ص �شًرا من الأ�شرار، و�شحة الفم لي�شت امتياًزا مينح لبع�ص 
النا�ص دون �شواهم، لكنها حقائق ي�شرية من املمكن اأن يعرفها وميار�شها كل النا�ص. 

فلماذا تت�شو�ص الأ�شنان، وملاذا يخلع كثري من النا�ص اأ�شرا�شهم الواحد تلو الآخر 
وهم ما زالوا يف �شن ال�شباب؟. 

اأن ت�شو�ص الأ�شنان مل يكن موجوًدا يف الع�شور القدمية، ومل ي�شب  واحلقيقة 
به اإن�شان ما قبل التاريخ، غري اأنه اأ�شبح وا�شع النت�شار الآن  بني اأبناء ح�شارات هذه 

الأيام. 
اإن انت�شار ال�شكريات واحللويات هو ال�شبب الأهم وراء ت�شو�ص الأ�شنان. فقطعة 
اإن بقايا  اأ�شنانك.  اأو ال�شوكولته قد تكون هي ال�شبب يف ت�شو�ص  �شغرية من احللوى 
اللثة، وكذلك يف احلفر والتجاويف املوجودة  تتجمع بني الأ�شنان بالقرب من حواف 

على الأ�شرا�ص. 
حتى  الطعام  ف�شالت  تلمح  تكاد  ما  التي  امليكروبات،  ماليني  الإن�شان  فم  ويف 
تنطلق اإليها �شريًعا، وتبداأ هذه امليكروبات على الفور يف العمل، فيه تختار دوًما ف�شالت 

الن�شويات وال�شكريات. 
ولهذا  مركًزا.  ا  تنتج حم�شً الف�شالت  تلك  على  امليكروبات  تعمل هذه  وعندما 
احلم�ص قدرة على اإذابة اجلزء املال�شق له من ميناء ال�شر�ص تدريجًيا، وي�شحب من 

ميناء ال�شر�ص املواد التي كانت تغطي ميناء الأ�شنان، ويحدث ت�شو�ص الأ�شنان. 
ول تظن اأن ع�شب ال�شر�ص يقف مكتوف الأيدي اأمام ذلك الهجوم الواقع على 
ولكن  الأ�شنان،  ت�شو�ص  من  ال�شر�ص  ويحمي  نف�شه،  يحمي  اأن  يحاول  فهو  ال�شر�ص، 
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كثرًيا ما تبوء تلك املحاولت بالف�شل، وي�شتمر تقدم ت�شو�ص الأ�شنان لي�شمل عاج ال�شن 
)وهي الطبقة التالية مليناء ال�شن(، ومن هناك يوغل يف التقدم؛ حتى ي�شل اإىل ع�شب 
ال�شر�ص، وعندما ي�شل ت�شو�ص الأ�شنان اإىل ع�شب ال�شر�ص، فاإن هذا  ال�شر�ص قد يودع 
احلياة على الفور، وت�شطر اإىل خلع �شر�شك ب�شبب الآلم ال�شديدة التي ي�شببها. 

ت�شو�ص  و�شول  فمجرد  كثرية،  اخللع  قبل  الأ�شنان  ت�شو�ص  متاعب  اأن  �شك  ول 
قد  الآلم  هذه  �شديدة،  اآلًم��ا  لك  ي�شبب  ال�شر�ص  مليناء  التالية  الطبقة  اإىل  الأ�شنان 
حتدث عند تناولك قطعة من احللوى اأو �شربك لبع�ص ال�شوائل ال�شاخنة اأو الباردة.. 

كما قد يحدث التهابات وخراجات يف اللثة حول ال�شن امل�شاب.
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التلفاز وطبيعة الطفولة 
على  دليل  واأك��رب  لالأطفال؛  الطبيعي  احلركي  الن�شاط  من  اجلهاز  ه��ذا  يحد 
ذلك، نظرة عابرة لهيئة الأطفال يف  اأثناء متابعتهم للربامج: اأج�شاد �شغرية م�شتلقية 

على الأر�ص.. على ظهورها، اأو يف حالة انبطاح على البطن ل تكاد تتحرك.
اأن �شاعات البث  اأمر �شروري للطفل.. خا�شة  يقلل من �شاعات اللعب، واللعب 
قد تطول اأحياًنا لت�شتغرق النهار من �شبحه اإىل م�شائه.. وهو واحلال هذه: ي�شتحوذ 
فيه  ي�شاهدون  يوم ل  وقلما مير  فراغهم،  ووق��ت  اهتمامهم  الأك��رب من  على اجلانب 

براجمه.. �شواء يف العطلة ال�شيفية اأم يف فرتات الدرا�شة.
ي�شتقطبهم وهم يف طور التكوين من حيث �شماتهم ال�شخ�شية وقدراتهم العقلية 
ومثلهم العليا وقيمهم اخللقية في�شتلمهم وهم عجينة غ�شة، ي�شكلها كيف ي�شاء: فمن 
هو البطل يف ذهن )طفل التلفاز(! اإنه الذي ي�شرب ويطلق النار والر�شا�ص وي�شيب 
يقود  ال��ذي  وه��و  وق�����ش��وة..  وق��وة  ب��رباع��ة  العنف  اأ�شاليب  وي�شتخدم  مقتل،  يف  النا�ص 
ال�شرطة..  من  للهرب  اأو  للقتل  وق�شوة  بعنف  خيولهم  البقر  رع��اة  يقود  كما  ال�شيارة 
والبطل ميتاز بالفحولة اجلن�شية واجلاذبية احل�شية والر�شاقة واجلمال الظاهري.. 
فاإذا اأ�شفنا اإىل ذلك اأن بع�ص الربامج قد يكتبها فئة من املر�شى �شعاف النفو�ص الذين 
لنا خطورة  لبدت  كتاباتهم..  نف�شيًّا من خالل  اإ�شقاًطا  وعقدهم  اأمرا�شهم  ي�شقطون 
ي�شتحوذ على فطرتهم  وا�شحة جلية حني  ب�شورة  الأطفال  على  التلفزيوين  التاأثري 

ال�شاذجة فيوؤثر فيها اأميا تاأثري. 
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بين العلم والذكاء ))) 
النا�ش يف م�شاألة املفا�شلة بني  يقول الدكتور/ عبدالكرمي بكار: كثرًيا ما يتجادل 
من  مرحلة  ويف  والتفوق..  والخرتاع  لالإبداع  منهما  املطلوب  القدر  ويف  والعلم،  العقل 
تاريخنا كان كثري من املثقفني يعتقدون اأن تف�شيل العلم على العقل �شيء ل يليق مبثقف 

ر�شني، ومن اأدبيات اجلدال يف هذه امل�شاألة ما ذكره اأحد ال�شعراء حني قال:
علم العليم وعقل العاقل اختلفا

من ذا الذي منهما قد اأحرز ال�شرفا      
 فالعلم قال اأنا اأحرزت غايتـه

      والعقل قال اأنا الرحــمن بي عـرفا
 فاأومــاأ العـــلم اإميــاًء وقـال له

باأينا الرحمن يف فرقـانـنا ات�شـــفا      
 فبـان للعــقـل اأن العـلم �شـــيده 

فقــبل العــقل راأ�ش العـلم وان�شرفا      
تنظيم  يف  دوره  ومن  الذكاء  �شاأن  من  يهون  اأن  ي�شتطيع  وبناتي  اأبنائي  يا  اأحد  ل 
اإىل  نظركم  األفت  اأن  هنا  اأريد  ول  جديد..  �شيء  اإىل  الو�شول  اأجل  من  وخ�شها  املعرفة 
اأ�شياء بدهية، لكن اأود اأن اأ�شري اإىل اأن كاًل من الذكاء والعلم اأ�شا�شي يف الإبداع والنجاح.. 
لكن كلما قل العلم ظهر دور الذكاء وكلما كرث العلم تراجع دور الذكاء، واإن احلجم املتاح 
من العلم اليوم �شيء هائل، واإن املعرفة تت�شاعف يف هذا الع�شر كل خم�ش ع�شرة �شنة 

مرة؛ مما يعني اأن قيمة الذكاء ترتاجع با�شتمرار..
لت�شكيل  الأ�شا�شي  امل�شدر  هو  العلم  اأن  هو  الآن  ال�شائد  العتقاد  فاإن  هنا  ومن 
الذي  بالقمح  العلم  و�شبه  احلبوب،  تطحن  التي  بالرحى  العقل  اأحدهم  �شبه  وقد  العقل 
ن�شبه فيها، فمهما كانت الرحى عظيمة فاإنها لن تخرج لنا طحينًا اإل من نوع القمح الذي 

)1( من كتاب: خم�شني �شمعة لإ�شاءة دروبكم - د. عبدالكرمي بكار.
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و�شعناه فيها، واإذا مل ن�شع فيها �شيئًا لن تخرج لنا �شيًئا.
ذكاء متو�شط مع تعلم جيد ومع جد ومثابرة وتخطيط طموح اأجدى على �شاحبه 

واأنفع له من ذكاء متوهج وعال جدا "لكن ل ي�شحبه تنظيم ول علم ول طموح".
وهذا هو التف�شري ال�شحيح ملا نراه من ت�شجيل كثيف لرباءات الخرتاع لدى بع�ش 
الدول �شنويا، وما نراه من �شح يف ذلك لدى دول اأخرى؛ حيث اأن الذكاء على م�شتوى الأمم 

وال�شعوب موحد تقريبا. اإن الذكاء ـ فعال ـ ل ينفع الذين ل ميلكون �شيئا �شواه.
ما الذي يعنيه هذا بالن�شبة لأبنائي وبناتي؟

     اإنه يعني الآتي: 
1ـ ل تفكروا يف م�شتقبلكم ول تر�شموا اأهدافكم بناء على ما لديكم من ذكاء، ولكن 

حاولوا اأن حت�شلوا العلم النافع الذي ي�شاعدكم على الو�شول اإىل تلك الأهداف.
2ـ ل تلتفتوا اإىل ما قد يقوله فيكم بع�ش ذويكم وبع�ش اأ�شاتذتكم من اأنكم متو�شطو 
اأوقاتكم اإىل اأق�شى حد، وادر�شوا  الذكاء اأو حمرومون منه، واعملوا على ال�شتفادة من 

التخ�ش�شات التي متيلون اإليها وحتبون القراءة فيها.
3ـ حني يبلغ اأحدكم اأ�شده، فليحر�ش على تلقي العلم عن نبهاء ع�شره، فاإن املرء 
حني ياأخذ عن الكبار فاإنه ير�شح نف�شه لي�شبح مثلهم، وابحثوا عن اجلامعات املمتازة ولو 
كانت مكلفة؛ لأن التعليم والتدريب اجليدين يعو�شان املرء عن بع�ش ما قد يكون لديه من 

نق�ش يف الإمكانات العقلية.
4ـ بال�شرب والعزمية والإ�شرار على طلب العلم قد يحقق الواحد منكم من التقدم 
ال�شخ�شي على املدى البعيد ما يعجز عنه كثري من الأذكياء.. وتذكروا دائما الذي جرى 
بني الأرنب وال�شلحفاة حيث هزم الأرنب ب�شبب غروره وتوانيه، وفازت ال�شلحفاة بداأبها 

ومثابرتها.
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اليهود والنصارى لن يرضوا عن اإلسالم 
والمسلمين

اليهود والن�شارى توحدت قلوبهم على التعنيت على الإ�شالم وامل�شلمني، واتفقوا 
على الكفر، يقول - تعاىل -: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ رب )البقرة: 120(، 
فغاية هوؤلء- �شواء كانوا يهوًدا اأم ن�شارى – هو اأن يرتك امل�شلمون دينهم، ويهجروا 
�شهادة "ل اإله اإل اهلل حممد ر�شول اهلل"، فال حوار احل�شارات ير�شيهم، ول الآيات كلها 
تقنعهم، واإمنا هدفهم اأن يخففوا من اإميان امل�شلمني بالتدريج ويقنعوهم باأن يعاينوا 
الأمريكية   احل�شارة  اأ�شلوب  واإىل  اإليها  مييلوا  واأن  والن�شرانية،  اليهودية   الثقافة 
- الأوروبية -، ولو بع�ص امليل، فيكون من َثمَّ ميلهم اإىل اليهود والن�شارى، فياأخذون 
احلياة  اأ�شلوب  ويف  والفنون،  الآداب  ويف  والقت�شاد،  وال�شيا�شة  احلكم  يف  بطريقتهم 
وتناول الأمور، وينفرون من طريقة امل�شلمني اأهل ملتهم، وت�شقط بالتدريج عباداتهم، 
واح��دة،  ملة  هو  الن�شارى  اأم  اليهود  من  �شواء  كله  الكفر  اأن  نالحظ  الآي��ة  ه��ذه  ويف 
د ملة اليهود وملة الن�شارى، وهما فعاًل متحدان من  "ملتهم" فوحرّ قال - تعاىل -: 
حيث ال�شريعة، وامللة هي ال�شريعة، وملة امل�شلمني تخالف ملة اليهود والن�شارى، فلما 
تخالفا تباين فعل اأتباع هذه امللل فكان اختالف الديانة، فامللة هي ال�شريعة، والدين هو 
 الطريقة كقوله - تعاىل -:  زب ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  رب )الكافرون(؛ لذا قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
ما  اإىل  امل�شلمني  دع��وا  والن�شارى  واليهود  داود.  اأب��و  اأخرجه  ملتني«  اأه��ل  يتوارث  »ل 
رب  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  عليه:  هم 

)البقرة(.
احلق،  اإىل  التي حنفت  امللة  هي  واحلنيفية  اإبراهيم،  ملة  احلنيفية هي  وكانت 
واإىل ما كان عليه اإبراهيم؛ و�شمى اإبراهيم حنيًفا لأنه حنف اإىل دين اهلل وهو الإ�شالم. 
واحلنف: هو امليل، ومنه رجل حنفاء، ورجل اأحنف: وهو الذي متيل قدماه كل واحدة 

منهما اإىل اأختها باأ�شابعها، وقيل احلنف ال�شتقامة، كقوله - تعاىل -:  زب ۓ ڭ  ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ    ۆ ۈ رب )اآل عمران: ٦7(.
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"2)" صفة لليهود
هذه ال�شفات اأح�شتها الآيات من �شورة الن�شاء، من قوله - تعاىل -: زب ېئ ېئ رب 
)الن�شاء: 44( اإىل قوله - تعاىل -: زب يئ جب حب خب مب رب )الن�شاء: 51(، وهي:

 1- زب ی جئ رب )الن�شاء: 44( اأي ي�شتبدلونها بالهدى، كقوله - تعاىل -: 
رب  يئ  ىئ  مئ  حئ  زب   -2 1٦(؛  )ال����ب����ق����رة:  رب  ېئ  ېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ  زب 
زب ٺ ٺ ٺ ٿرب  اإ�شاللكم عن طريق احلق؛ 3-  اأْي يريدون  )الن�شاء:44(، 
رب  ٿ  ٿ  ٿ   زب   -4 وينق�شون؛  فيه  وي��زي��دون  ي��ت��اأول��ون��ه  اأْي   ،)4٦ )ال��ن�����ش��اء: 
)الن�شاء: 4٦(، اأْي �شمعنا قولك وع�شينا اأمرك؛ 5- زب ٹ ٹ ٹ رب )الن�شاء: 4٦(، 
اأي ا�شمع ل �شمعت، اأو ا�شمع غري م�شمع منك؛ ٦- زب ٹ رب )الن�شاء: 4٦(، اأي ارعنا 
�شمعك، يقولونها للتنقي�ص والغ�ص، وكان امل�شلمون يقلدونهم فيها، وقالوا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص 

"راعنا" فنزلت الآية تنهى امل�شلمني عنها، تقول: زب ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
مبادئ  يطعنون يف   ،)4٦ )الن�شاء:  ڤ ڤ ڦڦ رب  زب   -7 104(؛  )البقرة:  ۆ رب  ۆ  

ما  بع�ص  يقولون:  فكانوا   ،)4٦ )الن�شاء:  رب  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  زب   -٨ واأحكامه؛  الإ���ش��الم 
تخرب به يا حممد من �شوؤون ديننا نحن نوؤمن به، ول نوؤمن مبا جئت به؛ 9- زب ٴۇ 
زب ائ ەئ ەئ وئوئ  رب  واأح��ي��اوؤه؛ 10-  اأبناء اهلل  باأن قالوا نحن  ۋۋ رب )الن�شاء: 49( 
كتابهم  تكن �شمن  رواي���ات مل  رووا من  ال��ت��وراة، ومب��ا  50(، مبا حرفوا من  )الن�شاء: 
زب ی ی ی رب )الن�شاء: 51(، واجلبت: ال�شيطان  ون�شبوها اإىل اهلل؛ 11- 
"الطرق  ول��ذا احلديث  اهلل،  ما حرم  كل  وقيل اجلبت  اأول��ي��اوؤه،  والطاغوت  اإبلي�ص،  اأو 
والطرية والعيافة من اجلبت". والطرق: �شرب احل�شى اأو الرمل على �شبيل التكهن، 

والعيافة: زجر الطري امل�شمى التطري؛ والطاغوت: كل ما يطغي الإن�شان؛ 12- زب جئ  
حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب رب )الن�شاء: 51(، يعني يقولون لكفار قري�ص اأنتم 
اأهدى من امل�شلمني الذين اآمنوا مبحمد، والذي قال ذلك كعب بن الأ�شرف، قاله لأبي 
امل�شلمني، ويوؤلبهم  �شفيان ليحق الكفار، ويثبتهم على كفرهم، ويوغر �شدورهم �شد 
عليهم ق�شًدا اإىل املزيد من الفتنة، واإ�شعاًل للحرب. فهذه اثنتا ع�شرة �شفة منكرة يف 

اليهود كانت فيهم يف املا�شي وما تزال - لعنهم اهلل. 
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الهروب من المسؤولية
م�شوؤولية،  م��ن  منه  يطلب  م��ا  ال��ف��رد  تنفيذ  ع��دم  ه��و  امل�شوؤولية  م��ن  ال��ه��روب 
والهروب من ذلك، فتجد بع�ص املرتبني بيننا يكلف مثاًل باإلقاء كلمة اأمام زمالئه، اأو 
يدعى للم�شاركة يف الأعمال اخلريية، اأو يلقي كلمة يف امل�شجد.. اإلخ؛ يعتذر باأنه لي�ص 
اأهاًل لهذه الأعمال، فيعطي الآخرين قائمة كبرية من العتذارات الوهمية حول هذه 
الق�شية، ويدعي البع�ص اأن هذا من التوا�شع، واأن الإن�شان مل ي�شل اإىل مرحلة الن�شج 
اأف�شل  امل�شتعان، هناك من هو  بل�شان حاله: اهلل  والدعوي، ويقول  العلمي والرتبوي 
مني، اأنا ل�شت اأهاًل اأن اأتكلم اأمام زمالئي اأو اأن�شحهم.. اإلخ. وهذا ل �شك اأنه من احليل 
النف�شية التي تعرتي بع�ص �شباب ال�شحوة اليوم، واهلل امل�شتعان.. بل هذا من مداخل 
ال�شيطان على العبد، فاإذا مل يقم املرتبي بهذه امل�شوؤولية ويتحملها بقوة، فمن يقوم بها 
اإًذا؟!، والأ�شل باملرتبي الناجح اأن يتعود على حتمل امل�شوؤولية حتى ولو اأخفق يف بداية 
الأمر، فاإن بداية العظماء الأبطال كانت من ال�شفر، وحتمل الكثري منهم ال�شعوبات 

واملخاطر من اأجل ال�شعود للقمة.
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المعلم مصلح اجتماعي
ال��ذي ي�شلي  والإم���ام  املعلم  القرية هو  ك��ان فيه فقيه  ال��ذي  العهد  لقد م�شى 
بالنا�ص، واخلطيب الذي يعظهم من فوق املنرب.. نعم م�شى ذلك العهد؛ لأن احل�شارة 
اأنها  اأخذت يف التطور نحو التخ�ش�ص وقيام الفرد بعمل خا�ص ينا�شبه، كما  الب�شرية 
اأخذت لوًنا علميًّا جديًدا.. ونتيجة هذا كله ان�شرف املعلم اإىل وظيفته فقط، وح�شبانه 
اأنها مق�شورة على املدر�شة؛ فهو يعلم التالميذ يوجههم ما داموا حتت �شلطانه داخل 
اأ�شيق احل��دود، وحرم  املعلم قد ح�شرها يف  ج��دران املدر�شة، لكن هذا الفهم لوظيفة 

املجتمع من كثري من املزايا التي تعود عليه لو اهتم املدر�ص باإ�شالحه. 
العامة،  احلياة  واملدر�شة جزء من  واملعلم مرب.  الرتبية،  املعلم هي  اإن وظيفة 
املعلم همه على  اأن يق�شر  اإًذا  املنزل. فلم يعد من اخلري  ا�شتمرار لوظيفة  ووظيفتها 
ناحية التعليم فقط داخل ميدان املدر�شة، بل ل بد له اأن ي�شاهم بن�شيب اجتماعي يف 

املجتمع الذي به املدر�شة قرية كانت اأو مدينة. 
واملعلم من اأرقى �شكان القرية - اأو املدينة - ثقافة، واأك هم ب�شًرا بالأمور، وهو 

م�شدر للقيادة.. فمن الإ�شالحات التي ميكن اأن يقوم بها ما يلي:
تاأ�شي�شها:  يف  ال���ش��رتاك  اأو  والتعاونية  الثقافية  اجلمعيات  بع�ص  تاأ�شي�ص   -1

كجمعية املحافظة على القراآن الكرمي، وجمعية املطالعة والقراءة.. اإلخ. 
2- اأن يحا�شر �شكان القرية يف املو�شوعات التي تهمهم اأو التي هم يف حاجة اإىل 
ال�شتنارة فيها: كاأن يحا�شرهم يف �شوؤون دينهم، اأو اأمور النظافة وال�شحة.. اإلخ. 

3- اأن ي�شهل على اأولياء الأمور الت�شال باملدر�شة ومعرفة حال التالميذ ودرجة 
تقدمهم، واأن يت�شل باأولياء الأمور مل�شاعدتهم يف م�شكالتهم الجتماعية التي توؤثر يف 

تقدم التلميذ. 
واأن ي�شلح  الأ�شر،  اأو  املتخا�شمني  الأف��راد  ر�شول خري و�شالم بني  اأن يكون   -4

بينهم. 
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بالإيحاء  واملهني  ال��درا���ش��ي  التوجيه  اأولده����م  توجيه  يف  الآب���اء  ي�شاعد  اأن   -5
والقرتاح، وذلك بقدر ما ت�شمح معهم به ثقافته. 

٦- اأن يكون منوذًجا �شاحًلا لالأخالق الكرمية، واأن يتجنب مواطن ال�شبه. 
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أهمية الكلمة في اإلسالم
لي�شت الكلمة يف الإ�شالم حركات يوؤديها املرء دون �شعور بتبعتها، بل اإن الن�شباط 

يف الكلمة �شمة من �شمات املوؤمنني ال�شادقني زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ رب )املوؤمنون(. 

ينزه  فاإنه  الباطل  بالكالم  الل�شان  ه��ذا  �شغل  عن  نف�شه  ينزه  امل�شلم  ك��ان  ولئن 
�شمعه عن ال�شتماع اإىل الباطل فيلقن الالغي ال�شادر در�ًشا عملًيا يف النزاهة وطهارة 

ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  زب   ال�����ش��ل��وك 
ک رب )الق�ش�ص(.

اإىل  و�شبيل  للطهر  معراج  اأنها  يعرف  حيث  كلمته،  بقيمة  ي�شعر  احل��ق  املوؤمن 
اأرب��اب الكالم يف ك ته  ال�شالح، ويف ذلك اأجمل عزاء حينما تنازعك النف�ص لتجاري 

زب ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ  رقيب  اأو  دون ح�شيب  وتفلته 
ۓ ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ رب )الأحزاب(.

قال ابن كثري - يرحمه اهلل - : يقول اهلل - تعاىل - اآمًرا عباده املوؤمنني بتقواه، 
واأن يعبدوه عبادة من كاأنه يراه واأن يقولوا قوًل �شديًدا، اأي م�شتقيًما، ل اعوجاج فيه 
ول انحراف، ووعدهم باأنهم اإذا فعلوا ذلك اأثابهم عليه باأن ي�شلح اأعمالهم، اأي يوفقهم 
يلهمهم  امل�شتقبل  يقع يف  وما قد  املا�شية،  الذنوب  لهم  يغفر  واأن  ال�شاحلة،  لالأعمال 

التوبة منه.
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الجدية
اأوقاتنا  م�شتغلني  الرتاهات،  بعيدين عن  نعي�ص جادين يف حياتنا  اأن  اأجمل  ما 
فيما يعود علينا بالنفع، اإن كثرية املزاح ت�شعف القلب وتثبط القوة وت�شل احلما�ص.. 
الكثري  اأ�شبح  عندما  اليوم  حالنا  وكيف  جادين،  كانوا  عندما  ال�شلف  ح��ال  ك��ان  كيف 

م�شتهرتين؟
عمر بن عبدالعزيز عندما ا�شتلم اخلالفة جمع وزراءه واأعوانه ومنع املزاح يف 

جمل�شه، وا�شرتط عليهم اأن ل يغتابوا م�شلًما. 
الأق�شى، وقد كان  امل�شجد  ل�شان  ر�شالة على  تاأتيه  الأيوبي  الدين  وهذا �شالح 

الأق�شى اأ�شرًيا يف يد ال�شليبيني اآنذاك، تقول الر�شالة: 

ي�������������������ا اأي�������������������ه�������������������ا امل����������������ل����������������ك ال�������������������ذي 
مل�������������ع�������������امل ال���������������������ش����������ل����������ب����������ان ن������ك�������������ص 

ج����������������������������������اءت اإل���������������������ي���������������������ك ظ�����������الم�����������ة 
ت�������������ش������ع������ى م�����������ن ال��������ب��������ي��������ت امل������ق������د�������ص 

ك����������������������ل امل�������������������������������ش���������������اج���������������د ط�����������ه�����������رت 
واأن��������������������������ا ع���������ل���������ى ������������ش�����������ريف اأجن�������������������ص

فينتخي �شالح الدين وي�شحذ الهمم، ومينع املزاح وال�شحك يف جي�شه، ويقودا 
اآنذاك،  امل�شلمني  اإىل حظرية  حملة ل تبقي ول تذر، فيك�شر �شوكتهم ويعيد الأق�شى 

فانظر اإىل اجلدية تلعب دورها بعد توفيق اهلل تعاىل، فيا ليت اأنا نكون جادين. 
ثم عاد اليوم بعد �شالح الدين اليهود فاحتلوا الأق�شى وعبثوا به ودن�شوه، يوم 

اأن تخلى من تخلى عن مبادئ �شالح الدين وغرق يف املزاح. 
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ال تنشد السكون .. فلن يكون!
اأنت م�شغول اإىل اأق�شى درجة؟
ل جتد الوقت حتى.. لتتنف�ص؟!

قائمة اأعمالك مليئة باأ�شغال، ومهام، ومتطلبات؟
اأنت اإذن من ال�شنف الذي يعتقد اأنه اإذا انتهى من قائمة الأعمال التي بني يديه، 

واأداها على اأكمل وجه ف�شي�شعر بالهدوء، والراحة وال�شكينة.. األي�ص كذلك؟
هيهات.. هيهات اأن يحدث هذا يا �شاحبي!

فبب�شاطة تثري الغيظ ما اأن ينتهي بند اإل ويفتح الباب على ع�شرات البنود التي 
اإ�شافية؛  حتتاج اإىل كثري عمل وجهد، وقد نرى اأعمالنا تزداد حتى واإن بذلنا جهوًدا 

طلًبا للراحة وال�شكينة.
وال�شعي  املهام  قائمة  من  النتهاء  خلف  الرك�ص  اأن  العزيز  قارئي  واحلقيقة 
اأن نرى الأمر على  اإل توتًرا واإرهاًقا.. واحلل يف  املحموم؛ كي نغلقها لن يزيد الأمر 

حقيقته وهي اأن قائمة اأعمال املرء منا يجب األ تكون فارغة اأبًدا!
والإن�شان الإيجابي الفعال هو بطبيعة احلال اإن�شان م�شغول، والفراغ وال�شكوت 

هما الهواية املف�شلة للك�شاىل والفارغني و�شاكني القبور..!
واأمام هذه احلقيقة يجب اأن نتعلم كيف نتعامل بهدوء و�شكينة اأمام �شغوطات 
احلياة، وتدرك اأن الهو�ص باإنهاء الأعمال وتفريغ القائمة من بنودها �شي�شيبنا ب�شغط 

الدم وال�شكري والع�شبية الدائمة.
لن ميوت اأحدنا وقد اأمت قائمة اأعماله، كلنا �شتكون لدينا اأعمال يتمها من بعدنا 

اأبناء واأحفاد وخلفاء.
وبخالف الر�شل والأنبياء، فال اأحد ميوت وقد اأنهى كل ما ياأمل فيه، فحنانيك 

قارئي الكرمي.. ل ترك�ص وتلهث، فت�شيع منك حلظات ال�شعادة والب�شر.
اإن النهماك التام يف العمل، وحماولة اإجناز كل �شي، كفيل باأن يفقدك تركيزك، 
وي�شرق منك عمرك، نعم كلنا لدينا مهام علينا اإجنازها، ولكن بروية وتوؤدة وتركيز.
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مكارم الصدق
اأعماله،  العبد  اأحوال  باأل تكذب  ال�شر والعالنية والظاهر والباطن  ا�شتواء  هو 

ول اأعماله اأحواله.
قال ابن القيم - يرحمه اهلل - وال�شدق ثالث: قول وعمل وحال.

فال�شدق يف الأقوال: ا�شتواء الل�شان على القوال كا�شتواء ال�شنبلة على �شاقها.
على  الراأ�ص  كا�شتواء  واملتابعة،  املر  على  الأفعال  ا�شتواء  الأعمال:  يف  وال�شدق 

اجل�شد.
وال�شدق يف الأحوال: ا�شتواء اأعمال القلب واجلوارح على الإخال�ص.

وا�شتفراغ الو�شع وبذل الطاقة. فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بال�شدق 
وبح�شب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون �شديقته. كما فعل اأبو بكر ر�شي اهلل 

عنه.
وحقيقة ال�شدق يف هذه الأ�شياء 0مدخل �شدق وخمرج �شدق، ول�شان �شدقن 
وقدم �شدق، ومقعد �شدق( هو احلق الثابت املت�شل باهلل، املو�شل على اهلل، وهو ما كان 

به وله من الأقوال والأعمال. وجزاء ذلك يف الدنيا والآخرة.
رب  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  زب  ت���ع���ايل:  اهلل  ق����ال   -1

)التوبة(.
وال�شاهد: زب ڃ ڃ  ڃ رب.

واملعنى: زب ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ رب باأتباع اأوامره واجتناب نواهيه زب ڃ ڃ  
واأقوالهم  نياتهم  وبواطنهم، وهم �شادقون يف  ا�شتوت ظواهرهم  الذين  ڃ رب 

  - - ر�شي اهلل عنهما  بكر وعمر  واأب��ي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  الآخ��رة مع  ال�شادقني يف  تكونوا مع 
و�شائر النبني وال�شديقني وال�شهداء وال�شاحلني. 

ی  ی     یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ     ۈئ  ۆئ  ۆئ  زب   :- تعاىل   - قال   -2
جئ حئ  مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت  رب )مرمي(.
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وال�شاهد: زب حب خب مب ىب يب رب.
زب ىئ ىئ یی ی    ی جئ رب.  زب ۆئ ۆئ رب. من رحمتنا وجعلنا   واملعنى: 
اإنعام  زب حب خب مب ىب يب رب. هذا  زب مئ ىئ يئ جب رب  وقوله - تعاىل - عنهم 
اآخر مقابل الهجرة يف �شبيل اهلل، حيث جعل اهلل - تعاىل - لهم ل�شان ال�شدق يف الآخرة، 
وهو  واأح�شنه،  الثناء  باأطيب  وذريته  اإبراهيم  على  يثنون  الإلهية  الأدي��ان  اأه��ل  ف�شائر 
اإكراًما من اهلل - تعاىل -  اإبراهيم وول��ده  ل�شان ال�شدق العلي الرفيع الذي حظي به 

واإنعاًما عليهم جزاء �شدق اإبراهيم و�شربه وبالتايل هجرته لالأ�شنام وعابديها.
3- وقال - تعاىل -: زب ڱ ڱ  ںں   ڻ رب )املعارج(.

وال�شاهد: زب ڱ ڱ  ںں   ڻ رب.
لهم  وبالتايل حدث  واجل��زاء،  للبعث  القيامة  بيوم  يوؤمنون  الذين  اأي  واملعنى: 
الإ�شفاق واخلوف من عذاب اهلل عند عرو�ص خاطر املع�شية برتك واجب اأو فعل حمرم.
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تكريم اإلنسان
يقول ابن كثري - برحمه اهلل - يف تكرمي الإن�شان: "هو تف�شيله يف خلقه على 
اأح�شن �شورة واأكملها، ويف اأن يجعل له �شمًعا وب�شًرا وفوؤاًدا، يفقه بذلك كله، وينتفع به 
ويفرق بني الأ�شياء ويعرف منافعها وخوا�شها وم�شارها يف الأمور الدينية والدنيوية".

واملعنى: التكرمي اأنواع:
1- تكرمي اهلل لالإن�شان.
2- تكرمي الإن�شان لنف�شه.

3- تكرمي الإن�شان لأخيه الإن�شان.
اأما النوع الأول: وهو تكرمي اهلل لالإن�شان:

له  واأ�شجد  روح��ه  فيه من  ونفخ  بيده  اآدم  - خلق  �شبحانه   - اهلل  اأن  ويتمثل يف 
و�شخر  والتكلف  الختيار  فيه  الأ�شياء، وجعل  به  الذي مييز  العقل  واأودع��ه  مالئكته، 
اإليه الر�شل لهدايته؛ حتى ل ي�شل فيعذب، واأحبه - �شبحانه -  له املخلوقات، واأر�شل 
وذكره يف املالأ الأعلى وحفظه، وجعله عبًدا هلل وحده ولي�ص لأحد غري اهلل فيه �شيًئا 
)اأي حتريره من الأ�شباب(، ووعده بالثواب بعد املوت يف الآخرة؛ اإذ اأعد للطائعني جنة 

عر�شها ال�شموات والأر�ص.
ثانًيا: تكرمي الإن�شان لنف�شه:

وهو بالختيار الأمثل؛ اإذ اأكرمك اهلل و�شواك وحررك فال اأقل من اأن تكون عبًدا 
له وحده، ثم يكون منهجه ما يحب اهلل وير�شاه، وياأخذ باأ�شباب احلياة.

ثالًثا: تكرمي الإن�شان لأخيه الإن�شان.
1- الإح�شان اإليه.
2- ح�شن الظن به.
3- ح�شن معاملته.
4- الن�شح له.
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ودرجات الإن�شان الآخر هي:
1- الأقارب.

2- الإخوان والأخوات، وال�شاحبة والأبناء.
3- الأقارب.
4- امل�شلمون.

5- الذين على غري امللة )وهم اأهل الكتاب(.
٦- امل�شركون.

www.alukah.net
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 همسة لمن يتداول الصور الفاضحة
�شوًرا  العنكبوتية  بال�شبكة  اأو  جوالك  على  تر�شل  من  يا  احلبيب!  اأخ��ي  اإليك 

لبنات اأو م�شاهد عارية!
اإليك من القلب اإىل القلب؛ علها تبعث فيك مكامن الإمي��ان، فرمبا ل  ر�شالة 

تدرك خطر تلك الر�شائل، ول اآثارها!
ولكن باهلل عليك اأ�شاألك اأن جتبيني:

اأتر�شى لأمك واأختك م�شاهدة تلك ال�شور؟!
اأتر�شاه لزوجتك؟!

األي�ص امل�شلمون اإخوانك؟!
األي�شت اأعرا�شهم ِعر�شك؟!

اإنه �شر عظيم ل تر�شاه لنف�شك!
األ تعلم اأن ما تقوم به من تبادل تلك ال�شور الفا�شحة اإمنا هو �شيئة جارية؟! 

)اأي: اإن اإثمها واإثم من ن�شرها م�شتمر معك حتى تتوب اإىل اهلل(.
األ تعلم اأنك تتحمل اآثام كل من �شاهد هذه ال�شور التي قمت باإر�شالها؟!

األ تعلم اأن ر�شيدك من ال�شيئات يزداد بتبادل هذه ال�شور حتى بعد مماتك؟!
األ تعلم اأن تبادل تلك ال�شور بني النا�ص بعد مماتك ي�شبب عذابك يف القرب حتى 

قيام ال�شاعة؟!
م الفواح�ص ما ظهر  األ تعلم اأن اهلل - �شبحانه وتعاىل - يغار، ومن غريته اأنه حررّ

منها وما بطن؟!
باأي �شيء جتيب ربك عندما ي�شاألك عن )ن�شر ال�شور املحرمة( يوم القيامة؟!

ڎ  ڌڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  زب  تعاىل:  اهلل  يقل  اأمل 
ڎ ڈڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک رب )النور: 30(؟!
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اجلنة:  لكم  اأ�شمن  اأنف�شكم  م��ن  �شًتا  »ا�شمنوا يل  ملسو هيلع هللا ىلص:  ال��ر���ش��ول   يقل  اأمل  ث��م 
اإذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغ�شوا  اإذا وعدمت، واأدوا  اإذا حدثتم، واأوف��وا  ا�شدقوا 

اأب�شاركم، وكفوا اأيديكم«.
اأن  اإمنا هو ن�شر للف�شاد، واإلهاء للنا�ص عن ذكر اهلل، واأن��ت تعلم  اإن ما تقوم به 
اأن من وقع فيه ب�شبب تلك ال�شور،  النظر �شبب للزنا، فاحذر من الوقوع فيه، تذكر 

فاإثمه يقع عليك.
ا�شرب عن احلرام ميتعك اهلل باحلالل.

الأمل  م��ن  م��دي��دة  واأع���واًم���ا  وع��م��رك،  الثمن حياتك  احل���رام فتدفع  تقع يف  ل 
وال�شقاء، ويف الآخرة عذاب خملد يف النار!

قال اهلل تعاىل: زب ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی ی  ی 
جئ حئمئ رب )النور: 19(.

ثم اإذا كنت بارًعا يف ا�شتخدام ال�شبكة العنكبوتية؛ فلماذا ل تن�شر دين الإ�شالم 
وتنكر املنكر اأينما كان؟!

فر�شتك الآن.. فهل تفعل؟
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من فقه األزمات
حر�ص اأحد اأحبار اليهود �شاًبا يهودًيا لالإيقاع بني الأن�شار )الأو�ص واخلزرج(، 
واأن يذكرهم بيوم بعاث، الذي انت�شر فيه الأو�ص على اخلزرج، فاأثمرت الفتنة، وحمل 
كل من الأو�ص واخلزرج ال�شالح للقتال، فبلغ ذلك ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فاأ�شرع ومعه اأ�شحابه 

من املهاجرين.
واأن��ا  اجلاهلية  اأب��دع��وى  اهلل،  اهلل  امل�شلمني،  مع�شر  »ي��ا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  لهم  ف��ق��ال 
اأمر اجلاهلية  به عنكم  به وقطع  واأكرمكم  اإذ هداكم اهلل لالإ�شالم  بعد  اأظهركم،  بني 

وا�شتنقذكم به من الكفر واألف بني قلوبكم؟«.
اأن��ه��ا نزغة م��ن ال�شيطان وكيد من  ال��ق��وم )م��ن الأو����ص واخل���زرج(  وهنا ع��رف 

ا، ثم ان�شرفوا مع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مطيعني.  عدوهم، فبكوا وعانق بع�شهم بع�شً
هذا املوقف ح�شبه من الأهمية اأن اهلل اأنزل فيه قراآًنا يتلى، وهو موقف يقدم لنا 

در�ًشا غالًيا يف احلذر من الد�شائ�ص، ويقدم لنا در�ًشا يف احلفاظ على وحدة الأمة.
تفرق  اأن  تريد  التي  الد�شائ�ص  ياأتي من  ولكن اخلطر  واح��دة،  اأم��ة  فامل�شلمون 
الأو���ص  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص حني جمع  اهلل  ر�شول  الد�شائ�ص منذ عهد  ه��ذه  ب��داأت  وق��د  وحدتهم، 
واخلزرج على الإ�شالم، واألرّف بني قلوبهم على يد ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وانتهى ما بينهم من 
�شحناء ومعارك، لكن اليهود - قاتلهم اهلل - غاظهم اأن يروا وحدة امل�شلمني وقوتهم، 
واخل���زرج مبعارك  الأو����ص  ر  يذكرّ قي�ص  بن  �شاأ�ص  واأر���ش��ل��وا  والد�شائ�ص،  الفن  ف��اأث��اروا 
اجلاهلية، واأ�شعار كل قبيلة وما بها من التباهي والتفاخر بالن�شر، فاأيقظ فيهم روح 
القبيلة، فنادى كل فريق: يا لالأو�ص، ويا للخزرج!! يا لل�شالح! و�شمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاأ�شرع 
اإىل القوم. ونادى فيهم: »دعوها فاإنها جاهلية«. اأي اأن التداعي بالقبيلة اأمر من اأمور 
اجلاهلية التي ل يليق مبن اأكرمه اهلل بالإميان اأن ياأتي �شيًئا منها، واأنزل اهلل على قلب 

حبيبه قراآًنا يتلى، قال اهلل - تعاىل -: زب حئ مئ ىئ يئ جب  حب خب مب ىب يب 
جت حت ختمت   ىت  رب )اآل عمران(.
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لو كان في سبيل اهلل

راأى ال�شحابة �شاًبا جلًدا قوًيا يخرج كل يوم يف �شالة الفجر ليحتطب، وي�شتمر 

طوال يومه يف عمله الدوؤوب، ول يعود اإل بعد �شالة الع�شاء.

فقال ال�شحابة يف �شاأن هذا ال�شاب: »لو كان �شبابه وجلده وقوته يف �شبيل اهلل 

لكان خرًيا له«.

ف�شمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص مقالتهم فقال له: »لو كان ي�شعى على اأولده فهو يف �شبيل اهلل« 

وعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأموًرا كلها يف �شبيل اهلل.

هذا املوقف ي�شحح فيه �شيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص مفهوًما خاطًئا �شاع بني النا�ص قدمًيا 

وحديًثا، وهو اقت�شار مفهوم العمل ال�شالح والعبادة على ال�شعائر الإ�شالمية املعروفة 

كال�شالة وال�شيام والزكاة واحلج.

وعلمنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن معنى )يف �شبيل اهلل( ميتد لي�شمل الأعمال النافعة احلالل 

التي نقوم بها يف دنيانا لتح�شيل الأرزاق وعمارة الدنيا وكفاية احلاجة.

ملسو هيلع هللا ىلص عد عمل ال�شاب و�شعيه من  وقد راأينا يف املوقف مو�شوع احلديث اأن النبي 

اأجل اأ�شرته عبادة يف �شبيل اهلل يثاب عليها من اهلل - عز وجل -.

وال���ق���راآن ال��ك��رمي ي��وؤك��د ه���ذا امل��ف��ه��وم الإمي�����اين، ق���ال اهلل - ت��ع��اىل -: زب گ 

رب  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ   ڳ 

)احلج(.

ف��ج��اء ِذك���ر ف��ع��ل اخل���ري ع��اًم��ا و���ش��ام��اًل يف ���ش��ي��اق ذك���ر ال��ع��ب��ادات امل�����ش��ه��ورة 

الأم��ة  وب��ن��اء  الدنيا  وع��م��ارة  العمل  لقيمة  تعظيم  ه��ذا  ويف  وال��رك��وع،  كال�شجود 

الطيب. باحلالل 
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من  ي�شتفاد  كما  املغفرة؛  اأ�شباب  من  �شبًبا  املعا�ص  على  ال�شعي  اهلل  جعل  ولقد 
�شبيل لإجناز  العمل  واملوا�شلة يف  فالتبكري  الأع��م��ال،  اإجن��از  يف  العالية  الهمة  املوقف 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهم بارك لأمتي يف  اأعمالهم، فقال  اإىل  ملسو هيلع هللا ىلص للمبكرين  العمال، وقد دعا النبي 

بكورها« رواه اأبو داود.  
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البرنامج العملي للذة العبادة ")"
عندما �شئل بالل بن رباح - ر�شي اهلل عنه - عن �شبب �شربه على الإميان مع 
م��رارة  "مزجت  امل�شهورة:  قولته  فقال  احل��ارة،  مكة  رم�شاء  يف  وطرحه  تعذيبه  �شدة 

العذاب بحالوة الإميان فطغت حالوة الإميان".
وال��ع��زم  بالعمل  اإل  ثمرته  تقطف  ول  ن��ظ��ري،  منه  اأك���   عملي  امل��و���ش��وع  ه��ذا 
والإرادة؛ ف�شروط جناح الربنامج تنبع من ال�شعور باحلاجة اإىل هذا الربنامج، ومن 

خطوات هذا الربنامج ما يلي: 
1( �شيام ثالثة اأيام من كل �شهر مع املحافظة على ال�شيام املو�شمي )ال�شت من 

�شوال، وعرفة، وعا�شوراء(. 
اأرب��ع �شفحات  القراآن قبل كل �شالة  ق��راءة  �شهر، بطريقة  القراآن كل  2( ختم 

)اأوجه( فيقراأ كل يوم جزًءا؛ فيختم القراآن كل �شهر.
3( التبكري اإىل ال�شلوات.. و�شابط التبكري هو اأنه اإذا �شمعت املوؤذن يقول "حي 

على ال�شالة" خرجت اإىل امل�شجد مل يخرجك اإل ال�شالة فاأنت مبكر.
الظهر،  قبل  واأرب��ًع��ا  الفجر،  قبل  )اثنتني  ال��روات��ب.  ال�شنن  على  املحافظة   )4

واثنتني بعد الظهر، واثنتني بعد املغرب، واثنتني بعد الع�شاء(.
اعني من  الرجرّ اأي:  الأواب��ني  وت�شمى �شالة  ال�شحى،  ركعتي  على  املحافظة   )5
الذنوب، وتبداأ من ارتفاع ال�شم�ص قيد رمح اإىل قبيل الزوال )بعد اإ�شراق ال�شم�ص ب�ربع 

�شاعة اإىل قبيل �شالة الظهر بثلث �شاعة(.
وال��ن��وم،  وامل�����ش��اء،  ال�شباح  )اأذك����ار  خا�شة  ال�شتغفار،  اأذك����ار  على  املحافظة   )٦
والدخول واخلروج من امل�شجد، واأذكار دخول املنزل واخلروج منه، واأذكار دخول اخلالء 

واخلروج منه، وغريها( واأعظم الذكر هو كتاب اهلل - جل وعال -.
7( املحافظة على ال�شفع والوتر.

لك  لدعا  يومًيا  ت�شدقت  لو  لأن��ك  بريال؛  ول��و  اأ�شبوعًيا  اأو  يومًيا  ال�شدقة   )٨
يومًيا ملك، ويف مداومة على عمل �شالح وهو مما يورث لذة العبادة.
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البرنامج العملي للذة العبادة "2"
�شدة  م��ع  الإمي���ان  �شبب �شربه على  ع��ن   - - ر�شي اهلل عنه  ب��الل  �شئل  عندما 
العذاب  "مزجت مرارة  امل�شهورة:  تعذيبه وطرحه يف رم�شاء مكة احلارة فقال قولته 

بحالوة الإميان فطغت حالوة الإميان".
وال��ع��زم  بالعمل  اإل  ثمرته  تقطف  ول  ن��ظ��ري،  منه  اأك���   عملي  امل��و���ش��وع  ه��ذا 
والإرادة؛ ف�شروط جناح الربنامج تنبع من ال�شعور باحلاجة اإىل هذا الربنامج، ومن 

خطوات هذا الربنامج ما يلي: 
1( احر�ص على اأن تكون على طهارة غالب اليوم؛ لأنها معني على العمل ال�شالح، 

ومطردة للك�شل وال�شيطان.
ملسو هيلع هللا ىلص:  2( حافظ على ركعتي الو�شوء، ويبني ف�شلها حديث بالل عندما قال له 
»اإين �شمعت قرع نعليك يف اجلنة«، فبني له اأن �شبب ذلك هو اأنه مل يتو�شاأ اإل �شلى هلل 

ما كتب له.
3( حافظ على اأربع ركعات قبل النوم بنية اأنها من �شالة الليل.

4( طلب العلم؛ كاأن حتفظ كتاب اهلل - عز وجل -، وحت�شر الدرو�ص، وتقراأ من 
كتاب، وهنا طريقة جمربة، وهي اأن تقراأ يف اليوم ما ل يقل عن ربع �شاعة، ثم اجعل 

بجانبك دفرًتا لت�شجل فيه ما ا�شتفدت فيه من القراءة.
ا  5( املحا�شبة قبل النوم؛ وتكون املحا�شبة يف جميع ما مر بك يف اليوم، خ�شو�شً

اأمور الطاعة واملع�شية، وكذلك هل ازددت علًما، وكيف كانت عبادتك.. الخ.
٦( جتديد التوبة؛ يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإين لأ�شتغفر اهلل واأتوب اإليه يف اليوم والليلة 

اأك  من �شبعني مرة« اأو كما قال - عليه ال�شالة وال�شالم -.
7( التفكر يف خملوقات اهلل - �شبحانه -، قال - تعاىل -: زب گ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڳڱ 

ھ  رب )اآل عمران(.
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٨( �شالمة القلب من الأمرا�ص املعنوية؛ كاحل�شد واحلقد والكراهية.
9( الدعوة اإىل اهلل - تعاىل - باحلكمة واملوعظة احل�شنة.

10( ترك املع�شية لأجل اهلل - �شبحانه -.
11( بر الوالدين.
12( �شلة الرحم.

www.alukah.net



446

بنك الكلمة البينة

ال تبكِ على اللبن المسكوب
بع�ص النا�ص يعترب طبعه الذي ن�شاأ عليه، وعرفه النا�ص به، وتكونت يف اأذهانهم 
ال�شورة الذهنية عنه على اأ�شا�شه، يعتربه �شيًئا لزًما له ل ميكن تغيريه، في�شت�شلم له 

ويقنع، كما ي�شت�شلم ل�شكل ج�شمه اأو لون ب�شرته؛ اإذ ل ميكنه تغيري ذلك.
مع اأن الذكي يرى اأن تغيري الطباع لعله اأ�شهل من تغيري املالب�ص!!

بني  هي  بل  اأو جمعه؛  تداركه  ل ميكن  ال��ذي  امل�شكوب  كاللنب  لي�شت  فطباعنا 
اأيدينا.

بل ن�شتطيع باأ�شاليب معينة اأن نغري طباع النا�ص؛ بل عقولهم - رمبا -!
ذكر ابن حزم يف كتابه "طوق احلمامة":

تناف�ص؛  التجار  اأربعة من  بينه وبني  تاجًرا م�شهوًرا، وقع  الأندل�ص  اأنه كان يف 
فاأبغ�شوه، وعزموا على اأن يزعجوه، فخرج ذات �شباح من بيته متجًها اإىل متجره لب�ًشا 

ا اأبي�ص وعمامة بي�شاء. قمي�شً
لقيه اأولهم فحياه، ثم نظر اإىل عمامته وقال: ما اأجمل هذه العمامة ال�شفراء.

فقال التاجر: اأعمَي ب�شُرك؟! هذه عمامة بي�شاء.
فقال: بل �شفراء.. �شفراء لكنها جميلة.

تركه التاجر وم�شى.
فلما م�شى خطوات لقيه الآخ��ر، فحياه ثم نظر اإىل عمامته وق��ال: ما اأجملك 

اليوم، وما اأح�شن لبا�شك، خا�شة هذه العمامة اخل�شراء.
فقال التاجر: يا رجل العمامة بي�شاء.

قال: بل خ�شراء.
قال: بي�شاء.. اذهب عني.

عمامته  ط��رف  اإىل  والأخ���رى  الفينة  ب��ني  وينظر  نف�شه  يكلم  امل�شكني  وم�شى 
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اأنها بي�شاء، و�شل اإىل دكانه، وحرك القفل ليفتحه؛ فاأقبل  املتديل على كتفه ليتاأكد 
وزادت  اجلميل،  لبا�شك  خا�شة  ال�شباح،  ه��ذا  اأجمل  ما  ف��الن،  يا  وق��ال:  الثالث  اإليه 

جمالك هذه العمامة الزرقاء. 
نظر التاجر اإىل عمامته ليتاأكد من لونها، ثم فرك عينيه وقال: يا اأخي عمامتي 

بي�شاء.
قال: بل زرقاء، لكنها عموًما جميلة.. ل حتزن.. ثم م�شى، فجعل التاجر ي�شيح 

به العمامة بي�شاء، وينظر اإليها، ويقلب اأطرافها.
جل�ص يف دكانه قلياًل وهو ل يكاد ي�شرف ب�شره عن طرف عمامته.

اأي��ن ا�شرتيت هذه  اأه��اًل يا ف��الن.. ما �شاء اهلل!! من  دخ��ل عليه الرابع وق��ال: 
العمامة احلمراء؟!

ف�شاح التاجر: عمامتي زرقاء.
قال: بل حمراء.

قال التاجر: بل خ�شراء.. ل.. ل.. بل بي�شاء.. ل.. زرقاء.. �شوداء.. ثم �شحك.. 
ثم �شرخ.. ثم بكى.. وقام يقفز!

قال ابن حزم: فلقد كنت اأراه بعدها يف �شوارع الأندل�ص جمنوًنا يحذفه ال�شبيان 
باحل�شى!

ف��اإذا كان ه��وؤلء مبهارات بدائية غ��ريوا طبع رج��ل؛ بل غ��ريوا عقله، فما بالك 
مبهارات مدرو�شة، منورة بن�شو�ص الوحيني، ميار�شها املرء تعبًدا هلل - تعاىل - بها.

فطبق ما تقف عليه من مهارات ح�شنة لت�شعد، واإن قلت يل: ل اأ�شتطيع! قلت: 
حاول، واإن قلت: ل اأعرف! قلت: تعلم .

ُيعَطْه،  بالتَّحلُِّم، ومن يتحرَّ اخلرَي  احِللُم  واإمنا  بالتَّعلُِّم،  العلُم  )اإمنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال 
ه(. ح�شنه الألباين. ومن يتَِّق ال�شرَّ ُيَوقَّ
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مع الفقراء
عدد من النا�ص اليوم اأخالقهم جتارية؛ فالغني فقط هو الذي تكون نكته طريفة 

في�شحكون عند �شماعها، واأخطاوؤه �شغرية فيتغا�شون عنها.
اأما الفقراء فنكتهم ثقيلة، ي�شخر بهم عند �شماعها، واأخطاوؤهم ج�شيمة ي�شرخ 

بهم عند وقوعها.
اأما ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فكان عطفه على الغني والفقري �شواء.

قال اأن�ص - ر�شي اهلل عنه -: "كان رجل من اأهل البادية ا�شمه زاهر بن حرام، 
وكان رمبا جاء املدينة يف حاجة فيهدي للنبي ملسو هيلع هللا ىلص من البادية  �شيًئا من اإقط اأو �شمن، 
فُيجهزه ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذا اأراد اأن يخرج اإىل اأهله ب�شيء من متر ونحوه، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

يحبه وكان يقول: »اإن زاهًرا باديتنا.. ونحن حا�شروه«، وكان زاهًرا دميًما.
خرج زاهر - ر�شي اهلل عنه - يوًما من باديته، فاأتى بيت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فلم يجده، 
وكان معه متاع فذهب به اإىل ال�شوق، فلما علم به النبي ملسو هيلع هللا ىلص م�شى اإىل ال�شوق يبحث 
عنه، فاأتاه فاإذا هو يبيع متاعه، والعرق يت�شبب منه، وثيابه ثياب اأهل البادية ب�شكلها 

ورائحتها.. فاحت�شنه ملسو هيلع هللا ىلص من ورائه، وزاهر ل ُيب�شره، ول يدري من اأم�شكه.
ففزع زاهر وقال: اأر�شلني.. من هذا؟

ف�شكت النبي - عليه ال�شالة وال�شالم -.
فحاول زاهر اأن يتخل�ص من القب�شة.

ق  وجعل يلتفت وراءه؛ فراأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاطماأنت نف�شه، و�شكن فزعه، و�شار ُيل�شِ
ظهره ب�شدر النبي ملسو هيلع هللا ىلص حني عرفه؛ فجعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ميازح زاهًرا وي�شيح بالنا�ص يقول: 

من ي�شرتي العبد؟ من ي�شرتي العبد؟
فنظر زاهر يف حاله، فاإذا هو فقري ك�شري ل مال، ول جمال.

فقال: اإًذا واهلل جتدين كا�شًدا يا ر�شول اهلل.
فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »لكن عند اهلل ل�شت بكا�شد، اأنت عند اهلل غال«.
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فال عجب اأن تتعلق قلوب الفقراء به ملسو هيلع هللا ىلص وهو ميلكهم بهذه الأخالق.
باملال والطعام؛ لكنه  البخل عليه  الأغنياء  الفقراء قد ل يعيب على  كثري من 

يجد عليهم بخلهم باللطف وح�شن املعا�شرة.
واح��رتام��ه، فرفع يف ظلمة  بقيمته  واأ�شعرته  تب�شمت يف وجهه،  وكم من فقري 

الليل يًدا داعية ي�شتنزل بها لك الرحمات من ال�شماء.
اأق�شم على اهلل  لو  ل��ه..  يوؤبه  بالأبواب ل  اأغ��رب ذي طمرين مدفوع  اأ�شعث  ورب 

لأبره؛ فكن دائم الب�شر مع هوؤلء ال�شعفاء.

www.alukah.net



450

بنك الكلمة البينة

نجاح رغم الصمم
ولد الرافعي يف قرية )بهتيم( مبحافظة القليوبية عام )1٨٨0م(، وا�شتقر فيما 

بعد يف مدينة طنطا وعا�ص فيها كل حياته.
دخل الرافعي املدر�شة يف نحو الثانية ع�شرة من عمره، فاأمت الدرو�ص البتدائية، 
ولكنه مل يتجاوزها، اإذا اأ�شيب مبر�ص مل يرتكه اإل بعد اأن اأثر يف اأع�شاب �شمعه، فاأخذ 
الثالثني من عمره، فلم يعد  اأ�شم وهو مل يتجاوز  اأ�شبح  �شمعه ي�شعف ويثقل حتى 

ي�شله من اأحاديث العامل من حوله �شيء.
الكتابة  اإليه  فعهدت  على عمل؛  واملطالعة، وح�شل  الدر�ص  على  الرافعي  انكبرّ 

فيها اإىل يومه الأخري.
ومل ي�شاعده ال�شمم على الختالط الكثري بني النا�ص، لكنه كان ح�شن الع�شرة 
دقيًقا يف اأعماله، كما عرف فيه �شدة تدينه وغريته على التقاليد املوروثة عن ال�شلف.
لقد اأثرى الرافعي معلوماته اللغوية بحفظ القراآن الكرمي واحلديث النبوي، 
ال��ق��دم��اء وامل��ح��دث��ني وخطبهم واآث��اره��م؛ فقد خلف  اأع���الم الإ���ش��الم و�شعر  وم��واق��ف 

ديوانني يف ال�شعر، اإ�شافة اإىل كتب اأدبية عديدة وق�شائد متفرقة .
لون اأية عقبة يف طريقهم اإىل حتٍد ير�شمون به ق�شة  هكذا هم الناجحون يحورّ

اإبداع باهرة!
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حال المؤمن مع الضغط النفسي
املوؤمن هو اأبعد النا�ص عن ال�شغط النف�شي.. ملاذا؟ لأن اهلل - تعاىل - زوده بعالج 

زب ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ    :- وتعاىل  تبارك   - يقول  ال�شرب،  وه��و  األ  ق��وي، 
ۆئ    رب )اآل عمران: 1٨٦(. فامللحد ينظر اإىل الدنيا على اأنها نهاية كل �شيء، فال حياة 
بعد املوت، وهذا ما يزيد معاناته وي�شاعف ال�شغوط النف�شية التي يتعر�ص لها؛ لأنه 

ل يجد حاًل مل�شكالته وهمومه.
بينما املوؤمن نراه ي�شرب ابتغاء وجه اهلل، فهو ي�شرب ويعالج ال�شغوط النف�شية 
را�شًيا  �شعيًدا  النف�شي  ال�شغط  اأ�شد حالت  يف  وهو  فتجده  و�شعادة،  ور�شا  بكل هدوء 
بق�شاء اهلل وقدره؛ ولذلك قال حبيبنا ملسو هيلع هللا ىلص: »عجًبا لأمر املوؤمن اإن اأمره كله خري ولي�ص 
ذاك لأحد اإل املوؤمن اإن اأ�شابته �شراء �شكر فكان خرًيا له، واإن اأ�شابته �شراء �شرب فكان 

خرًيا له« رواه م�شلم.
ومن هنا ندرك اأهمية الإميان باهلل - تعاىل -، فقد تو�شل باحثون بريطانيون اإىل 
اأن الإميان باهلل يخفف من ال�شعور بالأمل. وذكرت �شحيفة "دايلي مايل" الربيطانية، 
اأن اأكادمييني يف مركز اأك�شفورد للعلوم الذهنية يف بريطانيا اأجروا اختبارات على )12( 
متديًنا و)12( ملحًدا لفح�ص تعاملهم مع الأمل عرب تعري�شهم لل�شدمات الكهربائية.
وتبني اأن املتدينني ا�شتطاعوا اإعاقة الكثري من الأمل الذي ت�شببت به ال�شدمات 

الكهربائية وكانوا قادرين على تن�شيط جزء من الدماغ متعلق بالتحكم بالأمل. 
واكت�شف الباحثون عرب مراقبتهم للجزء الأمين من الدماغ، اأن الآليات الع�شبية 
ن�شاط  اأي  اأدمغتهم  ت�شهد  فلم  امللحدون  اأم��ا  نا�شطة..  كانت  ب��الأمل  بالتحكم  املتعلقة 

يتعلق بالتحكم مب�شتويات الأمل التي بقيت كما هي طوال فرتة الختبار.
فتاأملوا كيف اأن الإميان باهلل مينح الإن�شان ال�شرب والقدرة على التحمل، لكن 
ولالأ�شف معظم التجارب جتري على اأنا�ص غري م�شلمني، لكن ل باأ�ص من التعريف بها؛ 
لأن الإ�شالم دين قوي جًدا، واإذا كان املوؤمن باهلل من ديانات اأخرى ي�شتفيد من اإميانه، 
فكيف بامل�شلم الذي يتبع الدين احلق؟ ل بد اأن يكون تاأثري الإميان اأقوى مبائة مرة، 
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وكم متنيت من علمائنا واأطبائنا اأن يقوموا بتجارب م�شابهة للتجارب التي يقوم بها 
الغرب، ولكن على اأنا�ص م�شلمني!

 - يقول  اإذا �شربنا،  اأن��ه معنا  لنا  واأك��د  بال�شرب،  اهلل  اأمرنا  كيف  وانظروا معي 
تعاىل -: زب ڀڀ ڀ    ڀ ٺ ٺ رب  )الأنفال: 4٦(.. فهل هناك اأجمل من اأن يكون 
اهلل معك يف كل حلظة؟ األي�ص هذا ال�شعور كافًيا لعالج اأي �شغط نف�شي مهما كان نوعه؟
وتاأملوا معي هذا الن�ص الرائع الذي مينح املوؤمن القوة والقدرة على عالج اأكرب 
ال�شغوط النف�شية مهما كان نوعها، ما دامت النتيجة �شتكون اجلنة ور�شا اهلل، يقول 

زب ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ   :- تعاىل   -
ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ 

ڱ   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ  ہ رب  ) الرعد(.
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عجبا لك يا إنسان!
اأن تف�شي ال�شالم  اأن يحرتموك واأنت ل تكلف نف�شك حتى  تريد من الآخرين 
على من تالقيهم، وتريد منهم الوفاء بح�شن الإخاء واأنت ل تكاد توفر لهم جزًءا من 

وقتك.
تريد منهم اأن ي�شاعدوك وقت ال�شيق واأنت ل تفعل.

ويلك اأيها الأناين.. اإىل متى �شتظل هائًما غارًقا يف اأحالمك.. م�شت�شلًما لهواك 
فال تكاد تكف عن قول: "اأنا اأريد".. "اأنا اأحتاج"، اأومل تفكر يوًما بغريك، اأومل حت�ص 

يوًما بقيمة ما لديك؟!
اأمل حت�ص يوًما ب�شمريك يناديك، يعظك، ينبهك، اأن ت�شتيقظ من �شباتك؟

اأمل يحن الأوان بعد اأن تفكر وت�شعى خللق حياة اأف�شل؟
اأول تعلم اأن كما تدين تدان؟

اأن تغدر بك احلياة وتدور بك فتجعلك من مقامك  اأيها الإن�شان  اأوًل: تخ�شى 
الرفيع، ومكانتك العالية، اإىل م�شتوى دينء ل متلك حتى ما ت�شد به رمقك؟

ويلك اأيها الإن�شان؟ ويلك من هذه احلياة؟
ل تغرت باأموالك الطائلة، ول مبنا�شبك العالية، ول مبكانتك املرموقة؛ فقد 
يتكرموا  كي  النا�ص؛  تطلب  مذلوًل  نف�شك  لتجد  و�شحاها  ليلة  بني  املوازين  تنقلب 

عليك بقليل مما لديهم.
عجًبا لك اأيها الإن�شان؟!

تزهق اأرواح غريك، تنهب اأموال غريك، حتطم معنويات غريك؛ لرت�شي نف�شك، 
وحتقق غاياتك؛ لكن هل �شعرت حًقا بالر�شى بعد ارتكابك لكل تلك اجلرائم الب�شعة، 

اأذقت طعم الراحة وال�شعادة على ح�شاب �شعادة الآخرين؟
ل اأعتقد ذلك اأبًدا.

اإًذا.. ما بالك تقتل �شعادتك بيدك، ويف الوقت ذاته تدو�ص على �شعادة الآخرين؟!

www.alukah.net
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غريب اأمرك اأيها الإن�شان؟
بيني  �شا�شًعا  فرًقا  هناك  لكن  مثلما تخطئ،  واأخطئ  مثلك  اإن�شان  اأين  اأنكر  ل 

وبينك.
نعم؛ اأنا اأكلمك اأنت بالذات اأيها الإن�شان الذي اخرتت لنف�شك البوؤ�ص والتعا�شة 

دون اأن تعلم بذلك.
تًبا لك  التعا�شة،  اأوام��ر هواك فما جلبت لنف�شك ولغريك �شوى  اجنرفت وراء 

من اإن�شان!
ل نق�شد هنا النا�ص عامة اإمنا نق�شد فئة معينة - هداها اهلل - �شغلها ال�شاغل 

اأن تدمر ما بناه الآخرون، وتتبع عورات الآخرين.
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كيف تطور حياتك؟
التح�شني من  كيفية  تتعلم  اأن  بد  بكل طاقاتك.. ل  تعمل  اأن  بد  تتميز ل  لكي 

�شفاتك ال�شخ�شية، وتطوير نقاط قوتك، والتخل�ص من نقاط �شعفك.
اأوًل: بناء اأ�ش�ص التميز:

اإليه  ال��ذي حتتاج  الأ���ش��ل��وب  ث��م حت��دد  ق��درات��ك مبو�شوعية،  تقيرّم  اأن  عليك   *
لتح�شينها.

* من �شفات التميز التي يجب تقييمها: الطموح، والعزمية، والروؤية، والثقة، 
والقدرة على التعامل مع الأخطار، وروح التناف�ص، والنقد الذاتي، والقيادة.. اإلخ.

* تعرف على نواحي ال�شعف لديك؛ لكي تعاجلها.
اأن  وميكنك  تريد  التي  الأه����داف  حت��دد  اأن  ب��د  ل  لنف�شك،  تقييمك  * مبجرد 
وقارنها  معينة،  زمنية  ف��رتة  كل  نهاية  يف  تكون  اأن  تريد  م��اذا  نف�شك  ا���ش��األ  حتققها. 
مبا اأنت فيه الآن، ثم حدد الفجوة الفا�شلة بني هذا وذاك، وحاول اأن جتتازها.. حدد 

طموحاتك بعيدة املدى، واقتن�ص الفر�ص التي تدفعك لالأمام.
ثانًيا: قم بتح�شني �شفاتك ال�شخ�شية با�شتمرار:

اأن ت�شع خطة  اأه��داف��ك، ويجب  لتحقيق  اأن ت�شع خطة عمل معقولة  بد  * ل 
حمددة الزمن، واأن ُترتجم اإىل اأرقام وحقائق ثابتة.

اأ�شباب  ر يف  فكرّ لكن  عليها،  الندم  الوقت يف  ت�شيع  لو �شاعت منك فر�شة ل   *
�شياعها، وتعلم من اأخطائك.

ثالًثا: تعرف على نواحي ال�شعف لديك؛ لكي تعاجلها:
املطلوبة لتحقيق  املعارف واملهارات والكفاءات  املزيد من  ادر�ص لتح�شل على   *

اأهدافك، وللتقدم يف اأق�شر وقت ممكن.
* ا�شع للح�شول على العمل الذي مينحك اخلربة التي تريدها.

* حاول الرتفاع مب�شتوى حتملك للم�شوؤولية.

www.alukah.net
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االستفادة من وقت االنتظار
النار!  اأ�شد من  النتظار  العبارة:  اأ�شاتذتي هذه  اأح��د  اأ�شمع من  ما  كثرًيا  كنت 
كنت �شاًبا يف مقتبل العمر.. قليل امل�شوؤوليات، ول اأبايل كثرًيا ب�شياع جزء من وقتي يف 
غري فائدة تذكر.. لكنني ملا كربت وكربت م�شوؤولياتي وتعددت، وتغري اإيقاع احلياة من 
حويل، بعد ثالثني �شنة من تلك املرحلة التي اأتكلم عنها اأدركت �شعور اأ�شتاذي حيال 

النتظار، وفهمت عبارته: النتظار اأ�شد من النار.

ولكن يبدو اأن النتظار �شار جزًءا من احلياة الع�شرية: يف ال�شوبر ماركت عند 
دفع ثمن م�شرتياتنا، يف عيادة الطبيب، يف الدوائر احلكومية، يف زحمة ال�شري.. اإلخ. 

فكيف نتعامل معه بحيث ل ي�شيع وقتنا، ول تتاأثر �شحتنا الع�شبية والنف�شية؟ 

اأو  املزدحمة،  الأوق���ات  يف  ال�شراء  اأو  النتظار،  تتجنب  اأن  ب  ج��ررّ عامة:  كقاعدة 
الأيام املزدحمة، مثل نهاية الأ�شبوع مثاًل، حاول اأن تخرج من بيتك مبكًرا ربع �شاعة، 
اأفعله  واأن تتاأخر عن وقت نهاية ال��دوام ربع �شاعة؛ فتنجو من زحام ال�شري، وهذا ما 

واأ�شعر بفائدته. 

ولكن قد ل ينفع هذا يف بع�ص الأماكن، فال بد من التخطيط اجليد لال�شتفادة 
لأ�شرطة   - لتحقيق هدف معني  م�شبقة  وفق خطة   - لال�شتماع  ال�شيارة  م�شجل  من 
منتقاة بعناية: كمن يريد حفظ بع�ص الآيات اأو ال�شور من القراآن اأو مراجعة ما حفظه 
منه، اأو تعلم لغة اأجنبية، اأو ال�شتماع اإىل حما�شرة ثقافية يف مو�شوعات تهمه.. اإلخ.

اأما يف عيادة الطبيب وما �شابهها، فاحر�ص اأن تاأخذ معك كتاًبا خفيف املادة، ل 
التي تو�شع للزبائن  اأغلب املجالت  اإىل تركيز يف قراءته، لتطالعه هناك؛ لأن  يحتاج 

تكون قدمية قليلة الفائدة. 

من  وغريهما  وال�شتغفار،  بالت�شبيح  النتظار  وق��ت  من  ال�شتفادة  ميكن  كما 
الأذكار، اأو مبراجعة اأبيات من ال�شعر، اأو اأحاديث نبوية، اأو تعلم مفردات جديدة باللغة 
اأجنبية تكون قد كتبتها م�شبًقا على بطاقات، وقد حفظت كثرًيا من  اأو بلغة  العربية 
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الإجنليزية عندما  باللغة  كلمات جديدة كثرية  وتعلمت  الطريقة،  بهذه  ال�شعر  اأبيات 
كنت طالًبا. 

اإن بني الأوقات ثغرات وفجوات، ومن احلكمة البالغة ال�شتفادة منها، فاقتنا�ص 
خم�ص دقائق من هنا، وع�شر من هناك، ون�شف �شاعة من هنا، و�شاعة من هنالك، قد 
يوفر املرء فيها ما معدله �شاعتان يف اليوم، اأي: )730( �شاعة يف العام، فاإذا انتبه اإىل هذا 
الأمر وهو يف �شن الثالثني وطبقه حتى بلغ ال�شتني، فيكون قد ربح )21900( �شاعة؛ اأي 

اأنه اأ�شاف اإىل عمره �شنتني ون�شف! وهذا اأحد معاين الربكة يف الوقت.

www.alukah.net
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صور الشرك
ال�شرك له �شور متعددة.. منها ما يخرج من امللة.. ويخلد �شاحبه يف النار اإذا 
مات ومل يتب منه؛ كدعاء غري اهلل، والتقرب بالذبائح والنذور لغري اهلل من القبور 
واجلن، واخلوف من املوتى اأو اجلن وال�شياطني اأن ي�شروه اأو مير�شوه.. مثل اأن يرجو 
العبد غري اهلل فيما ل يقدر عليه اإل اهلل، من ق�شاء احلاجات، مما ميار�ص الآن حول 

الأ�شرحة والقبور.
ملسو هيلع هللا ىلص: »زوروا القبور  القبور اإمنا تزار لأجل التعاظ  والدعاء لالأموات كما قال 

فاإنها تذكركم الآخرة«.
اإما زيارة القبور لدعاء اأهلها، اأو طلب احلاجات منهم؛ فهذا �شرك اأكرب، ول فرق 
بني كون املدعو املقبور نبًيا اأو ولًيا، فكل هوؤلء ب�شر ل ميلكون �شًرا ول نفًعا، فقد قال 
اهلل - تعاىل - لأحب خلقه اإليه حممد ملسو هيلع هللا ىلص: زب ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ رب )الأعراف: 

.)1٨٨
ويدخل يف ذلك ما يفعله اجلهال عند قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص من دعائه وال�شتغاثة به، اأو 

عند قرب احل�شني، اأو البدوي، اأو اجليالين، اأو غريهم.
القبور لل�شالة عندها والقراءة، فهذه بدعة، وكثري من هذه القبور  اأما زيارة 
التي تعظم، يكون لها خدم يظهرون التقى ويختلقون الأكاذيب، ويدعون اإىل ال�شرك. 
ومما يزيد الطني بلة؛ اأنهم مل يكتفوا بتعظيم الأموات واإمنا �شرفوا الأموال يف تزيني 
القبور والبناء عليها.. وقد حذر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك.. بل قال لعلي - ر�شي اهلل عنه -: 

»ل تدع متثاًل اإل طم�شته، ول قرًبا م�شرًفا اإل �شويته«.
ونهى ملسو هيلع هللا ىلص »اأن يج�ش�ص القرب واأن يقعد عليه، واأن يبنى عليه، اأو اأن يكتب عليه« 
بل لعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص املتخذين عليها - اأي على القبور - امل�شاجد وال�شرج، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن 
اهلل قوًما اتخذوا قبور اأنبيائهم م�شاجد«، وهذا يف قبور الأنبياء، يف قربه ال�شريف ويف 

كل قرب، ومل يكن ذلك على عهد ال�شحابة والتابعني اأبًدا.
نعم.. مل يكن على عهد ال�شحابة ول على عهد التابعني يوجد اأي بناء على قرب 
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نبي ول غريه، فما بالك مبا اأحدث يف الأمة بعد ذلك!
ولكن ماذا يفعلون هناك؟ يق�شد كثري من القبوريني الأ�شرحة، حاملني معهم 
يطوفون  وقد  ال�شريح،  ل�شاحب  قرباًنا  والأم���وال؛  الأطعمة  واأن��واع  والأبقار  الأغنام 
لو  اأحياًنا  بل  واملقبورين  بالأولياء  بع�شهم يحلفون  ويتمرغون برتابه، وجتد  بالقرب 
حلف احلالف باهلل ما قبلوا منه ول �شدقوه، فاإذا حلف با�شم ويل من اأوليائهم قبلوه 

و�شدقوه.. عجًبا.
والقبة  بال�شريح  ويتربك  ال�شريح،  ل�شاحب  احرتاًما  نعاله  يخلع  ومنهم من 
فياأخذ من ترابها، اأو ي�شع يديه على القرب ومي�شح على ج�شده؛ بل ترى اأحياًنا املراأة 

ترفع طفلها، ثم تهزه وهي تخاطب ال�شيخ املقبور راجية منه الربكة يف �شغريها.
وقد ترى من ي�شجد وهو م�شتقبل القرب، ومنهم من يعتكف عند القرب اأياًما، 
التما�ًشا ل�شفاء مر�ص اأو ق�شاء حاجة، كما يظهر اأحياًنا على الزائر اخل�شوع وال�شكينة 

والتاأثر والبكاء.
اأن يعبد معه نبي ول  اآلهة من دون اهلل، واهلل ل ير�شى  �شار ه��وؤلء املقبورون 
ملك.. فكيف اإذا عبد معه غريهم، وهوؤلء املقبورون واهلل ل ي�شتطيعون ن�شر اأنف�شهم 

ول نفعها، ف�شاًل عن نفع غريهم؟!

www.alukah.net



460

بنك الكلمة البينة

كن قائدًا لنفسك
بتوجيه  يقوم  ال��ذي  فهو  مقدمتها؛  يف  الواقف  ال�شفينة  قائد  ي�شبه  عقلك  اإن 
واإىل  املحركات،  ال�شفينة يف غرفة  اإىل طاقم  الأوام��ر  اأي اجت��اه، وي�شدر  اإىل  ال�شفينة 
الذين ي�شيطرون على الغاليات واإىل الذين يتولون قيا�ص امل�شافات بني ال�شفينة التي 

هم عليها وبني ال�شفن الأخرى.
اإىل  املحركات ل يعرفون  الذين يف غرفة  الرجال  اأن  ب�شيط، وهو  ل�شبب  وه��ذا 
اأين يتجهون؛ لذا فهم يتبعون الأوامر دون نقا�ص لأنهم اإذا مل يفعلوا ذلك ف�شت�شطدم 
ال�شفينة بال�شخور، فاإن العاملني يف غرفة املحركات يطيعون هذا القائد؛ لأنه امل�شوؤول 
ال�شفينة ل  فاأع�شاء طاقم  اآلية،  ب�شورة  تنفيذها  يتم  التي  الأوام��ر  الذي ي�شدر  وهو 
يراجعون القائد يف تعليماته؛ لأنه من املفرت�ص اأن يكون واثًقا مما يقوم به، فهم بكل 
ب�شاطة ينفذون تعليماته، اإًذا "فقائد ال�شفينة هو ربانها وقراراته تنفذ من دون تعديل، 
وهكذا اأنت فاإن عقلك الواعي هو الربان والقائد ل�شفينتك التي متثل ج�شمك وبيتك 
اأم��ور حياتك، فيتلقى عقلك الباطن الأوام��ر التي ت�شدر منه ويقبلها ول ي�شك  وكل 
فيها؛ لأنها اآتية من م�شدر قوي، فعندما تقول لنف�شك مراًرا وتكراًرا "اأنا ل اأ�شتطيع 
عمل هذا ال�شيء"، فعندئذ �شيقتب�ص عقلك الباطن هذه الكلمة ويعتربها دلياًل على 
اأ�شتطيع" فاإنك �شتكت�شف بكل  "ل  اأنك بالفعل ل ت�شتطيع، وما دمت ت�شر على قول 
�شعًفا  تعاين  واأن��ت  حياتك  �شتم�شي  واإن��ك  اأوام���رك،  �شيتبع  الباطن  عقلك  اأن  تاأكيد 
وعجًزا يف جميع الأ�شياء، و�شتظن اأن الظروف هي ال�شبب يف ذلك، ولن يخطر ببالك 

اأنك اأنت الذي خلقت تلك الظروف لنف�شك بهذه الأفكار ال�شلبية.
ولذلك؛ اإذا ما اأردت اأن يكون لك ال�شيطرة على حياتك واأن ت�شل اإىل العظمة 
واإىل الأفاق فما عليك اإل اأن متالأ عقلك الواعي بالكلمات التي من �شاأنها اأن حتفزك 
وترفع من همتك، كاأمثال "اأنا اأ�شتطيع اأن اأخو�ص هذه التجربة"، "�شاأبلغ واأ�شل اإىل ما 

اأمتناه". "�شاأبذل اأق�شى ما يف و�شعي لأ�شل اإىل القمة ول�شوف اأ�شل اإليها"..اإلخ.
فاإذا فعلت هذا فاإين �شاأهنئك عما قريب ملا �شت�شل اإليه.
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 مرآة الحب عمياء  
احلب فطرة اإن�شانية، وحاجة وجدانية ونف�شية، فالعواطف وامل�شاعر هي التي جتعل 
وزوًجا؟!  اأًبا  ال�شاب  ويكون  وزوجة؟  اأًما  الفتاة  �شتكون  كيف  واإل  م�شرقة،  �شعيدة  حياتنا 
فباحلب تغفر الزلت، وتقال العرثات، وت�شهر احل�شنات، ويوم يغيب احلب ت�شيق النفو�ش 
وتتولد امل�شاكل واخل�شوم. ومما ل �شك فيه اأن احلياة الزوجية املبنية على احلب والتفاهم 
بني الزوجني ُيكتب لها النجاح وال�شعادة وال�شتمرارية. ولكن يبقى ال�شوؤال: متى يكون هذا 

احلب؟ وكيف يبداأ ويزدهر ب�شورة عفيفة يقبلها العرف وال�شرع؟
اإن احلب ل يتكون داخلنا فجاأة، اأو مبجرد نظرة جند اأنف�شنا غرقى فيه!! اإن هذا 
النوع من الإعجاب الرومان�شي احلامل اله�ش اإن وجد اإذا ا�شطدم بواقع احلياة، ومت الزواج 

على اأ�شا�شه فقط ينتهي بالف�شل حتًما.
اأما احلب الذي يبداأ تدريجًيا بامليل العاطفي ثم الود والقبول وفق اأ�شباب منطقية، 
ويرتقى تدريجًيا بالع�شرة الزوجية فهو »حب واقعي« جتد فيه نف�شك حتب زوجتك بجميع 

ا . ما فيها من مميزات، ومتقباًل ورا�شيًا بعيوبها وهي كذلك  اأي�شً
احلب  لأن  ثانًيا،  احلب  ثم  اأول  التكافوؤ  على  يقوم  الذي  الزواج  هو  زواج  واأجنح 
اآخر من  الزواج، ويحل حمله نوع  الرومان�شي املجرد يذهب �شدى بعد فرتة ق�شرية من 
احلب اأكرث هدوًءا واأقل �شخونة، هو حب من نوع جديد مبني على ما يحمله كل طرف جتاه 

الآخر من احرتام و�شعور بالتكافوؤ والتاآزر.
مقارنة  الزواج  اأنواع  واأ�شمد  اأثبت  من  التقليدي  الزواج  اأن  الإح�شائيات  وتوؤكد 
بالزواج الذي مت عن طريق »احلب العذري« كما يقولون عنه.. ونعني بالتقليدي، الزواج 
الذي يقوم على اأ�شلوب من التعارف والت�شاور مع الأهل، وتر�شيح وتوا�شل علني بني ال�شاب 
والفتاة يف ح�شور الأهل، ولالأمر بعد ذلك اأن ي�شري يف امل�شار الطبيعي من قبول عاطفي، 

واقتناع عقلي يتنامى بعد الزواج، بالتفاهم واملودة والت�شامح والتنازل املتبادل.
     فقد جاء يف اإح�شائية م�شرية اأن )88%( من الزيجات التي تتم نتيجة امليل 
الزيجات  من   )%12( �شوى  بالطالق  تنته  مل  بينما  بالطالق،  انتهت  البحت  العاطفي 

التقليدية التي تتم مب�شاركة اأهل ال�شاب واأهل الفتاة.
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     كما تقول درا�شة اأعدها "د. اإ�شماعيل عبد الباري"ـ  اأ�شتاذ علم الجتماع-: "اإن 
ثالثة اأرباع حالت الزواج التي متت بعد ق�شة حب ف�شلت متاما وانتهت بالنف�شال بني 
الطرفني، اأما الزواج الذي يتم عن طريق اخلاطبة اأو الأقارب والأ�شدقاء واجلريان فاإن 
ن�شبة جناحه تتعدى )95%(".. ومرجع ذلك اإىل اأن الَذين يتزوجان نتيجة امليل العاطفي 
– وي�شمونه احلب - ل يب�شران �شفات كثرية يجب اأن يعرفها كل منهما عن الآخر.. اإنهما 
ينظران بعني العاطفة وحدها، وعني العاطفة ل ترى كل �شيء، فاإذا ما مت الزواج وهداأت 

العاطفة املتاأججة، �شحت عيون اأخرى، و�شارت ترى ما مل تكن تراه عني العاطفة. 
     هذا ومن جانب اآخر فقد ذكر باحثون بريطانيون يف درا�شة حديثة: اأن احلب 
بالأ�شعة  م�شح  اأظهر  حيث  لوالده.  اأو  الوليد  لطفلها  الأم  حب  كان  �شواًء  اأعمى!  بالفعل 
لأدمغة ع�شرين من الأمهات ال�شابات اأن هناك منطقة معينة باملخ تن�شط عندما يتطلعن 
لأطفالهن الر�شع بنف�ش طريقة ن�شاطها عند التطلع اإىل �شور اأحبائهن من الأزواج، واأن 

املنطقة بالدماغ امل�شئولة عن التفكري النقدي تتوقف عن العمل اآنئذ. 
     وهذه املنطقة متثل النظام امل�شئول عن التقديرات ال�شلبية، بحيث متنع الإن�شان 

من اكت�شاف العيوب.
     وقدمًيا كانت العرب يف اجلاهلية اإذا اأحب رجل امراأة وع�شقها، فاإنه ل يتزوجها 
يف الغالب، حتى ل يخفت وهج ذلك احلب اأو يزول بالكلية، وعندما جاء الإ�شالم عك�ش 
"ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  الر�شول   قال  الزواج، كما  املفهوم متاما، فحّث كل متحابني على �شرورة  هذا 
راأيت للمتحابني مثل النكاح " ، قال تعاىل: {َوِمْن اآَياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن اأَْنُف�ِشُكْم اأَْزَواًجا 
ُروَن}  )الروم:21(..  ًة َوَرْحَمًة اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ ِلَت�ْشُكُنوا اإَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ
ف�شرها ابن كثري بقوله: "وجعل بينهم وبينهن مودة؛ وهي املحبة، والرحمة؛ وهي الراأفة، 

فاإن الرجل مي�شك املراأة اإما ملحبته لها اأو رحمة بها اأو لالألفة بينهما وغري ذلك".
     وذلك بال �شك معنى اأ�شمل واأرقى واأ�شمى بكثري من حب تلك ال�شور اخليالية 

التي ت�شورها لنا الأفالم والروايات.
     اإن احلب يجب اأن يكون اأ�شا�ًشا رئي�شًيا يف الزواج .. احلب الذي يعني جاذبية 
رغبة  جمرد  ولي�ش  حياتهما،  يف  اخلا�ش  كيانها  اجلاذبية  ولهذه  �شخ�شني،  بني  متبادلة 
اإذا  اإل  تكون حًبا  ل  ولكنها  الب�شر،  الرغبة موجودة عند جميع  فمثل هذه  جن�شية فقط، 
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الوفاء  �شفات  اإليها  واأ�شيف  النا�ش،  بقية  اأعيننا عن  �شخ�ش معني مميز يف  متيزت يف 
والولء والرتباط، والإميان العميق والحرتام املبني على الثقة.

     وهذا ل يعني مطلًقا اأننا نقيم من »احلب« اأ�شا�ًشا وحيًدا للزواج الناجح، فرغبة 
الوالدين ور�شاهما وم�شورتهما من اأنفع الأمور للفتيات والفتيان، ولها اأهميتها يف كل زواج 
متني الأوا�شر. فقد يبدي الوالدان مالحظات قيمة ل ي�شتطيع ال�شاب اأن يراها، ملا لهما 

عمق املعرفة باحلياة ور�شيد من التجارب واخلربة يفتقدها ال�شباب يف مقتبل العمر.
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اكتب سجاًل لألحداث الماضية
اإن اإرهاقك لي�ص �شببه هو ما تفعله، واإمنا ما ل تفعله؛  يقول كاتب املو�شوع : 

فاملهام التي ل تنجزها ت�شبب لنا اأكرب قدر ممكن من التعب.
كنت اأقدم ندوة حتفيزية لإحدى �شركات اخلدمات، وخالل اإحدى ال�شرتاحات 

جاءين رجل نحيف بداأ اأنه يف ال�شتينات من العمر.
اأ�شياء )هذا  اأب��داأ يف  ما  فدائًما  �شيء،  اأي  اأنهي  ل  اأنني  "م�شكلتي هي  وق��ال يل 
امل�شروع اأو ذاك(، لكنني ل اأنهي اأي �شيء اأبًدا وغالًبا ما اأنتقل اإىل �شيء اآخر قبل اأن اأنهي 

ما اأنا فيه".
ثم �شاألني ما اإذا كان باإمكاين اأن اأعطيه بع�ص التاأكيدات التي قد تعربرّ عن نظامه 
العتقادي، وقد اأ�شاب يف روؤيته للم�شكلة على اأنها م�شكلة اعتقادية، فحيث اإنه ل يعتقد 
اأنه منجز جيد؛ فلذلك مل ينجز اأي �شيء، ولهذا يريد كلمة اأو عبارة �شحرية يكررها 

على نف�شه وتغ�شل دماغه وحتوله اإىل �شيء خمتلف.
لزاًما  ك��ان  ف��اإذا  اإليه،  امل��وؤك��دات هي ما حتتاج  اأن ه��ذه  "هل تعتقد  �شاألته:  وق��د 
عليك اأن تتعلم ا�شتخدام احلا�شب الآيل هل باإمكانك اأن تفعل هذا خالل اجللو�ص على 
�شريرك" وتكرار املوؤكدات التالية: "اأعرف كيف اأ�شتخدم احلا�شب الآيل، اإنني رائع يف 

ا�شتخدام احلا�شب الآيل، اإنني ماهر يف احلا�شب الآيل".
فاعرتف يل باأن املوؤكدات لن يكون لها يف الغالب تاأثري على قدرته يف ا�شتخدام 

احلا�شب الآيل.
احلقيقة  تغري  اأن  هي  العتقادي  نظامك  لتغيري  و�شيلة  اأف�شل  "اإن  له:  فقلت 
املتعلقة بك؛ فنحن ن�شدق احلقيقة اأ�شرع مما ن�شدق التاأكيدات الزائفة، وحتى توؤمن 

اأنك منجز جيد فعليك اأن تبداأ يف اإعداد �شجل لالأحداث التي اأجنزتها".
ال�شفحة  اأعلى  اتبع ن�شيحتي بحما�شة عظيمة، فا�شرتى كرا�شة ويف  وبالفعل، 
�شغرية   اأه���داف  بتحديد  ي��ق��وم  ك��ان  ي��وم  وك��ل  اأجنزها"،  ال��ت��ي  "الأ�شياء  كتب  الأوىل 
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وينجزها، بينما كان يف املا�شي عندما يقوم بكن�ص امل�شي الأمامي ويرتكه قبل اأن ينهيه 
حتى  رد؛  دون  وتركه  الهاتف  �شوت  ي�شمع  الآن  فاأ�شبح  الهاتف،  �شوت  ي�شمع  حينما 
ميكنه اإجناز املهمة وي�شجلها يف كرا�شته، وكلما زادت الأ�شياء التي يكتبها ازدادت ثقته يف 

نف�شه يف اأنه اأ�شبح منجًزا حًقا، ولديه كرا�شه تثبت ذلك.
والآن انظر كيف اأن اعتقاده اجلديد �شيدوم اأك  بكثري مما لو اأنه حاول اأن يفعل 
هذا من خالل املوؤكدات، فقد كان باإمكانه اأن يهم�ص لنف�شه طوال الليل "اإنني منجز 
رائع"، اإل اأن اجلانب الأمين من املخ �شيعرف اأنه لي�ص كذلك، و�شيقول له "ل اإنك ل�شت 

كذلك".  
فال تقلق ب�شاأن ما تعتقده يف نف�شك، وابداأ يف اإعداد �شجل يثبت اأن باإمكانك اأن 

حتفز نف�شك؛ حتى تفعل كل ما تريده.

www.alukah.net



466

بنك الكلمة البينة

تضحية وفداء
حمل م�شعب بن عمري - ر�شي اهلل عنه - اللواء يوم اأحد، فلما خالف الرماة اأمر 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وحتول الن�شر اإىل هزمية، تكاثر امل�شركون على م�شعب ف�شربه اأحدهم 
على يده اليمنى فقطعها، فاأخذ م�شعب اللواء بيده الي�شرى، فقطعت، ف�شم م�شعب 
اللواء اإىل �شدره بع�شديه، ثم حمل عليه حتى ا�شت�شهد، فلم يرتك م�شعب اللواء حتى 

ا�شت�شهد.
    هذا املوقف يعلمنا در�ًشا يف معنى الت�شحية والفداء يف �شبيل اهلل - تعاىل - كما 
يظهر لنا هذا املوقف البناء الإمياين ل�شخ�شية املوؤمن، ذلك البناء الذي يهيئ املوؤمن 
باإحدى  اإل  املوؤمن  ير�شى  لذلك ل  -؛  تعاىل   - باهلل  التعلق  اإىل   - القتال  �شاحة  - يف 

زب ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ   اإما الن�شر واإما ال�شهادة، قال اهلل - تعاىل -:  احل�شنيني، 
ڱڱ رب )التوبة: 52(.

ويف عر�ص تفا�شيل موقف م�شعب - ر�شي اهلل عنه - تو�شيح لدر�ص الت�شحية 
والفداء، واإظهار ملوعظة غالية يف علو همة املوؤمن يف �شاحة اجلهاد.

اإىل الوجوه  ملسو هيلع هللا ىلص بني �شفوف امل�شلمني، ينظر  اأح��د، وقف ر�شول اهلل  ففي غ��زوة 
املوؤمنة ليختار من بينها من يحمل الراية، وينادي النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا م�شعب، تقدم واحمل 

اللواء«.
ويغادرون  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�شول  اأم��ر  الرماة  ويخالف  القتال،  وي�شتد  املعركة،  وتبداأ 
موقعهم يف اأعلى اجلبل بعد اأن راأوا امل�شركني ين�شحبون منهزمني، وب�شبب هذه املخالفة 
حتول ن�شر امل�شلمني اإىل هزمية، حيث اأ�شرعت فر�شان قري�ص تاأتي امل�شلمني من اأعلى 
اجلبل، وحدث �شيء من الذعر والفو�شى، واأ�شاع امل�شركون اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد قتل.
واأدرك م�شعب بن عمري اخلطر الغادر، فرفع اللواء عالًيا، واأطلق تكبرية قوية 
كزئري الأ�شد، وم�شى ي�شول ويجول، وكل همة اأن يلفت نظر الأعداء اإليه وي�شغلهم عن 

ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
واإنه ملوقف م�شهود مل�شعب. يد حتمل الراية، ويد ت�شرب بال�شيف، لكن الأعداء 
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يتكاثرون عليه، وم�شعب بن عمري يرفع الراية بيمينه، وي�شرب بال�شيف بي�شاره، ويتلو 
قول اهلل - تعاىل -: زب ڄ ڄ   ڄ   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ رب )اآل عمران: 144(.

حتى جاء فار�ص م�شرك من بني هوؤلء الذين تكاثروا عليه واأحاطوا به لقتله، 
ف�شرب اليد اليمنى مل�شعب، والتي بها الراية فقطعها، ف�شقطت يد م�شعب ومل ت�شقط 
الراية، لقد التقطها بي�شاره، ف�شربه الفار�ص على يده الي�شرى فقطعها، ف�شقطت يده 
الي�شرى ومل ت�شقط الراية؛ لأن م�شعًبا قد حنا على الراية ب�شدره و�شمها بع�شديه، 

حتى اأجهز امل�شركون على م�شعب، فلم يرتك الراية حتى ا�شت�شهد.
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رجل بألف رجل
عزم امل�شلمون على فتح م�شر التي ب�شرهم ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بها، فاجته اإليها عمرو 
بن العا�ص - ر�شي اهلل عنه - بجي�ص كبري، ولكن عندما و�شل اإىل م�شارف م�شر راأى 
ك ة عدد الروم فطلب مدًدا من عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - وا�شتجاب عمر 

لراأي عمرو، وكتب له: "اإين قد اأمددتك باأربعة اآلف رجل، كل رجل مبقام األف".
من هوؤلء الأربعة عبادة بن ال�شامت - ر�شي اهلل عنه - الذي وجهه عمرو على 

راأ�ص جي�ص اإىل الإ�شكندرية ففتحها.
األ يدخل معركة ل ميلك  ينبغي  القائد  واأن  املواجهة،  هذا موقف يعلمنا فقه 
فيها اأ�شباب الن�شر، فال مكان للعواطف الهائجة ول النفعالت الطائ�شة، واإمنا احلكمة 
وتقدير املوقف، ومعرفة حجم العدو وقراءة اأبعاد املعركة قبل وقوعها، كل هذه املالمح 
من �شفات القائد الذكي الفطن. ومن هنا مل يبداأ عمرو بن العا�ص فتح م�شر اإل بعد 

حتديد حجم العدو ومعرفة قوته وتقدير القوة الالزمة لتحقيق الن�شر عليه.
فلما راأى عمرو بن العا�ص قوة ال��روم وك تهم، طلب م��داًدا من املقاتلني من 
األف  اآلف، على كل  باأربعة  املوؤمنني عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - فاأمده  اأمري 

رجل باألف، اإ�شارة اإىل كفاءة املقاتلني ومهارتهم و�شدقهم و�شجاعتهم.
اأر�شلها  التي  اخلا�شة،  القوة  لهذه  التقييم  هذا  من  العا�ص  بن  عمرو  وا�شتفاد 
عمر بن اخلطاب لتقوية جي�شه عند فتح م�شر، فوجه رجاًل من الأربعة الأفذاذ الذين 
زكاهم عمر وجعل الواحد منهم مبقام األف. ومنهم �شيدنا عبادة بن ال�شامت، الذي قاد 
فرقة من اجلي�ص فتح بها الإ�شكندرية، وكانت بداية مباركة لفتح م�شر وتخلي�شها من 
�شيطرة الرومان وظلمهم للم�شريني؛ مبا فر�شوه من �شرائب باهظة واأحكام جائرة 

ونهب ل وات م�شر.
ومل يفر�ص الفاحتون امل�شلمون الإ�شالم على اأحد من اأهل م�شر، لكن اأهل م�شر 
ملا راأوا اأخالق الفاحتني من �شحابة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقيم اخلري والعدل دخلوا يف دين 

اهلل اأفواًجا.
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استطالع ذكي

اأم�شك ال�شحابة بغالمني لقري�ص بالقرب من مكان جي�ص امل�شلمني الذي كان 
يتاأهب للقتال يف غزوة بدر.

اأخ��رباين عن قري�ص . قال: هم وراء هذا  ملسو هيلع هللا ىلص الغالمني قائاًل:  فخاطب النبي 
الكثيب بالعدوة الق�شوى.

فقال لهما: كم القوم؟ قال: كثري.

فقال لهما: ما عدتهم؟ قال: ل ندري.

فقال: كم ينحرون كل يوم ؟

قال: يوًما ت�شًعا ويوًما ع�شًرا.

فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: القوم ما بني الت�شعمائة اإىل الألف.

ثم قال لهما: فمن فيهم من اأ�شراف قري�ص؟

وا رجاًل منهم عتبة و�شيبة ابنا ربيعة. فعدرّ

املعا�شرة؛  حياتنا  احلاجة يف  اإليها  ت�شتد  هادية،  تربوية  درو���ص  املوقف  هذا  يف 
�شوؤون  واإدارة  الأح��داث  العلمي يف معاجلة  التفكري  باأ�شلوب  الأخ��ذ  يعلمنا  ملسو هيلع هللا ىلص  فالنبي 

احلياة، بعيًدا عن الع�شوائية والنفعال الطائ�ص، اأو الندفاع املتهور.

ي�شتطيع من  ذك��ي  با�شتطالع  املوقف يقوم  ه��ذا  ملسو هيلع هللا ىلص يف  ر�شول اهلل  ن��رى  اإننا  بل 
خالله اأن يح�شل على معلومات خطرية ومهمة ب�شاأن العدو.

ف�شاأل الغالمني عن مواقع العدو، وعن عددهم، وحني عجز الغالمان عن تقدير 
اأ�شلوب ال�شتدلل وال�شتنباط، ف�شاألهما: كم ينحرون  ملسو هيلع هللا ىلص  العدد، ا�شتخدم ر�شول اهلل 
يف اليوم؟ فاأجاب الغالمان: ينحرون ت�شًعا اأو ع�شًرا من الإبل، ومعلوم عند العرب اأن 

الواحدة من الإبل تكفي مائة فرد.
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وهنا مت التقدير القائم على احل�شاب العلمي الدقيق، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »القوم ما بني 
املوؤثرة يف �شفوف  العنا�شر  الغالمني عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �شاأل  ثم  الأل��ف«،  اإىل  الت�شعمائة 

ا اأقواًما. جي�ص العداء، فاأخرب الغالمان بوجود عتبة و�شيبة ابني ربيعة وعدرّ
بالأ�شباب،  الأخ���ذ  يتحرى  الأح����داث،  معاجلة  يف  امل��وؤم��ن  �شلوك  ي��ك��ون  وه��ك��ذا 
فهذا نبي اهلل ور�شوله ملسو هيلع هللا ىلص قد ب�شره اهلل بالن�شر، وهو مع ذلك ل ياألو جهًدا يف الأخذ 
بالأ�شباب، فما بالنا يف حياتنا املعا�شرة نريد اأن ننجز الأ�شياء بع�شا �شحرية من الغيب 
دون جهاد اأو ت�شحية، نطلب الن�شر ول ناأخذ باأ�شبابه، ونطلب التقدم ول ناأتي دواعيه، 

�شبحانك ربنا، ورحماك ربنا، فما اأعجب حالنا!
اأن نوؤمن بالغيب كلرّفنا الأخ��ذ بالأ�شباب، وجعل  اأمرنا  اإن اهلل - عز وجل - كما 
فعل ال�شبب طاعة، وترك ال�شبب مع�شية، والعتماد على ال�شبب �شرًكا باهلل - تعاىل -.
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الضحك يعالج األمراض ويخفف التوتر
عن  براغ  الت�شيكية  العا�شمة  يف  النف�شي  الطب  مل�شت�شفى  درا�شة حديثة  ك�شفت 
النف�شي  التوتر وال�شيق  التخفيف من  اإىل  اإنه ل يوؤدي  الذي قالت:  فوائد ال�شحك، 
فح�شب، بل يعزز اجلهاز املناعي باجل�شم ب�شكل كبري؛ الأمر الذي يدعم مقدرة اجل�شم 

على اإبعاد الأمرا�ص املعدية ون�شوء الأمرا�ص ال�شرطانية.
الإدم��ان  معاجلة  ق�شم  رئي�ص   - ني�شبور  كاريل  الطبيب  الدرا�شة  معد  وح�شب 
اأنواًعا عدة،  "ال�شحك عالج نف�شي فعال" -، فاإن لل�شحك  بامل�شت�شفى و�شاحب كتاب 
والقلب  التنف�شي  اجلهاز  مي��رن  وه��ذا  طويلة،  لفرتة  وامل�شتمر  ال�شاخب  مثاًل  فمنه 

ويخفف التوتر بالع�شالت.
باخلوف  ال�شعور  يعالج  والق�شري،  العايل  ال�شحك  اأن   ، ا  اأي�شً بالدرا�شة   وجاء 
والقلق وال�شيق، اأما ال�شحك العميق فله تاأثري على اإزالة الغ�شب، ولل�شحك الإيقاعي 
واللطيف واجلذاب فوائد، منها اإبعاد امللل والتوتر، فمثاًل عندما تبت�شم املراأة للرجل 
فاإن ذالك يعطيه نوًعا من الأمل وال�شعور بالأمان، وال�شحك بني الزوجني يوؤدي اإىل 

وظائف اجتماعية مفيدة اإذا كان هذا ال�شحك �شادًقا غري م�شطنع.
ال��دم داخ��ل اجل�شم على بع�ص  اأن��ه مت قيا�ص ن�شبة تدفق  اإىل  واأ���ش��ارت الدرا�شة 
الدم ب�شكل  النتيجة و�شول  اأثناء ح�شورهم فيلًما كوميدًيا �شاخًبا فكانت  املتطوعني 
طبيعي اإىل الأع�شاء كافة التي قامت بوظائفها ب�شكل كامل، ومت ت�شجيل زيادة معدلت 
هذه  عمل  �شجل  ح��ني  يف  معهودة،  غ��ري  ن�شاط  حالة  ت�شجيل  م��ع  ب��ال��دم  الأوك�شجني 
الأع�شاء معدلت ن�شاًطا اأقل بعد م�شاهدة فيلم ممل؛ ب�شبب عدم و�شول الدم ب�شكل 

كامل، الأمر الذي اأ�شابهم بالنعا�ص وال�شجر.
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يأكل من ثمار الجنة
خرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوًما مع بع�ص اأ�شحابه، فلما برزوا خارج املدينة، فاإذا راكب يقبل 
ب النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإليه ب�شره، ثم التفت اإىل ال�شحابة، فقال: »كاأن هذا الراكب  نحوهم، ف�شورّ
اإياكم يرد« فما هو اإل قليل حتى اأقبل الرجل على بعريه، فوقف عليه، ثم اأخذ ينظر 
اإليهم، فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من اأين اأقبلت؟« فقال الرجل: وهو يئن من �شدة الطريق 
»فاأين تريد؟«  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  وول��دي، وع�شريتي، فقال  اأهلي،  اأقبلت من  ال�شفر:  ووعثاء 
قال: اأريد ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. قال: »قد اأ�شبته« فابتهج الرجل وتهلل وجهه، وقال: يا ر�شول 

اهلل علمني ما الإميان؟
وتوؤتي  ال�شالة،  ر�شول اهلل، وتقيم  واأن حممًدا  اإل اهلل،  اإل��ه  اأن ل  »ت�شهد  ق��ال: 

الزكاة، وت�شوم رم�شان، وحتج البيت«.
اإق��راره بالإ�شالم حتى حترك به بعريه،  اأق��ررت: فما كان الرجل يتم  ق��ال: قد 
فدخلت يد البعري يف حجر جرذان، فهوى البعري على الأر�ص وهوى الرجل من فوقه، 

فوقع على هامته فما زال ينتق�ص حتى مات.
فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإيل بالرجل« فوثب عمار بن يا�شر وحذيفة، فاأقعداه فلم يقعد، 

وحركاه فلم يتحرك، فقال: يا ر�شول اهلل قب�ص الرجل.. مات. 
فالتفت النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثم اأعر�ص عنه فجاأة، ثم التفت اإىل حذيفة وعمار، وقال: »ما 
راأيتما اإعرا�شي عن الرجل؟ فاإين راأيت ملكني، يد�شان يف فيه من ثمار اجلنة فعلمت 

اأنه مات جائًعا« رواه الإمام اأحمد.
قال - تعاىل -: زب ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ رب )الرحمن(.

عن اأبي �شعيد اخلدري - ر�شي اهلل عنه - قال: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإذا و�شعت 
غري  كانت  واإن  ق��دم��وين،  قالت  �شاحلة  كانت  ف��اإن  اأعناقهم،  على  ال��رج��ال  فاحتملها 
�شاحلة قالت لأهلها: يا ويلها، اأين تذهبون بها، ي�شمع �شوته كل �شيء اإل الإن�شان، ولو 

�شمع ل�شعق« رواه البخاري.
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عن اأن�ص بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: مروا بجنازة فاأثنوا عليها خرًيا، فقال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »وجبت«، ثم مروا باأخرى فاأثنوا عليها �شًرا، فقال: »وجبت« فقال عمر بن 
اخلطاب - ر�شي اهلل عنه -: ما وجبت؟ قال: »هذا اأثنيتم عليه خرًيا، فوجبت له اجلنة، 
وهذا اأثنيتم عليه �شًرا فوجبت له النار؟ اأنتم �شهداء اهلل يف الأر�ص« رواه البخاري.

عن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من �شهد اجلنازة 
حتى ي�شلى عليها فله قرياط، ومن �شهدها حتى تدفن، كان له قرياطان« قيل: وما 

القرياطان؟ قال: »مثل اجلبلني العظيمني« رواه البخاري.
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الطعنة األخيرة .. !
اأَم���ة مملوكة لأب���ي ج��ه��ل. فلما ج��اء اهلل  اأم ع��م��ار.. �شمية بنت خ��ي��اط..  ك��ان��ت 
بالإ�شالم.. اأ�شلمت هي وزوجها وولدها.. فجعل اأبو جهل يفتنهم.. ويعذبهم.. ويربطهم 
يف ال�شم�ص حتى ي�شرفوا على الهالك حًرا وعط�ًشا.. فكان ملسو هيلع هللا ىلص مير بهم وهم يعذبون.. 
من  وتقرحت  �شفاههم..  العط�ص  من  ت�شققت  وقد  اأج�شادهم..  على  ت�شيل  ودم��اوؤه��م 
ال�شياط جلودهم.. وحر ال�شم�ص ي�شهرهم من فوقهم.. فيتاأمل ملسو هيلع هللا ىلص حلالهم.. ويقول: 
ي��ا���ش��ر.. ف���اإن م��وع��دك��م اجل��ن��ة.. فتالم�ص ه��ذه الكلمات  اآل  ي��ا���ش��ر.. ���ش��رًبا  اآل  ���ش��رًبا 
اإذا  وفجاأة..  الب�شرى..  بهذه  فرًحا  قلوبهم..  وتطري  اأفئدتهم..  فرتق�ص  اأ�شماعهم.. 
ع��ذاًب��ا..  في�شومهم  عليهم..  ف��ي��زداد غيظه  ياأتيهم..  اأب��ي جهل  الأم���ة..  ه��ذه  بفرعون 
ويقول: �شبوا حممًدا وربه.. فال يزدادون اإل ثباًتا و�شرًبا.. وعندها يندفع اخلبيث اإىل 
�شمية.. ثم ي�شتل حربته.. ويطعن بها يف فرجها.. فتتفجر دماوؤها.. ويتناثر حلمها.. 
فت�شيح وت�شتغيث وزوجها وولدها على جانبيها.. مربوطان يلتفتان اإليها.. واأبو جهل 

ي�شب ويكفر.. وهي حتت�شر وتكرب.
فلم يزل يقطع ج�شدها املتهالك بحربته، حتى تقطعت اأ�شالوؤها، وماتت - ر�شي 
اهلل عنها - نعم ماتت.. فلله درها ما اأح�شن م�شهد موتها.. ماتت.. وقد اأر�شت ربها.. 

وثبتت على دينها.. ماتت. ومل تعباأ بجلد جالد.. ول اإغراء ف�شاد..
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نقيضة من نقائض الزمان
يقول الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص: »يكون يف اآخر اأمتي رجال، يركبون على �شرج كاأ�شباه الرجال، 
البخت  كاأ�شنمة  روؤو���ش��ه��ن  ع��اري��ات،  كا�شيات  ن�شاوؤهم  امل�شاجد،  اأب���واب  على  وي��ن��زل��ون 

العجاف، العنوهن فاإنهن ملعونات« حديث �شحيح رواه ابن حبان واحلاكم.
يقول الأ�شتاذ حممود مهدي ال�شتانبويل يف �شرح هذا احلديث والتعليق عليه:
من  كثري  عن  يخرب  هو  اإعجازه،  اأعظم  وما  النبوي  احلديث  هذا  اأروع  "ما 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  �شبه  وق��د  امل�شاجد،  اأب���واب  على  �شياراتهم  يوقفون  ال��ذي��ن  ال��ي��وم،  الأث��ري��اء 
ن�شاوؤهم  بينما  عليها،  ليجل�ص  الدابة  ف��وق  يو�شع  ما  وه��ي  ال�شرج،  باأ�شباه  ال�شيارات 
كا�شيات عاريات متربجات، وقد جعلن ك�شنام اجلمل، وهو ما يجري يف هذا الزمن.

ويت�شمن هذا احلديث عتاًبا وتاأنيًبا لأولئك الذين فقدوا �شخ�شياتهم واأ�شاعوا 
كا�شيات  الطرقات  يف  ي�شرن  بن�شائهم  اإذ  ل�شالتهم،  م��الزم��ون  ه��م  فبينما  نفوذهم، 

عاريات، يفنرّ ال�شباب، ويعر�شن الأمة للرذائل واملفا�شد والفن".
ع�شر  اأرب��ع��ة  قبل  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�شول  بها  ينبئ  ال��زم��ان،  ه��ذا  نقائ�ص  نقي�شة من  اإنها 
�شالتهم،  تاأمرهم  مبا  يعلمون  ل  لكنهم  امل�شاجد،  ويق�شدون  ي�شلون،  رج��ال  ق��رًن��ا: 
ول ينتهون عما تنهاهم عنه فيما يتعلق بن�شائهم على الأقل، متنا�شني اأو غافلني عن 
اأمره - �شبحانه - التحذيري:  زب ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې رب 
)التحرمي: ٦(، فكاأنهم يريدون اأن ينجوا باأنف�شهم ويرتكوا اأهليهم للنار التي وقودها 

النا�ص.. ومن النا�ص هوؤلء الكا�شيات العاريات!
اإ�شارة لطيفة  امل�شاجد  اأب��واب  اإىل  لها  ال�شرج، وقيادتهم  تلك  وكاأمنا يف ركوبهم 
اإىل ان�شغالهم بقيادة هذه ال�شيارات عن قيادة ن�شائهم اإىل طريق اهلل، ومنهجه القومي.
فلتحذر اأختنا امل�شلمة اأن تكون من هوؤلء الكا�شيات العاريات، ولتنُج بنف�شها، ول 

تنتظر اأباها اأو اأخاها اأو زوجها، اإذا كان م�شغوًل عنها.
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يوم ذي قرد
قال �شلمة بن الأك��وع: اأقبل ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص عائًدا اإىل املدينة، وبعث بظهره مع 
رباح غالمه؛ وخرجت معه بفر�ص لطلحة بن عبيداهلل، فلما اأ�شبحنا اإذا عبدالرحمن 

بن عيينة قد اأغار على ظهر ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص فا�شتاقه اأجمع، وقتل راعيه.
امل�شركني قد  اأن  ر�شول اهلل  واأخ��رب  وابلغه طلحة،  الفر�ص  لرباح: خذ هذا  قلت 

اأغاروا على �شرحه.
ثم قمت على اأكمة، فا�شتقبلت املدينة، فناديت ثالثة اأ�شوات: وا�شباحاه!

ثم خرجت يف اآثار القوم اأرميهم بالنبل.
�شجرة وقعدت  اأتيت  فار�ص منهم  اإىل  رج��ع  ف��اإذا  بهم،  واأعقر  اأرميهم  زل��ت  وم��ا 
يف اأ�شلها، فرميته فعقرت به؛ واإذا ت�شايق اجلبل دخلوا يف مت�شايق علوت اجلبل، ثم 
رديتهم باحلجارة؛ وما زلت كذلك حتى ما تركت بعرًيا من ظهر ر�شول اهلل اإل علته 
وراء ظهري، وحتى األقوا اأك  من ثالثني رحًما وثالثني بردة ي�شتخفون بها، ل يلقون 

�شيًئا اإل جعلت عليه اآراًما حتى يعرفه ر�شول اهلل واأ�شحابه.
ثم انتهوا اإىل مت�شايق من ثنية، واإذا هم قد اأتاهم عيينة بن ح�شن ممًدا، فقدوا 
ين�شحون، وقعدت على قرن فوقهم؛ فنظر عيينة فقال: ما الذي اأرى؟ قالوا: لقينا من 
هذا الربح. واهلل ما فارقنا هذا منذ غل�ص يرمينا حتى ا�شتنفد كل �شيء يف اأيدينا. قال: 

فليقم اإليه منكم اأربعة.
فعمد اإىل اأربعة منهم؛ فلما اأمكنوين من الكالم قلت: اأتعرفونني؟ قالوا: من 
اأنت؟ قلت: �شلمة بن الأكوع؛ والذي كرم وجه حممد، ل اأطلب اأحًدا منكم اإل اأدركته، 
ول يطلبني اأحد فيدركني. قال اأحدهم: اإين اأظن. ورجعوا، فما برحت مكاين ذاك حتى 
راأيت فوار�ص ر�شول اهلل يتخللون ال�شجر؛ اأولهم الأخرم ال�شدي، وعلى اأثره اأبو قتادة 

الأن�شاري، يتبعه املقداد بن الأ�شود الكندي.
فاأخذت بعنان فر�ص اخلرم، فقلت: يا اأخرم؛ اإن القوم غري قليل فاحذرهم حتى 
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يلحق بنا ر�شول اهلل واأ�شحابه. فقال: يا �شلمة؛ اإن كنت توؤمن باهلل واليوم الآخر، وتعلم 
اأن اجلنة حق، والنار حق، فال حتل بيني وبني ال�شهادة. فخليته. 

فالتقى هو وعبدالرحمن بني عيينة، فعقر الأخرم بعبدالرحمن فر�شه، وطعنه 
عبدالرحمن فقتله؛ ولكن اأبا قتادة حلق عبدالرحمن، فطعنه قاتلة. 

اأع��دو على رجلي حتى ما اأرى ورائ��ي من اأ�شحاب حممد ول غبارهم  وتبعتهم 
�شيًئا، وعدلوا قبل غروب ال�شم�ص اإىل �شعب فيه ماء يقال له ذو قرد، ي�شربون منه وهم 

عطا�ص، فنظروا اإىل اأعدو يف اآثارهم، فحالأتهم عن املاء، فما ذاقوا طعنة قاتلة. 
وعطف علي واحد منهم، فرميته ب�شهم فاأ�شابه يف كتفه.. ثم جئت اإىل ر�شول 
اهلل وهو على املاء الذي حالأتهم عنه، ف��اإذا هو قد اأخذ تلك الإب��ل التي ا�شتنقذت من 
العدو، وكل رمح بردة، واإذا بالل قد نحر ناقة من تلك الإبل، وهو ي�شوي لر�شول اهلل 
من كبدها و�شنامها. فقلت: يا ر�شول اهلل؛ خلني اأنتخب من القوم مائة رجل، فاأتبع بهم 

هوؤلء الفارين، حتى ل يبقى منهم اأحد!
ف�شحك ر�شول اهلل، وقال: اأكنت فاعاًل! فقلت: نعم، والذي اأكرمك، وملا اأ�شبحنا 

اأردفني ر�شول اهلل على الع�شباء، ورجعنا قافلني اإىل املدينة. 
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صفة اإلمام العادل
اأبي  بن  اإىل احل�شن  ملا ويل اخلالفة   - كتب عمر بن عبدالعزيز - يرحمه اهلل 
احل�شن الب�شري اأن يكتب اإليه ب�شفة الإمام العادل، فكتب اإليه احل�شن  يرحمه اهلل -:
كل  وق�شد  مائل،  كل  قوام  العادل  الإمام  اهلل جعل  اأن  املوؤمنني،  اأمري  يا  "اعلم 
جائر، و�شالح كل فا�شد، وقوة كل �شعيف، ون�شفة كل مظلوم، ومفزع كل ملهوف.

الذي  الرفيق بها،  اإبله،  ال�شفيق على  املوؤمنني كالراعي  اأمري  يا  العدل  والإم��ام 
يرتاد لها اأطيب املراعي، ويذودها عن مراتع الهلكة، ويحميها من ال�شباع، ويكنها من 

اأذى احلر والقر.
اأم��ري املوؤمنني ك��الأب احل��اين على ول��ده، ي�شعى لهم �شغاًرا،  والإم��ام العدل يا 

ويعلمهم كباًرا؛ يكت�شب لهم يف حياته، ويخر لهم بعد مماته.
 والإم��ام العدل يا اأمري املوؤمنني كالأم ال�شفيقة الربة الرقيقة بولدها، حملته 
كرًها، وو�شعته كرًها، وربته طفاًل ت�شهر ب�شهره، وت�شكن ب�شكونه، تر�شعه تارة وتفطمه 

اأخرى، وتفرح بعافيته، وتغتم ب�شكايته.
والإمام العدل يا اأمري املوؤمنني و�شي اليتامى، وخازن امل�شاكني، يربي �شغريهم، 

وميون كبريهم.
والأمام العدل يا اأمري املوؤمنني كالقلب بني اجلوارح، ت�شلح اجلوارح ب�شالحه، 

وتف�شد بف�شاده.
ك��الم اهلل  ي�شمع  وع��ب��اده،  القائم بني اهلل  املوؤمنني هو  اأم��ري  يا  العدل  والأم���ام 
وي�شمعهم، وينظر اإىل اهلل ويريهم، وينقاد اإىل اهلل ويقودهم.. فال تكن يا اأمري املوؤمنني 
فيما ملكك اهلل - عز وجل - كعبد ائتمنه �شيده، وا�شتحفظه ماله وعياله، فبدد املال 

و�شرد العيال، فاأفقر اأهله وفرق ماله.
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العصر العباسي
ال�� وة  يف  قمة جمدها  امل�شلمني  دول��ة  فيه  بلغت  الذهبي،  الإ���ش��الم  ع�شر  ه��و 
الدخيلة  العلوم  اأهم  ونقلت  الإ�شالمية  العلوم  اأك   ن�شاأت  وفيه  وال�شيادة،  واحل�شارة 

اإىل العربية.

الرابع  لوي�ص  مثل بالط  والعلماء  وال�شعراء  بالأدباء  اآهلة  اخللفاء  دور  وكانت 
ع�شر ملك فرن�شا يف اإبان جمده، وكانت الدولة العبا�شية يف اأك ه �شاحبة ال�شيادة على 

العامل الإ�شالمي، واأوروبا ترفل يف غياهب اجلهالة.

اخللفاء  كان من  بغداد  عر�ص  فيه  توىل  ب��اأن من  الأول  العبا�شي  الع�شر  ميتاز 
العلماء، فرغبوا يف العلم واإجالل العلماء والأدباء.

وكان للوزراء الفر�ص تاأثري كبري يف تلك النه�شة. والفر�ص اأهل ح�شارة قدمية، 
وكانوا يومئٍذ يف نه�شة علمية بداأت يف زمن ك�شرى اأنو�شروان، وكان الربامكة - على 
اخل�شو�ص - يحبون العلم والعلماء ويبذلون الأموال يف تقريبهم وا�شتحثاث قرائحهم، 
فوقف الأدباء وال�شعراء على اأبوابهم كما وقفوا باب الر�شيد. وكانت لهم اأياد بي�شاء يف 

ترجمة العلم القدمي اإىل العربية. 

حاملا  باأنهم  الفاحتة  الأمم  من  �شواهم  عن  الإ�شالمي  التمدن  اأ�شحاب  امتاز 
مكاتبتهم  على  رعاياهم  وحملوا  العربية  يف  ال��دواوي��ن  جعلوا  ال�شيادة،  لهم  ا�شتتبت 

العربية.

وملا اأرادوا ن�شر العلم كلفوا رعاياهم نقل تلك العلوم اإىل العربية، فذهبت لغات 
الأمم التي كانت حتت �شلطانهم وبقيت العربية.

اأما العلوم الدخيلة، فهي خال�شة اأبحاث رجال العلم والفل�شفة والأدب يف ممالك 
التمدن القدمي على اختالف الأمم والدول والأماكن والأطوار يف القرون املتوالية من 

اأقدم اأزمنة التاريخ اإىل اأيامهم.

www.alukah.net
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من  واأخ���ذوا  والنجوم،  والطب  الفل�شفة  اليونانية  اللغة  اآداب  من  اأخ���ذوا  وق��د 
اآداب  الهنود  ومن  ال�شريانية،  اللغة  اآداب  ال�شريان  ومن  الفار�شية،  اللغة  اآداب  الفر�ص 

اللغة الهندية، واأخذ املرتجمون ينقلون الكتب اإىل اللغة العربية.
وجملة القول: اإن امل�شلمني نقلوا اإىل ل�شانهم معظم ما كان معروًفا من العلم 
ذلك  يف  املتمدنة  الأمم  �شائر  عند  والأدب��ي��ات  والريا�شيات،  والنوم  والطب  والفل�شفة 
العهد. ومل يرتكوا ل�شاًنا من األ�شن الأمم املعروفة اإذ ذاك مل ينقلوا منه �شيًئا، واإن كان 

اأك  نقلهم عن اليونانية والفار�شية والهندية.
الناحية  من  العبا�شي  الإ�شالمي  املجتمع  على  اأ���ش��رار  النقل  بهذا  ح��دث  وق��د 

الدينية والفكرية؛ وت�شدى لهذه الأفكار العلماء يف ذلك الع�شر.
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اإلنصـاف
اإذا كان لك �شديق حتبه وتواليه، ثم هجمت منه على ما مل يحل يف نظرك، ومل 
يتفق مع ما علمت من حاله، وما اطرد عندك من اأعماله، اأو كان لك عدو تذم طباعه، 
اأخالقه بارقة خري، فتحدثت مبا قام يف  وتنقم منه �شوؤونه، ثم برقت لك من جانب 
نف�شك من موؤاخذة �شديقك على اخل�شلة التي ذممتها وحمدت عدوك على اخللة التي 
اأو ذا وجهني، متدح اليوم من تذم بالأم�ص،  اأو خمادًعا،  حمدتها، عدك النا�ص متلوًنا 
اإنك تظهر ما ت�شمر، وتخفي غري الذي  اأخ��رى. وقالوا:  وتذم يف �شاعة من متدح يف 
تبدي. ولو اأن�شفوك لأعجبوا بك وب�شدقك، ولأكربوا �شالمة قلبك من هوى النف�ص 
وا ما بدا لهم منك اعتداًل ل نفاًقا، واإن�شاًفا ل خداًعا؛ لأنك مل تغل يف  و�شاللها، ول�شمرّ
حب �شديقك غلو من يعميه الهوى عن روؤية عيوبه، ومل تتم�شك من �شداقته بال�شبب 
ال�شعيف، فعنيت بتعهد اأخالقه، وتفقد خالله، لإ�شالح ما ف�شد من الأوىل، واعوج من 

الأخرى.
وجهلك،  وحلمك  وغ�شبك،  ر���ش��اك  ح��ايل  يف  ل��ك  يبت�شم  ال���ذي  �شديقك  اإن 
اأن  ي�شلح  لأن��ه ل  ب�شداقته؛  يوثق  اأو  يغتبط مبودته،  لي�ص ممن  و�شقطك،  و�شوابك 
يكون مراآتك التي ترتاءى فيها، فتك�شف لك عن نف�شك، وت�شدقك عن زينك و�شينك، 
اأن  وحلوك وم��رك.. وهو اإما جاهل متهور يف ميوله واأهوائه، فال يرى غري ما تريد 
ترى نف�شه، ل ما ل يحب اأن تراه؛ واإما منافق خمادع قد علم اأن هواك يف ال�شمت عن 

عيوبك وجترير الذيول، فجاراك فيما تريد، ليبلغ منك ما يريد.
ون ال�شادق  فها اأنت ذا ترى اأن النا�ص يعك�شون الق�شايا، ويقلبون احلقائق، في�شمرّ

كاذًبا، والكاذب �شادًقا؛ ولكن النا�ص ل يعلمون. 

www.alukah.net



482

بنك الكلمة البينة

الحزيـن
اأن يكون لك كما تريد يف جميع  اإن كنت تعلم اأنك قد اأخ��ذت على الدهر عهًدا 
�شوؤونك واأطوارك، واأل يعطيك ول مينعك اإل كلما حتب وت�شتهي؛ فجدير بك اأن تطلق 
ر عليك مطلب؛ واإن كنت تعلم  لنف�شك يف �شبيل احلزن عنانها كما فاتك ماأرب، اأو تعذرّ
اأخالق الأيام يف اأخذها وردها، وعطائها ومنعها، واأنها ل تنام على منحٍة متنحها حتى 
تكر عليها راجعة فت�شرتدها، واأن هذه �شنتها وتلك خلتها يف جميع اأبناء اآدم، �شواء يف 
ذلك �شاكن الق�شر و�شاكن الكوخ ومن يطاأ بن�شاله مهم اجلوزاء، ومن ينام على ب�شاط 
�شهم  اأ�شابه  ب��اأول غر�ٍص  اأن��ت  �ص من حزنك، وكفكف من دمعك، فما  الغرباء.. فخفرّ

الزمان، وما م�شابك بدعة خارقة يف جريدة امل�شائب والأحزان.
اأنت حزين لأن جنًما زاه��ًرا من الأمل كان يرتاءى لك يف �شماء حياتك فيمالأ 
عينيك نوًرا، وقلبك �شروًرا، وما هي اإل كرة الطرف اأن افتقدته فما وجدته، ولو اأنك 
ت��راءى لك لراأيت برًقا  اأمعنت نظرك فيما  ملا غلوت يف حزنك، ولو  اأملك،  اأجملت يف 

خاطًفا ما تظنه جنًما زاهًرا.. وهنالك ل يبهرك طلوعه، فال يفجعك اأفوله. 
نظر  اإليها  ونظر  لها،  تنكر  النعمة  وافته  اإذا  من  احلياة  ه��ذه  يف  النا�ص  اأ�شعد 
امل�شرتيب بها وترقب يف كل �شاعة زوالها وفناءها، فاإن بقيت يف يده فذاك، واإل فقد اأعد 

لفراقها عدته من قبل.
لول ال�شرور يف �شاعة امليالد ما كان البكاء �شاعة املوت، ولول الوثوق بدوام الغنى 

ما كان اجلزع من الفقر، ولول فرحة التالق ما كانت ترحة الفراق.
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إنا كفيناك المستهزئين
ابن عبا�ص يف قول  اإيا�ص، عن �شعيد بن جبري، عن  الثوري، عن جعفر بن  قال 
اهلل - عز وجل -: زب ٿ ٹٹ ٹ رب )احلجر(، قال: امل�شتهزئون: الوليد بن 
اأ�شد  بني  املطلب من  الأ�شود بن  واأب��و زمعة  الزهري،  والأ���ش��ود بن عبد يغوث  املغرية، 
بن عبدالعزى، واحلارث بن عيطل ال�شهمي، والعا�ص بن وائل، فاأتاه جربيل ف�شكاهم 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإليه، فاأراه الوليد، واأوماأ جربيل اإىل اأبجله فقال: ما �شنعت؟ قال: كفيته.. 
اأبا  اأراه  اإىل عينيه، فقال: ما �شنعت؟ قال: كفيته. ثم  فاأوماأ جربيل  الأ�شود،  اأراه  ثم 
زمعة، فاأوماأ اإىل راأ�شه، فقال: ما �شنعت؟ قال: كفيته، ثم اأراه احلارث، فاأوماأ اإىل راأ�شه 
اأو بطنه، وقال: كفيته. ومر به العا�ص فاأوماأ اإىل اأخ�شمه، وقال: كفيته. فاأما الوليد، 
فمر برجل من خزاعة، وهو يري�ص نباًل له فاأ�شاب اأبجله فقطعها، واأما الأ�شود فعمى، 
وابن عبد يغوث خرج يف راأ�شه قروح فمات منها، واأما احلارث فاأخذه املاء الأ�شفر يف 
بطنه، حتى خرج خروؤه من فيه فمات منها، واأما العا�ص فدخل يف راأ�شه �شربقة، حتى 
به على �شوكة،  الطائف حماًرا فرب�ص  اإىل  اإنه ركب  امتالأت فمات منها، وقال غريه: 

فدخلت يف اأخم�شه فمات منها. حديث �شحيح. 
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زهد إبراهيم الخواص
يروى عن حذيفة املرع�شي: وكان قد خدم اإبراهيم اخلوا�ص و�شحبه مدة، فقيل 
له: ما اأعجب ما راأيت منه؟ فقال: بقينا يف طريق مكة اأياًما مل ناأكل طعاًما، فدخلنا 
اثر  بك  اأرى  حذيفة  يا  وق��ال:  اإبراهيم  اإيل  فنظر  خ��رب،  م�شجد  اإىل  فاأوينا  الكوفة، 
اجلوع، فقلت: هو كما ترى، فقال: اإيلرّ بداوة وقرطا�ص، فاأح�شرتهما اإليه، فكتب ب�شم 

اهلل الرحمن الرحيم، اأنت املق�شود بكل حال، وامل�شار اإليه بكل معنى، ثم قال:

اأن������������ا ح������ام������د اأن������������ا ������ش�����اك�����ر اأن������������ا ذاك��������ر
اأن�����������ا ج������ائ������ع اأن�����������ا ������ش�����ائ�����ع اأن�����������ا ع�������اري

ه������ي �����ش����ت����ة واأن������������ا ال���������ش����م����ني ل��ن�����ش��ف��ه��ا
ف����ك����ن ال���������ش����م����ني ل���ن�������ش���ف���ه���ا ي������ا ب������اري

م������دح������ي ل������غ������ريك ل�����ه�����ب ن���������ار خ�������ش���ت���ه���ا
ف������اأج������ر ع����ب����ي����دك م������ن ل���ه���ي���ب ال�������ش���ن���ار

تعلق قلبك بغري اهلل  بها ول  اخ��رج  وق���ال:  الرقعة،  اإيلرّ  دف��ع  ث��م   ق��ال حذيفة: 
- تعاىل - وادفعها اإىل اأول من يلقاك، قال: فخرجت، فاأول من لقيني رجل على بغلة، 
فناولته الرقعة، فاأخذها، فقراأها وبكى، وقال: ما فعل ب�شاحب هذه الرقعة؟ قلت: هو 
فاأخذتها وم�شيت، فوجدت  دره��م،  �شتمائة  فيها  اإيل �شرة  الفالين، فدفع  امل�شجد  يف 
ق��ال فجئت  ف��ق��ال: ه��و رج��ل ن�شراين،  البغلة؟  ال��راك��ب على  رج���اًل، ف�شاألته م��ن ه��ذا 
ال�شاعة، فلما  ياأتي  الدراهم، فاإن �شاحبها  بالق�شة، فقال: ل مت�ص  اإبراهيم واأخربته 
ودخل،  امل�شجد،  باب  على  بغلته، فرتجل  على  راكًبا  الن�شراين  اأقبل  ال�شاعة  بعد  كان 
فاأكب على اإبراهيم يقبرّل راأ�شه ويديه، ويقول: اأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �شريك 
به و�شروًرا،  اإبراهيم اخلوا�ص فرًحا  اأن حممد عبده ور�شوله، قال: فبكى  واأ�شهد  له، 
وقال: احلمد هلل الذي هداك لالإ�شالم و�شريعة حممد - عليه اأف�شل ال�شالة وال�شالم
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إنهم لم يتلذذوا بالقرآن فحسب
اإنهم مل يتلذذوا بالقراآن فح�شب، بل عملوا مبقت�شاه، وطبقوه واقًعا عملًيا ل 

نظري له يف تاريخ الأمة.
فاإذا بك ترى اأبا طلحة الأن�شاري وهو ي�شمع قول اهلل:  زب ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ 
پپ رب )اآل عمران: 92( فيبادر فيجعل اأف�شل ب�شاتينه يف �شبيل اهلل �شدقة: يرجو 

برها وزخرها عند اهلل، لي�ص هذا فح�شب، بل يفتح كتاب اهلل فيقراأ قول اهلل: زب ٱ 
ٻ ٻ رب )التوبة: 41( فيقول لأبنائه: جهزوين جهزوين.

يا هلل.. �شيخ كبري لف على الثمانني مل يعذر نف�شه، فيقول اأبناوؤه: رحمك اهلل، 
�شيًخا  – و�شرت  – ر�شي اهلل عنهما  اأب��ي بكر وعمر  ملسو هيلع هللا ىلص وم��ع  جاهدت مع ر�شول اهلل 

كبرًيا، فدعنا نغزو عنك!
اإل اخلروج  اأبى  ال�شبان، ثم  ال�شيوخ  ا�شتنفرت  اإل  اأرى هذه الآي��ة  قال: واهلل ما 
ملوا�شلة اجلهاد يف �شبيل اهلل، وال�شرب يف فجاج الأر�ص؛ اإعالء لكلمة اهلل، واإعزاًزا لدين 

اهلل.
في�شاء اهلل يوم علم �شدق نيته اأن يكون يف الغزو يف البحر ل يف الرب؛ ليكون له 
ا  الأجر م�شاعًفا، وعلى ظهر ال�شفينة يف و�شط اأمواج البحار املتالطمة، مير�ص مر�شً

�شديًدا يفارق على اإثره احلياة، فاأين يدفن وهو يف و�شط البحر؟
بعد  اإل  جزيرة  على  يع وا  فلم  فيها،  ليدفنوه  جزيرة  عن  له  ليبحثوا  ذهبوا 

�شبعة اأيام من موته وهو م�شجى بينهم، مل يتغري فيه �شيء كالنائم متاًما.
ويف و�شط البحر بعيًدا عن الأهل والوطن، نائًيا عن الع�شرية وال�شكن دفن )اأبو 
طلحة(، وما ي�شره اأن يدفن يف و�شط جزيرة ل اأعلمها ول تعلمها، يوم يجرب اهلل - باإذن 

اهلل - له كل م�شاب باجلنة.
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نحن أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
"القريوان"  غابة  اأط��راف  على  نافع(  بن  وهو )عقبة  اأحدهم  ترى  اأن��ك  تخيل 

ينادي يخاطب ال�شباع والهوام ويقول:
نحن اأ�شحاب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جئنا لنن�شر دين اهلل يف الأر�ص فاأخلى لنا املكان.

فتخرج ال�شباع والهوام، تخرج حاملة اأولدها على ظهورها، لتخلي املكان جلند 
اهلل؛ كرامة من اهلل.

ع اهلل لهم كل �شيء، ليبني مدينة "القريوان" يف تلك الغابة، ل  اأطاعوا اهلل فطورّ
لريكن اإليها ويجل�ص فيها ويتنعم بها!

بل ينطلق بعد ذلك فاحًتا يف الأر�ص، حتى يقف بقوائم فر�شه يف اأطراف املحيط 
الأطل�شي؛ ليقول كلمته اخلالدة وقوائم فر�شه قد ابتلت مبياه املحيط الأطل�شي، يقول:
ا واأقواًما خل�شته يف �شبيل اهلل؛ لأن�شر  واهلل لو كنت اأعلم اأن وراء هذا البحر اأر�شً

دين اهلل.
وه��ذا يف  ذاك يف غربها  الأر�شية،  الكرة  �شرق  الآخ��ر يف  بقتيبة يف اجلانب  واإذا 

�شرقها، يفتح املدن والقلوب، حتى يقف على اأطراف مملكة "ال�شني".
ويخاف  فيهلع  ملكها  وي�شمع  اململكة،  تلك  فر�شه  ب��اأق��دام  ليطاأن  ب��اهلل  ويق�شم 

ويجزع، ويعلم اأن هوؤلء اإذا قالوا فعلوا.
فري�شل �شحاًفا من ذهب مملوءة برتبة اأر�ص ال�شني؛ ليرب ق�شم قتيبة، وتطاأ 
يو�شع  اأبنائه  من  واأربعة  اجلزية،  مقدمة  ال�شحاف  وتكون  الرتبة،  تلك  قتيبة  خيل 

عليهم و�شام امل�شلمني.. فيا هلل!

ل���ل���ي���ل���ن���ا اإن  ال�����������ش�����ي�����م  ح�������م�������اة  م�����ه�����ال 
ف����ج����ًرا ����ش���ي���ط���وي ال�������ش���ي���م يف اأط����م����اره

ال�شحابة وهو  امل�شلمني يخاطب  واإذا بكم بعد قرتة تتخيلون وتقروؤون، خليفة 
على كر�شيه، ويقول: اأمطري اأنىرّ �شئت؛ ف�شوف ياأتيني خراجك. �شارت الكرة الأر�شية 
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ما بني م�شلم حًقا وكافر يدفع اجلزية عن يد وهو �شاغر.

ول�����ل�����ع�����دل اأذلء  ك���������ان���������وا  ل������ل������ه������دى 
ول���������ل���������م���������ع���������روف ك������������ان������������وا خ������ل������ف������اء

ول�����������و دع���������اه���������م ����������ش���������ارخ لن����ت����ف���������ش����وا
م�����ن ب����ك����ون الأر������������ص ي�����رم�����ون ال�������ش���م���اء

ت�����������رك�����������وا امل�����������ن�����������زل م����������ع����������م����������وًرا ل����ن����ا
ث��������������م ج��������ئ��������ن��������ا ف�����������رتك�����������ن�����������اه خ���������الء

�����������ش����������رب����������وا ال�����������ع�����������ز ل���������ن���������ا اأخ�������ب�������ي�������ة
ف������ن������ق�������������ش������ن������اه������ا خ����������ب����������اء ف������خ������ب������اء
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علمتني الحياة في ظل العقيدة
امل�شيعني  بالهازلني  �شفوفنا  يف  نفرح  ل  اأن  العقيدة  ظ��ل  يف  احل��ي��اة  علمتني 
لأوقاتهم املفرطني يف املزاح املنغم�شني يف امللهيات.. نريد رجاًل اأ�شداء ل ينثون للريح، 
ي�شقون الطريق بعزم وجد، ل تلهيهم كرة، ول ي�شيعهم تلفاز ول هراء، وقتهم اأعظم 

واأثمن من اأن ي�شيع يف مثل هذه الرتاهات.
نريد من ياأخذ احلياة بجد، فاحلياة احلقيقية لل�شجعان الأقوياء العاملني، ول 

مكان فيها للك�شاىل والتنابلة والبطالني واملتخاذلني.
ال�شافل،  الهام�شي  التفكري  نريد من ي�شق طريقه معتمًدا على اهلل، بعيًدا عن 
التفكري يف ال�شهوات، التفكري يف امللهيات والرك�ص وراءها والتفكري املادي املنحط.

ع عن �شفا�شفها؛ ليكونوا ممن قيل  نريد �شباًبا يرتبى على معايل الأمور، ويرتفرّ
فيهم:

���������ش��������ب��������اب ذل������������ل������������وا ��������ش�������ب�������ل امل��������ع��������ايل
وم��������ا ع������رف������وا ������ش�����وى الإ���������ش��������الم دي����ن

ح����م����اة ك�������ان�������وا  ال�������وغ�������ى  �������ش������ه������دوا  اإذا 
ي�����������دك�����������ون امل���������ع���������اق���������ل واحل�����������������ش��������ون

ت�������راه�������م ف����������ال  امل�����������������ش��������اء  ج����������ن  واإن 
������ش�����اج�����دي�����ن اإل  الإ�����������ش����������ف����������اق  م����������ن 

ال�������ل�������ي�������ايل حت�������ط�������م�������ه  مل  ����������ش���������ب���������اب 
ال����ع����ري����ن اخل���������ش����م  اإىل  ي�������ش���ل���م  ومل 

وم������������ا ع���������رف���������وا الأغ���������������������اين م�����ائ�����ع�����ات
ول����������ك����������ن ال����������ع����������ال �������ش������ي������غ������ة حل��������ون
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ع����ل����م ب�������ق���������������ش�������ور  ي�������ت���������������ش�������دق�������وا  ومل 
امل������ل������ح������دي������ن يف  ي������ت������ق������ل������ب������وا  ومل 

اأم�������������ر ك�������������ل  يف  ي�������ت�������ب�������ج�������ج�������وا  ومل 
خ���������ط���������ري ك�������������ي ي�����������ق�����������ال م������ث������ق������ف������ون

ك��������ذل��������ك اأخ������������������رج الإ�������������ش������������الم ق�����وم�����ي
������ا ح����������������ًرا اأم����������ني ��������ش�������ب�������اًب�������ا خم������ل�������������شً

وع�������ل�������م�������ه ال���������ك���������رام���������ة ك�������ي�������ف ت����ب����ن����ي
ي������ه������ون واأن  ي��������������ذل  اأن  ف�����������ي�����������اأب 

   اأين جند هوؤلء ال�شباب؟
جند هوؤلء يف امل�شارح، اأعلى املدرجات، اأعلى الر�شفة؟ ل.. اإمنا جندهم يف حلقات 

العلم والتعلم، يف بيوت اهلل، يف الأمر والنهي.
فلتاأخذ احلياة بجد، ولتعد الأنف�ص ليوم ال�شدائد، فما ندري ما املرحلة املقبلة.

ي�������ا راق������������د ال�����ل�����ي�����ل م���������������ش�������روًرا ب������اأول������ه
اأ�����ش����ح����اًرا ي���ط���رق���ن  ق�����د  احل�����������وادث  اإن 
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هل تريد أن تصبح مغرورًا؟
هذه و�شفة �شحرية جتعلك مغروًرا بني النا�ص: 

املديح،  ه��ذا  ي�شتحق  عظيم  رج��ل  اأن��ك  ي�شعرك  فهذا  النا�ص؛  مديح  ع��ن  فت�ص 
وي�شعرك اأنك خري من الآخرين..

حاول تغيري اأنا�ص ليكونوا مثلك؛ فاأنت خري منهم..
افرح عند ف�شل الآخرين؛ فف�شلهم يبدي جناحك وتفوقك عليهم..

النقد، فابذل جهدك يف الدفاع عن نف�شك؛ فمن هوؤلء  اأحدهم  اإليك  اإذا وجه 
الذي ينتقدونك؟! وباأي حق يفعلون ذلك؟! األ يعلمون من اأنت؟!

ز على نقاط �شعفه؛  ز على الأمور التي تتفوق فيها عليه، وركرّ اإذا قابلت اأحًدا؛ فركرّ
حتى ت�شعر باأنك خري منه..

قاطع حديث النا�ص؛ فما تقوله اأهم بكثري من الذي عند غريك..
اأن���ك خري  اأح��ادي��ث��ك؛ ف��ال تن�ص  ي���دور ح��ول��ك وح���ول  اأن جتعل املجل�ص  ح���اول 

املوجودين.
اهلل مبثل  تلقى  اأن  اأتريد  امل��غ��رور؟!  الإن�شان  ه��ذا  تكون  اأن  اأتريد  عليك؛  ب��اهلل 
هذه الأخالق وهذا ال�شلوك؟! ماذا تقول لربِّ العاملني عندما ي�شاألك عن غرورك، عن 

ك على النا�ص؟! تكربُّ
اأمل يقل اهلل - تعاىل -: زب ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ رب )النجم: 32(؟!

وقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا قال الرجل: َهلََك النا�ص؛ فهو اأهلكم« رواه م�شلم. 
يقول الإمام النووي: "وهذا النهي ملن قال ذلك عجًبا بنف�شه، وت�شاغًرا للنا�ص، 
وارتفاًعا عليهم؛ فهذا هو احل��رام.. واأما من قاله ملا يرى يف النا�ص من نق�ص يف اأمر 

ًنا عليهم وعلى الدين؛ فال باأ�ص به".  دينهم، وقاله حتزُّ
اأو�شى احل�شن الب�شري اأحد طالبه قائاًل: "يا بني خذ هذه البطاقة فهي خري 
لك من األف كتاب، ول تغرت مبكان �شالح؛ فال مكان اأف�شل من اجلنة، ولقد لقي فيها 
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 اأبونا اآدم ما لقي، ول تغرت بك ة العبادة؛ فانظر ما لقي اإبلي�ص عند ع�شيانه هلل - تعاىل - 
 بعدما مكث يف العبادة، ول تغرت بروؤية ال�شاحلني؛ فال �شخ�ص اأعظم من امل�شطفى ملسو هيلع هللا ىلص، 
فلم ينتفع به الكفار واملنافقون، ول تغرت بك ة العلم؛ فاإذا العلم اإذا مل يقرتن بالإميان 

مل يو�شل �شاحبه اإىل اجلنة".
يقول �شفيان بن عيينة: "من كانت مع�شيته يف ال�شهور؛ فارج له من اهلل املغفرة، 
اآدم ع�شى م�شتهًيا فغفر له، واإبلي�ص  ومن كانت مع�شيته يف الكرب؛ فاخ�ص عليه؛ فاإن 

ع�شى متكرًبا فُلِعَن".
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من تركها هلل عوضه اهلل خيرًا منها
�شه اهلل خرًيا منه؛ فانظر  اإذا اأردت مثاًل جلًيا يبني لك اأن من ترك �شيًئا هلل عورّ
اإىل ق�شة يو�شف - عليه ال�شالم - مع امراأة العزيز، فلقد راودته عن نف�شه فا�شتع�شم، 
مع ما اجتمع له من دواعي املع�شية، فلقد اجتمع ليو�شف ما مل يجتمع لغريه، وما لو 
اجتمع كله اأو بع�شه لغريه لرمبا اأجاب الداعي، بل اإن من النا�ص من يذهب اإىل مواقع 
الدنيا  يف  املبني،  باخل�شران  ذلك  بعد  يبوء  ثم  بيديه..  وي�شعى حلتفه  بنف�شه،  الفن 

والآخرة، اإن مل يتداركه اهلل برحمته.
اأما يو�شف - عليه ال�شالم - فقد اجتمع له من دواعي الزنا ما يلي: 

اأنه كان �شاًبا، وداعية ال�شباب اإىل الزنا قوية..
�شه ويرد �شهوته.. اأنه كان عزًبا، ولي�ص له ما يعورّ

اأنه كان غريًبا، والغريب ل ي�شتحيي يف بلد غربته مما ي�شتحيي منه بني اأ�شحابه 
ومعارفه.. 

اأنه كان مملوًكا، فقد ا�شرتي بثمن بخ�ص دراهم معدودة، واململوك لي�ص وازعه 
كوازع احلر..!

اأن املراأة ذات من�شب وجمال.. 
اأنها كانت �شيدته، والعبد يطيع �شيدته مثلما يطيع �شيده..

اأنه مل يكن هناك رقيب من الب�شر.
اأنها قد تهياأت له وجتملت، وتعطرت له وتزينت.

اأنها غلرّقت الأبواب، واأتر�شت املتاري�ص..
اأنها هي التي دعته اإىل نف�شها فقالت: "هيت لك". 

اأنها حر�شت على ذلك اأ�شد احلر�ص. 
اأنها توعدته اإن مل يفعل بال�شجن والعقاب. 
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يف  والعزة  ال�شعادة  فنال  اهلل،  عند  ملا  واختياًرا  اإيثاًرا  الدواعي �شرب؛  هذه  ومع 
الدنيا والآخرة، فلقد اأ�شبح ال�شيد، واأ�شبحت امراأة العزيز فيما بعد كاململوكة عنده، 
وقد ورد اأنها قالت: )�شبحان من �شري امللوك بذل املع�شية مماليك، ومن جعل املماليك 

بعز الطاعة ملوًكا(. 

www.alukah.net
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الليزر .. حل يبحث عن مشكلة
ابتكاراتهم  على  اإىل جنب  يعملون جنًبا  واملهند�شون  العلماء  كان  التاريخ،  عرب 
اآخ��ر،  منحنى  الليزر  لكت�شاف  ك��ان  لكن  الإن�����ش��ان،  ت��واج��ه  التي  امل�شكالت  ح��ل  بهدف 
معرفة جمالت  من  املهند�شون  يتمكن  اأن  قبل  العلماء  قبل  من  الليزر  اكت�شف  لقد 
اأنه )حل يبحث عن م�شكلة(.. مل يعد هذا  اأطلق البع�ص على الليزر  ا�شتخدامه؛ لذا 
هو الو�شع الذي يو�شف به الليزر اليوم، فلقد اأ�شبحنا نرى اأجهزة الليزر يف كل مكان 

ويف �شتى املجالت.
لقد اخرتق الليزر حياتنا على خمتلف الأ�شعدة؛ فهو يقراأ املل�شقات التي على 
ر لنا عملية احل�شاب يف اأثناء الت�شوق، ونراه يف عيادات الأطباء لت�شحيح  الب�شائع في�شرّ
الأقرا�ص  ق��راءة  جهاز  يف  وه��و  التجميل.  عمليات  اأو  املغلقة  ال�شرايني  فتح  اأو  النظر 
والأ�شلحة  واحلديد  املالب�ص  م�شانع  يف  ا جنده  اأي�شً الآيل..  احلا�شب  داخ��ل  املدجمة 
وعامل الت�شالت، ويف املعامل البحثية ي�شتخدم الليزر يف درا�شة تركيب املواد الدقيقة 

مثل اجلزيئات والذرات، وي�شتخدم الليزر يف اإحداث عملية الندماج النووي.
ونفاجاأ  ولي�شت جميعها،  الليزر  فيها  ي�شتخدم  التي  املجالت  بع�ص  فقط  هذه 
الليزر  تربع  بهذا  ل��ه..  اأ�شا�ًشا  الليزر  يكون  قد ظهر  تطبيًقا جديًدا  هناك  اأن  يوم  كل 
على عر�ص اأهم الخرتاعات يف التاريخ، وانتقل من )حل يبحث عن م�شكلة( اإىل )حل 

للعديد من امل�شكالت(.
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دوران القمر حول األرض
بحكم اأن القمر تابع لالأر�ص ويدور حولها، فاإن له حركة ظاهرية اأخرى تت�شح 
يف تاأخر غروبه اليومي بنحو �شاعة، وهذا التاأخر ناجت من حركته الذاتية حول الأر�ص 
باجتاه ال�شرق، والتي ت�شمى احلركة التقهقرية. ونتيجة هذه احلركة، فاإن القمر يظهر 
باأطواره املختلفة، من هالل نحيل اأول ال�شهر القمري اإىل تربيع وحتدب واكتمال هيئة 
اآخر  القدمي هالًل  كالعرجون  اأن يظهر فجًرا  اإىل  باأطواره مرتاجًعا  يعود  ثم  البدر، 
ال�شهر، ثم يكون يف مرحلة املحاق وت�شمى ال�شت�شرار، والتي يختفي فيها عن الأنظار؛ 
اإىل  ي�شل  فاإنه  ال�شرق  باجتاه  التقهقرية  القمر  حركة  وبا�شتمرار  لل�شم�ص.  ملحاذاته 
موقع يكون فيه مع ال�شم�ص يف م�شتوى واحد، وهو ما يطلق عليه القرتان، وبعد هذا 
ا�شت�شرار  ال�شرق، ويظل يف مرحلة  ناحية  اإىل  ال�شم�ص  ليفارق  بينهما  النف�شال  يبداأ 
اإىل اأن ي�شل النف�شال مرحلة متكن اأ�شعة ال�شم�ص من النعكا�ص عن �شطحه باجتاه 
الأر�ص؛ لتظهر �شمات الهالل املطلوب ترائيه على الأفق العربي بعد غروب ال�شم�ص، 

ليكون بداية ل�شهر قمري جديد. 
    وهكذا، فاإن حلظة القرتان تتو�شط فرتة ال�شت�شرار التي يحاذي فيها القمر 
ال�شم�ص ويقع يف نطاق وهجها ال�شديد فال ي�شاهد ل فجًرا ول مغرًبا، وقد يكون ذلك 
الليلة اأو ليلتني. وبتعبري اآخر، فاإن القرتان )املركزي( ميثل مرحلة تكون فيها مراكز 

كل من الأر�ص وال�شم�ص والقمر يف م�شتوى واحد.
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رحمة تحثنا على االقتباس منها
ملسو هيلع هللا ىلص،  األعب بالبنات عند النبي  "كنت  اأنها قالت:  عن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - 
 ، اإيلرّ في�شربهن  منه،  يتقمعن  دخل  اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  فكان  يلعنب،  �شواحب  وك��ان يل 

فيلعنب معي" اأخرجه البخاري.
حتكي اأم املوؤمنني عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - كيف اأنها كانت تلعب بالدمى مع 
�شواحب لها، فاإذا دخل ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإىل بيته.. خرجن؛ حياء منه وهيبة، لكن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص يعيدهن اإليها، ويدعوهن اإىل موا�شلة لعبهن معها - ر�شي اهلل عنها -.
ويف هذا ما فيه من الرفق العظيم من النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ اإذ يوؤثر ما ت�شعر به زوجه من 

�شعادة، يف لعبها بالدمى مع �شواحبها، على تفرغها له، وجلو�شها معه ملسو هيلع هللا ىلص. 
اإنها رحمة عظيمة توؤكد رفق نبي الإ�شالم باملراأة، ومراعاته م�شاعرها، وحر�شه 
عليها.. رحمة حتثنا على القتبا�ص منها، والتاأ�شي بها، يف معاملتنا زوجاتنا، وال�شرب 
فيه مراعاة  يكن  الأح��ي��ان، ما مل  بع�ص  ما نحب، يف  عليهن، وتقدمي ما يحبنب على 

هوى، اأو موافقة مزاج. 
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إني ألجد ريح الجنة
اأن�ص بن  الن�شر عم  اأن�ص بن  ق��ال: غاب  اأن�ص بن مالك - ر�شي اهلل عنه -  عن 
مالك عن قتال بدر، فلما قدم قال: غبت يف اأول قتال قاتله ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص امل�شركني، اإن 
اأ�شهدين اهلل - عز وجل - قتاًل لريين اهلل ما اأ�شنع، فلما كان يوم اأحٍد انك�شف النا�ص، 
فقال: اللهم اإين اأبراأ اإليك مما جاء به هوؤلء - يعني امل�شركني - واأعتذر اإليك مما �شنع 
هوؤلء - يعني امل�شلمني - ثم م�شى ب�شيفه فلقيه �شعد بن معاذ فقال: اأي �شعد، والذي 

نف�شي بيده اإين لأجد ريح اجلنة دون اأحٍد، واًها لريح اجلنة!
قال �شعد: فما ا�شتطعت ما �شنع. قال: فوجدناه من القتلى، به ب�شع وثمانون 
جراحة من �شربة ب�شيف وطعنة برمح ورمية ب�شهم، قد مثلوا به، قال: فما عرفناه 

حتى عرفته اأخته ببنانه.
رب  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  الآي�����ة:  ه���ذه  ن��ق��ول  ف��ك��ن��ا  اأن�������ص:  ق���ال 

)الأحزاب: 23( فيه ويف اأ�شحابه.
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"7" طرق لطرد حالة الشرود الذهني 
وضعف التركيز

ا ، خا�شة اأولئك  هذه احلالة اأو الطبع يبتلى به العديد من ال�شبان والفتيات  اأي�شً
الذين ي�شتغرقون يف اأحالم اليقظة كثرًيا. ولو تركت هذه احلالة و�شاأنها ل�شتحالت اإىل 
عادة، ولأثرّرت ب�شكل �شلبي على تفكري ال�شاب وا�شتيعابه، ول �شيما اأن الرتكيز مطلوب 

يف مراحل التعلم املختلفة.
وم��رة اأخ��رى نقول ل��ك: اإن اخل��روج من ه��ذه الأزم���ة اأو امل�شكلة اأم��ر ممكن اإذا 

راعينا عدًدا من الأمور:
اأ- جرب اأن تركز على �شيء معني لفرتة طويلة ن�شبًيا.. علق نظراتك على لوحة 
فنية معلقة على اجل��دار.. ادر�ص كل دقائقها يف اللون والظالل واحلركات واللفتات؛ 
حتى ل تغادر �شيًئا منها.. ثم اأغم�ص عينيك وراجع اللوحة يف ذهنك.. انظر كم التقطت 

منها وكم فاتك.. واأعد املحاولة؛ فاإن هذا التمرين �شيغر�ص فيك حالة الرتكيز.
وبالعك�ص.  املدر�شة  اإىل  البيت  من  تقطعه  اأو  ال��ذي مت�شيه  املعتاد  ب- طريقك 
ا حالة  ي لديك اأي�شً حاول اأن ت�شتذكره بقعة بقعة ومعلًما معلًما؛ فهذا التمرين �شينمرّ
قوة  اأية  كبري  اإىل حد  ي�شبهان  النتباه  و�شدة  الرتكيز  اأن  ذلك  وال�شتذكار..  النتباه 
نها دائًما يف  بها ومررّ ع�شلية اأو عقلية تنمو باملرا�ص واملداومة، وحتى تن�شط ذاكرتك دررّ

التقاط املعلومات ومراجعتها؛ لأنك اإذا اأهملت ذلك اأ�شيبت الذاكرة بال�شمور.
ج-ل تنتقل من فكرة اإىل فكرة ب�شرعة.. اأطل الوقوف عند فكرة معينة.

ا�شتغرق فيها.. كما لو كنت تتاأمل م�شهًدا اأمامك.. فهذا ي�شاعدك على الرتكيز 
و�شد النتباه وجمعه.

تابع  اأو حدًثا ما خطوة خطوة، منذ ولدت��ه وحتى ختامه..  تتبع مو�شوًعا  د- 
اأخبار زلزال وقع يف منطقة معينة، اأو حريق �شب يف اإحدى الغابات، اأو عدوان ع�شكري 
على مدينة اأو دولة؛ فاملتابعة ومالحقة التطورات والتفا�شيل ت ي يف عملية الرتكيز.
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ن فيها ما تريد القيام به من  ه�- احتفظ بدفرت مذكرات �شغري )اأجندة(.. دورّ
ن�شاط.. اأي قائمة باأعمال النهار وم�شوؤولياتك.. اأو اكتب على ورقة اأو ق�شا�شة ما تنوي 

عمله قبل اأن تخرج من البيت، وراجعها با�شتمرار، واأ�شررّ على ما مت اإجنازه.
ال�شعر  واأبيات  واحلكم  ال�شريفة  والأح��ادي��ث  القراآن  يف حفظ  حافظتك  قورّ  و- 
اإذا قويت يف جانب فاإنها  اجلميلة، والنكات الظريفة، والق�ش�ص املعربة؛ فاإن الذاكرة 

ميكن اأن تقوى يف جانب اآخر. 
ه اهتمامك مبا يقوله حمدثك ل مبا يلب�شه، اأو مبا حتمله من ذكريات  ز- وجرّ
ملخ�ص مبا  كتابة  اإىل  تعمد  اأن  نقاط.. وميكنك  يف  يقوله  ما  واح�شر  عنه..  املا�شي 

يقول؛ حتى تتمكن من الرد على كل النقاط، اأو اأهم ما ورد يف حديثه.
هذه وغريها اأ�شاليب عملية التقطناها لك عن ممار�شة وجتربة حياتية اأثبتت 

جدواها.. جربها فلعلها تطرد عنك حالة ال�شرود الذهني و�شعف الرتكيز.

www.alukah.net
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طوّر قدرتك على التركيز
1- افعل ما تراه �شرورًيا؛ ل�شمان فهم ما تقراأ اأو ما تدر�ص.

- ادر�ص املحتوى يوًما بيوم.
- اربط املعلومات املدر�شية باملعلومات العامة خارج نطاق الدرا�شة.

- اقراأ كل كلمة بعناية تامة، وتتبع اأفكار الكاتب.
2- حاول ال�شتمتاع مبا تدر�ص.

ق���راءات وم�شاهدات خ��ارج �شور  ب��امل��ادة م��ن  ل��ه عالقة  مل��ا ق��د تكون  - ك��ن يقًظا 
املدر�شة.

ل من قدرتك  الكتاب ي�شهرّ املدرو�ص من  الف�شل  العامة يف  املبادئ  البحث عن   -
على الرتكيز.

- غريرّ املادة ونوع الن�شاط الذي تقوم به، فاقراأ �شاعة واكتب �شاعة اأخرى؛ لكي 
ل ت�شعر بامللل.

3- �شع هدًفا يف ذهنك واأنت تذاكر.
- حدد اأهداًفا ق�شرية املدى واأنت توؤدي واجباتك القرائية.

- حدد اأهدافك التي تريد اإجنازها مبا يتنا�شب مع الوقت املخ�ش�ص لتحقيقها، 
فاإن كان الوقت ق�شرًيا جًدا �شعرت بالف�شل، واإن كان الوقت طوياًل جًدا �شرد ذهنك.

4- افعل كل ما بو�شعك ل�شتمرار تركيزك يف اأثناء املذاكرة.
- خذ فرتة من الراحة ترتاوح ما بني )5 و10( دقائق بعد كل )45-50( دقيقة 

من الدرا�شة.
- ل تدع اأية م�شتتات من حولك ت�شايقك، بل ت�شرف ب�شورة حكيمة، ثم ارجع 

اإىل عملك.
- ل ت�شمح للقلق واخلوف بالتدخل يف تركيزك الذهني؛ حتى ل تواجه �شعوبة 
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يف حتقيق اأهدافك الدرا�شية.
ب حتويل نظام الدرا�شة اجليدة اإىل عادات ثابتة. 5- جررّ

ع��ادات  تكوين  �شي�شاعدك على  ذل��ك  لأن  نظام معني؛  اأو  ج��دول  وف��ق  ادر����ص   -
درا�شية نافعة.

م درا�شتك على اأ�شا�ص و�شع املادة ال�شعبة والأقل متعة بالن�شبة لك بالوقت  - نظرّ
ق��ادر على الرتكيز ب�شهولة، وامل��ادة الأك��  متعة والأق��ل �شعوبة  اأن��ك  ال��ذي يفرت�ص 

بالن�شبة لك يف الأوقات التي ل تكون فيها يقًظا متاًما.
٦- حاول التاأكد من احل�شول على درجات جيدة باأخذ ق�شط من الراحة.

ه بع�ص اهتمامك لتحديد ما ميكن عمله للح�شول على درجات جيدة باأخذ  - وجرّ
ق�شط من الراحة.

- ما قد يبدو قليل الأهمية من معلومات اأو قدرات الآن يحتمل اأن تثبت اأهميته 
يف امل�شتقبل؛ لذا خ�ش�ص وقًتا للدرا�شة، وكن �شعيًدا باملعلومات، بدًل من ت�شييع الوقت 

يف الت�شاوؤل عن مدى اأهمية درا�شة هذه املادة اأو تلك.
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أساس الخير
اأ�شا�ص كل خري اأن تعلم اأن ما �شاء اهلل كان وما مل ي�شاأ مل يكن، فتوقن حينئذ اأن 
احل�شنات من نعمه فت�شكره عليها وتت�شرع اإليه اأن ل يقطعها عنك، واأن ال�شيئات من 
خذلنه وعقوبته فتبتهل اإليه اأن يحول بينك وبينها، ول يكلك يف فعل احل�شنات وترك 
ال�شيئات اإىل نف�شك، وقد اأجمع العارفون اأن كل خري اأ�شله بتوفيق اهلل للعبد، وكل �شر 
فاأ�شله خذلنه لعبده، واأجمعوا اأن التوفيق اأن ل يكلك اإل نف�شك، واأن اخلذلن هو اأن 
يخلي بينك وبني نف�شك، فاإذا كان كل خري فاأ�شله التوفيق، وهو بيد اهلل ل بيد العبد 
اإليه، فمتى اأعطي العبد  فمفتاحه الدعاء والفتقار و�شدق اللجوء والرغبة والرهبة 
هذا املفتاح فقد اأراد اهلل اأن يفتح له، ومتى اأ�شله عن املفتاح بقي باب اخلري مغلًقا دونه، 
فاهلل - �شبحانه - اأحكم احلاكمني واأعلم العاملني ي�شع التوفيق يف موا�شعه الالئقة به، 
وهو العليم احلكيم، وما اأتي ما اأتي اإل من قبل اإ�شاعة ال�شكر واإهمال الفتقار والدعاء، 
والدعاء،  الفتقار  و�شدق  بال�شكر  بقيامه  اإل  وعونه  اهلل  ظفر مب�شيئة  من  ظفر  ول 
وم��الك ذلك ال�شرب؛ ف��اإن الإمي��ان مبنزلة الراأ�ص من اجل�شد، ف��اإذا قطع الراأ�ص فال 

بقاء للج�شد.
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جذور النبات
متتد جذور بع�ص النباتات مبتعدة عن ال�شاق مثل امتداد الأغ�شان يف الهواء، 
ووظيفة اجلذور عادة الدعم والثبات، حتافظ على النبتة من اأن تتهاوى وت�شقط، اأو اأن 
ا متت�ص املاء واملواد املعدنية من الرتبة عرب ال�شعريات  ت�شحبها الرياح، واجلذور اأي�شً

ا يخزن الطعام الالزم للنبات. اجلذرية، وبع�شها اأي�شً
الأنواع الكثرية من اجلذور تكيفت مع البيئات املختلفة، بع�ص النباتات ال�شغرية 
تبقى قريبة من �شطح  لكنها  النبتة،  بعيًدا عن  ال�شحراء متد جذورها  تنمو يف  التي 
الرتبة لتكون قادرة على امت�شا�ص اأكرب كمية من مياه الأمطار القليلة التي تهطل يف 

ال�شحراء.
اأما اأ�شجار الغابات فال حتتاج جذورها اإىل اأن متتد كثرًيا؛ لأن تربة الغابة فيها 
مياه اأك  بكثري من تربة ال�شحراء )الرمال(، وهذه الأ�شجار حتتاج اإىل جذور متتد 
عميًقا يف باطن الأر�ص كمرتكزات ومثبتات لالأ�شجار، بع�ص جذور الأ�شجار التي ت�شمى 
باجلذور الدعامية )ال�شاندة( تنمو من فوق �شطح الرتبة، حيث ت�شاعد الأ�شجار التي 

تنمو يف الرتبة الرطبة غري الثابتة من اأن ت�شحبها الرياح.
متلك الكثري من النباتات جذوًرا ليفيرّة ت�شبه يف �شكلها قلياًل اأغ�شان الأ�شجار، 
الرتبة  �شطح  �شميكة ومت�شابكة حتت  ت�شكل جدائل  الأع�شاب  لبع�ص  الليفية  اجل��ذور 
مبا�شرة، ت�شاعد اجلذور الليفية يف منع اجنراف الرتبة بفعل الرياح واملياه؛ لأنها تدعم 

الرتبة والنبات وتثبتهما.
وي�شمى  باجتاه عمودى لالأ�شفل،  وينمو  �شميك  واحد  لها جذر  النباتات  بع�ص 
باجلذر الوتدي )الرئي�ص(، وي�شتطيع هذا اجلذر اأن ي�شل اإىل املياه يف باطن الأر�ص. 

وبع�ص اجلذور الوتدية تخزن الطعام للنبات.
يف غابات املطر ال�شتوائية تنمو بع�ص النباتات على اأغ�شان الأ�شجار املرتفعة، 

وترتبط جذورها بال�شجرة ومتت�ص املاء مبا�شرة من الهواء الرطب.
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جنون التبذير له أتباعه ومنهم أنا وأنت
ل داعي لقول: طبًعا اإن تفادي امل�شكالت اأ�شهل من حماولة التخل�ص منها بعد 
الوقوع فيها. غري اأن معظمنا يفعل امل�شتحيل ليدعو املتاعب وي�شرع لها اأبواب حياته. 
و�شوء ا�شتعمال املال هو الذي يدعو املتاعب وي�شرع لها اأبواب حياته. و�شوء ا�شتعمال املال 
هو اإحدى الطرق املف�شلة لدينا لنوقع باأنف�شنا يف امل�شكالت. يبدو اأننا نن�شى ب�شهولة اأنرّ 
كل مبلغ من املال ننفقه يحدد مقدار املال الذي نحتاج اإليه يف حياتنا، كما يحدد مقدار 

ن هذا القدر من املال.  اجلهد الذي علينا اأن نبذله لنوؤمرّ
ا�شتخداًما  امل��ال  ا�شتخدام  اإىل  النا�ص  من  الأعظم  ال�شواد  يعمد  احل��ظ،  ول�شوء 
�شيًئا اإىل حد الإ�شراف عو�ص الحتكام اإىل الإنفاق الر�شيد. ومعظمنا مل يتعلم طريقة 
اإىل حت�شني م�شتوى معي�شتنا حًقا.  امل��ال  ي��وؤدي هذا  امل��ال بذكاء وحكمة، بحيث  اإنفاق 
ونحن ل نعود اإىل ر�شدنا اإل عندما ن�شتنفد كل الطرق غري املنطقية ل�شرف املال. وثمة 

اأمر اأكيد، هو اأن جنون التبذير له اأتباعه، ومنهم اأنا واأنت. 
تكمن امل�شكلة يف اأن عاداتنا يف �شرف املال ل تعك�ص يف الواقع ل قيمنا الأ�شيلة ول 
رغباتنا العميقة؛ فنحن يف احلقيقة نبذر اأموالنا على ممتلكات مادية ل قيمة حقيقية 

لها، على ح�شاب اأمور ثمينة كحريتنا وا�شتقالليتنا املادية. 
وهكذا ترانا ندخر املال بهدف ال�شتمتاع ب�شنة ل نعمل فيها، اأو لأجل �شيخوختنا، 
جهاز  مثاًل  فن�شرتي  جنونية.  بخطوة  نقوم  الدخ���ار  م��ن  �شنتني  اأو  �شنة  بعد  لكننا 
ن�شتعمل  اأننا لن  املغريات، علًما  اأمام  الريالت يف حلظة �شعف  اآلف  يكلفنا  ا�شترييو، 
هذا اجلهاز اإل ملاًما؛ لأن ل وقت لدينا لذلك، اأو قد ننفق كل ما ادخرناه على جمموعة 
كاملة من الأزياء، لن تعود رائجة يف املو�شم التايل. فاإذا كنت تعتقد اأن جنون التبذير 
اأنك ترهق  اأنك تكابر وتنكر، ولعلك ت�شتغرب كيف  ل يطالك فلعلك م�شاب به، غري 
نف�شك يف العمل جلني املال ومع ذلك يتبدد هذا املال ب�شرعة و�شهولة يف بع�ص الأحيان. 
قد تعد النقود املعدنية حني تذهب ل�شراء الطعام قبل اأن تقب�ص م�شروفك بيوم، لكن 
اأن  وت�شتطيع  لها،  اأغ��را���ص ل قيمة  تبدده على  ي��دك حتى  اإىل  امل�شروف  ي�شل  اإن  ما 

تعي�ص من دونها، من دون م�شكلة. 
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شجرة المحبة
حب الإن�شان لربه.. يهذب امل�شاعر.. ويرقق القلوب.. ويطهر النفو�ص.. وي�شمو 

بالأرواح.. فيحيا الإن�شان يف رحاب خالقه.. ويقبل عليه.. ويعر�ص عما �شواه.
وقد قال بع�ص العلماء: 

واأخرب عن حمبته  للعبد،  بها   - �شبحانه   - احلق  �شهد  �شريفة،  حالة  "املحبة: 
للعبد؛ فاهلل يو�شف باأنه يحب العبد، والعبد يو�شف باأنه يحب اهلل".

وقال �شاحب كتاب: "طريق الهجرتني وباب ال�شعادتني": "اإن اهلل غر�ص �شجرة 
حمبته ومعرفته وتوحيده يف قلوب من اختارهم لربوبيته، واخت�شهم بنعمته، وف�شلهم 
على �شائر خليفته، فهي ك�شجرة طيبة اأ�شلها ثابت وفرعها يف ال�شماء. توؤتي اأكلها كل 
ب��اإذن ربها من طيب القول، و�شالح  ب��اإذن ربها؛ فال ت��زال تخرج ثمرها كل وقت  حني 
العمل، ما تقررّ به عيون �شاحب الأ�شل، وعيون حفظته، وعيون اأهله واأ�شحابه، ومن 
ت به كل عني، واأن�ص به كل م�شتوح�ص، وطاب به  ت عينه باهلل؛ قررّ قرب منه، فاإن من قررّ
كل خبيث، وفرح به كل حزين، واأمن به كل خائف، و�شهد به كل غائب، فاإذا روؤى ذكر 
اهلل فاطماأن قلبه اإىل اهلل، و�شكنت نف�شه اإىل اهلل، وخل�شت حمبته هلل، وق�شر خوفه على 
اهلل، وجعل رجاءه كله هلل؛ فاإن �شمع �شمع باهلل، واإن اأب�شر اأب�شر باهلل؛ فبه ي�شمع، وبه 

يبط�ص، وبه مي�شي.
فاإذا اأحب ف�لله، واإذا اأبغ�ص ف�لله، واإذا اأعطى فلله، واإذا منع فلله". 
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منزلة المحبة
يف كتابه الرائع البديع "مدارج ال�شالكني" �شرح الإمام العالمة ابن قيم اجلوزية؛ 
منازل اإياك نعبد واإياك ن�شتعني: ومنها منزلة املحبة اخلال�شة هلل - �شبحانه -؛ فقال: 
"منزلة املحبة.. هي املنزلة التي فيها تناف�ص املتناف�شون، واإليها �شَخ�ص العاملون، واإىل 
ح العابدون؛ فهي قوت  ر ال�شابقون، وعليها تفانى املحبون، وبروح ن�شيمها ترورّ علمها �شمرّ

القلوب، وغذاء الأرواح، وقرة العيون.
وهي احلياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات.

والنور الذي من فقده فهو يف بحار الظلمات.
وال�شفاء الذي من عدمه حلرّت بقلبه جميع الأ�شقام.
واللذة التي من مل يظفر بها فعي�شه كله هموم واآلم.

اإىل  ال�شائرين  اأثقال  الإمي��ان والأع��م��ال، واملقامات والأح���وال، حتمل  وهي روح 
بالد مل يكونوا اإل ب�شق الأنف�ص بالغيها، وتو�شلهم اإىل منازل مل يكونوا من دونها اأبًدا 

وا�شليها، وتبووؤهم من مقاعد ال�شدق مقامات مل يكونوا لولها داخليها.
وهي مطايا القوم التي م�شواهم على ظهورها دائًما اإىل احلبيب،
وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم اإىل منازلهم الأوىل من قريب.

اأوفر  اإذ لهم من معية حمبوبهم  اأهلها ب�شرف الدنيا والآخ��رة،  تاهلل لقد ذهب 
ن�شيب.

وقد ق�شى اهلل يوم قدر مقادير اخلالئق مب�شيئته وحكمته البالغة: اأن املرء مع 
من اأحب؛ فيا لها من نعمة على املحبني �شابغة، تاهلل لقد �شبق القوم ال�شعاة وهم على 

ظهور الفر�ص نائمون؛ وقد تقدموا الركب مبراحل وهم يف �شريهم واقفون.
اأجابوا منادي ال�شوق اإذ نادى ربهم: حي على الفالح، وبذلوا نفو�شهم يف طلب 
بالغدو  امل�شري  اإليه  ووا�شلوا  وال�شماح،  بالر�شا  بذلهم  وك��ان  اإىل حمبوبهم،  الو�شول 
اأعطاهم،  ما  على  مولهم  و�شكروا  �شراهم،  الو�شول  عند  لقد حمدوا  تاهلل  وال���رواح، 

واإمنا يحمد القوم ال�شرى عند ال�شباح..".
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عباد الرحمن
عنهم:  فقال  ال�شفات،  وجميل  امل��ك��ارم،  مبحا�شن  وو�شفهم  عليهم،  اهلل   اأث��ن��ى 
زب ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇ   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ رب )الفرقان(.

زب ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ  تعاىل:  وقال 
ڑ ک رب )الق�ش�ص(.

وقد �شئل اجلنيد - يرحمه اهلل - عن عباد الرحمن من هم؟
فقال: "هم الذين طاعة اهلل حالوتهم، والفقر كرامتهم، وترك الدنيا لذتهم، 
اأن�شهم،  واإىل اهلل حاجتهم، والتقوى زادهم، ومع اهلل جتارتهم، وعليه اعتمادهم، وبه 
والعلم  حرفتهم،  وال�شخاء  لبا�شهم،  اخللق  وح�شن  طعامهم،  واجل��وع  توكلهم،  وعليه 
قائدهم، وال�شرب �شائقهم، والهدى مركبهم، والقراآن حديثهم، وال�شكر زينتهم، والذكر 
همتهم، والر�شا واحتهم، والقناعة مالهم، والعبادة ك�شبهم، واحلياء قمي�شهم، واخلوف 
�شجيتهم، والنهار عربتهم، والليل فكرتهم، واحلكمة �شيفهم، واحلق حار�شهم، واحلياة 

مرحلتهم، واملوت منزلتهم، والنظر اإىل اهلل منيتهم؛ فهوؤلء عباد الرحمن". 
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هيبة العالم
قال مقاتل بن �شالح اخلرا�شاين، دخلت على حماد بن �شلمة؛ فاإذا البيت لي�ص 
ومطهرة  علمه،  فيه  وج��راب  فيه،  يقراأ  وم�شحف  عليه،  جال�ص  وه��و  ح�شري  اإل  فيه 

يتو�شاأ منها.
فبينما اأنا جال�ص عنده، اإذ دق الباب؛ فقال: من بالباب؟
قال الطارق: ر�شول حممد بن �شليمان اأمري الب�شرة.

فقال له: ادخل.
فدخل وناوله كتاًبا جاء فيه: "من حممد بن �شليمان اإىل حماد بن �شلمة، اأما 
بعد: ف�شبحك اهلل مبا �شبح به اأولياءه واأهل طاعته، وقعت م�شاألة فاأتنا ن�شاألك عنها، 

وال�شالم".
اأح��ًدا؛ فاإن كانت  اأدركنا العلماء وهم ل ياأتون  "اإنا  اإليه حماد بن �شلمة:  فكتب 
عندك م�شاألة فاأتنا وا�شاألنا عما بدا لك، واإن اأتيتني فال تاأتني اإل وحدك.. ول تاأتني 

بخيلك ورجلك فال اأن�شحك ول اأن�شح نف�شي، وال�شالم".
فجاء اأمري الب�شرة وحده؛ فاأذن له بالدخول، ف�شلرّم وجل�ص؛ ثم قال حلماد: ما 

يل اإذا نظرت اإليك امتالأت رعًبا؟
 فقال حماد: �شمعت ثابًتا البناين يقول: �شمعت اأن�ص بن مالك - ر�شي اهلل عنه - 
يقول: �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإن العامِل اإذا اأراد بعلمه وجه اهلل هابه كل �شيء، 

واإذا اأراد اأن يكتنز به الكنوز هاب من كل �شيء«.
فقال الأمري: هذه اأربعون األف درهم خذها وا�شتعن بها على ما اأنت فيه، فقال 

حماد: ارددها على من ظلمته بها.
قال الأمري: واهلل ما اأعطيتك اإل ما ورثته.

فقال حماد: ل حاجة يل فيها اأبعدها عني، اأبعد اهلل عنك اأوزارك".
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أول مولود للمهاجرين
اأول مولود للمهاجرين بعد الهجرة يف املدينة هو: عبداهلل بن الزبري - ر�شي 

اهلل عنهما -.
املوؤمنني،  اأم  عائ�شة  وخالته  النطاقني،  ذات  ال�شديق،  بكر  اأب��ي  بنت  اأ�شماء  اأم��ه 
وكانت تكنى با�شمه: اأم عبداهلل، وقد فرح امل�شلمون فرًحا �شديًدا، وحنكه ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

بتمرة لكها، و�شماه عبداهلل.
ون�شاأ �شجاًعا قوًيا، عاملًا فار�ًشا، موؤمًنا �شادًقا.

ولقد وقف اأمام عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - حني فر ال�شبيان اأمامه.
فقال له: يا غالم مِلَ ل تفر كال�شبيان؟

قال: لي�شت الطريق �شيقة فاأو�شع لك، ومل اأرتكب جناية فاأخاف منك.
فدعا له عمر باخلري والربكة.

وكان النبي  ملسو هيلع هللا ىلص، يحتجم ذات يوم، فلما فرغ، قال: يا عبداهلل. اذهب بهذا الدم 
فاأهرقه حيث ل يراك اأحد.

فلما ذهب �شربه، فلما رجع قال له: ما �شنعت بالدم؟
قال: عمدت اإىل اأخفى مو�شع فجعلته فيه.

قال: لعلك �شربته.
قال: نعم.

قال: ويل للنا�ص منك، وويل لك من النا�ص.
ثم قال: "من خالط دمي دمه ل مت�شه النار".
فكانوا يرون اأن القوة التي به من ذلك الدم.

وكان �شواًما قواًما، و�شوًل للرحم، زاهًدا قانًعا، عابًدا نا�شًكا، وهو اأول من ك�شا 
الكعبة بالديباج؛ ولذلك قالوا عنه: "مل يرد الدنيا طرفة عني".
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أطعمة محرمة
حرم الإ�شالم اأكل بع�ص الأطعمة، بينها - �شبحانه وتعاىل - يف قوله: زب ٱ 
ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ رب )املائدة: 3(.
وبيانها كالتايل:

امليتة: كل ما مات حتف اأنفه من احليوان والطري.
الدم: الذي يخرج من احليوان ب�شبب الذبح، اأو غريه.

حل��م اخل��ن��زي��ز: وه��و م��ن اأ���ش��د الأط��ع��م��ة املحرمة يف الإ���ش��الم، وق��د ب��نيرّ العلم 
احلديث اأ�شراره اخلطرية.

ما اأُهل لغري اهلل به: ما يذبح على غري ا�شم اهلل - تعاىل -.
املنخنقة: التي متوت اختناًقا بو�شيلة من الو�شائل.
املوقودة: التي ت�شرب بالع�شا اأو نحوها حتى متوت.

املرتدية: التي ترتدى من مكان عال فتموت.
النطيحة: التي تنطح من قبل اأخرى فتموت.

ما اأكل ال�شبع: التي اأكل ال�شبع )الأ�شد اأو احليوان املفرت�ص( جزًءا منها فماتت.
ما ذبح على الن�شب: اأي ما ذبح على الأحجار اأو الأن�شاب اأو الأ�شنام التي كان 

يذبح امل�شركون عليها عند الكعبة؛ تقرًبا لأوثانهم.
وقوله تعاىل:زب ٿ   ٿ ٿ رب )املائدة: 3(، اأي: ما اأدركتم من هذه الأ�شياء وفيه 
حياة فذبحتموه. ول بد اأن تكون الذبيحة فيها حياة م�شتقرة، وعالمتها انفجار الدم 

واحلركة العنيفة.
وكل ذلك يف حالة الطواعية والختيار.. اأما يف حالة ال�شطرار فيجوز اأن ياأكل 

املرء من هذه الأطعمة ب�شرطني:
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الأول: غري باغ: اأي طالب لل�شهوة.
الثاين: ول عاد: اأي غري متجاوز حد ال�شرورة.

وذلك لقوله - تعاىل -: زب ڳ ڱڱ ڱ ڱ   ں ں ڻ    ڻڻ رب )البقرة: 173(.
هذا وقد ا�شتثنت ال�شريعة من امليتة: ال�شمك واجلراد، ومن الدم الكبد والطحال.
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نسيان المسلمين ماضيهم المجيد
الع�شرون  كان فيها  التي  ال�شالفة،  الأي��ام  امل�شلمون  ن�شي  اأر�شالن:  �شكيب  يقول 
م�شلًما، ل غري، ياأتون من )بر�شلونة( اإىل )فراك�شيمة( من �شواحل فرن�شا، وي�شتولون 
على جبل هناك، ويبنون به ح�شًنا، ويتزايد عددهم حتى ي�شريوا مائة رجل، فيوؤ�ش�شون 
تلك  ملوك  وتهادنها  اإيطاليا،  و�شمايل  فرن�شا  بجنوبي  ريحها  تع�شف  اإم���ارة  هناك 
النواحي، وتخطب ولءها، وت�شتويل على روؤو�ص جبال الألب، وعلى املعابر التي عليها 
الطرق ال�شهرية بني فرن�شا واإيطاليا، ول �شيما معرب )�شان برنار( ال�شهري، وت�شطر 

جميع قوافل الإفرجن اإىل اأن توؤدي للعرب املكو�ص لأجل املرور.
تتقدم هذه الدول العربية ال�شغرية يف بالد )البيامون( م�شافات بعيدة، اإىل اأن 
تبلغ �شوي�شرا، وبحرية )كون�شتانزة( يف قلب اأوروبا، وت�شم الق�شم العايل من �شوي�شرا 
اإىل اأمالكها، وتبقى خم�ًشا وت�شعني �شنة م�شوؤولية على هذه الديار، اإىل اأن ا�شتاأ�شلتها، 

وكانت تلك الع�شابة العربية يوم انقر�شت ل تزيد على األف وخم�شمائة رجل.
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كلمة في النوم
على رغم اأن الإن�شان يق�شي نحو ثلث حياته نائًما، اإل اأن الأك ية ل يعرفون 
اجل�شم  وظائف  عبارة عن خمول يف  النوم  ب��اأن  �شائد  اعتقاد  هناك  النوم.  عن  الكثري 
اإليه الإن�شان لتجديد ن�شاطه، والواقع املثبت عملًيا خالف  اجل�شدية والعقلية يحتاج 
ذلك متاًما، حيث اإنه يحدث خالل النوم العديد من الأن�شطة املعقدة على م�شتوى املخ 
واجل�شم ب�شفة عامة، ولي�ص كما يعتقد البع�ص.. بل على العك�ص، فاإن بع�ص الوظائف 
وتختفي  النوم فقط  الأمرا�ص حتدث خالل  بع�ص  اأن  كما  النوم،  اأن�شط خالل  تكون 
مع ا�شتيقاظ املري�ص. وتعترب هذه املعلومات واحلقائق العلمية حديثة يف عمر الزمن، 

حيث اإن بع�ص املراجع الطبية مل تتطرق اإليها بعد. 
وال�شوؤال الذي يطرح نف�شه: ماذا يحدث يف اأثناء النوم؟

النوم لي�ص فقداًنا للوعي اأو غيبوبة، واإمنا حالة خا�شة مير بها الإن�شان، وتتم 
ن�شاط  لديه  يكون  امل��خ  ف��اإن  م�شتيقًظا  الإن�شان  يكون  عندما  معينة.  اأن�شطة  خاللها 
ت�شاعدنا  النوم  بالتغيري، ودرا�شة  الن�شاط  النوم يبداأ هذا  كهربائي معني، ومع حلول 
على حتديد ذلك حتديًدا دقيًقا؛ فالنائم مير خالل نومه مبراحل عدة من النوم لكل 
منها دورها.. فهناك املرحلتان الأوىل والثانية، ويكون النوم خاللهما خفيًفا، ويبداآن 
مع بداية النوم. بعد ذلك تبداأ املرحلتان الثالثة والرابعة، اأو ما يعرف بالنوم العميق، 
وهاتان املرحلتان مهمتان ل�شتعادة اجل�شم ن�شاطه، ونق�ص هاتني املرحلتني من النوم 
ينتج منه النوم اخلفيف غري املريح والتعب والإجهاد خالل النهار. وبعد نحو ت�شعني 
بجميع  ال�شريعة،  العينني  حركة  يعرف مبرحلة  ما  اأو  الأح���الم،  مرحلة  تبداأ  دقيقة 
مراحل النوم يعرف بدورة نوم كاملة. وخالل نوم الإن�شان الطبيعي )٦- ٨ �شاعات( مير 

الإن�شان بنحو )4 - ٦( دورات نوم كامالت.
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ما عدد ساعات النوم التي يحتاج إليها 
اإلنسان الطبيعي؟

يتفاوت عدد �شاعات النوم التي يحتاج اإليها الإن�شان الطبيعي تفاوًتا كبرًيا من 
�شخ�ص اإىل اآخر.. لكن املوؤكد اأن عدد ال�شاعات التي يحتاج اإليها ال�شخ�ص نف�شه تكون 
ثابتة دائًما. فعلى رغم اأن الإن�شان قد ينام يف اأحد الليايل اأك  من ليلة اأخرى اإىل عدد 

ال�شاعات التي ينامها ال�شخ�ص خالل اأ�شبوع اأو �شهر تكون عادة ثابتة.
 )7.5 اإىل   7( يومًيا من  الالزمة  النوم  �شاعات  عدد  اأن  النا�ص  كثري من  يعتقد 
�شاعات يومًيا.. وهذا الرقم هو متو�شط عدد ال�شاعات لدى اأغلب النا�ص، لكنه ل يعني 
بال�شرورة اأن كل اإن�شان يحتاج اإىل ذلك العدد من ال�شاعات. فنوم الإن�شان يرتاوح بني 

اأقل من ثالث �شاعات لدى البع�ص، واأك  من )10( �شاعات لدى البع�ص الآخر.
ويف درا�شة للمركز الوطني لالإح�شاءات ال�شحية بالوليات املتحدة الأمريكية، 
الليلة، وواحد  �شاعات يف  اأقل من )٦(  ينامون  اأ�شخا�ص  اثنني من كل ع�شرة  اأن  وجد 
من كل ع�شرة ينام )9( �شاعات، اأو لأك  يف الليلة. ويدعى الذين ينامون اأقل من )٦( 
�شاعات باأ�شحاب النوم الق�شري، والذين ينامون اأك  من )9( �شاعات باأ�شحاب النوم 

الطويل، لكنهم طبيعيون.. فنابليون واأدي�شون كانا من اأ�شحاب النوم الق�شري.
عدد  اأن  مبعنى  الطويل،  النوم  اأ�شحاب  من  ك��ان  اأين�شتاين  العامل  اأن  حني  يف 
�شاعات النوم التي يحتاج اإليها الإن�شان اإذا كان طبيعًيا، ول يعاين اأحد اأمرا�ص النوم ل 

توؤثر على اإنتاجيته واإبداعه.
تختلف من  الإن�شان  اإليها  يحتاج  التي  النوم  �شاعات  عدد  اإن  القول:  وخال�شة 
�شخ�ص اإىل اآخر، فالكثري يعتقدون باأنهم يحتاجون اإىل ثماين �شاعات نوم يومًيا، واأنه 
اأك ، وهذا اعتقاد خاطئ.. فعلى �شبيل  النوم كان ذلك �شحًيا  كلما زادوا من �شاعات 
التايل؛  اليوم  بالن�شاط يف  وت�شعر  بالليل  �شاعات فقط  ملدة خم�ص  تنام  كنت  اإذا  املثال 

فاإنك ل تعانى م�شكالت ونق�ص النوم.
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حسنة تنقذك من النار
�شيئاتك،  ت�شاوت ح�شناتك مع  وق��د  ي��وم احل�شاب؛  اأن��ك يف  اأخ��ي احلبيب  تخيل 
ووجدت اأنه ل بد لك من البحث عن ح�شنٍة واحدة؛ كي تزحزحك عن عذاب النار!

فاأنت الآن على ا�شتعداد لتبذل كل ما متلك للح�شول على تلك احل�شنة! فت�شعى 
يف ذلك اليوم الطويل اليوم، الذي مقداره خم�شون األف �شنة، والذي تدنو فيه ال�شم�ص 

من روؤو�ص العباد قدر ميل؛ يطفاأ نورها وي�شاعف حرها.

اأنت يف هلع �شديد، وخوف قاتل؛ مع مليارات الب�شر العراة يف ذلك الوقت.. ويف 
ذلك اخل�شم الهائل من الب�شر؛ تبحث عن والدك العطوف؛ كي ت�شاأله تلك احل�شنة 

التي بها �شريجح ميزان ح�شناتك فتنجو من النار.

تبحث عنه، وت�شاأل.. وكل يف �شغل �شاغل عنك.. كل يريد اأن ينجو بنف�شه.. وكٌل 
يبحث عما تبحث عنه!

تخيل كم �شت�شتغرق من الزمن كي جتده بني هوؤلء الب�شر!

والدك  اأن  تظن  احل�شنة!..  تلك  منه  واأخ��ذت  لو وجدته  فر�شتك  �شتكون  وكم 
بتلك  الآن  عليك  يبخل  ل��ن   - الدنيا  يف  الأم���وال  عليك  يغدق  ك��ان  ال��ذي   - العطوف 
احل�شنة! ولكن الياأ�ص يدب اإىل قلبك عندما ت�شمع منه تلك العبارة: نف�شي... نف�شي.

لتعطيك!  الدنيا  يف  الكثري  نف�شها  حرمت  التي  ال���روؤوم  اأم��ك  ببالك  فتخطر 
تبحث عنها يف ذلك احلر والعرق الذي ي�شيل منك.. ت�شتعطفها لعلها جتود عليك بتلك 
احل�شنة! ح�شنة واحدة كنت م�شتغنًيا عنها يف الدنيا.. لكنها تقول لك: نف�شي.. نف�شي.. 

ل اأوؤثرك اليوم على نف�شي. 

فتتذكر زوجتك احلبيبة، التي طاملا اأغدقت عليها الدلل وامللب�ص واملاأكل.. وكم 
اإن جتدها حتى ت�شمع منها  ال�شنني الطوال ت�شتغرق يف �شبيل البحث عنها؟ وما  من 

الإجابة نف�شها. 
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اإىل  ابنتك..  اإىل  ول��دك..  اإىل  ب��ه؛  ت�شتنجد  ببالك  كل من يخطر  اإىل  فتذهب 
اأخيك واأختك.. ويف كل مرة ت�شمع الإجابة نف�شها: نف�شي.. نف�شي.. �شنون طوال واأنت 
تبحث عن ح�شنة واحدة فال جتدها؛ وكنت ت�شتطيع اأن حت�شل على العديد من تلك 

احل�شنات يف الدنيا يف اأقل من دقيقة واحدة..!
اأراأيت كيف اأ�شبحت �شوق احل�شنات الآن غالية؟!

ولنفرت�ص اأنك قد ح�شلت على تلك احل�شنة عند اأحدهم؛ فكم اأنت على ا�شتعداد 
اأن تدفع مقابل تلك احل�شنة؟ األ�شت م�شتعًدا لتدفع كل ما متلك من غاٍل ونفي�ص يف 

�شبيلها؟ نعم، كيف ل وبعدها تدخل اجلنة وتنجو من النار؟!
يقول اهلل - تعاىل - يف �شاأن الكفار: زب ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ   ې ې ې ې 

ى ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  رب )املائدة(.
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من هو الفقير الحقيقي؟
اتفق اأك  النا�ص على اأن الفقري ل درهم له ول متاع، ولكن الفقري احلقيقي: 
من كان اأ�شري اجلهل والأهواء وال�شهوات، من ت�شربت اإىل قلبه �شفات النفاق والظلم 
والغرور، من فرغ قلبه من ال�شعور بكرامة الإن�شان، من انطفاأت يف قلبه �شعلة الإميان.

يقول ميخائيل نعيمة: 
فقري!..  - فا�شق  اأو  �شارق  اأو  منافق  "كل 
كل غ�شوب اأو حقود اأو ناقم - فقري!..
ام اأو ُمراٍء - فقري!.. كل ح�شوٍد اأو منَّ

كل مزهٍر مبال اأو جمال اأو �شلطان - فقري!..
كل من اأكل خبزه بعرق جبني غريه - فقري!..

كل من اأذلَّ جاره ليعتزَّ اأو اأجاعه لي�شبع - فقري!..
كل من ركب هواه وجهل مبتداأه ومنتهاه - فقري!..
وبعد... األي�ص هوؤلء هم الفقراء احلقيقيني؟!...".

األي�شوا فقراء يف حما�شن الأخالق؟!..
اإليك،  الفقراء  من  واجعلنا  اأمثالهم،  ول  الفقراء  ه��وؤلء  من  جتعلنا  ل  اللهمَّ 

الأغنياء مبا ر�شوا من عطاياك. 
مني  واأق��رب��ك��م  اإيل  باأحبكم  اأحدثكم  »األ  احل��دي��ث:  ملسو هيلع هللا ىلص يف  اهلل  ر���ش��ول  يقل  اأمل 
جمل�ًشا يوم القيامة ثالث مرات يقولها، قال قلنا بلى يا ر�شول اهلل، قال فقال اأح�شنكم 

اأخالًقا« رواه الإمام اأحمد.
األ ي�شتحق هوؤلء دمعة حزن عليهم اأنهم من املحرومني من - رحمه اهلل - اإن 

هم مل يتوبوا اإىل اهلل وي�شلحوا اأحوالهم؟!
ر يف نف�شك حلظة: هل اأنت واحد من هوؤلء؟ فكرّ
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اإن كان اجلواب: "نعم"؛ فحا�شب نف�شك وتخل�ص من هذه ال�شفة الذميمة فوًرا، 
وعد اإىل اهلل. 

يقول - عليه ال�شالة وال�شالم -: "لي�ص الغنى عن ك ة العر�ص )اأي املال(؛ اإمنا 
الغنى غنى النف�ص". 

ويقول اأحدهم: لي�ص الفقري من ملك القليل، بل من طلب الكثري!
ويف هذا يقول املتنبي:

ومن ينفق ال�شاعات يف جمع مالِه *** خمافة فق�ٍر فال�ذي ف�ع�َل الفق�ُر
ويقول بكر بن اأذينة:

ك�م م�ن فق�ي�ٍر غنيِّ النف��ِص نعرُف�ه *** وِمْن غنىِّ فقرِي النف�ص م�شكنِي
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هل يتحسر أهل الجنة؟
ر من نال مراده وفاز باجلنة؟! كيف يتح�شَّ

 يجيبك عن هذا ال�شوؤال �شيد الأولني والآخرين؛ فيقول - عليه ال�شالة وال�شالم -: 
عز   - اهلل  يذكروا  مل  بهم  مرت  �شاعة  على  اإل  �شيء  على  اجلنة  اأهل  ر  يتح�شَّ "لي�ص 

وجل - فيها".
رون؛ على م��اذا؟ على �شاعة  ه���وؤلء!.. وهم يف ريا�ص اجلنة يتح�شَّ اأم��ر  عجيب 

تركوا فيها ذكر اهلل - تعاىل -!
فكم ِمَن ال�شاعات متر بنا دون ذكر اهلل - تعاىل -..؟!
ر الآن يف الدنيا على تلك ال�شاعات..؟! فهل نتح�شَّ

يقول الإم��ام الأوزاع��ي: "لي�ص �شاعة من �شاعات الدنيا اإل وهي معرو�شة على 
العبد يوم القيامة يوًما، و�شاعة �شاعة، ول مترُّ به �شاعة مل ُيذكر اهلل فيها اإل انقطعت 
ت به �شاعة مع �شاعة.. ويوم مع يوم، وليلة مع ليلة،  نف�شه عليها ح�شرات، فيكف اإذا مرَّ

ر اأو اعتبار؟!".. دون ذكر هلل اأو ا�شتغفار، ودون تفكرّ
دون يا ر�شول اهلل؟ قال:  دون"، قالوا: وما املفرِّ يقول ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "�شَبَق املفرِّ

والذاكرات".  كثرًيا  اهلل  "الذاكرون 
اأحبَّ  زب ىت يت    جث مث ىث رب )الرعد: 2٨(؛ فمن  يقول اهلل - تعاىل -: 
م اهلل تعظيم  فَعظِّ ق��دره،  اأج��لَّ  �شيًئا  م  املحبني.. ومن عظَّ ذكر  فاذكر اهلل  ذك��ره،  �شيًئا 

العارفني.
املحبني،  و���ش��راب  املوقنني،  وغ��ذاء  املنقطعني،  واأني�ص  املذنبني،  ترياق  فالذكر 
فاذكر اهلل يف الليل والنهار، يف ال�شفر واحل�شر، يف الغنى والفقر، يف ال�شحة وال�شقم، 

زب ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  حئ مئ ىئ   يئ   يف ال�شر والعلن، ويف كل حني... 
جب رب )الأحزاب(.

دوا حالوة الإميان يف ثالثة اأ�شياء:  يقول احل�شن الب�شري: "تفقَّ
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كر، ويف قراءة القراآن..  يف ال�شالة، ويف الذِّ
فاإن وجدمت، واإل فاعلموا اأن الباب مغلق".

فاإن مل تكن ت�شت�شعر حالوة الإميان يف هذه الأ�شياء؛ فتقرب اإىل اهلل - تعاىل - 
بركعتني والنا�ص نيام.. با�شتغفاٍر.. بدعاٍء.. يف جنح الظالم. 
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تدعو عليهم .. أم تدعو لهم؟
اإذا راأيت اأنا�ًشا يع�شون اهلل؛ فماذا اأنت فاعل؟

اأ�شحابه على نهر دجلة؛ فمرَّ زورٌق فيه  كان معروف الكرخي جال�ًشا يوًما مع 
�شباب يغنرّون ويرق�شون، وي�شربون بالدفوف، وي�شربون اخلمر، فقال له اأ�شحابه: اإن 

هوؤلء يع�شون اهلل، ويفعلون املنكر، فادُع عليهم.
هم يف الآخرة،  حَتهم يف الدنيا؛ فرحَّ فرفع يديه اإىل ال�شماء وقال: اللهمَّ كما فرَّ

واأدخلهم اجلنة!
فقال له اأ�شحابه: قلنا لك: ادُع عليهم، فدعوَت لهم اأن يفرحوا يف الآخرة! وكيف 

�شيفرحون وهم ع�شاة كما راأيت؟!
: اإن ا�شتجاَب اهلل دعائي واأراد اأن ُيفرَحهْم يف الآخرة؛ هداهم اإىل  فقال الكرخيُّ

ما يحبُّ وير�شى، واأ�شلَح اأمرهم يف الدنيا، ففرحوا يف الآخرة ودخلوا اجلنة!
تدُع  بالهداية؛ ل  لهم  ف��ادُع  اهلل؛  ُير�شي  ما ل  يفعلون  اأنا�ًشا ع�شاة  راأي��ت  ف��اإذا 
َملَُك  اأت��اه  ملسو هيلع هللا ىلص لقري�ص عندما  امل�شطفى  يدُع حبيبنا  اأمل  بالهالك واخل�شران..  عليهم 
اجلبال وعر�ص عليه اأن ُيطبق على مكة الأخ�شبني )جبلني يف مكة(؛ اأمل يقل: "اللهمَّ 

اهِد قومي فاإنهم ل يعلمون"؟!
َم��ْن يعبد اهلل وح��ده، ل  ُي��خ��ِرَج اهلل من اأ�شالبهم  اأن  اأرج��و  "بل  ا :  اأي�شً وق��ال  

ُي�شرك به �شيًئا".
�شاب  املقابلة  ال�شقة  يف  ي�شكن  وك��ان  فرن�شا،  يف  للدرا�شة  �شافر  اأن��ه   : ���ش��ابٌّ ذك��ر 
اأمام باب الفرن�شي، انتبه �شاحبنا  فرن�شي، كان موزع اجلرائد ي�شع اجلريدة كل يوم 

اإىل تراكم اجلرائد اأمام بيت جاره، �شاأل عن اخلرب، فعلم اأنه م�شافر!
اأخذ يجمع اجلرائد للفرن�شي عنده يف البيت.

وبعد ثالثة اأ�شهر عاد الفرن�شي من �شفره، ف�شلَّم عليه �شاحبنا وهناأه ب�شالمة 
الو�شول، ثم اأعطاه اجلرائد مرتبة ح�شب و�شولها!
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ب الفرن�شي من هذا الفعل، وقال: كم تريد مني اأجرًة على ذلك؟ تعجرّ
قال �شاحبنا: ل.. اأنا ما فعلت هذا اإل لأن ديننا يو�شينا باجلار!

كتًبا عن  الفرن�شي  �شاأله  الفرن�شي..  وا�شتمر �شاحبنا يف ح�شن معاملته جلاره 
الإ�شالم، فاأهداه.. ومل مت�ِص ب�شعة �شهور حتى دخل يف الإ�شالم!

ُترى لو اأننا اأح�شنَّا معاملة غري امل�شلمني من حولنا، اأما كان قد دخل الآلف، بل 
املاليني منهم يف الإ�شالم؟

األي�شت الدعوة على اهلل بالفعل قبل القول؟
بق�شد  اأجنبية  ب��الد  اإىل  يذهب  عندما  امل�شلم  الطالب  ف��اإن  ال�شديد،  ولالأ�شف 

الدرا�شة، �شرعان ما يقع فري�شة العادات ال�شيئة، اإلَّ من رِحَم ربُّك. 
ه جمل�ص حتاور يف الدين؛ وجد نف�شه اأميًّا ل ي�شتطيع دفع �شبهة، ول  واإذا �شمَّ
له للدفاع عن دينه.. فلم  ردَّ ا�شتهزاء بدينه؛ لأنه مل ينل من الثقافة الإ�شالمية ما يوؤهِّ
يطمع مب�شرو الديانات الأخرى اأن يرتك امل�شلم دينه ليدخل يف دينهم؛ ولكنهم ر�شوا 
باأن يجهل امل�شلم دينه، لي�شبح معلرًّقا يف ف�شاء فكري؛ ل اإىل هوؤلء ول اإىل هوؤلء!
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ال تظلمن إذا ما كنتَ مقتدرًا
ل تظلم اأحًدا يف حياتك..

فاإن كنَت اأًبا، فال تظلم اأولدك..
واإن كنَت م�شوؤوًل، فال تظلم َمْن هم دونك..

واإن كنت كبرًيا، فال تظلم َمْن هم اأ�شغر منك..
ر ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من دعوة املظلوم؛ فيقول: »اتقوا دعوة املظلوم؛ واإن كان  ويحذرّ

كافًرا، فاإنه لي�ص دونها حجات« �شحيح اجلامع.
ا : "امل�شلم اأخو امل�شلم؛ ل يظلمه ول ُي�شلمه« رواه البخاري. ويقول  اأي�شً

كتب عمر بن عبدالعزيز - يرحمه اهلل - اإىل عامل له: اإذا دعتك قدرتك اإىل ظلم 
النا�ص، فاذكر قدرة اهلل عليك. 

وقال معاوية - ر�شي اهلل عنه -: "اإين لأ�شتحيي اأن اأظلم من ل اأجُد له نا�شًرا 
عليَّ اإل اهلل".

وقال النجا�شي: "امللك يبقى مع الكفر، ول يبقى مع الظلم".
يقول اهلل: وعزتي  الغمام،  فاإنها حتمل على  املظلوم؛  دع��وة  »اتقوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  ويقول 

وجاليل لأن�شرنَّك ولو بعد حني« �شحيح اجلامع.
يقول ال�شاعر:

م�����ق�����ت�����دًرا ك�����ن�����ت  م�������ا  اإذا  ت����ظ����ل����م����ن  ل 
ال����ن����دم اإىل  ُي���ف�������ش���ي  اآخ����������ره  ف���ال���ظ���ل���م 

ت��������ن��������ام ع������ي������ن������اك وامل��������ظ��������ل��������وم م���ن���ت���ب���ه
ت���ن���م مل  اهلل  وع����������ني  ع����ل����ي����ك  ي������دع������و 

من  �شوًتا  ف�شمعت  بال�شوط،  اأ�شرب غالًما يل  كنت  البدري:  م�شعود  اأب��و  قال 
خلفي: »اعلم اأبا م�شعود.. « فلم اأفهم ال�شوت من الغ�شب..
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قال: فلما دنا مني، اإذا هو ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ فاإذا به يقول: " اعلم اأبا م�شعود.. «.
قال: فاألقيت ال�شوط من يدي..

فقال: »اعلم اأن اهلل اأقدر عليك منك على الغالم!«.
قال: فقلت:  ل اأ�شرب مملوًكا بعده اأبًدا.

ويف لفظ: فالتفتُّ فاإذا هو ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.. فقلت: يا ر�شول اهلل! هو حر لوجه 
اهلل - تعاىل -.

فقال: »اأما لو مل تفعل للفحتك النار، اأو مل�شتك النار«.
فاإياك اأن ت�شرب اأبناءك.. اأو خدمك.. واحذر اأن تظلم اأحًدا من اأقربائك..

يقول ال�شاعر:

م�������ش���ا����ش���ًة  اأ������ش�����د  ال����ق����رب����ى  ذوي  وظ����ل����م 
���َد ع���ل���ى امل�������رء م�����ن وق������ع احل���������ش����ام امل���ه���نَّ
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صفات أهل الجنة
من �شفات اأهل اجلنة اأنهم يدخلونها وهم بطول �شتني ذراًعا، يف عر�ص �شبعة 

اأذرع، واأنهم يكونون جرًدا ُمرًدا ُمكحلني يف �شن ثالث وثالثني.
وقد روى ابن اأبي الدنيا، عن اأن�ص بن مالك - ر�شي اهلل عنه -، قال: قال ر�شول 
اهلل، ملسو هيلع هللا ىلص: »يدخل اأهل اجلنة على طول اآدم، �شتني ذراًعا بذراع امللك، على ح�شن يو�شف، 

وعلى ميالد عي�شى، ثالث وثالثني، وعلى ل�شان حممد ملسو هيلع هللا ىلص«.
وعن ابن عبا�ص - ر�شي اهلل عنهما - قال: ل�شان اأهل اجلنة.. عربي.

وروى البيهقي اأن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما من اأحد ميوت �شقًطا ول هرًما، اأو فيما 
بني ذلك، اإل بعث ابن ثالثني - ويف رواية: ابن ثالث وثالثني �شنة - فاإن كان من اأهل 
اجلنة كان على م�شحة اآدم، و�شورة يو�شف، وقلب اأيوب، ُمرًدا ُمكحلني، اأوىل اأفانني، واإن 

موا كاجلبال«. كان من اأهل النار عظموا وُفخِّ
وثبت اأن اأهل اجلنة ياأكلون وي�شربون، ول يبولون، ول يَتغوَّطون، اإمنا يت�شرف 
طعامهم باأن يعرقوا عرًقا له رائحة امل�شك الأذفر، واأنفا�شهم حتميد وتكبري وت�شبيح.
البهاء  ُزم��رة منهم على �شورة القمر، ثم الذين يلونهم يف  اأول  اأن  ا  اأي�شً وثبت 
ما  اإل  يتوالدون،  ول  يتنا�شلون  ول  يجامعون  واأنهم  ال�شماء..  دري يف  كوكب  كاأ�شواء 

ي�شاوؤون.
ملسو هيلع هللا ىلص  ال����ن����ب����ي   اأن  ����ش���ع���ي���د اخل����������دري،  اأب��������ي  ع�����ن  اأح�����م�����د،  الأم����������ام   وق������د روى 
قال: »اإذا ا�شتهى املوؤمن الولد يف اجلنة، كان حمله وو�شعه و�شنه يف �شاعٍة واحدٍة كما 

ي�شتهي«.
اأه��ل اجلنة ول ميوتون؛ لكمال حياتهم وك�� ة لذاتهم وتوايل  ينام  وكذلك ل 
وكماًل،  وقوًة  وجماًل  و�شباًبا  ح�شًنا  ازدادوا  خلوًدا  ازدادوا  وكلما  وم�شراتهم..  نعيمهم 
وازدادت لهم اجلنة ُح�شًنا وبهاًء وطيًبا و�شياًء، وكانوا اأرغب �شيء فيها واأحر�ص عليها، 

وكانت عندهم اأعز واأغلى، واألذ واأحلى، كما قال اهلل - تعاىل -:  زب ائ  ائ ەئ ەئ  وئ وئ  
ۇئ رب)الكهف(.
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أعدد ستا بين يدي الساعة
�شًتا بني يدي  »اأع��دد  ب��از - يرحمه اهلل - عن حديث  اب��ن  ال�شيخ:  �ُشئل ف�شيلة 
ال�شاعة: موتي، ثم فتح بيت املقد�ص، ثم موتان ياأخذ فيكم كقعا�ص الغنم، ثم ا�شتفا�شة 
املال حتى ُيعطى الرجل مائة دينار فيظل �شاخًطا، ثم فتنة ل يبقى بيت من العرب اإل 
دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبني بني الأ�شفر فيغدرون فياأتونكم حتت ثمانني غاية، 

حتت كل غاية اثنا ع�شر األًفا« رواه البخاري.
فاأجاب - يرحمه اهلل -؛ باأن هذه الأ�شياء التي جاءت يف احلديث املذكور - وهو 
ب��ن مالك الأ�شجعي - ه��ذه م��ن ع��الم��ات النبوة وم��ن دلئ��ل �شدق  م��ن حديث ع��وف 
ر�شالته - عليه ال�شالة وال�شالم -، وهذه من عالمات �شدق الر�شالة، واأنه ر�شول اهلل 
حًقا ملسو هيلع هللا ىلص، فقد ح�شل فتح بيت املقد�ص بعد موته ملسو هيلع هللا ىلص، وح�شل املر�ص وهو املوتان الذي 
اأخذ النا�ص، وهو الطاعون الذي عم النا�ص وح�شل به موت عظيم، والفتنة وقعت فتنة 
كثرية، ول �شيما الفتنة التي وقعت بني علي - ر�شي اهلل عنه -، ومعاوية - ر�شي اهلل 
عنه -؛ فاإنه عمرّ �شرها ب�شبب مقتل عثمان وانت�شر �شررها، ودخلت بيوت العرب وبيوت 
امل�شلمني، فهي فتنة عظيمة ح�شلت على امل�شلمني وافرتق فيها امل�شلمون فرقتني، ثم 
اأطلعها اهلل - جل وعال - بعد مقتل علي وبعد تنازل احل�شن بن علي عن الإمرة وتركها 
ملعاوية، واجتمع النا�ص على معاوية وبايعوه يف عام اإحدى واأربعني من الهجرة، و�شار 
ذلك العام ي�شمى عام اجلماعة، واحلمد هلل على كل حال. واأما ما يتعلق بفي�شان املال 
فقد فا�ص املال كثرًيا، و�شوف يفي�ص يف اآخر الزمان، والأقرب - واهلل اأعلم- اأنه يفي�ص 
يف اآخر الزمان؛ لأنه جاءت اأحاديث اأخرى كثرية تدل على اأنه يف اآخر الزمان يفي�ص 
اإذا جاء  حتى ل يقبله اأح��د، وهذا يكون يف زمن عي�شى - عليه ال�شالة ال�شالم - فاإنه 
زمن عي�شى فا�ص املال بني النا�ص وو�شعت اجلزية ومل تقبل، و�شار امل�شلمون على دين 
واحد و�شارت العبادة هلل وحده، فهناك يفي�ص املال، وقد يفي�ص يف اأو قات قبل ذلك كما 
ا اأنها »ل تقوم ال�شاعة حتى يفي�ص املال وحتى يخرج الرجل  يف احلديث ال�شحيح اأي�شً
ب�شدقته ل يجد من يقبلها، وحتى تعود اأر�ص العرب مروًجا واأنهاًرا« كل هذا ثابت عن 
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النبي  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد يقع يف جهات ويف دول دون جهات اأخرى ودول اأخ��رى، ولكنه واقع يف 
اآخر الزمان، كما اأخرب به النبي  ملسو هيلع هللا ىلص يف زمن عي�شى، وقد يقع يف اأزمان اأخرى قبل زمن 

عي�شى - عليه ال�شالة وال�شالم -.
واأما ما يتعلق ببني الأ�شفر واأنهم ياأتون اإىل امل�شلمني على ثمانني غاية، فهذا 
ما قد ح�شل ول بد اأن يقع كما قاله النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ل بد اأن يقع يف اآخر الزمان كما اأخرب به 
النبي  ملسو هيلع هللا ىلص، وبني الأ�شفر هم الروم يقال لهم: بني الأ�شفر. واهلل امل�شتعان. )بت�شرف(.
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عالم إنكليزي يسلم بسبب آية قرآنية
وقف اأ�شتاذ علم الأجنة يف جامعة لندن يقول: لقد اكت�شفت حقيقة علمية عن 
الأجنة يف بطون الأمهات، لقد كان علماء الأجنة يعتقدون اأن اجلنني يف بطن اأمه يبداأ 
اأن اجلنني يبداأ  مبرحلة رخوة، لكني اكت�شفت يف الن�شف الثاين من القرن الع�شرين 
مبرحلة �شلبة قبل اللحوم، فقام له طالب م�شلم باك�شتاين وقال له: يا اأ�شتاذ اإن القراآن 

الكرمي �شبقك باألف واأربعمائة �شنة. 
فقال الأ�شتاذ يف ذهول: اأ�شحيح ما تقول؟

فقال الطالب امل�شلم: نعم تقول اأنك اكت�شفت اأن اجلنني يف الرحم يبداأ مبرحلة 
�شلبة بعدما كانوا يظنون اأنه يبداأ مبرحلة رخوة واأقول لك اإن هذا الكالم الذي قلته 

�شبقك به الكتاب املنزل على نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص. 
فقال الأ�شتاذ: وما هو؟

امل�شغة  "ثم خلقنا  امل�شلم: قال اهلل - تعاىل - يف كتابه احلكيم:  الطالب  فقال 
عظاًما فك�شونا العظام حلًما".

فقال الأ�شتاذ: بيني وبينك لقاء؛ حتى اأتاأكد من ذلك.
والتقى الأ�شتاذ بالطالب امل�شلم، وكان احلكم بينهما كتاب اهلل - تعاىل - فاأ®خرج 

الطالب امل�شحف ال�شريف وقراأ الآية من �شورة املوؤمنني.
فقال الأ�شتاذ: اأعد قراءتها. 

فاأعاد قراءتها فقال الأ�شتاذ: اأ�شهد اأن ل اله اإل اهلل واأ�شهد اأن حممًدا ر�شول اهلل، 
ثم اأ�شلم.
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أنواع العيون وأنوع الدموع

اخل�شراء،  والعيون  ال��زرق��اء،  العيون  ف�شتقول:  العيون  اأن���واع  ع��ن  �شاألتك  اإذا 
اأخ��رى قد ل تعرفها، وهي هذه  اأنواًعا  ال�شود؛ لكن هناك  والعيون  الع�شلية،  والعيون 

العيون:

1- عني بكت من خ�شية اهلل.

2- عني رجل ذكر اهلل خالًيا ففا�شت عيناه بالدموع.

3- عني تغ�ص ب�شرها عن احلرام.

4- عني جعلت قرة عينها يف ال�شالة.

5- عني ابي�شت من احلزن.

٦- عني قريرة را�شية.

7- عني عليها غ�شاوة.

٨- عني ل يب�شر بها �شاحبها احلقيقة.

اأما عن اأنواع الدموع:

1- الدموع العظيمة؛ وهي دموع النت�شار.

2- الدموع الربيئة؛ وهي دموع الأطفال.

3- الدموع املوؤثرة؛ وهي دموع التوبة.

4- الدموع اجلميلة؛ وهي دموع الوفاء.

5- الدموع احلزينة؛ وهي دموع العزاء.

٦- الدموع ال�شعيدة؛ وهي دموع النجاح.
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7- الدموع القا�شية؛ وهي دموع الأمل.

٨- الدموع املعربة؛ وهي دموع الندم.

9- الدموع املخادعة؛ وهي دموع التما�شيح.

10- دموع.الفرح؛ وهي اأروع الدموع.
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خطوات التخطيط ليوم سعيد ومليء 
بالحسنات

ر فيما ترغب فيه وحتتاج اإىل اأن حتققه كل يوم، ول  اأوًل: خطط يوًما بيوم: فكرّ
تقلق ب�شاأن كل الأ�شياء التي حتتاج اإليها، اأو تود القيام بها هذا الأ�شبوع اأو ال�شهر املقبل، 

ز على ما حتتاج اإىل اأن تقوم به اليوم. اأو يف غ�شون ثالث �شنوات.. ركرّ
ز نف�شك لتنجح.. كن كرمًيا يف  ط بواقعية وجهرّ ثانًيا: ل تبالغ يف خطط: خطرّ
الوقت عندما تخطط ليومك؛ �شع يف خطتك وقًتا اإ�شافًيا لكل مهمة وموعد لديك. 
الوقت دون  ال��الزم لإجن��از عمل ما، ثم ينتهي  الوقت  النا�ص يف تقدير  يخطئ معظم 
فراغهم من العمل. خطط للمقاطعة والتاأخري - �شع خطة بو�شعك اأن تتبعها لتعينك 
على اإجناز اأهم الأ�شياء، واإذا انتهيت بجوائز �شغرية من الوقت بني املهمة والأخرى، 

فا�شتغل ذلك الوقت لنف�شك.
اإذا كنت ل تعرفها.. خذ بع�ص  ثالًثا: اعرف خطتك: لن تفيدك اخلطة كثرًيا 
فيه،  م�شغوًل  �شتكون  ال��ذي  الوقت  مقدار  وتعرف  ليومك  لتخطط  �شباح  كل  الوقت 
اأيها  ر  اأ�شياء، ثم قررّ ر فيما تود القيام به من  ر الوقت الذي يتخلف بعد ذلك. فكرّ وقدرّ
اأو  اأفعال وكتابات؛ ا�شتخدم دفرت مواعيد ورقًيا  اأفكارك اإىل  ل  يجب عليك فعله.. حورّ
اإلكرتونًيا؛ لتعرب عما يف راأ�شك. اعرف اأين حتتاج اأن تكون وماذا حتتاج اإىل اأن تفعله.. 

لن يكون با�شتطاعتك اأن تتبع خطة ما دمت ل تعرفها بالأ�شا�ص.
اإنك تزيد من تركيزك واإنتاجيتك عندما تاأخذ بع�ص الوقت لتخطط ليومك، 
وعندها تكون على علم مبا حتتاج اإىل فعله، ويكون بو�شعك اأن تق�شي وقتك يف القيام 
به، وبف�شل ذلك �شتزيد �شيطرتك على ما تفعله كل يوم، ولن ت�شعر بعدها باأن الأيام 

ت�شيطر عليك.. خطط ليومك كل يوم!
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حكم المزاح بألفاظ فيها كفر أو 
فسق

�ُشئل ف�شيلة ال�شيخ: ابن باز - يرحمه اهلل - هذا ال�شوؤال: املزاح باألفاظ فيها كفر 
اأو ف�شق اأمر موجود يف بع�ص املجتمعات امل�شلمة، فحبذا لو األقى �شماحتكم ال�شوء على 

هذا الأمر وموقفه طلبة العلم والدعاة منه؟ 
اجلواب: ل �شك اأن املزاح بالكذب واأنواع الكفر من اأعظم املنكرات، ومن اأخطرها 
ر اهلل من ذلك  ما يكون بني النا�ص يف جمال�شهم؛ فالواجب احلذر من ذلك، وقد حذرّ

ک    ک  ڑ   ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  زب  ب���ق���ول���ه:  
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ رب )التوبة: ٦5 - ٦٦(.

وقد قال كثري من ال�شلف - يرحمهم اهلل - اإنها نزلت يف قوم قالوا فيما بينهم يف 
بع�ص اأ�شفارهم مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص : ما راأينا مثل قرائنا هوؤلء اأرغب بطوًنا ول اأكذب األ�شًنا، 
ول اأجنب عند اللقاء، فاأنزل اهلل فيهم هذه الآي��ة. و�شح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »ويل 
للذي يحدث فيكذب لي�شحك به القوم، ويل له ثم ويل به«. اأخرجه اأبو داود والرتمذي 

والن�شائي باإ�شناد �شحيح.
امل��وؤم��ن��ني وامل��وؤم��ن��ات احل���ذر م��ن ذلك  اأه���ل العلم وع��ل��ى جميع  ف��ال��واج��ب على 
الوخيمة،  والعواقب  الكبري  والف�شاد  العظيم  اخلطر  من  ذلك  يف  ملا  منه؛  والتحذير 
عافانا اهلل وامل�شلمني من ذلك، و�شلك بنا وبهم �شراطه امل�شتقيم؛ اإنه �شميع جميب.
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شكل الحياة من دون االختراعات
هل ميكنك اأن تتخيل كيف يكون �شكل احلياة، لو مل تكن كل هذه الخرتاعات 
التي اخرتعها الإن�شان قد حدثت؟!.. فمن املوؤكد اأنه لو مل تطراأ هذه الخرتاعات على 
حياتنا، ل�شتحالت حياتنا متاًما.. فتخيل مثاًل لو اأن الإن�شان مل يتمكن من اكت�شاف 
ال�شوء ال�شناعي، واأن اأدي�شون مل يخرتع امل�شباح الكهربائي، لكنا اليوم ما نزال نعي�ص 

يف ظالم دام�ص مبجرد غروب ال�شم�ص كل يوم.
وتخيل لو مل يكت�شف الإن�شان الزراعة املنظمة، لعا�ص الإن�شان جواًل، حيث تنمو 
النباتات يف اأماكن حمدودة، ل تكاد تكفي ف�شاًل من ف�شول ال�شنة، ولتكالب النا�ص على 

هذه الأماكن املزروعة املحدودة، و�شاركتهم يف ذلك احليوانات التي على الأر�ص.
املخلوقات  بذلك  فتفنى  البع�ص،  بع�شهم  اجلميع  ي�شارع  اأن  اإىل  ذلك  فيوؤدى 

جميًعا.
العجلة؟ فلولها ملا  الإن�شان  وتخيل كيف ي�شتحيل �شكل احلياة، لو مل يخرتع 
ا�شتخدام  اأو من خالل  اإل على قدميه  اآخ��ر،  اإىل  النتقال من مكان  الإن�شان  ا�شتطاع 

الدواب فقط... وملا كانت هناك ماكينة واحدة تعمل!
وماذا يحدث لو مل يخرتع الإن�شان الطباعة؟ فلو مل يخرتع الإن�شان الطباعة 
نحو  من  عليه  كانت  ملا  احل�شارة،  م�شتوى  يتوقف  بل  احل�شارة،  ه��ذه  اإىل  تو�شلنا  ملا 
خم�شمائة عام؛ لأن الن�شخة من الكتاب كان يتم ا�شتن�شاخها باليد، فيقت�شر عدد ن�شخ 
و�شيلة  بذلك  فتنتفي  اليد،  اأ�شابع  على  يزيد  ل  الن�شخ  من  عدد  على  الواحد  الكتاب 

تبادل املعرفة والأفكار بني النا�ص، ولظلت الب�شرية يف حالة من اجلهل والظالم.
فلول الخرتاعات العديدة التي قام بها الإن�شان، لظلت الدنيا على ما هي عليه 
منذ بداية وجود الإن�شان على الأر�ص، وملا و�شل الإن�شان اإىل ما و�شل اإليه من تقدم. 
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مراقبة اإلنسان للطبيعة ومحاكاته 
للعديد من ظواهرها

منذ اأن وجد الإن�شان على ظهر الأر�ص، وهو دائم املراقبة للطبيعة وظواهرها، 
فجعل يحاكي )يقلد( العديد من ظواهرها. 

فيعتقد العديد من العلماء اأن �شناعة الن�شيج اأخذت عن الطري الذي يبني ع�شه، 
اأخذها عن العنكبوت وهو ين�شج �شبكته.. وعندما لحظ الإن�شان كيف يخزن  اأو رمبا 
النحل ع�شله، وكيف تخفي ال�شناجب طعامها.. جاءته فكرة تخزين الطعام؛ لريد به 

غائلة ال�شتاء القا�شي.
الطائرة..  اخ��رتاع  اإىل  يتو�شل  وكيف تطري، جعلته  للطيور  الإن�شان  ومراقبة 
وعندما لحظ الإن�شان الأ�شماك تطفو وت�شبح يف املاء، كما لحظ اأن اأغ�شان الأ�شجار 
تطفو على �شطح املاء وت�شري مع التيار، دفع بعمود خ�شبي غليظ وا�شتلقى عليه، فظل 
طافًيا عن �شطح املاء.. ومن هنا تو�شل الإن�شان اإىل فكرة القوارب.. فكانت الطريق اإىل 

البواخر العمالقة والبوارج احلربية والغوا�شات. 
األهمته  قد  وطريانه  للخفا�ص  الإن�شان  مراقبة  اأن  العلماء  من  العديد  ويعترب 
الإيطايل  العامل  اكت�شف  ع�شر،  الثامن  القرن  اأواخ���ر  ففي  ال����رادار..  اخ��رتاع  بفطرة 
)�شبالنزاين( اأن اخلفافي�ص تعرف طريقها، وتتجنب العوائق يف اأثناء الطريان؛ وذلك 
عن طريق بع�ص احلوا�ص، بخالف حا�شة النظر، فقد قام بتع�شيب اأعني اخلفافي�ص، 
اخلفافي�ص  لتطري يف غرفة م�شاءة؛ حتى ميكن مراجعة حركاتها، فطارت  واأطلقها 
احلا�شة  هذه  �شبب  يف  العلماء  فاحتار  تراها..  كانت  لو  كما  العوائق،  متجنبة  بحرية 
اأن اخلفافي�ص  اأمريكيان  اأنه وبعد �شنوات طويلة، اكت�شف عاملان  اإل  الزائدة اخلارقة.. 

ت�شتخدم جهاًزا ي�شبه الرادار، يك�شف عن مكان �شدى ال�شوت.
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الحجاب العام
ام��راأة،  اأو  املنع وال�شرت، فر�ص على كل م�شلم من رجل  العام:  احلجاب مبعناه 
الرجل مع الرجل، واملراأة مع املراأة، واأحدهما مع الآخر، كل مبا ينا�شب فطرته، وجبلته، 
ووظائفه احلياتية التي �شرعت له، فالفوارق احلجابية بني اجلن�شني الفوارق اخللقية، 

والقدرات والوظائف امل�شروعة لكل منهما. 
ال��رج��ال  ع��ن  الركبة -  اإىل  ال�شرة  ع��ورات��ه��م - م��ن  ال��رج��ال �شرت  ف��واج��ب على 

والن�شاء، اإل عن الزوجات، اأو ما ملكت ميني الرجل.
بينهم؛  بالتفريق  واأم��ر  امل�شاجع جمتمعني،  ال�شبيان يف  نوم  ال�شرع عن  ونهى 

خمافة اللم�ص والنظر، املوؤدي اإىل اإثارة ال�شهوة.
ويف ال�شالة نهى الرجل اأن ي�شلي ولي�ص على عاتقه �شيء.

ول يطوف بالبيت عريان من رجل اأو امراأة.
ول ي�شلي اأحدهما وهو عريان، ولو كان وحده بالليل يف مكان ل يراه اأحد. 

ونهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن امل�شي عراة فقال: »ل مت�شوا عراة«. ونهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإذا كان 
اأحدنا خاليا اأن يتعرى، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »فاهلل اأحق اأن ي�شتحيا منه من النا�ص«.

ويف الإحرام، معلومة الفوارق بني اجلن�شني. 
ونهى الرجال عن الزينة املخلة بالرجولة من الت�شبه بالن�شاء يف لبا�ص اأو حيلة، 

اأو كالم، اأو نحو ذلك. 
ونهى الرجال عن الإ�شبال حتت الكعبني، واملراأة ماأمورة باإرخاء ثوبها قدر ذراع 

ل�شرت قدميها. 
واأمر املوؤمنني بغ�ص اأب�شارهم عن العورات، وعن كل ما يثري ال�شهوة، وهذا اأدب 

�شرعي عظيم يف مباعدة النف�ص عن التطلع اإىل ما ع�شى اأن يوقعها يف احلرام.
خوف  مع  اأو  ب�شهوة،  اإليهم  والنظر  ب��امل��ردان،  ال��رج��ال  من  اخللوة  عن  والنهي 

ثورانها. 
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ذلك  يورثه  ملا  والأرجا�ص؛  الذنوب  والتطهري من  التزكية  و�شائل  وهكذا.. من 
من حالوة الإميان ونور القلب، وقوته، وحفظ الفروج، والعزوف عن الفح�ص واخلنا 
اإل  اأنه قال: »احلياء ل ياأتي  ملسو هيلع هللا ىلص  امل��روءة، وحفظ احلياء، وقد ثبت عن النبي  وخ��وارم 

بخري«.
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استفهم أواًل لكي تفهم
ا اإن كنت تلتقي  اأحياًنا يكون من غري املمكن اأن حت�شل على معلومات، وخ�شو�شً
ب�شخ�ص ما للمرة الأوىل. يف هذا النوع من املواقف، ل بد اأن تكون يف حالة تركيز تامة 

على ال�شخ�ص الآخر.
ث عن نف�شك باأقل قدر ممكن؛ فهناك  عندما تلتقي ب�شخ�ص للمرة الأوىل فتحدرّ

حكمة ماأثورة تقول: "اإنك ل تتعلم اأي �شيء اأبًدا بينما تتحدث".
ر ب�شاأن ذلك.. ل ميكنك اأن تتحدث وت�شتمع اإىل الآخرين يف الوقت نف�شه..  فكرّ
فقط عندما يتحدثون هم وت�شتمع اأنت، �شوف تتعلم عندئذ �شيًئا ما عنهم، واإذا ظهر 
عليهم الرتدد يف فتح املحادثة، افعل ذلك اأنت بنية ا�شتدراجهم للتحدث باأ�شرع طريقة 

ممكنة.
ناجح  كتاب  اإىل  بالإ�شارة  تبداأ  اأن  اأو  الأن��ب��اء،  واآخ��ر  اأه��م  التحدث عن  ت�شتطيع 
يعر�ص اأخ��رًيا، اأو برنامج ديني له �شعبية، اأو بحوث رائجة، اأو اأحداث ثقافية، اأو اآخر 
اأو  اأخ��رًيا..  اأو قراأها  اأنت كتاًبا، فا�شاأل الآخر عن الكتب التي راآها  الأخبار، واإذا ذكرت 

ا�شاأل عن نوعية الكتب التي يف�شلها، وهكذا.
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وقفة مع عيادة المريض
ملاذا نعود املري�ص؟

لأجل ماله؟ كال.. فمن يعود الفقراء!
لأجل قوته؟ كال.. فمن يعود ال�شعفاء! اأم حل�شبه ون�شبه وجماله؟

الأج��ر والثواب،  اإليها املخل�شون.. واإمن��ا نعوده لأجل  اأ�شباب ل يلتفت  كل هذه 
والوقوف مع اإخواننا امل�شلمني يف كرباتهم.

ا مل يزل يف خرافة  اأن��ه ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال: »من عاد مري�شً عن ثوبان - ر�شي اهلل عنه - 
اجلنة« قيل يا ر�شول اهلل: وما خرافة اجلنة؟ قال: »جناها« رواه م�شلم.

وعن علي - ر�شي اهلل عنه - اأنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما من م�شلم يعود م�شلًما غدوة اإل 
�شلى عليه �شبعون األف ملك حتى مي�شي، واإن عاده ع�شية اإل �شلى عليه �شبعون األف 
ملك حتى ي�شبح، وكان له خريف يف اجلنة )الثمر املخروف اأو املجتنى(« رواه الرتمذي 

وح�شنه.
وعن اأم �شلمة - ر�شي اهلل عنها - قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا ح�شرمت املري�ص اأو امليت فقولوا 

نون على ما تقولون« رواه م�شلم. خرًيا فاإن املالئكة يوؤمرّ
ا اأو اأتى به  وعن عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا اأتى مري�شً
اإليه قال: »اأذهب البا�ص، رب النا�ص، ا�شف اأنت ال�شايف، ل �شفاء اإل �شفاوؤك، �شفاًء ل يغادر 

�شقًما« متفق عليه.
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من أخطاء بعض المسافرين
عظيمة،  اأج��وره��ا  �شنًنا  ت  يفورّ قد  بع�شها  اأخ��ط��اء  امل�شافرين  بع�ص  من  ت�شدر 
وبع�شها يوقعهم يف الإثم ال�شريح؛ لذلك �شنذكر جمموعة من تلك الأخطاء تنبيًها 
لإخواننا امل�شافرين؛ كي يجتنبوها فيكون �شفرهم �شفًرا �شرعًيا ي�شعدون به يف الدنيا 

والآخرة:
ملسو هيلع هللا ىلص، وقد ذكرنا  النبي   التي ثبتت عن  ال�شفر  واآداب و�شنن  اأحكام  1- عدم تعلم 

جمموعة منها يف الر�شالة الأوىل.
اأخطاء  منه  ينتج  وه��ذا  ال�شفر،  وق�شرها يف  ال�شالة  اأحكام جمع  تعلم  2- عدم 

فاح�شة تبطل ال�شالة، �شنذكر بع�شها - اإن �شاء اهلل - يف ر�شالة م�شتقلة.
3- التهاون بال�شالة، اإما برتكها اأو تاأخريها عن وقتها من دون عذر، وهذا ذنب 

عظيم، بل اإنه اأعظم ذنب بعد ال�شرك باهلل - تعاىل -.
احلفالت  وح�شور  وامل��راق�����ص،  وال�شينما  كامل�شارح  املعا�شي  اأم��اك��ن  دخ���ول   -4

امل�شتملة على الغناء والختالط.
5- دخول بع�شهم اأماكن القمار )املي�شر(، وهو من اأعظم الذنوب، بل يراه بع�ص 

العلماء اأ�شد جرًما من الربا.
٦- دخول الأماكن التي عذب اهلل اأهلها بحجة ال�شياحة، ومنها مدائن نبي اهلل 
لَّى  �شالح - عليه ال�شالة وال�شالم -؛ فعن ابن عمر - ر�شي اهلل عنهما -،  اأَنَّ النَِّبيَّ - �شَ
اأَْن  اإِل  اأَْنُف�َشُهْم  َظلَُموا  الَِّذيَن  َم�َشاِكَن  َتْدُخُلوا  »ل  َقاَل:  ْجِر  ِباحْلِ َمرَّ   - َو�َشلََّم  َعلَْيِه   ُ اهللَّ
ْحِل« متفق عليه. اَبُهم ُْثمَّ َتَقنََّع ِبِرَداِئِه َوُهَو َعلَى الرَّ يَبُكْم َما اأَ�شَ َتُكوُنوا َباِكنَي اأَْن ُي�شِ

امِلنَِي،  ثرّ َعلَى امْلَُراَقَبة ِعْند امْلُُرور ِبِدَياِر الظَّ قال النووي - يرحمه اهلل -: "ِفيِه: احْلَ
َواْلُبَكاء،  ���ْوف،  َواخْلَ امْلَُراَقَبة،  ع  امْلََوا�شِ َه��ِذِه  ِمْثل  يِف  ِلْلَمارِّ  َفَيْنَبِغي  اْل��َع��َذاب..،  ع  َوَمَوا�شِ

ِ ِمْن َذِلَك" انتهى . "�شرح م�شلم". �َشاِرِعِهْم، َواأَْن َي�ْشَتِعيذ ِباهلَلَّ َوالْعِتَبار ِبِهْم، َومِبَ
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التردد.. اآلفة الخفية)))  
الرتدد ينتج من �شعف الثقة بالنف�ش، وقد ميتزج برغبة قاهرة يف الكمال.

الرتدد لي�ش كله �شًرا، بل اإن درجة منه رمبا تكون مفيدة لإعطاء فر�شة للتفكري يف 
الحتمالت املختلفة والعواقب املتوقعة ولكن بقدر.

ال�شخ�شية املرتددة: �شخ�ش متقلب يف راأيه، ل يعرف ماذا يريد حتديًدا.
والقواعد  املثاليات  من  مرعٍب  عامٍل  يف  يعي�شوَن  رمبا  ال�شخ�شية  هذه  واأ�شحاب 
التي تدفعهم يف كثرٍي من الأحيان اإىل الإحجام عن التجربة اأو عن تعلم اجلديد، فهم ل 

ي�شتطيعوَن حتمَل اخلطاأ لأنهم يجُب األ يخطئوا.
اإىل  مييل  العديدة،  البدائل  و�شط  ي�شيع  املرتددة:  ال�شخ�شية  �شاحب   .. ا   اأي�شً  
العتماد على اللوائح والأنظمة، كثري الوعود ول يهتم بالوقت، يطلب املزيد من املعلومات 

والتاأكيدات، يرى نف�شه اأنه لي�ش بخري.
خالل  من  احلكمة  من  بقدر  معه  التعامل  اإيل  يحتاج  ال�شخ�شية  من  النمط  هذا 
الثناء علي اآرائه لدعم ثقته بنف�شه، والتخفيف من درجة القلق واخلجل باأ�شلوب »الوالدية 
اأنه يحتاج اإيل وعي من جانب املتعامل معه، والذي يقع علي عاتقه دائما  الراعية«، كما 
حماولة تقدمي جمموعة من القرتاحات واخليارات حتى ي�شهل عليه عملية اتخاذ القرار.

الطريق من هنا:
اإىل  تدفعنا  بع�شها  اتخذناها،  قرارات  جمموعة  عن  عبارة  هي  منا  كل  • حياة 
القرارات ونفكر  نتاأنى يف اتخاذ هذه  اأن  اإىل اخللف، لذلك يجب  الأمام وبع�شها جترنا 
ونتاأمل ون�شت�شري، وفى ذات الوقت ن�شتعني باهلل ذي العلم الوا�شع ال�شامل، فا�شاأيل اهلل 

تعاىل دوًما التوفيق والثبات، وقدمي ال�شتخارة يف كل اأمورِك. 
• الإن�شان جمموعة من الرغبات والآمال وتطلع نحو حياة اأف�شل، وخالل حتقيق 
تلك الأمنيات يكون هناك اإرها�شات من اخلوف والرجاء.. اخلوف ت�شاحبه حالت من 

)1( د.خالد �شعد النجار "بت�شرف".
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القلق والتوتر والرتدد والإحباط والياأ�ش وعدم الثقة يف النف�ش.. هذه النفعالت النف�شية 
ما هي اإل معوقات توؤثر يف قراراتنا وحتديد م�شرينا، وتفويت الفر�ش الذهبية التي متر 
بنا وقد ل تتكرر، فالإن�شان الذي يتيح لهذه انفعالت اأن تتحكم يف حياته ل�شك اأنه يفتقر 
املبادرة  روح  لديها  تنعدم  مذبذبة  �شخ�شية  نف�شه  من  ويجعل  ال�شخ�شية،  ا�شتقالل  اإىل 

والتميز.
وقوية  حا�شمة  قراراته  �شتكون  العاقبة،  وح�شن  بامل�شتقبل  التفاوؤل  حتب  التي   •
اأهدافها  حتقيق  يف  جنحت  واإذا  حياتها،  من  اليجابي  اجلانب  لديها  تعزز  و�شوف 
ف�شيكون ذلك دافًعا لنجاحات اأخرى يف امل�شتقبل، ولو ف�شلت يف حتقيق اأهدافها قد حتبط 

بع�ش الوقت، ولكنها متلك مقومات اخلروج من الأزمة �شريًعا. 
ملاذا  الأ�شئلة:  هذه  نف�شِك  فا�شاأل  يقابلِك؛  موقف  كل  يف  ترتددين  كنِت  اإذا   •
لعدم  فقط  الرتدد  اأنه  اأم  الرتدد،  عن  تغنيِك  معلومات  اأو  خربات  لديِك  وهل  الرتدد؟ 
الإملام باملو�شوع؟ وهل هو خوف من حتمل امل�شئولية وحدِك، نتيجة اختيارِك وقرارِك؟ .. 
باإجابتِك عن هذه الأ�شئلة ت�شتطيعني اأن تعريف نقطة ال�شعف لديِك، وتبدئي منها للتغلب 

على الرتدد.
اختيار  معينة،  بكلية  اللتحاق  مثل:  اإن�شان  كل  حياة  يف  مهمة  قرارات  • هناك 
قبل  �شاملة  ودرا�شة  كاف  وقت  هناك  يكون  اأن  من  فالبد  والزواج..  اخلطبة  العمل، 

اتخاذ القرار ب�شاأنها، فالت�شرع من اأخطر الأمور التي تكتنف هذه القرارات امل�شريية.
اأن  املعقول  من  فلي�ش  النا�ش،  براأي  الهتمام  من  التقليل  اإىل  حتتاجني  اأنِت   •
نكون  اأن  املعقول  من  ولي�ش  لالأمور،  ونظرتهم  اأذواقهم،  يف  واحدة  اأمة  النا�ش  يكون 
متاأثرين براأي كل من هب ودب .. �شعي كل اآراء الآخرين يف اعتبارِك، وليكن اتخاذ القرار 

النهائي لِك وحدِك، وباقتناع تام دون �شغط من اأحد.
وتفهمي  البناء  للنقد  وا�شتمعي  الختيار،  يف  ال�شابقة  جتاربِك  من  تعلمي   •
على  لذاتِك  لومِك  تدعيم  اأجل  من  ولي�ش  القادمة،  املرات  يف  اأدائِك  لتح�شني  مربراته؛ 

ما م�شى، وبالتدريج �شتزداد ثقتِك بنف�شِك.
اإىل اتخاذ قرار  الكاملة وال�شحيحة عن املو�شوع الذي يحتاج  • اأجمع املعلومات 
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اإىل  �شيوؤدي  �شحتها،  عدم  مع  اأو  املعلومات  نق�ش  مع  القرار  اتخاذ  حماولة  لأن  فيه، 
اتخاذ قرار خاطئ، وبالتايل �شتكون النتائج كارثية.

فكل  ترددِك،  ب�شبب  فر�شة  منِك  �شاعت  اإذا  بق�شوة  نف�شِك  تي  تبكِّ اأو  تُلومي  • ل 
من  املزيد  اكت�شاب  على  التدريب  اإىل  يحتاج  تعليمه،  درجة  اأو  خربته  كان  مهما  اإن�شان 

املعرفة والثقة بالنف�ش.
يف  غاية  حياتية  مهارة  فهي  القرارات،  اتخاذ  مهارة  تتعلمي  اأن  املفيد  من   •
الي�شرية،  اأو  ال�شغرية،  بامل�شئوليات  وابدئي  امل�شئولية،  حتمل  على  تعّودي  الأهمية.. 
على  التدريب  ت�شتطيعي  حتى  امل�شئوليات،  بع�ش  اإليِك  ي�شندوا  اأن  حولِك  ممن  واطلبي 
حتملها. وباإحراز النجاح والت�شجيع ممن حولِك، تكوين قد خطوِت خطوة نحو الثقة وعدم 

الرتدد.
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مزالق وتنبيهات

ي�شتطون يف  وال�شالمة منه، ولكنهم  الرياء  للتخل�ص من  العباد  بع�ص  يجتهد 
اعتاد فعل  اأحدهم قد  الرياء" فرتى  العمل خوف  "ترك  ذلك، فينزلقون يف: م�شلك 
اخلري، فيعر�ص يف نف�شه عار�ص الرياء، فيرتك هذه الطاعة خوًفا من هذا العار�ص، 
ول �شك اأن هذا خطاأ وانحراف ل يقل خطًرا عما يقابله من الرياء وال�شمعة، وقد ك�شف 
الف�شيل بن عيا�ص - يرحمه اهلل - عن هذا النحراف فقال: "ترك العمل لأجل النا�ص 

رياء، والعمل من اأجل النا�ص �شرك، والإخال�ص اأن يعافيك اهلل منهما".
قال النووي مو�شًحا ذلك: "ومعنى كالمه - يرحمه اهلل - اأن من عزم على عبادة 
وتركها خمافة اأن يراه النا�ص فهو مراء؛ لأنه ترك العمل لأجل النا�ص، اأما لو تركها 
اأو يكون عاملًا  زكاة واجبة،  اأو  تكون فري�شة،  اأن  اإل  لي�شليها يف اخللوة فهذا م�شتحب 

يقتدى به؛ فاجلهر بالعبادة يف ذلك اأف�شل.

ويقول ابن تيمية - يرحمه اهلل -: "ومن كان له ورد م�شروع من �شالة ال�شحى، 
امل�شروع  اأن يدع ورده  ك��ان، ول ينبغي له  ف��اإن ي�شليه حيث  اأو غري ذل��ك،  اأو قيام ليل، 
لأجل كونه بني النا�ص، اإذا علم اهلل من قبله اأنه يفعله �شًرا هلل مع اجتهاده يف �شالمته 
من الرياء ومف�شدات الإخال�ص..."، على اأن قال: "ومن نهى عن اأمٍر م�شروع مبجرد 
اأن الأعمال امل�شروعة ل  اأن ذلك ري��اء، فنهيه م��ردود عليه من وج��وه: اأحدهما:  زعمه 
ينهى عنها؛ خوًفا من الرياء، بل يوؤمر بها وبالإخال�ص فيها.. فالف�شاد يف ترك واإظهار 

امل�شروع اأعظمن من الف�شاد يف اإظهاره رياًء.

الثاين: لأن الإنكار اإمنا يقع على ما اأنكرته ال�شريعة، وقد قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»اإين مل اأومر اأن اأنقب قلوب النا�ص، ول اأن اأ�شق بطونهم«. 

الثالث: اأن ت�شويغ مثل هذا يف�شي اإىل اأن اأهل ال�شرك والف�شاد ينكرون على اأهل 
اخلري والدين، اإذا راأوا من يظهر اأمًرا م�شروًعا، قالوا: هذا مراٍء، فيرتك اأهل ال�شدق 
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اإظهار الأمور امل�شروعة؛ حذًرا من ملزهم، فيتعطل اخلري. 

الرابع: اأن مثل هذا من �شعائر املنافقني، وهو الطعن على من يظهر الأعمال 
ەئ  ەئ  ائ  ائ    ى  ى  ې  زب   :- تعاىل   - ق��ال  امل�شروعة، 

وئ وئ ۇئ ۇئ    ۆئ  ۆئ ۈئۈئ ېئ  ېئ ېئ  ىئ   ىئ ىئ ی  رب )التوبة: 79(.
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أسباب ضعف اإليمان ")"
اإن ل�شعف الإميان اأ�شباًبا كثرية، ومنها ما هو م�شرتك مع الأعرا�ص مثل الوقوع 

يف املعا�شي والن�شغال بالدنيا، وهذا ذكر لبع�ص الأ�شباب: 
)1( البتعاد عن الأجواء الإميانية فرتة طويلة، وهذا مدعاة ل�شعف الإميان يف 

زب ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ  النف�ص، يقول اهلل - عز وجل -: 
ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ  ۉ  ې ې ې   ې ىى ائ  ائ ەئ ەئ  رب  )احلديد(. 
فدلت الآية الكرمية على اأن طول الوقت يف البعد عن الأجواء الإميانية مدعاة ل�شعف 
الإميان يف القلب، فمثاًل: ال�شخ�ص الذي يبتعد عن اإخوانه يف اهلل فرتة طويلة ل�شفر 
اأو وظيفة، ونحو ذلك، فاإنه يفتقد اجلو الإمياين الذي كان يتنعم يف ظالله، وي�شتمد 
منه قوة قلبه. واملوؤمن قليل بنف�شه كثري باإخوانه، يقول احل�شن الب�شري - يرحمه اهلل 
تعاىل -: "اإخواننا اأغلى عندنا من اأهلينا، فاأهلونا يذكروننا بالدنيا، واإخواننا يذكروننا 

بالآخرة".
وهذا البتعاد اإذا ا�شتمر يخلف وح�شة تنقلب بعد حني اإىل نفرة من تلك الأجواء 
اإثرها القلب ويظلم، ويخبو فيه نور الإمي��ان؛ وهذا مما يف�شر  الإميانية، يق�شو على 
حدوث النتكا�شة لدى البع�ص يف الإجازات التي ي�شافرون فيها اأو عقب انتقالهم اإىل 

اأماكن اأخرى للعمل اأو الدرا�شة. 
)2( البتعاد عن القدوة ال�شاحلة؛ فال�شخ�ص الذي يتعلم على يدي رجل �شالح 
يجمع بني العلم النافع والعمل ال�شالح وقوة الإميان، يتعاهده ويحذيه مما عنده من 
العلم والأخالق والف�شائل، لو ابتعد عنه فرتة من الزمن فاإن املتعلم يح�ص بق�شوة يف 
"فاأنكرنا قلوبنا"  ال�شحابة:  ملسو هيلع هللا ىلص وووري الرتاب قال  ملا تويف ر�شول اهلل  قلبه؛ ولذلك 
واأ�شابتهم وح�شة؛ لأن املربي واملعلم والقدوة - عليه ال�شالة وال�شالم - قد مات، وجاء 
ا يف بع�ص الآثار "كالغنم يف الليلة ال�شاتية املطرية"، ولكنه - عليه ال�شالة  و�شفهم اأي�شً
وال�شالم - ترك فيمن ترك وراءه جباًل كل منهم ي�شلح للخالفة، و�شار بع�شهم لبع�ص 

قدوة.. اأما اليوم فامل�شلم يف اأ�شد احلاجة اإىل قدوة يكون قريًبا منه. 
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ال�شلف  بكتب  والت�شال  ال�شرعي  العلم  طلب  عن  البتعاد  الأ�شباب:  ومن   )3(
والكتب الإميانية التي حتيي القلب، فهناك اأنواع من الكتب يح�ص القارئ باأنها ت�شتثري 
راأ�شها كتاب اهلل  الكامنة يف نف�شه، وعلى  الإميانية  الدوافع  الإمي��ان، وحترك  يف قلبه 
والذين  وال��وع��ظ،  الرقائق  يف  املجيدين  العلماء  كتب  ثم  احل��دي��ث،  وكتب   - تعاىل   -
يح�شنون عر�ص العقيدة بطريقة حتيي القلب، مثل كتب العالمة ابن القيم وابن رجب 
وغريهما. والنقطاع عن مثل هذه الكتب مع الإغريق يف قراءة الكتب الفكرية فقط، 
اأو كتب الأحكام املجردة عن الأدلة، اأو كتب اللغة والأ�شول مثاًل؛ من الأ�شياء التي تورث 
اأحياًنا ق�شوة القلب. وهذا لي�ص ذًما يف كتب اللغة اأو الأ�شول ونحوها، بل هو تنبيه ملن 
اأعر�ص عن كتب التف�شري واحلديث، فال تكاد جتده يقراأ فيها مع اأنها هي الكتب التي 
ت�شل القلب باهلل - عز وجل - فعندما تقراأ يف ال�شحيحني )مثاًل( ت�شعر اأنك تعي�ص 
يف اأجواء الع�شر الأول مع الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص ومع ال�شحابة، وتتعر�ص لنفحات اإميانية من 

�شريتهم وحياتهم، وتلك الأحداث التي جرت يف ع�شرهم: 

اأه�������ل ال����ر�����ش����ول واإن اأه�������ل احل����دي����ث ه����م 
مل ي�����ش��ح��ب��وا ن��ف�����ش��ه، اأن���ف���ا����ش���ه ���ش��ح��ب��وا

وهذا ال�شبب - وهو البتعاد عن الكتب الإميانية - اآثاره بادية على اأولئك الذين 
يدر�شون درا�شات ل عالقة لها بالإ�شالم كالفل�شفة وعلم النف�ص والجتماع، وغريها من 
املو�شوعات التي �شيغت مبعزل عن الإ�شالم، وكذا من يع�شق قراءة الق�ش�ص اخليالية 
وامل��ج��الت  ال�شحف  م��ن  النافعة  غ��ري  الأخ��ب��ار  تتبع  وه���واة  وال��غ��رام،  احل��ب  وق�ش�ص 

واملذكرات وغريها، والهتمام بها واملداومة على متابعتها. 
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أسباب ضعف اإليمان "2"
اإن ل�شعف الإميان اأ�شباًبا كثرية، منها ما هو م�شرتك مع الأعرا�ص مثل الوقوع 

يف املعا�شي والن�شغال بالدنيا، وهذا ذكر لبع�ص الأ�شباب: 
)1( منها: وجود الإن�شان امل�شلم يف و�شط يعج باملعا�شي، فهذا يتباهى مبع�شية 
ارتكبها، واآخر يرتمن باأحلان اأغنية وكلماتها، وثالث يدخن، ورابع يب�شط جملة ماجنة، 
والغيبة  والقال  القيل  اأما  وهكذا،  وال�شتائم،  وال�شباب  باللعن  منطلق  ل�شانه  وخام�ص 

والنميمة واأخبار املباريات فمما ل يح�شى ك ة.
وبع�ص الأو�شاط ل تذكر اإل بالدنيا كما هو احلال يف كثري من جمال�ص النا�ص 
ومكاتبهم اليوم، فاأحاديث التجارة والوظيفة والأموال وال�شتثمارات وم�شكالت العمل 
من  كثري  اهتمامات  يف  ال�شدارة  وغريها حتتل  والن��ت��داب��ات،  والرتقيات  وال��ع��الوات 

النا�ص واأحاديثهم. 
له  يندى  املنكرات مما  والأم���ور  الطامات  ح��رج، حيث  ث ول  البيوت فحدرّ واأم��ا 
م،  جبني امل�شلم ويت�شدع قلبه، فالأغاين املاجنة، والأفالم ال�شاقطة، والختالط املحررّ
وغري ذلك مما متتلئ به بيوت امل�شلمني، فمثل هذه البيئات ت�شاب فيها القلوب باملر�ص، 

وت�شبح قا�شية ول �شك. 
)2( ومنها: الإغراق يف ال�شتغال بالدنيا حتى ي�شبح القلب عبًدا لها، والر�شول 

ملسو هيلع هللا ىلص، يقول: »تع�ص عبد الدينار، وعبد الدرهم«. 
ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: »اإمنا يكفي اأحدكم ما كان يف الدنيا مثل زاد الراكب«. يعني ال�شيء 
الي�شري الذي يبلغه املق�شود. وهذه الظاهرة وا�شحة يف هذه الأيام التي عمرّ فيها الطمع 
التجارب  وراء  يرك�شون  النا�ص  و�شار  الدنيا،  حطام  من  الزدي���اد  يف  واجل�شع  امل��ادي 
وال�شناعات وامل�شاهمات؛ وهذا م�شداق ما اأخرب به ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن اهلل - عز وجل - قال: اإنا 
اأنزلنا املال لإقام ال�شالة واإيتاء الزكاة، ولو كان لبن اآدم واد لأحب اأن يكون اإليه ثان، 
ولو كان له واديان لأحب اأن يكون اإليهما ثالث، ول ميالأ جوف ابن اآدم اإل الرتاب، ثم 

يتوب اهلل على من تاب«.
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الحياة ليست حالة طوارئ
كم اأمتنى اأن اأكتب هذه العبارة يف كل ركن وزاوية من زوايا واأركان هذا العامل 

املحموم..!
العمل.. لقمة العي�ص.. التزامات الأبناء.. احلوادث الطارئة.

كلها جتعلك تعي�ص احلياة وكاأنك جال�ص على قنبلة زمنية، �شتنفجر اإن مل تفعل 
كل �شيء قبل مرور الوقت الالزم لذلك.

نعم.. يجب على املرء منا اأن يفي بالتزاماته ومواعيده، لكننا يجب اأن نعلم اأن 
لكل منا طاقة، وحماولة اإلزام النف�ص بعمل ما ل تطيق، �شيكون مرده على تلك النف�ص 
اللتزامات  من ك ة  منا  الواحد  انفجر  ورمب��ا  ال�شلبي يف حتطيمها،  عمله  و�شيعمل 

وقلة الوقت الالزم لتحقيق ما يريد.
يف  ج��ًدا  املنهمكني  عملهم  يف  ج��ًدا  الناجحني  اأ�شدقائي  اأح��د  اأ�شحكني  ولقد 
اأتابعه  الإ�شراف عليه، كنت  امل�شروع الذي توليت  اأطمح يف جناح  "كنت  حياتهم بقوله 
 با�شتمرار، وتاهلل كاأنني كنت اأربي اأ�شًدا، ما اإن دارت عجلة النجاح والأ�شد - اأي امل�شروع - 

ل يدعني اأهناأ �شاعة من ليل ول نهار!".
كلنا هذا الرجل، نرك�ص يف ع�شبية نحاول النتهاء من كل �شيء كي ن�شرتيح.  
وذلك بب�شاطة لأن هذه طبيعة احلياة، يجب اأن نعي هذا جيًدا، واأن ن�شتمتع بها 

من دون اأن نحولها اإىل مارثون �شباق حمموم.
اإننا خرباء يف حتويل الأ�شياء الي�شرية اإىل اأ�شياء �شرورية واجبة التنفيذ، على 

رغم اأن الأمر عك�ص ذلك، اإننا نخلق التزامات ونعاقب اأنف�شنا اإن مل نِف بها.
ا�شتمتع بحياتك يا �شديقي، واطلب لعقلك وج�شمك الراحة والرتويح، وع�ص 

احلياة بهدوء و�شكينة.
فاإذا ما وجدت نف�شك يف م�شمارها املحموم، فاجلاأ اإىل ركن اهلل، وا�شاأله التوفيق 
وال�شداد، ركعتني يف جوف الليل، ومناجاة ل ي�شمعها �شواه - جل ا�شمه - وحلظات تدبر 

وتاأمل، تنجيك من �شرك احلياة الغدار.
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كن صاحب يد بيضاء
بالعطاء ل يعرفه �شوى  التلذذ  الب�شر، لكن  بالأخذ ي�شرتك فيه معظم  التلذذ 

العظماء واأ�شحاب الأخالق ال�شامية ال�شامقة.
كثرًيا،  اأخ��ذت يف هذه احلياة  "لقد   :- اهلل  - يرحمه  �شيد قطب  الأ�شتاذ  يقول 

اأعني: لقد اأعطيت!!".
الأخ��ذ والعطاء؛ لأنهما يعطيان مدلوًل واح��ًدا يف  التفرقة بني  اأحياًنا ت�شعب 
عامل الروح! يف كل مرة اأعطيت لقد اأخذت، ل�شت اأعني اأن اأحًدا قد اأعطى يل �شيًئا، اإمنا 
اأعني اأنني اأخذت الذي اأعطيت نف�شه؛ لأن فرحتي مبا اأعطيت مل تكن اأقل من فرحة 

الذين اأخذوا.
اإن بهجة العطاء تفوق لذة الأخ��ذ، ف��الأوىل روحانية خال�شة، تتملك وجدانك 

واأحا�شي�شك، والثانية مادية بحتة حمدودة ال�شعور.
قوتك  ت�شهر  ب��اأن  تتاأتى  احلياة،  احلقيقية يف  "املتعة  �شو:  برنادو  ج��ورج  يقول 
الذاتية يف خدمة الآخرين، بدًل من اأن تتحول اإىل كيان اأناين يجاأر بال�شكوى من اأن 

�ص نف�شه لإ�شعادك!". العامل ل يكررّ
فاملرء منا حينما يكون دائم العطاء، �شيتملكه بعد فرتة �شعور باأنه ي�شتمد من 
اأ�شعد  وما  والكرم(،  والعطاء  )اجل��ود  واأروع �شفاته وهي �شفات  اأ�شمى  اأحد  العزة  رب 

اخلالق! حينما يتمثل اأحد خلقه �شفاته اجلميلة الرائعة.
اإن اأحد اأ�شرار ال�شعادة هو اأن تكون �شاحب يد عليا معطاءة، فهي الأحب والأقرب 

اإىل اهلل - عز وجل -.
هذه اليد املعطاءة هي - وحدها - القادرة على نقلك من عاملك املادي ال�شيق، 
اإىل عامل الروح الرحب الوا�شع، فالنف�ص حتب اأن تكنز وجتمع، و�شعب عليها اأن جتود 
النا�ص بالرتقاء والعلو والرفعة يف  اأحق  وتنفق، فاإذا ما علمتها العطاء واجل��ود، كنت 

الدنيا والآخرة.
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اأج��دين مبالًغا  ال�شعيد؛ لذا ل  اأن يفهم معادلة العطاء  �شعب على عقل مادي 
حني اأجزم اأن اأ�شحاب اليد العليا هم ن�شيم احلياة ومالئكة الإن�شانية.

اأ�شحاب اليد العليا هم رواد كل زمن، ورموز كل ع�شر، يجودون باملال اإن تطلب 
الأمر، وي�شحون بالنف�ص بنفو�ص را�شية، ويقدمون راحة غريهم على راحتهم وهنائهم.
مطمئنة  ونفو�ص  واثقة..  را�شية  وابت�شامة  هادئة..  قلوب  ب�شيماهم،  تعرفهم 

م�شتكينة.
هم اأ�شعد اأهل الأر�ص، ولهم يف ال�شماء ذكر ح�شن.. واأجر عظيم.
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عقلك .. ال مكانك هو ما يجب أن يتغير

كثرًيا ما ت�شيب اأحدنا كبوة فيفكر يف هجر املجتمع الذي عا�شر كبوته، ممنًيا 
نف�شه بنجاح يف مكان اآخر، اأو يربط اأحدهم جناحه بتغري الظروف اأو املكان، واحلقيقة 
اأن كل هذا هراء، واأن الذي يجب تغريه حًقا هو العقل الذي يعتنق هذا الت�شور، فما دام 
عقلك معك فلن يفيدك التغيري �شيًئا، توما�ص اأدي�شون يقول: "لن ت�شتطيع حل م�شكلة 
بالذهن نف�شه الذي اأوجدها"؛ لذا يجب اأن تطرد من ذهنك اأن الظروف اإذا ما تغريت 
ف�شتكون اأك  قدرة على الإنتاج والعطاء، كال، بل ت�شتطيع الإنتاج والعطاء من الآن، 
البيئة يف بع�ص الأحيان يكون �شحيًحا،  اأن تغيري  اأنكر  اأنا ل  اأب��ًدا،  واإل فلن ت�شتطيع 
ومواجهة  اأنف�شنا  بها من مواجهة  نهرب  فارغة  يكون حجة  الأوق��ات  ولكن يف معظم 

الأمور القائمة يف حياتنا.

ولقد كنت اأحد من وقع اأ�شري العتقاد لفرتة من الزمن، كنت اأعتقد خاللها اأن 
حل م�شكالتي يكمن يف تغيري الواقع الذي اأحياه، واملجتمع الذي يحيط بي، وباأنني اإذا 

ما تغري الزمان واملكان �شاأكون اأف�شل حاًل و�شاأجد مفتاح تفوقي و�شعادتي.

وعندما حدث ما كنت اأرجو واأطمح وجدت نف�شي وجًها لوجه اأمام واقعي الذي 
التي  الظروف  امل��رء نف�شه ل يف  داخ��ل  التغيري يكمن يف  اأن  تاأكد يل  مل يتغري، حينها 

حتيط به، واأن املرء ما هو اإل نتاج اأفكاره ومعتقداته.

تغيري  ي�شتطيعون  ل  "الذين  �شو:  برناردو  جورج  الأيرلندي  الفيل�شوف  يقول 
عقولهم ل ي�شتطيعون تغيري اأي �شيء".

الت�شاوؤمية  والأخ��رى  احلما�شية،  املتفائلة  الأفكار  تكمن  منا  الواحد  عقل  ففي 
ال�شوداء، ومن عقولنا تتولد معتقداتنا، وين�شاأ �شلوكنا وت�شرفاتنا.

ينا اأمر الف�شل جانًبا، وانطلقنا يف طريق النجاح والرتقاء، من دون  فاإذا ما نحرّ
انتظار تغيري لزمان اأو مكان، فاإننا �شنكون فعلنا الكثري.. والكثري.
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اأعود واأكرر اأن تغيري البيئة قد ي�شلح يف اأحيان كثرية كعامل من عوامل النجاح، 
لكننا ل يجب اأن نرهن اأمرنا بهذا التغري الذي قد ياأتي، وقد ل نراه.

ونبداأ يف  والإ���ش��رار،  بالإيجابية  ونت�شلح  ربنا،  ونتوكل على  اأفكارنا  فلنغري من 
مواجهة احلياة ب�شدر ل يخ�شى الهزمية.
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الشهيق المنقذ)))
اأحيان  اإىل ذواتنا.. ويف  اأو عبارة قا�شية موجهة  يف بع�ص الأوق��ات نفاجاأ بكلمة 
يف  �شارخني  اجلال�شني،  روؤو����ص  ف��وق  باملائدة  الإط��اح��ة  يف  الرغبة  لدينا  تكون  كثرية 
اإننا ن�شتطيع رد ال�شفعة باأح�شن منها، والعبارة باأخت لها اأك  منها طوًل،  وجوههم 

واأ�شد منها تاأثرًيا واإيالًما!
فاإذا ما اأنفذنا تهديدنا متلك القلب حالة من احلنق، ونفاجاأ اأننا على عك�ص ما 
ظننا مل ترحت اأفئدتنا، ومل ي�شف غليلنا �شيل الكلمات املتدفقة على من اأغاظنا واأحنقنا.
اأحد اجلنود  ت�شتدعي  اأن  النف�ص حال غ�شبك من �شخ�ص  لذلك ين�شح علماء 
املكلفني بحمايتك وهو جندي اأول )ال�شهيق املنقذ(، والذي عبارة عن دفقة اأوك�شجني 

تدخل ال�شدر فتطفئ ناره، وتخرج حاملة لهب الغيظ الذي بداخلك.
اأن نتعلم  اأن نتعلمه، فاأحد طرق خف�ص القلق والتوتر هي  والتنف�ص فن يجب 
كيف نتنف�ص ب�شكل �شحيح، واأحد التمارين التي ين�شح بها الأطباء كتمرين يومي هو 
مترين )تنظيف الرئة(، ويكون ذلك عن طريق ال�شتلقاء يف مكان هادئ وارتداء مالب�ص 
مريحة، ثم و�شع اليد حتت عظام ال�شدر، ثم �شحب نف�ص عميق من الأفق واإخراجه 

من الفم والرتكيز على اأن يخرج من احلجاب احلاجز، ولي�ص من الرئة فقط.
هذا التمرين عندما تتعود عليه �شيمكنك ا�شتدعاوؤه يف حالت الغ�شب والغيظ، 

و�شيعمل عمله يف تهدئتك وتلطيف ج�شمك!.. ول غرابة يف ذلك.
ت��ب��ادل  ي��ح��دث  ال��رئ��ة  م��ن  اآخ���ر ج���زء  اإىل  لي�شل  ال��ه��واء بعمق  ي��دخ��ل  فعندما 
الأك�شجني مع ثاين اأك�شيد الكربون، فاإن كل �شيء يتغري.. يقل معدل �شربات القلب 

وينخف�ص �شغط الدم وترتاخى الع�شالت ويتوقف القلق ويهداأ البال.
اإن امل�شاحة بني اأن تنقذ غ�شبك اأو تكظمه ي�شرية جًدا يف الوقت )مقدار �شهيق(، 
خطرية جًدا يف الأثر، فقد ت�شبب غ�شبة كوارث، وقد مينع كظمك لغيظك بالًء عظيًما.

)1( من ال�شنة ال�شتعاذة باهلل من ال�شيطان الرجيم عند الغ�شب.
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هل ستقضي عمرك في حل 
المشكالت؟!

اأن��ه يف الأي��ام الأوىل لتويل حممد الفاحت - يرحمه اهلل - اخلالفة بعد  ي��روى 
موت اأبيه، ثارت امل�شكالت يف وجهه، وكان �شغري ال�شن، مل يتجاوز الثالثة والع�شرين 
امل�شكالت  اإث��ارة  ال��ولة يف  اأنهم ي�شتطيعون التالعب به. فبداأ  النا�ص  من عمره، وظن 
على �شبط  اخلليفة اجلديد  قدرة  النب�ص لريوا  يج�شون  فكانوا  ال�شتقالل  رغبة يف 
الأم��ور. وب��داأ ج��ريان الدولة واأع��داوؤه��ا يف اخل��ارج يثريون ال��زواب��ع؛ ل��ريوا اإن كان قد 
حان الوقت ليقتطعوا بع�ص الأجزاء من الدولة العثمانية وي�شموها اإىل دولهم اأم ل. 
اأثارها �شعاف النفو�ص ممن يرغبون يف احل�شول على عطايا ومنح  وبع�ص امل�شكالت 

ال�شلطان، وغريها الكثري.
جل�شات  اإح��دى  ويف  با�شتمرار،  وزي��ره  مع  امل�شائل  ه��ذه  يناق�ص  ال�شلطان  وك��ان 

النقا�ص احلامية اقرتح الوزير على ال�شلطان يف معاجلتها واحدة تلو الأخرى.
هنا قال ال�شلطان كلمة �شديدة القوة والعجب، قال: وهل �شاأق�شي عمري كله 
يف حل امل�شكالت، اأعطوين خرائط الق�شطنطينية، احل�شن الذي قهر كثرًيا من امللوك 
وال�شالطني، وبداأ بالفعل يف جتهيز الأمة لهذه الغاية النبيلة، وحتقق احللم، وتبخرت 

م�شكالته الآنية اأمام تيار عزمه وهدفه الكبري.
ال�شغرية..  امل�شكالت  على  يق�شي  الكبري  ال��ه��دف  اأن  نتعلم  امل��وق��ف  ه��ذا  وم��ن 
والغاية النبيلة ت�شتحق ترهات الأيام.. والعظمة جتلب معها جي�ًشا ياأ�شر دناءة الهمة، 

و�شغر الطموح، وم�شكالت احلياة العادية.
وهذه �شنية كونية، فبقدر الطموح يهب اهلل القوة والقدرة، فاإذا ما ارت�شى املرء 
البوا�شل، و�شت�شحق  الأبطال، وقوة  اأن يكون كبرًيا ف�شيهب اهلل له عزمية  لنف�شه  منا 

امل�شاعب التافهة من تلقاء نف�شها حتت قدم همته العالية.
اأما الغارق يف ال�شفا�شف فهمته همة فاأر، ي�شج نومه �شدى هنا، اأو طرقة هناك، 

وتاأ�شره م�شيدة تافه حتوي قطعة جنب فا�شدة.
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لماذا صالة الجماعة؟!
اأخي  واإليك  ال�شالة جماعة.  ن��وؤدي  اأن  بعباده  الرحيم  وهو  �شبحانه  اهلل  اأمرنا 

الطالب هذه الفروق بني �شالة اجلماعة و�شالة الفرد. 
اأجر �شالة اجلماعة يفوق اأجر �شالة الفرد ب�شبع وع�شرين درجة.

درج��ة وحتط عنه  امل�شجد  ينال يف كل خطوة يخطوها نحو  امل�شجد  امل�شلي يف 
خطيئة: "مل يخط خطوة اإل رفعت له بها درجة، وحطت عنه بها خطيئه" من حديث 

�شحيح اأخرجه البخاري.
واأما امل�شلي يف بيته؛ فيحرم نف�شه مئات احل�شنات وتبقي عليه مئات اخلطايا، 

ب�شبب عدم م�شيه اإىل امل�شجد لأداء �شالة اجلماعة فيه.
ملسو هيلع هللا ىلص:  يظفر موؤدي ال�شالة يف جماعة بالنور التام يوم القيامة: قال ر�شول اهلل 

»ب�شر امل�شائني يف الظلم اإىل امل�شاجد بالنور التام يوم القيامة«.
ول ي�شمن من ل يوؤدي �شالة الفجر والع�شاء جماعة يف امل�شجد متام هذا النور 

له يوم القيامة.
عليهم  ويطمئن  اأح��وال��ه��م  ع��ن  في�شاأل  واأب��ن��اء حيه  ج��ريان��ه  م��ع  موؤديها  يلتقي 
وي�شاألون عن اأحواله ويطمئنون عليه، وي�شلم عليهم ويبت�شم يف وجوههم فيك�شب من 

هذا كله �شدقات ويخ�شر من ي�شلي منفرًدا يف بيته كل هذا الف�شل.
موؤدي ال�شالة يف جماعة يكون واحًدا من ال�شبعة الذين يظلهم اهلل بظله يوم 
القيامة "ورجل قلبه معلق بامل�شاجد" وهذا الرجل الذي ذكر يف احلديث لن يكون اإل 
من الذين يوؤدون ال�شالة جماعة فيه. واملنفرد يف �شالته قد يفتقد هذا الظل العظيم 
يوم القيامة يف حره الالهب وهوله الكبري اإذا مل يكن ممن يظلهم اهلل بظله يوم ل ظل 

اإل ظله.
وهناك الكثري .. والكثري من الفوائد العظيمة واملنافع املتعددة ملوؤدي ال�شالة 
جماعة، فاحر�ص - اأخي - اإىل املبادرة اإىل تلبية نداء ربك وكن مع جماعة امل�شلمني يف 

م�شالهم لتنال الأجر العظيم.
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كن مختلًفا
ترى ما الذي يحدث لو و�شعنا خم�ص ذبابات يف زجاجة، وو�شعنا معهما العدد 
نف�شه من النحل، ثم و�شعنا الزجاجة اأفقًيا - وهي غري مغلقة - بحيث تكون قاعدتها 

لأعلى، ثم �شوبنا ال�شوء نحو القاعدة، بينما تركنا اأ�شفلها يغرق يف الظالم؟
هل تعلم ما الذي �شيحدث حينها..؟ دعني اأخربك.

تعودت على هذا  لأنها  وذلك  ال�شوء؛  باجتاه  اأن تخرج  النحل  اأ�شراب  �شتحاول 
الأمر منذ ن�شاأتها، فهي يف اخللية ت�شوب ناظريها دائًما اإىل فتحة ال�شوء، ومل تتعود 
اأن تبحث عن طريق للخروج قد يكون خمتبًئا يف ظالم اخللية؛ لذلك حتاول وباإ�شرار 
اأع��ل��ى ال��زج��اج��ة، ول��ن تلبث اأن مت��وت بعد ف��رتة م��ن املحاولة بفعل  على اخل���روج م��ن 

التعب.. اأو اجلوع.
اأك  من حلظات ي�شرية حتى يخرج؛ لأنه  الذباب، لن ي�شتغرق  فاإن  املقابل  يف 

�شيفت�ص يف كل الجتاهات املمكنة اأمامه.
اإن احِلَكم التي ميكننا قطفها من تلك التجربة اأن الذكاء التقليدي، والروتني 
الذي متر�شنا على فعله، قد ل ينفعنا يف حل كثري من املع�شالت، واأننا يجب اأن نتمتع 

باإبداع ومرونة يف طرح الأفكار البديلة.
اأوجدها"،  ال��ذي  نف�شه  بالذهن  م�شكلة  حل  ن�شتطيع  "لن  يقول:  كان  اأدي�شون 
ويق�شد هنا طريقة عمل العقل نف�شها؛ لذا فهو ين�شح اأن نحاول طرق اأبواب واجتاهات 

جديدة مل ياألفها العقل، واأن نحرره من النمطية والتعود والروتني.
امل���اأزق،  م��ن  اخل���روج  النحل يف  بطريقة  يتعامل  ال���ذي  ه��و  احل��ج��ري  العقل  اإن 
ويحاول ب�شتى الطرق اأن يخرج باجتاه واحد ماألوف، ول يفكر يف ا�شتخدام طرق بديلة 

اأو مبدعة.
ر عقلك يا �شديقي من روتينه املعهود، واجعل اأفقك مت�شًعا، واقبل الروافد  فحررّ

ووجهات النظر املتعددة، وانظر يف اجتاه خمتلف؛ فلعل هناك احلل.
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حقيقة الحياة
ول  ك��ذب،  ل  اهلل،  فردو�ص  وكاأنها  الدنيا  ت�شبح  اأن  يف  ياأملون  الذين  اأ�شقى  ما 

خداع، ول ظلم.
الب�شر مالئكة، يعطف بع�شهم على بع�ص، ول  اأن يرى  الذي يتطلع  وم�شكني 
تطوى اأفئدتهم اإل على اجلميل من امل�شاعر، وجوارحهم على احل�شن من ال�شلوك.

احلياة يا �شديقي خليط بني هذا وذاك، والنا�ص اأ�شناف، فمنهم من اأدمن اخلري 
واأ�شبح كالن�شمة الرقيقة، ومنهم من فاق الثعلب يف مكره، والثعبان يف غدره واأذاه.

واقعًيا،  يقًظا  والأم��ل،  الكفاح  ب��روح  مت�شبًعا  احلياة  اأن حتيا  عزيزي  يا  ودورك 
"ل�شت باخلب ولي�ص اخلب   - واجعل �شعارك قول عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه 

يخدعني".
ا اأن تنجرف يف �شاللت الأخطاء التي  دورك اأن حتيا اإيجابًيا طالًبا للتغري، راف�شً

كانت بخري اأيام اأجدادنا و�شارت كالغابة اليوم.
ي��وم من الأي���ام، منذ ح��رك احلقد قابيل ليقتل  اأب��ًدا مثالية يف  احلياة مل تكن 
هابيل واحلياة �شارت مليئة بكل �شيء.. اخلري وال�شر، ال�شعف والقوة احلب واحلقد، 

الأمن واخلوف.
دورنا اأن نبذل اخلري ول ننتظر اأجًرا عليه.. واأن نغر�ص احلب ول نطالب اأحًدا 

باأن يعطينا ثمنه.. نقول احلق وندفع تكاليف قوله.. وهكذا.
اأما غري ذلك فهو املتوقع.. بالء ن�شرب عليه، وبقدر ال�شرب يكون الأجر.

ل اأقول اإن احلياة غابة ترتع فيها الذئاب فح�شب، ل فاأنا اأوؤمن اأن للحق رجاًل 
يف كل زمان ومكان، و�شناع املعروف ك ، لكننا اإىل اأن نقابلهم يجب اأن ندرب اأنف�شنا 
على مواجهة ال�شنف الآخر؛ حتى ل نتاأمل وجنزع ونق�شي عمرنا يف التح�شر على حياة 

املوت خري منها.
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تخلص من  اإليحاءات السلبية
1- الدرا�شة ل م�شتقبل لها!

2- ل اأملك القدرة على ال�شتذكار اجليد!
3- اأ�شعر بال�شداع اأو النعا�ص حني ال�شتذكار!

4- ل اأ�شتطيع النوم املبكر!
5- يالزمني �شوء احلظ يف نتائج الختبارات!
٦- لي�ص عندي اأ�شا�ص قوي يف هذه املادة!

7- ل ميكن اأن اأح�شل على اأك  من مقبول!
٨- هذه املادة �شعبة جًدا!
9- املتفوقون اأذكياء!
10- اأنا �شريع الن�شيان!
11- ذاكرتي �شعيفة!
12- اأنا فا�شل درا�شًيا!

13- اأنا اأ�شلح لكل �شيء اإل للدرا�شة!
يواجه  ما  اأخطر  ال�شلبية، وهي من  الإيحائية  العبارات  �شبق جمموعة من  ما 
الطالب يف حياته، واإذا كرر ال�شخ�ص ترداد مثل تلك العبارات اأو بع�شها يف نف�شه اأو اأمام 
غريه، حتولت من جمموعة األفاظ بريئة اإىل حقيقة را�شخة موؤثرة على حياة ال�شخ�ص 

وم�شتقبله؛ ولهذا قيل )من تفاقر افتقر( و)من عاب ا�شتيعاب(.
فالأمر اإليك، فاإن �شئت فاأك  من ترداد مثل تلك العبارات الإيحائية ال�شلبية، 
بالتفاوؤل  بيدك  فا�شنع جناحك  �شئت  واإن  وال�شياع،  الف�شل  اإىل  طريق  اأق�شر  وه��ذا 

والإيحاءات الإيجابية. 
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النجاح هو حصيلة مجهودات صغيرة 
تكررها كل يوم

البداية بالأ�شعب اأم الأ�شهل؟!
هناك راأيان يف هده امل�شاألة، ولكل منها مزايا، وهي تختلف من �شخ�ص اإىل اآخر، 

فما تراه اأن�شب لك فاعمل به واأرجئ الآخر: 
مزايا البدء باملواد ال�شعبة: 

ح الذهن والعزمية والهمة يف البداية، واإذا جنح الطالب  1- وجود احلما�ص وتفتُّ
يف معاجلة ال�شعب وا�شتوعب، جنح فيما دونه من باب اأوىل. 

2- ي�شاعد على ا�شتثمار الوقت، فاإذا اأم�شى الطالب وقًتا طوياًل يف ا�شتذكار املواد 
ال�شعبة؛ فاإن الوقت الي�شري الباقي �شيكفيه لتغطية اجلوانب ال�شهلة والي�شرية. 

مزايا البدء باملواد ال�شهلة: 
3- ي�شجع على ال�شتمرار؛ فاإن قطع الطالب �شوًطا يف ا�شتذكار كتب عدة، فما 

بقي كان اأي�شر واأ�شهل.
اإىل  ج��اء  ف��اإذا  ذهنه،  ا�شتغلق  بال�شعب  ب��داأ  اإذا  الطالب  لأن  الذهن:  ين�شط   -4

امل�شائل ال�شهلة جاء بنف�ص حمبطة. 
اأزاح  كبرية  ق�شايا  الإن�شان  عند  كان  ف��اإذا  ال�شعبة،  للمواد  بالتفرغ  ال�شعور   -5
الأ�شهل؛ حتى يفرغ وقته وجهده وطاقته يف اآخر الأمر للق�شية الكربى، فيكون هناك 

اندفاع وتفرغ لها. 
اأيهما تختار: 

٦- امل�شاألة راجعة اإليك، واإىل ما اعتدت عليه وما تراه اأن�شب لطبيعتك ونف�شيتك.
7- كما اأنه لي�ص بال�شرورة دائًما اأن تبداأ باملناهج ال�شعبة اأو ال�شهلة، واإمنا لك اأن 

جتمع بينهما، وهو الأف�شل يف راأيي. 
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لََيسَ بينك وبينه إاّل...!
لي�ص بينك وبني اخلري؛ لت�شبح من اأهله، �شوى اأن تفعله! 
ولي�ص بينك وبني ال�شر؛ لت�شبح ِمن اأهله، �شوى اأن تفعله!

ولي�ص بينك وبني الف�شائل؛ لت�شبح من اأهلها، �شوى اأن تفعلها، وتلتزم بها!
ولي�ص بينك وبني الرذائل؛ لت�شبح من اأهلها، �شوى اأن ترتكبها!

ولي�ص بينك وبني املعروف؛ لت�شبح من اأهله، �شوى اأن تفعله، وتلتزَم به!
ولي�ص بينك وبني املنكر، لت�شبح من اأهله، �شوى اأن ترتكبه!

والفعل اإمنا هو: نيرّة وعزُم �شادُق، فخطوُة!
ونتيجة الفعل هي: اإما انت�شار اأو هزمية.

والنتيجة اإمنا هي بح�شب ما تتجه اإليه: هل هو خرٌي اأم هو �شٌر، منكٌر اأم معروف، 
ف�شيلة اأو رذيلُة؟

وما اأ�شرع اأن ينت�شر الإن�شان اأو ينهزم!
اإنها حلظات، ولكن لها ما بعدها!.. زب ىث  يث  حج مج جح مح رب )الزمر: 10(.

وال�شر يرجع اإىل الختيار.
ة. و�شر الختيار يرجع اإىل اأمرين، هما: ال�شرب، وعلورّ الهمرّ

ٍة عنده، فهنيًئا له، ومن كان �شابًرا مع �شقوط يف  فمن كان �شابًرا مع علوِّ همرّ
ِتِه، فخ�شارًة له. ِهمرّ

ومن كان هلوًعا غري �شابر، فخ�شارًة له!
ن�شاأل اهلل العفو والعافية؛ فاإن الأمر كما قال - تعاىل -: زب ہ ہ  ہ ھ ھ  ھ ھ ے  

ے  ۓ    رب )النور: 40(.

قلت: من مل يجاهد نف�شه لال�شتقامة على احلق، ف�شيخ�شرها يف اترّباع الباطل.
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بعدها يحمد أو يُدرك اإلنسان العاقبَة!
� بعَد غروب ال�شم�ص َيحمد ال�شائم العاقبة!

� َبعد طلوع الفجر َيحمد القائم ل�شالة الليل العاقبة!
ِنِ املع�شية! � َبعد مرور حلظِة النت�شار على الهوى وال�شتعالء على َتََزيُّ

- َيحَمد الإن�شان العاقبة، اأو يحمد اهلل على ال�شالمة والعافية!
� بعد ظهور نتيجة المتحان َيحمد املجدُّ عاقبة اجتهاده!

- بعد اخل�شارة يدرك الإن�شان قيمة املال!
� بعد التجربة يدرك الإن�شان قيمة الرجال!

� بعد النوائب ووقفة ال�شديق اإىل جانبك حتمد عاقبة ال�شداقة!
� بعد النوائب وتخلِّي ال�شديق عنك حتمد عاقبة التنبرّه لل�شفاقة!

� بعد اإدراك الغاية يحمد العاملون عاقبة ت�شحياتهم!
� بعد التحلرّي بالف�شائل َيحمد املجاهدون لأنف�شهم عاقبة املَُجاهدة!

� بعد ا�شتحكام الرذائل َيعرف النا�ص قدر الأفا�شل!
طون عاقبة تفريطهم يف الرتبية! � بعد �شياع الأخالق يذوق املفِررّ

� بعد املوت ُيدرك التاجر عاقبة التجارة!
� بعد الربح ُيدرك التاجر عاقبة التجارة!

� بعد احل�شاد يحمد الزارع عاقبة التعب والزراعة!
� بعد الن�شر يحمد املجاهدون عاقبة اجلهاد يف �شبيل اهلل!

� بعد روؤية ال�شتقامة يحمد الوالد واملربي عاقبة الرتبية وعنائها!
� بعد املر�ص ُيدرك النا�ص َقدَر ال�شح�ة!

� بعد املوت ُيدرك الطائعون قدر الطاعة، وَيحمدون العاقبة!
� بعد احل�شاب ُيدرك الناجون ف�شل اهلل عليهم، ويحمدون العاقبة!
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� بعد النجاة يف الآخرة يحمد ال�شابرون عاقبة ال�شرب هلل!
- بعد احل�شاب ُيدرك النا�ص الفرق بني الطاعة واملع�شية، والفرق بني الف�شيلة 

والرذيلة!
اهلل  ج��الل  املتحابون يف  يحمد  ال�شفعاء  و�شفاعة  القيامة  ي��وم  احل�شاب  بعد   -  

واملتاآخون فيه العاقبة!
الدنيا  وال��زه��ِد يف  ب��الآخ��رة  التعلق  الإن�����ش��ان عاقبة  دخ��ول اجلنة يحمد  بعد   -

وَلهِوها واأهوائها!
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الغيبة
�شارت فاكهة كثري من املجال�ص غيبة امل�شلمني والولوغ يف اأعرا�شهم، وهو اأمر 
ر عباده منه، ومثرّله ب�شورة كريهة تتقزز منها النفو�ص فقال - عز  قد نهى اهلل عنه ونفرّ
وجل -: زب ٺ ٺ ٺ  ٿٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ رب  )احلجرات(.
وقد بنيرّ معناها النبي  ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »اأتدرون ما الغيبة؟ قالوا اهلل ور�شوله اأعلم. 
قال: ِذكرك اأخاك مبا يكره. قيل: اأفراأيت اإن كان يف اأخي ما اأقول؟ قال: اإن كان فيه ما 

تقول فقد اغتبته، واإن مل يكن فيه فقد بهته« رواه م�شلم.
فالغيبة ِذكرك للم�شلم مبا فيه مما يكرهه، �شواء كان يف بدنه اأم دينه اأم دنياه اأم 
نف�شه اأم اأخالقه اأم خلقته، ولها �شور متعددة، منها اأن تذكر عيوبه اأو حتاكي ت�شرًفا 

له على �شبيل التهكم.
 والنا�ص يت�شاهلون يف اأمر الغيبة مع �شناعتها وقبحها عند اهلل؛ ويدل على ذلك   ملسو هيلع هللا ىلص: 
»الربا اثنان و�شبعون باًبا، اأدناها مثل اإتيان الرجل اأمه، واإن اأربى الربا ا�شتطالة الرجل 

يف عر�ص اأخيه« �شححه الألباين. 
اأخيه  ويدافع عن  املنكر،  ينهى عن  اأن  املجل�ص  ك��ان حا�شًرا يف  على من  ويجب 
ب يف ذلك النبي  ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »من ردرّ عن عر�ص اأخيه ردرّ اهلل عن وجهه  املغتاب، وقد رغرّ

النار يوم القيامة« رواه الإمام اأحمد.
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النميمة
اأ�شباب  اأعظم  اإىل بع�ص؛ لالإف�شاد بينهم من  النا�ص بع�شهم  ل يزال نقل كالم 
قطع الروابط واإيقاد نريان احلقد والعداوة بني النا�ص، وقد ذمرّ اهلل - تعاىل - �شاحب 
هذا الفعل فقال - عز وجل -:  زب ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې رب  )القلم(.
وعن حذيفة بن اليمان - ر�شي اهلل عنه - قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يدخل 
اجلنة قتات« رواه البخاري. وقيل: القتات الذي يت�شمع على القوم وهم ل يعلمون، ثم 

ينم.
بحائط )ب�شتان( من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   وعن ابن عبا�ص - ر�شي اهلل عنهما - قال مر 
ملسو هيلع هللا ىلص: »يعذبان،  اإن�شانني يعذبان يف قبورهما فقال النبي   حيطان املدينة، ف�شمع �شوت 
وما يعذبان يف كبري - ثم قال - بلى )ويف رواية : واإنه لكبري( كان اأحدهما ل ي�شترت من 

بوله، وكان الآخر مي�شي بالنميمة..« رواه البخاري.
ومن ال�شور ال�شيئة لهذا العمل تخبيب الزوج على زوجته والعك�ص، وهو ال�شعي 
يف اإف�شاد العالقة بينهما، وكذلك قيام بع�ص املوظفني يف نقل كالم الآخرين للمدير اأو 

امل�شوؤول يف نوع من الو�شاية؛ لالإيقاع واإحلاق ال�شرر، وهذا كله من املحرمات.
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قوت القلوب
القلوب باأنوارها الإميانية ل ب�شرباتها الع�شلية، ونور القلوب هو حمك الإميان وهّم 
اأهل الإح�شان، فبنور القلب ت�شيء احلياة كلها، وملا كانت احلكمة من اأجلِّ مفاتيح ا�شتنارة 
الثمني  الكنز  فهي  ومكان،  زمان  كل  يف  الف�شالء  وتتبعها  الأخيار  عليها  حر�ش  القلوب؛ 
الذي ُت�شد له الرحال ويبذل فيه الغايل والنفي�ش، ف�شعادة القلب امل�شتنري ل يعدلها �شعادة، 

وهداية القلوب اأعظم هداية، فاللهم نور باحلق قلوبنا، وثبتنا على احلق املبني.
الفرق  يعرفون  الذين  احلكماء  مهند�شو  ر�شمها  التي  هي  للدنيا  خريطة  اأجمل 
 .. هار  جرف  �شفا  على  �شيد  ومن  الأ�شا�ش  متني  وبني  واخلراب،  العمران  بني  احلقيقي 
مهند�شون خربتهم منبثقة من التجارب، وب�شريتهم ا�شتنارت من م�شكاة احلكمة، وهم 

اأجدر النا�ش على و�شف الطريق، وحتديد عالماته وعقباته. 
يقول ابن اجلوزي - رحمه اهلل - :

من تفكر يف عواقب الدنيا، اأخذ احلذر، ومن اأيقن بطول الطريق تاأهب لل�شفر.
ما اأعجب اأمرك يا من يوقن باأمر ثم ين�شاه، ويتحقق �شرر حال ثم يغ�شاه }َوَتْخ�َشى 

ُ اأََحقُّ اأَن َتْخ�َشاُه{ [الأحزاب:37[. ا�َش َواهللَّ النَّ
تغلبك نف�شك على ما تظن، ول تغلبها على ما ت�شتيقن.

اأعجب العجائب: �شرورك بغرورك، و�شهوك يف لهوك، عما قد خبئ لك.

تغرت ب�شحتك وتن�شى دنو ال�شقم، وتفرح بعافيتك غافاًل عن قرب الأمل.
لقد اأراك م�شرع غريك م�شرعك، واأبدى م�شجع �شواك - قبل املمات - م�شجعك.

وقد �شغلك نيل لذاتك، عن ذكر خراب ذاتك:
كاأّنك مل ت�شمع باأخبار من م�شى

ومل تر يف الباقني ما ي�شنع الدهر!      
فاإن كنت ل تدري فتلك ديارهم 

      حماها جمال الّريح بعدك والقرب!
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     كم راأيت �شاحب منزل ما نزل حلده، حتى نزل!. )اأي نزل اإميانه ودرجته(
     وكم �شاهدت وايل ق�شر، وليه عدوه ملا ُعزل!.

     فيا من كل حلظة اإىل هذا ي�شري، وفعله فعل من ل يفهم ول يدري..
     كيف تنام العني وهي قريرة؟ .. ومل تدر من اأّي املحلني تنزل؟" )�شيد اخلاطر، 

لبن اجلوزي(.
     فقوله - رحمه اهلل - : )وكم �شاهدت وايل ق�شر، وليه عدوه ملا ُعزل!( .. فهذا 
من نكد الدنيا، فالنف�ش تفرح باملن�شب وحني يعزل �شاحبها حت�ش مبرارة اأ�شعاف لذة 

وفرحة يوم توليه.
     قال �شليمان بن يزيد العدوي:

����رَيٌة  ���������َي���������اُة َق���������شِ َع����َج����ًب����ا لأَْم��������ِن��������َك َواحْلَ
ُع َت�������������َروَّ َت���������������َزاُل  ل  اإِْل���������������ٍف  َوِل�������َف�������ْق�������ِد   

�����ي�����َت ِب������������اأَْن ُت�����َع�����لَّ�����َل ِب����امْلُ����َن����ى  اأََف��������َق��������ْد َر������شِ
ُت�������ْدَف�������ُع َي�������������ْوٍم  ُك���������لُّ  �������ِة  امْلَ�������ِن�������يَّ َواإِىَل   

������������اِرٍب  ُط����������وِل جَتَ َب������ْع������َد  ������َك  َت������ْخ������َدَع������نَّ ل 
������َرُع ����ُف ِل������ْل������َب������الِء َوَت�������������شْ  ُدْن�������َي�������ا َت����َك���������شَّ

َزاِئ��������������ٍل  َك��������ِظ��������لٍّ  اأَْو  َن����������������ْوٍم  اأَْح���������������������الُم 
ُي������ْخ������َدُع ل  �����ْث�����ِل�����َه�����ا  مِبِ ال�����لَّ�����ِب�����ي�����َب  اإِنَّ   

َدنَّ ِل���������َي���������ْوِم َف���������ْق���������ِرَك َداِئ�������ًب�������ا   َوَت������������������������َزوَّ
����َم����ُع َب���������ا َل������َك جَتْ ���َك ل اأَ  اأَِل�������َغ�������رْيِ َن���ْف�������شِ

وخري الفرح: الفرح بالف�شائل واإن زهد فيها النا�ش، وتكالبوا على الدينار والدرهم، 
وا�شتعا�شوا بالفاين عن الباقي، فمن مل يجد متعته يف اخلريات فلن يجدها يف ال�شهوات وامللذات. 
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"ما كنت اأظن اأن يف الدنيا حالوة تعدل حالوة  قال ابن عباد �شاحب الوزارتني: 
بينهما  فدارت  اجلعابي  بكر  واأبي  الطرباين  القا�شم  لأبي  جمل�ًشا  ح�شرت  حتى  الوزارة 
مناظرة، فكان الطرباين يغلبه بحفظه واجلعابي يغلبه بدهائه، ومل يف�شل لأحدهما على 

الآخر، حتى قال اأبو بكر اجلعابي: عندي حديث لي�ش يف الدنيا اإل عندي. 
قال له الطرباين: وما هو؟

قال: حدثنا اأبو اأحمد احلاكم حدثنا �شليمان بن اأحمد .. و�شاق حديًثا .. فقال له 
الطرباين: اأنا �شليمان بن اأحمد .. خذه مني عالًيا!

قال: فخجل اجلعابي .. ووددُت اأنه مل تكن يل الوزارة، واأين فرحت كفرح الطرباين".
الإميان،  نور  من  الوفا�ش  خايل  وقلبه  القيامة  يوم  ربه  ياأتي  اأن  العبد  �شوؤم  ومن 
فاأمثال هوؤلء يف �شدة من ح�شابهم كما كانوا يف الدنيا يف �شدة �شهواتهم، فظلمة القلب 

ُع�شرة ل تدانيها ع�شرة، و�شدة ل ت�شابهها �شدة.
ِذيَن مَلْ َي�ْشَتِجيُبوْا َلُه َلْو اأَنَّ َلُهم  �ْشَنى َوالَّ ِهُم احْلُ      قال تعاىل: }ِللَِّذيَن ا�ْشَتَجاُبوْا ِلَربِّ
ُم َوِبْئ�َش  �َشاِب َوَماأَْواُهْم َجَهنَّ ا يِف الأَْر�ِش َجِميعًا َوِمْثَلُه َمَعُه َلْفَتَدْوْا ِبِه اأُْوَلـِئَك َلُهْم �ُشوُء احْلِ مَّ
امْلَِهاُد{ )الرعد:18( قال اإبراهيم النخعي: "�ُشوء احل�شاب: اأن يحا�شَب الرجُل بذنبه كّله 

ل يغفر له منه �شيء".
اإِْذ  ِبَيِدِه،  اآِخٌذ  اأَْم�ِشي َمَع اْبِن ُعَمَر،  اأََنا  َبْيَنَما  ، َقاَل:  امْلَاِزيِنِّ ِرٍز  ْفَواَن ْبِن حُمْ وَعْن �شَ
ْجَوى َفَقاَل: �َشِمْعُت َر�ُشوَل اهلِل  ملسو هيلع هللا ىلص،  َعَر�َش َرُجٌل َفَقاَل: َكْيَف �َشِمْعَت َر�ُشوَل اهلِل  ملسو هيلع هللا ىلص يِف النَّ
اأََتْعِرُف  َكَذا  َذْنَب  اأََتْعِرُف  َفَيُقوُل:  َوَي�ْشرُتُه:  َكَنَفُه  َعَلْيِه  ُع  َفَي�شَ امْلُوؤِْمَن،  ُيْديِن  "اإِنَّ اهلَل  َيُقوُل: 
ُتَها  ُه َهَلَك َقاَل: �َشرَتْ َرُه ِبُذنوِبِه، َوَراأَى يِف َنْف�ِشِه اأَنَّ َذْنَب َكَذا َفَيُقوُل: َنَعْم اأَْي َربِّ َحتَّى اإَِذا َقرَّ
ا اْلَكاِفُر َوامْلَُناِفُقوَن َفَيُقوُل  مَّ ْنَيا َواأََنا اأَْغِفُرَها َلَك اْلَيْوَم َفُيْعَطى ِكَتاَب َح�َشَناِتِه، َواأَ َعلْيَك يِف الدُّ

امِلِنَي". رواه البخاري. ِهْم اأََل َلْعَنُة اهلِل َعَلى الظَّ ِذيَن َكَذُبوا َعَلى َربِّ الأَ�ْشَهاُد: هوؤَُلِء الَّ
قال الغزايل - رحمه اهلّل تعاىل-: "وهذا اإمنا يرجى لعبد موؤمن، �شرت على النا�ش 
عيوبهم، واحتمل يف حق نف�شه تق�شريهم، ومل يذكرهم يف غيبتهم مبا يكرهون، فهو جدير 

باأن يجازى بذلك".

الحياء
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بنف�ص  لرتكابها  النا�ص  ويتهافت  ناحية،  كل  من  اأبوابها  املعا�شي  تفتح  حينما 
را�شية، تنفر نف�شك عن تلك الدنايا الواهية، فيا اأيها الطالب النجيب؛ هل تعرف ما 

ال�شيء الذي منعك من الوقوع بتلك اخلطايا؟
اإنه احلياء..!

ورب قبيحة ما حال بيني وبني ركوبها اإل احلياء.
ذلك الإح�شا�ص الرقيق، واخللق الكرمي، التي يتو�شح به ال�شاحلون التقاة.
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن لكل دين خلًقا وخلق الإ�شالم احلياء« رواه ابن ماجه.

وكيف ل ي�شتحي ممن تف�شل عليه بالنعم الكثرية، فاحلياء من اهلل ل يكون اإل 
بفعل الواجبات، وترك املحرمات، ومن ا�شتحى من اهلل ا�شتحى من النا�ص؛ لأن اإميانه 

يبعده عن اإيذاء الآخرين.
فال يقع بالغ�ص، ويحرتم معلميه، ويحفظ ل�شانه من الغيبة، ول يوؤذي جريانه.
اأعينهم؛ فهذا ممكن  بعيًدا عن  املحرمات  النا�ص فقط وفعل  ا�شتحى من  ومن 

وعظه وتذكريه باأن اهلل اأحق من اأن ي�شتحى منه.
واأما اأولئك الذين فقدوا احلياء من اهلل ومن النا�ص، واأ�شبحوا كالوحو�ص التي 
تتبع �شهواتها؛ فهوؤلء من وجب علينا مقاطعتهم، والبعد عن م�شاحبتهم؛ لأنك لن 

ترى منهم �شوى الف�شوق، ولن ت�شمع اإل ما هو قبيح.
اللهم وفقنا لالمتثال باأمرك واجعلنا ممن اكت�شوا بثوب احلياء.

خ����ري ال������ع������ي�������������ص  يف  م����������ا  واهلل  ف����������ال 
احل������ي������اء ذه������������ب  اإذا  ال�������دن�������ي�������ا  ول 



569

بنك الكلمة البينة

مشكلة النسيان
ما بني م�شاغل احلياة وك تها، ويف و�شط غفلة النف�ص وتق�شريها، تقف ظاهرة 

الن�شيان عائًقا يحول دون جناح الطلبة يف المتحان.
فقد ت�شاألني اأخي الطالب ملاذا نن�شى؟

وكيف ميكننا التخل�ص من هذه امل�شكلة؟
ولالإجابة عن ذلك دعني اأطرح عليك بع�ص الأ�شئلة:

هل عندما ت�شتذكر درو�شك تعتمد على احلفظ والفهم مًعا؟
هل تقوم بتلخي�ص ما �شتذاكره يف نقاط لي�شهل عليك تذكرها فيما بعد؟

هل تقوم بت�شميع ما ح�شلت عليه من معلومات ومراجعتها؟
هل تريح ذهنك من املذاكرة بني احلني والآخر؟

هل تبتعد عن ال�شتذكار واأنت يف حالة من التعب والإرهاق؟
هل تقوم مبذاكرة املادة جملة واحدة دون جتزئتها لفرتات متباعدة؟

فاإذا كانت الإجابة ب�)ل( فاعلم اأنك لن ت�شتطيع اأن تتغلب على م�شكلة الن�شيان؛ 
لأن كل ما �شبق اإمنا هي عوامل تقاوم الن�شيان وتبعده، والأهم من ذلك فلتعلم اأن قوة 

الإميان وترك املعا�شي والآثام من اأهم الو�شائل للبعد عن الن�شيان.
وهذا الإمام ال�شافعي يذكر ن�شيحة اأ�شتاذه وكيع بن اجلراح بقوله:

ح���ف���ظ���ي ��������ش�������وء  وك�������ي�������ع  اإىل  �������ش������ك������وت 
امل����ع����ا�����ش����ي ت�����������رك  اإىل  ف��������اأر���������ش��������دين 

واأف����ه������������������������م���������ن����ي ب�����������اأن ال���ع���ل�������������������م ن���������������ور
ل���ع�������ا����ش���������������ي ي�������ه�������دى  ل  اهلل  ون�������������ور 

www.alukah.net



570

بنك الكلمة البينة

روائع الحياة
رائع: اأن ت�شاعد الآخرين من دون م�شالح. 

والأروع: اأن جتعل نية امل�شاعدة نيل الأجر من اهلل.
رائع: اأن تبت�شم يف وجه اأخيك امل�شلم.

والأروع: اأن ت�شاأل عن حاله واأحواله، فقد يكون يف �شيق ويحتاج اإىل من يوا�شيه. 
رائع: مراعاة ظروف الآخرين وعدم اإ�شاءة الظن على اأخطائهم.

ال�شيئة باحل�شنة و�شرتى  واأن ترد  اأن ت�شاحمهم ول تت�شيد الأخطاء  والأروع: 
اخلري كله. 

رائع: اأن تن�شر البت�شامة على املحيطني بك.
والأروع: اأن تكون البت�شامة دون جتريح امل�شاعر وت�شيد العيوب. 

رائع: اأن تدعو النا�ص اإىل اهلل. 
والأروع: اأن تن�شر اأو ت�شور موا�شيع بني النا�ص لزيادة الفائدة. 

ا �شامية يف حياتهم.  رائع: اأن تعلم النا�ص اأهداًفً
والأروع: اأن تكون قدوة يف اتباع هذه الأهداف ال�شامية. 

رائع: اأن تكون يف قلوب املحيطني بك. 
والأروع: اأن يكون لك اأجر القتداء بك يف الآخر بالأعمال ال�شاحلة التي تنادي 

بها. 
رائع: اأن ت�شعر ب�شعادة ل�شعادة الآخرين.
والأروع: اأن تكون �شبًبا يف �شعادتهم.

رائع: اأن ترى طفاًل �شعيًدا. 
والأروع: اأن تكون �شبًبا يف �شعادته بحلوى اأو ابت�شامة اأو حنان، اأو اإمداده بالأمان 

الذي يفتقده. 
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ا اإىل مكان الك�شف يف العيادة.  رائع: اأن تدل مري�شً
والأروع: اأن ت�شهل عليه كل �شبل الراحة اإذا كان باإمكانك؛ لنيل الأجر من اهلل. 

رائع: اأن ترد جميل الوالدين وت�شعدهما بوجودك. 
باأنك  وت�شعرهما  قلبيهما  ت�شعد  رائعة  باأفكار  تدليلهما  يف  تبدع  اأن  والأروع: 

بجانبهما. 
رائع: اأن ت�شعر مبحبة الآخرين لك. 

والأروع: اإ�شعادهم يف اإمداد يد العون لهم. 
رائع: ن�شر ال�شالم بني املحيطني بك.

ين�شوا  لن  بالكفني،  احل��ار  ال�شالم  مع  ال�شادق  وال�����ش��وؤال  البت�شامة  والأروع: 
كرمك وحنانك. 

رائع: اأن ت�شعرهم بحنانك و�شدق م�شاعرك.
والأروع: اأن جتعل كل واحد من املحيطني يظن اأنه الأهم عندك.
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معنى كلمة بيبسي
احلقيقة الغائبة عن )95%( تقريًبا من امل�شلمني: هي اأن البيب�شي والكوكا كول 
حتتويان على مادة من معدة اخلنزير.. وهذا لي�ص كالًما فقط، بل هو من كت��اب وه��ذا 
عام  يف  واملطبوع  �شورة(  يظهر  )ل  ه�و:  املعلوم�����ة  ب��ه  ال��ذي  الك��ت��اب  وا�ش��م  دلي��ل��ي، 
املعلومة  بالذهاب لأية مكتبة عامة والتاأكد من  التاأكد من ذلك  )19٨7م(، وت�شتطيع 

بخ�شو�ص البيب�شي والكوكاكول يف هذا الكتاب يف �شفحة رقم )145(.
ولو قال قائل: نحن ن�شنع البيب�شي يف البالد العربية؛ فاأقول له: باأن البيب�شي 
امل�شتخدمة يف  الأولية  امل��واد  ويتم خلط  اأمريكا،  املن�شاأ  بلد  ب��ودرة من  �شكل  ياأتي على 
�شنع البيب�شي يف م�شانعنا وتعبئتها فقط، ول اأحد يعرف �شر تركيبة البيب�شي واملواد 

امل�شتخدمة فيه �شوى م�شنعه الرئي�ص يف اأمريكا. 
ومعلومة اإ�شافية عن معنى كلمة )Pepsi( هي اأن هذه الكلمة يحمل كل حرف 

منها على كلمة لها معني وهي بالرتتيب: 
ادفع.   :pay
كل.   :Every

الإجنليزي(.  ال�شلن  من   12 على   1 )وهو  بن�ص   :penny
لإنقاذ.   :to Save

:an Israeli اإ�شرائيلي. 
 pay every penny to save( :الآن فهي تعني العبارة  اكتمال  وبعد 

اإ�شرائيلي(.  لإنقاذ  بن�ص  كل  )ادفع  اأي:   )an israeli
وللعلم، فاإن �شبب حترمي )اخلنزير وحمتوياته من حلوم ودهون( هو اأنه يذهب 

الغرية من قلب اآكله، واهلل اأعلم.
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منظر مؤسف في مدارسنا
ال�شاحة وعلى  تلقى يف  الأطعمة  اأن نرى من اخلبز وبقية  املوؤ�شف حًقا  اإنه ملن 
الأر�ص، وتدو�شها الأقدام دون مبالة، فعلى من يقع اللوم يا ترى؟، هل يقع على من 
يرميها  يف الأر�ص نا�شًيا اأو متنا�شًيا زوال النعم وحلول النقم؟! اأم على هذا الذي يدو�شها 
اأو مير بجانبها ول ينزل ليلتقطها وي�شعها يف ال�شناديق املخ�ش�شة لذلك؟! فاتق اهلل 

زب ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  اأخ��ي، وا�شمع قوله - تعاىل -:  يا 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  

ژ  ژ ڑ ڑ ک ک   ک  ک گ  رب   )النحل(.
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تلوين
قريب  رحمتك  ف��اإن  ارحمني؛  اللهم  ويقول:  باكًيا  يبتهل  عرفة  يف  رج��ل  �ُشِمَع 
زب جث مث ىث رب  اأكن حم�شًنا فقد قلت واأن��ت العزيز:   من املح�شنني، فاإن مل 
 )الأحزاب: 43(؛ فاإن مل اأكن ذلك فاأنا �شيء: زب ٿ  ٹ ٹٹٹ رب )الأعراف: 15٦(؛
اأكن كذلك فاأنا - حينئٍذ - م�شاب برد عملي وتعبي ون�شبي فال حترمني ما  فاإن مل 

وعدت به امل�شاب من رحمتك يا اأرحم الراحمني. 
ال�شقاء  الذين كتب عليهم  اأ�شبح من  اأن��ه  ذن��وب��ه، وظ��ن  ك�� ة  يئ�ص مذنب من 

ف�شمع �شوًتا يردد: 
يا كبري الذنب عفو اهلل من ذنبك اأكرب. 
اأكرب الأوزار يف جانب عفو اهلل ي�شغر. 

زب ڻ ۀ  ي��ق��ول:  ال��ذي  رب��ه  يياأ�ص م��ن مغفرة  األ  ب��ه  اأم��ل��ه وك��ان خليًقا  فانتع�ص 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ےے ۓ ۓ ڭ    ڭ ڭڭ ۇ    ۇ  ۆ    ۆ    ۈرب 

القراآن  ببالغة  لت�شتمتعوا  و)جمعًيا(  )اأ�شرفوا(  كلمتي  اإىل  معي  وانظروا  )الزمر(، 
الكرمي وبيانه الفريد. 

)اأ�شرفوا( تعبري عن اأق�شى حالت الذنب والع�شيان.
)جميًعا( تعبري عن اأق�شى حالت التوبة والغفران.. فما الذي  يبقى بعد هذا؟ 

اإمنا تبقى عزمية الإن�شان. 
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أربع طرق للحصول على الحكمة
احل�شول على احلكمة يحتاج اإىل اأربعة اأ�شياء:

ر وتاأمل كثرًيا، واأن تتفكر يف اهلل واأنت تتاأمل الكون، والتفكر يف خلق اهلل  1- تفكرّ
يفتح العقل ويو�شعه.

2- علم غزير وقراءة كثرية، فمن يقراأ كتاًبا يكت�شب حكمة وثقافة �شخ�ص اآخر 
ي�شيفها اإىل ثقافته ويختزنها يف عقله. واإذا قراأت مائة كتاب، فاأنت اأخذت خربة مائة 
�شخ�ص مميز اأ�شفتها اإىل ر�شيد خرباتك وعقلك، كلما قراأت كتاًبا فاأنت حتفر به بئر 

علم وحكمة يف راأ�شك، فال حكمة دون قراءة.
3- احتكاك.. كان لقمان عبًدا، ثم ا�شتغل اأجرًيا، ثم عمل مربًيا، ثم اأ�شبح قا�شًيا، 

ثم كبري الق�شاة، ي�شافر يف الأر�ص ويحتك بالنا�ص.
4- اأن تنزل بني النا�ص ولديك النية يف الإ�شالح. واحلكمة ل تخرج من داخلك 
عرفت  ف��اإذا  لالإ�شالح،  النية  لديك  كانت  اإذا  اإل  حياتهم،  فت�شيء  النا�ص  بها  لينتفع 
احتياجات النا�ص �شتقول الكالم املنا�شب يف الوقت املنا�شب لل�شخ�ص املنا�شب. كم من 
النا�ص  اأنا�ص يحفظون الكثري من كتب العلم والدين ول يعرفون �شيًئا عن م�شكالت 
وهمومهم، فاإذا قالوا، قالوا �شيًئا ل يدخل على احتياجات النا�ص، فرتتبك حياتهم.
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الحمامة والنحلة
يف يوم حار ط��ارت النحلة اإىل بركة ماء لت�شرب، فوقعت يف امل��اء، وك��ادت تغرق، 
حاولت النحلة اخلروج من املاء، فلم تقدر، حاولت مرة ثانية، ومرة ثالثة، فلم تقدر. 
من  قريبة  ال�شجرة  �شجرة،  غ�شن  على  واق��ف��ة  حمامة  كانت  اللحظة  ه��ذه  يف 

الربكة، �شمعت احلمامة �شوًتا ينادى: "اأنقذوين، اأنقذوين، اأنا اأغرق، اأنا اأغرق". 
نظرت احلمامة حتتها، وراأت النحلة تغرق يف املاء. قالت احلمامة وهي تتاأمل: 
"هذه النحلة ال�شغرية يف خطر.. كيف اأ�شاعدها؟ ل بد اأن اأفعل �شيًئا ب�شرعة، قبل اأن 
تغرق يف املاء". فكرت احلمامة ب�شرعة، وقالت: "عندي فكرة جيدة، اأرمي غ�شن �شجرة 

يف املاء، الغ�شن �شيعوم مثل املركب، فرتكب النحلة عليه، وتنجو من املوت". 
اأم�شكت احلمامة غ�شن ال�شجرة مبنقارها. رمت احلمامة الغ�شن يف الربكة. 
وه��زت  ال�شجرة،  غ�شن  على  النحلة  �شعدت  الآن،  النحلة  م��ن  قريب  الغ�شن 
يا  "�شكًرا  وقالت:  �شعادة  يف  احلمامة  اإىل  النحلة  نظرت  امل��اء.  منه  فت�شاقط  ج�شمها 
حمامة، اإن �شاء اهلل اأ�شاعدك يف يوم قريب". طارت النحلة تغني وهي م�شرورة فرحانة.
بعد يوم جاء �شياد اإىل الغابة.. مع ال�شياد بندقية كبرية ي�شطاد بها الطيور، 
بها نحو احلمامة، وا�شتعد ليطلق  وراأى احلمامة فوق ال�شجرة، فرفع البندقية و�شورّ
يف  ال�شياد  ول�شعت  ب�شرعة،  النحلة  ط��ارت  ال�شياد..  النحلة  راأت  عليها.  الر�شا�شة 
ذراعه.. اهتزت يد ال�شياد، وذهبت الر�شا�شة بعيًدا عن احلمامة، طارت احلمامة بعيًدا 
عن عني ال�شياد. واختفت بني الأ�شجار. بحث ال�شياد عن احلمامة.. بحث عنها يف كل 
�شيد  ينجح يف  لأن��ه مل  ال�شديد؛  باحلزن  و�شعر  ال�شياد،  يجدها.. غ�شب  مكان، ومل 

احلمامة، ثم ذهب بعيًدا يبحث عن �شيد جديد. 
قابلت احلمامة النحلة، وقالت لها يف �شعادة وحب: "�شكًرا يا �شديقتي، اأنقذت 
حياتي". قالت النحلة: "وهل اأن�شى ف�شلك عليرّ اأيتها احلمامة الطيبة؟! اأنت اأنقذت 

حياتي من قبل". 
منذ تلك اللحظة اأ�شبحت احلمامة والنحلة �شديقتني خمل�شتني.
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إعالن السالم
ب يقف فوق غ�شن �شجرة ي�شتعد لالأذان.. مر ثعلب، ونظر  كان ديك عجوز جمررّ
فراأى الديك فوق ال�شجرة، فقال له ب�رقة: "عندي لك خرب �شار، جئت لأقوله لك، لقد 

انتهى ما بيننا من خ�شام، و�شيحل حمله �شلح وحب و�شالم. 

انزل ب�شرعة - يا اأخي - لت�شمع مني ما ي�شرك، واأرجو األ توؤاخذين، فاإن عليرّ اأن 
اأ�شري ع�شرين مياًل؛ لأخرب بقية احليوانات، فمنذ هذه اللحظة ت�شتطيع اأن تتجول اأنت 
اإخوة  اأن تخافوا �شيًئا، و�شنكون لكم  واأهلك من الدجاج والديكة والكتاكيت، من غري 
وخدًما، نحر�شكم ونرعاكم، ون�شهر على راحتكم، تعال يا اأخي لأ�شافحك واأهنئك، هيا 

نحتفل معا بهذه املنا�شبة ال�شعيدة".
قال الديك: "كم كنت اأمتنى اأن اأ�شمع هذا اخلرب ال�شار منذ وقت طويل! لكن... 
اأذاع الأ�شد ملك الغابة منذ  "لقد  اأين جئت به؟! وكيف عرفته؟!". قال الثعلب:  من 
اأخربك  اإليك  اأ�شرعت باحل�شور  ال�شالم بني جميع احليوانات؛ ولهذا  اإعالن  حلظات 
واأحباء. ل  اأ�شدقاء  و�شيكون اجلميع  ال�شالم يف كل مكان،  فينت�شر  افرح  قبل غريك. 
ت�شيع وقتي، وانزل لأ�شلم عليك واأعانقك؛ فقد كلفني الأ�شد اأن اأبلغ جميع حيوانات 

القرى املجاورة باخلرب".
اإىل مكان بعيد، وراح يدقق  �شمع الديك كالم الثعلب، لكنه تظاهر كاأنه ينظر 
النظر حلظات، ثم قال للثعلب: " اإن ما يزيد من فرحتي اأنني �شمعت اخلرب منك اأيها 
اأر�شلهما  قد  الأ�شد  اأن  متاأكد  واأن��ا  قادمني،  كلبني كبريين  اأرى  لكني  الطيب،  الثعلب 
ا لإبالغي باإعالن ال�شالم، انظر اإنهما ي�شرعان نحونا، و�شيكونان معنا بعد حلظة،  اأي�شً

وعندئذ �شاأنزل لنتبادل جميًعا التهنئة".
ارتعد الثعلب من اخلوف وقال: "�شاأن�شرف الآن، فاأمامي م�شافة طويلة ل بد 
ل تاأجيل الحتفال بهذه املنا�شبة اإىل وقت اآخر". �شاح الديك قائاًل:  اأن اأقطعها، اأف�شرّ
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اأجاب الثعلب ب�شوت مرتع�ص:  اأن ي�شال!". وهنا  اأو�شكا  "ا�شرب يا �شاحبي؛ فالكلبان 
األ يكون هذان الكلبان قد �شمعا باإعالن ال�شالم بني احليوانات".. ثم  اأخاف  "ولكني 
اأ�شرع هارًبا، وهو ي�شعر باحلزن واخليبة لف�شل خطته، بينما كان الديك م�شروًرا، يقول 

يف نف�شه: "يا لها من متعة كبرية اأن ت�شحك على من يخدعنا ويغدر بنا!".
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 موقف األعداء من أخالقنا ))) 
اأخالق  اإف�شاد  على  فعملوا  الأخالق،  مكارم  عن  احلقائق  امل�شلمني  اأعداء  اأدرك 
اإغواء،  اأوتوا من و�شائل مادية و�شياطني  اأوتوا من مكر ودهاء، وبكلِّ ما  امل�شلمني بكلِّ ما 
ليبعرثوا قواهم املتما�شكة بالأخالق الإ�شالمية العظيمة، وليفتتوا وحدتهم التي كانت مثل 

اجلبل الرا�شخ ال�شلب قوة، ومثل اجلنة الوارفة املثمرة خ�شرة وبهاء وثمًرا وماء.
اإن اأعداء امل�شلمني قد عرفوا اأن الأخالق الإ�شالمية يف اأفراد امل�شلمني متثل معاقد 

القوة، فجندوا لغزو هذه املعاقد وك�شرها جيو�ش الف�شاد والفتنة.
ولقد كان غزوهم لالأخالق الإ�شالمية من عدة جبهات:

1- لقد عرفوا اأن النبع الأ�شا�شي الذي يزود الإن�شان امل�شلم بالأخالق الإ�شالمية 
العظيمة، اإمنا هو الإميان باهلل واليوم الآخر، ف�شمموا على اأن يك�شروا جماري هذا النبع 

العظيم، وي�شدوا عيونه، ويقطعوا �شرايينه.
نبع  الذي ميدُّ  �شليًما هو  تفهًما  الإ�شالمية  ال�شريعة  تفهم م�شادر  اأن  وعرفوا   -2
الإميان مبا يتطلبه من معارف، فمكروا بالعلوم الإ�شالمية، وبالدرا�شات املتعلقة بها مكًرا 
جحود  اأو  لها  وت�شويه  اأخرى،  مبفاهيمها  وتالعب  تارة،  لها  حجب  بني  ما  وذلك  بالًغا، 

وم�شايقة لروادها ومبلغيها، كلُّ ذلك يف حرب م�شتمرة ل تعرف كلاًل ول ملاًل.
3- وعرفوا قيمة الإف�شاد العملي التطبيقي، فوجهوا جنودهم لغم�ش اأبناء امل�شلمني 
يف بيئات م�شحونة بالنحالل اخللقي، بغية اإ�شابتهم بالرذائل اخللقية عن طريق العدوى، 

و�شراية الف�شاد بقوة تاأثري البيئة، وا�شتمراء ال�شهوات املرتبطة برذائل الأخالق.
الفكريني،  امل�شللني  جيو�ش  فجندوا  والأفكار،  املفاهيم  اإف�شاد  قيمة  وعرفوا   -4
واردات  الباطلة، �شمن  والفل�شفات  واملفاهيم  الأفكار  امل�شلمني  اأبناء  اإىل  يحملون  الذين 
الغزو  هذا  طريق  وعن  املده�شة،  احل�شارية  املنجزات  ذات  ال�شحيحة،  املادية  املعارف 

الفكري اخلطري يدخلون ال�شم يف الد�شم.

)1( عبد الرحمن امليداين.

www.alukah.net



580

بنك الكلمة البينة

من اأقوال اأعداء الإ�شالم وامل�شلمني: 
1- جاء يف خطاب... )�شموئيل زومير( رئي�ش اإر�شالية التب�شري يف البحرين منذ 
اأوائل القرن الع�شرين امليالدي، الذي خطب به يف موؤمتر القد�ش التب�شريي، الذي انعقد 

برئا�شته عام )1953م( ما يلي:
املحمدية  البالد  يف  بها  للقيام  امل�شيحية  دول  ندبتكم  التي  التب�شري  مهمة  »ولكن 
لي�شت هي اإدخال امل�شلمني يف امل�شيحية، فاإن يف هذا هداية لهم وتكرمًيا، واإمنا مهمتكم 
اأن تخرجوا امل�شلم من الإ�شالم، لي�شبح خملوًقا ل �شلة له باهلل، وبالتايل فال �شلة تربطه 
بالأخالق التي تعتمد عليها الأمم يف حياتها، وبذلك تكونون اأنتم بعملكم هذا طليعة الفتح 
ال�شالفة خري  املائة  الأعوام  به خالل  قمتم  ما  الإ�شالمية، وهذا  املمالك  ال�شتعماري يف 

قيام، وهذا ما اأهنئكم عليه وتهنئكم دول امل�شيحية وامل�شيحيون جميًعا كل التهنئة...!!«.
2- وجاء يف ن�شرة امل�شرق الأعظم املا�شوين الفرن�شي لعام )1923م( ما يلي:

لأن  اأ�ش�شها،  من  الأخالق  تنتزعوا  اأن  عليكم  واأ�شرته  الفرد  بني  التفريق  »وبغية 
النفو�ش متيل اإىل قطع روابط الأ�شرة والقرتاب من الأمور املحرمة، لأنها تف�شل الرثثرة 

يف املقاهي على القيام بتبعات الأ�شرة«.
3- وجاء يف الربوتوكول الثاين من املقررات اليهودية ال�شرية ما يلي:

»اإن الطبقات املتعلمة �شتختال زهًوا اأمام اأنف�شها بعلمها، و�شتاأخذ جزاًفا يف مزاولة 
املعرفة التي ح�شلتها من العلم الذي قدمه اإليها وكالوؤنا، رغبة يف تربية عقولهم ح�شب 

الجتاه الذي توخيناه«.
و)مارك�ش(  )دارون(  جناح  اأن  هنا  ولحظوا  جوفاء،  كلماتنا  اأن  تت�شوروا  ول 
غري  عند  اأي:   – الأممي  الفكر  يف  العلوم  هذه  لجتاه  الأخالقي  غري  والأثر  و)نيت�شه( 

اليهود- �شيكون وا�شًحا لنا على التاأكيد!!.
اليهودي )كارل  الأول  ال�شيوعية  اأ�شدره معلم  الذي  ال�شيوعي  البيان  4- وجاء يف 
اأوهام  والأديان  الأخالقية  والقواعد  القوانني  »اإن  يلي:  ما  )اجنلز(  ورفيقه  مارك�ش( 

بورجوازية تت�شرت خلفها م�شالح برجوازية!!«.
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اأما طريقة دهاة الت�شليل لهدم الأبنية الأخالقية فهي تتلخ�ش مبا يلي:
1- اأن يقنعوا الأجيال باأن الأخالق ن�شبية اعتبارية ل ثبات لها، ولي�ش لها حقائق 

ثابتة يف ذاتها، فهي خا�شعة للتبدل والتغري.
2- اأن ي�شتغلوا بخبث بع�ش النظريات الفل�شفية التي من �شاأنها تقليل قيمة الأخالق 
يف نفو�ش النا�ش، اإذ تقيمها على اأ�ش�ش واهنة �شعيفة، اأو على �شفا جرف هار!! ومتى قامت 
وحلت  انهارت،  ثم  التقليدية،  الأخالقية  الأبنية  تداعت  ذلك  مثل  على  النا�ش  نفو�ش  يف 
حملها اأنانيات فو�شوية، تعتمد على القوة واحليلة، والإباحية املطلقة لكلِّ �شيء م�شتطاع، 

فال خري اإل ما تدعمه القوة، ول �شر اإل ما ت�شعف القوة عن حتقيقه.
ل�شيما  النا�ش،  بها  يخدعون  فل�شفية  نظريات  اأنف�شهم  عند  من  يلفقوا  اأن   -3
النا�شئون منهم، وي�شتغلون فيهم رغبات املراهقة بالتمرد على احلقِّ والواجب، تطلًعا ملجد 
موهوم، وقد تطول فرتة املراهقة عند بع�ش النا�شئني، حتى تكت�شح عمر ال�شباب منهم، 
ووجود  املراهقة،  طور  لعواطف  التام  ال�شت�شالم  ذلك  و�شبب  الكهولة،  عمر  من  وجزًءا 
انعدامها. ومتى وجدت هذه  اأو  الإ�شالمية  الرتبية  ال�شيطانية اخلبيثة، و�شعف  املغذيات 
اأن ي�شري الإن�شان �شيًخا يف �شنه وج�شمه  الظروف املواتية لنمو ال�شر، فلي�ش من البعيد 

ويبقى مراهًقا يف عقله ونف�شه.
يف  الغم�ش  واأهمها  الأمم،  اأخالق  لإف�شاد  التطبيقية  العملية  الو�شائل  اتخاذ   -4

بيئات موبوءة بالأخالق الفا�شدة، حتى تكون النحرافات عادات م�شتطابات.
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الجرادة والنملة
كان كل �شيء جمياًل يف ف�شل الربيع، وكانت الأ�شجار والأزهار تلمع حتت �شوء 
ال�شم�ص، والنملة م�شغولة، حتمل اأ�شياء ثقيلة من هنا وهناك، وت�شعها يف املخزن؛ فهي 

ت�شتعد لف�شل ال�شتاء. 
اأما اجلرادة، فكانت فرحانة.. جتل�ص حتت �شوء ال�شم�ص، و�شط الأزهار اجلميلة، 
واحل�شائ�ص اخل�شراء، ت�شند ظهرها اإىل فرع �شجرة، ويف يدها العود تعزف عليه، وتغني 
واألعب، من  اأغني  اأحبها،  التي  "هذه هي حياتي  نف�شها:  تقول يف  الربيع، وهي  اأغنية 

الذي يعمل اليوم ويرتك هذا اجلو اجلميل؟!".
وكل يوم كانت النملة جتمع الطعام، وحتمله اإىل خمازن بيتها يف جذع ال�شجرة 
ال�شغرية، حملت كثرًيا من احلبوب والفاكهة، وكذلك اخل�شب الذي �شت�شعل به النار 
يف ف�شل ال�شتاء.. اأما اجلرادة الك�شالنة فقد نامت يف ال�شم�ص، ت�شتمتع باجلو اجلميل، 

وتغني اأغانيها ال�شعيدة. 
وجاء وقت احل�شاد، وعملت النملة بجد ون�شاط، �شنعت لنف�شها �شلًما من اأعواد 
اخلبز،  منه  ت�شنع  ال��ذي  القمح  لتجمع  ال�شنابل؛  اإىل  عليه  ت�شعد  وكانت  احل�شائ�ص، 
ما  مثلي؟  يغني  "من  وتقول:  اجلديدة،  اأغانيها  تغني  منها،  قريًبا  اجل��رادة  وجل�شت 

اأجمل �شوتي!".
وجاء اخلريف، بجوه البارد، ومطره الكثري، وكانت النملة تعمل وتعمل، واأوراق 
الأ�شجار ت�شقط على الأر�ص، ووقفت اجلرادة حزينة حتت فرع �شجرة؛ لتحمي نف�شها 

من املطر. 
اجل��رادة  كانت  تاأكله،  اجل��رادة طعاًما  الثلج، ومل جتد  و�شقط  ال�شتاء،  ج��اء  ثم 
ال�شغري  النملة على مقعدها  البارد، ل تعزف ول تغني، وجل�شت  جائعًة يف هذا اجلو 
اإىل النملة يف  "�شاأذهب  النار، قالت اجلرادة لنف�شها:  ت�شرتيح يف بيتها الدافئ بجوار 

بيتها، واأطلب منها امل�شاعدة؛ فاأنا اأعرف اأن عندها طعاًما وناًرا". 
فتحت النملة باب بيتها، فوجدت اجلرادة اأمامها، قالت النملة: "ماذا تريدين؟" 
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اأعطيني  ال�شديد،  بالربد  واأ�شعر  جائعة،  اأنا  الطيبة،  النملة  "اأيتها  اجل��رادة:  فاأجابت 
طعاًما لآكل، وخ�ًشبا لأ�شعل النار". فقالت النملة: "وماذا كنت تفعلني طول ال�شيف؟ 
اأق��ل لك  اأمل  ت�شمعي؟!  فلم  اأن�شحك  اأمل  وت�شخرين مني..  وتغنني،  تلعبني  لقد كنت 
ال�شتاء  ف�شل  اأمامك  عني،  بعيًدا  الآن  اذهبي  اآ�شفة!  البارد؟!  ال�شتاء  لف�شل  ا�شتعدي 

الطويل، ترق�شني فيه وتغنني كما حتبني".. ثم اأغلقت النملة الباب يف وجهها. 
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انتبهوا
ذهب حطاب فقري اإىل الغابة، وقطع بع�ص احلطب من الأ�شجار، جمع ما قطعه 

من حطب وربطه جيًدا، ثم و�شعه على ظهره، وانطلق نحو املدينة ليبيعه. 
ت�شيب  اأن  احل��ط��اب  خ��اف  ط��وي��ل��ة..  عيدانه  وك��ان��ت  ثقياًل،  ِحمل احلطب  ك��ان 
عيدانه النا�ص الذين مي�شون يف ال�شوارع، فراح ينادي باأعلى �شوته: "انتبهوا، انتبهوا". 
عيدان  ت�شيبهم  ل  حتى  عنه  فيبتعدون  احل��ط��اب  ي�شمعون حتذير  امل���ارة  ك��ان 
اأو يتحرك  اأن يبتعد  احلطب. لكن رجاًل عنيًدا �شمع نداء احلطاب وحتذيره ورف�ص 
و�شاح  ���ش��دي��ًدا،  ال��رج��ل غ�شًبا  وم��زق��ه. غ�شب  ال��ع��ي��دان مبعطفه  اأح���د  فعلرّق  ج��ان��ًب��ا، 
تكاليف  يغرم احلطاب  للقا�شي حتى  ي�شكوه  اأن  على  وت�شاجر معه، و�شمم  باحلطاب 

اإ�شالح املعطف املقطوع. 
ذهب الثنان اإىل املحكمة، ووقفا اأمام القا�شي.. �شاأل القا�شي احلطاب: "كيف 
وقع احل��ادث؟ ا�شرح يل كيف متزق معطف الرجل؟".. لكن احلطاب الفقري مل يرد. 
اأعاد القا�شي �شوؤاله: "كيف حدث ذلك؟ األ تفهم؟!"، ومل يجب احلطاب بكلمة واحدة. 
مل��اذا  ه��ذا؟  "ما  بغ�شب:  و�شاأله  املعطف،  �شاحب  ال��رج��ل  نحو  القا�شي  التفت 
اأح�شرت هذا احلطاب الأخر�ص؟ اإنه ل يتكلم، ول اأ�شتطيع التفهم معه!". قال الرجل: 
"يا �شيدي القا�شي، هذا احلطاب يتظاهر باأنه اأخر�ص ل يعرف الكالم، اأنا متاأكد اأنه 
يتكلم". اأعاد القا�شي �شوؤاله للحطاب: "كيف قطعت معطف هذا الرجل؟ تكلم اإن كنت 
ت�شمع ما اأقول". هنا �شاح الرجل يف احلطاب: "اأيها املنافق، تدعي الآن اأنك اأخر�ص ل 
تقدر على الكالم، وكنت منذ حلظات تنادي يف ال�شارع وت�شيح باأعلى �شوتك، انتبهو، 
انتبهوا". �شحك القا�شي، وقال للرجل: "احلمد هلل اأنك قلت بل�شانك اأن احلطاب كان 
ينادي وي�شيح باأعلى �شوته ليحذر النا�ص، فلماذا مل تنتبه - اأيها الرجل - وتبتعد عن 

طريقه؟!".
التهمة املوجهة  اإنه بريء من  القا�شي ل�شالح احلطاب الفقري، وقال  ثم حكم 

اإليه. 
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الكنز المدفون
كانوا ل  �شعد و�شعيد وم�شعود.  اأولد:  له ثالثة  تفاح، وكان  كان لرجل مزرعة 

يحبون العمل يف املزرعة، وكلما طلب منهم اأبوهم امل�شاعدة يتهربون. 
اأنه  واأخربهم  الثالثة  اأولده  فجمع  �شحته،  و�شاءت  املر�ص،  واأ�شابه  الأب  كرب 
مري�ص جًدا، واأنه ي�شعر بقرب نهايته، وذكر لهم اأن يف املزرعة كنًزا كبرًيا قد دفنه حتت 
وه بينهم بالت�شاوي.  الأر�ص بني �شجرتني، وعليهم اأن يبحثوا عنه بعد موته، ويق�شمرّ
اأحدهم  �شديًدا، ثم تذكر  اأبيهم حزًنا  الأولد على  الأب، وح��زن  اأي��ام مات  وبعد 
ما قاله اأبوهم قبيل موته، فجمع اأخويه، وقال لهما اإن من الواجب عليهم اأن ينفذوا 

و�شية اأبيهم، واأن يبحثوا عن الكنز املدفون يف املزرعة. 
اأخذ كل ولد من الأولد فاأ�ًشا، وذهبوا اإىل املزرعة، وب��داأوا يف احلفر؛ بحًثا عن 
وما  الأ�شجار. حفروا.. وحفروا..  يوم بني �شف طويل من  كل  كانوا يحفرون  الكنز. 
الأولد، وجل�شوا  الكنز.. تعب  الأر���ص، وما وجدا  �شهًرا يحفرون  �شيًئا. مكثوا  وج��دوا 
ال�شف  الكنز موجود بني �شجرتني يف هذا  اأن  بد  "ل  حتت �شجرة يتحدثون، وقالوا: 

الأخري الذي مل نحفره..". 
نظر اأحد الإخوة اإىل اأ�شجار التفاح، وتعجب كثرًيا عندما راأى اأن التفاح اأ�شبح 
كبرًيا ولمًعا، وعرفوا اأن ك ة حفر الأر�ص جعل الرتبة قوية، واأنع�ص اأ�شجار التفاح، 

فاأثمرت تفاًحا بهذا احلجم الكبري، والطعم اللذيذ. 
واأح�شر  الآخ���ر  واأ���ش��رع  الكبرية،  العربة  واأح�شر  اأح��ده��م  وق��ام  الأولد،  ن�شط 
�شناديق كثرية من املخزن.. بداأ الإخوة الثالثة يف قطف التفاح من الأ�شجار، وو�شعوه 
تفاحهم  الفاكهة  �شاهد جتار  وهناك  ال�شوق.  اإىل  العربة  على  وحملوه  ال�شناديق،  يف 
اجلميل، فاأعجبوا به اإعجاًبا �شديًدا، واأقبلوا على �شرائه؛ لأنه اأك  واأجمل واألذ تفاح 

يف ال�شوق. ودفعوا لالإخوة الثالثة مبلًغا كبرًيا من املال ثمًنا للتفاح. 
اأخويه  اإىل  اأح��ده��م  ونظر  الكثري،  امل��ال  بهذا  �شعداء  وه��م  النقود،  الأولد  اأخ��ذ 
قائاًل: "الآن عرفنا �شر الكنز الذي ذكره لنا اأبونا - يرحمه اهلل - لقد علمنا در�ًشا لن 

نن�شاه بقية حياتنا".
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جحا والحمار المسروق

منه،  تقرتب  �شمع جحا خطوات  ال�شحراء،  يف  ومي�شي  حماره  يقود  ك��ان جحا 
�شمع رجلني يتكلمان، مل يلتفت جحا اإىل اخللف، وم�شى يف طريقه.. ا�شتمع جيًدا اإىل 
�شيفعل  اأنهما ل�شان يريدان �شرقة حماره، خاف خوًفا �شديًدا.. ماذا  كالمهما، عرف 

الل�شان؟ هل �شيقتالنه، ثم ياأخذان اأم احلمار؟!

اأخذ يكلم نف�شه ب�شوت عال، ثم بداأ يغني،  اأطر�ص ل ي�شمع،  باأنه  تظاهر جحا 
اأحد  بنف�شه، بعد قليل فك  ل�شرقة احلمار؛ حتى ينجو  الفر�شة  الل�شني  اأعطى جحا 

الل�شني مقود احلمار و�شلمه اإىل �شاحبه، وو�شعه يف رقبته و�شار خلف جحا.

ا�شتمر جحا يف امل�شي حتى و�شل اإىل املدينة، اطماأن يف املدينة، اأن الل�ص لن يقتله 
الآن، التفت اإىل اخللف، �شاهد مقود احلمار يف رقبة الل�ص، تعجب جحا وقال: "اإن�شان 

مكان احلمار؟! هذا اأمر غريب! اأنا ل اأ�شدق، اأين ذهب حماري؟".
"ق�شتي  الل�ص:  قال  يفهم.  �شمع كالم جحا، وظنه غبًيا ل  الل�ص عندما  فرح 
اإن�شاًنا مثلك، ثم حتولت اإىل حمار؛ لأنني مل  اأنني كنت  غريبة يا �شيدي، هل ت�شدق 
، ودعت اأن اأكون حماًرا، فتحولت اإىل حماٍر، حزنت حلايل  اأكن اأطيع اأمي، فغ�شبت عليرّ
اإىل  الل�شو�ص،اأخذوين  بع�ص  قابلني  ال�شارع،  اإىل  وخرجت  البيت،  اأت��رك  اأن  وق��ررت 
ال�شوق وباعوين هناك، وا�شرتيتني اأنت، خدمتك كثرًيا، كنت اأحملك واأحمل اأ�شياءك 
من مكان اإىل مكان، ثم حدث اأن �شاحمتني اأمي بعد ذلك، فرجعت اليوم اإن�شاًنا، وها 

اأنت ذا تقودين يف ال�شحراء". 
قال جحا متاأثًرا: "احلمد هلل على �شالمتك، ل تغ�شب اأمك مرة اأخرى حتى ل 

ت�شري حماًرا". فرح الل�ص، وظن اأن جحا غبي قد �شدق كالمه.
بعد اأيام ذهب جحا اإىل �شوق املدينة، وهناك �شاهد حماره، كان الل�شان يعر�شانه 
للبيع، راأى الل�شان جحا، اختفى اأحد الل�شني، وانتظر الآخر مع احلمار، اقرتب جحا 
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من احلمار، واأخذ يهم�ص يف اأذنه: "هل اأغ�شبت اأمك مرة اأخرى فتحولت اإىل حمار؟!".
يفهم  هو  هل  يا جحا؟!  احلمار  مع  تتكلم  "كيف  ل��ه:  فقالوا  النا�ص جحا  راأى 
كالمك؟". اأخرب جحا النا�ص بالق�شة، فخاف الل�ص، وفر هارًبا، ثم اأخذ جحا حماره، 

ورجع اإىل بينه �شعيًداَ.
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ذكاء نادر
ا كبرية قد زرعها ق�شًبا. كان هناك رجل ميتلك اأر�شً

ويف يوم من الأيام ذهب ليطمئن على املح�شول، وعاد اإىل زوجته حزيًنا ف�شاألته 
عن �شبب حزنه.

فقال لها: لقد اأو�شك الق�شب على التلف.
فقالت له: وماذا �شتفعل؟

قال: �شاأ�شرتي م�شنًعا لت�شنيع ق�شب ال�شكر، وبذلك ن�شمن األ يتلف الق�شب.. 
ون�شمن الربح الوفري من ثمن ال�شكر.

فقالت: حفظك اهلل يا اأذكى الرجال.. ولكن كيف �شن�شرتي امل�شنع واأنت لي�ص 
عندك مال؟

فقال: �شاأبيع الأر�ص لأ�شرتي امل�شنع.
فباع الأر�ص كلها وا�شرتى امل�شنع، وفرح به فرًحا كبرًيا.. لكنه ا�شرتى امل�شنع 

واأغلقه؛ لأنه لي�ص عنده ق�شب.
فقالت له زوجته: اإننا يف حاجة اإىل ق�شب لت�شغيل امل�شنع فماذا �شتفعل؟

ا اأخرى مزروعة ق�شًبا. قال: امل�شكلة �شهلة جدا.. �شاأبيع امل�شنع واأ�شرتي اأر�شً
قالت: حفظك اهلل يا اأذكى الرجال.

فباع امل�شنع واأ�شرتى الأر�ص، ثم قال لزوجته بعد اأيام: ماذا �شن�شنع بكل هذا 
الق�شب.. اإننا يف حاجة اإىل م�شنع. 
قالت زوجته: وماذا �شت�شنع؟ 

قال: الأمر �شهل جًدا �شاأبيع الأر�ص واأ�شرتي امل�شنع!
وهكذا ظل هذا الرجل �شاحب الذكاء النادر يبيع الأر�ص مرة ويبيع امل�شنع مرة 

حتى اكت�شف يف النهاية اأنه لي�ص على وجه الأر�ص رجل يف ذكائه.
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جزاء األمانة
كان هناك رجل مبكة فقري، وله زوجة �شاحلة، فقالت له يوًما: ما عندنا قوت، 
اإىل زوجته،  به  الدنانري، ففرح بذلك وج��اء  به بع�ص  كي�ًشا  اإىل احل��رم، فوجد  فخرج 
وقال: كي�ص وجدته ُملقى باحلرم فالتقطته، فقالت له زوجته: ُلقطة احلرم ل بد لها 
من التعريف فخرج، ف�شمع منادًيا ينادي: من وجد كي�ًشا فيه دنانري عدتها كذا و�شفتها 
كذا، فقال الرجل : اأنا وجدته، وها هو ذا ب�شفته وهيئته، فقال: هو لك ومعه ت�شعمائة 

اأخرى، فقال له: اأتهزاأ بي.
اطرح  وق��ال  الدنانري،  األًفا من  العراق  رج��ل من  اأعطاين  ولكن  واهلل،  ق��ال: ل 
بع�شها يف احلرم، ثم ناد عليها، فاإن ردها اإليك من وجدها، فادفع اإليه اجلميع، فاإنه 

اأمني، والأمني ياأكل ويت�شدق، فتكون �شدقتنا مقبولة لأمانته.
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الرضا بقضاء اهلل
مع  يعي�ص  وك��ان  �شلمان،  ا�شمه  وك��ان  البادية..  يعي�ص يف  كان هناك رجل طيب 

زوجته واأولده يف بيت ب�شيط، لكنه جميل وكان عنده يف بيته ديك وكلب وحمار.
املاء  عليه  ينقلون  واحلمار  يحر�شهم،  والكلب  لل�شالة،  يوقظهم  الديك  فكان 

ويحمل لهم خيامهم.
ويف يوم من الأيام جاء الثعلب املكار فاأخذ الديك، فحزن اأهل البيت عليه كثرًيا.. 

فقال عم �شلمان: احلمد هلل على كل حال.. ع�شى اأن يكون خرًيا.
ثم مل مير على هذا احلادث اأ�شبوع حتى اأ�شيب الكلب بحجر فمات فحزن اأهل 
اأن يكون  �شلمان يقول: احلمد هلل على كل ح��ال.. ع�شى  واإذا بعم  البيت عليه كثرًيا.. 

خرًيا.
الل�شو�ص فدخلوا كل  الليايل ج��اءت ع�شابة من  ليلة من  الأي���ام.. ويف  وم��رت 
البيوت و�شرقوا املال واملتاع، بل واأخذوا الأطفال ال�شغار ومل يدخلوا بيت عم �شلمان.. 

وذلك لأنهم كانوا يعرفون البيوت من �شوت الديك اأو الكلب اأو احلمار.
اأما بيت عم �شلمان فلم يكن فيه ديك اأو كلب اأو حمار؛ فكان موتهم �شبًبا يف عدم 
دخول الل�شو�ص بيت عم �شلمان.. ولذلك كان عم �شلمان يقول يف كل مرة: احلمد هلل 

على كل حال... ع�شى اأن يكون خرًيا.
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سبحان مغير األحوال
ي��اأك��ل هو  ي��وًم��ا  القلب، جل�ص  ال��ق��رى رج��ل بخيل وقا�شي  اإح���دى  ك��ان هناك يف 
وزوجته، بني اأيديهما دجاجة م�شوية، فوقف �شائل يطرق الباب ويقول: منقطع وابن 
�شبيل، فخرج اإليه الرجل غا�شًبا ونهره وزجره، وردَّه ردًّا غري كرمي، فان�شرف ال�شائل 
واإذا ذلك الرجل قد افتقر بعد غنى، وزالت  الأي��ام،  البال، كئيًبا حزيًنا، ودارت  كا�شف 
عنه النعمة، واحتاج اإىل ال�شوؤال، فلم يطق على ذلك �شرًبا، فرحل عن بلده، ي�شرب يف 
الأر�ص، ويعي�ص على اإح�شان املح�شنني، و�شدقات املت�شدقني، وكان قد طلق زوجته قبل 
رحيله، ثم اإنها تزوجت من رجل اآخر، يف بلد غري بلدها، وقد اتفق اأن جل�ص ياأكل معها 
يف بع�ص الأيام، وبني اأيديهما دجاجة م�شوية، وبع�ص اأرغفة، واإذا ب�شائل يطرق الباب، 
ويقول: منقطع وابن �شبيل، فقال الرجل لزوجته: احملي هذه الدجاجة وادفعيها اإليه، 
ومعها هذان الرغيفان، فخرجت بجميع ذلك اإليه، فاإذا هو زوجها الأول، فدفعت اإليه 
الدجاجة والرغيفني، ورجعت اإىل مكانها باكية، ف�شاألها زوجها، فاأخربته باأن ال�شائل 
 ، كان زوجها الأول، وذكرت له ق�شته مع ذلك ال�شائل الذي انتهره وزجره، ورده اأقبح ردًّ
فهزَّ الرجل راأ�شه، واأطرق قلياًل ثم قال: واهلل لقد كنت اأنا ذلك ال�شائل الأول فاأغناين 

اهلل فاأكرمني؛ ولذا فاأنا ل اأرد �شائاًل اأبًدا.
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األرنبة السوداء
اأرنبة �شوداء، كانت بغباء تعبث يف الب�شتان، دا�شت الأزهار، و�شوهت الديار. راآها 

اأرنب �شغري، نهاها عما تفعل، قالت: اإين اأت�شلى، فابتعد عن �شبيلي.
قال الأرنب بغ�شب: اإياك وهذا اللعب! اأحب دياري، وع�شبي واأزهاري، واإين اأبًدا 

لن اأ�شمح يوًما بهذا املرح.
�شاحت بحدة: اذهب من اأمامي واحذر من اأ�شناين. 

العابثة،  طفلتي  يا  مهذبة  ك��وين  الن�شوز؟  ه��ذا  ما  قالت:  عجوز،  اأرنبة  �شمعت 
الأف��ع��ال،  واأن��ت جتهلني م�شريك احل��زي��ن، لو تكررت  امل�شري  ي��درك  ال�شغري  الأرن���ب 

اأر�شنا تغادرين. 
ذاك  ومنذ  لقومها،  واعتذرت  لر�شدها،  فعادت  ال�شقاء،  عقوبة  ال�شوداء،  اأيقنت 

الزمان �شعارها كان حمبة الأوطان. 
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الفراشة
فرا�شة ملونة تطري يف الب�شتان، حلوة مهندمة تده�ص الإن�شان، اأهدافها حمددة، 

حركاتها مرتبة، حتوم بانتظام، حتط يف نعومٍة تن�شر ال�شالم.
فرا�شة ملونة تطري بال انقطاع، بالنهار امل�شرق متالأ البقاع، حتب الورد املزروع، 
ل��وردة، تطري  تلثمه يف وقت اجل��وع، متت�ص رحيق الأزه���ار، جتني الأ�شجار، من وردة 

بانتظام. 
فرا�شة ملونة تعطي بال انتفاع، همها ثمار تطعم اجلياع، حتاكي اجلمال تر�شم 

اجلمال.. تعي�ص يف وئام. 
�شحيح اأنها �شعيفة.. �شعيفة، لي�ص لها من قوة، ول لها من حيلة، ف�شبحان من 
�شبحان  ال�شغري،  العديدة، فدورها كبري، بحجمها  الفريدة ومزاياها  األوانها  اأعطاها 
نعي�ص  مثلها  وكلنا  احلميدة،  خ�شالها  تعلمنا  فهال  العظيمة،  فوائدها  اأعطاها  من 
اأكيدة.. و�شمتنا من��اء.. و�شمتنا  رغيدة، خرياتنا  ووئ��ام، حياتنا  وانتظام..  �شالم..  يف 

عطاء.. و�شمتنا كالم.
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الحمار الوحشي يبحث عن صديق
وراح  ج��دي��د،  و�شديق  ج��دي��دة  حياة  ع��ن  بحًثا  قطيعه؛  الوح�شي  احل��م��ار  غ��ادر 
يدور هنا وهناك، ف�شادف منًرا جائًعا فظنه حيواًنا لطيًفا، وبعد اأن �شاهد جمال �شكله 

واخلطوط الذهبية التي تزيرّنه، اقرتب منه مبدًيا رغبته باأن يكون �شديقه.
النمر بهذا احلمار اجلاهل، و�شحك كثرًيا يف قلبه، ووعد نف�شه بوجبة  تفاجاأ 
يكون  باأن  كاذًبا  ال�شداقة، ووعده  بهذه  كثرًيا  وررّحب  واملحبة  املودة  له  فاأظهر  لذيذة، 

ا ووفًيا.  خمل�شً
وملا كانت خربة احلمار قليلة مل يكت�شف اخلديعة، وذهب اإىل املوت باإرادته بعد 

اأن قبل دعوة النمر لزيارة بيته. 
فم�شى معه ب�شروٍر، وبعد مدة وجيزة �شاهد النمر قطيًعا من احلمر وهو يقود 
احلمار خلفه دون اأن يدري م�شريه، فلم تتمالك احلمر نف�شها وانق�شت ب�شرعة بالغة 
مرير  ع��راك  يف  ودخ��ل  النمر  املحتم.. فجن جنون  امل��وت  م��ن  امل�شكني  احل��م��ار  لتنقذ 

ا�شطره للهرب، متوعًدا مهدًدا وكا�شًفا عن اأنيابه احلقيقية. 
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أهمية فتح النوافذ
الدائم  ال�شعور  اإىل  ذل��ك  ي��وؤدي  اإذ  املتاعب؛  كثري من  وراءه  النوافذ  اإغ��الق  اإن 
ا اإىل الطفح اجللدي، كما يوؤدي اإىل اإ�شابة  بالإرهاق، واإىل فقدان الذاكرة، ويوؤدي اأي�شً
اأو  اأو م�شنع  اأن كل منزل  الأطباء  ال��ربد. ولقد قرر  الأ�شرة بنزلت  اأف��راد  الكثري من 
مكتب مغلق على موظفيه يعد م�شدًرا خطرًيا للتلوث بالغازات التي ت�شر بال�شحة، 
لأط��ول وقت  النوافذ  فتح  بالذات هو  الهوائي  التلوث  للتخل�ص من  الو�شائل  واأف�شل 
ممكن للهواء النقي؛ اإذ مهما بلغ حد التلوث البيئي خارج البيت اأو املكتب فاإن التلوث 

يف الداخل اأخطر.
وقد ثبت اأن ال�شخ�ص البالغ يق�شي نحو )90%( من وقته داخل الأبواب املغلقة، 
�شواء مكتبه اأم يف منزله، على حني يق�شي ال�شغري كل وقته داخل البيت؛ مما يجعله 
الكبري  النوافذ.. فياأمن  اأن تفتح  اأك  عر�شة لالأمرا�ص؛ وخري و�شيلة لتالفيها هو 

كما ياأمن ال�شغري. 
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أهمية الماء في فصل الصيف
اإن ك ة اإفراز العرق من الظواهر املرتبطة بف�شل ال�شيف، فاجل�شم اإذا ارتفعت 
درجة حرارته يقوم باإفراز كميات من املاء على �شطح اجللد؛ كي ت�شهم يف تلطيف حرارة 
اجل�شم، وهذا يعني زيادة تركيز البول يف الكلى؛ مما يوؤدي اإىل تر�شيب الأمالح وتكوين 
احل�شوات؛ لذلك ينبغي تعوي�ص هذه الكمية الهائلة من املياه التي تخرج من اجل�شم 
ب�شرب  يكون  وتعوي�شها  يومًيا،  ل��رًتا  اإىل نحو )12(  ت�شل  والتي قد  ع��رق،  على هيئة 
كميات من املاء، والذين يغفلون عن ذلك يعانون متاعب �شحية مع الأي��ام، تتمثل يف 

تر�شيب اأمالح البول يف الكلى، وبذلك تزيد الفر�شة لتكوين ح�شوات بها. 
الدم،  املاء يف ج�شمه، وهو لزوجة  ب�شبب قلة  الإن�شان  اآخر يتهدد  وهناك خطر 

التي تهدد الإن�شان بالإ�شابة باجللطة وان�شداد ال�شرايني. 
ا على تعوي�ص  ومعنى هذا اأن ف�شل ال�شيف يوجب على الإن�شان اأن يكون حري�شً
ج�شمه عن الفاقد من املاء اخلارج من ج�شمه على هيئة عرق، ويحتاج اإىل نحو )20( 
اأو  التثليج  �شديد  يكون  األ  ب�شرط  ب���ارًدا  امل��اء  يكون  اأن  ويف�شل  يومًيا،  امل��اء  من  كوًبا 

الربودة؛ حتى ل ي�شبب التهاًبا يف غ�شاء املعدة. 
وبع�ص الأطباء ين�شحون ب�شرب �شوائل �شاخنة يف اجلو احلار؛ لأن ذلك ي�شاعد  

اجل�شم على احتمال احلرارة. 
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أهمية الماء بصفة عامة
ل تقت�شر اأهمية املاء للج�شم على ف�شل ال�شيف فقط، واإمنا هو اأمر حيوي ومهم 
بالن�شبة اإىل اجل�شم يف كل الأوقات خالل العام؛ اإذ اإن له فوائد مهمة و�شرورية، منها: 

1- اأنه يقوم باإذابة الكثري من املواد الغذائية املمت�شة. 
2- ويف املاء تذوب نواجت التمثيل الغذائي واملواد ال�شارة باجل�شم، فهي ت�شل اإىل 

الكليتني التي تقوم كالهما بطرده مع البول خارج اجل�شم. 
3- امل�شاهمة يف تنظيم ال�شغط الأ�شموزي باجل�شم الذي ي�شهم بدوره يف توزيع 

ال�شوائل باأن�شجة اجل�شم. 
4- يقوم بنقل الهرمونات من الغدد ال�شماء اإىل خاليا اجل�شم. 

5- يك�شب اأن�شجة اجل�شم وجلده ليونة وطراوة. 
٦- املاء هو الو�شط املختار الذي تتم فيه جميع التفاعالت الكيمائية داخل خاليا 

اجل�شم.
ال��رباز  ي�شبح  والإم�����ش��اك، حيث  اله�شم  ع�شر  اإىل  ي���وؤدي  امل��اء  قلة  اأن  ووا���ش��ح 
�شلًبا، ف�شاًل عن اإ�شابة اجللد باجلفاف الذي ينتج منه ت�شققات واإ�شابات بامليكروبات 

والفطريات املختلفة. 

www.alukah.net
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القوس والسهم
يعترب القو�ص وال�شهم من اأهم الأ�شلحة التي مت اخرتاعها حتى الآن، وهي مل 
تختف اإل بعد ظهور الأ�شلحة النارية، وقد ا�شتخدم القو�ص وال�شهم لآلف ال�شنني يف 

ال�شيد ويف احلرب. 
ال�شهام عام )30000ق.م( على م�شافات طويلة  ا�شتخدام  ال�شيادون يف  بداأ  وقد 
بدًل من ا�شتخدامها يف امل�شافات القريبة فقط.. ثم بداأ التطوير فاأ�شبح ال�شهم اأق�شر 
ويتم اإطالقه با�شتخدام قو�ص حتت �شغط معني، وبذلك اأ�شبحت ال�شهام اأك  فاعلية 
و�شرعة. وا�شتطاع ال�شيادون اأو املحاربون بذلك اأن ي�شيبوا فرائ�شهم اأو اأعداءهم من 
م�شافة بعيدة. وقد ا�شتخدم القو�ص وال�شهم يف تلك الفرتة يف �شيد الغزال وغريه من 

احليوانات. 
من  مدببة  �شغرية  قطع  بتثبيت  �شهامهم  ي�شحذوا  اأن  ال�شيادون  اع��ت��اد  وق��د 
القو�ص ي�شنع من خ�شب لني يرتاوح  اأطرافها. وكان  اأو قرون احليوانات يف  احلجارة 
طوله بني )5 و٦( اأقدام.. لكن كل هذه الأقوا�ص مل تدم طوياًل؛ وذلك لأنها �شنعت من 

اخل�شب القابل للت�شو�ص، لذا فهي مل ت�شتطع البقاء حتى الآن. 
لل�شيادين  مناظر  فرن�شا  وجنوب  اإ�شبانيا  كهوف  يف  املوجودة  الر�شوم  وتعر�ص 
عن  املعلومات  من  مزيد  على  العلماء  ح�شل  وقد  وال�شهم،  القو�ص  ي�شتخدمون  وهم 
ا�شتخدام القو�ص وال�شهم يف الع�شر الربونزي من خالل حفريات يف وادي "اأونز". 

ح�شارتها  م��ن  ا  ج���دًّ مبكر  وق��ت  يف  الب�شيط  وال�شهم  ال��ق��و���ص  ظهر  م�شر  ويف 
)1325ق.م(  اأم��ون  عنخ  ت��وت  مقربة  ج��دران  على  القدمية  الر�شوم  وتظهر  القدمية. 
ا�شتخدام القو�ص وال�شهم. ما تظهر لوحه �شغرية - مر�شومة على �شندوق خ�شبي مت 
زوجته  تعد  بينما  �شمكه،  على  �شهمه  ي�شوب  وهو  �شغرًيا  فرعوًنا  املقربة  يف  اكت�شافه 

الأ�شهم له. 
ويف روما القدمية كان الرماة قليلني، لكن اأعدادهم تزايدت بعد احلرب الفينيقية 
اأن�شئت وحدات خا�شة  الثالث امليالدي عندما  اأهميتهم يف القرن  ازدادت  الثانية. وفد 
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ال�شام والأج��زاء الفار�شية من الإمرباطورية الرومانية، وا�شتهر رماة  الرماة يف بالد 
هذه الوحدات �شهرة كبرية. ويف بداية الع�شور الو�شطى كان القو�ص وال�شهم هو ال�شالح 
التقليدي للفر�شان.. كما اأنه ا�شتخدم يف اجلي�ص البيزنطي وكان الفر�شان ي�شتخدمونه 
ال�شهم  واأ�شبح  القو�ص  تطور  اأن  بعد  وال�شهم  القو�ص  اأهمية  وزادت  اجلياد.  فوق  من 

طوياُل. 

www.alukah.net
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الشكوى من الزمان
لو ا�شتعر�شت كتب ال�شري، اأو الرتاجم، اأو دواوين ال�شعر، لوجدت مر ال�شكوى 

من الزمان، وتغري الأحوال ي�شدق عليهم قول ال�شاعر:

ك�����������ل م�����������ن لق���������ي���������ت ي�������������ش������ك������و ده�����������ره
ل������ي������ت �������ش������ع������ري ه������������ذه ال�������دن�������ي�������ا مل���ن 

بل؛ جتد اأن اأك هم يثني على ما م�شى من زمانه اإبان طفولته، وي�شف النا�ص 
بالرباءة وال�شفاء وطهارة القلب.

وبعد اأن يبلغ من العمر ما يبلغ تراه يذم اأحوال النا�ص، واأنها تغريت، واأن القلوب 
ران عليها ما ران من اأدران احلقد، والبغ�شاء، وما جرى جمرى ذلك.

وهذه ال�شكوى قدمية، ومن اأ�شهر ما يذكر يف ذلك ما جاء عن اأم املوؤمنني عائ�شة 
- ر�شي اهلل عنها - حني قالت: رحم اهلل لبيًدا حني قال:

اأك����ن����اف����ه����م ي�����ع�����ا������ص يف  ال�������ذي�������ن  ذه���������ب 
الأج�����������رب ك����ج����ل����د  خ�����ل�����ف  وب�����ق�����ي�����ت يف 

تقول اأمنا عائ�شة - ر�شي اهلل عنه -: فكيف لو اأدرك لبيد زماننا ماذا �شيقول؟
ثم توارد كثري ممن بعدها على القول مبثل مقولتها.

وكم من النا�ص من يقول ذهب النا�ص وبقي الن�شنا�ص، اأو ف�شد الزمان ول دواء 
له.

واحلقيقة اأن لتلك ال�شكوى حًظا من النظر من جهة العموم، ومن جهة ال�شاكي 
على وجه اخل�شو�ص، اأما من جهة العموم؛ فاإنه ل ياأتي زمان اإل والذي بعده �شر منه، 
حيث تفتح على النا�ص اأبواب من ال�شر مل تكن موجودة من قبل ذلك، ولهذا قال عمر 
بن عبدالعزيز - رحمه اهلل -: "يحدث للنا�ص اأق�شية بقدر ما يحدثون من الفجور".
ومن جهة ال�شاكي اأنه مقتبل عمره يعي�ص الطهر، وياأخذ النا�ص على ظواهرهم، 
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فاإذا اأك  من معا�شرتهم، واأدمن النظر يف حتليل احلوادث؛ راأى ما ل يروقه من ف�شاد 
بع�ص الطباع.

ومهما يك من �شيء فاإن ال�شكوى لي�شت قد تغريت األ�شًنا من النا�ص، األ�شًنا ممن 
�شاهم يف هذا الف�شاد؟

واإخ��الل��ن��ا مب��ا يجب  ت��ع��اىل،  اهلل  وتفريطنا يف جنب  ال��ذن��وب،  اإيغالنا يف  األي�ص 
علينا من الأخذ باأ�شباب النجاة، ومداراة النا�ص؛ األي�شت تلك الأ�شباب وغريها هي علة 

الف�شاد؟
اإًذا؛ فلماذا نهرب من واقعنا، ونتن�شل من م�شوؤوليتنا، ونحاول اإلقاء التبعة على 

غرينا؟

ن������ع������ي������ب زم��������ان��������ن��������ا وال��������ع��������ي��������ب ف����ي����ن����ا
وم���������������ا ل��������زم��������ان��������ن��������ا ع��������ي��������ب �������ش������وان������ا

ح���ني ب������ك������ل  ال�����������زم�����������ان  ذا  ون�������ه�������ج�������وا 
ه����ج����ان����ا اإذا  ال���������زم���������ان  ن������ط������ق  ول�����������و 

األي�ص يف مقدورنا تطهري قلوبنا من احلقد، والكراهية، و�شوء الظن، والقطيعة؟
األ ن�شتح�شر قوله - تعاىل -: )اإن اهلل ل يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�شهم(. 

www.alukah.net
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قلة الطعام
وال�����ش��راب وفائدته لل�شحة، ما  الطعام  م��ن  الإق���الل  ���ش��رورة  الأدل���ة على  م��ن 
ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من �شيام الثنني واخلمي�ص من كل اأ�شبوع، و�شيام ثالثة اأيام من 
كل �شهر، و�شيام �شت من �شوال، و�شيام عا�شورا، و�شيام يوم عرفة، واحلث على ذلك 
الأج��ر املرتتب عليها. وه��ذا غري �شيام �شهر رم�شان، وبهذا نعلم  كله، والرتغيب يف 
اأنفع للنا�ص واأ�شح للبدن، بينما الإكثار من الطعام هو �شبب  اأن الإق��الل من الطعام 
البدانة، والأمرا�ص، والك�شل، وال�شيخوخة املبكرة. فعن اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - 
قال: قال: ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » طعام الثنني كايف الثالثة وطعام الثالثة كايف الأربعة« رواه 

البخاري؛ فالقليل من الطعام يكفي ويبارك اهلل فيه.
اأنه قال: »خري القرون قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين  ملسو هيلع هللا ىلص  ولقد �شح عنه 
فيهم  ويظهر  يوفون،  ول  وي��ن��ذرون  ي�شت�شهدون،  ول  ي�شهدون  ق��وم  ياأتي  ثم  يلونهم، 

ال�شمن« رواه ابن رجب.
وك ة الطعام توؤدي اإىل ال�شمنة ال�شارة، وال�شمنة هي وجود فائ�ص من الطاقة 
مل ي�شتهلك ب�شبب تناول اأطعمة زائدة عن حاجة اجل�شم ون�شاطاته امل�شادة، وهذا يوؤدي 

اإىل ادخارها يف �شكل �شحوم ترت�شب يف اأماكن خمتلفة يف اجل�شم.
اأو  الغدد  �شمنة  اإىل  يعود  ال�شبب  اأن  فهم،  �شوء  وع��ن  البع�ص خمطًئا  ويعتقد 
الوراثة ولي�ص الإفراط يف تناول الأطعمة والوجبات الد�شمة؛ ولذا يجربون كل �شيء 

ويلتزمون به ما عدا اللتزام بتناول وجبات الطعام ال�شهية.
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ما الفيتامينات؟
يف  ج��ًدا  بكميات �شغرية  توجد  دقيقة  عبارة عن مركبات ع�شوية  الفيتامينات 
ا بكميات �شئيلة ومتوازنة، ويجب اأن يح�شل عليها  الأطعمة، ويحتاج اإليها اجل�شم اأي�شً

الفرد من غذائه؛ لأن اجل�شم ل ينتجها ول ميتلك القدرة على تكوينها.
بها  ي��ق��وم  ل  ب��ه  خا�شة  ووظ��ي��ف��ة  دور  ل��ه  الفيتامينات  تلك  م��ن  فيتامني  وك��ل 
ب�شورة  ومتوازًنا  متنوًعا  الغذاء  يكون  اأن  ال�شروري  فاإن من  ولذلك  فيتامني غريه؛ 

ت�شمن احتواءه على جميع اأنواع الفيتامينات.
الغذائي،  التمثيل  عملية  تنظيم  يف  واأ���ش��ا���ًش��ا  مهًما  دوًرا  الفيتامينات  وتلعب 
اإمتام عملية  وت�شاعد اجل�شم يف القيام بالعمليات الكيميائية احليوية التي ت�شاعد يف 
الكيميائية  للتفاعالت  كمن�شطات  بدورها  تقوم  ل  الإنزميات  اأن  كما  والطاقة،  البناء 
ت�شارك  الفيتامينات  اأن  كما  الفيتامينات،  توفر  دون  من  اجل�شم  داخ��ل  حت��دث  التي 
بدور ملمو�ص يف الأن�شطة كافة التي يقوم بها اجل�شم، ومن املعروف اأن نق�ص نوع من 
فاإن احلفاظ على  وبالتايل  الأمرا�ص،  الفيتامينات يرتبط طبًيا و�شحًيا مبر�ص من 
ج�شم �شليم خالًيا من الأمرا�ص ل بد واأن يرتبط بتوازن وتكافوؤ ا�شتخدامه للفيتامينات.

www.alukah.net
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من أي الصنفين أنت!
اإىل  الغالب ينق�شمون  اأ�شناف خمتلفة و�شخ�شيات متباينة، لكنهم يف  الطالب 

�شنفني:
ي��درك  اختباراتها،  مكابدة  على  جلد  ال��درا���ش��ة،  م�شاق  على  �شبور  �شنف:   -1
اإىل  ينظر  التفوق،  وه��دف��ه  النجاح  طموحه  النف�ص،  طويل  اإليها،  وحاجته  اأهميتها 

امل�شتقبل نظرة م�شرقة، ل توؤثر فيه اأفكار املت�شائمني، ول اإرجافات املحبطني. 
اأحالمه  درا���ش��ت��ه،  يف  منتظم  غ��ري  متقاع�ص،  يائ�ص  م��ل��ول،  متبلد  و�شنف:   -2
غ  متوا�شعة، طموحاته حمدودة، عقله خامل، يك  من مفردات التربير والتذمر، ي�شورّ

ف�شله الدرا�شي بنظرته ال�شوداوية للدرا�شة وم�شتقبلها.
فمن اأي ال�شنفني اأنت؟!
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ابحث عن نوع الزبادي المفيد
ال�شابقة.. فلكي يتحقق ذلك يجب  الفوائد  الزبادي تقدم لك  اأن��واع  لي�شت كل 
اأن حتتوي على بكترييا ن�شطة... ويف الوليات املتحدة ي�شعون على هذه الأنواع رمز: 
)LAC( ومعناه: )Live and Active Culture( اأي: اأن هذا النوع يحتوي 

على خمائر ن�شطة.
لكن  عند جتهيزها،  ال��زب��ادي  اأن���واع  لكل  ت�شاف  )البكترييا(  اخلمائر  ه��ذه  اإن 
عملية ت�شخني الزبادي بعد ذلك لدرجات حرارة عالية )اأو عملية الب�شرتة( تقتل هذه 
البكترييا املفيدة. وبع�ص ال�شركات املنتجة تعيد تزويد الزبادي بعد ت�شخينه ب�شاللت 

جديدة من البكترييا النافعة. 
ويجب  الأف�شل،  هو  يعد  باملنزل  اأو  بدائية  بطريقة  املجهز  ال��زب��ادي  ف��اإن  ول��ذا 
اأحما�ص  اأو حم�شي، فهذا دليل على تخمري �شكر اللنب وخروج  اأن يتميز مبذاق لذع 

مفيدة.
ويتميز اللنب الزبادي كذلك باأنه ينا�شب الذين يعانون م�شكلة عدم حتمل �شكر 

اللنب اأو الالكتوز؛ لأن احتواءه على اإنزميات ي�شاعد تلقائًيا يف ه�شم �شكر اللنب.
فاإذا كان ي�شيبك تناول اللنب بانتفاخ اأو اإ�شهال اأو مغ�ص، فاأنت واحد من هوؤلء.. 

ويف هذه احلالة ميكنك الجتاه لتناول اللنب الزبادي اأو اللنب الرائب.
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بدائع صنعته - تعالى - في النطق 
واألصوات

تاأمل هذا ال�شوت اخلارج من احللق وتهيئة اآلته، والكالم وانتظامه، واحلروف 
وخمارجها واأدواتها ومقاطعها واأجرا�شها؛ جتد احلكمة الباهرة يف هواء �شاذج يخرج 
وال�شفتني  والل�شان  احللق  اإىل  ينتهي  حتى  احلنجرة  اأنبوبة  يف  في�شلك  اجل��وف  من 
والأ�شنان، فيحدث له هناك مقاطع ونهايات واأجرا�ص، ي�شمع له عند كل مقطع ونهاية 

جر�ص متميز منف�شل عن الآخر، يحد ب�شببه احلرف!
فهو �شوت واحد �شاذج، يجري يف ق�شبة واحدة، حتى ينتهي اإىل مقاطع وحدود 
ونهيه، وخ��ربه  اأم���ره  كله؛  ال��ك��الم  ي��دور عليها  ح��رًف��ا،  وع�����ش��رون  ت�شعة  ل��ه منها  ت�شع 
املبكي،  ومنه  امل�شحك  فمنه  وف�شوله.  ومواعظه  ون�� ه، وخطبه  ونظمه  وا�شتخباره، 
امليئ�ص ومنه املطمع، ومنه املخوف ومنه املرجي، وامل�شلي واملحزن، والقاب�ص  اأو  ومنه 
للنف�ص واجلوارح واملن�شط لها، والذي ي�شقم ال�شحيح ويربي ال�شقيم، ومنه ما يزيل 
به  وت�شتمال  النعماء،  به  وي�شتجلب  البالء  به  ي�شتدفع  ما  ومنه  النقم،  ويحل  النعم 
القلوب ويوؤلف به بني املتباغ�شني ويوايل به بني املتعاديني، ومنه ما هو ب�شد ذلك، 
امل�شرق  اأبعد مما بني  النار  بها يف  يهوي  ب��اًل  لها �شاحبها  يلقي  التي ل  الكلمة  ومنه 
واملغرب، والكلمة التي ل يلقي لها �شاحبها باًل يرك�ص بها يف اأعلى عليني يف جوار رب 

العاملني.
ف�شبحان من اأن�شاأ ذلك كله من هواء �شاذج يخرج من ال�شدر ل يدري ما يراد به، 

ول اأين ينتهي ول اأين م�شتقره!
اإل اهلل،  التي ل يح�شيها  وال��ل��غ��ات  الأل�شنة  اخ��ت��الف  م��ن  ذل��ك  م��ا يف  اإىل  ه��ذا 
فيجتمع اجلمع من النا�ص من بالد �شتى، فيتكلم كل منهم بلغة، فت�شمع لغات خمتلفة 

وكالًما منتظًما موؤلًفا ول يدرك كل منهم ما يقول الآخر.
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موانع اإلجابة العشرة
قال �شقيق بن اإبراهيم - يرحمه اهلل- : مر اإبراهيم بن اأدهم يف اأ�شواق الب�شرة 

فاجتمع النا�ص اإليه فقالوا له: يا اأبا اإ�شحاق، اإن اهلل تعاىل يقول يف كتابه:
لنا.  ي�شتجيب  فال  ده��ر  منذ  ندعوه  ونحن   ،)٦0 غافر:   ( رب  ٺٿ   ٺ  ٺ  زب 

فقال اإبراهيم:
يا اأهل الب�شرة ماتت قلوبكم يف ع�شرة اأ�شياء..

اأولها: عرفتم اهلل ومل توؤدوا حقه.
والثاين: قراأمت كتاب اهلل ومل تعملوا به.

والثالث: ادعيتم حب ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص وتركتم �شنته.
والرابع: ادعيتم عداوة ال�شيطان ووافقتموه.
واخلام�ص: قلتم نحب اجلنة ومل تعملوا لها.

وال�شاد�ص: قلتم نخاف النار ورهنتم اأنف�شكم لها.
وال�شابع: قلتم اإن املوت حق ومل ت�شتعدوا له.

والثامن: ا�شتغلتم بعيوب اإخوانكم ونبذمت عيوبكم.
والتا�شع: اأكلتم نعمة ربكم ومل ت�شكروها.
والعا�شر: دفنتم موتاكم ومل تعتربوا بهم.
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عالم الديناصورات
الأر���ص قبل نحو  التي عا�شت على وجه  املنقر�شة  الزواحف  الدينا�شورات من 
)200( مليون �شنة لفرتة طويلة وهي )140( مليوًنا من ال�شنني، واأغلبيتها حيوانات 
انقر�شت  فجاأة  �شنة  مليون  و�شتني  قبل خم�شة  ولكن  وال�شكل،  �شخمة جبارة احلجم 
اأماكن كثرية من  اإلَّ عظامها املتحجرة يف  التي مل يبق منها  هذه احليوانات اجلبارة 

العامل.
ونذهل  الطبيعي،  التاريخ  متاحف  املتحجرة يف  البقايا  اإلَّ هذه  نرى  ل  واليوم 
دة... حياتها  اأنواعها املتعدِّ اأمامها والكل يف حرية عن تاريخ اكت�شافها..  ونقف طوياًل 
ومعي�شتها ككائنات حية... والأهم من ذلك كله هو كيف انقر�شت هذه الكائنات بعد اأن 
عا�شت وتكاثرت وكيفت كانت حياتها على وجه الأر�ص، ومل يبق منها كائن واحد حي 

ي�شعى على وجه املعمورة؟ 
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المداراة نصف العقل
مل يخلق اهلل �شبحانه الب�شر مت�شابهني يف كل �شيء، لبد من اختالف بينهم ولو 
والآراء  الطباع  بني  يكون  ما  اختالف  من  ما جتد  اأ�شد  واإن  التواأمني،  بني  املقارنة  كانت 

والقناعات والعقول.
اإذا كان الأمر كذلك وكان الختالف �شنة كونية ما�شية فالبد من التعامل بنوع من 

العقل واحلكمة ل �شيما عند الختالف.
ول باأ�ش اأن تبذل �شيًئا من دنياك من اأجل �شالح دنياك اأو اآخرتك اأو �شالحهما 
ا اأن املداراة هي املالينة واملالطفة،  مًعا، وهذا ما ي�شميه العلماء باملداراة، كما ذكروا اأي�شً
ويف تعريف اآخر هي خف�ش اجلناح للنا�ش، ولني الكالم لهم، وترك الإغالظ لهم يف القول، 

واملداراة الدفع برفق.
تكون  املداراة  اأن  هو  املمنوعة؛  واملداهنة  املندوبة  املداراة  بني  جًدا  املهم  والفرق 

ببذل الدنيا ل�شالح الدنيا والدين اأما املداهنة فهي بذل الدين لإ�شالح الدنيا.
قال احل�شن الب�شري - رحمه اهلل - : )كانوا يقولون: املَداراة ن�شف العقل، واأنا 

اأقول هي العقل كلُّه(.
ه: اإين اأريد اأن اأعتزل النا�ش. فقال  وعن ُوهيب بن الورد قال: ) قلت لوهب بن ُمنبِّ
يل: ل بدَّ لك من النا�ش وللنا�ش منك؛ لك اإليهم حوائج، ولهم اإليك حوائج، ولكن كن فيهم 

اأ�شم �شميًعا، اأعمى ب�شرًيا، �شكوًتا نطوًقا(.
ويقول حممد بن احلنفية، قال: )لي�ش بحليم من مل يعا�شر باملعروف، من ل يجد 

ا، حتى يجعل اهلل له فرًجا، اأو قال: خمرًجا(. من معا�شرته بدًّ
وعن اأبي الدرداء - ر�شي اهلل عنه - ، قال: )اإنا لنك�شر يف وجوه اأقوام ون�شحك 

اإليهم، واإنَّ قلوبنا لتلعنهم(.
ني، واإذا غ�شبت  ا - ر�شي اهلل عنه - قال لزوجته: )اإذا غ�شبت َفـَر�شيِّ وعنه اأي�شً

ر�شيتك، فاإذا مل نكن هكذا ما اأ�شرع ما نفرتق(.
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وقال معاوية - ر�شي اهلل عنه - : )لو اأنَّ بيني وبني النا�ش �شعرة ما انقطعت، قيل: 
وها خلَّيتها، واإن خلَّْوا مددتها(. وكيف؟ قال: لأنهم اإن مدُّ

اأغ����م���������ص ع���ي���ن���ي ع�����ن ����ش���دي���ق���ي ك���اأن���ن���ي 
ل�����دي�����ه مب�����ا ي�����اأت�����ي م�����ن ال����ق����ب����ح ج���اه���ل

خ���ل���ي���ق���ت���ي  اأن  غ��������ري  ج�����ه�����ل  ب��������ي  وم����������ا 
 ت���ط���ي���ق اح���ت���م���ال ال����ك����ره ف���ي���م���ا اأح�������اول

م�����ت�����ى م�������ا ي�����رب�����ن�����ي م����ف���������ش����ل ف���ق���ط���ع���ت���ه 
ن���ه���و����ش���ي م��ف��ا���ش��ل ب���ق���ي���ت وم��������ايل يف   

�����ش����دين  ������ش�����ح  واإن  اأداري���������������������ه،  ول������ك������ن 
 ف�����������اإن ه�������و اأع�������ي�������ا ك���������ان ف�����ي�����ه حت����ام����ل 

بي  ملسو هيلع هللا ىلص رجل، فقال  ملسو هيلع هللا ىلص:  عن عروة بن الزبري، اأنَّ عائ�شة اأخربته اأنَّه ا�شتاأذن على النَّ
"ائذنوا له، فبئ�ش ابن الع�شرية اأو بئ�ش اأخو الع�شرية. فلما دخل األن له الكالم. فقلت له: 
يا ر�شول اهلل، قلت ما قلت، ثم األنت له يف القول. فقال: اأي عائ�شة، اإنَّ �شرَّ النا�ش منزلًة 

عند اهلل من تركه- اأو ودعه- النا�ش اتقاء فح�شه" رواه البخاري وم�شلم.
قال املناوي - رحمه اهلل - : )اأي لأجل قبح فعله وقوله، اأو لأجل اتقاء فح�شه، اأي: 
 ، جماوزة احلدِّ ال�شرعي قوًل اأو فعاًل، وهذا اأ�شل يف ندب املَداراة اإذا ترتب عليها دفع �شرٍّ
اأو جلب نفع، بخالف املداهنة فحراٌم مطلًقا، اإذ هي بذل الدين ل�شالح الدنيا، واملَداراة 
بذل الدنيا ل�شالح دين اأو دنيا، بنحو رفٍق بجاهٍل يف تعليم، وبفا�شٍق يف نهٍي عن منكر، 
اإن ترتب عليها نفع، فاإن مل يرتتب عليها  وترك اإغالظ وتاألُّف، ونحوها مطلوبٌة حمبوبٌة 

ه بها كما هو معروف يف بع�ش الأنام فال ت�شرع(. نفع، باأن مل يتِق �شرَّ
�شيء يف  اأعوج  واإنَّ  لع،  �شِ فاإنهنَّ خلقن من  بالن�شاء خرًيا؛  "ا�شتو�شوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  
بالن�شاء  فا�شتو�شوا  اأعوج،  يزل  مل  تركته  واإن  ك�شرته،  تقيمه  ذهبت  فاإن  اأعاله،  ال�شلع 

خرًيا" رواه البخاري وم�شلم.
قال ابن حجر - رحمه اهلل - : )ويف احلديث الندب اإىل املَداراة ل�شتمالة النفو�ش، 
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، واأنَّ من رام  ، وال�شرب على عوجهنَّ وتاألف القلوب، وفيه �شيا�شة الن�شاء باأخذ العفو منهنَّ
تقوميهنَّ فاته النتفاع بهن، مع اأنه ل غنى لالإن�شان عن امراأة ي�شكن اإليها، وي�شتعني بها 

على معا�شه، فكاأنَّه قال: ال�شتمتاع بها ل يتمُّ اإل بال�شرب عليها(.
ع، فا�شمعوا  ر عليكم عبد حب�شي جمدَّ وقال  ملسو هيلع هللا ىلص: "يا اأيها النا�ش اتقوا اهلل، واإْن اأُمِّ

له واأطيعوا، ما اأقام لكم كتاب اهلل". رواه الرتمذي وقال: ح�شن �شحيح.
التحرز عما  الولة، وعلى  واملوافقة مع  املَداراة،  املباركفوري: )فيه حثٌّ على  قال 

يثري الفتنة، ويوؤدي اإىل اختالف الكلمة(.
مداراة الأعداء للحذر من �شرهم:

قال املاوردي - رحمه اهلل تعاىل - : )اإذا كان لالإن�شان عدو وقد ا�شتحكمت �شحناوؤه، 
وا�شتوعرت �شراوؤه، وا�شتخ�شنت �شراوؤه، فهو يرتب�ش بدوائر ال�شوء انتهاز فر�شة ويتجرع 
مبهانة العجز مرارة غ�شة، فاإذا ظفر بنائبة �شاعدها، واإذا �شاهد نعمة عاندها، فالبعد 
عن هذا حذًرا اأ�شلم، والكف عنه متاركة اأغنم ، لأنه ل ي�شلم من عواقب �شره، ول يفلت 
من غوائل مكره اإل بالبعد عنه اأو مداراته. وقد قال لقمان لبنه: يا بني، كذب من قال اإن 
ال�شر بال�شر يطفاأ، فاإن كان �شادًقا فليوقد نارين، ولينظر هل تطفىء اإحداهما الأخرى، 

واإمنا يطفىء اخلري ال�شر كما يطفىء املاء النار. 
واأما اإذا كان هذا العدو لئيم الطبع خبيث الأ�شل فمثل هذا ل ي�شتقبح ال�شر، ول يكف 
عن املكروه فهذا حاله اأطم و�شرره اأعم ول �شالمة من مثله اإل بالبعد عنه والنقبا�ش، ول 
خال�ش منه اإل بال�شفح والإعرا�ش لأنه كال�شبع ال�شاري يف �شوارح الغنم وكالنار بطبع ل 

يزول، وجوهر ل يتغري(.
ْو  ُر اأَ َعلَُّه َيَتَذكَّ ًنا لَّ يِّ ُه َطَغى ، َفُقول َلُه َقْوًل لَّ قال اهلل �شبحانه: }اْذَهَبا اإِىَل ِفْرَعْوَن اإِنَّ
ِني َمَعُكَما اأَ�ْشَمُع  َنا َنَخاُف اأَن َيْفُرَط َعَلْيَنا اأَْو اأَن َيْطَغى ، َقاَل ل َتَخاَفا اإِنَّ َنا اإِنَّ َيْخ�َشى ، َقال َربَّ
ْبُهْم َقْد ِجْئَناَك ِباآَيٍة  َك َفاأَْر�ِشْل َمَعَنا َبِني اإِ�ْشَراِئيَل َول ُتَعذِّ ا َر�ُشول َربِّ ِتَياُه َفُقول اإِنَّ َواأََرى ، َفاأْ

َبَع اْلُهَدى{ [طه: 47-43[. الُم َعَلى َمِن اتَّ َك َوال�شَّ بِّ ن رَّ مِّ
العتو  غاية  يف  فرعون  اأن  وهو  عظيمة،  عربة  فيها  الآية  )هذه  كثري:  ابن  قال 
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اإل  األ يخاطب فرعون  اأُمر  اإذ ذاك، ومع هذا  وال�شتكبار، ومو�شى �شفوة اهلل من خلقه 
باملالطفة واللني(.

هذا و�شَل اهلل و�شلم وبارك على عبده ور�شوله حممد واآله و�شحبه اأجمعني.
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من عالمات الشقاء
عالمة ال�شقاء اإحدى ع�شرة خ�شلة:

ا على جمع املال. اأولها: اأن يكون حري�شً
والثانية: اأن تكون نهمته يف ال�شهوات واللذات يف الدنيا.

والثالثة: اأن يكون فحا�ًشا يف القول مكثاًرا.
والرابعة: اأن يكون متهاوًنا يف ال�شلوات.

واخلام�شة: اأن يكون اأكله من احلرام وال�شبهات، و�شحبته مع الفجار.
وال�شاد�شة: اأن يكون �شيِّئ اخللق.

وال�شابعة: اأن يكون خمتاًل متكرًبا فخوًرا.
والثامنة: اأن مينع منفعته عن النا�ص.

والتا�شعة: اأن يكون قليل الرحمة للم�شلمني.
والعا�شرة: اأن يكون بخياًل.

واحلادية ع�شرة: اأن يكون نا�شًيا للموت.
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حروف صنعت أجمـل العـبارات ")"

اأ.. اأم������ل:

وا�شعة يف  اآفاًقا  تفتح  اأنها  اإل  التي مهما �شغر حجمها،  ال�شغرية  النافذة  تلك 
احلياة النافذة التي من خاللها يدخل اإليها نور التفاوؤل، لي�شيء لنا الدروب املعتمة 

التي قد تخلفها نوائب الدهر.

ب.. ب�ش���مة:

قد تكون الدواء الوحيد الذي يتبقى لك لعالج هموم قلبك، وقد تكون املفتاح 
اأخيك  وج��ه  يف  »تب�شمك  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ق��ال  ال�شعادة،  اأب���واب  وفتح  امل�شكالت  حل��ل  الأول 

�شدقة«.

ت.. تق���وى:

دليل  ال��ت��ق��وى  )احل���ج���رات:13(،  رب  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ    زب   :- ت��ع��اىل   - ق��ال 
ال��ف��الح يف احلياة  اإىل  ال��ط��ري��ق  اأن��ه��ا  رف��ي��ع، كما  م��ن ح�شن معاملة وخ��ل��ق  ل��ل��خ��ريات 

والو�شول للجنات.

ث.. ثقة:

نرى يف وقتنا هذا اأن الكثري بدا مقتنًعا بعدم وجودها، فهل يا ترى اختفت من 
قلوب الب�شر، وذكر يف اأحد الكتب )الذي يحيا بالثقة.. حتييه الثقة(.

ج.. ج���راأة:

هي الإقدام على اأمور قد يراها الأغلبية �شعبة الو�شول اإليها، وهي اأوىل درجات 
ال�شجاعة؛ ولالأ�شف ال�شديد يف زماننا اأ�شبح البع�ص يت�شف بها يف املعا�شي، وجراأة على 

اهلل ل بركة فيها، بل هي الهالك ذاته.
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ح.. ح���ب:

حب اهلل وحب ر�شوله وحب من يحبهما يجد فيها راحة القلب و�شعادته، ومتى 
ما اأ�شبح القلب معموًرا به، فاإنه قلب �شعيد واإن ك ت همومه وغمومه، وهو من اأعظم 

نعم اهلل على عباده، اإل اأن البع�ص �شكره ب�شرف حبه للدنيا وملذاتها فقط.
خ.. خ���وف:

خوف من املا�شي، ومن احلا�شر، ومن امل�شتقبل، ول ميكن اإزالة اخلوف اأبًدا.
د.. دع���اء:

عبادة عظيمة تتحقق بها الأمنيات وحتلو بها احلياة. ما اأجمل اأن تخ�شع بني 
 يدي اهلل وتناجيه بوجل ورجاء، ورغبة قوية لنيل ر�شاه - �شبحانه - قال - تعاىل -: 

زب ى ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ  رب )البقرة:1٨٦(.
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حروف صنعت أجمـل العـبارات "2"
ذ.. ِذك���رى:

اأمل  هي  اإمن��ا  يعتربها  من  هناك  ال�شعيدة.  احلياة  من حلظات  يتبقى  ما  اإنها 
اأن  هو  والأج��م��ل  لإعادتها؛  اأم��اًل  يعتربها  من  ومنهم  اللحظات،  تلك  كبري؛ لختفاء 

ترتك ذكرى طيبة عنك لدى كل من يعرفك.

ر.. رح���مة:

كتبها  الرحمة �شفة كرمية  ال�شماء«؛  الأر���ص يرحمكم من يف  »ارحموا من يف 
اهلل على نف�شه وهو اأرحم الراحمني، وو�شعها يف عباده؛ حتى ت�شتقيم اأمورهم وتتاآلف 

قلوبهم.. فال م�شاعر من دون الرحمة.

ز.. زي���ارة:

زر ال�شجن مرة يف العمر؛ لتعرف ف�شل اهلل عليك يف احلرية.

وزر املحكمة مرة يف العام؛ لتعرف ف�شل اهلل عليك يف ح�شن اخللق.

وزر امل�شت�شفى مرة يف ال�شهر؛ لتعرف ف�شل اهلل عليك يف ال�شحة واملر�ص.

وزر احلديقة مرة يف الأ�شبوع؛ لتعرف ف�شل اهلل عليك يف جمال الطبيعة.

وزر املكتبة مرة يف اليوم؛ لتعرف ف�شل اهلل عليك يف العقل.

وزر ربك كل اآن؛ لتعرف ف�شله عليك يف نعم احلياة.

�ص.. �شع���ادة:

�شر كبري عجز عن حله الكثري، هناك من يراه باملال تتحقق، وهناك من يراها 
باجلمال تتحقق، والكثري ممن يراها باملن�شب، باجلاه، بالعلم؛ اإل اأين اأراها �شتتحقق 

بجميع ما ذكرت اإذا كانت بالدين.
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�ص.. �ش���كر:

اأن ل  اأجمل  ي�شتحقه، وما  الذي  ال�شكر  ي�شديك خدمة  ت�شكر من  اأن  اأجمل  ما 
اأن ت�شكر غريك بح�شن معاملتك له  تنتظر �شكًرا من اأحد على خدمة ما، وما اأجمل 
و�شدق م�شاعرك، وما اأجمل اأن ت�شكر اهلل على ما وهبك من نعم كثرية غريك حمروم 

منها.
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الدرس القاسي
م��ن م�شيته  ي�شخر  اأخ��ذ  ف���راآه جمل �شغري،  الأي����ام،  اأح��د  خ��رج جمل عجوز يف 

ال�شعيفة، فقال: هل ت�شابقني؟ 
ل، ل، �شتفوز حتًما، و�شار ي�شحك وي�شحك. 

اأراد اجلمل العجوز اأن يلقن هذا املغرور در�ًشا ل ين�شاه، فقال: اأوافق، لكن قبل 
ذلك نت�شابق بالعقل اأوًل.

على  يطرح  وراح  امل�شابقة،  اجلمال حل�شور  من  العجوز جمموعة  اجلمل  دع��ا 
املغرور اأ�شئلة ي�شرية عن اأنواع الأ�شجار والبيئة ال�شحراوية، فكان اجلمل ال�شغري ل 

يعرف جواًبا، وكانت اجلمال ت�شحك من جهله وغروره. 
وهنا علم ال�شغري بذنبه، واعتذر، و�شاأل اجلمل العجوز اأن يكون تلميًذا له، يبقى 

معه ويخدمه؛ حتى ي�شتفيد من علمه ومن خربته الطويلة. 
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القراءة متعة

هل تعرف ب�شاط الريح؟

ب�شاط الريح ذلك الب�شاط العجيب الذي يطري بك وياأخذك اإىل عوامل خمتلفة، 
دائًما، وله  الريح حا�شر معك  واأخ��رى ل تعرفها، ب�شاط  عوامل عجيبة ورمبا بعيدة، 

�شحر خا�ص ياأ�شر حياتك.

ب�شاط الريح هو الكتاب.

الكتاب املمتع ياأخذك اإىل اأماكن مل تزرها بعد، ويريك اأ�شياء مل ت�شاهدها من 
قبل، ويجعلك وا�شعه الأفق، مدرًكا ملا يدور من حولك يف احلياة.

الفتى الذي يقراأ كثرًيا جتده ي�شافر كل يوم اإىل عامل خمتلف، متر على ع�شور 
وثقافات وعلوم واأحداث كثرية وخمتلفة.

اأختنا )دمية( من هواة قراءة الق�ش�ص والروايات تقول: دائًما حني اأ�شعر بامللل 
اأخرج من حياتي اإىل حياة الآخرين واأعي�ص معهم... اإنه �شيء رائع.. اأحياًنا كانت متازح 
اأنا�ص غريبون،  اإن اأهلها  �شديقة لها وتعطيها رواية، وتقول: اذهبي اإىل تلك القرية، 

وت�شحك.. تق�شد يف الق�شة.

وهكذا يف كل الكتب؛ لكل كتاب متعة خا�شة ونكهة خا�شة، املهم اأن تختار الكتاب 
املنا�شب الذي يهمك ويالم�ص حاجاتك ومتطلباتك وي�شعرك باملتعة والفائدة، من املهم 
العملية، واجعل للقراءة وقًتا �شمن خطتك  اأو  العلمية  اأهدافك  اأن تختار كتًبا تدعم 

اليومية.

ولك اأن تعرف كم اأحب علماوؤنا الكبار القراءة؛ حتى اأ�شبحت هاج�ص حياتهم، 
يقول اجلوزي عن نف�شه: "اإنني لو قلت اأنني طالعت )20( األف جملد، كان اأك  واأنا 
اأحمد بن  الإم��ام  اأما  األفي جملد"،  باإ�شبعي هاتني  "كتبت  الطلب". ويقول:  بعيد يف 
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عبدو�ص فاإنه �شلى ال�شبح بو�شوء الع�شاء )30( �شنة: )15( �شنة درا�شة و)15( �شنة يف 
عبادة اهلل، وقراأ الفلي�شوف العامل حممد الفارابي كتاب "النف�ص" لأر�شطو )100( مرة؛ 

ا كتاب "ال�شماع الطبيعي" لأر�شطو )40( �شنة.  كي يفهمه، وقراأ اأي�شً
هل عرفت �شر عظمة علمائنا؟

من اأروع ما تقوم به تاأ�شي�ص مكتبة خا�شة بك، ا�شرت الكتاب من مالك اخلا�ص 
بالكتاب  خا�ص  بارتباط  ي�شعرك  هذا  عليه،  �شرائه  وتاريخ  ا�شمك،  ن  ودورّ به  واحتفظ 
ويحفزك على قراءته، قم بالتعليق على بع�ص عباراته والتخطيط حتت الكلمات املهمة، 

لرتجع اإليه عند اللزوم.. اإنه كتابك.
ن نادًيا للكتاب، اجمع اأ�شدقائك يف املدر�شة اأو اأقربائك اأو جارك واتفقوا مًعا  كورّ
على قراءة كتاب كل اأ�شبوع اأو �شهر ثم ناق�شوه مًعا.. وتبادلوا الكتب، و�شجعوا بع�شكم 

ا. بع�شً
اخرت علًما حتب التعمق فيه، وا�شرت الكتب التي تتحدث عنه، ميكنك اأن تقراأ 
الكتب التي تهتم بتنمية الإبداع عند الطفل، اأو كتب ال�شرية النبوية ال�شريفة، اأو فن 
الت�شال، فاإذا وجدت نف�شك ت�شعر باملتعة عند القراءة يف الكتاب الأول ومل ت�شعر بامللل، 
فاقراأ يف كل الكتب التي تدور حول هذا املو�شوع، ومع الأيام �شتجد نف�شك متبحًرا يف 

ا .  هذا العلم، وقادًرا على مناق�شة املتخ�ش�شني فيه  اأي�شً
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لماذا يفتتح األذان باهلل أكبر؟
هل �شاألت نف�شك يوًما ملاذا يفتتح الآذان بعبارة: "اهلل اأكرب"؟

ومل تكن عبارة اأخرى لعلها تكون "�شبحان اهلل" اأو "اأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل....."، 
ال�شر يكمن يف هذه الآية من �شورة اجلمعة، قال - تعاىل -:  زب ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ 
پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ رب )اجلمعة:(.

لي�ص ال�شبب يف اختيار هذه العبارة هو التنبيه اأو �شد انتباه ال�شامع فح�شب، بل 
اأن تدر�ص  اأكرب منها  اأن كل ما ي�شغلك يف هذه الدنيا من م�شاغل؛ فاهلل  بلفت النظر 

ر له اإن كنت تزرع وحت�شد. وتذاكر؛ فاهلل اأكرب مما تقراأه وحت�شرّ
فاهلل اأكرب من اأن تن�شغل عن ندائه بزراعة وثمر اإن كنت تبيع وت�شرتي.

اأك��رب هي خري لنا ما  ل��ذا فعبارة اهلل  اأك��رب من تلك التجارة واإن ربحت؛  ف��اهلل 
حيينا، وهنا نقف وقفة مهمة جًدا، وهي اأنك اإذا علمت معنى اأن اهلل اأكرب من اأي اأمر 
اأنك  اإل  ال�شالة، فقد ل يكون لهذا تف�شري  اأداء  ان�شغلت عن  ال�شالة، ثم  ي�شغلك عن 
اأم��ر خطري؛ فعلينا جميًعا احل��ذر من جتاهل  واأك��رب وه��ذا  اأه��م  اإن �شغلك هو  تقول: 

النداء، وعلينا الإجابة فوًرا ونذهب لل�شالة يف امل�شجد كلما �شمعنا "اهلل اأكرب". 
طاملا نتابع الأذان مبماثلة القول وترديده وعند احليعلتني "حي على ال�شالة.. 
حي على الفالح" نقول: ل حول ول قوة اإل باهلل العلي العظيم، فنطلب من اهلل العون 
لأداء هذه ال�شعرية، فاملتابعة من الآذان فيها اإقرار وتوافق مع النف�ص باأن كل ما يقال 
يف الآذان هو مطابق ملا يف �شدرك من يقني حق، وامل�شارعة لل�شالة فيه اإثبات بالفعل 

على امل�شارعة لأوامر اهلل عدم التواين.
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لماذا يرن جرس المدرسة بعد "45" 
دقيقة؟

�شوؤال يطرح نف�شه؟ ملاذا يرن جر�ص املدر�شة بعد )45( دقيقة؟ لحتمالني:
1- انتهاء ح�شة وملل.

2- الدخول يف ح�شة جديدة وملل جديد.
اأو اأن هذه رغبة وزير التعليم اأو بامل�شادفة، لكن اجلواب:

هل تعلم ملاذا تتغري احل�ش�ص كل )45( دقيقة؟
 )45( ملدة  العمل  ي�شتطيع  منه  وكل مركز  ع��دة،  مراكز  موؤلف من  الدماغ  لأن 
دقيقة، ومن ثم يت�شلل التعب وامللل اإليه، ويحتاج اإىل الراحة، واأف�شل راحة هي تغري نوع 
العمل لتبداأ اأق�شام اأخرى من الدماغ بالعمل؛ لهذا علينا تغيري ن�شاطاتنا وممار�شاتنا 
اأما  الريا�شيات مثاًل، فاإن جزًءا معيًنا من دماغك يعمل،  با�شتمرار، فاإذا كنت تدر�ص 
الأج��زاء الأخ��رى فرتتاح، واإذا ق��راأت ال�شعر بعد ذلك ف��اإن اجل��زء الدماغي ال��ذي كان 

يعمل بالريا�شيات يرتاح ويبداأ ق�شم اآخر بالعمل.
ما  ب�شيء  تقوم  عندما  با�شتمرار،  ويجددنا  يطورنا  اإن��ه  ثابت،  نظام  فالتغيري 
ا�شتمتع به وا�شتغرق فيه، وانهمك به كلًيا من كل قلبك، وبكل جوارحك واأحا�شي�شك.. 

ف�شبحان اهلل العظيم.
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البامبو!
اأ�شجار العامل واأ�شدها غرابة، لي�ص لها مثيل ول يعرف لها قرين،  اأعجب  من 
وحيدة ع�شرها، وفريدة زمانها، تزرع بذرة وت�شقي على مدار ال�شاعة، يتعهدها املزارع 

بالعناية والرعاية واجلهود العظيمة على مدى اأبع �شنوات كاملة!
اإل )10�شم(  ال�شنوات  العجيبة طيلة هذه  النبتة  ومع هذا فال يظهر من هذه 

فقط!
ويف ال�شنة اخلام�شة تتغري الأمور وتتبدل الأحوال وجتني ثمرة ال�شرب وتذاق 

حالوة املثابرة والجتهاد!
حيث ي�شل طول هذه النبتة يف ال�شنة اخلام�شة اإىل )1٨( مرًتا يف خالل �شنة!
اأي �شرب واأية مثابرة، واأية همة عالية واأية عزمية ق�شية، واأي عطاء قدمه ذلك 
املزارع وهو ل يرى اأي تقدم جلهده يف ال�شنوات الأربع الأوىل، �شوى ب�شع �شنتيمرتات 
حمبطة، وعلى رغم ذلك يوا�شل العمل؛ لأنه واثق باأن كل هذا اجلهد واملثابرة والعمل 

اجلاد �شيوؤتي ثماره يف النهاية!
ركز  بل  الأم��ر،  بداية  النتائج يف  ت�شتعجل  الكرمي ل  الطالب  اأيها  اأن��ت  وكذلك 
 على اأهدافك جيًدا، وثابر من اأجل حتقيقها، ول تعلن ف�شلك اأو ت�شتبطئ النجاح.. فهو 
- باإذن اهلل - اآت ل حمالة.. فقط ل ت�شتعجل، وما دمت تعمل بجد واجتهاد فلن يخيرّب 

اهلل عملك اأبًدا.
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حطم .. قيودك!
و�شفه معلموه باأنه طالب "غبي، بليد، وغري عملي"، وطلبوا منه ترك اجلامعة، 
وعلى رغم هذه البداية ال�شلبية، فقد ح�شل على براءة الخرتاع عن املحرك البخاري 

الدوراين، وذلك قبل اأن ي�شل اإىل �شن الع�شرين. 
اإىل  الق�شبان  عن  تخرج  التي  القطارات  يعيد  فهو جهاز  التايل،  اخرتاعه  اأم��ا 
له  �شنع  لقد  ال��ب��الد،  يف  احلديدية  ال�شكك  �شركات  كل  ب�شرائه  قامت  وق��د  م�شارها، 

اإمرباطورية �شناعية مل يناف�شه فيها اإل القليل.
اخ��رتاع��ات��ه،  ا�شتمر يف  اأن���ه  اإل  نهاية حياته،  ق��رب  ك��ان مقعًدا  اأن���ه  رغ��م  وع��ل��ى 
م�شتخدًما كر�شي املقعدين يف تنقالته، وقد مات حماًطا باحتفالت اخرتاعه الأخري، 

وهو كر�شي املقعدين املزود مبوتور.
كان جورج و�شتنجهاو�ص هو ذلك الطالب الذي و�شف باأنه: "غري عملي، وغبي"، 
ولقد رف�ص اأن يقبل الآراء ال�شلبية لالآخرين من حوله، وبدًل من ذلك اختار اأن ي�شبح 

واحًدا من اأغنى واأك  الرجال اإبداًعا يف التاريخ.
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اآلثار النفسية أللعاب الحاسب اآللي
هناك بع�ص الآثار النف�شية ال�شلبية تظهر على ممار�شي األعاب احلا�شب الآيل، 

منها:
يعي�شها  التي  امل�شتمرة  الإث��ارة  نتيجة  الدائم  وتوترها  الأع�شاب  ا�شطراب   -1

الالعب.
ت�شتمر يف  نف�شًيا، وقد  الالعب  ت��وؤذي  التي  املخيفة  املناظر  2- هناك كثري من 
خميلته وتطارده حتى يف نومه.. مثال على ذلك: دخول الالعب املقابر املخيفة يف لعبة 
"فاينل فانت�شي ٨"، والدخول اإىل م�شرحة املوات وروؤية اجلثث، كما يف لعبة "هاف لين 

جيرني�شن".
3- توؤدي هذه الألعاب يف بع�ص الأحيان اإىل تنامي روح العزلة لدى الأطفال.. 
فبينما كان اللعب قبل األعاب احلا�شب الآيل يعتمد على تعدد الأ�شخا�ص، اأ�شبح باإمكان 
اأن  اأم��ام جهاز الألعاب وحده ثماين �شاعات متتابعة دون  اأن يجل�ص  املراهق  اأو  الطفل 

يحتاج اإىل �شديق.
4- كما توؤدي هذه الألعاب اإىل حب النتقام واإيذاء الآخرين، والبعد عن اأخالق 

الرحمة والعفو، وغريها من اأخالق الإ�شالم.
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اآلثار الصحية والدراسية والمادية 
أللعاب الحاسب اآللي

الألعاب لفرتات طويلة  �شا�شات  اأم��ام  اأن اجللو�ص  ال�شحي: ل �شك  الأث��ر  اأوًل: 
يوؤدي اإىل اآثار �شحية �شلبية، منها:

1- �شعف الب�شر نتيجة الإ�شعاعات ال�شارة التي تتوجه اإىل حدقة العني.
2- ا�شتنفاد طاقات الأطفال واملراهقني بحيث ل تكون لديهم قدرة على مزاولة 

عمل نافع.
3- الإ�شابة بانحناء الظهر وتقو�ص العمود الفقري.

ثانًيا: الأثر الدرا�شي:
لدى  ال��درا���ش��ي  التح�شيل  �شعف  على  يعمل  الآيل  احلا�شب  األ��ع��اب  اإدم���ان  اإن 
يومًيا ل  �شاعات  الآيل خم�ص  األعاب احلا�شب  يعكف على  الذي  الطالب  الطالب؛ لأن 
اأمام تلك  اأن يتقدم يف التح�شيل الدرا�شي؛ لأن ُجلرّ طاقته وحيويته فقدها  ي�شتطيع 
ومتى  الأم�ص؟  در���ص  يراجع  ومتى  اليوم؛  در���ص  الطالب  هذا  يذاكر  فمتى  ال�شا�شات، 

ر در�ص الغد؟ يح�شرّ
ثالًثا: الأثر املادي:

اإه��دار الأم��وال على �شراء تلك الأجهزة التي تعد غالية  وه��ذا الأث��ر يتمثل يف 
الثمن، ثم يف �شراء الربامج والألعاب اخلا�شة بها، ثم يف �شيانتها وت�شليحها؛ لأنها 

كثرًيا ما تتعر�ص للتلف واخلراب ب�شبب �شوء ال�شتخدام وك ته.
وهناك من ل يكتفي بجهاز واحد وبع�ص الألعاب، واإمن��ا يعمل على اقتناء كل 
جديد من تلك الأجهزة، وقد يتعمد اإتالف ما عنده لي�شرتي اجلديد، وبهذا نكون قد 

اأعنا اأعداءنا باأموالنا على حماربتنا يف عقيدتنا وقيمنا واأخالقنا و�شلوكياتنا.
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لماذا سميت الشهور الهجرية بهذه 
األسماء؟
حمرم: لأنه اأحد الأ�شهر احُلرم عند العرب.

�شفر:لأن ديار العرب كانت تخلو من اأهلها يف هذا ال�شهر خلروجهم اإىل احلرب 
بعد �شهر حمرم، فيقال: ا�شفرت الدار، اأي خلت.

ربيع الأول وربيع الآخر: لوقوعهما يف الربيع.
جمادى الأوىل وجمادى الآخرة: لأنهما ياأتيان بال�شتاء، حيث يتجمد املاء.

رجب: كل العرب يعظمونه لرتك القتال.
�شعبان: كانت القبائل تت�شعب للحرب بعد تركهم لها يف رجب.

رم�شان: ا�شتق من كلمة الرم�شاء؛ لوقوعها يف وقت ا�شتداد احلر.
�شوال: لأن الإبل ت�شول فيها باأذنابها طلًبا للتزاوج.

ذو القعدة: كانت العرب تقعد عن القتال.
ذو احلجة: احلج يقع فيه.
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التبكير إلى الصالة
التبكري اإىل ال�شالة عند اأول دخول وقتها �شعار ال�شاحلني، وعالمة العابدين، 

ولقد حاز منها ال�شلف حًظا وفرًيا، وقدًرا كبرًيا. 
ها، واأما  والتبكري اإىل ال�شالة عالمة على اأن امل�شلم حري�ص عليها، ويحمل همَّ

ا يف قلبه.  الذي ياأتيها يحمل اخلطى الثقيلة، فهذا ل يكاد يحمل لها همًّ
عن ميثم - ر�شي اهلل عنه - قال: "بلغني اأن امللك يغدو برايته مع اأول من يغدو 
يغدو  ال�شيطان  واأن  منزله،  بها  فيدخل  يرجع  حتى  معه،  بها  ي��زال  فال  امل�شجد،  اإىل 

برايته اإىل ال�شوق مع اأ ول من يغدو، فال يزال معه حتى يرجع فيدخلها منزله".
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شجاعة عبداهلل بن رواحة - رضي اهلل 
عنه -

الكفار مائتي  د، وك��ان عدد  اآلف موحرّ امل�شلمني ثالثة  يف غ��زوة موؤتة كان عدد 
األف، فلما علم اأ�شحاب الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص بعدد عدوهم. 

اأن  واإم��ا  اأن ميدنا  فاإما  عدونا،  بعدد  فنخربه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  اإىل  نكتب  قالوا: 
ياأمرنا باأمره فنم�شى له، ف�شجع عبداهلل بن وراحة النا�ص، وقال: يا قوم واهلل اإن الذي 
تكرهون للذي خرجتم له تطلبون )ال�شهادة(، وما نقاتل النا�ص بعدد ول قوة ول ك ة، 
اإمنا نقاتلهم بهذا الدين الذي اأكرمنا اهلل به، فانطلقوا فاإمنا هي اإحدى احل�شنيني: 

اإما ظهور واإما �شهادة. 
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أبو الغادية - رضي اهلل عنه - يقتل 
"300" رومي بسهم واحد!

ها هو ال�شحابي اجلليل اأبو الغادية، الذي �شطر تلك ال�شفحة النا�شعة مبداد 
من النور على جبني التاريخ. 

قال الإمام الذهبي عنه: "من وجوه العرب، وفر�شان اأهل ال�شام". يقال: �شهد 
احلديبية.

واإليكم هذه الوقعة التي قتل فيها ثالئمائة رومي ب�شهم واحد.. 
م�شتعلة(،  م��ادة  )وه��و  بالنفط  النا�ص  العدو  رمى  العاتكة:  اأب��ي  بن  قال عثمان 
فقال معاوية: اأما اإذا فعلوها فافعلوا. فكانوا يرتامون بها )اأي: بالنفط(. فتهياأ رومي 
لرمي �شفينة اأبي الغادية يف طنجري )اأي: وعاء(، فرماه اأبو الغادية ب�شهم، فقتله، وخر 

الطنجري )اأي: الوعاء( يف �شفينتهم، فاحرتقت باأهلها. كانوا ثالثمائة.
فكان يقال: "رمية �شهم اأبي الغادية قتلت ثالثمائة نف�ص". 
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بسر بن أرطأة .. ما ولدت النساء مثله
عن العالء بن �شفيان احل�شرمي قال: )غزا ب�شر بن اأرطاأة الروم، فجعلت �شاقته 
ل تزال ت�شاب، فيكمن لهم الكمني، في�شاب الكمني، فلما راأى ذلك، تخلف يف مائة من 
جي�شه، فانفرد يوًما يف بع�ص اأودية الروم، فاإذا براذين مربوطة نحو ثالثني، والكني�شة 
عن  فنزل  �شاقته،  يف  يعقبونه  كانوا  الذين  ال��رباذي��ن  تلك  فر�شان  فيها  جانبهم  اإىل 
فر�شه فربطه، ثم دخل الكني�شة فاأغلق عليه وعليهم بابها، فجعلت الروم تعجب من 
اأ�شحابه فطلبوه،  اإىل رماحهم حتى �شرع منهم ثالثة، وفقده  ا�شتقلوا  اإغالقه، فما 
فاأتوا، فعرفوا فر�شه، و�شمعوا اجللبة يف الكني�شة، فاأتوها فاإذا بابها مغلق، فقلعوا بع�ص 
اليمنى،  اأمعائه بيده، وال�شيف بيده  ال�شقف، ونزلوا عليهم، وب�شر مم�شك طائفة من 
اأولئك، فاأ�شروا  فلما متكن اأ�شحابه يف الكني�شة �شقط ب�شر مغ�شًيا عليه، فاأقبلوا على 
بن  "ب�شر  قالوا:  هذا؟"،  من  اهلل  "نن�شدكم  فقالوا:  الأ�شارى،  عليهم  فاأقبلت  وقتلوا، 
اأرطاأة"، فقالوا: "واهلل ما ولدت الن�شاء مثله"، فعمدوا اإىل اأمعائه فردوه يف جوفه، ومل 

ينخرق منه �شيء، ثم ع�شبوه بعمائهم، وحملوه، ثم خاطوه، ف�شلم، وعويف(.
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عادات عند النوم
احر�ص على ما يلي: 

عدم النوم وحيًدا يف معزل عن الآخرين اأو يف غياب عن اأعينهم؛ ففي ذلك �شبيل 
ومدخل لل�شيطان، وباعث على اخليال والتهيج. 

النوم على و�شوء ومبالب�ص طاهرة وعلى فرا�ص طاهر. 
ال�شق  النوم على  ال��ن��وم، ثم  الكر�شي ودع��اء  واآي��ة  ث��الث م��رات  املعوذتني  ق��راءة 

الأمين. 
البطن )النبطاح( فقد يكون ذلك حمرًكا ومهيًجا، وقد نهى  النوم على  عدم 

الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك، واأخرب اأنها �شجعة يبغ�شها اهلل - �شبحانه وتعاىل -. 
عدم ال�شتلقاء على الفرا�ص اإذا مل يتم ال�شعور بنعا�ص اأو مل تكن هناك رغبة يف 

النوم. 
النهو�ص �شريًعا عند ال�شتيقاظ وعدم التكا�شل على الفرا�ص؛ حتى ل تتحرك 

ال�شهوة بعد النوم والراحة. 
عدم النوم عارًيا اأو �شبه عار اأو مبالب�ص ي�شهل تعريتها. 

جتنب ا�شتخدام الأقم�شة احلريرية اأو الناعمة يف املالب�ص والأغطية، فكل ذلك 
قد يحرك ال�شهوة عند اأقل احتكاك. 

الدمى  اأو  كالو�شادة  البع�ص،  عليها  اعتاد  التي  الأ�شياء  بع�ص  احت�شان  جتنب 
كبرية احلجم، وغري ذلك. 

النوم على الفطرة، وذلك بالنوم لياًل مع التبكري وال�شتيقاظ ل�شالة ال�شبح، 
وجتنب النوم بني املغرب والع�شاء، اأو النوم الطويل الذي ي�شيع الفرو�ص يف اأوقاتها. 

حفظ الأدعية املاأثورة، اأو ما تي�شر منها وترديدها عند النوم. 
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أضاعوا الصالة
قال ال�شيخ ابن عثيمني - يرحمه اهلل -: "ال�شالة، وما اأدراك ما ال�شالة؟.. تلك 
اليوم، حتى حق عليهم قول اهلل  النا�ص  الكثري من  ا�شتهان بها  التي  العظيمة   العبادة 

- تعاىل -: زب ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ رب )مرمي(. 
واإنه ليحدث لالإن�شان العجب الذي ل ينق�شي، اأن جتد بع�ص النا�ص يحر�شون 
النا�ص  بع�ص  اإن  ال�شالة، حتى  على  ولكنهم ل يحر�شون  ال�شيام،  على  غاية احلر�ص 
ي�شوم ول ي�شلي، واإنني اأ�شهد اهلل اأن هذا الذي ي�شوم ول ي�شلي، اأنه �شومه باطل غري 
مقبول، مبا اأعلمه عن دللة الكتاب وال�شنة واأقوال ال�شحابة والنظر ال�شحيح من اأن 

تارك ال�شالة كافر كفًرا خمرًجا عن امللة. 
واإذا كان كافًرا كفًرا خمرًجا عن امللة مل ينفعه �شومه ول �شدقته ول حجه، ول 

زب ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې  ې    :- تبارك وتعاىل   - اأي عمل �شالح، يقول اهلل 
زب ڀ ٺ ٺ  ې ې ى رب )الفرقان: 23(، ويقول اهلل - تعاىل -: 

ٺ    ٺ  ٿ ٿ رب )التوبة: 54(. 

اإذا �شدرت من كافر مع اأن نفعها متعدد،  فالنفقات التي نفعها متعدد ل تقبل 
فكيف بالعبادات القا�شرة كال�شوم، فاإنه ل يقبل من باب اأوىل. 
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تعظيم شأن الصالة
 اأخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن تفاوت النا�ص يف �شاأن ال�شالة، فقال - عليه ال�شالة وال�شالم -: 
»اإن العبد لي�شلي ال�شالة وما يكتب له منها اإل ع�شرها، ت�شعها، ثمنها، �شبعها، �شد�شها، 

خم�شها، ربعها، ثلثها، ن�شفها« رواه الإمام اأحمد.
ما الذي يجعل هذا ي�شلي فتجده خا�شًعا خا�شًعا منك�شًرا بني يدي ربه، متفكًرا 
فيما يتلوه اأو يتلى عليه من القراآن، عاملًا باأحكام ال�شالة و�شروطها واأركانها وواجباتها، 
و�شننها ومبطالتها ومكروهاتها، فتجده يخرج من �شالته وقد كتب له اأجر �شالته 

كله.
واآخر قد يكون بجواره ي�شلي فيتلفت مييًنا وي�شاًرا، اإما بجوارحه واإما بقلبه، ل 
يعقل ما يقول وما ي�شمع، ول يخ�شع ول يتفكر، فاأي �شيء من الأجر يكون ملن كان هذا 

حاله؟!
اإل بتعظيم الأم��ر والنهي،  اأمر اهلل - تعاىل - ل يكون  اإن ا�شتقامة القلب على 
وهذا نا�شئ عن تعظيم الآمر الناهي، والهتمام ب�شاأن ال�شالة من باب تعظيم الأوامر، 

وعالمة ذلك التعظيم ما يلي: 
1- رعاية اأوقاتها وحدودها. 

2- التفتي�ص عن اأركانها وواجباتها وكمالها. 
3- احلر�ص على حت�شينها وفعلها يف اأوقاتها. 

4- امل�شارعة اإليها عند وجوبها. 
ف��وت حق من حقوقها، كمن يحزن على فوت  5- احل��زن والكاآبة والأ���ش��ف عند 
اجلماعة، ويعلم اأنه لو تقبلت منه �شالته منفرًدا، فاإنه قد فاته �شبعة وع�شرون �شعًفا، 
ولو اأن رجاًل يعاين البيع وال�شراء يفوته يف �شفقة واح��دة يف بلده من غري �شفر ول 
م�شقة �شبعة وع�شرون ديناًرا، لأكل يديه ندًما واأ�شًفا، فيكف وكل �شعف مما ت�شاعف به 
ت العبد عليه  �شالة اجلماعة خري من األف واألف األف، وما �شاء اهلل - تعاىل -، فاإذا فورّ

هذا الربح خ�شر قطًعا. 
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ثور المسك
حيوان كبري احلجم يبلغ متو�شط طوله وهو واقف على اأربع نحو )1.5( مرت 
قرب  الع�شبية  املناطق  يف  ويعي�ص  كيلوجراًما،   )320( اإىل  وزن��ه  وي�شل  الكتف،  عند 
القطب ال�شمايل يف كندا وجرينالند، ويرى عادة يف قطعان من )20( اإىل )30( فرًدا. 
يف  الكبار  يكون  بحيث  دائ���رة،  يف  ال��ث��ريان  ت��رتا���ص  الثلجية  العوا�شف  تهب  وعندما 
املواجهة، ووراءهم ال�شغار يف املركز؛ لتحميهم اأج�شام الكبار من ع�شف الريح القاتلة، 
وهي الطريقة نف�شها التي يواجهون بها هجمات الذئاب. ويف �شهر اأغ�شط�ص تبداأ غدة 
اإنها ت�شم  باإفراز مادة زكية الرائحة هي امل�شك، تكون من القوة بحيث  يف وجه الذكر 
اأنثى  كل  تلد  التايل  الربيع  للتزواج. ويف  الإن��اث  م��رًتا، وهدفها جذب   )90( بعد  على 
عجاًل �شغرًيا واحدا. هذا احليوان ينتمي اإىل املا�شية، خا�شة املاعز، ويغطيه �شعر كثيف 
جًدا يحيمه من الربد القار�ص، وله قرنان ملتحمان فوق منت�شف راأ�شه يعتربان اأداته 

الرئي�شة يف الدفاع عن نف�شه. 
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النعامة
هي اأكرب طائر ل يطري، ي�شل ارتفاع الذكر منها اإىل )2.5( مرت، وهي تعي�ص 
يف الرباري الإفريقية يف قطعان كبرية، وتتجول باحثة عن الطعام، مقتاتة بالفواكه 
ت�شع  كالأفاعي..  ال�شغرية  احليوانات  لأكل  اأحياًنا  ت�شطر  النباتات،  واأوراق  والبذور 
بي�شها يف اأي وقت من ال�شنة يرتافق مع مو�شم املطر، ويتكون قطيع النعام من اأ�شر، كل 
اأ�شرة تتكون من اأربع اأو خم�ص اإناث ومعهم ذكر واحد، وت�شع الإناث بي�شاتها جمتمعة 
يف حفرة واحدة ي�شنعنها مبعاونة الذكر، والرقاد على البي�ص ل يكون هدفه تدفئته كما 
يف الطيور الأخرى، بل حمايته من �شم�ص ال�شحراء الإفريقية احلارقة، ويقع الختيار 
على اأنثى واحدة لتقومي مبهمة الرقاد على البي�ص  حتى يفق�ص، الأفراخ التي تفق�ص 
تكون قادرة على اجلري فوًرا مبجرد خروجها من البي�ص.. وبينما توجد اأربع اأ�شابع 
يف اأقدام معظم الطيور، فاإن قدم النعامة به اإ�شبعان فقط، وهذا يك�شبها �شرعة فائقة 
تعترب اأهم اأدواتها يف الهروب من اخلطر.. اأما عند الوقوع يف اخلطر، فاإنها ت�شتخدم 

رقبتها الطويلة ومنقارها ال�شلب لتوجه لعدوها �شربات موجعة فيلوذ بالفرار.
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الشالل
ال�شالل من اأجمل مناظر الطبيعة؛ حيث تنحدر املياه من حافة مرتفعة لت�شقط 
يف واٍد �شحيق م�شحوبة ب�شو�شاء ور�شا�ص واأقوا�ص قزح عديدة تتكون من حولها. ووجود 
ال�شالل يعني وجود نهر �شغري ال�شن، ي�شق طريقه بال جمرى حمدد، بل يجاهد بني 
ال�شخور، وي�شقط من الأماكن العالية، لكن مع الوقت واندفاع تيار املياه، يحدث تاآكل 
منها  تت�شاقط  التي  احلافة  يف  التاآكل  يحدث  كما  التيار،  لندفاع  املعيقة  ال�شخور  يف 
املياه اإىل الوديان العميقة، ومع الوقت ينحت املاء جمرى يف احلافة، يظل يتعمق حتى 
يتحول اإىل جرف يجري فيه النهر، وتختفي ظاهرة ال�شالل، لكن هذا ي�شتغرق ع�شرات 
ال�شنني، ورمب��ا ال��ق��رون. اأط��ول �شالل يف العامل من حيث الرت��ف��اع ال��ذي ت�شقط منه 
املياه، هو �شالل "اأجنلز فالز" يف فنزويال، واأكرب �شالل من حيث ات�شاع �شتارته املائية، 
هو "�شاللت فيكتوريا" على احلدود بني زامبيا وزميباوي، وعر�شه يفوق )1000( مرٍت.
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خذي سن حمار وهبي لي سن غزال
�ص: �ُشئل ف�شيلة ال�شيخ: ابن جربين - يرحمه اهلل -: هناك من اإذا قلع �شنه قال 

لل�شم�ص: خذي �شن حمار وهبي يل �شن غزال.. فما حكمه؟ 
اأ�شل لهذا القول ول يفيد �شيًئا، وقد يدخل يف ال�شرك، وهو دعاء  اجل��واب: ل 
ال�شم�ص التي هي خملوقة م�شخرة ل متلك ملن دعاها ول لغريه نفًعا ول �شًرا، فيكون 
 دعاء وعبادة لها، ولقد حكى اهلل عن بع�ص امل�شركني ال�شجود لل�شم�ص، قال - تعاىل-  

زب ڀ ٺ ٺ ٺ    ٺ  ٿ ٿ رب  ) النمل: 24(،  وقال -  تعاىل  - : زب ۋ ۋ 
ۅ    ۅ ۉ ۉ    ې ې ې رب  )ف�شلت: 37(. 

لها، فهو  بها وتعظيم  ال�شم�ص ونداءها عبادة وخ�شوع وتعلق  اأن دعاء  ول �شك 
ا ل فائدة يف هذا النداء لها؛ فهي ل ت�شمعه ول جتيبه ول تعطيه  كال�شجود لها، ثم اأي�شً
طلبته، فالأ�شنان اأنبتها اهلل يف الإن�شان، وكذا يف اأغلب احليوان؛ حلكمة م�شغ الطعام 
ونه�شه، وهو الذي ميلك النفع وال�شر والعطاء واملنع، فامل�شلم يطلب منه وحده، ول 

يلتفت اإىل �شواه. 
اأهلية  اأو  ف��اإن احلمر وح�شية  ال��دواب،  اأ�شنان  النظر بني  ؛ فال فرق يف  ا  اأي�شً و 
اأ�شنان الظباء  اأو غالبها، وكذا يقال يف  اأ�شنان تنا�شبها، وتبقى معها طوال حياتها  لها 
والتي الأنثى منها غزال، وكذا بهيمة الأنعام كالإبل والغنم ونحوها، خلق اهلل لها اأ�شناًنا 
تتالءم مع حاجتها، ول تفنى اإل بال�شتعمال، ولكن يخيرّل اإىل بع�ص النا�ص اأن احلمار 
خملوق كريه يف النفو�ص، واأن اأ�شنانه قبيحة ينفر منها الطبع، ول حقيقة لذلك، كما 
اأن اأ�شنان الغزال ل تنا�شب الإن�شان، واإمنا خلقت لها، ولو خيرّل اإىل البع�ص اأنها كلمة 
ماألوفة حمبوبة يف النف�ص، فالعبد يتوجه اإىل ربه ول يلتفت اإىل خملوق �شواه. واهلل 

اأعلم.
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فّكر دقيقة واحدة في شخص تسبغ 
عليه حبك

هل من الأجدى لك اأن تفكر فيمن حتبه اأم بالعك�ص؟ بالتاأكيد اإن اأردت الطماأنينة 
الداخلية والراحة �شائر يومك - باإذن اهلل -.

فابداأ بالتفكري فيمن تكنرّ له احلب والعرفان يف حياتك، وبالتاأكيد اأنه ل ميكن 
اأن حت�شيهم، ولكن اإن بداأت فعل ذلك ف�شتتحول من �شخ�ص �شلبي اإىل �شخ�ص اإيجابي 
فعال لك وملن حولك، وكثريون هم اأولئك الذين لهم كل احلب والتقدير.. �شديقك، اأو 
اأحد اأ فراد العائلة، اأو زميل يف عملك، اأو جار يف حيك، ول يهم من يكون؛ لأن الفكرة اأن 
توجه تفكريك وعقلك حلب لهذا ال�شخ�ص، واأن متتلئ حياته باحلب والوئام وال�شفاء 
ت�شعر  اأن  دون  يومك،  ط��ول  وال�شعادة  باحلب  ا  اأي�شً اأن��ت  حياتك  و�شتمتلئ  وال�شعادة، 

مبجرد تذكرك لهذه الدقائق التي ق�شيتها يف هذا التفكري. 
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ال تلتقط كل ما يرمى لك
كثري من النا�ص عندما يلقي له الآخرون بالكرة فاإنه ي�شارع للتقاطها بدًل من 

غريه، وكاأنه امل�شوؤول واملق�شود بذلك عن غريه.
فمثاًل؛ قد تكون م�شغوًل ثم ياأتي اأحدهم ويقول لك: ما راأيك باخلروج يف نزهة 
اأنت من باب ال�شداقة وال�شحبة باخلروج معه، ثم  ق�شرية ثم نعود �شريًعا؟.. فتقوم 
به، فتعود وقد ذهب وقتك تندب  اإىل وقت متاأخر عن ما كنت تقوم  الأم��ر  ميتد بك 

حظك، وت�شعر بالنقمة والتوتر. 
ولكن لي�ص هذا على ال��دوام، بل �شع يف خميلتك اأن لك اخليار، واع��رف حدود 
قدراتك، واأنك امل�شوؤول عن اجلزء اخلا�ص بك؛ لأن الكرة دائًما تقذف من �شديقك اأو 
اأخيك اأو جارك وغريهم كثري، واإن كنت �شت�شتمر يف التقاطها ف�شتفقد �شوابك، وعلى 
هذا املنوال عندما يهينك �شخ�ص اأو ينتقدك، اأو يوجه لك فكرة اأو تعليًقا، فدعه واأكمل 

طريقك؛ لت�شعد باقي يومك دون منغ�شات اأو قلق. 
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كن سائًقا منضبًطا
القيادة فن واأخالق، ولكن القيادة بتهور اأمر باعث على التوتر والقلق وال�شتمرار 

يف اإهالك ال�شيارة. 
وعندما تكون كذلك فاإن �شغط دمك يرتفع وت�شغط بيدك على املقود وجتهد 
عينيك بالتحديق وتفقد ال�شيطرة على اأفكارك وتعر�ص الآخرين للخطر، فاملنبت ل 
ا قطع ول ظهًرا اأبقى، ولكن جرب اأن ت�شرتخي واأنت تقود بهدوء يف جميع اأحوالك،  اأر�شً

وت�شتمع لبع�ص الأ�شرطة كالقراآن مثاًل فيعطيك الراحة والهدوء - باإذن اهلل -. 

www.alukah.net



642

بنك الكلمة البينة

عوامل التركيز واالنتباه والفهم
اهتمامك مبا تقراأ يتيح لك قدًرا اأكرب من النتباه والرتكيز، ويزيد اهتمامك 

مبو�شوع ما اإذا كنت اقتنعت اأن درا�شة هذا املو�شوع تنطوي على �شيء مفيد.
ن كثرًيا من تركيز النتباه والفهم اإذا قمت مبا يلي:  ويف مقدورك اأن حت�شرّ
1- و�شع خط بالقلم حتت اأو جانب اجلملة التي تعرب عن الفكرة الرئي�شة. 

2- تلخي�ص الفكرة الرئي�شة، وكتابتها يف الهام�ص. 
3- كتابة ملخ�ص للنقاط الأ�شا�شية، وامل�شاندة، يف نهاية الفقرة - باأ�شلوبك اأنت. 
ي��ق��وي رغبتك،  امل��و���ش��وع��ات  بع�ص  تعلم  م��ب��ك��ًرا يف  ال��ن��ج��اح  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ك   -4

وت�شميمك على متابعة التعلم. 
5- جتنب جميع م�شتتات النتباه.. من تلك امل�شتتات اأن ين�شغل الطالب عن �شرح 

املدر�ص بالقراءة يف كتاب مفتوح اأمامه. 
القلق  املعوقات  تلك  والدافعية، ومن  والنتباه  الرتكيز  يعوق  ٦- جتنب كل ما 
التغلب عليها  املي�شور  �شيما ما يتعلق منها مب�شكالت لي�ص من  احلاد وال�شرحان، ول 

حالًيا. 
الواقع، ول جتعلها  ال�شلبية و�شيلة ه��روب من  اليقظة  اأح��الم  7- ل تتخذ من 
بدياًل عن ذلك باجلهد. وجدية العمل.. لكن اجعلها طوع اإرادتك؛ حتى تفيد منها يف 
التخطيط لكيفية حتويل الآمال والطموحات اإىل واقع فعلي يتم وفًقا ملا �شبق ور�شمته 

لنف�شك وبخيالك البنرّاء. 
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خشية النبي من هبوب الريح
روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه كان اإذا هبت الريح تغري لونه، وكان يخرج ويدخل مرة 
بعد اأخرى من �شدة خوف قيام ال�شاعة ولزلزلة الأر�ص، فاإذا كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يخاف 
هذا اخلوف كله وهو اأكرم اخللق على اهلل، فكيف مبن اأفنى عمره يف ال�شهو والغفالت، 

وقطع اأيامه باللهو والبطالت، و�شيرّع اأوقاته يف الع�شيان حتى مات؟
واأن�شدوا: 

ن��������ه��������ارك ي��������ا م��������غ��������رور ������ش�����ه�����و وغ����ف����ل����ة 
لزم  ل��������ك  وال�������������������ردى  ن�����������وم  ول������ي������ل������ك 

و������ش�����غ�����ل�����ك ف����ي����م����ا �������ش������وف ت������ك������ره غ���ب���ه 
ال���ب���ه���ائ���م  ت���ع���ي�������ص  ال�����دن�����ي�����ا  ك�����ذل�����ك يف 

وف������ع������ل������ك ف������ع������ل اجل�������اه�������ل�������ني ب����رب����ه����م 
وع����م����رك يف ال���ن���ق�������ش���ان، ب����ل اأن������ت ظ���امل

ف�����ال اأن��������ت يف الإي�������ق�������اظ ي����ق����ظ����ان ح�����ازم
و������ش�����امل  ن����������اج  ال���������ن���������وام  يف  اأن������������ت  ول 

ت�����������ش�����ر مب���������ا ي�����ف�����ن�����ى وت���������ف���������رح ب����امل����ن����ى
ك����م����ا �����ش����ر ب�����ال�����ل�����ذات يف ال������ن������وم ح����امل

ف�������ال حت�����م�����د ال������دن������ي������ا ول������ك������ن ف����ذم����ه����ا 
ظ�����امل اإن������������ك  ال�����ع�����������ش�����ي�����ان  ت�����ك�����   ول 

www.alukah.net



644

بنك الكلمة البينة

الجبابرة في الحشر كــالذر
النا�ص خلقة؛  اأ�شغر  الذر،  القيامة على �شورة  اأن اجلبابرة يح�شرون يوم  روي 
لتجربهم على العباد يف الدنيا قد �شارت العزة للغني احلميد، ولزمت الذلة كل جبار 
العقوبات  لهم  وظهرت  والأه����وال،  الهموم  عليهم  ت��رادف��ت  قد  مريد،  و�شيطان  عنيد 

والأنكال، وندم كل مذنب بطال، فحينئٍذ ل حيلة ملحتال يف يوم، قال - تعاىل -: زب ڭ  ڭ 
ۇ ۇ  ۆ رب )اإبراهيم: 31(.

وقال ال�شاعر:

م����������ق����������ام امل���������ذن���������ب���������ني غ�������������������ًدا ع���������ش����ري
ال�����ق�����دي�����ر ق������رب������ه������ا  ال���������ن���������ار  م���������ا  اإذا 

وق�������د ن�������ش���ب ال�����������ش�����راط ل����ك����ي جت�������وزوا
ال�������ش���غ���ري ول  ال�����ك�����ب�����ري  ي����ن����ج����و  ف�������ال 

وق��������د ن�������ش���ف���ت ج�����ب�����ال الأر���������������ص ن�������ش���ًف���ا
وي������ب�������������ش������ت ال��������ب��������ح��������ور ف����������ال ب�����ح�����ور

وب�������������������������رزت اجل���������ح���������ي���������م ل���������ك���������ل ع�����ب�����د
ع�������ل�������ى اأه������������������ل امل�����������ع�����������اد ل�������ه�������ا زف�������ري

والهول  الثقيل،  لليوم  وا�شتعدوا  وتباكوا،  واب��ك��وا  واع��ت��ربوا،  تفكروا  اهلل  عباد 
الكبري، واخلطب اجلليل، والعذاب ال�شديد الطويل. 
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عدم استصغار األعمال
ُذِكر اأن امليزان بيد جربيل - عليه ال�شالم - وله كفتان، اإحداهما بامل�شرق والأخرى 
يف  لتو�شع  وال�شر  العباد من اخلري  اأعمال  من  واحلبة  واخلردلة  ال��ذرة  واأن  باملغرب، 

الكفة فتميل بها بقدرة اهلل - تعاىل -؛ فاهلل اأعلم بحقيقة ذلك. 
فال يحقرن اأحدكم ح�شنة يعملها واإن �شغرت يف عينه، فرمبا ثقلت امليزان، ول 

يحقرن اأحدكم �شيئة يعملها، واإن �شغرت فرمبا خففت امليزان. 
لأن الذنب ال�شغري يف عني حمتقره ياأتي يوم القيامة وهو يف امليزان اأعظم من 

اجلبال الروا�شي. 
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خيانة الجار
اأن اجلار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا رب جاري  ُذِكر يف بع�ص الأخبار 
هذا خانني يف الدنيا. فيقول اهلل - تبارك وتعاىل -: مل خنت جارك؟ فيقول: وعزتك 
وجاللك ما خنته ل يف مال ول يف اأه��ل واأن��ت اأعلم بذلك. فيقول له ج��اره: ما فعلت 
ذلك، ولكن راأيتني على املعا�شي فلم تزجرين عنها، فيوؤمر به وب�شاحبه اإىل النار ول 

يغفر اهلل لهما. 
وما من عبد م�شلم اأو اأَمة م�شلمة حفظ  جاره واأمره باملعروف ونهاه عن املنكر 

اإل جوزه اهلل - تبارك وتعاىل - على ال�شراط قبل العباد بخم�شمائة عام. 
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التمساح الصغير
ا�شطاد طائر جارح فرخ مت�شاح �شغرًيا، ل يزيد عمره على ب�شعة اأيام، وتاأهب 

لياأكله.
قال التم�شاح ال�شغري: "كيف جتروؤ على اأكلي، األ تعلم اأن التم�شاح حيوان قوي، 

وي�شتطيع اأن يهاجم فياًل؟". 
قال الطائر: "ل حتاول اإخافتي، تلك قوة اأبيك وجدك، ولي�شت قوتك". 

قال التم�شاح: "األ تعلم اأنني �شاأكرب واأمنو واأ�شبح قوًيا مثلهما؟".
�شحك الطائر وقال: "هذا ممكن فيما يتعلق بغريك، اأما بالن�شبة لك فال. 

يف احلقيقة يجب عليك اأن تكون مطيًعا، وت�شبح طعام غداء يل، مع اأنك ل�شت 
وجبة كبرية". 

عندها؛ مل يكن با�شتطاعة التم�شاح ال�شغري اإل اأن يقتنع مبا �شمع. 
ملن  "اإنه  ق��ائ��اًل:  وعلق  ب��ال��رم��ل،  منقاره  م�شح  فري�شته  الطائر  ت��ن��اول  اأن  بعد 
ال�شخف املفاخرة باإجنازات الأجداد، وال ثرة بر�شم خطط عظيمة للم�شتقبل، الأهم 

هو حدود قدراتنا الراهنة". 

www.alukah.net
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ضرب والدته .. فشّلت يمينه
�شبابه  الكالم، فكان يوجه  الل�شان بذيء  �شليط  كان  اأنه  اإل  والديه،  كان وحيد 
الوالدين  طاعة  من  احلنيف  الدين  عليه  ملا حث  م��راع��اة  دون  وال��دي��ه،  اإىل  و�شتائمه 
ولكن  ال��ك��الم،  باأقل  ول��و  حتى  اإيذائهما  وع��دم  لهما،  والطاعة  وال�شمع  واحرتامهما، 
اأم��ه، وكانت  ازدادت ق�شوته على  وال��ده  العاق كان �شديًدا على والديه، وبعد وفاة  هذا 
ال�شوء  ب��اأن يبتعد عن رف��اق  امل�شكينة من حبها له وخوفها عليه دائمة الن�شح له  اأم��ه 
الذين كانوا ال�شبب يف ابتعاده عن الدين والأخالق احلميدة، و�شبًبا يف تخلفه الدرا�شي 
الألفاظ  ب��اأرذل  عليها  ي��رد  بل  لي�شمع كالمها؛  يكن  ال�شقي مل  ه��ذا  اأن  اإل  وانحرافه، 
وكان يق�شو عليها حتى نفذ �شربها فهددته باأن تخرب اأحد اأخواله؛ كي يوؤدبه، ولكن 
هذا العاق ال�شقي �شب خاله وحتدى اأن يفعل له �شيًئا فلقد بلغ الرابعة والع�شرين من 
عمره، فال ي�شتطيع اأي من كان اأن يفعل له اأي �شيء؛ فهو ي�شتطيع اأن يدافع عن نف�شه، 

واأخذ يتطاول على اأمه بالكالم القبيح والألفاظ البذيئة.
وزادت ثورته و�شيطر عليه الغ�شب، واأخذ اإبلي�ص بنا�شيته؛ ففقد اأع�شابه والتقط 
احلذاء وقذف به اأمه فاأ�شابها يف ظهرها، وخرج غري نادم على فعلته اخل�شي�شة، واأخذت 
الأم امل�شكينة تبكي وتندب حظها، ومن �شدة حزنها وحرقة قلبها دعت عليه وهي تبكي 
اأ�شدقاء ال�شوء واألقى  اأن ق�شى معظم الوقت مع  وتنتحب، ويف الليل عاد ال�شقي بعد 

بج�شده على الفرا�ص وغط يف النوم.
ويف ال�شباح ا�شتيقظ وكانت املفاجاأة اأنه ل ي�شتطيع اأن يحرك يده اليمنى.. يده 
اأغلق عليه الباب واأخذ  اأم��ه.. ل تتحرك! لقد �شلت يده،  التي قذف بها احل��ذاء جتاه 
يبكي من هول ما اأ�شابه وجرم ما ارتكبه يف حق والديه، ورقرّ قلب الأم امل�شكينة ملا اأ�شاب 
فلذة كبدها، ولكن ل ت�شتطيع اأن تفعل له �شيًئا فاأخذت تدعو اهلل - عز وجل - اأن ي�شفيه 

وهي تبكي وتنتحب.
اأن  اإن الإن�شان ال�شوي ل يجروؤ  اأمه باحلذاء؟!..  اأن يقذف  كيف طاوعته نف�شه 

يقذف حيواًنا األيًفا؛ خوًفا من اهلل ورحمة بهذا احليوان.
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ال��وال��دي��ن، واأن ل نتفوه  "اأف" اأم��ام  اأن نقول  رن��ا من  اإن اهلل - عز وج��ل - ح��ذرّ
اأمه التي لها املنزلة الأوىل  اإل بالكرمي من القول، فكيف مبن يتطاول على  اأمامهما 

باأن يقذفها باحلذاء! ماذا بقي بعد من ديننا واأخالقنا؟

www.alukah.net
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بماذا نبدأ؟
ينبغي لطالب العلم خا�شة اأن يبداأ بكتاب اهلل - جل وعز -؛ فهو اأ�شل العلوم، 
النبوية املطهرة؛  ال�شنة  واأ�شرفها.. فيحفظه، ويفهم معانيه، ومقا�شده، ويربطه مع 

ليح�شل له الفهم ال�شليم، ثم يعمل بعلمه، ويعلمه للنا�ص.

اع������م������ل ب����ع����ل����م����ك ت����غ����ن����م اأي�������ه�������ا ال�����رج�����ل
ال��ع��م��ل ي��ح�����ش��ن  مل  اإن  ال���ع���ل���م  ي��ن��ف��ع  ل 

زي����ن����ت����ه اهلل  وت��������ق��������وى  زي����������ن  وال������ع������ل������م 
����ش���غ���ل ع����ل����م����ه����م  ل�����ه�����م يف  وامل�������ت�������ق�������ون 

ويتعلم تاأويل القراآن، وفقه وال�شنة وفقهها، وعلوم الآلة يف كل فن؛ حتى ينفعه 
اأجل  وم��ن  الدين،  ه��ذا  اأ�شل  فهو  وتعليًما؛  حفًظا،  بالتوحيد  العناية  مع  بعلمه،  اهلل 

حتقيقه خلق اهلل الثقلني.



651

بنك الكلمة البينة

أجر من فطر صائما وكيفية الدعاء له
والبخل،  ال�شح  كره  رب��اه على  الإ�شالم  اإذ  بفطرته؛  �شخي  امل�شلم كرمي بطبعه، 
اأك��ل وح��ده، ول مينع رفده،  اإن  ياأن�ص  وغر�ص يف نف�شه حب ال�شيف واإك��رام��ه، فهو ل 
خا�شة يف رم�شان؛ فاإنه جدير باأن يك  فيه الإح�شان، ويفطر فيه املو�شرون النا�ص على 
 موائدهم؛ ليك�شبوا الأجر وينالوا الثواب، وياأن�شوا ب�شيوفهم. وقد ثبت اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »من فطر �شائًما فله مثل اأجره، غري اأنه ل ينق�ص من اأجر ال�شائم �شيء«. 

كما ثبت اأنه ملسو هيلع هللا ىلص دعا ملن اأكل عنده بهذا الدعاء املاأثور: »اأفطر عندكم ال�شائمون، 
و�شلت عليكم املالئكة، وتنزلت عليكم ال�شكينة، وذكركم اهلل - عز وجل - فيمن عنده«. 
فيح�شن بك اأيها امل�شلم اأن تفطر على موائدك ال�شائمني؛ ليثبت لك الأجر، كما 

يح�شن بكل م�شلم اأن يحفظ هذا الدعاء، ليدعو له ملن اأطعمه من امل�شلمني. 

www.alukah.net
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فضيلة الصمت  
ال�شمت  ف�شيلة  علي  اأحدهم  واأثني  الكالم".  نق�ش  العقل  مَتّ  "اإذا  قالوا:  قدمًيا 

فقال: "هو زينة بدون حلية، وهيبة بدون �شلطان، وح�شن بدون حائط". 

راأي�����������������������ُت ال����������ك����������الم ي����������زي����������ُن ال�����ف�����ت�����ى 
����َم����ْت �����م�����ُت خ������ري مل������ن ق������د �����شَ   وال�����������شَّ

ف�����ك�����م م��������ن ح���������������روٍف جت����������رُّ احل�������ت�������وَف 
�����َك�����ْت ������شَ ل�������و  اأن  ودرّ  ن�������اط�������ٍق  وم����������ن   

قال  ملسو هيلع هللا ىلص: "من �شمت جنا" رواه اأحمد والرتمذي. اأي: من �شمت عن النطق بال�شر، 
قال الغزايل - رحمه اهلل - : "هذا من ف�شل اخلطاب وجوامع كلمه ملسو هيلع هللا ىلص  وجواهر حكمه، 
الل�شان  خطر  اأن  وذلك  العلماء،  خوا�ش  اإل  املعاين  بحار  من  كلماته  حتت  ما  يعرف  ول 
عظيم، واآفاته كثرية من نحو كذب وغيبة ومنيمة ورياء ونفاق وفح�ش ومراء وتزكية نف�ش 
وخو�ش يف باطل، ومع ذلك اإن النف�ش متيل اإليها لأنها �شباقة اإىل الل�شان ولها حالوة يف 
القلب وعليها بواعث من الطبع وال�شيطان، فاخلائ�ش فيها قلما يقدر على اأن يلزم ل�شانه 
فيطلقه فيما يحب ويكفه عما ل يحب، ففي اخلو�ش خطر ويف ال�شمت �شالمة مع ما فيه 
القول يف  تبعات  من  وال�شالمة  والذكر  للعبادة  الفكر  وفراغ  الوقار  ودوام  الهم  من جمع 

الدنيا ومن ح�شابه يف الآخرة".
عن اأبي اأيوب الأن�شاري - ر�شي اهلل عنه - قال: جاء رجل اإىل النبي  ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
ٍع، َوَل َتَكلَّْم ِبَكاَلٍم َتْعَتِذُر ِمْنُه  اَلَة ُمَودِّ لِّ �شَ اَلِتَك َف�شَ عظني واأوجز، فقال: "اإَِذا ُقْمَت يِف �شَ

ا�ِش" رواه اأحمد. ا يِف َيَدْي النَّ َغًدا، َواْجَمْع اْلإَِيا�َش مِمَّ
روي اأنه التقى اأربعة من اأذكياء امللوك: ملك الهند، وملك ال�شني، وملك الفر�ش، 
وملك الروم .. فاجتمعوا على ذم الكالم ومدح ال�شمت، فقال اأحدهم: "اأنا اأندم على ما 
قلت، ول اأندم على ما مل اأقل" وقال الآخر: "اإيّن اإذا تكلمت بالكلمة ملكتني ومل اأملكها، 
واإذا مل اأتكلم بها ملكتها ومل متلكني" وقال الثالث: "عجيب للمتكلم، اإن رجعت عليه كلمته 
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�شّرته، واإن مل ترجع مل تنفعه"، وقال الرابع: "اأنا على رّد ما مل اأقّل اأقدر مني على رّد ما 
قلُت".

اعمل اأكرث مما تتكلم: ال�شامتون من خري اأهل الأر�ش .. هم من ي�شنعون التغيري 
وُي�شيفون كثرًيا يف ع�شر الرثثرة .. الفئة النادرة التي تعمل اأكرث مما تتكلم.

خالل  من  ياأتي  علم  من  الدكتوراة  درجة  حاملو  يتعلمه  ما  "ُثلث  زيجلر:  يقول 
�شنوات  خالل  واملراقبة  التاأمل  ح�شيلة  فيكون  الباقي  اأما  فقط،  الأكادميية  درا�شتهم 

را". عمرهم الباقية. لذا فلي�ش كل متعلم مفكِّ
اإن الإجناز لن يولد يف ال�شجيج بل تت�شكل مالحمه و�شط غابات من ال�شمت ومن 

ال�شكون، والنطوائية لي�شت عيًبا، بل دليل نبوغ يف اأحياٍن كثرية.
والرتكيز  حولك  يح�شل  ما  كل  يف  بعمق  للتفكري  قوية  طاقة  مينحك  وال�شمت 
بعقالنية على اإجابتك .. قال د.عبد الوهاب امل�شريي - رحمه اهلل - : »ل اأقبل �شيًئا على 

عالته، وهذا ما اأ�شابني بداء التاأمل«.
لكل حالة لبو�شها: جعل اهلل تعاىل ال�شمت �شرًتا على اجلاهل، وزيًنا للعامل .. روي 
اأن رجاًل كان يجل�ش اإىل اأبي يو�شف، تلميذ اأبي حنيفة، ويطيل ال�شمت، فقال له اأبو يو�شف 
يوًما: األ تتكلم؟ فقال بلى: متى يفطُر ال�شائم؟ فاأجابه: اإذا غابت ال�شم�ش، فقال: فاإن مل 
تغب اإىل ن�شف الليل؟ ف�شحك اأبو يو�شف، وقال: لقد اأ�شبت يف �شمتك واأخطاأت اأنا يف 

طلبي لنطقك، ثم قال:

ب����ن����ف���������ش����ِه  ال������ع������ي������ي  لأزراِء  ع������ج������ب������ُت 
 و����ش���م���ُت ال������ذي ك�����ان ب��ال�����ش��م��ِت اأع��ل��م��ا

واإمن���������ا  ل����ل����ع����ي����ي  �������ش������رٌت  ال�����������ش�����م�����ِت  ويف 
ي���ت���ك���لرّ���م���ا اأْن  امل������������رِء  ل��������برّ  �����ش����ح����ي����ف����ُة   

ا .. بل يبقى لكل مقام مقال،       فال�شمت لي�ش حمموًدا على الإطالق والكالم اأي�شً
وغاب  ال�شادقة  الن�شائح  ملاتت  باإطالق  ف�شيلة  ال�شمت  كان  ولو  لبو�شها،  حالة  ولكل 

www.alukah.net
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وقامت  الأمة  ميز هذه  الذي  املنكر  والنهي عن  باملعروف  الأمر  وفقدنا  ال�شديد  التوجيه 
عليه خرييتها .. تعي�ش الكلمُة ال�شادقة وُيخلد �شاحبها، ويبقى يف وجدان النا�ش وي�شكن 
ذاكرة قلوبهم، اأما ال�شجيج الكاذب فرمبا يبقى قليال لكن �شيظل ه�ًشا ُمهم�ًشا يف زاوية 

ال�شخب .. �شيعي�ش نكرة ومي�شي نكرة، وميوت يف جوف الفراغ �شراًبا بال معنى.
اإن ال�شمت واإن �شاحبه �شالمة موؤقتة لكنه م�شمار ُيَدُق يف نع�ش الف�شيلة، قال تعاىل: 
وا  ا َع�شَ ِذيَن َكَفُروْا ِمن َبِني اإِ�ْشَراِئيَل َعَلى ِل�َشاِن َداُووَد َوِعي�َشى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مِبَ }ُلِعَن الَّ
نَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئ�َش َما َكاُنوْا َيْفَعُلوَن{ )املائدة:78،79(. َكاُنوْا َيْعَتُدوَن َكاُنوْا َل َيَتَناَهْوَن َعن مُّ وَّ
قال  ملسو هيلع هللا ىلص: "رحم اهلل امرًءا تكلم فغنم اأو �شكت ف�شلم" �شحيح اجلامع. واأفهم بذلك 
اأن قول اخلري خرٌي من ال�شكوت؛ لأن قول اخلري ينتفع به من ي�شمعه وال�شمت ل يتعدى 

�شاحبه.
وقال  ملسو هيلع هللا ىلص: "من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل خرًيا اأو لي�شمت" متفق عليه. 

قال القرطبي - رحمه اهلل - : "معناه اأن امل�شدق بالثواب والعقاب املرتتبني على 
الكالم يف الدار الآخرة ل يخلو اإما اأن يتكلم مبا يح�شل له ثواًبا اأو خرًيا فيغنم اأو ي�شكت 
عن �شيء فيجلب له عقاًبا اأو �شًرا في�شلم، وعليه فـ»اأو« للتنويع والتق�شيم، في�شن له ال�شمت 
حتى عن املباح لأدائه اإىل حمرم اأو مكروه، وبفر�ش خلوه عن ذلك فهو �شياع الوقت فيما 

ل يعنيه، ومن ح�شن اإ�شالم املرء تركه ما ل يعنيه".
واأفاد اخلرب اأن قول اخلري خري من ال�شمت لتقدميه عليه. واأنه اإمنا اأمر به عند 
النا�ش الكالم يف تف�شيل  اأكرث  "وقد   : عدم قول اخلري .. قال القرطبي - رحمه اهلل - 
اآفات الكالم وهي اأكرث من اأن تدخل حتت ح�شر وحا�شله اأن اآفات الل�شان اأ�شرع الآفات 
لالإن�شان واأعظمها يف الهالك واخل�شران فالأ�شل مالزمة ال�شمت اإىل اأن يتحقق ال�شالمة 
من الآفات واحل�شول على اخلريات، فحينئذ تخرج تلك الكلمة خمطومة وباأزمة التقوى 

مزمومة".

وظيفة الشيطان في التخذيل 
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والوسوسة
العبد اإذا قام يف ال�شالة غار ال�شيطان منه، فاإنه قد قام يف اأعظم مقام واأقربه 
واأغيظه لل�شيطان واأ�شده عليه، فهو يحر�ص ويجتهد كل الجتهاد األ يقيمه فيه، بل 
�شاأن  عليه  يهون  ورجله، حتى  بخيله  عليه  ويجلب  وين�شيه،  يعده ومينيه  به  ي��زال  ل 
ذلك  وق��ام يف  العبد،  ذلك منه وع�شاه  ف��اإن عجز عن  بها فيرتكها،  فيتهاون  ال�شالة، 
وب��ني قلبه،  بينه  وي��ح��ول  وب��ني نف�شه،  بينه  ع��دو اهلل تعاىل حتى يخطر  اأق��ب��ل  امل��ق��ام، 
فيذكره يف ال�شالة ما مل يكن يذكر قبل دخوله فيها، حتى رمبا كان قد ن�شي ال�شيء 
واحلاجة واأي�ص منها، فيذكره اإياها يف ال�شالة لي�شغل قلبه بها، وياأخذه عن اهلل - عز 
وجل - فيقوم بها بال قلب، فال ينال من اإقبال اهلل - تعاىل - وكرامته وقربه ما يناله 
املقبل على ربه - عز وجل - احلا�شر بقلبه يف �شالته، فين�شرف من �شالته مثلما دخل 
فيها بخطاياه وذنوبه واأثقاله، مل تخفف عنه بال�شالة، فاإن ال�شالة اإمنا يكفر �شيئات 
من اأدى حقها، واأكمل خ�شوعها، ووقف بني يدي اهلل - �شبحانه - فيها بقلبه وقالبه.

عنه،  و�شعت  قد  باأثقاله  واأح�ص  نف�شه،  من  خفة  وج��د  منها  ان�شرف  اإذا  فهذا 
فوجد ن�شاًطا وراحة وروًحا، حتى يتمنى اأنه مل يكن خرج منها؛ لأنه قرة عينه ونعيم 
كاأنه يف �شجن و�شيق حتى يدخل  ي��زال  الدنيا، فال  روح��ه وجنة قلبه، وم�شرتاحه يف 
قال  كما  ب�شالتنا،  فن�شرتيح  ن�شلي  يقولون:  فاملحبون  منها،  ل  بها  في�شرتيح  فيها، 
اإمامهم وقدوتهم ونبيهم ملسو هيلع هللا ىلص: »يا بالل اأرحنا بال�شالة« رواه اأحمد واأبو داود، و�شححه 

الألباين. ومل يقل: اأرحنا منها.
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »جعلت قرة عيني يف ال�شالة« رواه اأحمد والن�شائي، و�شححه الألباين.
فمن جعلت قرة عينه يف ال�شالة كيف تقر من دونها، وكيف يطيق ال�شرب عنها؟ 
ف�شالة هذا احلا�شر بقلبه الذي قرة عينه يف ال�شالة هي التي ت�شعد ولها نور وبرهان 
واأم��ا  كما حفظتني"،  اهلل  "حفظك  فتقول:  وج��ل-،  عز   - الرحمن  بها  ي�شتقبل  حتى 
�شالة املفرط امل�شيع حلقوقها وحدودها وخ�شوعها، فاإنها تلف كما يلف الثوب اخللق، 

وي�شرب بها وجه �شاحبها وتقول: "�شيرّعك اهلل كما �شيعتني". 

ال أحب المدرسة
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طرح اأحدهم فكرة تقول: اأقرتح اأن يكون يوم ال�شبت اإجازة، ويوم الأحد درا�شة، 
ويوم الإثنني اإجازة، ويوم الثالثاء درا�شة، والأربعاء اإجازة، ويوم اخلمي�ص واجلمعة هي 

اإجازة بطبيعة احلال.
هل جل�شت يوًما من الأيام مع جمموعة يف نقا�ص، اأو واجهت �شوؤاًل حمرًجا، اأو 
حتى موقًفا، ووقفت م�شدوًها، وكنت - كما يقال يف املثل - كالأطر�ص يف الزفة، ل تعرف 

جواًبا، ول تريد �شواًبا؟!
كيف اأ�شبح العلماء بهذه املكانة؟!

لأن اهلل - �شبحانه وتعاىل - اأراد بهم خرًيا؛ ففقههم يف الدين: "من يرد اهلل به 
خرًيا يفقهه يف الدين".

كيف بنى املهند�شون البنايات الفخمة؟
كيف �شنع العلماء الأجهزة؟

كيف و�شلت الأمم اإىل مكانتها احل�شارية؟
هل هي بال�شواليف والق�ش�ص؟!

هل جاءتهم هذه هبة بال جهد ول عمل ول اإ�شرار؟!
اأجل  به، فقد يكون ذلك من  واإذا ظفرت  بالدرا�شة،  ا  اأن جتد مهموًما حقًّ يقل 

الدرجات، ومن اأجل ال�شهادة فح�شب.
تخيل اأجياًل من البلهاء، والأغبياء، )اأ�شحاب ال�شواليف( كما يقال.

ماذا �شوف ي�شكلون لأمتهم؟
وماذا �شوف يقدمون مل�شتقبلها؟

ف�����ع�����ل�����م م���������ا ا������ش�����ت�����ط�����ع�����ت ل������ع������ل ج���ي���ال
�����ش����ي����اأت����ي ي�����ح�����دث ال����ع����ج����ب ال����ع����ج����اب

تواضع النمل وسر بقائه
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اأف�شل ال�شالة وال�شالم - بوادي النمل قالت  عندما مر النبي �شليمان - عليه 
منلة وهي ت�شرخ خائفة من اأن تق�شي حياتها حتت اأنقا�ص �شليمان، نادت باقي النمل: 
كالم  �شليمان  �شمع   ،)1٨ )ال��ن��م��ل:  رب  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  زب 

النملة فاأ�شفق عليها.
راأ�شها عطًفا  لها وهو مي�شح على  به ينحني ليهدئ من روعها ويبت�شم  وك��اأين 

وحناًنا.
على اجلن  احلكم  له  اهلل  ر  �شخرّ ملن  كيف ميكن  اأت�شاءل:  اأن  يحق يل  ت��رى هل 
والإن�ص وجميع املخلوقات اأن ميتلك الوقت لبت�شامة �شادقة لأ�شغر املخلوقات يف هذا 

الكالم؟!
اأت�شاءل مرة اأخرى: هل فعاًل احلجم هو الذي يحدد قدر املخلوق؟

قيد  على  زال  ما  النمل  لكن  ال�شنني،  مئات  منذ  واختفت  ولت  فالدينا�شورات 
احلياة. 

هذا املخلوق الذي قد تدو�شه برجليك من غري �شعور بوجوده ل ميلك القدرة 
الثاأر منه، مِلَ كل هذا الحرتام  اأو  على الدفاع عن نف�شه، ول حتى احلقد على قاتله 

والتقدير له؟ حتى اأنزل اهلل �شورة كاملة با�شمه وجعل الأنبياء حترتمه؟
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اآلداب الحسان لتالوة القرآن الكريم
القراآن كتاب اهلل - عز وجل -، ينبغي للم�شلم اأن يداوم على تالوته؛ ليح�شل له 

النفع، ول بد له قبل تالوته من اآداب، منها:
1( اأن يق�شد بتالوته وجه اهلل - عز وجل -.

2( القراءة على طهارة، ول يجوز م�ص امل�شحف وهو حمدث.
3( اأن تكون القراءة يف مو�شع نظيف كامل�شجد.

4( اأن ي�شتقبل القبلة عند القراءة.
5( ال�شتعاذة، ثم الب�شملة عند ابتداء القراءة.

٦( اأن يقراأ بخ�شوع وتدبر.
7( اأن يرفع �شوته بالقراءة ب�شرط عدم الإيذاء.
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مخاطر إهمال تناول الحليب
اإن اإهمال تناول احلليب ومنتجات الألبان الطازجة الغنية بالكال�شيوم وفيتامني 
)اأ(، والعتماد على ال�شكريات، والكربوهيدرات الي�شرية، والدقيق الأبي�ص؛ مما يرفع 
من ن�شبة الأن�شولني يف الدم، وبالتايل يوؤدي اإىل تغري معدل الأي�ص )اأي: اله�شم( يف 
اجل�شم، كما اأن ف�شالتها قد تتجمع بني الأ�شنان، خا�شة لدى الأطفال ال�شغار، وتكون 
الطعام  م�شغ  عملية  على  �شلًبا  ينعك�ص  واآلمها؛ مما  الأ�شنان  ت�شو�ص  يف  �شبًبا  بذلك 
ب�شكل جيد، والتي متثل عملية اله�شم الأوىل للمواد الغذائية يف الفم، وكذلك تزيد 

ا على ت�شو�ص الأ�شنان.  تلك املواد الغذائية من حمو�شة اللعاب، الذي يوؤثر اأي�شً
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 أضرار التدخين على الدين
اأنه يجعل املدخن بعيد ال�شلة بربه متثاقاًل للعبادة، خا�شة ال�شيام. 

اأنه يدعو اإىل خمالطة الف�شاق، ويزهد يف �شحبة الأخيار. 
اأنه من اأكرب اأ�شباب �شقوط الأخالق، وتدين املروءة. 

الإدم��ان واجل��رائ��م، والواقع ي�شهد  اإىل كل �شر، ويدخل متعاطوه يف  بوابة  اأن��ه 
لذلك. 

يبغ�ص ملتعاطيه املكث يف امل�شاجد، وينفره من ال�شاحلني. 
تو�شيخ مو�شع كالم اهلل ور�شوله؛ لأن حمل التالوة والذكر هو الل�شان فيتلوث 

بهذا الدخان.
من اأهل العلم من يرى اأن �شارب الدخان فا�شق؛ لأنه ي�شر على مع�شية �شغرية، 

فت�شري يف حقه كبرية.
من اأهل العلم من يرى اأن �شاربه يجلد اأربعني جلدة؛ قيا�ًشا على اخلمر، بغ�ص 

النظر عن �شحة هذا القيام كما �شبق.
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أضرار التدخين على البدن
�ص ل�شخط الرب.  ي�شعف اإميان العبد ويق�شي القلب ويعررّ

ي�شعف �شهية املدخن للطعام، كما هو م�شاهد. 
يعد من اأ�شباب الإ�شابة ب�شرطان الرئة وال�شل. 

يوؤدي اإىل الذبحات ال�شدرية وال�شكتة القلبية و�شيق التنف�ص. 
من اأكرب م�شادر احلرائق التي يروح فيها �شحايا اأبرياء. 

يوؤدي اإىل �شعف املناعة، خا�شة عند كرب ال�شن. 
وبالتايل هو انتحار بطيء و�شلل ي�شري اإىل اأن نفري. 

يوؤدي اإىل اإ�شعاف الب�شر واإثارة اإفراز الدموع، وكذلك ال�شمع والعقل. 
يورث احلمق، و�شرعة الغ�شب.

د الفم وال�شفتني واحللق، وي�شبب تقرح اللثة.  ي�شورّ
يوؤدي اإىل تيبي�ص الكبد، والإ�شابة بالقرحة املعوية.
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أيها الولد
ن�شيحة من والد اإىل ولده، يقول فيها:

الكتب، وحرمت على  العلم ومطالعة  بتكرار  اأحييتها  ليال  كم من  الولد:  اأيها 
نف�شك النوم؛ ل اأعلم ما كان الباعث فيه؟ 

اإن كانت نيتك نيل عر�ص الدنيا، وجذب حطامها وحت�شيل منا�شبها، واملباهاة 
 على الأقران والأمثال، فويل لك ثم ويل لك، واإن كان ق�شدك فيه اإحياء �شريعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ل��ك.. ثم طوبي لك، ولقد  بال�شوء، فطوبى  ��ارة  الأمرّ النف�ص  اأخالقك، وك�شر  وتهذيب 

�شدق من قال �شعًرا: 

�����ش����ه����ر ال�����ع�����ي�����ون ل����غ����ري وج�����ه�����ك ����ش���ائ���ع
وب���������ك���������اوؤه���������ن ل������غ������ري ف�������ق�������دك ب�����اط�����ل

وكرمه، لكن بعد اأن ي�شتعد بطاعته وعبادته؛ لأن رحمة اهلل قريب من املح�شنني.
ا يبلغ مبجرد الإمي��ان، قلنا: نعم، لكن متى يبلغ؟ وكم من عقبة  ولو قيل اأي�شً
كوؤود يقطعها اإىل اأن ي�شل؟ فاأول تلك العقبات: عقبة الإميان واأنه هل ي�شلم من �شلب 

الإميان اأم ل؟ واإذا و�شل، هل يكون خائًنا مفل�ًشا؟
وقال احل�شن الب�شري - يرحمه اهلل -: يقول اهلل - تعاىل - لعباده يوم القيامة: 

ادخلوا يا عبادي اجلنة برحمتي واقت�شموها بقدر اأعمالكم. 
اإ�شرائيل عبد  اأن رج��اًل من بني  اأيها الولد: ما مل تعمل مل جتد الأج��ر. حكي 
اهلل - تعاىل - �شبعني �شنة، فاأراد اهلل - تعاىل - اأن يجلوه على املالئكة، فاأر�شل اهلل اإليه 
ملًكا يخربه باأنه مع تلك العبادة ل يليق به دخول اجلنة، فلما بلغه، قال العابد: نحن 
خلقنا للعبادة فينبغي لنا اأن نعبده، فلما رجع امللك، قال: اإلهي اأنت اأعلم مبا قال، فقال 
اهلل - تعاىل -: اإذا هو مل يعر�ص عن عبادتنا فنحن مع الكرم ل نعر�ص عنه، ا�شهدوا يا 

مالئكتي اأين قد غفرت له. 
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ماذا وكيف نأكل؟

وفرة الطعام، و�شحة اجلهاز اله�شمي، وال�شهية املفتوحة، ثالثي يتوافر ملاليني 
الب�شر حول العامل، لكنه ل ي�شمن لهم اجل�شم ال�شليم، وال�شبب يف ذلك اأنهم ل يعرفون 
كيف وماذا ياأكلون؟، ولذلك ي�شاب العديد منهم باأمرا�ص �شوء التغذية وال�شمنة وع�شر 

اله�شم.

واإليك بع�ص النقاط الأ�شا�شية التي يجب عليك اإتقانها؛ لكي تعرف ماذا وكيف 
تاأكل؟!

اإعداد وجبات غذائية متوازنة حتتوي على العنا�شر الغذائية التي يحتاج اإليها 
اجل�شم بكميات منا�شبة، فاحلا�شل الآن اأن الكثريين يركزون ب�شكل كبري يف وجباتهم 
العنا�شر، فالذين ي�شعون علي موائدهم  بقية  علي عنا�شر غذائية ميعنة، ويهملون 
اأرًزا ومعكرونة وخبًزا يف وقت واحد ل يعرفون كيف ياأكلون، فجميعها ن�شويات وميكن 
اإ�شرار، وهذا النمط اخلاطئ من الأك��ل ي��وؤدي يف  اأن يحل حمل اجلميع دون  لأحدها 
اأو ترتاكم يف جل�شم يف  )فاقد(  اإىل ف�شالت  اإم��ا  الإن�شان  اأك��ل  ما  اإىل حتويل  النهاية 
�شورة قد تكون غري مفيدة غالًبا. وال�شيء نف�شه ينطبق على من يجعلون اجلزء الأكرب 
من وجباتهم بروتينات )حلوًما ودواجن( على ح�شاب العنا�شر الغذائية الأخرى، فما 
ياأكلونه من حلوم يف هذه احلالة اأغلبه �شي�شبح اإما ف�شالت اأو ترت�شب باجل�شم كدهون 

و�شحوم و�شمنة، وت�شغط على القلب وتنهك الع�شالت.

املنتجات  بع�ص  واأك��ل  الغازية،  امل�شروبات  �شرب  اإىل  امل��دار���ص  طلبة  بع�ص  يلجاأ 
ال�شكرية كالكاكاو قبل الوجبات، وهذا �شلوك خاطئ، حيث اإن هذه املنتجات ذات �شعرات 
الأ�شا�شية،  يتناول وجباته  وبالتايل ل  بال�شبع،  الطالب  باإح�شا�ص  حرارية عالية تقوم 

فيوؤدي ذلك اإىل اأمرا�ص �شوء التغذية.
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ملد  الالزمة  العنا�شر  على  الغذائية حمتوية  الوجبات  تكون  اأن  على  احلر�ص 
اجل�شم بالطاقة، وهي تتكون من )بروتينات - �شكريات - ن�شويات - فيتامينات - اأمالح 

معدنية(.

ولال�شتف�شار عن هذه العنا�شر فاإن مدر�شك ملادة العلوم، �شوف يجيبك عن كل 
ال�شتف�شارات التي لديك.

منافع الملح

الغ�شيل، و�شودا  ال�شودا؛ مثل: �شودا  الأولية لتح�شري مركبات  املادة  امللح هو 
اخلبيز، وال�شودا الكاوية، كما ي�شتعمل امللح لتزجيج بع�ص اأنوع اخلزف الرخي�ص.

الوحيدة  احلفظ  ط��رق  اأن  فالواقع  الأغ��ذي��ة؛  فائدته يف حفظ  ونعرف جميًعا 
تقريًبا التي عم ا�شتخدامها فيما م�شى من الأزمان مل تتعدى التمليح والتدخني. 

اإنه ليعزي انت�شار داء  وكانت املوؤونة العادية يف ال�شفن؛ هي اللحم اململح، حتى 
الإ�شقربوط بني البحارة اإىل امللح الذي يدخل اأج�شامهم عن هذا الطريق لذلك انت�شر 
نف�ص املر�ص بني �شكان الياب�شة اإذ كان علف ال�شتاء للما�شية يف تلك الأزم��ان حمدوًدا 
امللح؛  يف حملول  يخلل حلمها  ثم  ال�شتاء؛  قبيل  تذبح  املا�شية  وكانت  نوعه،  يف  ا  ج��دًّ

واملعروف اأن امللح اإذا زادت كميته تدخل يف العمليات احليوية.

ولذا؛ يقتل اجلراثيم، ويحفظ اللحم من الف�شاد. 



665

بنك الكلمة البينة

جائزة الملك فيصل العالمية

تاأ�ش�شت جائزة امللك في�شل العاملية بقرار من جمل�ص اأمناء موؤ�ش�شة امللك في�شل 
اخلريية عام )1397ه� - 1977م( وبداأ منحها من عام )1399ه� - 1979م(.

امللك في�شل  بداأت جائزة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  الريا�ص يف  مقرها مدينة 
العاملية بثالث جمالت هي: 

1- خدمة الإ�شالم. 

2- الدرا�شات الإ�شالمية. 

3- الأدب العربي. 

ثم اأ�شيف اإليها فرعان: الطب والعلوم، وبداأ منح جائزتيها عام )1401ه�(.

اأهداف جائزة امللك في�شل - رحمه اهلل - :

للجائزة عدة اأهداف هي: 

1- العمل على خدمة الإ�شالم وامل�شلمني يف املجالت الفكرية والعلمية والعملية. 

العام للم�شلمني يف حا�شرهم وم�شتقبلهم، والتقدم بهم نحو  النفع  2- حتقيق 
ميادين احل�شارة للم�شاركة فيها. 

3- تاأ�شيل املثل والقيم الإ�شالمية يف احلياة الجتماعية واإبرازها للعامل. 

4- الإ�شهام يف تقدم الب�شرية واإثراء الفكر الإن�شاين. 
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تاريخ الحشرات على كوكب األرض

تعترب احل�شرات من اأول احليوانات التي ظهرت فوق الأر�ص منذ )435( مليون 
منذ  ظهرت  التي  الطائرة  الدينا�شورات  قبل  ظهر  طائر  ح��ي��وان  اأول  وك��ان��ت  �شنة؛ 
)204( مليون �شنة؛ فظهرت قبل الطيور والوطاويط مبدة طويلة؛ واحل�شرات �شاعدت 

النباتات الزهرية لتعي�ص وت�شتمر عن طريق القيام بعملية تلقيحها.

ولقد ظهرت احل�شرات على الأر�ص منذ )400( مليون �شنة؛ وحالًيا تعي�ص يف كل 
مكان من الغابات املطرية حتى املناطق القطبية؛ ويعتقد العلماء اأن احل�شرات ناجحة 
ميكنه  ومعظمها  �شغرية  ولأن��ه��ا  يحميها؛  خارجًيا  هيكاًل  لها  لأن  وذل��ك  البقاء،  يف 
الهرب من  على  �شاعدها  بها  التي تطري  الأجنحة  ووج��ود  ف�شغر حجمها  ال��ط��ريان؛ 

اأعدائها والرحيل لبيئات جديدة.

ولأنها �شغرية؛ فت�شتهلك كمية �شغرية من الطعام، كما ميكنها العي�ص يف �شقوق 
واأماكن �شغرية، وتتوالد بك ة وب�شرعة.
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حكم استماع الموسيقى واألغاني 
البن عثيمين

املو�شيقى  ا�شتماع  حكم  ع��ن   - اهلل  رحمه   - عثيمني  ب��ن  ال�شيخ/ حممد  يقول 
والأغاين: "ا�شتماع املو�شيقى والأغاين حرام ول �شك يف حترميه، وقد جاء عن ال�شلف 
من ال�شحابة والتابعني اأن الغناء ينبت النفاق يف القلب، وا�شتماع الغناء من لهو احلديث 

والركون اإليه. وقد اهلل - تعاىل - : چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍچ )لقمان: ٦(. 

قال ابن م�شعود يف تف�شري الآية: واهلل الذي ل اإله اإل هو اإنه الغناء". 

له  التف�شري  التف�شري؛ لأن  الثالثة يف  املرتبة  ال�شحابي حجة، وهو يف  وتف�شري 
ثالث مراتب: تف�شري القراآن بالقراآن، وتف�شري القراآن بال�شنة، وتف�شري القراآن باأقوال 
ال�شحابة، حتى ذهب بع�ص اأهل العلم اإىل اأن تف�شري ال�شحابي له حكم الرفع، ولكن 

ال�شحيح اأنه لي�ص له حكم الرفع، واإمنا هو اأقرب الأقوال اإىل ال�شواب. 

ثم اإن ال�شتماع اإىل الأغاين واملو�شيقى وقوع فيما حذر منها النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: 
البخاري  رواه  وامل��ع��ازف«  واخلمر  واحلرير  احل��ر  ي�شتحلون  اأمتي  من  اأق��وام  »ليكونن 
وغريه، يعني ي�شتحلون الزنا واخلمر واحلرير - وهم رجاًل ل يجوز لهم لب�ص احلرير 
اأبي عامر  اأو  اأبي مالك الأ�شعري،  اآلة اللهو. رواه البخاري من حديث  - واملعازف هي 

الأ�شعري. 

ا�شتماع  من  باحلذر  امل�شلمني  اإخ���واين  اإىل  الن�شيحة  اأوج��ه  فاإنني  ه��ذا؛  وعلى 
الأغاين واملو�شيقى، واأل يغرتوا بقول من قال من اأهل العلم باإباحة املعازف، لأن الأدلة 

على حترميه وا�شحة و�شريحة.

واأما م�شاهدة امل�شل�شالت التي بها الن�شاء فاإنها حرام، ما دامت توؤدي اإىل الفتنة 
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والتعلق باملراأة، وامل�شل�شالت كلها غالبها �شارة حتى واإن مل ي�شاهد فيها الرجل املراأة 
اأو ت�شاهد املراأة الرجل؛ لأن اأهدافها يف الغالب �شرر على املجتمع يف �شلوكه واأخالقه. 

اأ�شاأل اهلل تعاىل اأن يقي امل�شلمني �شرها، واأن ي�شلح ولة اأمور امل�شلمني ملا فيها 
اإ�شالح امل�شلمني، واهلل اأعلم".
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الصيام ومضاعفة األجر

ا�شتثنى اهلل ال�شوم من الأعمال امل�شاعفة، فتكون الأعمال كلها ت�شاعف بع�شر 
بل  العدد،  هذا  يف  ت�شعيفه  ينح�شر  ل  فاإنه  ال�شيام  اإل  �شعف،  �شبعمائة  اإىل  اأمثالها 
ي�شاعفه اهلل - عز وجل - اأ�شعاًفا كثرية بغري ح�شر عدد؛ فاإن ال�شيام من ال�شرب، وقد 
قال اهلل تعاىل: چ ىث   يث   حج  مج  جح  مح چ )الزمر: 10(، ولهذا ورد 
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه �شمى �شهر رم�شان �شهر ال�شرب، ويف حديث اآخر عنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال�شوم 

ن�شف ال�شرب« رواه الرتمذي.

وال�شرب ثالثة اأنواع: �شرب على طاعة اهلل، و�شرب عن حمارم اهلل، و�شرب على 
اأقدار اهلل املوؤملة. وجتتمع الثالثة كلها يف ال�شوم؛ فاإن فيه �شرًبا على طاعة اهلل، و�شرًبا 
عما حرم اهلل على ال�شائم من ال�شهوات، و�شرًبا على ما يح�شل لل�شائم فيه من اأمل 
اجلوع والعط�ص، و�شعف النف�ص والبدن، وهذا الأمل النا�شئ من اأعمال الطاعات يثاب 

عليه �شاحبه. 

واعلم اأن م�شاعفة الأجر لالأعمال تكون باأ�شباب؛ منها: �شرف املكان املعمول فيه 
ذلك العمل كاحلرم، ولذلك ت�شاعف ال�شالة يف م�شجدي مكة واملدينة، كما قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
»�شالة يف م�شجدي هذا خري من األف �شالة فيما �شواه من امل�شاجد اإل امل�شجد احلرام« 
رواه البخاري وم�شلم. ومنها: �شرف الزمان، ك�شهر رم�شان وع�شر ذي احلجة، كما قال 
ملسو هيلع هللا ىلص: »من تطوع فيه بخ�شلة من خ�شال اخلري كان كمن اأدى فري�شة فيما �شواه، ومن 

اأدى فيه فري�شة كان كمن اأدى �شبعني فري�شة فيما �شواه«. 

فلما كان ال�شيام يف نف�شه م�شاعًفا اأجره بالن�شبة اإىل �شائر الأعمال، كان �شيام 
�شهر رم�شان م�شاعًفا على �شائر ال�شيام؛ ل�شرف زمانه، وكونه هو ال�شوم الذي فر�شه 

اهلل على عباده، وجعل �شيامه اأحد اأركان الإ�شالم التي بني الإ�شالم عليها. 
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سماحة وأخالق

بينما الر�شول عليه ال�شالة وال�شالم جال�ًشا بني اأ�شحابه ذات يوم واإذا برجل من 
اأحبار اليهود ي�شمي زيد بن �شعنه، وهذا الرجل من علماء اليهود فدخل على الر�شول 
عليه ال�شالة وال�شالم واخرتق �شفوف اأ�شحابه حتى اأتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص وجذبه من جمامع 
ثوبه و�شده �شًدا عنيًفا وقاله له بغلظة: اأدِّ ما عليك من الدين يا حممد اإنكم يا بني 

ها�شم قوم متاطلون يف اأداء الديون.

وكان الر�شول عليه ال�شالة وال�شالم قد ا�شتدان من هذا اليهودي بع�ص الدراهم 
اأداء الدين بعد. فقام عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - وهز  ولكن مل يحل موعد 

�شيفه وقال: ائذن يل ب�شرب عنقه يا ر�شول اهلل؟

 :  - عنه  اهلل  ر�شي   - اخلطاب  بن  لعمر  وال�شالم  ال�شالة  عليه  الر�شول  فقال 
"ما لهذا دعوناك لقد كنت اأنا وهو يف حاجة منك اإىل غري ذلك .. مره بح�شن الطلب 

ومرين بح�شن الأداء".

فقال اليهودي: والذي بعثك باحلق يا حممد ما جئت لأطلب منك ديًنا واإمنا 
ق��راأت جميع  ولكني  بعد،  يحل  الدين مل  اأن موعد  اأعلم  فاأنا  اأخالقك،  لأخترب  جئت 
اأو�شافك يف التوراة فراأيتها كلها متحققة فيك اإل �شفة واحدة مل اأجربها معك؛ وهي 
اأنك حليم عند الغ�شب، واإن �شدة اجلهالة ل تزيدك اإل حلًما ولقد راأيتها اليوم فيك 
فاأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل، واأنك يا حممد ر�شول اهلل؛ اأما الدين الذي عندك فقد جعلته 

�شدقة على فقراء امل�شلمني.
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الملل دون استعجال

الذي ُيخيف دائًما؛ لي�ص ال�شاأم الدوري الذي يكون بني موجات الن�شاط واحلركة 
والإقبال والجنذاب: ولكن ال�شاأم الذي يخيم على النف�ص وي�شتويل على ال�شخ�ص يف 

معظم اأوقاته.

ولبد اأن ندرك اأن ال�شاأم جزء طبيعي من احلياة؛ فاأعظم الكتب امتاًعا وفائدة، 
الأم��ور  الأعمال حيوية ل يخلو من بع�ص  واأك��   اململة،  الف�شول  يحتوي على بع�ص 
املزعجة واململة؛ ولهذا فيجب اأن نتعلم كيف نتحمل ذلك، ونتقبله على اأنه جزء طبيعي 

من احلياة، ويجب اأن نعلم غرينا هذا المر.

لي�ص  باأعمال  والقيام  ال�شرب  دائًما  يتطلب  املجد،  وذرى  املعايل  فبلوغ  ؛  ا  اأي�شً  
فيها اأي �شيء من الإثارة، والرجال والن�شاء العظام كانوا - دائًما وعلى مدار التاريخ - 
يقومون باأعمال كثريه تبدو لالآخرين مملة وعقيمة، ولكن احلقيقة هي اأن الجنازات 

العظيمة حتتاج اإىل احلياة الهادئة املنظمة، ولي�ص اإىل احلياة املتقلبة واملثرية.

احليوية  وب��ني  بيننا  حالت  املغلقة؛  البيئة  يف  نعي�شها  التي  ال�شناعية  احل��ي��اة 
لثمار  وعند قطفنا  احلقول،  عند جتولنا يف  الذي جنده  والتاأثر  والتفتح،  والن�شاط، 

�شجرة، اأو م�شاركتنا يف �شقاية ب�شتان.

اإن ُبعدنا عن احلياة امللت�شقة بالأر�ص التي تفور بالنماء والتجدد، جعلنا ل نرى 
�شوى ال�شمنت )امل�شلح(، واحلجر، واحلديد؛ فت�شلبت نفو�شنا، وجفت مياه الروح يف 

اأعماقنا!.

اإنني اأعتقد اأن علينا األ ننظر اإىل مو�شوع امللل نظرة متعجلة، اأو نظرة ا�شتخفاف، 
والقتل،  اخلمر،  و�شرب  كالغت�شاب،  الكربى؛  اجلرائم  من  كثرًيا  اأن  الوا�شح  من  اإذ 

وقطع الطريق، كان لل�شاأم وامللل ن�شيب يف دفع اأ�شحابها اإليها.
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ع��ازًل  بال�شاأم لنتخذ منه  اأن اهلل - جل وع��ال - زودن��ا  اأ�شعر يف بع�ص الح��ي��ان 
يحول بني نفو�شنا وبني الأ�شياء ال�شيئة التي نراها ون�شمعها؛ حيث ل يحول بيننا وبني 

التفاعل والتاأثر بالكالم الرديء والفكار التافهة �شيئ؛ مثل ال�شجر.

وقد يكون لل�شاأم ميزة اأخرى، نلم�شها من خالل التجربة، وهي اأننا لول ال�شاأم 
لأ�شبنا بالإرهاق من فرط الن�شاط، وال�شتجابة للمثريات املختلفة، ولهذا فاإن ال�شاأم 
ي�شكل فرتة ا�شتجمام، ولطاملا كان امللل مقدمة لن�شاط عظيم، وحتفيز نف�شي، وانطالق 

روحي هائل.

�شيء جميل اأن نرى ال�شياء من اأك  من زاوية، واأن نقلب الأمور على اأك  من 
الكون، ولنلم�ص  بثرّه اخلالق - جل وعال - يف هذا  الذي  املده�ص  التوازن  وجه؛ لرنى 

�شيًئا من حكمة احلياة.
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بحلم صغير بدأ مشروعه الكبير

كان هناك رجل ياباين يدعى )تويوتا(، وكان اأبوه ميلك خمزًنا �شغرًيا وبجوار 
هذا املخزن يوجد معر�ص للماكينات العظيمة الأمريكية، فكان تويوتا يذهب كل يوم 
اإىل هذا املعر�ص مل�شاهدة املاكينات بال�شاعات. فالحظ �شاحب املعر�ص وجوده، و�شاأله 
عن عمره فقال: )22( عاًما. ف�شاأله عن مهنة والده؟ فقال: اأن لديهم خمزًنا �شغرًيا. 
فقال له: ملاذا تاأتي كثرًيا هنا؟ اإذا جل�شت هنا )100( �شنة لن تتعلم �شيًئا فلن ي�شتطيع 

اليابانيون �شنع مثل هذه الآلت.

ا وقال: كيف تكون يابانًيا وتفكر بهذه الطريقة اخلالية من  فغ�شب تويوتا جدًّ
�شيارات،  اأك��رب م�شنع  �شنة �شاحب  بعد )20(  �شاكون  اأنني  اأع��دك  اأن��ا  وق��ال:  الطموح، 

و�شاأعر�ص �شياراتي يف معر�شك هذا، واأن�شاأ �شركة تويوتا.

اأو )15( عاًما اأ�شبحت مبيعات تويوتا اأكرب من مبيعات اأكرب  بعد حوايل )10( 
ثالث �شركات اأمريكية يف �شناعة ال�شيارات؛ فقد �شنعت ال�شركات الثالث )9( ماليني 
�شيارة يف ال�شنة، وتويوتا وحدها يف �شنة )1990م( �شنعت )11( مليون �شيارة .. لقد بداأ 

املو�شوع بحلم!!.
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المسلمون وابتكار المستشفيات

هذه  اأج��ل  من  ولعل  ل حت�شى،  الطب  امل�شلمني يف جم��ال  اإ�شهامات  اأن  ل�شك 
اإنهم  بل  العامل،  يف  امل�شت�شفيات  اأ�ش�ص  من  اأول  هم  امل�شلمني  اأن  واأعظمها؛  الإ�شهامات 

�شبقوا غريهم يف لك الأمر باأك  من ت�شعة قرون!!

فقد اأُ�ش�ص اأول م�شت�شفى اإ�شالمي يف عهد اخلليفة الأموي الوليد بن عبدامللك، 
ا يف اجلذام،  والذي حكم يف �شنة )٨٦ه�( اإىل �شنة )9٦ه�(، وكان هذا امل�شت�شفى متخ�ش�شً
واأن�شئت بعد ذلك امل�شت�شفيات العديدة يف العامل الإ�شالمي، وبلغ بع�شها �شاأًوا عظيًما؛ 
الكليات  اأوائ���ل  م��ن  وتعترب  وال��ط��ب،  للعلم  ق��الًع��ا  تعد  امل�شت�شفيات  ه��ذه  ك��ان��ت  حتى 
واجلامعات يف العامل، بينما اأن�شئ اأول م�شت�شفى اأوروبي يف باري�ص بعد ذلك باأك  من 

ت�شعة قرون!!

املتنقل،  ومنها  الثابت  منها  وكان  ب�)البيمار�شتانات(،  تعرف  امل�شت�شفيات  وكانت 
بغري   - ول��و �شغرية   - اإ�شالمية  وقلما جتد مدينة  امل��دن،  ين�شاأ يف  ال��ذي  هو  فالثابت 
م�شت�شفى، اأما امل�شت�شفى املتنقل فهو الذي يجوب القرى البعيدة وال�شحاري واجلبال!!

املنتقلة حتمل على جمموعة كبرية من اجلمال، و�شلت يف  امل�شت�شفيات  وكانت 
بع�ص الأحيان اإىل اأربعني جماًل!! وذلك يف عهد ال�شلطان حممود ال�شلجوقي - رحمه 
اهلل - ، وال��ذي حكم من �شنة )511ه���( اإىل �شنة )525ه���( - وكنت هذه القوافل مزودة 
بالآلت العالجية والأدوية، ويرافقها عدد من الأطباء، وكان مبقدورها الو�شول اإىل 

كل رقعة يف الأمة الإ�شالمية.

ا يف امل�شتوى،  وقد و�شلت امل�شت�شفيات الثابتة يف املدن الكربى اإىل درجة راقية جدًّ
وكان من اأ�شهرها امل�شت�شفى الع�شدي ببغداد، والذي اأن�شئ يف �شنة )371ه�(، وامل�شت�شفى 
النوري بدم�شق، والذي اأن�شئ يف �شنة )549ه�(، وامل�شت�شفى املن�شوري الكبري بالقاهرة، 
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والذي اأن�شئ �شنة )٦٨3ه�(، وكان بقرطبة وحدها اأك  من خم�شني م�شت�شفى!!

اأق�شام بح�شب التخ�ش�ص؛ فهناك  اإىل  وكانت هذه امل�شت�شفيات العمالقة تق�شم 
واأق�شام  اجللدية،  لالأمرا�ص  واأق�شام  للجراحة،  واأق�شام  الباطنية،  لالأمرا�ص  اأق�شام 

لأمرا�ص العيون، واأق�شام لالأمرا�ص النف�شية، واأق�شام للعظام والك�شور وغريها. 

www.alukah.net
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علم الخرائط

ل ينكر اأحد اأن الغرب قد ا�شتفاد من جمهودات امل�شلمني يف علم اجلغرافيا عامة 
اأميا ا�شتفادة؛ بل اإن )اأطل�ص الإ�شالم( اأو اخلرائط الإ�شالمية كانت يف مقدمة مظاهر 

التاأثري الإ�شالمي املبا�شر يف احل�شارة الغربية.

الآف��اق(  اخ��رتاق  يف  امل�شتاق  "الإدري�شي" )نزهة  موؤلف  )ال��غ��رب(  فقد تخطف 
وقاموا بطباعته طبات كثرية وخمتلفة، حتى ظل هذا الكتاب م�شدًرا اأ�شا�شًيا لدار�شي 

اجلغرافيا الأوربيني على مدار اأك  من اأربعة قرون!!

حيث  ال��وق��ت،  ذل���ك  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى  "الإدري�شي" خريطته  �شمم 
ويتكون خمطوط  اأ�شفلها.  ال�شمال يف  اإىل  انتقل  ثم  اأعلى اخلريطة،  باجلنوب يف  بداأ 
اخلريطة من )70( ورقة، مقا�ص )33×21�شم(، وت�شل اإىل نحو خم�شة اأمتار مربعة.

وقد قام العامل الأملاين "كونراد ميلر" بن�شر ن�شخة ملونة منها �شنة )192٨م( 
بعد اأن بذل جمهوًدا خارًقا من اأجل جتميع اأجزائها املختلفة، وترجمة الأ�شماء العربية 

اإىل الأملانية. 

ثم اهتم املجتمع العراقي بهذا الكتاب؛ فعمل باحثوه على مراجعة وتدقيق كل 
�شنة )1951م( وهي  الإدري�شي وطبعوها  واأخرجوا خريطة  العامل،  املوجودة يف  الن�شخ 

بطول مرتين وعر�ص مرت واحد. 
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ورود على الطريق

يحكى اأن �شقاًء امتهن حمل املاء يف بالد الهند كانت له جرتان كبريتان معلقتان 
بينما  فيها ثقب �شغري  اإح��دى اجلرتني  وكانت  رقبته،  على طريف ع�شا يحملها على 
الأخرى �شليمة تعطي ن�شيبها من املاء كاماًل بعد نهاية م�شوار طويل من النبع اإىل 

البيت، اأما اجلرة املثقوبة؛ فدائًما ما ت�شل يف ن�شف عبوتها.

ا�شتمر هذا احلال يومًيا وملدة عامني، وكانت اجلرة ال�شليمة فخورة باإجنازاتها 
التي �شنعت من اأجلها، اأما اجلرة املثقوبة فكانت خجلة من علتها وتعي�شة لأنها توؤدي 

فقط ن�شف ما يجب اأن توؤديه من مهمة.

وبعد مرور عامني من اإح�شا�شها بالف�شل الذريع؛ خاطبت حامل املاء عند النبع 
قائلة: اأنا خجلة من نف�شي واأود العتذار منك اإذ اأين كنت اأعطي ن�شف حمولتي ب�شبب 
اإىل منزلك ونتيجة  املاء طيلة الطريق  وال��ذي ي�شبب ت�شرب  املوجود يف جنبي  الثقب 

للعيوب املوجودة يفَّ؛ فاأنت تقوم بكل العمل ول حت�شل على حجم جهدك كاماًل.

�شعر حامل املاء بالأ�شى حيال اجلرة املثقوبة وقال يف غمرة �شفقته عليها: )عندما 
نعود اإىل منزل ال�شيد اأرجو اأن تالحظي تلك الأزهار اجلميلة على طول املمر( وعند 
�شعودها اجلبل لحظت اجلرة امل�شقوقة بالفعل اأن ال�شم�ص تاأتي من خالل تلك الأزهار 
الربية على جانب املمر وقد اأثلج ذلك �شدرها بع�ص ال�شيء ولكنها �شعرت بالأ�شى عند 
نهاية الطريق حيث اإنها �شربت ن�شف حمولتها واعتذرت مرة اأخرى اإىل حامل املاء عن 
اإخفاقها فقال ب��دوره: هل لحظِت وج��ود الأزه��ار فقط يف جانبِك من املمر ولي�ص يف 
جانب اجلرة الأخرى؟ ذلك لأين كنت اأعرف دائًما عن �شدعِك وقد زرعت بذور الأزهار 

يف جهتِك من املمر، وعند رجوعي يومًيا من النبع؛ كنِت تعملني على �شقيها.

وملدة عامني؛ كنت اأقطف هذه الأزهار اجلميلة لتزيني املائدة، ولو مل تكوين كما 
كنِت ملا كان هنالك جمال يزين.

www.alukah.net
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 مــلــحـــق
"عشر كـلـمــات طـويـلـة"

 مناسبة لإللقاء في المصلى المدرسي

 وكذلك في حصص االنتظار 

والعديد من المناسبات

 

امللقاة،  الكلمات  من  املنتقاة  الدرر  كتاب:  من   - ي�شري  بت�شرف   - منقولة  تقريًبا،  التالية  الكلمات  جميع 
للدكتور/ اأمني ال�شقاوي - حفظه اهلل.

www.alukah.net
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فتنة الدنيا
احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل 

�شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد:
فمن الفن العظيمة التي حذر اهلل ور�شوله منها: فتنة الدنيا، قال - تعاىل -: 

زب ی جئ حئ مئ   ىئ يئ   جب حب خب مب ىب يب جت  حت خت 
مت ىتيت جث مث ىث يث  حج مج جح  رب )الكهف(.

زب ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ  وقال - تعاىل -: 
ڄڄڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ    ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ    ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  رب )احلديد(.

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتعوذ باهلل من فتنة الدنيا.
فروى البخاري يف �شحيحه من حديث عمرو بن ميمون الأودي، قال: كان �شعد 
يعلرّم بنيه هوؤلء الكلمات، كما يعلم املعلم الغلمان الكتابة، ويقول: اإن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان 
يتعوذ منهن دبر ال�شالة: »اللهم اإين اأعوذ بك من اجلنب، واأعوذ بك من اأن اأرد اإىل اأرذل 

العمر، واأعوذ بك من فتنة الدنيا، واأعوذ بك من عذاب القرب«.
 وق���د ن��ه��ى اهلل ن��ب��ي��ه ملسو هيلع هللا ىلص ع���ن ال��ت��ط��ل��ع اإىل ال��دن��ي��ا وف��ت��ن��ت��ه��ا، ق���ال - ت��ع��اىل -: 

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
رب  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ    ٺ  ٺ 

)الكهف(.
زب ڱ  ڱ ں ں    ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہہ  ہھ  وقال تعاىل: 

ھ ھ ھ ے ے رب )طه(.

وبنيرّ - تعاىل - اأن ما يعطيه الكفار من نعم الدنيا، اإمنا ذلك لهوان الدنيا عنده 
وحقارتها، وابتالء لهم وفتنة، قال تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ 

ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  رب )التوبة(.

www.alukah.net
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وقال تعاىل:  زب ى ائ  ائ ەئ   ەئ وئ وئ ۇئ رب )املوؤمنون: 55(.
ی   ی    ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   زب  ت���ع���اىل:  وق�����ال 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خب   حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
رب  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پپ  پ 

)الزخرف(.

 روى الرتمذي يف �شننه من حديث �شهل بن �شعد - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »لو كانت الدنيا تعدل عند اهلل جناح بعو�شة، ما �شقى كافًرا منها �شربة ماء«.

وروى م�شلم يف �شحيحه من حديث جابر - ر�شي اهلل عنه -: اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مر 
بال�شوق داخاًل من بع�ص العالية، والنا�ص كنفته )اأي: جانبه(، فمر بجدي اأ�شك )اأي: 
�شغري الأذن��ني( ميت، فتناوله فاأخذ باأذنه، ثم قال: »اأيكم يحب اأن هذا له بدرهم؟«. 
اأنه لكم؟«. قالوا: واهلل  اأنه لنا ب�شيء، وما ن�شنع به؟ قال: »اأحتبون  فقالوا: ما نحب 
لو كان حًيا كان عيًبا فيه؛ لأنه اأ�شك فكيف وهو ميت؟! فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »فو اهلل للدنيا اأهون 

على اهلل من هذا عليكم«.

وقد حذر النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمته من فتنة الدنيا وزخرفها، فروى البخاري وم�شلم يف 
�شحيحيهما من حديث عمرو بن عوف - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »فو اهلل 
ما الفقر اأخ�شى عليكم، ولكني اأخ�شى اأن تب�شط عليكم الدنيا، كما ب�شطت على من كان 

قبلكم، فتناف�شوها كما تناف�شوها، وتهلككم كما اأهلكتهم«.

قال ال�شافعي - يرحمه اهلل -:

ف�������ط�������ن�������ا ع�����������������������ب�����������������������اًدا  هلل  اإن 
ت��������رك��������وا ال������دن������ي������ا وخ���������اف���������وا ال����ف����ت����ن����ا

ن�������������ظ�������������روا ف�������ي�������ه�������ا ف�������ل�������م�������ا ع������ل������م������وا
اأن��������������ه��������������ا ل�������ي���������������ش�������ت حل��������������ي وط�������ن�������ا
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ج����������ع����������ل����������وه����������ا جل�����������������ة وات�����������������خ�����������������ذوا
����ف����ن����ا �������ش������ال������ح الأع������������م������������ال ف�����ي�����ه�����ا �����شُ

 وقال ابن اأبي ح�شينة املعري:

زائ������������ل ك��������ظ��������ل  اأو  ن����������������وم  اأح�����������������������الم 
ي�����خ�����دع ل  مب�����ث�����ل�����ه�����ا  ال������ل������ب������ي������ب  اإن 

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص من اأك  النا�ص بعًدا عن الدنيا وفتنها، فروى الرتمذي يف �شننه 
من حديث عبد اهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - قال: نام النبي ملسو هيلع هللا ىلص على ح�شري فقام 
وقد اأثر يف جنبه، فقلنا: يا ر�شول اهلل، لو اتخذنا لك وطاء، فقال: »ما يل وما للدنيا؟! 

ما اأنا يف الدنيا اإل كراكب ا�شتظل حتت �شجرة ثم راح وتركها«.
ويف ال�شحيحني من حديث عمر: اأنه - ر�شي اهلل عنه - �شعد اإىل م�شربة النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص ملا اآىل ملسو هيلع هللا ىلص من ن�شائه، فراآه على رمال ح�شري قد اأثر بجنبه، فابتدرت عيناه بالبكاء، 
وقال: يا ر�شول اهلل هذا ك�شرى وقي�شر فيما هما فيه، واأنت �شفوة اهلل من خلقه؛ وكان 
اأن��ت يا ابن اخل��ط��اب؟!«، ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص متكًئا، فجل�ص وق��ال: »اأو يف �شك 
»اأولئك قوم عجلت لهم طيباتهم يف احلياة الدنيا«، ويف رواية، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اأما تر�شى اأن 

تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟!«.
قال علي - ر�شي اهلل عنه - وهو ي�شف الدنيا: اأولها عناء واآخرها فناء، حاللها 
ح�شاب، وحرامها عقاب، من �شح فيها اأمن، ومن حر�ص ندم، ومن ا�شتغنى فيها فن، 
ومن افتقر فيها حزن، ومن �شاعاها )اأي: �شعى اإليها( فتنته، ومن قعد عنها اأتته، ومن 
احل�شن  اأب��و  ال�شاعر  ق��ال  ب�شرته،  بها(  اعترب  )اأي:  بها  نظر  وم��ن  اأعمته،  اإليها  نظر 

التهامي:

ط����ب����ع����ت ع�����ل�����ى ك����������در واأن��������������ت ت����ري����ده����ا
�������ش������ف������ًوا م��������ن الأق��������������������ذاء والأك�����������������دار

www.alukah.net
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وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يو�شي اأ�شحابه بالتقلل من الدنيا وزينتها، فروى البخاري يف 
ملسو هيلع هللا ىلص  اأخ��ذ ر�شول اهلل  �شحيحة من حديث عبداهلل بن عمر - ر�شي اهلل عنهما - ق��ال: 
مبنكبي فقال: »كن يف الدنيا كاأنك غريب اأو عابر �شبيل«؛ وكان ابن عمر - ر�شي اهلل 
عنهما - يقول: »اإذا اأ�شبحت فال تنتظر امل�شاء، واإذا اأم�شيت فال تنتظر ال�شباح، وخذ 

من �شحتك ملر�شك، ومن حياتك ملوتك«.
وكان ال�شحابة ياأخذون بهذا التوجيه النبوي الكرمي، فروى ابن ماجه يف �شننه 
من حديث اأن�ص بن مالك - ر�شي اهلل عنه - قال: ا�شتكى �شلمان فعاده �شعد فراآه يبكي، 

فقال �شعد: ما يبكيك يا اأخي! األي�ص قد �شحبت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟!
األي�ص؟ األي�ص؟ قال �شلمان: ما اأبكي واحدة من اثنتني ما اأبكي �شًنا للدنيا ول 
كراهية لالآخرة، ولكن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عهد اإيل عهًدا فما اأراين اإل قد تعديت، قال: وما 
عهد اإليك؟ قال: عهد اإيل اأنه يكفي اأحدكم مثل زاد الراكب ول اأراين اإل قد تعديت، 

قال ثابت: فبلغني اأنه ما ترك اإل ب�شعة وع�شرين درهًما من نفقة كانت عنده.
واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد، وعلى اآله و�شحبه 

اأجمعني.
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النهي عن السخرية بالناس 
واحتقارهم

احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل 
�شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد:

فاإن من ال�شفات الذميمة التي ذمها اهلل ور�شوله: ال�شخرية بالنا�ص واحتقارهم، 
قال - تعاىل -: زب ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ رب  )الهمزة(، والويل: كلمة تهديد ووعيد 
النا�ص  ال�شخرية من  هو  الهمز   :- اهلل  يرحمه   - املعلمي  ق��ال  ه��ذه �شفاته،  كانت  ملن 
بالإ�شارة؛ كتحريك اليد قرب الراأ�ص: اإ�شارة اإىل الو�شف باجلنون، اأو الإ�شارة بالعني: 

رمًزا لال�شتخفاف، اأو نحو ذلك.
واللمز: هو ال�شخرية من النا�ص بالقول، كت�شمية ال�شخ�ص با�شم يدل على عاهة 

فيه اأو مر�ص، اأو اتهامه بخليقة �شيئة، اأو التعري�ص بذلك. ا.ه�.
زب ى ى ائ ائ   ەئ  ەئ   وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  قال - تعاىل -:  
ېئ   ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ی    یی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب  مب ىب 

يبجت حت خت مت ىت يت جث مث  رب)احلجرات( 
قال الطربي - يرحمه اهلل -: "اإن اهلل عم بنهيه املوؤمنني عن اأن ي�شخر بع�شهم 
من بع�ص بجميع معاين ال�شخرية، فال يحل ملوؤمن اأن ي�شخر من موؤمن، ل لفقره ول 
زب مئ ىئ يئجب رب  ا يف قوله - تعاىل -:   اأي�شً لذنب ركبه ول لغري ذلك"؛ وقال 
)احلجرات: 11(: "اأوىل الأقوال يف تاأويل ذلك عندي بال�شواب اأن يقال: اإن اهلل تعاىل 
ذكره نهي املوؤمنني اأن يتنابزوا بالألقاب، والتنابز بالألقاب: هو دعاء املرء �شاحبه مبا 
يكرهه من ا�شم اأو �شفة، وعمرّ اهلل بنهيه ذلك ومل يخ�ش�ص به بع�ص الألقاب دون بع�ص، 

فغري جائز لأحد من امل�شلمني: اأن ينبز اأخاه با�شم يكرهه اأو �شفة يكرهها".
 روى اأبو داود يف �شننه من حديث عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: قلت للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
ح�شبك من �شفية كذا وكذا- قال غري م�شدد: تعني ق�شرية - فقال: »لقد قلت كلمة لو 
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مزجت مباء البحر ملزجته« قالت: وحكيت له اإن�شاًنا فقال: »ما اأحب اأين حكيت اإن�شاًنا، 
واإن يل كذا وكذا«.

وروى البخاري يف �شحيحه من حديث املعرور، قال: لقيت اأبا ذر بالربذة وعليه 
ته باأمه، فقال  حلة وعلى غالمه حلة، ف�شاألته عن ذلك، فقال: اإين �شاببت رجاًل فعريرّ
يل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا اأبا ذر، اأعريته باأمه؟ اإنك امروؤ فيك جاهلية، اإخوانكم خولكم، جعلهم 
اهلل حتت اأيديكم، فمن كان اأخوه حتت يده، فليطعمه مما ياأكل، وليلب�شه مما يلب�ص، 
�شمات  من  بالنا�ص  وال�شخرية  فاأعينوهم«؛  كلفتموهم  ف��اإن  يغلبهم،  ما  تكفلوهم  ول 

الكفار واملنافقني، وقد نهينا عن الت�شبه بهم، قال - تعاىل -:  زب ې ى 
ى ائ   ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ    ۆئ  ۆئ ۈئۈئ 

ېئ  ېئ ېئ  ىئ   ىئ ىئ ی  رب )التوبة(.

ا من �شفات املنافقني ل ي�شلم اأحد من  قال ابن كثري - يرحمه اهلل -: "هذه اأي�شً
اأحدهم  اإن جاء  عيبهم وملزهم يف جميع الأح��وال، حتى املت�شدقون ل ي�شلمون منهم؛ 

مبال كثري قالوا: مراء، واإن جاء بقليل قالوا: اإن اهلل لغني عن �شدقة هذا. ا.ه�.
ال�شاخر  ندم  القيامة  يوم  كان  اإذا  حتى  الغفلة،  وتورثه  اللب  وال�شخرية متيت 

وحت�شر على فعله، قال - تعاىل -: زب ىئ ی ی   ی    ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 
حب    خب مب ىب  رب )الزمر(.

وال�شخرية من النا�ص عاقبتها وخيمة يف الدنيا والآخ��رة، يف الدنيا: قد يبتلى 
ال�شاخر مبثل ما �شخر به، ويف الآخرة: عذاب اهلل، قال - تعاىل -: زب ۇئ ۇئ  ۆئ 
مئ  حئ  جئ    ی  ی  ی  ی  ىئ    ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

ىئ يئ  رب )املطففني(.
وال�شاخر بعيد عن ربه قريب من ال�شيطان، قال - تعاىل - عن الكفار: زب ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک رب )املوؤمنون(.
قال القرطبي: "ي�شتفاد من هذا: التحذير من ال�شخرية وال�شتهزاء بال�شعفاء 
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وامل�شاكني، والحتقار لهم والإزراء عليهم، وال�شتغال بهم فيما ل يعني، واأن ذلك مبعد 
من اهلل - عز وجل -".

بالنا�ص ذنب عظيم، مناٍف للدين واملروءة  ال�شخرية  اأن  لنا:  ومما تقدم يتبني 
والأدب.. ومن �شور هذا ال�شتهزاء يف وقتنا املعا�شر:

املنكر، وغريهم  ال�شخرية بالعلماء وامل�شايخ، والآمرين باملعروف والناهني عن 
التي  املكذوبة  الق�ش�ص  وتاأليف  ال�شيئة،  بالألقاب  وملزهم  واخل��ري،  ال�شالح  اأه��ل  من 
ى النكت عليهم، وقد ن�ص بع�ص اأهل العلم: على اأن ال�شاخر من العلماء اأو الآمرين  ت�شمرّ
ف��اإن هذا من  لذاتهم،  لدينهم ل  ي�شخر منهم  كان  اإذا  املنكر؛  والناهني عن  باملعروف 

زب ڍ ڌ  ڌ ڎ  امل��خ��رج ع��ن دائ���رة الإ���ش��الم، ق��ال - تعاىل -:  الكفر 
ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ  ک ک   ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳڳ رب )التوبة: ٦5- ٦٦(.

النا�ص،  الفقراء و�شعفاء  اأو  البالد،  املقيمني يف هذه  بالعمال  ال�شخرية  ومنها: 
البلد الفالين؛ روى البخاري يف �شحيحه من  اأو  واحتقارهم: لأن هذا من اجلن�شية 
حديث �شهل - ر�شي اهلل عنه - قال: مر رجل على ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »ما تقولون يف 
هذا؟« قالوا: حري اإن خطب اأن ينكح، واإن �شفع اأن ي�شفع، واإن قال اأن ي�شتمع، قال: ثم 
�شكت، فمر رجل من فقراء امل�شلمني، فقال: »ما تقولون يف هذا؟« قالوا: حري اإن خطب 
اأن ل ينكح، واإن �شفع اأن ل ي�شفع، واإن قال اأن ل ي�شتمع، فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »هذا خري 
من ملء الأر�ص مثل هذا«؛ وما يدري هذا ال�شاخر: لعل الذي �شخر منه خري واأتقى هلل 

منه! قال تعاىل: زب ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌڎ رب  )احلجرات: 13(.
قال حممود الغرنوي:

ف������ال حت�����ق�����رن خ����ل����ًق����ا م������ن ال����ن����ا�����ص ع��ل��ة
ت���������دري وم������������ا  ال�������ع�������امل�������ني  اإل���������������ه  ويل 

ف�����ذو ال����ق����در ع���ن���د اهلل خ�����اف ع����ن ال�����ورى
ك���م���ا خ���ف���ي���ت ع����ن ع��ل��م��ه��م ل���ي���ل���ة ال���ق���در
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ال�شخرية باجلريان والأ�شدقاء والأق��ارب، وقد يكون احلامل على هذه  ومنها 
اأ�شدقائه:  اأو  اأق��ارب��ه  عند  النا�ص  بع�ص  ي��ربز  فقد  احل�شد،  هو  والحتقار:  ال�شخرية 
اأعني  لي�شقطوه من  املجال�ص،  ويلمزونه يف  في�شخرون منه،  درا�شة،  اأو  اأو علم  بتجارة 
النا�ص؛ روى م�شلم يف �شحيحه من حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »ل حتا�شدوا، ول تناج�شوا، ول تباغ�شوا، ول تدابروا، ول يبع بع�شكم على بيع 
اأخو امل�شلم، ل يظلمه ول يخذله ول يحقره،  اإخواًنا؛ امل�شلم  بع�ص، وكونوا عباد اهلل! 
التقوى ها هنا«، وي�شري اإىل �شدره ثالث مرات "بح�شب امرئ من ال�شر اأن يحقر اأخاه 

امل�شلم، كل امل�شلم على امل�شلم حرام: دمه وماله وعر�شه". 
واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد، وعلى اآله و�شحبه 

اأجمعني. )1(

اأمني  "الدرر املنتقاة من الكلمات امللقاة" للدكتور/  "بت�شرف ي�شري" من كتاب:  )1( جميع الكلمات التالية تقريًبا، منقولة 
ال�شقاوي - حفظه اهلل -
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 تأمالت في قوله تعالى: 
زب ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ رب

احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل 
�شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد: 

ۋ   ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   زب   :- ت��ع��اىل   - ق���ال 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی  ی ی 

جئ رب )احلجر(.
فعلوا  الذين  هم  املتقون:  رب   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   زب  تعاىل:  قوله 
و�شميت  لالأ�شجار،  جامعة  ب�شاتني  اأي  وجنات:  والذنوب،  املعا�شي  واجتنبوا  الطاعات 

جنة؛ لأنها جتن من فيها: اأي ت�شرته لك ة اأ�شجارها واأغ�شانها. 
والعيون هي الأنهار الأربعة: ماء، وخمر، ولنب، وع�شل، وهذه الأنهار جتري من 

حتت الق�شور والأ�شجار، قال - تعاىل -: زب ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک  
ۀہ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻڻ   ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     گ   گ  گ  گ 

ہ  ہ ہھ ھ ھ ھ    ے  ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ رب )حممد(.
واآف��ة،  داء  اأي ب�شالمة من كل  زب ۈ ۈٴۇ ۋ  رب   قوله - تعاىل -: 
اإخ��راج، ول انقطاع �شيء من النعيم  اأي من كل خوف وف��زع، ول تخ�شوا من  واآمنني: 
الذي اأنتم فيه اأو نق�شانه، كاملوت، والنوم، واملر�ص، واحلزن، والهم، و�شائر املكدرات، كما 
قال - تعاىل -: زب مج  جحمح جخ حخ مخ    جس رب )ق(؛ روى م�شلم يف �شحيحة من 
حديث اأبي �شعيد اخلدري واأبي هريرة - ر�شي اهلل عنهما -: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ينادي 
مناٍد اإن لكم اأن ت�شحوا فال ت�شقموا اأبًدا، واإن لكم اأن حتيوا فال متوتوا اأبًدا، واإن لكم اأن 
ت�شبوا فال تهرموا اأبًدا، واإن لكم اأن تنعموا فال تياأ�شوا اأبًدا، فذلك قوله - عز وجل -: 
زب مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب رب )الأع��راف(؛ والأم��ن مطلب جلميع 
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النا�ص يف الدنيا والآخ��رة؛ ولذلك قال - تعاىل - عن اأهل اجلنة: اآمنني؛ حتى تكتمل 
ال�شعادة والفرحة.

وح�����������������ل امل����������ت����������ق����������ون ب���������������������دار ��������ش�������دق
وع���������ي�������������������ص ن�����������������اع حت�������������ت ال���������ظ���������الل

ل�������ه�������م م����������ا ي�����������ش�����ت�����ه�����ون وم�������������ا مت�����ن�����وا
م����������ن الأف�������������������������راح ف������ي������ه������ا وال�������ك�������م�������ال

زب ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى  ى رب   :- تعاىل   - قوله 
)احلجر(، الغل: هو احلقد والعداوة، فبنيرّ - تعاىل - يف هذه الآية الكرمية: اأنه نزغ ما 
يف �شدور اأهل اجلنة من الغل يف حال كونهم اإخواًنا، وبنيرّ هذا املعنى وزاد اأنهم جتري 

من حتتهم الأنهار يف نعيم اجلنة، وذلك يف قوله:  زب ۉ ې ې ې ې ى  ى ائ 
ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ     ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ 

جئحئ  مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  رب )الأعراف(.
قال ابن كثري: وهذا موافق ملا يف ال�شحيح من رواية قتادة من حديث اأبي �شعيد 
اخلدري - ر�شي اهلل عنه -: اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يخل�ص املوؤمنون من النار فيحب�شون 
على قنطرة بني اجلنة والنار، فيق�ص لبع�شهم من بع�ص مظامل كانت بينهم يف الدنيا، 

حتى اإذا هذبوا ونقوا اأذن لهم يف دخول اجلنة«.
وملا دخل عمران بن طلحة على علي - ر�شي اهلل عنه - بعدما فرغ من اأ�شحاب 
��ب ب��ه واأدن����اه وق���ال: اإين لأرج���و اأن يجعلني اهلل واأب���اك م��ن ال��ذي��ن قال  اجل��م��ل، ف��رحرّ

رب ى  ى   ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  زب  ف��ي��ه��م:  ت���ع���اىل   اهلل 
يف�شد  الغل  ف��اإن  وال��ف��رح��ة،  ال�شعادة  تكتمل  ال��غ��ل: حتى  ن��زع  يف  واحلكمة  )احل��ج��ر(، 
القلوب وي�شيق به ال�شدر؛ ولذلك �شرح اهلل �شدر نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، واأر�شل اهلل له يف 

زب ې ې    �شغره ملكني، ونزعا ما يف �شدره من الغل واحلقد وغ�شال قلبه؛ قوله: 
ى  رب )احلجر: 47(، ال�شرر: جمع �شرير مثل جديد وجدد، وقيل: هو من ال�شرور 
فكاأنه مكان رفيع ممهد لل�شرور، قال ابن عبا�ص: على �شرر مكللة بالياقوت والزبرجد 
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اأيلة  اإىل  اإىل اجلابية وهي قرية بال�شام، وما بني عدن  وال��در. ال�شرير ما بني �شنعاء 
وهي مدينة على �شاحل البحر الأحمر مما يلي ال�شام، وقد و�شف اهلل هذه ال�شرر باأنها 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  زب  ف��ق��ال:   )املو�شونة(،  وه��ي:  الذهب  بق�شبان  من�شوجة 
ېې ى ى    ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  رب )الواقعة(.

زب چ چ ڇ   ڇڇ   :- ت��ع��اىل   - ك��ق��ول��ه  امل�����ش��ف��وف��ة،  امل��و���ش��ون��ة:  وق��ي��ل 
ڇ  ڍ ڍ  ڌ رب)الطور (.

رب  ں   ڱ     ڱ    ڱ  زب   :- ت��ع��اىل   - ق����ال  م���رف���وع���ة،  ال�����ش��رر  ه����ذه  ���ا   اأي�������شً و 
 :- �شبحانه   - وق��ال  )ال��واق��ع��ة(،  رب  ڻ  ں  ں  زب   :- تعاىل   - وق��ال   )الغا�شية(، 

زب چ چ چ چ ڇ   ڇ ڇ رب )الرحمن(.

قوله - تعاىل -: زب وئ رب: اأي ل ينظر بع�شهم اإىل قفا بع�ص؛ وذلك دليل 
على تزاورهم واجتماعهم وح�شن اأدبهم فيما بينهم، يف كون كل منهم مقاباًل لالآخر ل 

م�شتدبًرا له، متكئني على تلك ال�شرر املزينة بالفر�ص واللوؤلوؤ واأنواع اجلواهر.
قولة - تعاىل -: زب ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  رب )احلجر( 
بنيرّ - تعاىل - يف هذه الآية الكرمية اأن اأهل اجلنة ل مي�شهم فيها ن�شب، وهو التعب 
والإعياء، و زب ەئ رب: نكرة يف �شياق النفي فتعم كل ن�شب، فدلت الية على �شالمة 
اأهل اجلنة من جميع اأنواع التعب وامل�شقة، واأكد هذا املعنى - �شبحانه -، فقال - تعاىل -: 
زب ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ رب )فاطر(؛ 
لأن اللغوب هو التعب والإعياء، ويف ال�شحيحني من حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه 
- قال: اأتى جربيل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »يا ر�شول اهلل هذه خديجة قد اأتت، معها اإناء فيه 
رها ببيت  اإدام اأو طعام اأو �شراب، فاإذا هي اأتتك فاقراأ عليها ال�شالم من ربها ومني، وب�شرّ

يف اجلنة من ق�شب، ل �شخب فيه ول ن�شب«.
قوله - تعاىل -: زب وئ وئ ۇئ ۇئ رب )احلجر: 4٨(؛ بنيرّ - تعاىل - اأن اأهل 
واأو�شح - �شبحانه  انقطاع،  اأب��ًدا بال  اجلنة ل يخرجون منها، فهم دائمون يف نعيمها 

زب ۋ ۅ  ۅ  ۉ ۉ ې    ې  اأخ��ر، كقوله - تعاىل -:   - هذا املعنى يف موا�شع 
 :- ت��ع��اىل   - وق��ول��ه  )ال��ك��ه��ف(.  رب  ۇئ  وئ   وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ   ى  ى  ې    ې 
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زب ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ رب )�ص(، اإىل غري ذلك من الآيات.
زب ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی  ی  تعاىل:  قوله 
ی جئ رب )احلجر(، هذه الآية موازية لقوله ملسو هيلع هللا ىلص، كما روى م�شلم يف �شحيحه من 
حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -: »لو يعلم املوؤمن ما عند اهلل من العقوبة، ما طمع 

بجنته اأحد؛ ولو يعلم الكافر ما عند اهلل من الرحمة، ما قنط من جنته اأحد«.
فالعبد ينبغي اأن يكون قلبه دائًما بني اخلوف والرجاء والرغبة والرهبة، ويكون 
اخلوف يف ال�شحة اأغلب عليه منه يف املر�ص، فاإذا نظر اإىل رحمة ربه ومغفرته وجوده 
واإح�شانه اأحدث له ذلك الرجاء والرغبة، واإذا نظر اإىل ذنوبه وتق�شريه يف حقوق ربه 
اأحدث له اخلوف والرهبة والإقالع عنها؛ فالقنوط من رحمة اهلل ياأ�ص، والرجاء مع 

التق�شري اإهمال، وخري الأمور اأو�شاطها.
واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد، وعلى اآله و�شحبه 

اأجمعني.
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الغــرور
احلمد هلل، وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل 

�شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد:
الراغب:  الغرور، قال  التي نهى اهلل ور�شوله عنها:  الذميمة  ال�شفات  فاإن من 
الغرور هو كل ما يغر الإن�شان من مال وجاه و�شهوة و�شيطان وغري ذلك، وقال الكفوي: 

كل من غر �شيًئا فهو غرور بالفتح والغرور بال�شم الباطل، قال - تعاىل -: زب ں ں 
ے  ھ  ھ   ھ  ھ   ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ   ڻ 

ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ رب )اآل عمران(.
زب ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ  الغرور فقال:  �شبحانه - من  ر -  وقد حذرّ
فيقول  ال�شيطان  يغرنكم  ل  اأي:  )ف��اط��ر(،  رب  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٹ   ٹ 
رحمته  �شعة  اأو  وغناكم  رئا�شتكم  اأو  لف�شلكم  لكم  ويغفر  عنكم  يتجاوز  اهلل  اإن  لكم: 
ال�شيطان، فقال:  الغرور من عمل  اأن  املعا�شي، واأخ��رب - �شبحانه -  لكم، فت�شرعوا يف 

ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ     ے  ے  زب 
ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ رب )الإ�شراء(.

قال ابن القيم - يرحمه اهلل -: فوعده ما ي�شل اإىل قلب الإن�شان نحو: �شيطول 
عمرك، وتنال من الدنيا لذتك، و�شتعلو على اأقرانك، وتظفر باأعدائك، والدنيا دول: 
ومعا�شيه،  �شركه  على  باحل�شنى  وبعده  اأمله،  ويطول  لغريك،  كانت  كما  لك  �شتكون 
اأنه يعد  الكاذبة على اختالف وجوهها؛ والفرق بني وعده ومتنيته:  الأم��اين  ومينرّيه 
الباطل وميني املحال، والنف�ص املهينة التي ل قدر لها تغتذي بوعده ومتنيته، كما قال 

القائل: 

امل��ن��ى اأح�������ش���ن  ت���ك���ن  ت���ك���ن ح����ًق����ا  اإن  م���ن���ى 
رغ��������ًدا زم������ًن������ا  ب����ه����ا  ع�������ش���ن���ا  ف����ق����د  واإل 
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قال ح�شان بن ثابت:

دله������������������م ب�����������غ�����������رور ث�����������م اأ�������ش������ل������م������ه������م
غ�������������راُر واله  مل����������ن  اخل�������ب�������ي�������ث  اإن 

ف����������اأورده����������م ج�����������ار  ل������ك������م  اإين  وق��������������ال 
������ش�����ر امل����������������وارد ف�����ي�����ه اخل�����������زي وال������ع������ار

والغرور على اأق�شام:
الق�شم الأول: "غرور الكفار، فمنهم من غرته احلياة الدنيا ب�شهواتها وملذاتها، قال 
 - تعاىل -:  زب ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ رب )الأنعام: 70(، 
وهم الذين قالوا: النقد خري من الن�شيئة، فالدنيا نقد والآخ��رة ن�شيئة، فاإذن الدنيا 
خري منها ول بد من اإتيانها؛ وقالوا: اليقني خري من ال�شك، ولذات الدنيا يقني ولذات 

الآخرة �شك، فال نرتك اليقني بال�شك، ويرد عليهم بقوله - تعاىل -: زب ڃ ڃ ڃچ  
چ چ چ ڇڇ رب )النحل: 9٦(، وبقوله: زب ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ رب )ال�شحى(.
الق�شم الثاين: غرور الع�شاة من املوؤمنني بقولهم: اإن اهلل كرمي واإنا نرجو عفوه، 
واغرتارهم:  بت�شمية متنيهم  ذلك  وحت�شني  الأعمال،  واإهمالهم  ذلك،  على  واتكالهم 
الرجاء  بالفرق بني  وه��ذا جهل  الدين،  املحمود يف  الرجاء  ه��ذا هو  اأن  رج��اء، وظنهم 
العمل! فقال: هيهات  والغرة، وقد قيل للح�شن: قوم يقولون: نرجو اهلل، وي�شيعون 
هيهات، تلك اأمانيهم يرتجحون فيها، من رجا �شيًئا طلبه، ومن خاف �شيًئا هرب منه. 

ا ه�.
وقد بنيرّ اهلل الرجاء املحمود، فقال:  زب ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ رب )البقرة(.

الق�شم الثالث: "غرور طوائف لهم طاعات ومعا�ص، اإل اأن معا�شيهم اأك ، وهم 
يتوقعون املغفرة، ويظنون اأنهم بذلك ترتجح كفة ح�شناتهم، مع اأن ما يف كفة ال�شيئات 
اأك ، وهذا غاية اجلهل؛ فرتى الواحد يت�شدق بارهم من احلالل واحلرام، وما ياأكله 
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من اأموال امل�شلمني اأ�شعاف ذلك، ويظن اأن اإنفاق ع�شرة يف ال�شدقة يكفر عنه مائة من 
م�شبوه املال، وذلك غاية يف اجلهل والغرتار"؛ روى م�شلم يف �شحيحه من حديث اأبي 
هريرة - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن اهلل طيب ل يقبل اإل طيًبا«، وروى 
البخاري يف �شحيحه من حديث خولة الأن�شارية - ر�شي اهلل عنهما -: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »اإن رجاًل يتخو�شون يف مال اهلل بغري حق، فلهم النار يوم القيامة«؛ قال عبداهلل 
بن املبارك "لأن اأراد درهًما واحًدا من �شبهة، اأحب اإيل من اأن اأت�شدق مبائة األف".

وقد اأخرب -�شبحانه - اأن الغرور من �شاأن الظاملني والكفار، قال - تعاىل -:  زب ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ    چ چ چ چ ڇ   ڇ ڇ 

ڇڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ  ک ک رب )فاطر(.
فمن النا�ص من اإذا اأعطى ماًل اأو من�شًبا اأو جاًها، ظن اأن هذا دليل على اإكرام 
اأو املال: اإمنا ح�شل عليه باجتهاده وتعبه؛ وهذا  اهلل له ور�شاه عنه، واأن هذا املن�شب 
 ،)7٨ )الق�ش�ص:  رب  پپ  ٻ     ٻ  ٻٻ  ٱ  زب  ماله:  عن  قال  عندما  ق��ارون   ي�شبه 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  گ  گ  گ   زب 
اأعطى  اإذا  واآخ���رون  ك��ذل��ك؛  الأم���ر  لي�ص  اأي:  )ال��ف��ج��ر(،  ۀ ہ ہ ہہ  ھھ رب 
بعمله،  واأعجب  العبادة: اغرت بذلك،  اأو  الدعوة  اأو  ال�شرعي  العلم  اأحدهم ن�شيًبا من 
وترفعت نف�شه عن الآخرين، بل اإن بع�شهم يرى اأن اإخوانه ينبغي اأن يخدموه ويوقروه، 

تقديًرا لعلمه اأو لن�شاطه يف الدعوة، اأو لعبادته: وهذا هو الغرور.
روى البخاري وم�شلم يف �شحيحيهما من حديث اأبان قال: اأتيت عثمان بن عفان 
- ر�شي اهلل عنه - بطهور وهو جال�ص على املقاعد فتو�شاأ فاأح�شن الو�شوء، ثم قال: 
راأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتو�شاأ وهو يف هذا املجل�ص، فاأح�شن الو�شوء، ثم قال: »من تو�شاأ مثل 
هذا الو�شوء، ثم اأتى امل�شجد، فركع ركعتني، ثم جل�ص غفر له ما تقدم من ذنبه«، قال: 

وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تغرتوا«.
قال الزهري: "من ا�شتطاع األ يغرت فال يغرت، وملا ح�شرت عبدالعزيز بن مروان 
الوفاة وكان والًيا على م�شر قال: ائتوين بكفني الذي اأكفن فيه اأنظر اإليه، فلما و�شع 
بني يديه نظر اإليه فقال: مايل كثري وما اأخلف من الدنيا اإل هذا، ثم وىل ظهره وبكى، 
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وقال: اأف لك من دار! اإن كان كثريك لقليل! واإن كان قليلك لكثري! واإن كنا منك لفي 
غرور".

وباجلملة فالنا�ص على �شنفني:
وزينتها  ومنا�شبها  اأم��وال��ه��ا  تلهيهم  حيث  بدنياهم  الدنيا  اأه��ل  غ��رور  الأول: 

وزخارفها، حتى يدركهم املوت وهم غافلون، قال - تعاىل -: زب ژ ڑ  ڑ ک 
ک ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ  ں ں 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ 

ے  رب )التكاثر(.
الثاين: غرور اأهل العبادة والطاعة، و�شببه اإعجابهم باأعمالهم، فالواجب على 
العبد: اأن يحمد اهلل على توفيقه، واأن يخل�ص له واأن ي�شدق معه، واأن يعلم اأن املنة هلل 

وحده، قال تعاىل: زب ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی  ی  جئ حئ مئ ىئ 
يئ جب حب خب مب رب )احلجرات(.

واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد، وعلى اآله و�شحبه 
اأجمعني.
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قسوة القلب
احلمد هلل، وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل 

�شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبه ور�شوله.. وبعد:
فاإن من اأعظم العقوبات التي يبتلى بها العبد: ق�شوة القلب، قال ابن منظور: 

الق�شوة يف القلب ذهاب اللني والرحمة واخل�شوع منه.
عبارة عن خلوها من  واليب�ص وهي  وال�شدة  ال�شالبة  الق�شوة  القرطبي:  وقال 

الإنابة والإذعان لآيات اهلل - تعاىل -.
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  زب   :- تعاىل   - ق��ال 
ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ  ۉ  ې ې ې   ې ىى ائ  ائ ەئ ەئ  رب 

)احلديد(.
اأن تخ�شع  للموؤمنني  اآن  اأم��ا  الآي���ة:  ه��ذه  - يف  تعاىل   - "يقول  اب��ن كثري:  ق��ال 
قلوبهم لذكر اهلل، اأي تلني عند الذكر واملوعظة و�شماع القراآن، فتفهمه لذكر اهلل، اأي 
تلني عند الذكر واملوعظة و�شماع القراآن، فتفهمه وتنقاد له، وت�شمع له تطيعه"، قال 
ابن عبا�ص ر�شي اهلل عنهما: " اإن اهلل ا�شتبطاأ قلوب املوؤمنني، فعاتبهم على راأ�ص ثالث 
ع�شرة �شنة من نزول القراآن، فقال: زب ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ  رب 
الآية". روى م�شلم يف �شحيحه من حديث ابن م�شعود - ر�شي اهلل عنه - اأنه قال: "ما 

كان بني اإ�شالمنا وبني اأن عاتبنا اهلل بهذه الآية: زب ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇۇ  رب، اإل اأربع �شنني".

فاإذا كان اهلل قد حذر ال�شحابة، وهم  خري القرون واأهل قيام الليل و�شيام النهار 
واجلهاد يف �شبيل اهلل، والوحي ينزل عليهم لياًل ونهاًرا، فكيف بنا نحن يف هذا الزمن 
يعي�ص غربة  الواحد منا  واأ�شبح  الفن،  وانت�شرت  بالدنيا  الكثري منا  تعلق فيه  الذي 

الدين؟!
اليهود  م��ن  قبلهم  الكتاب  حملوا  بالذين  يت�شبهوا  اأن  املوؤمنني  اهلل  نهى  لقد 
ثمًنا  به  وا�شرتوا  باأيديهم،  الذي  كتاب اهلل  بدلوا  الأم��د  ملا تطاول عليهم  والن�شارى، 

www.alukah.net



698

بنك الكلمة البينة

وقلدوا  املوؤتفكة،  والأق��وال  املختلفة  الآراء  واأقبلوا على  وراء ظهورهم،  ونبذوه  قلياًل، 
الرجال يف دين اهلل، واتخذوا اأحبارهم ورهبانهم اأرباًبا من دون اهلل، فعند ذلك: ق�شت 

قلوبهم فال يقبلون موعظة، ول تلني قلوبهم بوعد ول وعيد.
 وذكر اأهل التف�شري: اأن �شبب توبة الف�شيل بن عيا�ص - وكان من قطاع الطريق - 
اأنه ع�شق جارية فواعدته لياًل، فبينما هو يرتقي اجلدران اإليها؛ اإذ �شمع قارًئا يقراأ: 
زب ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ رب؛ فرجع القهقري وهو 
يقول: بلى واهلل قد اآن! فاآواه الليل اإىل خربه وفيها جماعة من ال�شابلة، وبع�شهم يقول 
لبع�ص: اإن ف�شياًل يقطع الطريق، فقال الف�شيل: اأواه! اأراين بالليل اأ�شعى يف معا�شي 
اإىل جوار  اإليك، وجعلت توبتي  اإين قد تبت  اللهم  امل�شلمني يخافونني:  اهلل، قوم من 

بيتك احلرام.
القلب  ان ق�شوة  الأليم، وبني  بالعذاب  القا�شية  القلوب  اأ�شحاب  وقد توعد اهلل 

�شبب لل�شالل وانغالق القلب، فال يخ�شع ول يعي ول يفهم، قال - تعاىل -: زب ٱ 
)ال��زم��ر:  رب  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀڀ  پ  پ  پ  پ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ 

22(، وهذه الآية كقوله - عز وجل -: زب ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں 
ڻ  ڻ ڻ   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ رب )الأنعام: 122(.

قال ال�شاعر: 

م���وع���ظ���ة ت���ن���ف���ع���ه  مل  ال����ق����ل����ب  ق�������ش���ا  اإذا 
امل��ط��ر ي��ن��ف��ع  مل  ���ش��ب��خ��ت  اإن  ك�����الأر������ص 

قال مالك بن دينار: ما �شرب عبد بعقوبة اأعظم من ق�شوة القلب، وما غ�شب 
اهلل على قوم اإل نزع الرحمة من قلوبهم.

وقد ذمرّ اهلل يف كتابه ق�شوة القلب، واأخرب اأنها مانع عن قبول احلق والعمل به، 
قال - تعاىل -: زب ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں  ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ  ہ 
ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  

ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ رب )البقرة(.
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زب ڻ ۀ ۀ  رب،  قال ابن عبا�ص - ر�شي اهلل عنهما - يف قوله - تعاىل -: 
ت�شتجيبون". فال  احلق  اإليه من  تدعون  عما  قلوبكم،  لألني من  احلجارة  "اأي: من 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ     ٴۇ  زب  ت��ع��اىل:    وق���ال 
والأ�شقام  الأمرا�ص  وهي  وال�شراء:  العي�ص،  يف  وال�شيق  الفقر  اأي  )الأنعام(؛  رب  ى 

والآلم،  زب ې ې رب: اأي لعلهم يت�شرعون اإليه ويخ�شونه ويدعونه.
ۇئ  ۇئ    وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  زب   :- ت���ع���اىل   - وق������ال 
بذلك:  ابتليناهم  اإذا  فهال  اأي  )الأن���ع���ام(؛  رب  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ    
خ�شعت،  ول  رق��ت  ما  اأي:  رب   ۇئ    وئ  وئ  زب  لدينا؟!  ومت�شكنوا  اإلينا،   ت�شرعوا 

زب ۇئ ۆئ    ۆئ ۈئ ۈئ ېئ رب اأي: من ال�شرك واملعاندة واملعا�شي.
زب ٺ ٺٿ ٿ ٿ  النا�ص قلًبا، قال - تعاىل -:  اأرق  ملسو هيلع هللا ىلص من  وك��ان نبينا 

ٿ ٹ  ٹٹ  رب )اآل عمران: 159(.
روى البخاري يف �شحيحه من حديث عبدهلل بن عمرو بن العا�ص - ر�شي اهلل 
عنهما -: اأن عطاء بن ي�شار �شاأله اأن يخربه عن �شفة ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف التوراة، قال: 
اأر�شلناك  اإنا  اأيها النبي  اإنه ملو�شوف يف التوراة ببع�ص �شفته يف القراآن: يا  اأجل واهلل 
�شاهًدا ومب�شًرا ونذيًرا وحرًزا لالأميني، اأنت عبدي ور�شويل �شميتك املتوكل، لي�ص بفظ 
ول غليظ ول �شخاب يف ال�شواق؛ ول يدفع ال�شيئة بال�شيئة، ولكن يعفو وي�شفح، ولن 
يقب�شه اهلل حتى يقيم به امللة العوجاء باأن يقولوا: ل اإله اإل اهلل؛ فيفتح به اأعيًنا عمًيا، 

واآذاًنا �شًما، وقلوًبا غلًفا.
ويف ال�شحيحني من حديث عبداهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال له: »اقراأ علي؟« قلت: يا ر�شول اهلل اأاأق��راأ عليك وعليك اأنزل؟! فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

»نعم«؛ فقراأت �شورة الن�شاء، حتى اأتيت اإىل هذه الآية:  زب ڎ ڈ   ڈ ژ ژڑ 
فالتفت  الآن«،  »ح�شبك  ق��ال:  )الن�شاء(؛  رب  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک 

اإليه: فاإذا عيناه تذرفان.
 وم��ن اأ�شباب لني القلب: الإك��ث��ار من ذك��ر اهلل وق��راءة ال��ق��راآن، ق��ال - تعاىل -:  
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رب يث   ىث  مث  جث  يت  ىت  حتختمت  جت  يب   ىب  مب   زب 
)الرعد(.

گ     گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  زب  ت���ع���اىل:   وق����ال 
گگ رب )احل�شر: 21(.

ومنها اإطعام امل�شكني وم�شح راأ�ص اليتيم، روى الإمام اأحمد يف م�شنده من حديث 
اأبي هريرة اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن اأردت تليني قلبك فاأطعم امل�شكني وام�شح راأ�ص اليتيم«.
روى  والآخ���رة،  امل��وت  وتذكر  الدنيا  وال��زه��د يف  واملر�شى،  املقابر  زي��ارة  وكذلك 
م�شلم يف �شحيحه وابن ماجه من حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: »زوروا القبور؛ فاإنها تذكركم الآخرة«.

وروى الرتمذي يف �شننه من حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »اأك وا ذكر هادم اللذات« يعني املوت، ويف رواية »فما ذكره عبد قط وهو يف �شيق 

اإل و�شعه عليه، ول ذكره وهو يف �شعة اإل �شيقه عليه«.
قال ال�شاعر:

ق�������ش���وت���ه ع�����ن�����د  خ����م���������ص  ق����ل����ب����ك  دواء 
ف����������اداأب ع���ل���ي���ه���ا ت���ف���ز ب����اخل����ري وال���ظ���ف���ر

خ����������������الء ب��������ط��������ن وق����������������������������راآن ت��������دب��������ره
ك���������ذا ت�����������ش�����رع ب���������اك ������ش�����اع�����ة ال�������ش���ح���ر

ث�������م ال����ت����ه����ج����د ج�����ن�����ح ال�����ل�����ي�����ل اأو������ش�����ط�����ه
واخل������رب اخل��������ري  اأه����������ل  جت����ال���������ص  وان 

واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد، وعلى اآله و�شحبه 
اأجمعني.
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خطورة الكذب
احلمد هلل، وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل 

�شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد:
مها اهلل ور�شوله، وتوعد �شاحبها بالعذاب  فاإن من ال�شفات املذمومة التي حررّ

الأليم يف الآخرة: الكذب، قال - تعاىل -:  زب ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى  ى ائ  ائ ەئ ەئ رب )النحل(.

ت��ع��اىل -:   ال��ك��ف��ار وامل��ن��اف��ق��ني، ق���ال -  ال��ك��ذب م��ن ���ش��ف��ات  اأن   واأخ����رب �شبحانه 
زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ    ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺٺ  ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ رب )التوبة(  وقال 

ں  ں  ڱ    ڱڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ     گ  زب   :- تعاىل   -
ڻ ڻ رب )يون�ص(.

روى البخاري وم�شلم من حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »اآية املنافق ثالث: اإذا حدث كذب، واإذا وعد اأخلف، واإذا اوؤمتن خان«.

من  وم�شلم  البخاري  روى  النار.  اإىل  �شاحبه  يقود  الكذب  اأن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وب��ني 
حديث عبد اهلل بن م�شعود - ر�شي اهلل عنهما -: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »عليكم بال�شدق 
فاإن ال�شدق يهدي اإىل الرب واإن الرب يهدي اإىل اجلنة، وما يزال الرجل ي�شدق ويتحرى 
ال�شدق حتى يكتب عند اهلل �شديًقا، واإياكم والكذب فاإن الكذب يهدي اإىل الفجر واإن 
الكذب حتى يكتب عند اهلل  العبد يكذب ويتحرى  ي��زال  النار، وما  اإىل  الفجور يهدي 

كذاًبا«.
والكذاب يعذب يف قربه قبل يوم القيامة. روى البخاري يف �شحيحه من حديث 
�شمرة بن جندب - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال يف حديث الروؤيا الطويل: »فاأتينا 
على رجل م�شتلق لقفاه، واإذا اآخر قائم عليه بكلوب من حديد، واإذا هو ياأتي اأحد �شقي 
وجهه في�شر�شر �شدقه اإىل قفاه، ومنخراه اإىل قفاه، وعيناه اإىل قفاه«. قال: »ثم يتحول 
اإىل اجلانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل باجلانب الأول، فما يفرغ من ذلك اجلانب 
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حتى ي�شح الأول كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به املرة الأوىل« ف�شاأل عنه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقيل له: »اإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق«.

ورتب النبي ملسو هيلع هللا ىلص الثواب العظيم ملن ترك الكذب واإن كان مازًحا. روى اأبو داود يف 
�شننه من حديث اأبي اأمامة - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأنا زعيم ببيت يف 
رب�ص اجلنة ملن ترك املراء واإن كان حمًقا، وببيت يف و�شط اجلنة ملن ترك الكذب واإن 

كان مازًحا، وببيت يف اأعلى اجلنة ملن ح�شن خلقه«.
ا :  اأي�شً قال الإم��ام اأحمد بن حنبل: الكذب ل ي�شلح منه جد ول ه��زل، وق��ال  

يطبع امل�شلم على اخل�شال كلها اإل اخليانة والكذب.
وقال ابن القيم - يرحمه اهلل -: الكذب مت�شمن لف�شاد نظام العامل، ول ميكن 
قيام العامل عليه، ل يف معا�شهم ول يف معادهم، بل هو مت�شمن لف�شاد املعا�ص واملعاد 
ومفا�شد الكذب الالزمة له معلومة عند خا�شة النا�ص وعامتهم، كيف وهو من�شاأ كل 
�شر، وف�شاد الأع�شاء ل�شان كذوب، وكم اأزيلت بالكذب من دول ومالك، وخربت به من 
بالد، وا�شتلبت به من نعم، وتقطعت به من معاي�ص، وف�شدت به م�شالح، وغر�شت به 
عداوات، وقطعت به موادات، وافتقر به غني، وذل به عزيز، وهتكت به م�شونة، ورميت 
به  وا�شتجلبت  اأن�����ص،  به  واأزي���ل  قبور،  به  وعمرت  وق�شور،  دور  به  وخلت  به حم�شنة، 
وح�شة، واأف�شد به بني البن واأبيه، وغا�ص بني الأخ واأخيه، واأحال ال�شديق عدًوا مبيًنا 
ورد الغني العزيز م�شكيًنا. وهل ملئت اجلحيم اإل باأهل الكذب الكاذبني على اهلل وعلى 

ر�شوله وعلى دينه، وعلى اأوليائه، املكذبني باحلق حمية وع�شبية جاهلية.
قال ال�شاعر:

ال������ك������ذب ع��������ار وخ��������ري ال������ق������ول اأ�����ش����دق����ه
واحل����������ق م������ا م���������ش����ه م������ن ب�����اط�����ل زه����ًق����ا

وقال اآخر:

����ش���اح���ًب���ا ل�����ك  ي����ك����ن  ف�����ال  ال������ك������ذوب  ودع 
ي�����ش��ح��ب خ������ال  ل���ب���ئ�������ص  ال�������ك�������ذوب  اإن 
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اأحمد يف  الإم���ام  روى  فاعله،  اإن��ك��اره على  وي�شتد  الكذب  يكره  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وك��ان 
م�شنده من حديث عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - قالت: "ما كان خلق اأبغ�ص اإىل اأ�شحاب 
ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عند ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الكذبة، فما يزال 

يف نف�شه عليه حتى يعلم اأنه قد اأحدث منها توبة".
وذكر العلماء - يرحمهم اهلل -: اأن اأعظم الكذب: ما كان كذًبا على اهلل اأو على 
ر�شوله  ملسو هيلع هللا ىلص؛ قال الذهبي - يرحمه اهلل -: "ول ريب اأن تعمد الكذب على اهلل ور�شوله، 

يف حتليل حرام اأو حترمي حالل: كفر حم�ص".
وقال الذهبي: "اإن الكذب يف احلالتني ال�شابقتني كبرية: اأي الكذب على اهلل اأو 

ا من الكبائر يف اأغلب اأقواله". على ر�شوله، واأن الكذب يف غري ذلك اأي�شً
وال�شدق منجاة للعبد يف الدنيا والآخرة؛ ففي ال�شحيحني يف ق�شة الإفك عند 
قبول توبة كعب بن مالك ب�شره النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، قال: يا ر�شول اهلل اإن اهلل اإمنا اأجناين 
بال�شدق، واإن من توبتي اأن ل اأحدث اإل �شدًقا ما بقيت، قال: فو اهلل ما علمت اأن اأحًدا 
ملسو هيلع هللا ىلص اإىل يومي  اأب��اله اهلل يف �شدق احلديث منذ ذكرت ذلك لر�شول اهلل  من امل�شلمني 
هذا، اأح�شن مما اأبالين اهلل به، واهلل! ما تعمدت كذبة منذ قلت لر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، اإىل 

يومي هذا، واإين لأرجو اأن يحفظني اهلل فيما بقي، واأنزل اهلل قوله - تعاىل -: زب ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ رب )التوبة(.

وقد ا�شتثنى العلماء - يرحمهم اهلل -: الكذب اإذا كان لإ�شالح بني متخا�شمني، 
اإذا كان لدفع الظلم؛ فاإذا اختفى م�شلم من ظامل يريد  والكذب يف احلرب، والكذب 
لو  وك��ذا  باإخفائه،  الكذب  وج��ب  عنه،  اإن�شان  و�شئل  ماله  واأخ��ف��ى  ماله  اأخ��ذ  اأو  قتله 
كان عنده وديعة واأراد ظامل اأخذها فاإنه يكذب لإخفائها، والأحوط اأن يوري ومعنى 
واإن كان  اإليه،  بالن�شبة  كاذًبا  لي�ص هو  بعبارته مق�شوًدا �شحيًحا  اأن يق�شد  التورية: 
على  العلماء  ا�شتدل  وقد  املخاطب؛  يفهمه  ما  اإىل  وبالن�شبة  للفظ  ظاهر  يف  كاذًبا 
جواز الكذب يف هذا احلال: مبا رواه البخاري وم�شلم من حديث اأم كلثوم - ر�شي اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »لي�ص الكذاب الذي ي�شلح بني النا�ص، فينمي  اأنها �شمعت النبي  عنها -: 

خرًيا اأو يقول خرًيا«.
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�شيء مما  اأ�شمع برخ�ص يف  "ومل   :- - يرحمه اهلل  �شهاب  اب��ن  ق��ال  زاد م�شلم: 
يقول النا�ص كذب اإل يف ثالث: احلرب، والإ�شالح بني النا�ص، وحديث الرجل امراأته، 

وحديث املراأة زوجها".
اإ�شحاك  بها  النكت وهي ق�ش�ص مكذوبة يق�شد  اأن  التنبيه عليه:  ينبغي  ومما 

الآخرين داخلة يف الكذب املنهي عنه.
روى الرتمذي يف �شننه من حديث بهز بن حكيم عن اأبيه عن جده: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: »ويل للذي يحدث باحلديث لي�شحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له«.
واحلمد هلل ربا العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد، وعلى اآله و�شحبه 

اأجمعني.
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النصيحة
احلمد هلل، وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل 

�شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد:
فمن �شعائر الإ�شالم العظيمة، ومن مقامات الدين العالية الرفيعة: الن�شيحة، 

حئ  جئ  ی  ی     ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  زب  ت��ع��اىل:  ق��ال 
مئ ىئ يئ جب حب خب  رب )الق�ش�ص(.

 روى م�شلم يف �شحيحه من حديث متيم الداري - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ولأئمة  ولر�شوله  ولكتابه  قال: »هلل  اهلل؟  ر�شول  يا  ملن  قلنا:  الن�شيحة«  »الدين  قال: 

امل�شلمني وعامتهم«.
ق��ال ال��ن��ووي: ه��ذا ح��دي��ث عظيم ال�����ش��اأن وعليه م���دار الإ���ش��الم، واأم���ا م��ا قاله 
اأحد الأحاديث الأربعة التي جتمع  اأي  اأرباع الإ�شالم -  اأحد  اإنه  جماعات من العلماء: 

اأمور الإ�شالم -، فلي�ص كما قالوه، بل املدار على هذا وحده.
اأي:  املبالغة،  على  يحمل  اأن  يحتمل  الن�شيحة«  »الدين  قوله:  ابن حجر:  قال 
معظم الدين الن�شيحة، كما قيل: »احلج عرفة«؛ ويحتمل اأن يحمل على ظاهره؛ لأن 

كل عمل مل يرد به عامله الإخال�ص، فلي�ص من الدين.
اأه��ل، واخل�شوع له ظاهًرا وباطًنا،  قوله: الن�شيحة هلل: هي و�شفه مبا هو له 
والرغبة يف حمابه: بفعل طاعته، والرهبة من م�شاخطه: برتك مع�شيته، واجلهاد يف 

رد العا�شني اإليه.
التالوة، وحتريرها  واإقامة حروفه يف  تعلمه، وتعليمه،  لكتاب اهلل:  والن�شيحة 
يف الكتابة وتفهم معانيه، وحفظ حدوده، والعمل مبا فيه، وذب حتريف املبطلني عنه.
والن�شيحة لر�شوله: تعظيمه ون�شره حًيا وميًتا، واإحياء �شنته بتعلمها وتعليمها، 

والقتداء به يف اأقواله واأفعاله وحمبته وحمبة اتباعه.
عند  وتنبيههم  به،  القيام  حملوا  ما  على  اإعانتهم  امل�شلمني:  لأئمة  والن�شيحة 
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الغفلة، و�شد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة اإليهم؛ ومن 
اأعظم ن�شيحتهم: وقفهم عن الظلم بالتي هي اأح�شن، ومن جملة اأئمة امل�شلمني: اأئمة 
الجتهاد، وتقع الن�شيحة لهم ببث علومهم وتعليمهم ما ينفعهم، وك�شف وجوه الأذى 

عنهم، واأنه يحب لهم ما يحب لنف�شه، ويكره لنف�شه.
والن�شيحة على ثالثة اأق�شام:

الق�شم الأول: الن�شيحة للم�شلمني عموًما وفيها اأحاديث كثرية؛ روى م�شلم يف 
�شحيحه من حديث جرير بن عبداهلل - ر�شي اهلل عنه - قال: »بايعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص على 

اإقام ال�شالة، واإيتاء الزكاة، والن�شح لكل م�شلم«.
ويف �شحيح م�شلم من حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»حق امل�شلم على امل�شلم �شت«. قيل ما هن يا ر�شول اهلل؟ قال: »اإذا لقيته ف�شلرّم عليه، واإذا 
واإذا مر�ص  واإذا عط�ص فحمد اهلل ف�شمته،  له،  ا�شتن�شحك فان�شح  واإذا  فاأجبه،  دعاك 

فعده، واإذا مات فاتبعه«.
الق�شم الثاين: الن�شيحة لولة الأمر. روى الأمام اأحمد يف م�شنده من حديث 
اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن اهلل كره لكم ثالًثا، ور�شي لكم 
ثالًثا؛ ر�شي لكم: اأن تعبدوه ول ت�شركوا به �شيًئا، واأن تعت�شموا بحبل اهلل جميًعا، واأن 

تن�شحوا لولة الأمر« احلديث.
وروى الإمام اأحمد يف م�شنده من حديث جبري بن مطعم - ر�شي اهلل عنه -: اأن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ثالث ل يغل عليهن قلب امرئ م�شلم: اإخال�ص العمل هلل، والن�شيحة 

لويل الأمر، ولزوم اجلماعة«.
واأما ن�شح الولة لرعاياهم؛ فقد روى البخاري وم�شلم يف �شحيحهما من حديث 
معقل بن ي�شار - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما من عبد ا�شرتعاه اهلل رعية، 

فلم يحطها بن�شحه، اإل مل يجد رائحة اجلنة«.
لأقوامهم،  ين�شحون  كانوا  اأنهم  ال�شابقني:  الر�شل  عن  كتابه  يف  اهلل  ذكر  وقد 

زب ک ک ک  اأن��ه قال لقومه:   فذكر اهلل عن نبي اهلل نوح - عليه ال�شالم - 
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گ گ رب )الأعراف: ٦2(.
زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ رب  نبي اهلل هود:  تعاىل: عن  وقال 

)الأعراف: ٦٨(.
ونبينا حممد بن عبداهلل اإمام النا�شحني: بلغ الر�شالة ون�شح الأمة؛ فقد روى 
 م�شلم يف �شحيحه من حديث جابر بن عبداهلل - ر�شي اهلل عنهما - قال: اإن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
مكث ت�شع �شنني مل يحج - وذكر �شفة حجة - وفيه اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لأ�شحابه: »واأنتم 

ت�شاألون عني، فما اأنتم قائلون؟« قالوا: ن�شهد اأنك قد بلغت واأديت ون�شحت.
 وقد عذر اهلل من تخلف عن اجلهاد لعذر اإذا كان نا�شًحا هلل ور�شوله، قال - تعاىل -: 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳ     ڳ  ڳ    گ  گ  گ  گ  ک  ک  زب 

ں ڻ ڻڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ  رب )التوبة(.

اأرادوا ن�شيحة اأحد وعظوه �شًرا، حتى قال بع�شهم: من وعظ  اإذا  وكان ال�شلف 
وبخه،  ف��اإمن��ا  ال��ن��ا���ص  روؤو�����ص  على  وع��ظ��ه  وم��ن  ن�شيحة،  فهي  وبينه  بينه  فيما  اأخ���اه 

والن�شيحة �شًرا ت�شمل ولة الأمر، والعلماء، وعامة النا�ص.
قال ال�شافعي - يرحمه اهلل -:

ان���������ف���������رادي يف  ب����ن���������ش����ح����ك  ت������ع������م������دين 
اجل����م����اع����ة يف  ال����ن���������ش����ي����ح����ة  وج����ن����ب����ن����ي 

ف��������������اإن ال�����ن�����������ش�����ح ب���������ني ال�������ن�������ا��������ص ن������وع
ا����ش���ت���م���اع���ه اأر��������ش�������ى  ال����ت����وب����ي����خ ل  م������ن 

ق������ويل وع�����������ش�����ي�����ت  خ�����ال�����ف�����ت�����ن�����ي  واإن 
ط�����اع�����ة ت������ع������ط  مل  اإذا  جت�����������زع  ف���������ال 

ومن فوائد الن�شيحة:
اأوًل: اأنها من اأعظم اأ�شباب الثبات على الدين: لأن الذي ين�شح يريد اأن يطبق 

زب ى ائ ائ   به، ول يخالف فعله قوله، قال - تعاىل - عن نبي اهلل �شعيب:  ما ن�شح 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئېئ رب )هود: ٨٨(.
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ثانًيا: دليل حب الآخرين وبغ�ص ال�شر لهم، ففي ال�شحيحني من حديث اأن�ص 
بن مالك - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يوؤمن اأحدكم حتى يحب لأخيه ما 

يحب لنف�شه«.
ثالًثا: �شالح املجتمع، اإذ ت�شاع فيه الف�شيلة وت�شرت فيه الرذيلة.

رابًعا: الق�شاء على كثري من املنكرات، فكم منكر زال ب�شبب ن�شيحة �شادقة.
اأمر اهلل ور�شوله الذي هو غاية �شعادة العبد وفالحه يف الدنيا  خام�ًشا: تنفيذ 

والآخرة، قال - تعاىل -: زب ے  ے ۓ ۓ ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ 
ۈ  ۈ ٴۇ ۋ رب )الأحزاب(.

�شاد�ًشا: اأنها من اأعظم اأ�شباب الهداية، فكم من كافر اأ�شلم ب�شبب ن�شيحة! وكم 
يف  م�شلم  روى  ن�شيحة!  ب�شبب  حاله  وا�شتقام  تاب  الذنوب  لكبائر  مرتكب  عا�ص  من 
�شحيحه من حديث �شهل بن �شعد ر�شي اهلل عنه: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لعلي: »فواهلل لأن 

يهدي اهلل بك رجاًل واحًدا، خري لك من اأن يكون لك حمر النعم«.
اأدى ما  العبد فقد  ف��اإذا ن�شح  الذمة م�شغولة،  الذمة، فقد تكون  ب��راءة  �شابًعا: 

عليه، قال - تعاىل -: زب ں   ڻ ڻ ڻڻ رب )ال�شورى: 4٨(.
وقال تعاىل:  زب ڑ ک ک   ک  ک  گ رب )العنكبوت: 1٨(.

وذكر ابن حزم اأمرين يتعلقان بالن�شيحة:
وتذكري،  تنبيه  والثانية  ودي��ان��ة،  فر�ص  الأوىل:  مرتبتان:  الن�شيحة  الأول: 
فواجب على املرء ترداد الن�شح ر�شي املن�شوح اأو �شخط، تاأذى النا�شح بذلك اأو مل يتاأذ.
الثاين: ل تن�شح على �شرط القبول منك، فاإن تعديت هذه فاأنت ظامل ل نا�شح؛ 
فقد جاء يف �شحيح م�شلم من حديث ابن عبا�ص - ر�شي عنهما - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
والرجالن،  الرجل  ومعه  والنبي  الرهيط،  ومعه  النبي  فراأيت  الأمم،  على  »عر�شت 

والنبي لي�ص معه اأحد«.
واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد، وعلى اآله و�شحبه 

اأجمعني.
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نزول المطر
اإل اهلل وحده ل  اإله  اأن ل  احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل واأ�شهد 

�شريك له واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد:
فاإن من ف�شل اهلل ورحمته بعباده: نزول هذه لأمطار املباركة، قال - تعاىل -: 
زب ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ رب )ق:9 (.  قال - تعاىل 

-:  زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿٿ ٿٿ ٹ    ٹ  ٹ ٹ رب )ف�شلت: 39(.

قال ابن القيم - يرحمه اهلل -: "ثم تاأمل احلكمة البالغة يف اإنزاله بقدر احلاجة، 
اأقلع عنها  اأخ��ذت الأر���ص حاجتها منه - وكان تتابعه عليه بعد ذلك ي�شرها  اإذا  حتى 
واأعقبه بال�شحو فهما - اأعنى ال�شحو والتغييم - يعتقبان على العامل ملا فيه �شالحه، 
ولو دام اأحدهما كان فيه ف�شاده، فلو توالت الأمطار لأهلكت ما على الأر�ص، ولو زادت 
الأب��دان  واأرخ��ت  واخل�شراوات  ال��زروع  وعفنت  والثمار،  احلبوب  اأف�شدت  احلاجة  على 
وخ ت الهواء، فحدثت �شروب من الأمرا�ص، واأرخت الأبدان وخ ت الهواء، فحدثت 
ال�شحو  دام  ولو  وال�شبل،  امل�شالك  وتقطعت  املاآكل  اأك   وف�شد  الأمرا�ص،  �شروب من 
امل��اء، وانقطع معني العيون والآب���ار والأن��ه��ار والأودي���ة وعظم  جلفت الأب���دان وغي�ص 
ال�شرر، واحتدم الهواء، فيب�ص ما على الأر�ص، وجفت الأبدان، وغلب اليب�ص، واأحدث 
اأن عاقب  اللطيف اخلبري  فاقت�شت حكمة  ال��زوال،  الأمرا�ص ع�شرة  ذلك �شروًبا من 
بني ال�شحو واملطر على هذا العامل، فاعتدل الأمر، و�شح الهواء، ودفع كل واحد منهما 

عادية الآخر، وا�شتقام اأمر العامل و�شلح".
ومن الأذكار التي تقال عند نزول املطر ما رواه البخاري وم�شلم يف �شحيحيهما 
من حديث زيد بن خالد اجلهني، قال: �شلى لنا ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �شالة ال�شبح باحلديبة 
على اإثر �شماء كانت من الليلة، فلما ان�شرف اأقبل على النا�ص فقال: »هل تدرون ماذا 
قال ربكم؟« قالوا: اهلل ور�شوله اأعلم، قال: »اأ�شبح من عبادي موؤمن بي وكافر، فاأما من 
قال: مطرنا بف�شل اهلل ورحمته، فذلك موؤمن بي وكافر بالكوكب، واأما من قال: بنوء 
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كذا وكذا، فذلك كافر بي وموؤمن بالكوكب«. 

وروى البخاري يف �شحيحه من حديث عائ�شة - ر�شي اهلل عنها - اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
اأن�ص  نافًعا«. وروى م�شلم يف �شحيحه من حيث  »اللهم �شيًبا  املطرقال:  راأى  اإذا   كان 
 - ر�شي اهلل عنه - قال: اأ�شابنا ونحن مع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مطر، قال: فح�شر ر�شول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 
ثوبه، حتى اأ�شابه من املطر فقلنا: يا ر�شول اهلل! مِلَ �شنعت هذا؟ قال: »لأنه حديث 

عهد بربه تعاىل«.
وميكائيل موكل بنزول املطر، ففي احلديث الذي رواه الإمام اأحمد يف م�شنده 
اإنا  اأبا القا�شم  فقالوا: يا  ملسو هيلع هللا ىلص  اأقبلت يهود اإىل ر�شول اهلل  من حديث ابن عبا�ص، قال: 
ن�شاألك عن خم�شة اأ�شياء، فاإن اأنباأتنا بهن، عرفنا اأنك نبي واتبعناك؛ ويف اآخر احلديث 
قالوا: اإنه لي�ص من نبي اإل له ملك ياأتيه باخلرب فاأخربنا من �شاحبك؟ قال: "جربيل 
عليه ال�شالم" قالوا: جربيل! ذاك الذي ينزل باحلرب والقتال والعذاب عدونا، لو قلت 

ميكائيل الذي ينزل الرحمة والنبات والقطر لكان، فاأنزل اهلل - عز وجل -: زب ژ  ژ 
ڑ    ڑ ک رب )البقرة: 97(.

الأم  ال�شافعي يف  رواه  ملا  املطر،  نزول  الدعاء عند  اأن يك  من  للم�شلم  وي�شرع 
التقاء  عند  الدعاء  ا�شتجابة  »اطلبوا  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  مر�شاًل  مكحول  من حديث 

اجليو�ص، واإقامة ال�شالة، ونزول الغيث«.
وي�شرع للم�شلم الذكر عند �شماع الرعد ملا رواه مالك يف املوطاأ من حديث عامر 
وق��ال:  ت��رك احلديث،  الرعد  �شمع  اإذا  ك��ان  اأن��ه  عليه:  الزبري موقوًفا  بن  بن عبداهلل 
�شبحان الذي ي�شبح الرعد بحمده واملالئكة من خيفته، ثم يقول: اإن هذا الوعيد لأهل 

الأر�ص �شديد.
النبي  اأن   - - ر�شي اهلل عنهما  اب��ن عبا�ص  �شننه من حديث  الرتمذي يف  روى 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الرعد ملك من مالئكة اهلل، موكل بال�شحاب معه خماريق من نار ي�شوق 
اأو قرية دون  بها ال�شحاب حيث �شاء«، وقد ي�شقي هذا امللك باأمر اهلل بالًدا دون بالد، 
اأخرى، وقد يوؤمر باأن ي�شقى زرع رجل واحد دون �شواه، كما روى م�شلم يف �شحيحه من 
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حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »بينا رجل بفالة من الر�ص، 
ف�شمع �شوًتا يف �شحابة: ا�شق حديقة فالن، فتنحى ذلك ال�شحاب، فافرغ ماءه يف حرة، 
فاإذا �شرجة من تلك ال�شراج قد ا�شتوعبت ذلك املاء كله، فتتبع املاء، فاإذا رجل قائم يف 
حديقته يحول املاء مب�شحاته، فقال له: يا عبداهلل مل ت�شاألني عن ا�شمي؟ فقال: اإين 
�شمعت �شوًتا يف ال�شحاب الذي هذا ماوؤه يقول: ا�شق حديقة فالن ل�شمك، فما ت�شنع 
اأنا  اأنظر اإىل ما يخرج منها فاأت�شدق بثلثه، واآك��ل  اإذ قلت ه��ذا، ف��اإين  اأم��ا  فيها؟ ق��ال: 

وعيايل ثلًثا، واأرد فيها ثلثه«.
واإذا نزل املطر وكان عزيًزا وخيف منه ال�شرر؛ فاإنه ي�شرع للم�شلم اأن يدعو اهلل 
بتخفيفه. روى البخاري وم�شلم يف �شحيحيهما من حديث اأن�ص بن مالك - ر�شي اهلل 
 عنه -: اأن رجاًل دخل امل�شجد يوم جمعة من باب كان نحو دار الق�شاء ور�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
الأم��وال  هلكت  اهلل  ر�شول  يا  ق��ال:  ثم  قائًما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�شول  فا�شتقبل  يخطب،  قائم 
وانقطعت ال�شبل فادع اهلل اأم يغثينا، فرفع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يديه، ثم قال:»اللهم اأغثنا، 
اللهم اأغثنا، اللهم اأغثنا«، قال اأن�ص: ول واهلل، ما نرى يف ال�شماء من �شحاب، ول قزعة، 
وما بيننا وبني �شلع من بيت ول دار، قال: فطلعت من ورائه �شحابة مثل الرت�ص، فلما 
تو�شطت ال�شماء انت�شرت، ثم اأمطرت، فال واهلل ما راأينا ال�شم�ص �شًتا.. ثم دخل رجل من 
ذلك الباب يف اجلمعة - يعني اليوم الثاين - ور�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قائم يخطب، فا�شتقبله 
قائًما فقال: يا ر�شول اهلل هلكت الأموال، وانقطعت ال�شبل، فادع اهلل مي�شكها عنا، قال: 
فرفع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يديه، ثم قال: »اللهم حوالينا ول علينا، اللهم على الآكام والظراب 

وبطون الأودية ومنابت ال�شجر« قال: فاأقلعت، وخرجنا من�شي يف ال�شم�ص.
قال النووي: ويف هذا احلديث الإخبار عن معجزة الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص وعظيم كرامته 
على ربه - �شبحانه وتعاىل - باإنزال املطر �شبعة اأيام متوا�شلة ب�شوؤاله من غري تقدم 

�شحاب ول قزع ول �شبب اآخر ظاهر ول باطن.
واحلمد هلل و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.  
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أخطاء في الصالة
احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل 

�شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد:

فاإن ال�شالة عماد الدين والركن الثاين من اأركانه، وهي اأول ما ي�شاأل عنه العبد 
يوم القيامة، ولذلك وجب على امل�شلم اأن يحر�ص على اأدائها: كما اأمره النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، 

وبني �شفتها لأمته.

روى البخاري يف �شحيحه من حديث مالك بن احلويرث - ر�شي هلل عنه -: اأن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�شلوا كما راأيتموين اأ�شلي«.

وروى الطرباين يف الأو�شط من حديث عبد اهلل بن قرط - ر�شي اهلل عنه - : 
اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اأول ما يحا�شب به العبد يوم القيامة ال�شالة، فاإن �شلحت �شلح له 

�شائر عمله، واإن ف�شدت ف�شد �شائر عمله«.

وهناك اأخطاء يقع فيها بع�ص امل�شلني: اأحببت التذكري بها اأداء حلق اهلل - تعاىل 
-، وقياًما بواجب الن�شيحة؛ فمن ذلك:

اأوًل: ال�شالة بالثياب ال�شيقة اأو البنطال ال�شيق، قال بع�ص اأهل العلم: واملحذور 
يف ذلك اأن اللبا�ص ال�شيق يج�شم العورة، وهذا على العموم منهي عنه، فكيف اإذا كان 

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ پ ڀ  ڀ    ال�شالة؟! قال - تعاىل -:  يف 
ڀڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ رب )الأعراف(.

م ال�شالة يف اللبا�ص ال�شيق؛ لأنه  ثانًيا: ال�شالة يف الثياب ال�شفافة: فكما يحررّ
م العورة وي�شف �شكلها وحجمها، فكذلك حترم ال�شالة يف الثياب الرقيقة التي  يج�شرّ

ت�شف عما وراءها من البدن.

قال الفقهاء يف �شروط �شحة ال�شالة: مبحث �شرت العورة، وي�شرتط يف ال�شاتر: 
اأن يكون كثيًفا، فال يجزئ ال�شاتر الرقيق.
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مع  ال�شفافة  ال��ث��ي��اب  يلب�ص  ال��ن��ا���ص  بع�ص  اأن  جن��د  ال�شيف:  يف  ي��ح��دث  وه���ذا 
ال�شراويل الق�شرية، ثم ي�شلي فيها.

تكون  وقد  العمل،  اأو مالب�ص  )البيجامات(  اأو  النوم  ال�شالة يف مالب�ص  ثالًثا: 
عن  فيتكا�شل  الك�شل:  اإىل  يعود  وال�شبب  امل�شلني،  ت��وؤذي  كريهة  روائ��ح  وبها  مت�شخة 
فرب  لذلك؛  ل�شتعد  مكانته،  له  رج��اًل  اأو  م�شوؤوًل  ي��زور  اأن  اأراد  لو  بينما  تغيريها؛ 

زب ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ     :- تعاىل   - قال  بالتجمل،  اأوىل  العاملني 
ڦرب )احلج: 32(، وقال: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ رب )الأعراف: 31(.
رابًعا: الإ�شبال يف ال�شالة وي�شمل الثوب و"الب�شت" والبنطال، والإ�شبال منهي 
عنه على وجه العموم، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الذي رواه م�شلم يف �شحيحه من حديث 
اإليهم، ول  القيامة، ول ينظر  يوم  ذر - ر�شي اهلل عنه -: »ثالثة ل يكلمهم اهلل  اأب��ي 
يزكيهم، ولهم عذاب األيم«، قال: فقراأها ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثالث مرات، قال اأبو ذر: خابوا 
وخ�شروا، من هم يا ر�شول اهلل؟ قال: »امل�شبل، واملنان، واملنفق �شلعته باحللف الكاذب«.

وروى البخاري يف �شحيحه من حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي 
اأ�شفل من الكعبني من الإزار ففي النار«. ف��اإذا كان هذا الوعيد ال�شديد  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما 
لعموم امل�شبلني، ففي ال�شالة اأ�شد واأعظم؛ فقد روى اأبو داود يف �شننه من حديث ابن 
م�شعود - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من اأ�شبل اإزاره يف �شالته خيالء، فلي�ص 

من اهلل يف حل ول حرام«.

ال�شنة، وامل�شتحب  امل�شجد وهذا خالف  النافلة يف  املواظبة على �شالة  خام�ًشا: 
اأن تكون �شالة النافلة يف البيت؛ روى البخاري وم�شلم يف �شحيحيهما من حديث ابن 
ول  بيوتكم من �شالتكم،  يف  »اجعلوا  ق��ال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن   :- عنهما  اهلل  ر�شي   - عمر 

تتخذوها قبوًرا«.

وروى م�شلم يف �شحيحه من حديث جابر بن عبداهلل - ر�شي اهلل عنهما - قال: 
»اإذا ق�شى اأحدكم ال�شالة يف م�شجده، فليجعل لبيته ن�شيًبا من  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال ر�شول اهلل 

�شالته، فاإن اهلل جاعل يف بيته من �شالته خرًيا«.
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وروى ابن ماجه يف �شننه من حديث عبداهلل بن �شعد - ر�شي اهلل عنه - قال: 
�شاألت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأميا اأف�شل: ال�شالة يف بيتي اأو ال�شالة يف امل�شجد؟ قال: »األ ترى 
اإىل بيتي ما اأقربه من امل�شجد؟! فالأن اأ�شلي يف بيتي اأحب اإيل من اأن اأ�شلي يف امل�شجد، 
اإل اأن تكون �شالة مكتوبة«، ول باأ�ص اأن ي�شلي النافلة يف امل�شجد اأحياًنا، اإل اأن ال�شنة 

الغالبة �شالتها يف البيت، وهو اأف�شل كما دلت على ذلك الأحاديث املتقدمة. 

�شاد�ًشا: رفع بع�ص امل�شلني اأ�شواتهم يف القراءة ال�شرية اأو يف بع�ص اأذكار ال�شالة، 
وهذا ي�شو�ص على الباقني �شالتهم، وقد ورد النهي عن ذلك؛ قال - تعاىل -:  زب ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ رب )الإ�شراء: 110(.
روى مالك يف املوطاأ من حديث البيا�شي - ر�شي اهلل عنه -: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص خرج 
على النا�ص وهم ي�شلون، وقد علت اأ�شواتهم بالقراءة، فقال: »اإن امل�شلي يناجي ربه، 

فلينظر مبا يناجيه به، ول يجهر بع�شكم على بع�ص بالقراآن«.

�شابًعا: اإدخال بع�ص امل�شلني اأجهزة اجلوال اإىل امل�شاجد: وبها نغمات مو�شيقية، 
زب ٹ ٹ  وهذه النغمات ل جتوز خارج امل�شجد، فكيف بامل�شجد؟! قال - تعاىل -: 

ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦڦ رب )احلج(.
روى البخاري يف �شحيحه من حديث اأبي مالك الأ�شعري - ر�شي اهلل عنه -: اأن 
النبي   ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ليكونن من اأمتي اأقوام ي�شتحلون احلر، واحلرير، واخلمر، واملعازف«.

وقد �شدرت فتوى من اللجنة الدائمة بتحرمي النغمات املو�شيقية ال�شادرة من 
هذه اجلوالت، ول �شك اأن اإدخالها اإىل هذه امل�شاجد انتهاك �شريح حلرمتها، اإ�شافة 

زب ک ک گ    :- تعاىل   - ق��ال  واإف�����ش��اد �شالتهم،  امل�شلني  اإي���ذاء  اإىل 
گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  رب )الأحزاب(.

ثامًنا: ال�شالة يف املالب�ص التي فيها �شور، وال�شور منهي عنها على وجه العموم، 
فكيف بامل�شجد؟! روى البخاري وم�شلم يف �شحيحيهما من حديث اأبي هريرة - ر�شي 

اهلل عنه -: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإن البيت الذي فيه ال�شور، ل تدخله املالئكة«.
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اأن علًيا - ر�شي اهلل  الأ�شدي:  الهياج  اأبي  وروى م�شلم يف �شحيحه من حديث 
عنه - قال له: األ اأبعثك على ما بعثني ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ »ل تدع متثاًل اإل طم�شته، ول 

قرًبا م�شرًفا اإل �شويته، ول �شورة اإل طم�شتها«.

واحلمد هلل رب العاملني، و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد، وعلى اآله و�شحبه 
اأجمعني.
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 فوائد من قوله - تعالى -:
زب ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   چ چ رب

احلمد هلل، وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل، واأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل 
�شريك له، واأ�شهد اأن حممًدا عبده ور�شوله.. وبعد:

فاإن اهلل اأنزل هذا القراآن العظيم لتدبره والعمل به، قال - تعاىل -:  زب ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ چ رب  )�ص(.

وعماًل بهذه الآية الكرمية: لن�شتمع اإىل اآية من كتاب اهلل، ونتدبر ما فيها من 
العظات والعرب، قال - تعاىل -: زب ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   چ چ چچ ڇڇ  

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ  رب )الأنعام(.
 . رب  ڇڇ   چچ  چ  چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   زب    :- تعاىل   - قوله 
قال جماهد: اأي اأ�شناف م�شنفة تعرف باأ�شمائها، وقال قتادة: الطري اأمة والإن�ص اأمة، 

واجلن اأمة، وقال ال�شدي: زب چچ ڇ رب اأي خلق اأمثالكم.
قوله تعاىل: زب ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ رب اأي: اجلميع علمهم عند اهلل، ل ين�شى 

واحًدا من جميعهم من رزقه وتدبريه، �شواء كان برًيا اأو بحريا، كقوله: زب ٻ ٻ ٻ 
 ،) )ه��ود  رب  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ڀٺ  ڀ   ڀ  ڀ   پ  پ  پ    پ  ٻ 

 اأي: مف�شح باأ�شمائها واأعدادها ومظانها، وحا�شر حلركاتها و�شكناتها، قال - تعاىل -: 
زب ں ڻ ڻ ڻ    ڻ  ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ رب )العنكبوت(، 
اأي: اهلل   ، اأي: ل تطيق جمعه وحت�شيله، ول تدخر �شيًئا لغد،زب ۀ ہ ہہ رب 
ما  ال��رزق  اإىل كل خملوق من  فيبعث  عليها،  ويي�شره  على �شعفها،  رزقها  لها  يفي�ص 

ي�شلحه، حتى الذر يف قرار الأر�ص، والطري يف الهواء، واحليتان يف املاء.

قوله تعاىل:  زب ڈ  ڈ ژ رب ، روى ابن اأبي حامت ب�شنده اإىل ابن عبا�ص 
- ر�شي اهلل عنهما - اأنه قال: »ح�شرها: املوت«.
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القول الثاين: اإن ح�شرها هو بعثها يوم القيامة، كما قال - تعاىل -: زب ٺ ٿ 
 ٿ  ٿ رب )التكوير( روى الإمام اأحمد يف م�شنده من حديث اأبي ذر - ر�شي اهلل عنه -: 
اأبا ذر، هل تدري فيم تنتطحان؟«  ملسو هيلع هللا ىلص راأى �شاتني تنتطحان، فقال: »يا  اأن ر�شول اهلل 

قال: ل، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »لكن اهلل يدري و�شيق�شي بينهما«.

قال يف قوله  اأنه   - - ر�شي اهلل عنه  اأبي هريرة  اإىل  ب�شنده  وروى عبدالرازق 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ   چچ  چ  چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   زب  - تعاىل -:   
ي��وم  كلهم  اخل��ل��ق  اهلل  يح�شر  ق���ال:  )الأن���ع���ام(،  رب  ژ   ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڌڎ  ڌ 
ياأخذ  اأن  يومئذ؛  اهلل  فيبلغ من عدل  �شيء  وكل  والطري،  والدواب  البهائم  القيامة، 

للجماء من القرناء، قال: ثم يقول: »كوين ترابا، فلذلك يقول الكافر: زب ں ں    
ڻرب)النباأ(.

وروى الأمام اأحمد يف م�شنده من حديث اأبي ذر - ر�شي اهلل عنه - اأنه قال: »لقد 
تركنا ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وما يتقلب يف ال�شماء طائر، اإل ذكر لنا منه علًما«.

ومن فوائد الآية الكرمية:

اأوًل: عدل اهلل التام بني البهائم والطيور و�شائر املخلوقات، وهذا العدل دقيق 
زب ڤ ڤڤ  ت��ع��اىل:   ق��ال  النا�ص،  ال��ذي يحتقره  ال���ذرة  ج��ًدا حتى يف مثقال 
ڇ   چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ 
زب ہ ھ  ھ  ھ ھ ے ے  ۓ  ڇ  ڇ رب )الأنبياء(، وقال - تعاىل -: 
ۓ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ رب )لقمان (.

 روى م�شلم يف �شحيحه من حديث اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -: اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ال�شاة  م��ن  اجللحاء  لل�شاة  يقاد  حتى  القيامة،  ي��وم  اأهلها  اإىل  احل��ق��وق  »ل��ت��وؤدن  ق��ال: 

القرناء«.

ثانًيا: اإن اهلل قد تكفل برزق جميع الدواب والطيور والأ�شماك و�شائر املخلوقات، 
من كان منها يف الأر�ص اأو اجلو اأو البحار والأنهار، قال - تعاىل -: زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
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پ پ   پ پ ڀ  ڀ ڀ  ڀٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ رب )هود(، وقال 
 - تعاىل -:  زب ں ڻ ڻ ڻ    ڻ  ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ رب 

)العنكبوت(. 

رازق���������ي واهلل  ال�����ف�����ق�����ر  اأخ�������������اف  وك������ي������ف 
وال��ي�����ش��ر  ال��ع�����ش��ر  يف  اخل���ل���ق  ه����ذا  ورازق 

ت�����ك�����ف�����ل ب��������������������������الأرزاق ل�����ل�����خ�����ل�����ق ك���ل���ه���م 
البحر واحل�����وت يف  ال��ب��ي��داء  ول��ل�����ش��ب يف 

ثالًثا: اأنه يجب على املوؤمن اأن يتوكل على اهلل الرزاق الذي رزق جميع املخلوقات 
فاإن رزقه - �شبحانه - ل يخت�ص ببقعة، بل رزقه - تعاىل - عام خللقه، حيث كانوا واأين 
بعد قليل  فاإنهم  واأطيب؛  واأو�شع  اأك   املهاجرين حيث هاجروا  اأرزاق  كانت  بل  كانوا، 

زب ہ ہ ھ  ھ  �شاروا حكام البالد يف �شائر الأقطار والأم�شار، قال - تعاىل -:  
ھ ھ رب )الذاريات(، وقال: زب چ چ چ چ رب )العنكبوت: 17(.

روى الإمام اأحمد يف م�شنده من حديث عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه -: اأن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لو اأنكم تتوكلون على اهلل حق توكله: لرزقكم كما يرزق الطري، تغدو 

ا، وتروح بطاًنا«. خما�شً
ك��ب��رًيا، ول  اأو  ك��ان  �شيء، �شغرًيا  يغيب عنه  ال�شامل فال  التام  اهلل  راب��ًع��ا: علم 

 ين�شى اأحدا من خلقه، �شواء كان اإن�شاًنا اأم دابة اأم طرًيا، قال - تعاىل -: زب مج جحمح 
جخ رب )مرمي: ٦4(، وقال - تعاىل -:  زب ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   وئ ۇئ  ۇئ ۆئ 
جب  يئ  ىئ   مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ    ۈئ  ۆئ 

حب خب  مب ىب يب  جت حت خت  مت ىت    يت جث  مث ىث  رب )يون�ص(.
واإحاطته بكل �شيء، حا�شب  ا�شت�شعر عظمة اهلل وقدرته  اإذا  املوؤمن  اإن  خام�ًشا: 

نف�شه على كل �شغرية وكبرية، واأبراأ ذمته من حقوق العباد.
قال - تعاىل -: زب ڇ ڇ   ڇ ڇ    ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
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ڳ  ڳ   ڳ  گڳ  گ   گ  گ  کک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ 
ڱ ڱ رب )الكهف(.

الآي��ة،  بن�ص  والطيور  ال���دواب  حتى  املخلوقات  جلميع  احل�شر  اإث��ب��ات  �شاد�ًشا: 
واحلديث.

اآل��ه و�شحبه  نبينا حممد وعلى  العاملني و�شلى اهلل و�شلم على  واحلمد هلل رب 
اأجمعني. 
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الــخــاتــمــة
يف ختام هذا الكتاب نود التذكري باأن طبيعة الب�شر اخلطاأ والن�شيان، واأن اجلهد 

الب�شري معر�ص للخلل والهفوات مهما كان احلر�ص، ومهما كان البذل.
اإن راأي��ت��م م��ن ���ش��واب فهو م��ن اهلل، واإن راأي��ت��م م��ن خطاأ فهو م��ن نف�شي  ل���ذا.. 

وال�شيطان.
باأن ياأخذوا من هذا الكتاب  اإخواين وزمالئي طالًبا ومعلمني؛  اأو�شي  اأن  واأود 
ن�شيًبا وافًرا، فهذه الكلمات جاهزة ومن�شقة لالإلقاء فما عليكم �شوى التوكل على اهلل، 

وا�شت�شعار اأهمية ما تقدمونه جلمهوركم من الطالب.
ولنتذكر جميًعا باأن الكلمة الطيبة �شدقة، واأن الدال على اخلري كفاعله، واأن 
على  نحر�ص  اأن  علينا  ينبغي  ل��ذا..  غالية؛  امل�شلم  دقائق  واأن  م�شلم،  لكل  الن�شيحة 
ا�شتثمارها اأ�شد احلر�ص، واأن ل ن�شمح لأنف�شنا باأن نتكا�شل عنها باأية حاٍل من الأحوال. 
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الـمـحتـوى

املقدمة  7
ماذا تعرف عن الذرة؟  9
10 اعرف نف�شك 
12 اجلود والكرم 
13  الوفاء بالعهد 
14 النظافة  
15 طيب الكالم وطالقة الوجه 
16 الرفق باحليوان  
17 كتب املدر�شة 
18  �شجل  الواجبات 
19 الزواج اأثناء الدرا�شة.. الطموح ال�شامي 
22 اإتقان العمل 
23 اآداب الأكل وال�شرب 
24 حتية اأهل اجلنة 
25 التدخني 
26 التقليد الأعمى 
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27 الـجـار 
28 الريا�شة 
29 ال�شب وال�شتم 
30 ال�شواك  
31 ال�شحة 
32 ال�شالة 
33 الع�شل 
34 العلم 
35 الغيبة 
36 القلم 
37 الكرم 
38 الأمانة.. بني ال�شيانة واخليانة 
40 اأعمال تثقل امليزان 
41 ل تغ�شب  
44 اتق اهلل حيثما كنت 
47 اإذا مل ت�شتح فا�شنع ما �شئت 
49 قل اآمنت باهلل ثم ا�شتقم 
51 انظر اإىل من اأنت فوقه 
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52 وخريهما الذي يبداأ بال�شالم 
54 احلياء خلق رفيع 
55 ما يل وِللّدنيا 
57 َحِري�ٌش َعَلْيُكْم ِبامْلُوؤِْمِننَي َروؤُوٌف َرِحيمٌ 
59 َرَعةِ  لي�ش ال�شديد ِبال�شُّ
61 ال�شورى يف حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
63 �شجاعة النبي �شلى اهلل وعليه و�شلم 
65 اجلار يف �شنة النبي املختار ملسو هيلع هللا ىلص 
67 النبي  ملسو هيلع هللا ىلص والبيئة 
70 توا�شع احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص 
72 الهدي النبوي يف املجال�ش 
74 اآداب نبوية يف ال�شتئذان 
76 �شفقة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ورحمته وراأفته 
78 �شفة كالمه و�شكوته  ملسو هيلع هللا ىلص 
79 دور الر�شل يف نقل الدين 
81 تدبر القراآن دواء القلوب 
83 �ُشوُل َفُخُذوهُ  َوما اآتاُكُم الرَّ
84 قوة الأخالق 
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86 ال�شتغفار 
88 التاأين 
90 مفهوم الأخالق يف الإ�شالم 
92 احِللم 
94 اخليانة 
96 ثالثية .. العجز والك�شل والوهن 
97 ِفنيَ  ُهْم َكاُنوا َقْبَل َذِلَك ُمرْتَ اإِنَّ
99 ل تلعن �شيًئا 

101 ملاذا تذهب اإىل ال�شلوات متاأخًرا؟ 
103 الرفق خلق الإ�شالم 
105 من �شفات املنافقني..موالة الكافرين 
107 الزيارة ف�شائل واآداب 
110 اللغة العربية 
111 املاء 
112 املعلم 
113 املكتبة 
114 اأهمية العمل 
115 اأهمية القراءة 
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116 اآية الكر�شي 
117 بر الوالدين 
118 ترك ال�شالة 
119 تلوث البيئة 
120 حزام الأمان 
121 ح�شن اخللق 
122 زمزم 
123 اآثار عدم بناء النف�ش 
124 الإ�شالم 
125 ال�شبكة العنكبوتية 
126 اأهمية النظافة 
127 كيف ت�شنع ال�شرعة احلوادث؟ 
128 ما اأثقل احلياة بال اإميان 
129 مكة املكرمة 
130 كيف نحمي اأنف�شنا من وقت الفراغ؟ 
131 اأهمية الو�شوء 
132 اإ�شارة املرور 
133 جمنون ثقب الأوزون 
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135 من يخبئ راأ�شه يف الرمال؟ 
137 طقطق منقار الطوقان! 
137 فماذا فعل األيلو با�شيماتو؟ 
139 لغز البحرية احلمراء 
141 ال�شلمون ي�شعد الدرج 
143 اأنا دب الهيماليا الأ�شود 
144 ملاذا و�شلت اإىل هذا احلال؟ 
145 فارق الـ"57" بن�شا 
146 اأنواع اخلط العربي 
148 الإ�شالم هو العدو الأول عند الغرب 
149 احليات حتمي فري�شتها من اأعدائها لتفرت�شها هي لحًقا 
151 حـكمة اأعجبتني 
153 النا�ش كال�شلحفاة 
154 الر�شــا 
155 احلياة يف �شبيل اهلل 
156 امتلك �شًرا 
158 كن جبالً 
159 اختلف مع من حتب! 



729

بنك الكلمة البينة

161 احتفظ بهدوئك 
162 توليد العدوان عند الأطفال 
164 التلفاز.. والوعي.. والإدمان 
166 التلفاز.. واملخ.. والأطفال الدارجون 
168 ال�شورة الداخلية وال�شورة اخلارجية 
169 التلفاز يحل حمل وقت الفراغ ويحد من الإبداع 
171 التلفاز يحتل احلياة الأ�شرية والجتماعية 
172 الغراب والبطة البي�شاء 
173 احلمار وجلد الأ�شد 
174 براجاء و�شع عنوان لهذه الق�شة 
175 الكلب والنهر 
176 العقل الكبري والعقل ال�شغري 
177  جدد حياتك 
178 املثابرة 
179 خالط النا�ش ب�شرط 
180 توفيق اهلل لك 
182 ف�شل العلماء يف الكتاب وال�شنة 
183 املراد بالعلم 
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184 من طلب العال �شهر الليايل 
186 ما ي�شداأ به القلب 
187 عواقب املعا�شي 
189 اأدفع ريالً 
191 ال�شلوك والبيئة 
192 �شالمة القلب 
193 كم نوًعا من اأ�شجار النخيل هناك؟ 
195 كم نوعا من الورد يف العامل؟ 
196 حاول اأن تزرع 
197 ال�شعادة من اأجل الآخرين 
198 ازرع حديقة 
199 منزلة التفكري يف الإ�شالم 
201 من ذا الذي ينكر اأمه؟ 
203 من ال�شعور بامل�شوؤولية توَلد ال�شخ�شية 
204  الإ�شالم واأ�شل الإن�شان 
205 الوقاية من ال�شرطان 
206 ال�شحبة ال�شاحلة 
207 حلف الف�شول 
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208 اعرف قدر كل �شيء متلكه 
209 معجزة اهلل يف خلق الإن�شان 
211 ل تكن مغفاًل مثل الفيل 
212 اأ�شرار حبة القمح 
214 من عالمة املخل�ش "1" 
216 من عالمة املخل�ش "2" 
218 اأطـول يـد..! 
220 الإ�شالم دين الي�شر 
222 ماذا تعرف عن البوكيمون؟ 
225 املنهيات يف اآداب الطعام وال�شراب 
226 الع�شل والأطفال 
227 مر�ش ي�شيب املراأة املتربجة 
229 البحارة امل�شلمون اأول من اخرتعوا البو�شلة املغناطي�شية 
231 كيف يتذوق الإن�شان؟ 
232 اعرتف باأنك ُكٌل ل يتجزاأ 
233 كف عن اإلقاء اللوم على الآخرين 
234 ع�ش يومك 
235 فوائد عجيبة للرياح 
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236 ال�شوم وال�شيف 
النحل اأف�شل يف الوظائف الريا�شية من اأقوى اأجهزة احلا�شب الآيل 237
238 احلرب مقدرة بقدرها 
239 املزاح املحرم 
240 باحلق اأنزلناه وباحلق نزل 
242 ل تنتظر ال�شكر من اأحد 
244 هل ت�شتبدل مليون ريال مبا متلك؟ 
246 ا�شنع من الليمونة امللحة �شرابا حلوا 
248 البلطجة والعنف 
250 اأنت قوي.. ت�شرف على هذا الأ�شا�ش 
252 اخلوف من املجهول  
255 النوم نهاية الأ�شبوع ل يعو�ش النق�ش اأيام الأ�شبوع 
256 من اأعالم الأمة.. عمر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه - 
258 معامل يف تاريخ اليهود 
260 الفرق بني �شرب الكرام و�شرب اللئام 
262 ال�شرك باهلل 
264 البالي �شتي�شن اأخطار واأ�شرار 
266 �شر التفوق 
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268 ت�شجيع املواهب 
270 ر�شالة واإمام 
271 و�شف علي بن اأبي طالب 
271 - ر�شي اهلل عنه - 
272 للراحة حد 
274 ماذا اأخ�شر عندما اأ�شهر؟ 
276 كيف غري املخرتعون امل�شلمون 
276 وجه العامل 
278 �شمعتك هي كنزك فحافظ عليها 
279 اأرى النا�ش من دنا منهم هان عندهم 
280 ا�شنع ال�شداقات ول تن�شج العداوات 
282 ل يدخل اجلنة قتات 
283 اأق�شام املزاح 
284 النوم نعمة من اهلل 
286 اأهمية وجبة الإفطار 
288 عاتب من دون اأن جترح 
290 تعلم من النمل �شيًئا مفيًدا لك 
292 حتدَّ نف�شك وتغلب على اأخطائك 
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293 �شالة ال�شتخارة 
294 و�شط هذه احلياة و�شغوطها 
296 �شع حدوًدا لنف�شك 
298 ر�شــالــة 
300 هل اأنت م�شتعد ل�شتثمار الزمن؟ 
302 مهارات التفكري ال�شحيح 
303 ابن فرنا�ش وحماولة الطريان 
304 كن اإن�شاًنا 
305 اآثار املعا�شي القبيحة 
306 غ�شل اليدين باملاء وال�شابون يفيد يف جتنب الأمرا�ش 
307 اأدلة حترمي الدخان 
309 العادات اخلاطئة لدى ال�شباب 
311 تف�شري ال�شحك 
312 تك�شري اللغة العربية 
314 تاأمل يف اأحوال الأنبياء 
316 كيف يتطهر املري�ش؟ 
318 التعامل احل�شاري مع الِكتاب 
320 اعلم اإن كنت ل تعلم 
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321 احلوادث املرورية بالأرقام 
323 كيف تتخل�ش من الع�شبية؟ 
325 دائما هناك �شيء جنهله؟ 
326 خطر النوم لأكرث من "9" �شاعات 
327 ال�شيخ اأحمد يا�شني 
329 الف�شول عيب وقلة حياء 
330 تعّود اأن تعي�ش لغريك كما تعي�ش لنف�شك 
331 ن�شيحة اجلار 
333 اأثر ال�شرية النبوية وتراجم الرجال يف الأخالق 
335 عّود نف�شك رعاية امل�شلحة العامة وم�شالح الآخرين 
336 �شلة الرحم 
338 اأخطاء اجللو�ش على الطعام 
340 قتيبة بن م�شلم 
341 اأخطاء ا�شتخدام احلمام 
343 كيف تعالج �شعف الثقة بالنف�ش؟ 
345 من عالمات ح�شن اخلامتة 
348 من عالمات �شوء اخلامتة 
349 القراآن وحياة املوؤمن 
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350 ق�شة حياة �شيجارة 
352 قبل اأن تع�شي 
354 العلم والعناية به 
355 تخيل اأنك تعي�ش يف بيت زجاجي 
357 م�شروع ناجح %100	
360 خريكم من عمل مبا علم 
361 ملاذا تكرث احل�شنات وال�شيئات؟ 
364 غيبة.. ومنيمة.. و�شعاية 
366 اأين الإ�شالم؟ 
368 من �شاأل النا�ش حاجة 
370 اهرب من الفقر ما ا�شتطعت 
371 ارفع معنويات من حولك 
372 الأمل يف حياة املوؤمن 
373 احذر من هذه ال�شفات الثالثة 
375 احلر�ش على ال�شوؤال 
376 الريا�شة لدى �شباب ال�شحابة 
377 على مقدار تعبكم تتعلمون 
379 كن يقًظا 
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380 ل ت�شتكرث الدعاء واإن كرث 
381 رم�شان �شهر القراآن 
382 فهم ال�شحابة للقراآن 
383 القراآن الكرمي تربية 
384 الوقوف ال�شرعي على الباب اأثناء ال�شتئذان 
385 عندما ينتحر احلما�ش! 
387 �شبهات املغرورين 
389 الأ�شحاب 
390 اأحب الأعمال اإىل اهلل .. الأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
392 وجوب ن�شيحة اجلار 
394 حكم تارك ال�شالة 
396 اتباع الهوى يقود اإىل العمل باملحرمات 
398 اأي دار تتمنى؟ 
399 اأ�شد اأنواع الغيبة 
401 زيارة امل�شجد النبوي 
403 التربك بذوات ال�شاحلني 
405 يا من فقدناه يف امل�شجد 
407 كفر النعم 
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409 بني الغطيط وال�شهر �شياع! 
411 حافظ على حيويتك ولياقتك 
412 حافظ على �شالمة اأع�شابك 
413 الن�شائح الذهبية لتجنب الف�شل الكلوي 
415 حافظ على �شالمة رئتيك 
416 حافظ على �شالمة جلدك 
417 حافظ على �شالمة ظهرك 
419 حافظ على �شالمة رقبتك 
421 حافظ على �شالمة اأ�شنانك 
423 التلفاز وطبيعة الطفولة  
424 بني العلم والذكاء   
426 اليهود والن�شارى لن ير�شوا عن الإ�شالم وامل�شلمني 
427 لليهود  "12" �شفة 
428 الهروب من امل�شوؤولية 
429 املعلم م�شلح اجتماعي 
431 اأهمية الكلمة يف الإ�شالم 
432 اجلدية 
433 ل تن�شد ال�شكون .. فلن يكون! 
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434 مكارم ال�شدق 
436 تكرمي الإن�شان 
438  هم�شة ملن يتداول ال�شور الفا�شحة 
440 من فقه الأزمات 
441 لو كان يف �شبيل اهلل 
443 الربنامج العملي للذة العبادة "1" 
444 الربنامج العملي للذة العبادة "2" 
446 ل تبِك على اللنب امل�شكوب 
448 مع الفقراء 
450 جناح رغم ال�شمم 
451 حال املوؤمن مع ال�شغط النف�شي 
453 عجبا لك يا اإن�شان! 
455 كيف تطور حياتك؟ 
456 ال�شتفادة من وقت النتظار 
458 �شور ال�شرك 
460 كن قائًدا لنف�شك 
461  مراآة احلب عمياء   
464 اكتب �شجاًل لالأحداث املا�شية 
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466 ت�شحية وفداء 
468 رجل باألف رجل 
469 ا�شتطالع ذكي 
471 ال�شحك يعالج الأمرا�ش ويخفف التوتر 
472 ياأكل من ثمار اجلنة 
474 الطعنة الأخرية .. ! 
475 نقي�شة من نقائ�ش الزمان 
476 يوم ذي قرد 
478 �شفة الإمام العادل 
479 الع�شر العبا�شي 
481 الإن�شـاف 
482 احلزيـن 
483 اإنا كفيناك امل�شتهزئني 
484 زهد اإبراهيم اخلوا�ش 
485 اإنهم مل يتلذذوا بالقراآن فح�شب 
486 نحن اأ�شحاب ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
488 علمتني احلياة يف ظل العقيدة 
490 هل تريد اأن ت�شبح مغروًرا؟ 
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492 من تركها هلل عو�شه اهلل خرًيا منها 
494 الليزر .. حل يبحث عن م�شكلة 
495 دوران القمر حول الأر�ش 
496 رحمة حتثنا على القتبا�ش منها 
497 اإين لأجد ريح اجلنة 
498 الرتكيز  و�شعف  الذهني  ال�شرود  حالة  لطرد  "7" طرق 
500 طّور قدرتك على الرتكيز 
502 اأ�شا�ش اخلري 
503 جذور النبات 
504 جنون التبذير له اأتباعه ومنهم اأنا واأنت 
505 �شجرة املحبة 
506 منزلة املحبة 
507 عباد الرحمن 
508 هيبة العامل 
509 اأول مولود للمهاجرين 
510 اأطعمة حمرمة 
512 ن�شيان امل�شلمني ما�شيهم املجيد 
513 كلمة يف النوم 
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514 ما عدد �شاعات النوم التي يحتاج اإليها الإن�شان الطبيعي؟ 
515 ح�شنة تنقذك من النار 
517 من هو الفقري احلقيقي؟ 
519 هل يتح�شر اأهل اجلنة؟ 
521 تدعو عليهم .. اأم تدعو لهم؟ 
523 ل تظلمن اإذا ما كنَت مقتدًرا 
525 �شفات اأهل اجلنة 
526 اأعدد �شتا بني يدي ال�شاعة 
528 عامل اإنكليزي ي�شلم ب�شبب اآية قراآنية 
529 اأنواع العيون واأنوع الدموع 
531 خطوات التخطيط ليوم �شعيد ومليء باحل�شنات 
532 حكم املزاح باألفاظ فيها كفر اأو ف�شق 
533 �شكل احلياة من دون الخرتاعات 
534 مراقبة الإن�شان للطبيعة وحماكاته للعديد من ظواهرها 
535 احلجاب العام 
537 ا�شتفهم اأوًل لكي تفهم 
538 وقفة مع عيادة املري�ش 
539 من اأخطاء بع�ش امل�شافرين 
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540 الرتدد.. الآفة اخلفية   
543 مزالق وتنبيهات 
545 اأ�شباب �شعف الإميان "1" 
547 اأ�شباب �شعف الإميان "2" 
548 احلياة لي�شت حالة طوارئ 
549 كن �شاحب يد بي�شاء 
551 عقلك .. ل مكانك هو ما يجب اأن يتغري 
553 ال�شهيق املنقذ 
554 هل �شتق�شي عمرك يف حل امل�شكالت؟! 
555 ملاذا �شالة اجلماعة؟! 
556 كن خمتلًفا 
557 حقيقة احلياة 
558 تخل�ش من  الإيحاءات ال�شلبية 
559 النجاح هو ح�شيلة جمهودات �شغرية تكررها كل يوم 
560 ي�َش بينك وبينه اإّل...!  َلَ
561 بعدها يحمد اأو ُيدرك الإن�شان العاقبَة! 
563 الغيبة 
564 النميمة 
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565 قوت القلوب 
567 احلياء 
569 م�شكلة الن�شيان 
570 روائع احلياة 
572 معنى كلمة بيب�شي 
573 منظر موؤ�شف يف مدار�شنا 
574 تلوين 
575 اأربع طرق للح�شول على احلكمة 
576 احلمامة والنحلة 
577 اإعالن ال�شالم 
579  موقف الأعداء من اأخالقنا   
582 اجلرادة والنملة 
584 انتبهوا 
585 الكنز املدفون 
586 جحا واحلمار امل�شروق 
588 ذكاء نادر 
589 جزاء الأمانة 
590 الر�شا بق�شاء اهلل 
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591 �شبحان مغري الأحوال 
592 الأرنبة ال�شوداء 
593 الفرا�شة 
594 احلمار الوح�شي يبحث عن �شديق 
595 اأهمية فتح النوافذ 
596 اأهمية املاء يف ف�شل ال�شيف 
597 اأهمية املاء ب�شفة عامة 
598 القو�ش وال�شهم 
600 ال�شكوى من الزمان 
602 قلة الطعام 
603 ما الفيتامينات؟ 
604 من اأي ال�شنفني اأنت! 
605 ابحث عن نوع الزبادي املفيد 
606 بدائع �شنعته - تعاىل - يف النطق والأ�شوات 
607 موانع الإجابة الع�شرة 
608 عامل الدينا�شورات 
609 املداراة ن�شف العقل 
613 من عالمات ال�شقاء 
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614 حروف �شنعت اأجمـل العـبارات "1" 
616 حروف �شنعت اأجمـل العـبارات "2" 
618 الدر�ش القا�شي 
619 القراءة متعة 
621 ملاذا يفتتح الأذان باهلل اأكرب؟ 
622 ملاذا يرن جر�ش املدر�شة بعد "45" دقيقة؟ 
623 البامبو! 
624 حطم .. قيودك! 
625 الآثار النف�شية لألعاب احلا�شب الآيل 
626 الآثار ال�شحية والدرا�شية واملادية لألعاب احلا�شب الآيل 
627 ملاذا �شميت ال�شهور الهجرية بهذه الأ�شماء؟ 
628 التبكري اإىل ال�شالة 
629 �شجاعة عبداهلل بن رواحة - ر�شي اهلل عنه - 
630 اأبو الغادية - ر�شي اهلل عنه - يقتل "300" رومي ب�شهم واحد! 
631 ب�شر بن اأرطاأة .. ما ولدت الن�شاء مثله 
632 عادات عند النوم 
633 اأ�شاعوا ال�شالة 
634 تعظيم �شاأن ال�شالة 
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635 ثور امل�شك 
636 النعامة 
637 ال�شالل 
638 خذي �شن حمار وهبي يل �شن غزال 
639 فّكر دقيقة واحدة يف �شخ�ش ت�شبغ عليه حبك 
640 ل تلتقط كل ما يرمى لك 
641 كن �شائًقا من�شبًطا 
642 عوامل الرتكيز والنتباه والفهم 
643 خ�شية النبي من هبوب الريح 
644 اجلبابرة يف احل�شر كــالذر 
645 عدم ا�شت�شغار الأعمال 
646 خيانة اجلار 
647 التم�شاح ال�شغري 
648 �شرب والدته .. ف�شّلت ميينه 
650 مباذا نبداأ؟ 
651 اأجر من فطر �شائما وكيفية الدعاء له 
652 ف�شيلة ال�شمت   
654 وظيفة ال�شيطان يف التخذيل والو�شو�شة 
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655 ل اأحب املدر�شة 
656 توا�شع النمل و�شر بقائه 
658 الآداب احل�شان لتالوة القراآن الكرمي 
659 خماطر اإهمال تناول احلليب 
660  اأ�شرار التدخني على الدين 
661 اأ�شرار التدخني على البدن 
662 اأيها الولد 
663 ماذا وكيف ناأكل؟ 
664 منافع امللح 
665 جائزة امللك في�شل العاملية 
666 تاريخ احل�شرات على كوكب الأر�ش 
667 حكم ا�شتماع املو�شيقى والأغاين لبن عثيمني 
669 ال�شيام وم�شاعفة الأجر 
670 �شماحة واأخالق 
671 امللل دون ا�شتعجال 
673 بحلم �شغري بداأ م�شروعه الكبري 
674 امل�شلمون وابتكار امل�شت�شفيات 
676 علم اخلرائط 
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677 ورود على الطريق 
681 فتنة الدنيا 
685 النهي عن ال�شخرية بالنا�ش واحتقارهم 

689 تاأمالت يف قوله تعاىل:زب ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ رب 
693 الغــرور 
697 ق�شوة القلب 
701 خطورة الكذب 
705 الن�شيحة 
709 نزول املطر 
712 اأخطاء يف ال�شالة 

فوائد من قوله - تعاىل -: 
زب ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   چ چ رب      716
721 الــخــاتــمــة 
723 الـمـحتـوى 
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